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ÖNSÖZ

Giderek artan nüfus ile birlikte insanların rahat şartlarda yaşama arzuları, enerji talebini sürekli arttırmaktadır ve artan enerji 
talebini, rezervleri sınırlı olan fosil esaslı yakıtlarla karşılamak her geçen gün güçleşmektedir. Günümüzde fosil yakıtlar ve 
radyoaktif elementler gibi yenilenmeleri milyonlarca yıl süren enerji kaynaklarının kullanım oranı %95’in üzerindedir. 
Önümüzdeki az bir süre içerisinde doğalgaz ve petrol gibi en yaygın kullanılan fosil enerji kaynaklarının tükeneceği 
öngörülmektedir. 

İnsanoğlunun varoluş sebebi olan doğal çevrenin, yine insan tarafından yapılan müdahalelerle zarar gördüğü; sıkça konuşulan, 
tartışılan ve tedbirler alınarak çözümler üretilmeye çalışılan günümüzün en önemli gerçeklerinden biridir. Fosil yakıta dayalı 
olan enerji kullanımının; çevre kirliliği, rezervlerin azalması, atmosferde oluşan sera etkisi, doğal bitki örtüsü ve insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri gibi önemli nedenlerle, hızla yeni enerji kaynakları bulunması zorunluluğu doğmuştur. 
Günümüzde toplam enerji kullanımında %5 gibi düşük seviyelerde kalan güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel 
seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilme-
si amacı ön plana çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları; coğrafi olarak çok geniş alanlarda bulunabilmekte, yerel ve 
modüler olarak istenilen miktarda enerji talebini karşılayacak şekilde kullanılabilmektedir. Ülkeler özellikle sıfır salınımı olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan 
ekonomiye kazandırılmasına, enerji üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile tüketimini teşvik edici çeşitli 
politikaların oluşturulmasına ve strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir. 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak ülkemize ve insanlığa faydalı bilgi üretme misyonumuzdan 
hareketle, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak; bu konunun bilimsel, teknik, ekonomik, toplumsal 
ve sosyal boyutlarının derinlemesine tartışılması amacıyla öncelikli temaları güneş, hidrolik, rüzgâr ve biyo yakıtlar olmakla 
birlikte; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin de değerlendirileceği, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi düzenlenmektedir.

Yenilenebilir enerjiyi destekleyerek hem günümüzü hem de geleceğimizi kurtarmak hepimizin elindedir. 9.Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nin kazanımlarının ülkemize ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını diler, 
sempozyuma bildiri gönderen katılımcılara, oturum ve panel yöneticilerine, panelistlere, kurullardaki üyelere, sempozyumun 
gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve destekleyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız.
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Kontrollü Atmosfere Sahip Soğuk Hava Deposu Tasarımında 

Fotovoltaik Panel Desteğinin İncelenmesi 

Sezgi KOÇAK SOYLU1, Adile ŞENEL1, İbrahim ATMACA1

1Makine Mühendisliği Bölümü 

Akdeniz Üniversitesi 

sezgikocak@akdeniz.edu.tr, seneladile@gmail.com, atmaca@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada öncelikle Antalya ili Elmalı ilçesi için 

600 ton armudu (Barlett, Williams) Ağustos – Ocak 

ayları arasında 3 ile 5 aylık sürede depolamak  

amacıyla kontrollü atmosferli soğuk hava deposu 

tasarımı yapılmıştır. Kontrollü atmosferli depo, 2 adet 

20 ton kapasiteli ön soğutma, 6 adet 100 ton kapasiteli 

soğuk muhafaza odasından ibarettir. Kontrollü 

atmosferli soğuk muhafaza odalarının tasarımı 

yapılırken evaporatör, hava sirkülasyonu ve çalışma 

alanı için yeterli boşluk bırakılmak suretiyle ürün 

miktarı, süre, hava değişim sayısı gibi birçok 

parametreye bağlı olarak soğutma yükleri tespit 

edilmiştir. Soğuk muhafaza odalarının kontrollü 

atmosfer koşullarını 1 gün içerisinde elde edebilmek 

için CO2 tutucu, etilen dönüştürücü, azot jeneratörü ve 

esnek hava tamponu seçimleri yapılmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise kontrollü atmosferli 

soğuk   hava   deposunun   elektrik   enerji tüketiminin 

%6,5’ini karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji 

kaynakları yasasına istinaden lisans alma zorunluluğu 

olmayan 90 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik sistem 

kurulumunun fizibilitesi gerçekleştirilmiştir. Antalya, 

Elmalı için güneş ışınımı, pik saat ve sistem kayıpları 

hesaplanmıştır. Çatı üzerine 19° açıyla 265 Wp güce 

sahip 343 adet fotovoltaik panel yerleşimi yapılarak 

yıllık elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık 135.951,4 

kWh/yıl olabileceği tespit edilmiştir. Sistemin 

amortisman süresi 6 yıl ve fotovoltaik sistem ile 

üretilen elektrik enerjisinden elde edilebilecek 

kazancın yaklaşık 61.764 TL/yıl olabileceği 

hesaplanmıştır. 

1. GİRİŞ

Depolamanın temel amacı; ürünün uygun 

zamanlarda, düzenli şekilde piyasaya sevk 

edilmesi ve uygun pazarlama stratejileri 

kullanılarak tüketiciye sunulmasıdır. 

Tarım ürünlerinin depolanabilme süresini 

arttırmak, üründe bir zarara yol açmadan hücre 

metabolizma hızının yavaşlatılmasına bağlıdır. Bu 

amaçla en çok kullanılan teknik, soğukta depolama 

tekniğidir. Ortam ısısını düşürme işlemi; soğutucu 

akışkanların düşük basınçlarda sıvı halden gaz hale 

geçmesi  sırasında  çevreden  aldığı  ısının dışarıya 

atılması ile gerçekleştirilir. Bu işlem kompresör, 

kondenser, kısılma vanası ve evaporatör ile yapılır. 

Soğuk hava depolarında bu dört ana elemanın 

doğru seçilmesi ve projelendirilmesi ile ürünler 

niteliklerini kaybetmeden belirli bir süre 

depolanabilirler. 

Ancak bu teknik düşük sıcaklığın neden olduğu 

bazı fizyolojik düzensizlikleri tetiklemektedir. 

Uygun depolama sıcaklığına ek olarak ürünün 

depolama süresini uzatmak için kullanılan 

yöntemlerden biri “Kontrollü Atmosferde (KA) 

Depolama” yöntemidir. 

KA depolama sistemi tarım ürünlerinin dalından 

koparıldığı tazelikte, firesiz, daha uzun süreli 

depolama ve nakliyesi için geliştirilen muhafaza 

yöntemlerinden biridir. Yöntemin temel prensibi 

ortamdaki oksijen oranını azaltarak, metabolik 

faaliyetleri yavaşlatmak ve olgunlaşmayı 

geciktirmektir. Depo içerisinde oksijen oranı çok 

düşük olduğu için çeşitli mikroorganizma, böcek, 

fare gibi tüm zararlı canlıların faaliyetleri 

durmaktadır. Üründe meydana gelebilecek olan 

bozulma ve çürümeler önlenmektedir [1]. 

KA-depolarında, depo  içerisindeki  solunum 

sonucu üretilen CO2 ürünün tolere edebileceği 

maksimum seviyeye kadar yükseltilir ve depo 

ortamındaki O2 ise yine ürünün tolere edebileceği 

minimum seviyeye kadar düşürülür. Dünya 

genelinde elma, armut, kivi gibi uzun süreli 

depolanabilecek ürünlere KA depolama tekniği 

uygulanmaktadır. KA tekniği aynı zamanda 

soğutucu konteynırlarla deniz aşırı ülkelere meyve 

ve sebze taşınmasında da kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, ürünlerin daha uzun süre ve 

niteliklerini koruyarak depolanması amacına 

yönelik kontrollü atmosferli soğuk hava deposu 

tasarımı yapılmıştır. Buna ek olarak depo çatısı 

üzerine yerleştirilen fotovoltaik panellerle deponun 

elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması 

hedeflenmektedir. 

mailto:sezgikocak@akdeniz.edu.tr
mailto:sezgikocak@akdeniz.edu.tr
mailto:atmaca@akdeniz.edu.tr
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2. KONTROLLÜ ATMOSFERDE

DEPOLAMA 

Sebze ve meyveler toplandıktan sonra da 

gelişimlerini sürdürerek, havadan oksijen (O2) alır, 

ortama karbondioksit (CO2) verirler. Meyvenin 

bozulması ve çürümesi bu sürecin bir sonucudur. 

Kontrollü atmosferli depoda meyve ve sebzenin 

gelişimlerini sürdüremeyecekleri bir atmosfer 

ortamı yaratılır. Bu ortam, havada %21 oranında 

bulunan oksijenin %1-3 arasına düşürüldüğü, 

azotlu (N) bir ortamın oluşturulduğu, saklanan 

sebze ve meyveden üreyen zarar verici 

karbondioksit ve yaşlılık hormonu olan etilenin 

(C2H4) emildiği, ideal ısı derecesinin sağlandığı bir 

ortamdır. 

Odalar son derece sızdırmazdır ve bütün cihazlar 

otomatik çalışmaktadır. Odadaki meyvenin kendi 

çıkardığı gazdan dolayı oluşan en ufak bir 

değişiklikte, cihaz otomatik olarak devreye girer. 

Bunun sonucu olarak kontrollü atmosferli depoda 

yaşam neredeyse durur ve sürekli tazelik sağlanır. 

Kontrollü atmosfer sistemi tarım ürünlerinin ilk 

günkü, dalından koptuğu sertlik ve aromasında 

kalmasını sağlar, depolanabilme süresini uzatır. 

Bazı meyvelerin kontrollü atmosferde muhafaza 

süresi Çizelge 1’de verilmektedir [2]. 

Çizelge 1: Bazı meyvelerin KA depolama şartları 

ve bu şartlardaki raf ömürleri [3] 

Tür O2 

[%] 

CO2 

[%] 

Sıcaklık 

[°C] 

Muhafaza 

Süresi 

Armut 1-2 1-2 -1 3-5 Ay

Elma 1-3 1-5 0 7-11 Ay

Şeftali 5,10 2 0 30 Gün 

Kivi 5 5,2 0 6 Ay 

Portakal 3 1 5 3-4 Ay

Kontrollü atmosferli depolamada eğer depo kapısı 

açılarak soğuk muhafaza odası içerisindeki ürünün 

bir kısmının satış ve pazarlaması yapılırsa, 

deponun artık normal atmosferli depo özelliği 

göstermeye başlayacağı bilinmelidir. 

Kontrollü atmosferli depolamada dikkat edilmesi 

gereken bir diğer önemli husus, depolamanın 

hasattan hemen sonra yapılması gerektiğidir. Hasat 

sonrası bekletilen meyvenin solunumu hızlı bir 

şekilde süreceği için verimli sonuçlara ulaşılamaz  

Kontrollü atmosfer depolarında düşük sıcaklık 

zorunludur. Kontrollü atmosfer depolarına giriş ve  

çıkış az olduğu için sıcaklık çok fazla değişmez. 

Bu tip depolarda gaz yalıtımı yapıldığı ve sıcaklık 

değişimi az olduğu için nem oynama sınırı da 

dardır. Depoda oksijen oranı düşük karbondioksit 

oranı da yüksek tutulduğu için solunum ve mantar 

zararları azalmıştır, odanın neminin yüksek 

tutulması bir soruna yol açmamaktadır. KA- 

depolarda nem %92-97 arasında tutulur. 

KA-depolarda genel  anlamda  havalandırma 

yoktur. Fakat içerideki hava bileşiminin ve 

basıncını düzenlemek için odaya hava verilir. Hava 

hareketi normal atmosferli depolara göre daha 

yüksek tutulur. Bu işlem karbondioksitin 

yığılmasının önlenmesi için yapılır. Soğutma 

sistemi durduğunda bile hava dolaşımı devam 

ettirilir. 

2.1. Kontrollü Atmosferli Depo Tasarımı 

Bu çalışmada depolanacak ürün olarak Antalya 

ilinde üretim oranı yüksek ve normal atmosfer 

koşullarında 1-2 hafta arasında depolanabilen 

armut (Bartlett, Williams) seçilmiştir. Kontrollü 

atmosferli depoda bu süre 3-5 aya çıkmaktadır. 

Ürünler, 20 Ağustos – 21 Ocak tarihleri arasında 5 

ay süresince kontrollü atmosferli depoda muhafaza 

edilecektir. 

Soğuk hava deposunda muhafaza edilecek armut 

miktarı 600 tondur. Depo 6 adet soğuk muhafaza 

ve 2 adet ön soğutma odasından oluşmaktadır. 

Kontrollü atmosferli depolarda ön soğutma odası, 

hasat edilen ürünün soğuk muhafaza odasına 

konulmadan önce güneş sıcaklığını düşürmesi için 

kullanılmaktadır. 

Kontrollü atmosferli depoların boyutları normal 

atmosferli depolara göre daha küçüktür. En uygun 

hacimler 400-800 m3 arasındadır. Oda ölçüleri en 

çok 3 günde dolacak şekilde tasarlanmıştır. 

Soğuk hava deposunda klasik yalıtım uygulaması 

olan beton ve sıvadan kaçınılarak paneller tercih 

edilmiştir. Kontrolü atmosferli soğuk hava 

depolarında gaz yalıtımı çok  önemlidir. 

Günümüzde en başarılı izolasyon poliüretanlı 

panellerle yapılmaktadır. Dış atmosferin depo 

içerisine girişini, iç havanın da dış atmosfere 

çıkışını engellemek amacıyla panellerin birleşim 

yerleri yalıtılmaktadır. Tasarımı yapılan depoya ait 

bazı bilgiler Çizelge 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2: Tasarımı yapılan depoya ait çeşitli 

bilgiler 

Soğuk hava depolarında dış hava sıcaklığı en kötü 

durum düşünülerek yazın en yüksek sıcaklığına 

göre seçilmektedir. Fakat ekonomik olması 

açısından en yüksek sıcaklığın biraz altı (3-5℃) 

dikkate alınarak tasarım yapılmaktadır. 

Antalya için yaz aylarında kuru termometre 

sıcaklığı 39 ℃’dir ve dizayn değeri olarak bu 

değerin 5 ℃ altı seçilmiştir. Buna ek olarak, güneş 

ışınları etkisinin sıcaklık farkı eşdeğeri de dış hava 

sıcaklığına eklenmektedir. 

Soğutma sistemi elemanlarının doğru ve ekonomik 

olarak seçimi için soğutma yükü hesabı 

yapılmaktadır. Soğutma yükünü oluşturan ısı 

kazançları dörde ayrılır; 

i. Transmisyon ısısı (duvar, döşeme, tavan)

ii. İnfiltrasyon ısısı (kapının açılıp 

kapanması ile hava değişiminden 

meydana gelen ısı) 

iii. Mallardan gelen ısı

iv. Oda içinde meydana gelen muhtelif ısılar

(insan, aydınlatma, motor, defrost, diğer)

Soğuk hava deposunda klasik yalıtım uygulaması 

olan beton ve sıvadan kaçınılarak paneller tercih 

edilmiştir. Kontrolü atmosferli soğuk hava 

depolarında gaz yalıtımı çok  önemlidir. 

Günümüzde en başarılı izolasyon poliüretanlı 

panellerle yapılmaktadır. Dış atmosfer havasının 

depo içerisine girişini, iç havanında dış atmosfere 

çıkışını engellemek amacıyla panellerin birleşim 

yerleri yalıtılmaktadır. 

Yapılan tasarıma ait örnek bir soğutma yükü 

hesabından elde edilen değerler soğuk muhafaza 

odalarından bir tanesi için Çizelge 3’de verilmiştir. 

Günlük toplam çalışma saatinin 20 saat olacağı 

düşünülürse, Çizelge 3’de verilen değerler dikkate 

alındığında soğutma ekipmanı seçiminde esas 

alınacak saatteki yük bu oda için 8098,58 kcal/h 

olacaktır. 

Çizelge 3: Örnek bir soğuk muhafaza odası için soğutma yükü hesabından elde edilen değerler  

Transmisyon Isısı 

(Duvar, Tavan, 

Döşeme) 

[kcal/gün] 

Hava Değişiminden 

Gelen Isı 

[kcal/gün] 

Mallardan 

Gelen Isı 

[kcal/gün] 

Oda İçinde 

Meydana Gelen 

Muhtelif Isılar 

[kcal/gün] 

Günlük Toplam 

Isı Kazancı 

[kcal/gün] 

52590,72 27279,72 15000 67101,08 161971,52 

2.2. Fotovoltaik Sistem Tasarımı 

Türkiye’de en çok güneş ışığı alan yerlerin başında 

Antalya gelmektedir. Elmalı ve Korkuteli güneş 

enerjisi potansiyeli yüksek ilçelerdir. Fotovoltaik 

paneller sıcaklığın düşük, güneşli ve nemin az 

olduğu yerlerde en iyi verimde çalışmaktadır. 

Antalya ilinin diğer ilçelerine göre yaz aylarında 

bile Elmalı’nın nem ve sıcaklığı düşüktür. 

Kontrollü atmosferli soğuk hava deposunun 

kurulum yeri olarak Elmalı seçilmiştir. 

Şebeke bağlantılı olarak kurulacak sistemin 

tasarım adımları şu şekildedir; 

i. Sistemin kurulacağı yerin aylık ortalama

günlük toplam güneş ışınımı tüm yıl için

hesaplanır.

ii. Günlük enerji ihtiyacı hesaplanır.

iii. Güneş paneli ve çevirici gereksinimi

hesaplanır.

Fotovoltaik sistem KA-soğuk hava deposu çatısı 

üzerine kurulacaktır. Çatı, Şekil 1’de görüldüğü 

gibi beşik çatı (çift yüzeyli çatı) adı verilen her iki 

yüzü mahyayla birbirine bağlanan çatı türü 

şeklinde tasarlanmıştır. 

Ön Soğutma 

Odası 

Soğuk 

Muhafaza Odası 

Yapı 

Malzemesi 

2 adet 

(en: 7m 

boy: 8m 

yükseklik: 3m) 

6 adet 

(en: 8m 

boy: 13m 

yükseklik: 4,5m) 

Sandviç 

Panel 

(iç:80 mm 

dış:100 mm) 
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Şekil 1: Çatı tasarımı 

Kuzey yarım kürede güneş pilleri belirli bir eğim 

açısı ile tam güneye bakacak şekilde 

yerleştirilmektedir. Seçilen eğim açısı güneş 

pillerinin performansını oldukça etkilemektedir. 

Kış aylarında optimum açı enlem+15°, yaz 

aylarında ise enlem-15° olacak şekilde belirlenir. 

Eğer sistem tüm yıl boyunca kullanılacaksa, eğim 

açısı o yerin enlemi olarak alınmalıdır. KA-soğuk 

hava deposu Antalya iline kurulacağı ve tüm yıl 

elektrik üretimi istendiği için uygun eğim açısı 36° 

alınmalıdır. Fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi 

İmar Yönetmeliği Madde 7.03.6’da eğik çatı 

meyilinin %35’den fazla olmaması gerektiği 

belirtilmektedir. Antalya ilinde kar yükü olmadığı, 

çok fazla yağmur aldığı ve rüzgâr hızının çok fazla 

olması nedeniyle, statik açıdan çatıya gelen basınç 

yükünü artırmamak açısından bu eğime müsaade 

edilmektedir. 

Buna göre müsaade edilen %35 meyilden çatı 

eğimi hesaplanırsa; 

olarak alınmıştır. 

2.1.1. Aylık Güneş Işınımı Hesabı 

Güneş panelleri güneş ışığını doğrudan elektrik 

enerjisine dönüştüren araçlar olduğu için ilk olarak 

fotovoltaik modül üzerine gelen güneş ışınımı 

hesabı yapılmıştır. 

Fotovoltaik panel üzerine düşen ışınım miktarları 

tüm yıl için Çizelge 4 ve güneş ışınımı hesabında 

kullanılan temel eşitlikler ise Çizelge 5’den 

görülebilir. 

Çizelge 4’de   ile gösterilen değer, eğik düzleme 

(19°) düşen aylık ortalama günlük toplam ışınımın, 

yatay düzleme düşen aylık ortalama günlük toplam 

ışınıma oranını ifade eder. Bu değere göre seçilen 

19° lik eğim açısında ocak, şubat, mart, nisan, 

ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında 

fotovoltaik paneller yatay düzleme gelen ışınımdan 

daha fazla ışınım almaktadır. 

2.1.2. Aylık Toplam Elektrik Tüketimi 

KA-soğuk hava deposunun aylara göre elektrik 

tüketimi hesaplanmıştır. Hesaplamalar ön soğutma 

ve soğuk muhafaza odaları için ayrı ayrı yapılmış, 

hesaplamalarda günlük çalışma saatleri ve 

odalarda bulunan cihazlar dikkate alınmıştır. 

KA-soğuk hava deposunda 2 adet ön soğutma 

odası vardır. Bu odaların 1 ayda çalıştıkları gün 

sayısı eşittir ve odalar günde 20 saat çalışmaktadır. 

Her bir ön soğutma odasında toplam güçleri 

yaklaşık 210 kW olan 2 adet evaporatör, 2 adet 

kompresör ve 2 adet kondenser bulunmaktadır. 

Soğuk muhafaza odalarında ise toplam güçleri 

yaklaşık 40 kW olacak şekilde 1 adet evaporatör, 1 

adet kompresör ve 1 adet kondenser bulunur. 

Depoda bulunan diğer ekipmanlar ise şu şekilde 

sıralanabilir; 

- Karbondioksit tutucu (0,5 kW)

- Azot jeneratörü (22 kW)

- Etilen dönüştürücü (3 kW)

Tüm ekipmanlar için çalışma süreleri göz önünde 

bulundurularak aylık elektrik enerjisi tüketimleri 

hesaplanmıştır. Ön soğutma odalarının 4, soğuk 

muhafaza odalarının ise tüm ay boyunca çalıştığı 

ve en yüksek tüketimin gerçekleştiği Eylül ayına 

ait veriler Çizelge 6’da sunulmuştur. 

Çizelge 4: Antalya ili Elmalı ilçesi aylık ortalama 

güneş ışınımı değerleri [W/m2] 

Ay H 

(Wh/m2) 

HT    (19°) 

(Wh/m2) 

Ocak 2192 2875 1.31 

Şubat 2956 3592 1.22 

Mart 4038 4531 1.12 

Nisan 5260 5467 1.04 

Mayıs 6484 6365 0.98 

Haziran 7168 6839 0.95 

Temmuz 7174 6929 0.97 

Ağustos 6598 6727 1.02 

Eylül 5298 5871 1.11 

Ekim 3808 4631 1.22 

Kasım 2748 3661 1.33 

Aralık 2039 2756 1.35 
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Çizelge 5: Güneş ışınımı hesabında kullanılan temel eşitlikler [4]  

Eşitlik Açıklama 

24𝑥3600𝐺𝑠𝑐 360𝑛 2𝜋𝜔𝑠

𝐻0  = 
𝜋 

1 + 0.033 cos  
365 

 𝑥  𝑐𝑜𝑠∅𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠  +  
360 

𝑠𝑖𝑛∅𝑠𝑖𝑛𝛿 

Atmosfer dışında 

yatay düzleme gelen 

günlük güneş ışınımı 
H n 

H   
=    a + b 

N0

a= 0.103 + 0.000017Z + 0.198cos  ∅ −  𝛿  

b= 0.533-0.165cos  ∅ − 𝛿  

Yatay düzleme düşen 

güneş ışınımı 

Eğik düzleme düşen 

aylık ortalama günlük 

toplam ışınım 

Çizelge 6: Eylül ayı için toplam elektrik tüketimi  

Bölümler Güç [kW] Günlük Çalışma 

Saati 

Ayda Çalıştığı 

Gün Sayısı 

Tüketim 

[kWh/Ay] 

2 Ön soğutma odası 418,36 20 4 33468,8 

Soğuk muhafaza 1 39,8 17 30 20298 

Soğuk muhafaza 2 39,8 17 30 20298 

Soğuk muhafaza 3 39,8 17 30 20298 

Soğuk muhafaza 4 39,8 17 30 20298 

Soğuk muhafaza 5 39,8 17 30 20298 

Soğuk muhafaza 6 39,8 17 27,5 18606,5 

Karbondioksit tutucu 0,5 24 30 360 

Azot jeneratörü 22 24 2 1056 

Etilen dönüştürücü 3 24 30 2160 

TOPLAM: 157141,3 

KA-Soğuk hava deposunun aylık elektrik tüketim 

miktarı çok yüksek olduğu için fotovoltaik sistem 

tasarımında panel alanı ve veriminden gidilerek 

hesaplama yapılmış ve hesaplama sonucunda 

elektrik tüketiminin yüzde kaçlık bir kısmını 

karşıladığı bulunmuştur. 

2.1.3. Fotovoltaik Panel Seçimi 

Günümüzde üretilen fotovoltaik panellerin gücü 

135-510 W arasında değişim göstermektedir. Şu

anda en yaygın olarak kullanılan panel gücü aralığı 

255-270 W’dır. Panelin gücü arttıkça buna bağlı

olarak verimi de artmaktadır. Ancak panel 

verimindeki yaklaşık yüzde beşlik artış, panel 

maliyetini 2-3 kat arttırmaktadır [5]. Polikristal 

panellerin verimleri monokristal olanlara kıyasla 

daha düşük olmasına rağmen maliyetlerinin uygun 

olması nedeniyle tercih edilmektedir. %18 lik 

verime sahip olan monokristal paneller 225$ 

civarında bir satış fiyatına sahipken, polikristal 

paneller %15-16 arası verime sahiptirler ve 

182$’dan temin etmek  mümkündür. İki  tip  panel  

karşılaştırıldığında monokristal olanların aynı güç 

için %1-2 daha az yüzey alanı gereksinimine sahip 

oldukları görülür. Tüm bu özellikler göz önünde 

bulundurularak 255-270 W paneller arasında verim 

ve fiyat araştırması yapılarak paneller seçilmiştir.  

2.1.4. Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemle 

Üretilecek Elektrik Enerjisi Hesabı 

Güneş enerjisi ile elektrik üretiminde sıklıkla 

kullanılan kavramlardan bir tanesi “pik saat” 

ifadesidir. Pik saat; 1000 W/m2 sabit ışınım 

şiddetinde, günlük toplam güneş radyasyonuna eşit 

bir enerjiyi elde edebilmek için gereken süreye 

denir. Bu ifade aşağıdaki eşitlikle tanımlanabilir;  

Pik saat = (1) 

İlgili eşitlik ve daha önce hesaplanmış olan aylık 

ortalama güneş ışınımı değerleri kullanılarak her 

ay için pik saat hesaplaması yapılmıştır. 
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KA-soğuk hava deposunun elektrik ihtiyacının 

tamamı fotovoltaik sistemden karşılanamayacağı 

için ilk olarak, seçilen fotovoltaik panellerin çatı 

üzerine yerleşimi yapılmış, panel sayısı ve toplam 

panel alanı hesaplanmıştır. 

19°’lik eğime sahip olan çatının alanı yaklaşık 640 

m2 dir. Güneye bakacak şekilde yerleştirilen 

panellerin aralarında montaj kolaylığı için 2 cm 

boşluk bırakılmıştır. Ayrıca zamanla oluşacak 

tozların verimsizliğe neden olmadan 

temizlenebilmesi ve olası bir arıza durumunda 

kolay müdahale edilebilmesi için de her 4 panel 

arasında ayrıca 50 cm boşluk bırakılmıştır. Bir 

panelin alanı yaklaşık 1,6 m2 olarak kabul edilirse, 

çatı üzerine yerleştirilebilecek toplam panel adeti 

343 olarak bulunur. 

Bilindiği üzere fotovoltaik paneller doğru akım 

üretmektedir. Bu nedenle sistemde üretilen doğru 

akım miktarı hesaplanarak, uygun bir çevirici 

sisteme eklenmeli, daha sonra kayıplar da dikkate 

alınarak sistemden alınacak alternatif akım miktarı 

bulunmalıdır. Üretilecek doğru akım hesabı 

aşağıdaki eşitlikten yapılabilir; 

Pdc = Güneş radyasyonu x Toplam panel alanı x 

Panel verimi (2) 

Güneş radyasyonunun pik saat hesabında 1000 

W/m2 olarak kabul edildiği daha önce belirtilmişti. 

Üretici kataloğundan elde edilen panel  verim 

değeri ise %16.47 olduğuna göre elde edilebilecek 

toplam doğru akım; 

Pdc = 1 [kW/m2] x 551,72 [m2] x 0,1647 

Pdc   = 90,868 kW 

olarak bulunur. 

Buna göre 90,868 kW güce sahip bir çevirici 

(inverter) seçimi yapılabilir. Çevirici gereksinimi 

ilerde olası bir genişleme için artırılabilir.  Ancak 

bu ilk yatırım maliyetinde de artışa neden 

olacaktır. 

Fotovoltaik sistemin ürettiği enerji birçok faktöre 

bağlıdır. Bunlar; sistemin coğrafi konumu, 

fotovoltaik sistem etrafındaki yapılar, uyumsuzluk, 

spektrum, inverter, kablo kayıpları olarak 

sıralanabilir. Şekil 2’de bir fotovoltaik sistemde 

olabilecek tüm kayıplar  gösterilmiştir.  Ancak  her  

sistemde bu kayıplar aynı olmayacaktır. Bu 

çalışmada tasarlanan sistemde oluşabilecek 

kayıplar Şekil 2’de verilen oranlar kullanılarak 

hesaplanmıştır. Paneller birbirini gölgelemediği 

için gölgelenme kayıpları hesaplamaya dahil 

edilmemiştir. 

Şekil 2: Fotovoltaik sistemlerde kayıplar [6]  

Sistemde dikkate alınan kayıplar şu şekilde 

sıralanabilir; 

- Tozlanma (%2)

- Yansıma (%2,5)

- Spektrum (%1)

- Işınım (%1,5)

- Sıcaklık (%4,6)

- Uyumsuzluk (%0,7)

- Kablo kayıpları (%1,5)

- İnverter (%3)

%98’lik çevirici verimi de dikkate alınarak 

üretilebilecek alternatif akım miktarı; 

Pac = Pdc x Evirici verimi x Kayıplar (3)
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ifadesi kullanılarak, 

Pac = 74,09 kW 

olarak hesaplanır. 

Tüm bu veriler ve daha önce hesaplanan pik saat 

değerleri kullanılarak tüm aylar için aylık elektrik 

enerjisi üretimi belirlenmiştir. Elde edilen değerler 

detaylı olarak Çizelge 7’den görülebilir. 

KA-soğuk hava deposunun elektrik enerjisi 

tüketimi ve fotovoltaik sistemle elektrik enerjisi 

üretim miktarı dikkate alındığında, kullanım süresi 

boyunca KA-soğuk hava deposunun elektrik 

tüketiminin %6,53’ünün fotovoltaik sistem  

tarafından karşılandığı görülebilir. 

Çizelge 7: Elektrik enerjisi üretimi 

Ay Pik saat 

[h] 

Gün 

sayısı 
Enerji 

[kWh/ ay] 

Ocak 2,875 31 6603,27 

Şubat 3,592 28 7451,68 

Mart 4,531 31 10406,76 

Nisan 5,467 30 12151,50 

Mayıs 6,365 31 14619,06 

Haziran 6,839 30 15201,04 

Temmuz 6,929 31 15914,45 

Ağustos 6,727 31 15450,51 

Eylül 5,871 30 13049,47 

Ekim 4,631 31 10636,43 

Kasım 3,661 30 8137,30 

Aralık 2,756 31 6329,95 

2.1.5. Amortisman süresi 

KA-Soğuk hava deposu yıl içerisinde 5 ay 

kullanılacaktır. Bu 5 aylık süre için toplam 

48108,79 kWh elektrik enerjisi üretimi 

hesaplanmıştır. 48108,79 kWh lik elektrik 

şebekeden alınmayarak fotovoltaik sistem 

tarafından üretildiği için 5 ayda toplam 20003,63 

TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Deponun 

kullanılmadığı 7 aylık sürede ayrıca toplam 

87842,66 kWh elektrik enerjisi üretimi 

hesaplanmıştır. Bu da 7 ayda 41760,40 TL gelir 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla elektrik 

enerjisinden yıllık gelir 61764,03 TL olmaktadır. 

İlgili   hesaplar   yapılırken  elektriğin  birim  fiyatı 

EPDK’nın belirlediği değerler doğrultusunda 

0,4158 TL olarak alınmıştır. 

Fotovoltaik sistem maliyeti, fotovoltaik paneller, 

çevirici ve diğer bağlantı elemanlarından 

oluşmaktadır. Kurulacak olan sisteme ait giderler 

Çizelge 8’den görülebilir. 

Çizelge 8: Fotovoltaik sistem maliyeti 

Ekipmanlar Adet Fiyat 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Fotovoltaik 

panel 
343 654,13 224365,77 

İnverter 4 11115,60 44462,417 

Diğer 

(Kablo, sayaç, 

paratoner, 

konstrüksiyon) 

31000 

Toplam 299819,18 

Amortisman süresi hesabında aşağıdaki eşitlikten 

yararlanılabilir; 

(4) 

Öngörülemeyen giderler 10000 TL kabul 

edilmiştir. Buna göre amortisman süresi; 

olarak bulunmuştur. 

3. SONUÇLAR

Bu çalışmada Antalya ili, Elmalı ilçesi için 600 ton 

armut (Bartlett, Wiliams) kapasitesine sahip güneş 

enerjisiyle desteklenen kontrollü atmosferli soğuk 

hava deposu tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım için 

soğuk muhafaza ve ön  soğutma  odalarının 

soğutma yükünü karşılayacak şekilde soğutma 

ekipmanları seçilmiştir. 

Çalışmada ayrıca soğuk hava deposunun kullanım 

süresi boyunca (5 ay) elektrik tüketiminin %6,5’ini 

karşılayacak şekilde fotovoltaik sistem tasarımı 

yapılmıştır. Çatı üzerine 19°’lik açı ile yerleştirilen 

toplam 343 adet fotovoltaik panelin yıllık elektrik 

enerjisi üretimi 135951,45 kWh/yıl olarak 

hesaplanmış, sistemin maliyeti ise 299819,18 TL 

olarak bulunmuştur. Buna göre yapılacak tasarımın 

amortisman süresi yaklaşık 6 yıldır. 
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Özet 

Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada yenilenebilir enerji 

kaynaklarından faydalanılarak elektrik üretmek için hem devlet hem özel sektör kuruluşları giderek artan şekilde 

projeler planlayıp, yatırımlar yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler güneş enerji sistemlerini  yaygınlaştırıp,  araçların 

ve robotların üzerinde bu tür enerjileri kullanmayı amaçlamışlardır. Türkiye’de de yenilenebilir enerji konusunda 

yatırımlara son yıllarda hız verilmektedir. Hayatımızda ki en önemli sorunlardan biri trafiktir. Bu nedenle her gün 

nüfusu daha da artan şehir yaşamını rahatlatmak amacıyla konu ile ilgili çözüm önerileri sunan buluşlar kabul 

görmeye başlamıştır. Artan yakıt fiyatları ve oluşan çevresel farklılıklar da toplumu alternatif ulaşım çözümler 

arayışına yönlendirmiştir. Güneşin sağladığı enerji ile çalışan elektrikli kaykay, nüfusu yoğunlaşan şehirlerdeki 

trafik sorununa çözüm olarak kullanılabilmesi, ekonomik bir ulaşım aracı olması ve araçlarda kullanılan güneş 

ışınlarını %20-25’lerde verimle elektrik enerjisine çevirerek ihtiyacı olan enerjiyi sağlamasından dolayı da tercih 

edilmektedir. Bu projede elektrikli kaykaya inovasyon uygulamak suretiyle güneş enerjisi ve park sensörleri ilave 

edilerek tek kişi kapasiteli, güneş enerjisi ile çalışan elektrikli kaykay tasarlanmıştır. 

1. GİRİŞ

Güneşten elde edilen enerji son yıllarda 

yenilenebilir enerji kaynakları içinde, üzerinde 

en çok çalışılanı olmuştur. Güneş, enerjisini tüm 

yönlerde homojen bir şekilde ışıma yolu ile 

yayar [1]. Güneşten gelen bu sonsuz enerjiyi 

fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin 

kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren 

sistemler olan güneş enerjisi santralleri, 

fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş 

ışınlarını elektriğe çevirirler. Yapılan analizler, 

güneş enerjisine yapılan  yatırımın  tarımdan 

daha kârlı  olduğunu  göstermektedir. 

Türkiye`nin iklim şartlarının oldukça elverişli 

olması ve diğer enerji yatırımlarına oranla güneş 

enerjisi santrallerinin fiyat avantajının olması, 

güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgiyi gün 

geçtikçe arttırmaktadır. Güneşten elde edilen 

enerji aynı zamanda sürdürülebilir özellik taşır. 

Güneş enerjisi teknolojileri; üretimde kullanılan 

malzeme, uygulanan metot ve teknolojik yapı 

olarak çok çeşitlilik arz eder; ancak yine de iki 

temel türde gruplandırılabilir. Bunlardan 

birincisi, ısıl güneş teknolojileri ve ikincisi 

fotovoltaik güneş teknolojileridir (PV). Birinci 

grup sistemlerde, güneş enerjisinden ısı elde 

edilmekte; ısı hem doğrudan ve hem de elektrik 

üretimi     için     kullanılabilmektedir.   Elektrik 

enerjisi üretimi için güneş enerjisi, çeşitli 

yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak  odaklanır 

ve elde edilen yüksek sıcaklıklardaki kızgın 

buhardan klasik metotlarla enerji üretimi 

gerçekleştirilir. İkinci grup sistemler ise 

fotovoltaik (PV) güneş enerjisi sistemleri olup, 

yarıiletken malzemelerden oluşmaktadır. Bu 

sistemler, güneş ışığını doğrudan elektriğe 

çevirmektedirler [2]. 

Dünyanın güneşten aldığı enerji toplamı bir 

yılda 1,5 katrilyon (1,5×1015) MW/h’tir. Bu 

enerji miktarı, dünyada insanların bir yılda 

tükettiği enerjinin tam 28.000 katına eşdeğerdir 

[3]. Bu enerjinin en önemli özelliği, güneşin 

enerjisinin hiç bitmemesidir. Petrol, doğalgaz 

gibi enerjilerin gelecek zamanlarda tükenmesi 

söz konusu olacaktır. Bu nedenle alternatif 

enerjilere yönelmek gerekmektedir. Birçok ülke 

bu durum hakkında araştırmalar yapıp alternatif 

enerjilere yönelmektedir. Bu tür alternatif enerji 

kaynakları, temiz, depolanması kolay ve 

maliyeti düşük enerjilerdir. Ayrıca hava 

kirliliğini önleyen ve atmosfere zehirli gazlar 

vermeyerek çevreci bir enerji kaynağı 

olmaktadır. Bu yüzden güneş enerjisi gibi 

alternatif enerjilerin önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu tür enerjiler yatırım amaçlı 

düşünülürse ekonomiktir ve yüksek verimi 

vardır.  Kısa  zamanda  da  en  çok  tercih edilen 

mailto:koraytuncalp@halic.edu.tr
mailto:koraytuncalp@halic.edu.tr
mailto:ajdaarda@halic.edu.tr
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enerji kaynakları arasında yerini almıştır. 

1.1. Yenilenebilir Enerji Çeşitleri İçinden 

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları 

2014 yılında dünyada yenilenebilir enerji 

projelerine yapılan  yatırımlar, 2013 yılına  göre 

%16 oranında artış göstererek 310 milyar ABD 

Dolarına ulaşmıştır. Bunlardan 90 milyar 

Dolarlık bir miktar ile yenilenebilir enerjilere en 

fazla yatırımı yapan ülke Çin  olmuştur. 

Ardından 51 milyar dolar ile ABD ikinci, 41 

milyar dolar ile de Japonya üçüncü durumdadır. 

Bu değerler kapsamında, 2014 yılında güneş 

enerjisi için yapılan yatırımlar ise dünya 

genelinde %25 oranında artarak 150 milyar 

dolara ulaşmıştır. Böylelikle güneş enerjisi 

yatırımları, dünyada ilk defa yenilenebilir enerji 

çeşitleri arasındaki en büyük pay değerine 

yükselmiştir [4]. 

Güneş enerjisi kullanım alanları oldukça 

fazladır. Çevreye duyarlılığıyla oldukça ilgi 

çekmektedir. Gelişmiş ülkeler güneş enerji 

sistemlerini yaygınlaştırıp, araçlar ve robotların 

üretiminde bu tür enerjileri kullanmayı 

amaçlamışlardır. Bu nedenle güneş enerjisi 

birçok uluslararası projelerde öne çıkmakta ve 

dikkat çekmektedir. Araçlarda kullanılan güneş 

ışınlarını %25 verimle elektrik enerjisine 

çevirerek ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır.  

Bu verimler gelişen teknolojiyle daha da artması 

beklenmektedir. 

Yenilenebilir enerji sistemleri  arasında 

işletmesi, bakımı ve kurulumu en kolay olan 

sistem güneş enerjisi sistemidir. Güneş panelleri 

binaların çatıların, bina dış yüzeylerinde, 

elektrikli kaykaylarda, elektrikli araçlarda 

kısacası güneş panellerinin montaj edilebileceği 

her yerde kullanılmaktadır. İstenilen güç 

kapasitesine göre kolaylıkla montaj 

yapılabilmektedir. Bunun nedeni güneş 

panellerinin fizibilite ve modüler yapıya sahip 

olmasıdır. Günümüzde birçok araçtan yayılan 

CO2 salınımı ve fosil  yakıtları,  çevreyi  ve 

havayı çok ciddi şekilde kirletmektedir.  Bu 

sorun güneş panelleri için geçerli değildir. 

Kişinin kendi elektrik ihtiyacını karşılamada 

güneş panelleri yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

elektrik faturasından tasarruf yapılmasına ve 

kazanç elde edilmesine yardımcı olmaktadır. 

Güneş enerjisinin verimini fotovoltaik hücrenin 

yapısı belirler. Birçok sayıda fotovoltaik hücre, 

birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey 

üzerine monte edilir. Bu  sayede,  birkaç 

Watt'tan, MegaWatt değerlerine kadar güç 

değerlerine  ulaşılır  ve  güç  çıkışının artırılması  

sağlanır. Elde edilen bu oluşum da fotovoltaik 

modül olarak adlandırılır. Güneş pilleri ile 

üretilen doğru akım elektrik enerjisi; şarj 

regülatörü ve batarya gibi ekipmanlar sayesinde 

depolanır. İnverter vb. ek donanımlar ile  de 

doğru akım, alternatif akıma çevrilerek elektrik 

enerjisi tüketim için hazırlanmış olunur [5]. 

1.2. Elektrikli Kaykay 

Teknolojinin gelişmesiyle  birlikte  geçtiğimiz 

her gün, ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere 

hayatımıza yeni bir cihaz girmektedir. Özellikle 

iletişim alanında geride bıraktığımız son 20 yıl 

içerisinde büyük bir yol katedilmiştir. Ayrıca 

hayatımızdaki en önemli sorunlardan birinin 

ulaşım olduğu bir gerçektir. Bu nedenle her 

geçen gün daha da kalabalıklaşan şehir 

yaşamının rahatlatılabilmesi adına konu ile ilgili 

çözüm önerileri sunan buluşlar hızla kabul 

görmeye başlamıştır. Sürekli artan yakıt fiyatları 

ve oluşan çevresel farkındalık toplumu alternatif 

ulaşım çözümleri arayışına zorlamıştır. Ayrıca 

bu ulaşım problemleri toplumsal sorunlara  da 

yol açmaktadır. Bu  nedenle trafiği 

etkilemeyecek doğa dostu yeni taşıtlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Buradan yola çıkarak tasarlanan 

kaykaylar, 20. yüzyılın ortalarından sonra, 

ABD’nin sahil kentlerinde, rüzgarsız günlerde 

sörf yapamayan gençler  tarafından  tahta 

bloklara tekerlek takılarak icat edilmiştir. İlk 

icat edildiğinde pek popüler olmayan bu araç, 

gün geçtikçe yayılmaya ve  birçok  kişi 

tarafından sevilmeye başlamıştır. İnsanlar bu 

aracı ilk olarak eğlence amaçlı kullanmışlardır. 

Daha sonra daha farklı alanlarda da 

kullanılabileceği düşünülmüştür. Büyük üretici 

firmalar tarafından üretilmeye başlanmıştır. 

Bugünlerde ise kaykay sporu; kaykayı oluşturan 

parçalar, kendisine özel ayakkabı, kıyafet, 

aksesuar üretimi ve pazarlanmasının yanı sıra 

kaykay parklarının kurulması ve  işletilmesi, 

yerel ve uluslararası yarışma  organizasyonları 

ile çok büyük bir endüstri, ekonomi ve kültürel 

bir öğe haline gelmiştir. Hatta kaykaylar 

kullanım açısından biraz daha ileriye giderek 

ABD Deniz Kuvvetleri özel timleri tarafından 

90'lı yılların sonunda bina içi operasyonlarda 

kullanılmıştır. Kaykayın  özellikle  bina 

içerisinde manevralar yaparak keskin nişancı 

olup olmadığının tespiti konusunda yararlı 

olabileceğini düşünerek bir dönem denemeye 

alınmış ve tatbikatlarda kullanılmıştır. 

Fakat geleneksel kaykaylar her ne kadar güzel 

olsa da 21.yüzyılın getirdiği teknolojiyle birlikte 

evrim  geçirerek elektrikli  kaykay halini almaya 
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başladılar. Daha fazla hareket kapasitesi, 

çeviklik ve hız isteyen gençler, geleneksel 

kaykayların gövdesini alıp üzerine yeni tekerler, 

akü, kontrol ünitesi ve motorlar ekleyerek 

amaçladıkları şeye ulaştılar ve böylece elektrikli 

kaykaylar doğmuş oldu. Güneş enerjisiyle 

çalışan elektrikli kaykayın en önemli 

değişikliklerinden birisi ise yeni tekerlekleri ve 

güneş ışınlarından yayılan enerjiyi elektrik 

enerjisine çeviren güneş paneli bulunmaktadır. 

Bu tekerlekler 25 cm boyuyla geleneksel 

kaykaylardan çok daha büyük ve içerisinde 

şambrel diye adlandırılan şişirilebilir bir lastik 

bulunmaktadır. Yani bir bisiklet tekerleği 

yapısının aynısını kullanılmaktadır. Fakat farkı 

daha kalın  olması ve kaykay için 

boyutlandırılmasıdır. Bu sayede geleneksel 

kaykayların etkisiz kaldığı kumlu ve toprak 

alanlarda da kaykayın sürülmesi sağlanırken 

aynı zamanda daha iyi bir yol tutuşu 

sağlanmaktadır. Bu yol tutuşunun sağlanması 

için daha büyük ve girintisi yüksek tekerlekler 

kullanılmalıdır[6]. 

Elektrikli kaykay kendini dengeleyen iki tekerli 

kişisel vasıta ya da hoverboard, şarj edilen akü 

ile çalışan ve güneş enerjisiyle beslenen bir 

araçtır. Cihaz pedallarının redüktörlü motorla 

senkron olduğu bir sistem ile çalışmaktadır. 

Elektrik enerjisi ve güneş enerjisinin aküyü şarj 

etmesi sonucu motorlara güç vermektedir. 

Sürücünün ayakları tarafından pedal vasıtasıyla 

elektrikli kaykay hareket etmektedir. İlk olarak 

cihaz Çin’de üretilmiştir, ancak 2015 yılında 

ABD'de popüler olmuştur. Çinli üretici 

şirketlerin cihaz için evrensel olarak kabul 

ettikleri iki isim vardır. Bu isimler “iki tekerli 

kişisel vasıta” ve “Elektrikli Kaykay”dır. 

Güneşin sağladığı enerjiyle çalışan elektrikli 

kaykay yani hoverboard, ekonomik bir ulaşım 

aracıdır. Günden güne yoğunlaşan metropol 

şehirlerdeki trafik sorununa çözüm olarak 

kullanılabilmesi de çok önemli artılarındandır. 

Burada elektrikli kaykaya inovasyon 

uygulayarak güneş enerjisi ve park sensörleri 

ilave edilmiş, güneş enerjisi paneli ile akü 

entegre edilmek sureti ile de güneş enerjisiyle 

çalışan tek kişilik kaykay projesi 

gerçekleştirilmiştir. Tekerleklerin iki tarafında 

bulunan motoru çalıştırmak için gerekli enerjiyi 

akü vermektedir. Akü hem elektrik enerjisiyle 

şarj edilip hem de güneş enerjisi panelleri 

sayesinde şarj edilmektedir. Güneş enerjisi 

panellerinin aküyü doldurması yaklaşık olarak 

beş saate yakın sürmektedir. 

2. ELEKTRİKLİ KAYKAYIN

KULLANIM ALANLARI

Elektrikli kaykaylar hemen hemen her yerde 

kullanılabilmektedir. Bunun için redüktörlü 

motorun kuvvetli olması gerekmektedir. 

Bununla birlikte tekerleklerinin de dayanıklı ve 

her yola uyum sağlayabilecek şekilde olmalıdır. 

Özellikle Türkiye’deki yollara bakacak olursak, 

pek de düzgün olmayan yollarda, caddelerde 

kullanmak epey zordur. Eğer işyerimiz ile 

evimiz arasındaki mesafemiz yürümek için 

uzun, arabayla gitmek için kısaysa elektrikli 

kaykayın kullanılabilmesi olanaklıdır. Kolay 

taşınabilir ve saklanabilir olmasından ötürü 

kullanımı mümkün ve pratiktir. 

3. ELEKTRİKLİ KAYKAYA

YÖNELİK TALEP 

Son yıllarda küresel ısınma ve çevre 

konularındaki farkındalık, siyasetçileri sera 

gazları ile ilgili karar almaya zorlamaktadır. 

Ayrıca ham petrol fiyatlarındaki sürekli artış 

toplumları alternatif yakıt temini ve petrole 

bağımlılıktan kurtulma arayışlarına sevk 

etmektedir. Hidrojen ve yakıt pilleri, yakıtların 

geleceği için sağlam birer seçenek 

niteliğindedir. Hidrojen birçok avantajı 

beraberinde getirmekle birlikte çeşitli 

çözülmemiş sorunlar da doğurmaktadır. 

Yakıt pilleri pahalıdır ve tamamen yeni bir 

dağıtım ağı gerektirmektedir. Buna ek olarak 

hidrojen depolama da, hidrojen patlayıcı ve 

hassas bir gaz olduğundan çeşitli zorluklara 

neden olmaktadır. Hidrojen, petrol veya kömür 

gibi saf halde bulunmaz. Ayrıca  hidrojen 

doğada diğer bir elemente bağlı haldedir; söz 

gelimi hidrojen ve oksijen birleşerek suyu 

oluşturur. Bu nedenle saf hidrojen, benzin gibi, 

enerji gerektiren bir şekilde üretilmek 

durumundadır. Alternatif yakıt olarak  elektrik 

de düşünülebilmektedir. Saklama noktasında 

elektriğin hem avantajları hem dezavantajları 

bulunmaktadır. Ancak elektrik geleceği en 

parlak teknolojidir çünkü altyapısı hazırdır ve 

teknolojisi emniyetli ve güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir. 

Doğayı korumak ve küresel ısınmayı 

sınırlandırmak için CO2 emisyonlarının 

azaltılması önem taşımaktadır. Avrupa 

Birliği’nin enerji ve iklim konvansiyonunda 

CO2 emisyonlarını 2005’teki düzeyin yüzde 

16’sı oranında azaltması gerektiği 

bildirilmektedir Sanayisi gelişmiş ülkelerin 

2050 yılına kadar  şu anki seviyelerinden  yüzde 



20 

60-80 oranında azaltması hedeflenmektedir. Bu

oranda bir azalma için her sektörde ilerleme

kaydedilmesi gerekmektedir. Karayolu trafiği

CO2 emisyonlarının yüzde 16’sının kaynağıdır;

bunun da yüzde 41’i binek araçlarındandır. Bu

nedenle hoverboardlar bu  azaltma  planının

temel parçalarındandır. Kısa mesafeler için çok

uygundur. Trafiği rahatlatmaya yönelik doğru

bir hamledir. Elektrik yenilenebilir kaynaklarla

üretiliyorsa elektrikli hoverboardlar emisyonsuz

trafik sağlayabilir.

CO2 emisyonlarını azaltma planlarıyla birlikte 

petrol fiyatlarındaki sürekli artış da elektrikli 

araçların yeniden doğuşunda etkili olmuştur. 

Bugün dünya ister istemez petrole bağımlı hale 

geldiğinden alternatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Son zamanlarda petrol fiyatları günlük 

hayatımızı son derece etkilemektedir. Haziran 

2008’de ham petrol fiyatları tüm zamanların en 

yüksek fiyatı olan 147 $/varil seviyesine 

fırlamıştır[7]. Bu yüksek ham petrol fiyatları 

doğal olarak İstanbul’u da etkilemiştir. Ulaşım 

maliyetleri yükseldiğinden birçok üründe fiyat 

artışı yaşanmıştır insanlarda bu yüzden farklı 

ulaşım araçlarını düşünmeye başlamıştır. Hem 

genel refah hem de ekonomi anlamında sonuçlar 

uzun vadelidir ve düzelmesi uzun yılları 

bulabilir. Yine de elektrikli kaykaylar petrole 

bağımlılığı azalttığından gelecek  kuşaklara 

petrol noktasında yeterlilik sağlamaktadır. 

Çünkü enerjisi güneş enerjisinden elde 

edilmektedir. Ülkelerde elektrikli kaykaylara 

talep gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de 

daha yeni piyasaya girmeye başlamıştır. 

4. ELEKTRİKLİ KAYKAY

TASARIMI VE YAPIMI

Güneş enerjisiyle çalışan tek kişilik ultrasonik 

sensörlü elektrikli kaykay projemizde dört adet 

tekerlek kullanılmıştır. Bu tekerleklerden iki 

tanes  motora,  d ğer   k   tanes   se  denge  ve 

kas slerde zorluk çek lmemes ç n kaykayın ön 

ve   arka   tarafına    bağımsız    olarak    monte 

ed lm şt r.  edüktörlü motorlar, tahta platforma 

L şekl nde b r kasnak le montajı yapılmıştır. 

Tekerlekler redüktörlü motora özel b r flanş 

tasarlanarak monte edilmiştir. Bu sayede yük 

redüktörlü motorun miline baskı uygulamayıp, 

motor milinin rahatlıkla dönmesini 

sağlamaktadır.   Ayrıca   yapılan   projenin   tüm  

parçalarının tek tek çıkarılıp tekrar takılması 

mümkündür. Bu sayede arıza yapmış veya hasar 

görmüş herhangi bir parçayı değiştirmek 

mümkündür. 

Elektrikli kaykayın arkada tarafında bulunan 

kırmızı çubuk led ve ön taraf ta bulunan beyaz 

ledler sayesinde gece kullanıma uygundur. Bu 

sayede gece kullanımında hem önümüzü görme 

hem de diğer taşıt ve yayaların  bizi  fark 

etmesini sağlamaktadır. Elektrikli kaykayın ön 

kısmında bulunan ultrasonik sensörün bir metre 

mesafeden bize kasis  veya  herhangi  bir 

tümseğin varlığını bizi çıkardığı ses sinyali ile 

haber vermektedir. Motorların herbiri 20 Volt 

ve 3 Amper akım çekmektedir. Maksimum yük 

binmesi durumunda en fazla 3,5 Amper akım 

çekmektedir. Akülerin her biri 12 V değerinde 

olup 7 Amper olmak üzere 2 adet kuru akü 

kullanılmıştır. Aküler seri bağlanarak 24  Volt -  

7 Amper enerji elde etmemizi sağlamaktadır [8]. 

Projede iki adet akü kullanılmasının sebebi 

aydınlatmalar ve sensörün 12 Volt ile 

çalışmasıdır. Bataryadak  enerj   sürücü  vasıtası  

 le motora gönder lmekted r. Sürücü 

kontrolündek gaz pedalı aldığı konuma göre 7 

Ampere kadar akımı motorlara gönder r. Sürücü 

araca gerekl olan akımı aküden çekerek motora 

verir. 

Araç  üretimi   ve   tasarımı   evde,   garajda   ve 

b lg sayarda yapılmıştır. Yapılmak sten len araç 

ilk olarak Sol dworks programında b lg sayar 

ortamında tasarlanmıştır. Burada mekan k 

hareketi incelenm ş ve gerekl düzenlemeler 

yapılmıştır. Daha sonra araç ç n düşünülen 

parçalar tem n ed lm şt r. Yapılan  çalışma  le 

opt mum değerler tesp t  ed lm şt r.  Aynı 

zamanda araç yapımı ç n malzeme tem n , f yat 

ve kolay şleneb l rl k göz önünde tutulmuştur. 

Tasarımı b ten aracın üret m ne  başlanmıştır. 

Üret m esnasında fark ed len ve tasarımda 

göremed ğ m z eks kl kler düzelt lm şt r ve 

tasarıma eklenm şt r, aracın yol test yapılarak 

enerj  sarf yatı hesaplanmıştır. 

4.1. Akış Diyagramı 

Elektrikli kaykayın akış diyagramı Şekil 1.’de 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Elektrikli Kaykay Yapısının Akış Diyagramı  

4.2. Elektrikli Kaykaya Güneş Enerji 

Sisteminin Entegresi 

Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli kaykaya 

güneş enerjisi paneli ile aküye entegre 

edilmesidir. Tekerleklerin iki tarafında bulunan 

motoru çalıştırmak için gerekli enerjiyi akü 

vermektedir. Akü hem elektrik enerjisiyle şarj 

edilip hem de güneş enerjisi panelleri sayesinde 

şarj edilmektedir. Güneş enerjisi panellerinin 

aküyü doldurması yaklaşık olarak beş saate 

yakın sürer. Akü 7 Amper ve güneş paneli de 

saatte 1,11 Amper akım çekmektedir. Formülü 

ise şu şekilde gösterilmektedir; 

Akü(saat) = (Akü kapasitesi/Yük Akımı) * 

0,707 

4.3. Elektrikli Kaykaylarda Fiyat Analizi 

200 USD’dan başlayıp, 2.000 USD’a  kadar 

farklı özellikte elektrikli kaykay bulmak 

mümkündür. Türkiye’de vergilerden ötürü bu 

fiyatlar doğal görülmektedir. Çeşitli özelliklerde 

ve güçlerde elektrikli kaykaylar bulunmaktadır. 

Türkiye’de elektrikli kaykay üreten yerli üretici 

firma bulunmamaktadır. Fiyatların pahalılığının 

bir sebebi de bunda kaynaklanmaktadır. Bu 

tasarım bu ülkenin mühendisleri tarafından 

ekonomik şekilde yapılmıştır. Bu ürün seri 

üretime   geçtiğinde   ürün   maliyeti   daha   çok  

düşecektir. Tabii ürünün kalitesine yapılan 

yatırımın güvenlik ve sürüş konforu için önemli 

olduğu da unutulmamalıdır. 

4.4. Elektrikli Kaykayda Güvenlik Önlemleri 

Elektrikli kaykay yorgun veya uykusuz halde 

kullanılmamalıdır. Bunlar ile yüksek hızlara 

çıkılmamalıdır ve bu yüksek hızlarda  ani 

dönüşler yapılmamalıdır. Su birikintileri, çamur, 

kum, taş, çakıl, moloz yığınları yakınlarında ya 

da sert ve engebeli arazilerde dikkatli 

kullanılmalıdır. Kar, yağmur, dolu gibi kötü 

hava şartlarında, kaygan ya da buzlu yollarda 

kullanılmamalıdır. Havuz veya daha büyük su 

kaynakları içerisinde ya da yakınlarında 

kullanılmamalıdır. Tümseklerden ya da 10- 15 

cm’den yüksek objelerin üzerinden 

geçilmemelidir. Sürüşte nereye gittiğimize yol 

şartlarına, etrafımızdaki insanlara ve objelere 

hakim olunmalıdır. Maksimum ve minimum 

ağırlık sınırlarını aşmamalıdır. Yangınlara ve 

patlamalara yol açabilecek yanıcı gaz, buhar, 

sıvı, toz ve fiber içeren bölgeler dahil olmak 

üzere tehlikeli alanlarda kullanılmamalıdır. 

Tüm bu güvenlik önlemleri dışında elektrikli 

kaykaylarda patlayabilme durumu olabilir. Bu 

durum genelde akü kaynaklıdır. Kaliteli akü 

kullanılmalıdır.   Akü   çok    şarj   edilirse  veya  
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kalitesiz bir akü kullanılırsa patlama durumu 

olma olasılığı yüksektir. Aküden ne kadar 

yüksek akım geçirirsek akü o kadar çok 

ısınmakta ve ömrü kısalmaktadır. 

4.5. Elektrikli Kaykayın Gelecek Vizyonu 

Anlaşıldığı üzere elektrikli kaykay kısa 

zamanda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pahalı 

olmasına rağmen insanların almaktan 

çekinmediği bu cihazlar, şimdiden birçok 

kişinin tutkusu haline gelerek, ihtiyaç 

doğrultusunda kullanılmaya da başlanılması 

kaçınılmaz oldu. 

4.5.1. Elektrikli Kaykayın Avantajları 

1. Güneşin sağladığı enerjiyle çalışan elektrikli

kaykayın ekonomik bir ulaşım aracı olması

önemli bir avantajdır ve bizi yakıt masrafından

kurtarmaktadır.

2. Doğa dostudur yani küresel ısınma ve çevre

konularındaki farkındalık açısından bakıldığında

da diğer araçlar gibi kullanımı sırasında çevreye

herhangi bir kirlilik vermemektedir.

3. Elektrikli kaykayların artmasında amaçlardan

biri de her geçen gün nüfusu hızla artan

metropol şehirlerdeki trafik sorununa çözüm

olarak kullanılabilmesidir. Bu nedenle diğer

araçların yerine kullanımının yaygınlaşıp trafik

sıkışıklığına engel olması sağlanmaktadır. Hatta

trafik yoğunluğunda ulaşım hızında da önemli

avantaj sağlamaktadır.

5. Ayrıca kaykay ile yapılan artistlik hareketleri

elektrikli kaykay ile deneyemeyeceğiniz için

daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olacaktır.

4.5.2. Elektrikli Kaykayın Dezavantajları 

1. Pedalların hassas olması rahat bir sürüş

sağlasa da kullanım alanı sınırlı mekanlarda

sürülmeye imkan sağlıyor olması bir

dezavantajıdır.

2. Düz ve kaygan olmayan zeminlerde

kullanılması sınırlılık oluşturduğu için

dezavantajları arasında sayılabilir.

3. Orijinal olarak üretilmeyen elektrikli

kaykaylar gerçekten de tehlikeli. Hem 

kullanıldığı zamanlarda hem de şarj işlemi 

sırasında korkutuyor. 

4. Ayrıca bu elektrikli kaykay akımı zamanla

çeşitli şirketler tarafından taklit edildi. Çin’de

üretilen bu ürünler oldukça kalitesiz ve güvensiz

bir şekilde satılıyor. Yüksek meblağlara satılan

bu ürünler pahalı olmasına  rağmen  tüketiliyor

ve 4.400 Ah gücünde büyük bir bomba

taşımanıza imkan sağlıyor.

5. Dünya üzerinde elektrikli kaykayların

patlamasından dolayı yangınların çıktığı ve

yaralanmaların oluştuğu haberler çoğalmaya

başladı.

6. Her yaşta insanın kullanabileceği elektrikli

kaykayı güvenlik önlemi gerektirmemesinden

dolayı sürerken çok dikkatli olunmalıdır.

5. PROJEDEN KESİTLER

5.1. Arduino Nano Devre Şeması 

Projenin ultrasonik sensör aşamasının bilgisayar 

ortamında çizilmesi gerçekleştirilmiştir(Şekil 2).  

Şekil 2. Sensör Arduino bağlantı şeması 

5.2. Ultrasonik Sensörün Arduino Program 

Kodundan Kesit 

/* 
HC-S 04 Ping uzaklık sensörü: 
VCC to arduino 5v 

GND to arduino GND 
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Echo to Arduino pin A5 

Trig to Arduino pin A4 

*/ 

#define echoPin A5 // Echo Pin 
#define trigPin A4 // Trigger Pin 
#define BUZZERPin 12 // Buzzer Pin 

#define LEDPin 13 // OnboardLED pin 
long duration, distance; // süre ve mesafe değişkenleri 
void setup() { 

pinMode(trigPin, OUTPUT);//Pin çıkış modunda 
pinMode(echoPin, INPUT);//Pin giriş modunda 

pinMode(BUZZE Pin, OUTPUT); //Pin çıkış modunda 

pinMode(LEDPin, OUTPUT);//Pin çıkış modunda 

} 

void olc() { 

digitalWrite(trigPin, LOW); 
delayMicroseconds(2); 

//Bir ölçüm süresi microsaniye sürmektedir. 
//Sensör bir gözden ses sinyali gönderdikten sonra diğeri 
dinlemektedir. 

digitalWrite(trigPin, HIGH); 
delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 
//Oluşan değerin ses hızı katsayısına bölümü bize gerçek 

uzaklığı verir. 

distance = duration / 58.2; 

} 

5.3. Proteus Programında Bağlantı Devresi 

Şekil 3. Hoverboard Proteus programındaki 

bağlantı çizimi 

SONUÇLAR 

Günümüzde artan petrol fiyatları insanları 

alternatif sistemlerine çekmektedir. Bu yüzden 

hem doğayı korumak hem de ekonomik olarak 

refaha kavuşmak için alternatif enerji 

kaynaklarını kullanmak gereklidir. Birçok 

gelişmiş ülkede ulaşım araçlarının elektrikli 

enerjiye dönüşümünün altyapısı 

hazırlanmaktadır. Bu sayede toplumun alternatif 

enerji kaynaklarını tercih etmesi 

sağlanmaktadır. 

Gelecekte elektrikli kaykay teknolojisi 

yeterince geliştiğinde araçların yerini alan bir 

alternatif  olacağına   inanılmaktadır.   Bu 

projede  elektrikli  kaykayın  önüne konan 

güneş paneli güneşten aldığı ışınları elektrik 

enerjisine çevirip aküyü şarj etmektedir. Bu 

sayede çevreyi kirletmeden doğal enerji 

kaynaklarının kullanılması amaçlanmıştır. Bu 

yöntem hem  doğaya  hiçbir kirlilik 

katmamakta hem de çok ucuz maliyetli 

kullanım sunmaktadır. 

Pekçok metropol şehirlerde yaşayan  insanların 

en büyük sorunlarından biri ise ulaşım 

sorunudur. Projede tasarlanan güneş enerjisiyle 

çalışan elektrikli kaykay hem ekonomiktir hem 

de toplumun trafik sorununa  çözüm 

bulmaktadır. Kullanımı rahat ve kısa mesafe 

yollarda kullanıma uygundur. Elektik enerjisiyle 

çalışan kaykay güneş enerjisinden aldığı enerji 

takviyesiyle yollarda daha uzun süre 

gidilebilmeyi sağlamaktadır. Böyle bir projenin 

yapılması gelecekte gelişmiş ülkelerden geri 

kalmamamızı sağlayacaktır. Birçok gelişmiş 

ülke benzer projelerin seri üretimine başlamıştır. 

Türkiye’nin de bu tür projelere destek 

sağlayarak girişimcileri seri üretime teşvik 

etmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Devletin ve dünya sosyal kuruluşlarının bu 

konuda desteğinin artması sektördeki 

girişimcileri bu alana yöneltecektir. Yerli 

üretici olarak  seri  üretime  geçilebilmelidir. 

Her geçen gün yeni kaykaylar tasarlanmakta 

prototip  olarak  üretilip denenmektedir. 

Şarj istasyonlarının artması ve şarj süresinin 

kısalması bu tarz araçlara ilgiyi artıracaktır. 

Aynı zamanda  devletin  elektrikli 

kaykaylardan düşük vergi alması ya da 

almaması  kullanımını  ve  seri  üretimini 

teşvik  eden bir durumdur. 

Ancak Türkiye’deki kış koşullarında akülerin 

işlevselliklerinin   test   edilmesi gerekmektedir.  
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Bazı aküler aşırı soğuk zamanlarda çalışmaz 

elektrikli kaykayların aküsü için en ciddi çözüm 

yapılacak ultra kapasitörlerdir. Bu kapasitörler 

çok ciddi bir biçimde akü ömrünü ve alınacak 

mesafeyi artıracaktır. 

Bu çalışma elektrikli kaykaylar ve tasarımı 

hakkında bilgiler vermektedir. Bu projenin 

sorunları değerlendirilmiş, çeşitli çözüm yolları 

sunulmuştur ve uygulama tavsiyelerinde 

bulunulmuştur. 
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ÖZET 

Günümüz modern yaşamın vazgeçilemez unsuru enerjiye, özellikle de yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları 

grubunda yer alan rüzgâr enerji santrallerine olan talep doğal ve haklı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Enerji 

ihtiyacının sürekli artması, mevcut klasik fosil kaynaklı enerji üretiminin tükenebilir olması ve ciddi çevre kirliliği 

yaratması daha temiz ve yenilenebilir enerji üretimini zorunlu kılmaktadır. 

Günümüzde, rüzgâr enerji santrallerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bazı çevre sorunlarını da beraberinde 

getirdiği bazı kişi ve gruplarca dile getirilmektedir. Buna karşın dile getirilen bu sorunların rüzgar enerji 

santrallerinin doğru projelendirme, kurulum aşamasında ileri teknolojilerin kullanılması ve doğru yer seçimi ile 

çözülebildiği de bildirilmektedir. 

Bu bildiride, rüzgâr enerji santrallerinin kısmen çevreye, çevrenin önemli unsurlarından olan polinatörlere ve 

ağırlıklı olarak da polinatörler içinde en önemli grubu oluşturan bal arılarına olan ve genellikle varsayıma dayalı 

muhtemel etkileri araştırma sonuçları, saha gözlemleri ve literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

GİRİŞ 

Enerji ve çevre günlük yaşantımızı etkileyen en 

önemli iki olgudur. Fosil kaynaklı enerji üretim 

sistemlerinin çevre açısından ciddi sorunlar 

yaratması yenilenebilir ve çevre ile barışık yeni 

enerji üretim sistemlerini gündeme getirmiştir. 

Yenilenebilir ve temiz enerji üretim 

sistemlerinin ve bu sistem içinde yer alan rüzgâr 

türbinlerinin çevreye olan olumlu etkilerinin 

başında fosil yakıtlarının kullanımını ve yanma 

sonucu oluşan çevre kirliliği yaratan maddelerin 

emisyonunu azaltması sayılabilir. Bunlardan en 

önemlisi de karbon oksitler, sülfür ve nitrojen 

gibi zararlı gazları yaymayarak sera  gazı 

etkisine sahip olmamasıdır [16]. Bu yönüyle, 

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) diğer enerji 

üretim sistemleri, özellikle de fosil kaynaklı 

sistemlerle karşılaştırıldığında;  çevreye, 

çevrenin ve doğal dengenin önemli unsuru olan 

polinatörlere (tozlayıcı), polinatörler içinde en 

önemli grubu oluşturan bal arılarına zararlı 

etkisinin olmadığı hatta sera gazı etkisini 

azaltması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve 

çevre unsurları üzerine olumlu etkisinin 

bulunduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, genel olarak tüm polinatörler, 

özellikle arılar ve bal arıları (Apis mellifera L.) 

doğal ve kültürü yapılan bitkilerde sağladıkları 

polinasyon (tozlaşma) hizmetleri nedeniyle; 

doğal    dengenin    korunmasında,    doğal  bitki 

örtüsünün neslini sürdürebilmesinde, tarımsal 

üretimde verim ve ürün kalitesinin 

artırılmasında hayati rol oynarlar. Einstein 

tarafından söylenen “dünyada bal arıları yok 

olursa insanoğlu da yok olur” sözü yaşantımızın 

devamlılığı açısından bal arılarının ne derece 

önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Diğer yandan, arıcılık tüm 

dünyada ve Türkiye’de milyonlarca insan için 

istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca, bal 

arıları ürettikleri bal, polen, arı sütü, propolis ve 

arı zehri gibi ürünlerle insan beslenmesine ve 

sağlığının korunmasına önemli katkılarda 

bulunmaktadır [20]. 

Rüzgâr enerji santrallerinin genel olarak 

polinatörler ve özel olarak da değişik arı türleri 

ve bal arılarının yaşamı ve bal üretimi üzerine 

etkileri konusunda bilimsel araştırmalara dayalı 

yeterli bilgi bulunmamakla birlikte bal arısı 

biyolojisinden faydalanarak bazı öngörülerde 

bulunmak mümkündür. 

ENERJİ VE ÇEVRE 

Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme 

bazı çevresel sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Özellikle fosil kaynaklı enerji üretim 

sistemlerinin iklim değişikliğine, asit yağmurları 

oluşmasına, toprak, su, hava ve gürültü 

kirliliğine sebep olmaları dünya gündeminde 

önemli bir  yer  tutmakta  ve  tüm dünyada çevre 
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kirliliği yaratmayan temiz enerji kaynaklarına 

doğru bir yönelme gözlenmektedir. Bu 

çerçevede, temiz ve yenilenebilir kaynaklı enerji 

üretimi; Belçika, Danimarka,  Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, 

Norveç ve Portekiz gibi ülkelerde hükümetlerce 

değişik yollarla desteklenmiş ve halen 

desteklenmektedir [14]. 

Enerji kullanımı ve talebinden vazgeçilmesi 

mümkün olmadığına göre, şu anda yaşanan ve 

gelecekte yaşanması muhtemel enerji kaynaklı 

daha büyük sorunlarla baş edebilmek için 

insanoğlunun çevre bilinci kazanması 

gerekmektedir. Çağdaş çevre bilinci; çevreyi 

oluşturan unsurlar, bu unsurların korunması ve 

geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi 

olunmasının yanı sıra bu yönde davranış 

sergilenmesini gerektirmektedir [22]. Tüm canlı 

türlerinde olduğu gibi insanoğlunun da geleceği 

yaşanabilir bir çevrenin varlığına bağlıdır. 

POLİNATÖRLER VE POLİNASYON 

Genel olarak tüm polinatörler (tozlayıcılar) özel 

olarak da polinatörler içinde en önemli grubu 

oluşturan arılar ve bal arıları ekolojik sistem 

içinde ve doğal dengenin korunmasında hayati 

rol oynarlar. Polinasyon (tozlaşma) çiçekli 

bitkilerin ve polinatörlerin karşılıklı yarar 

sağladığı ve bu sayede yaşamlarını 

sürdürdükleri milyonlarca yıldan beri süregelen 

bir ekosistem işlemidir. Polinatörlerin ve 

polinasyon işleminin gerçekleşmediği bir 

dünyada yaşanabilir bir çevre de olamazdı. 

Polinatörler besin kaynakları olan nektar (bal 

özü) ve polen toplamak için çiçeklere ziyaret 

ettiklerinde vücutları polenle bulaşır. Polinatör 

aynı bitkinin başka bir çiçeğine veya aynı türün 

bir başka bitkisindeki çiçeğe gittiğinde polen 

taneciği aynı tür bitki içinde çiçekten çiçeğe 

taşınmış olur ki bunun adı polinasyondur. 

Polinasyon işleminden sonra gerçekleşen 

döllenme sayesinde çiçekli bitkiler tohum ve 

meyve oluşturarak nesillerini sürdürebilirler. 

Özellikle kültürü yapılan bitkilerde bal arıları 

sayesinde gerçekleşen yabancı tozlaşma ile bu 

bitkilerde % 90’lara varan verim ve kalite artışı 

sağlanmaktadır. Besin, baharat, lif ve içecek 

olarak faydalanılan bitkilerin 1/3’ü polinatörler 

sayesinde bizlere ulaşabilmektedir [17]. 

Bazı bitki türleri polinasyon için rüzgâr veya 

suya ihtiyaç duyarken tüm bitki türlerinin 

yaklaşık % 90’nı arılar ve bal arıları başta 

olmak üzere diğer polinatörlerin yardımına 

ihtiyaç duyar. Polinatör olarak görev yapan 

yaklaşık    200.000    hayvan    türünden    1.000 

kadarını kuşlar, yarasalar ve küçük memeli 

omurgalılar oluştururken geri kalanını arılar, 

kelebekler, sinekler, kınkanatlı böcekler ve 

güvelerden oluşan omurgasızlar oluşturur [17]. 

Gerek doğal bitkilerin gerekse kültürü yapılan 

bitkilerin tozlaşmasında yukarıda  bahsedilen 

pek çok canlı ve cansız unsurlar rol alırken 

yeryüzünde en önemli polinatörler arılar ve bal 

arılarıdır [6, 18]. 

Bal arılarının iklimin uygun olduğu  dünyanın 

her  tarafında  yaşayabilmeleri,  tek  bir kolonide  

60.000 – 80.000’e ulaşabilen sayılarda büyük 

aileler olarak yaşamaları, yavru yetiştirmek ve 

kendi besin ihtiyaçları için kesintisiz 12 ay 

boyunca çalışabilmeleri ve polen toplamaya ve 

taşımayı kolaylaştıran bol kıllı vücut ve özel 

bacak yapıları kendilerini en önemli polinatörler 

konumuna getirmiştir [19, 25]. 

Polinatör olarak görev yapan ve doğal yaşayan 

bazı arı türleri dünyadaki yoğun pestisit 

kullanımı, bu türlerin yaşam alanları olan 

makiliklerin ve ormanların yok olması ve iklim 

değişikliği gibi nedenlerden dolayı tehlike 

altında olup arı tür sayılarında azalmalar 

görülmektedir. Polinatörlerin azalması 

polinasyon hizmetlerinin azalmasına bu durum 

da ekolojik ve ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bal arısı koloni sayısında ABD, 

Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde azalma 

görülse de dünya genelinde bir artış söz 

konusudur. Ancak bu durum bir güvence olarak 

görülmemelidir. Çünkü arıların ve bal arılarının 

yaşamı ve besin kaynakları tamamen doğal 

kaynaklara bağlıdır. Çevre kirliliği, iklim 

değişikliği ve sera gazı etkisi öncelikle bu türler 

üzerinde etkili olmaktadır. Bu yönüyle tüm 

canlılar için yaşanabilir bir çevrenin varlığı 

insanoğlu geleceğinin de garantisi 

durumundadır. 

BAL ARISI YAŞAMI VE ARICILIK 

Bal arıları da diğer bütün canlılar gibi beslenme 

ve nesillerini sürdürme ihtiyacı duyarlar. Dünya 

üzerinde, iklim ve beslenme kaynaklarının 

yeterli olduğu her yerde yaşayabilir ve 

nesillerini sürdürürler. Daha önce de  

bahsedildiği üzere doğal ve kültür bitkilerinde 

sağladıkları tozlaşma hizmetleri ve ürettikleri 

ürünler ile insanoğluna büyük bir hizmet 

sunarlar. Ancak, bal arılarının yaşamı tamamen 

doğaya bağlı olduğundan doğal dengenin ve 

ekolojik sistemin bozulması durumunda yaşam- 

beslenme  ortamları  yok  olmakta  ve  yok olma 
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derecesine varabilen büyük zararlar 

görebilmektedirler. 

Günümüzde, bal arılarının kitlesel ya da kısmi 

olarak yok olmalarından CCD (Koloni Çöküş 

Hastalığı) sorumlu tutulmaktadır. CCD’ye sebep 

olan etmenler içinde; cep telefonu sinyalleri, 

manyetik alanlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, 

yanlış besleme, tarımda kullanılan insektisit ve 

diğer pestisitler, İsrail virüsü başta olmak üzere 

bilinen ya da bilinmeyen değişik virüsler, 

habitat kaybı ve varroa gösterilmektedir [9, 26]. 

Günümüz “Teknik Arıcılık” koşullarında, bal 

arıları kovanlar içinde “Arılık” denilen, iklim 

şartları yönünden uygun, ballı ve polenli bitkiler 

yönünden zengin olan özel yerlerde 

tutulmaktadır. Arılık civarındaki besin 

kaynakları azaldığında veya bittiğinde kovanlar 

uygun başka bölgelere yeni arılıklara 

götürülerek arıların sürekli uygun şartlarda 

yaşamaları sağlanmaktadır. 

Arılık yeri seçimi hem arıların yaşamlarını 

sürdürebilmeleri hem de bal ve diğer arı 

ürünlerini üretebilmeleri açısından hayati önem 

arz etmektedir. Bal arılarının yaşam ortamı ve 

arıcılık yapılan yerler; ballı ve polenli bitkiler 

yönünden zengin, özellikle kuzeyi kapalı, 

rüzgâra karşı iyi korunmuş - rüzgâr almayan, 

alçak, sessiz ve sakin, insan ve hayvan 

etkisinden ve stres kaynaklarından olabildiğince 

uzak yerler olmalıdır [1, 12, 18, 20]. 

Bal arılarının çevreyi tanımalarında, kovanın 

yerini ve dolaşma yollarını öğrenmelerinde 

zemin üzerindeki pek çok obje önemli rol oynar. 

Bu objeler onlar için birer kılavuz niteliğindedir. 

Ayrıca, besin yerini öğrenen bir işçi arı “Arı 

Dansı” denilen bir iletişim şekli ile besin 

kaynağının yerini yön ve uzaklık üzerinden 

besin toplamak isteyen diğer arılara tarif eder. 

Bu nedenle, besin toplayan işçi arılar zemin 

üzerinde bulunan objeleri daha iyi 

algılayabilmeleri için sabit bir hızda ve yüzeye 

yakın uçarlar [10, 12, 24]. 

Yapılan bir çalışmada çiftleşme  alanlarında 

uçan erkek ve ana arıların 10-30 metre arasında 

uçtuğu, rüzgârlı havalarda bu yüksekliğin 

aşağıya düştüğü tespit edilmiştir [18]. 

Düşük hızlı bir hava akımı bile arıların uçuş 

hızını ve performansını olumsuz etkilerken 

saniyede 5.33 metre hızla esen bir rüzgâr arının 

uçma kabiliyetini yok etmektedir. Rüzgâr, 

arıların uçuş performansını etkilemesi yanında, 

uçuş mesafelerini, besin toplama kabiliyetlerini 

ve      ayrıca      bitkilerin      nektar      salgılama  

yeteneklerini ve salgılanan nektarın arılar 

tarafından toplanabilmesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Sonuç olarak, RES’ler rüzgâr 

havzalarında kurulurken ticari arılıklar rüzgâr 

havzaları dışında kurulmaktadır [18]. Bu 

cümleden olarak, rüzgâr bal arılarının hem 

yaşamları hem de bal üretimleri  üzerine 

olumsuz etki yapmaktadır. 

Bal arılarının uçuş mesafeleri rüzgâr dışında 

diğer pek çok faktörden etkilenmekle birlikte bu 

konuda birbiriyle uyuşmayan farklı bildirimler 

bulunmaktadır. Arıların 8 km’ye kadar 

uçabildiği ancak ortalama besin toplama uçuş 

uzaklığının 1,6 km’den daha az, başka bir 

çalışmada çoğunlukla 600-800 metre, diğer bir 

çalışmada ise 534-1138 metre arasında olduğu 

bildirilmiştir [5, 6]. 

RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ 

İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri bir hava 

hareketi olan rüzgârı ve gücünü yel 

değirmenlerinde ve deniz ulaşımında 

kullanırken günümüzde artan oranda enerji 

üretiminde kullanmaktadır. Rüzgâr kaynaklı 

enerji üretimi yenilenebilir enerji kaynakları 

içinde en ileri ve ticari olarak mevcut olanı, aynı 

zamanda en hızlı gelişenidir. RES’lerin bu hızlı 

gelişmesinde ve yaygınlaşmasında; 

kurulumlarının diğer enerji santrallerine göre 

daha hızlı oluşu, temiz ve sürdürülebilir 

olmaları, karbon emisyonunun olmaması, fosil 

kaynaklı yakıt tüketimini azaltmalarına bağlı 

olarak çevre kirliliği ve sera gazı etkisini ve 

küresel ısınmayı azaltmaları, maliyetlerinin 

ucuz olması, güvenirliklerinin artması, soğutma 

suyuna ihtiyaç duymamaları, içinde veya 

çevresinde tarım ve sanayi faaliyetlerinin 

gerçekleştirilebilmesi, enerjide dışa bağımlılığı 

azaltmaları gibi faktörler etkili olmuştur [2, 3, 4, 

16, 23, 25]. 

RES’lerin yukarıda sıralanan olumlu yönlerine 

karşın; gürültü, kuş ve yarasa ölümleri, rüzgâr 

hızını kesmesi ve orman içi iklim  değişikliği 

gibi olumsuzluklarından da bahsedilmektedir [2, 

5, 11, 13, 15]. 

RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNİN 

BAL ARISI VE ARICILIK ÜZERİNE 

OLASI ETKİLERİ 

Yapılan literatür taramasında, RES’lerin bal 

arılarının yaşamlarını ya da bal üretimlerini 

olumsuz yönde etkilediğini gösteren bir bilimsel 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, daha çok 

varsayım  ve  yoruma  dayanan  birkaç bildirişte 
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rüzgâr santrallerinin bal arılarını olumsuz yönde 

etkilediği ifade edilmiştir [8]. Bunlardan biri, 

ABD’de görülen kitlesel bal arısı ölümlerinin 

rüzgâr santrallerinin en çok artış gösterdiği 

dönemde başlaması rüzgâr  santrallerini 

gündeme getirmiştir [7]. Böyle bir bağlantı 

sadece bir varsayım olarak kalmış, söz konusu 

ölümler daha sonradan CCD (Koloni Çöküş 

Hastalığı) ile ilişkilendirilmiştir [9]. 

Diğer bir varsayım, rüzgâr türbinleri 

kanatlarından oluşan gürültü ve kaçak akımların 

sebep olduğu kaçak gerilim nedeniyle arıların 

yönlerini şaşırmaları ve  kaybolmaları 

şeklindedir [21]. Bu varsayım niteliğinde kalan 

bildirimler uygun yer seçimi ve yeni teknolojiler 

ile yok edilebilmekte veya zararlı etkiler 

limitlerin altına indirilebilmektedir [23]. 

Konu ile ilgili olarak daha da önemlisi, rüzgâr 

santralleri rüzgâr ırmakları üzerine ve yüksek 

yerlere kurulduğundan böyle yerler arı yaşam 

alanları değildir. Dolaysıyla, arıların bu tür 

olumsuzluklardan etkilenmeleri söz konusu 

olamaz. Türbinler arıların uçuş güzergâhı 

üzerinde olsalar bile, arıların uçuş yükseklikleri 

türbin kanatlarına çarpacak yüksekliğin 

altındadır [11]. 

Diğer yandan, aktif dönemde bir işçi arının 

ömrü 3 hafta kovan içinde, 3 hafta kovan 

dışında olmak üzere toplam 6 haftadır. 

Elektromanyetik ve radyasyondan dolayı arıya 

göre daha uzun ömre sahip olan diğer canlı ve 

insanlarda oluşabilecek uzun dönemdeki olası 

sağlık problemlerinin bal arılarında  oluşma 

şansı yoktur. Üstelik türbin gövdesinin 10 metre 

dışında ve iletim hatları çevresinde 

elektromanyetik alan ya hiç oluşmamakta ya da 

limit değerlerin altında oluşmaktadır. 

SONUÇ 

Genel olarak, RES’ler yüksek yerlere, bol 

rüzgâr alan rüzgâr havzaları üzerine 

kurulmaktadır. Rüzgâr arıların ve bal arılarının 

yaşamlarını ciddi anlamda olumsuz 

etkilediğinden rüzgârlı alanlar arıların doğal 

yaşam alanları değildir. Bu nedenle RES’lerin 

en önemli polinatörler olan genel olarak arıların 

ve özellikle de bal arılarının yaşamları üzerine 

varsayımlara dayanan olumsuz  etkilerinin 

ortaya çıkma şansı da bulunmamaktadır. Daha 

da önemlisi, RES’ler oransal olarak sera gazı 

etkisini ve çevre kirliliğini azalttığından arılar 

ve arıcılık üzerine olumlu katkılarının olduğu 

söylenebilir. 
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Özet 

Bilindiği üzere yenilenebilir enerjinin enerji 

sektöründeki payı hem dünya da hem de ülkemizde her 

geçen gün artmaktadır. Enerji alanında, dışa 

bağımlılığı azaltmak, enerji talebini karşılamak ve arz 

güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji 

yatırımlarında en büyük ihtiyaçlardan birisi  nitelikli 

ara personeldir. Bu çalışmada ülkemizdeki meslek 

yüksekokullarında bulunan alternatif  enerji 

kaynakları teknolojisi programlarının durumu genel 

olarak incelenmekte ve özel bir örnek olarak Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda uygulamalı eğitim 

amacıyla yapılan çalışmalar vurgulanmaktadır. 

1. GĠRĠġ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 

büyük hidroelektrik santralleri verisi  haricinde 

2015 yılında dünyada yaklaşık sekiz milyon 

kişinin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 

edildiğini yıllık değerlendirme raporunda 

sunmuştur. 2014 yılına göre %5’lik bir istihdam 

artışı olduğu raporda vurgulanmıştır. Ülkemizde 

alternatif enerji kaynakları sektöründe kaç kişinin 

istihdam edildiğine dair resmi bir veri 

bulunmamaktadır [1, 2]. Ancak Uluslararası Güneş 

Enerjisi Topluluğu 2017’de ülkemizde 12700 

kişinin fotovoltaik alanında, 16600 kişinin güneş 

ısıtma-soğutma alanında çalıştığını ifade etmiştir. 

2017 Nisan itibariyle ülkemizde yaklaşık 6000 

MW rüzgar, 1000 MW güneş enerjili kurulu güç 

bulunmaktadır. Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 

Planı hedeflerine göre 2023 yılında en az  5000 

MW güneş ve 20000 MW rüzgar enerjisi 

hedeflenmektedir. Bu hedeflere göre yerli üretim 

söz konusu olursa rüzgar enerjisi için otuz  bin 

güneş enerjisi yaklaşık sekiz bin kişiye ihtiyaç 

duyulacağı tahmini yapılmaktadır [2-4]. 

Milli Eğitim Bakanlığının 2011 yılı çerçeve 

planında  yenilenebilir  enerji  teknolojileri alanının 

çerçevesi belirlenmiştir. Ülkemizde 2017’de 

yenilenebilir enerji alanında 34 meslek lisesi 

bulunmaktadır. Meslek liselerinden bu alanla ilgili 

ilk mezunlar 2016 yılında  verilmiştir.  İzmit 

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve  

Niğde Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi 

Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı desteği, Leonardo Da Vinci ortaklık 

projeleri, Erasmus programı ile başarılı çalışmalar 

yapmışlardır [2-5]. 

2011 yılında sadece altı üniversitenin meslek 

yüksekokulunda bulunan alternatif enerji 

kaynakları teknolojisi (AEKT) programının sayısı 

2017 yılında 30’a ulaşmıştır. Bu programların 22 

tanesi devlet üniversitelerinde (17 gündüz-5 gece 

eğitimi), 8 tanesi vakıf üniversitelerinde ( 3 tam 

burslu – 5 kısmi burslu ve ücretli, 2 KKTC) 

bulunmaktadır. 2016 yılında bu programların 

kontenjanlarının %50’si dolmazken 2017’de 

Hacettepe ve Ankara Üniversitesindeki programlar 

haricinde tercih edilmemiştir. 2017’de sınavsız 

geçişin kaldırılması kontenjanların boş kalmasında 

temel nedenlerden biridir. Çoğu meslek lisesi 

öğrencisi YGS-1 baraj puanını bu sene geçememiş 

AEKT programı gibi diğer teknik programların da 

kontenjanları dolmamıştır. Ülkemizdeki AEKT 

programlarının birinci sınıflarında  temel  elektrik 

ve ölçme, bilgisayar destekli tasarım, alternatif 

enerji kaynaklarına giriş gibi temel dersler 

okutulmaktadır. İkinci sınıflarda ise devre analizi, 

elektrik makinaları, üretim santralleri, biyogaz ve 

biyokütle, termodinamik, rüzgar ve dalga enerjisi, 

jeotermal enerji, tasarım, teknik resim gibi mesleki 

dersler daha ağırlıklıdır. Meslek eğitiminde teorik 

derslerin yanında uygulama derslerinin önemi 

bellidir. Ülkemizdeki meslek yüksekokulları 

AEKT programlarında bu yönde çalışmalar artarak 

devam etmektedir. Bu çalışmada örnek olarak 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin 

Gülmez   Teknik   Bilimler    Meslek  Yüksekokulu 
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AEKT programında yapılan uygulamalardan 

aşağıda verilmiştir. 

2. UYGULAMALI EĞĠTĠM

PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 

YAPILAN ÇALIġMALAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin 

Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Elektrik ve Enerji Bölümünde uygulamalı eğitim 

doğrultusunda biyogaz üretimi, biyodizel üretim 

sistemi, şebekeden bağımsız fotovoltaik çevre 

aydınlatma sistemi, güneş enerjili araba tasarımı, 

hibrit araç tasarımı geliştirilmesi gibi çalışmalar 

yapılmıştır. Öğretim elemanlarının rehberliğinde 

kaynak yapımından malzeme alımına kadar bütün 

işlemler öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş ve 

yapılan çalışmalar ulusal kongrelerde sunulmuştur. 

Bu çalışmalar aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.  

2.1. Biyogaz Sistemi 

Bu çalışmada elektrik ve enerji, elektronik ve 

otomasyon bölümü öğrencilerinin uygulamalı 

eğitimi için taşınabilir bir biyogaz sisteminin 

tasarımı yapılmıştır. Biyogaz reaktörü, 107 cm
3

yatay ve 283 cm
3 

dikey iki biyogaz tankı, 70 cm
3 

sıcak  su tankı,  40 cm
3  

gaz depolama tankı,  3  faz

200 W karıştırıcı motorlar, 100 W devir-daim 

pompası, gerekli olan sıcaklığın sağlanması için 

1500 W’lık rezistans ve bağlantı elemanlarından 

oluşmaktadır. Tasarımı gerçekleştirilen biyogaz 

sisteminin sıcaklık, basınç, motor, rezistans ve 

pompa kontrolü DVP-14552 PLC ile 

sağlanmaktadır. Eğitim amaçlı kurulmuş olan 

biyogaz sisteminde motorlardan bir tanesi yatay 

tank için diğeri ise dikey tank için karıştırıcı motor 

olarak işlev görmektedir. Biyogaz tanklarının 

içerisine birer sıcaklık ve basınç sensörü 

yerleştirilmiştir. Sisteme ait ana görünüm Şekil 

1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Eğitim amaçlı biyogaz sistemi. 

2.2. ġebekeden Bağımsız Fotovoltaik Çevre 

Aydınlatma Sistemi 

Meslek yüksekokuluna öğretim elemanları ve 

elektrik-enerji bölümü öğrencileri tarafından 

kurulan 1.5 kWp gücündeki off grid güneş enerji 

sistemi 6 adet 250Wp gücünde fotovoltaik güneş 

modülü 6 adet 100Ah deep cycle jel akü ve şarj 

regülatörü barındıran akıllı tam sinüs inverterden 

oluşmaktadır. Sistem 15 adet 50W gücünde LED 

armatürü beslemektedir. Hesaplamalar bu sistemin 

ortalama aylık 200kW güç üreteceğini 

göstermektedir. Üretilen enerji okulun çevre 

aydınlatmasını oluşturan 15 adet LED armatür için 

yeterlidir. Kurulum aşaması ve sistem Şekil 2’de 

görülmektedir. 

2.3. Biyodizel Üretim Sistemi 

Sistem temel olarak tranesterifikasyon yöntemine 

göre düzenlenmiştir. Sistemde 0.5 HP karıştırıcı 

motor, mazot  pompası, hararet müşürü,   resistans,  

0.3 mm saç malzeme, bir boy profil, elektrik 

panosu, şalter, güç kaynağı, açma butonu, üç adet 

vana, dört adet teker ve PVC boru kullanılmıştır. 

Şekil 3’deki alt hazneye önceden filtreleme 

işlemine tabi tutulan atık kızartma yağı bir huni 

vasıtası ile doldurulur ve yağ 50- 60 
0
C kadar 

ısıtılır. Daha sonra üst hazneye de metil alkol 

eklenmektedir. İlave ettiğimiz alkolün 1/50 si 

kadar baz eklenir ve homojen bir dağılım için 

karıştırma otomatik olarak yapılır. Yağ istenilen 

sıcaklığa      gelince      karıştırılan    kimyasalların 

bulunduğu haznenin vanası açılır. Alt haznede 

belirli bir süre karıştırılıp bekletildikten sonra alt 

vana açılarak tahliyesi yapılır. Şekil 3’de AEKT 

öğrencileriyle birlikte yapılan biyodizel viskozite 

ölçümleri de yer almaktadır. 

2.4. GüneĢ Enerjili - Hibrit Araç Tasarımı 

Öğrenci ve öğretim elemanlarının hiçbir maddi 

destek almadan kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiği 

çalışmada minimum maliyet hedeflenmiştir. Klasik 

bir model olan araç dört adet panel desteği (100 W, 

8 A) olup güneşten aldığı enerjiyi 24 V’ luk iki 

aküyü beslemektedir. Aracın motoru 500 W 

gücündedir ve güneş panelleri aracı on iki saatte 

şarj etmektedir. Aracın daha uygun dizaynı, şarj 

süresini kısaltma gibi çeşitli teknik özelliklerinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Daha sonraki 

yapılan    çalışmada,    klasik    araç    geliştirilerek  
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istenildiğinde benzin istenildiğinde elektrik 

enerjisi ile ilerleyebilen hibrit araca 

dönüştürülmüştür. Güneş panelleri ile yaklaşık beş 

saatte şarj edilen jel akü ve dört zamanlı benzin 

motoru içermektedir. Şekil 4’de bu iki araçla ilgili 

görüntüler verilmiştir. 

Şekil 2: Çevre aydınlatma sistemi ve kurulumu. 

Şekil 3: Biyodizel üretim sistemi ve viskozite 

ölçümleri. 

Şekil 4: Güneş enerji ile çalışan ve hibrit araç 

tasarımı 

3. SONUÇLAR

Yenilenebilir enerji sektörünün hızla gelişmesi ile 

bu sektörde nitelikli elemana olan  ihtiyaç 

artacaktır. Yenilenebilir enerji alanında yeterli 

deneyime sahip olmama, kılavuz kurumların 

olmaması, yüksek ücret beklentisi gibi faktörler 

meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarının 

istihdamını etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca 

AEKT programı mezunlarının kamu ve özel 

sektöründe tanınmaması, mezunların sektörün 

ihtiyacını karşılayacak nitelikte pratik becerilere 

sahip olmaması program mezunlarının istihdam 

sıkıntısına neden olmaktadır. Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi meslek yüksekokulları bünyesinde 

aşamalı olarak 3+1 sistemine geçmektedir. 3+1 

sistemi, üç yarıyıl okullarda eğitim-öğretim bir 

yarıyıl öğretim elemanlarının kontrolünde sektör 

içinde çalışmadan oluşmaktadır. Okulumuzda 

yapılan uygulamalı dersler ve sektörde çalışma ile 

yenilenebilir enerji alanında nitelikli ara eleman 

ihtiyacını karşılamayı          hedeflemekteyiz. 

Şebekeden bağımsız fotovoltaik çevre aydınlatma 

sistemi 115Z421 nolu Tübitak projesinin kurum 

desteği  payından  desteklenmiş,  biyodizel sistemi 
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projesi ile desteklenmiştir. 
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Özet 

Dünya nüfusunun artması, kentleşmenin ve bununla 

birlikte sanayileşmenin hızla gelişmesi gün geçtikçe 

enerjiye olan talebi arttırırken, insanoğlunu 

konvansiyonel enerji üretim sistemlerine ek olarak 

daha çevresel ve ekonomik kaynaklar aramaya 

yönlendirmiştir. Yenilenebilir enerji sistemleri başlığı 

altında incelenen bu kaynakların devlet tarafından da 

teşvik edilmesi kurulu güç içindeki payının ve 

popülerliğinin her geçen gün artmasını sağlamıştır. 

Rüzgar enerjisinden yararlanılabilecek alanlar 

incelendiğinde ülkemizin kayda değer bir 

potansiyelinin olduğu, hem kaynaklarımızı 

çeşitlendirmek hem de dışa bağımlılığımızı azaltmak 

için bu alanların mutlak surette değerlendirilmesi 

gerektiği görülmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda 

bölgeyi meteorolojik verilerle ve türbinleri katalog 

değerleri ile teknik ve ekonomik yönden analiz eden 

detaylı bir fizibilite çalışması Matlab GUI ortamında 

geliştirilmiş ve çalışmada sunulmuştur. Tasarımda 3 

farklı türbin kullanılarak geri dönüş süresi, birim 

enerji maliyeti açısından birbirleriyle mukayese edilip 

12MW kurulu gücündeki rüzgar çiftliğinde 

kullanılması gereken en ekonomik türbin tercih 

edilmiştir. 

1. GİRİŞ

Artan nüfus ve hızlı sanayileşme enerjiye olan 

talebi arttırırken insanoğlunu fosil kaynaklara 

ilaveten yeni enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. 

Küresel ısınma, karbon ayak izinin düşürülmesi, 

asit yağmurları gibi çevresel kaygıların gitgide 

yaygınlaştığı günümüzde, doğanın sunduğu 

imkanlardan yararlanarak enerji üretimini 

gerçekleştirebilen çevre dostu bu kaynakların 

şebekeye katkısı da artış göstermektedir. Belli 

başlı bu alternatif kaynaklar “rüzgar”, “güneş”, 

“hidroelektrik”, “jeotermal” ve “kütle enerjisi” 

olarak gruplandırılmaktadır. 

Ülkelerin enerji politikaları ve çevresel protokoller 

gereği yenilenebilir kaynaklardan olabildiğince 

fazla yararlanıp hem sürdürülebilir, güvenilir 

elektrik güç sistemine sahip olunması hem de 

ülkenin kendi kaynaklarından yararlanarak dışa 

bağımlılığının azaltılması için yatırımcılar teşvik 

edilmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra artış 

gösteren ve ivmelenen yenilenebilir enerji 

sistemlerinin kullanımı 2012 yılında dünya enerji 

tüketiminin yaklaşık %13,2’sini karşılanmakta 

iken 2013 yılında bu oranın %22’ye çıktığını ve 

2020 yılına gelindiğinde %26’dan daha fazla 

oranda gerçekleşmesinin hedeflendiği 

öngörülmektedir [1]. Dünyada durum yukarıda 

bahsedildiği şekilde gerçekleşirken, yenilenebilir 

enerji potansiyeli açısından oldukça elverişli bir 

bölgede yer alan Türkiye’de nihai enerji üretimi 

içerisindeki temiz enerji payı istenen düzeye henüz 

ulaşamamıştır. Buna karşın, enerjide %70 oranında 

dışa bağımlılığı bulunan ülkemiz için özellikle son 

yıllarda bu kaynaklardan en iyi  şekilde 

yararlanmak açısından önemli adımlar atılmaktadır 

[2]. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir 

yeri bulunan rüzgar enerjisi, geçmişten günümüze 

farklı alanlarda çok fazla kullanılan bir kaynak 

olmuştur. Enerji üretiminde de gerek endüstrilerin 

gerekse ticarethanelerin yaygın olarak kullanması 

teknolojik gelişmelerin önünü açmış ve en verimli 

şekilde kullanılarak birim enerji maliyetinin 

azaltılması konvansiyonel enerji üretim birimlerine 

güçlü bir rakip olmasını ve hızla gelişmesini 

sağlamıştır [3]. Ülkemizde 2014 yılında rüzgardan 

üretilen enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki 

payı %5,2, 2015 yılında %6,2, 2016 yılında %7,3 

ve haziran sonu itibariyle 2017 yılı içinde %7,7’ye 

ulaşmıştır [4]. Şekil 1’de görüldüğü üzere 

ülkemizde rüzgar enerjisi kullanımı yıllara göre 

değişiklik göstermekte ve 2023 hedefleri 

doğrultusunda enerjinin %30’unun rüzgardan 

karşılanması ve şebeke içerisindeki payının 20bin 

MW seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir [5].  

Rüzgar enerji sistemleri (RES) sahip olduğu 

avantajlarının yanında, değişken üretim kapasitesi 

ile şebeke üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bunun 

yanında bir RES projesinin ekonomik ve teknik 

analizinin doğru yapılabilmesi de işletme açısından 

önem arz etmektedir. Bu nedenle rüzgar 

türbinlerinin fizibilitesi amacıyla belli başlı 

teknolojik yazılımlar geliştirilmiş ve sistemin 

optimum koşullarda işletimi için kullanıcıya 

kolaylıklar sunulmuştur. Literatürde en fazla yer 

bulan ve fizibilite analizlerinde oldukça fazla 

mailto:erenayse@yildiz.edu.tr
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Şekil 1: Türkiye rüzgar enerji santralleri için kümülatif kurulumu [17]. 

yazılımlara HOMER, LINGO, Matlab ve 

RETScreen örnek olarak verilebilmektedir. Hibrit 

rüzgar/güneş/su elektrik enerji üretim biriminin 

uygun büyüklükte tasarımı ve fizibilite analizinde, 

birbirinden farklı coğrafi özelliklere sahip 

bölgelerin rüzgar enerji potansiyelinin 

belirlenmesinde, turizm bölgelerinin yenilenebilir 

enerji potansiyelinden yararlanabilmek için teknik 

ve ekonomik yönden incelemelerde HOMER ve 

LINGO programlarından yararlanılıp şimdiki 

değer, geri dönüş süresi gibi önemli parametreler 

elde edilmiştir [6-8]. Fazia Baghdadi ve 

arkadaşları aynı güç sistemine depolama birimini 

ekleyerek en iyileştirilmiş şekilde işletilebilmesi 

için öncelikle HOMER programından yararlanmış 

ve sonrasında enerji yönetimi için Matlab 

yazılımını kullanmışlardır [9]. Saheb-Koussa ve 

arkadaşları ise sistemin teknik ve ekonomik 

optimizasyonunu Matlab/Simulink ortamında 

gerçekleştirerek enerji maliyetinin minimize 

edilmesi ve enerji kalitesinin yükseltilmesini 

amaçlamışlardır [10]. Ulaş Eminoğlu, rüzgar 

türbininin kurulacağı  bölgenin  coğrafi 

özelliklerini, sıcaklık, rakım ve rüzgar verilerini 

dikkate alarak en uygun türbinin belirlenmesi ve 

birim enerji maliyetinin minimum seviyede 

tutulması için Matlab GUI ortamında bir çalışma 

gerçekleştirmiştir [11]. Lin Lu ve arkadaşları Hong 

Kong’daki adaların rüzgar enerji üretim 

potansiyelinin belirlenmesinde benzetim 

çalışmasından yararlanıp türbin kule yüksekliğinin 

yıllık üretilebilecek toplam enerji ve kapasite 

faktörü üzerindeki etkisini araştırmışlardır [12]. 

Yan Li ve arkadaşları özellikle soğuk bölgelere 

referans olabilecek bir çalışmayı Çin’deki bir 

üniversitenin kampüsünde gerçek rüzgar verilerini 

kaydedip yıllık üretilebilecek enerji miktarını, güç 

yoğunluğunu belirleyerek bir fizibilite analiz 

çalışması gerçekleştirmişlerdir [13]. 

Barış Özerdem ve arkadaşları İzmir’de kurulması 

planlanan rüzgar çiftliğinin teknik ve ekonomik 

yönden analizini gerçekleştirebilmek için üreticiyi 

otoprodüktör (autoproducer), otoprodüktör  grubu 

ve bağımsız üretici olarak sınıflara ayırmışlardır. 

RETScreen yazılımı kullanılarak şimdiki değer, 

geri dönüş süresi, enerji maliyeti gibi ekonomik 

kalemler karşılaştırılmış ve kurulu güç artışının 

birim enerji maliyetini düşürdüğü ve iç karlılık 

oranını (internal rate of return) yükselttiği 

gözlemlenmiştir [3]. İran’da gerçekleştirilen 

çalışmalarla bölgenin enerji potansiyelinin 

belirlenmesinde Weibull olasılık dağılım 

fonksiyonundan yararlanılmış ve rüzgar güç 

yoğunluğu, şebeke bağlantı imkanı, üretilen 

enerjinin şebekeden bağımsız su pompalama veya 

batarya şarjında kullanılabilirliğine göre sınıflara 

ayıran geniş kapsamlı fizibilite analizleri 

gerçekleştirilmiştir [14-15]. 

Bahsi geçen literatürdeki çalışmaların hepsi 

yenilenebilir enerji sistemleri için fizibilite 

analizini farklı şekillerde ele almış ve değişik 

bilgisayar yazılımlarından yararlanmıştır. Ancak, 

hem kullanımı kolay hem de görsel olarak güzel 

bir çalışma ortamı sunan Matlab GUI ile yeterli 

sayıda çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu 

motivasyonla, Türkiye’de enerji  sektörünün 

gözdesi rüzgar enerjisine olan yatırım ve devlet 

teşvikinin artması sonucu hem yatırımcılar için 

kolaylık sunan hem de eğitsel amaçlı 

kullanılabilecek rüzgar türbinlerinin fizibilite 

analizine yönelik gerçekleştirilen arayüz tasarımı 

bu çalışmada sunulmuştur. Geliştirilen yazılım 

üzerinde bölgenin meteorolojik verileri ve türbin 

verileri değerlendirilmektedir. İlk aşamada türbinin 

kurulacağı bölgeye ait rüzgar hızı analiz edilmekte 

ve teknik olarak incelenmektedir. İkinci aşamada 

ise ekonomik olabilirlik etüt edilmektedir. 
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Çalışmanın bundan sonraki kısımları ise şu şekilde 

planlanmıştır. Bölüm 2’de fizibilite analizine ait 

incelenmesi gereken büyüklükler matematiksel 

altyapısı ile birlikte sunulacaktır. Bölüm 3’te 

Matlab GUI kullanılarak geliştirilen rüzgar 

fizibilite yazılımı tanıtılacak ve Bölüm 4’te 

geliştirilen yazılım kullanılarak 3 farklı türbin için  

fizibilite analizi sonuçları sunulacaktır. Çalışmanın 

son bölümünde sonuç, öneri ve planlanan 

çalışmalara yer verilecektir. 

2. RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE

FİZİBİLİTE ANALİZİ 

Rüzgar enerji sistemlerinin uygulanabilirliğinin 

ortaya konulması noktasında analiz edilmesi 

gereken ilk büyüklük türbin kurulması planlanan 

bölgeye ait rüzgar profilinin belirlenmesidir. 

Bölgesel rüzgar profilinin ölçüm ile ortaya 

konulması oldukça uzun çaba gerektirmektedir. 

Buna karşılık kısa süreli ölçümler dikkate alınarak 

Weibull, Raighley vb. istatistiksel metotlar ile 

rüzgar profilleri oluşturulabilmekte ve fizibilite 

analizlerinde kullanılabilmektedir. Rüzgar rejimini 

gerçeğe en yakın şekilde modelleyebilen Weibull 

dağılım fonksiyonu Denklem 1’de gösterilmiştir. 

Burada, 𝑘 şekil faktörünün, 𝑐 skala faktörünü ve 𝑣 
rüzgar hızını ifade etmektedir. Mevcut literatür 

çalışmalarında şekil ve skala faktörlerinin eldesine 

yönelik bir çok farklı yöntemden 

faydalanılmaktadır [16]. 

Bu çalışmada moment yöntemi kullanılarak 𝑘 ve 𝑐 
parametreleri elde edilmiş ve matematiksel 

ifadeleri sırasıyla Denklem 2 ve 3’te sunulmuştur 

[18]. 

𝜎 
𝑘 = ( )−1.086

𝑣𝑎𝑣𝑔

(2) 

𝑣𝑎𝑣𝑔
𝑐 = 

𝛤(1 + 1/𝑘) 
(3) 

Burada, 𝜎 standart sapmayı, 𝑣𝑎𝑣𝑔 ortalama rüzgar

hızını ve Γ eksik gamma fonksiyonunu 

göstermektedir. 

Bir rüzgar enerji sisteminin teknik ve ekonomik 

yapılabilirliği; bölgenin rüzgar rejimi ve kurulması 

planlanan   türbinlere   ait   karakteristik özellikleri  

dönüşüm süresi büyüklükleri kullanılarak ortaya 

konulmaktadır. 

2.1. Kapasite Faktörü 

Türbinin nominal güç üretimi baz alındığında ne 

kadar etkin kullanıldığının bir ölçütü olan kapasite 

faktörü Denklem 4 ile hesaplanabilmektedir. 

ET
CF = 

PR    ∙ 8760 

(4) 

Bu ifadede, ET  [kWh/yıl] yıllık enerji üretimini ve

PR    türbin nominal gücünü göstermektedir.

2.2. Türbin Enerji Üretimi 

Yapılacak olan yatırım için farklı türbin ve bölge 

olasılıklarının değerlendirilmesi noktasında 

gerçekleştirilecek enerji üretimi önemli rol 

oynamaktadır. Türbin nominal gücüne bağlı olarak 

belirli zaman içerisinden üretilecek olan enerji 

miktarı Denklem 5 ile hesaplanmaktadır [19]. 

n 

ET  = ∑ Pi . ∆ti

i=1 

(5) 

2.3. Birim Enerji Maliyeti 

İlk yatırım maliyetleri ve bakım-onarım maliyetleri 

üzgar santrali maliyetlerini oluşturan iki temel

unsurdur. Yatırım maliyetleri türbin maliyeti, arsa 

giderleri, işçilik, yol ve elektriksel altyapı 

çalışmaları vb. giderlerden meydana gelmektedir. 

Buna göre CT yatırım maliyetlerinin şimdiki değeri

ve n türbin ekonomik ömrü olmak üzere, yıllık 

yatırım gideri Denklem 6 ile elde edilmektedir.  

Yıllık toplam gider bakım-onarım maliyetlerinin 

elde edilmesinde Denklem 7 kullanılmaktadır.  

CA  = CT_y  + CO&M (7) 

ET [kWh/yıl] türbinin yıllık enerji üretimi olmak

üzere birim enerji maliyeti Denklem 8 yardımıyla 

bulunabilmektedir. 

CA 
CU  = 

ET

(8) 

2.4. Geri Dönüşüm Süresi 

Yatırımın ne kadar sürede kendi maliyetini amorti 

edeceğini ortaya koyan geri dönüşüm süresi 

Denklem 9 yardımıyla hesaplanmaktadır. 

yardımıyla elde edilecek kapasite faktörü, yıllık  T Bu  ifade d E retilen  enerjinin  satış bedelini 

enerji   üretimi,   birim   enerji   maliyeti   ve   geri  
e, CE ü

göstermektedir. 

𝑓(𝑣) = 
𝑘

. 
𝑣

)𝑘−1. 𝑒
−(  )𝑘

𝑣 
( 𝑐 

𝑐 𝑐 

(1) 
r 

CT

CT_y  = 
n 

(6) 

 

CT  + CO&M. 𝑛 
PB = 

E   ∙ C 

(9)
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Şekil 2: Matlab GUI ortamında teknik değerlendirme arayüzü  

3. MATLAB GUI İLE RÜZGAR

TÜRBİNİ FİZİBİLİTE 

ANALİZ TASARIMI 

Gerçekleştirilen çalışmada, rüzgar türbinlerinin 

fizibilite analizine yönelik yeni bir yazılım 

geliştirilmiştir. Matlab GUI kullanılarak 

geliştirilen yazılımda iki aşamalı bir analiz 

gerçekleştirilmektedir. İlk olarak türbinin 

kurulacağı bölgenin rüzgar potansiyeli 

incelenmekte ve kurulacak türbin ile birlikte 

değerlendirilerek teknik olarak analiz edilmektedir. 

İkinci aşamada ise türbin ve kurulum maliyetleri 

dikkate alınarak ekonomik analiz yapılmaktadır. 

Fizibilite analizinin ilk kısmında, türbinin kule 

yüksekliği hesaba katılarak yeniden düzenlenmiş 

hız verisi kullanıcı tarafından sisteme yüklenmekte 

ve rüzgar verileri analiz edilmektedir. Buna göre 

yıllık ortalama rüzgar hızına göre ekonomiklik 

seviyesi belirlenmekte, rüzgar yönü verileri 

işlenerek hakim rüzgar yönü ortaya konmakta ve 

rüzgar yönleri grafiksel olarak gösterilmektedir. 

Hakim rüzgar yönü ile arazi üzerine türbinlerin 

yerleşmeleri gereken doğrultular ortaya 

konulmaktadır. Bunun yanında rüzgar verileri baz 

alınarak bölgeye ait Weibull dağılım fonksiyonu 

elde edilmektedir. Ele alınan bölge için Weibull 

parametreleri ve ortalama rüzgar hızı değerleri 

hesaplanmaktadır. Bu değerler dikkate alınarak 

bölgesel teknik değerlendirme yapılmakta ve 

bölgenin türbin kurulumuna uygun  olup 

olmadığına karar verilmektedir. Yine ilk aşamada 

kullanılması hedeflenen türbine ait  teknik 

özellikler (nominal güç, başlangıç hızı v.b.) 

dikkate alınarak türbin güç eğrisi elde edilmekte ve 

ele alınan bölgeye türbinin kurulması durumunda 

üretilecek yıllık enerji miktarı hesaplanmaktadır. 

Ayrıca türbin kapasite faktörü elde edilmektedir. 

Geliştirilen yazılım üzerinde tanımlı türbinler 

bulunduğu gibi kullanıcı tarafından da yeni türbin 

girişi yapılabilmektedir. Yazılım üzerinde teknik 

analizin yapıldığı ilk kısma ait ekran görüntüsü 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Analizin ikinci kısmında ise hedeflenen yatırım 

ekonomik yönden incelenmektedir. Bir önceki 

aşamada elde edilen enerji üretim miktarı, 

hedeflenen santral kurulu gücü dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmektedir. Projeye ait maliyet 

kalemleri kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır. 

Ayrıca proje maliyetinin tümünün ya da bir 

kısmının kredi ile karşılanması durumu göz önüne 

alınarak ekonomik parametrelere ait girdiler de 

(faiz, vade vb.) yine kullanıcı tarafından 

tanımlanmaktadır. Bu veriler kullanılarak projeye 

ait maliyetin şimdiki değeri hesaplanmaktadır. 

Girdisi yapılan ve hesaplanan veriler kullanılarak, 

ele alınan bölge üzerine seçili türbinin kurulumu 

durumunda, birim enerji maliyeti ve geri dönüş 

süresi elde edilmektedir. Geliştirilen yazılımın 

ekonomik analiz bölümüne ait ekran görüntüsü 

Şekil 3’te gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım ile 

hem teknik hem de ekonomik analiz sonuçları 

kullanıcı tarafından değerlendirilerek yatırıma 

karar verilebilmektedir. 

4. SAYISAL UYGULAMA

Matlab GUI kullanılarak geliştirilen rüzgar enerjisi 

fizibilite yazılımı kullanılarak Çatalca Bölgesinde 

kurulması planlanan 12 MW kurulu gücündeki 
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Şekil 3: Matlab GUI ortamında ekonomik değerlendirme arayüzü  

rüzgar santrali üzerinde 3 farklı rüzgar türbininin 

kullanımı analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar 

değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan 

türbinlere ait teknik özelikler Tablo I’de 

gösterilmiştir. Santral üzerinde kullanılacak türbin 

sayısı, değerlendirmesi yapılan ticari türbinlerin 

nominal güç değerleri dikkate alınarak geliştirilen 

yazılım ile elde edilmiştir. Yapılan analiz için 

Çatalca bölgesine ait bir yıllık rüzgar hızı 

değerlerinden faydalanılmıştır. Geliştirilen yazılım 

üzerinden bölgeye ait bir yıl için saatlik rüzgar hızı 

değişimi Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Fizibilite analizi yazılımı ile rüzgar hızı bilgilerinin 

değerlendirilmesi sonucunda hakim rüzgar yönü 

Güney Güney Doğu olarak elde edilmiştir. 

Bölgenin ortalama hızı 9,2866 m/s olarak elde 

edilmiş ve rüzgar enerji potansiyeli açısından 

ekonomik değerlendirme kapsamına girmiştir. 

Bölgeye ait Weibull parametreleri sırasıyla şekil 

faktörü 2,06 ve skala faktörü 10,48 olarak elde 

edilmiştir. 

Meteorolojik verilerin değerlendirilmesinin 

ardından göz önüne alınan 3 türbin için ayrı ayrı 

teknik ve ekonomik analizler yapılmıştır. 

Ekonomik analiz safhasında türbin maliyetlerinin 

toplam proje bedeli içinde %69 orana sahip olduğu 

kabul edilmiştir [20]. Buna göre her üç türbin için 

elde edilen sonuçlar Tablo II’de gösterilmiştir. 

Geliştirilen yazılım kullanılarak yapılan analizler 

sonucunda göz önüne alınan türbinlerin ilgili 

bölgede kullanılması durumunda birim enerji 

maliyeti, geri dönüşüm süresi, yıllık enerji üretimi 

ve kapasite faktörü değerleri elde edilmiştir. 

Değerlendirmesi yapılan 3 türbin içerisinde 0,0837  

TL/kWh’lık birim enerji maliyeti ile Türbin 2 en 

ekonomik sonucu sunmaktadır. Geri dönüşüm 

süresi açısından yapılan değerlendirme sonucunda 

da en düşüm geri dönüşüm süresi 8,73 yıl ile yine 

Türbin 2 ile elde edilmiştir. 

Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda projenin 

uygulanması planlanan bölgenin teknik olarak 

rüzgar santrali kurulumuna uygun olduğu ve göz 

önüne alınan 3 farklı türbin tipi içerisinde Türbin 

2’nin en ekonomik çözüme sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. 

5. SONUÇ

Enerji talebinin nüfus artışı ve gelişmişlik düzeyi 

ile doğrudan bir ilişkisi söz konusudur. Artan talep 

ve çevresel kaygılar enerji üretiminin yönünü fosil 

kaynaklardan çevre dostu yeşil enerji kaynaklarına 

yönlendirmiştir. Ülkemizin de sahip olduğu bu 

kaynaklardan en popüleri rüzgar enerjisidir ve gün 

geçtikçe kurulu güç içindeki payı artmaktadır. 

Belli politikalar ve teknolojiler geliştirilerek 

enerjide dışa bağımlılığın azaltılıp üretim 

kapasitesinin arttırılması yönünde çalışmalar hızla 

devam etmektedir. Bu konuda devlet teşvikinin 

olması yatırımcılar için avantajlı bir durum 

olmakla beraber yatırımın emniyetli olması 

açısından uygun fizibilite analizi yapılmalıdır. 

Analiz yapılırken öncelikle bölge şartlarının ve 

türbinlerin teknik yönden incelenmesi sonrasında 

ekonomik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada rüzgar santrallerinin fizibilitesine 

yönelik yeni bir yazılım Matlab GUI kullanılarak 

geliştirilmiştir. Tasarlanan yazılım  üzerinde, 

istenen girdiler sağlandıktan sonra hem bölgenin  
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Tablo I: Tasarımda Kullanılan Rüzgar Türbinlerinin Teknik Bilgileri  

Türbin- I Türbin- II Türbin- III 

Nominal güç (MW) 0.8 2 3 

Giriş kesme hızı (m/s) 3 2 3 

Çıkış kesme hızı (m/s) 25 25 25 

Nominal hız (m/s) 14 13 16 

Kule yüksekliği (m) 76 78 78 

Türbin ömrü (yıl) 20 20 20 

Tablo II: Rüzgar Türbinleri Maliyet Analizi Bileşenleri  

Türbin- I Türbin- II Türbin- III 

Nominal güç (MW) 0.8 2 3 

Birim Enerji Maliyeti 

(TL/kWh) 

0.125724 0.0837211 0.0887342 

Geri Dönüş Süresi 

(Yıl) 

13.1111 8.73085 9.25365 

Yıllık Enerji Üretimi 
(GWh) 

44.7189 52.48596 37.38648 

Kapasite Faktörü 0.425408 0.487118 0.355655 
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Şekil 4: Çatalca bölgesine ait yıllık rüzgar hızı değişimi  

yatırıma uygunluğu hakkında bilgi vermekte hem 

de kullanılması gereken türbinin birim enerji 

maliyeti, toplam enerji üretimi, geri dönüş süresi 

gibi önemli maliyet çıktılarını kullanıcıya 

sunmaktadır. 

Matlab GUI yazılımında geliştirilen bu arayüzde, 

Çatalca bölgesine kurulması planlanan 12 MW’lık 

rüzgar  enerji çiftliğinin detaylı fizibilite  çalışması  

3 farklı türbin için gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda elde edilen veriler incelenerek 

birim enerji maliyetinin 0.0837 TL/kWh ve geri 

dönüş süresinin 8,73 yıl olduğu 2 MW nominal 

gücündeki rüzgar türbinlerinin santralde 

kullanılması ekonomik olarak uygun görülmüştür. 
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Özet 

Sürdürülebilir enerji sistemlerinin son yıllarda 

gelişim göstermesi nedeniyle bir çok yenilenebilir 

enerji kaynağı üzerindeki çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları 

güneş,rüzgar, biyokütle gibi doğal kaynaklardan 

elde edilmektedirler. Biyokütle enerjisi dünya 

enerji ihtiyacının %10-14’ünü karşılamaktadır. 

Anaerobik çürütme sırasında biyokütleden 

biyogaz eldesinin verimliliği mikroalg 

biyokütlesinin hücre duvarı içeriği, lignin içeriği, 

selüloz kristallenme derecesi ve selülaz enziminin 

selüloza ulaşabilirliği gibi etkenlere bağlıdır. Bu 

etklenler mikroalg biyokütlesinin biyoenerjiye 

dönüştürülmesinde en büyük engeldir. Bu yapı, 

anaerobik çürütme sırasında, biyokütlenin 

enzimler ve aneaerobik bakteriler tarafından 

parçalanmasına karşı dirençlidir. Bu durum, 

biyokütleden biyogaz eldesini olumsuz 

etkilemekte olup, biyogaz verimini arttırmak için 

bu yapının parçalanması gerekmektedir. 

Kompleks ve dirençli hücre duvarı yapısının 

parçalanmasında farklı ön arıtım yöntemleri 

mevcuttur. Ön arıtım yöntemleri, fiziksel, 

biyolojik ve kimyasal ön arıtım yöntemleri olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bunlara ek olarak,  farklı 

ön arıtım yöntemlerinin kombinasyonu da 

kullanılabilir. Bu çalışmada, mikroalg 

biyokütlesinin parçalanabilirliğini arttırmak için 

uygulanan ön arıtım yöntemleri detaylı olarak 

incelenmiştir. 

1. GİRİŞ

Mikroalgler, yem, gıda, ve farmasötik endüstrileri 

için kullanılırken, diğer kullanım alanlari CO2 

tutulumu, atıksu arıtımı ve biyoyakıt üretimidir. 

Mikroalgler fotosentetik canlılar olup çoğalmaları 

için, güneş ışığı ve karbondioksiti kullanarak 

protein, karbonhidrat ve lipit üretmektedirler. 

Mikroalgal biyokütlenin büyüme hızı, karasal 

bitkilerden 100 kat daha hızlıdır. Alg biyokütlesi 1 

günden daha kısa sürede ikiye katlanabilmektedir. 

Bu     özelliklerinden     dolayı     algler   biyoyakıt  

üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Mikroalglerden elde edilen başlıca biyoyakıtlar 

biyoetanol, biyobütanol, biyodizel, biyolojik 

hidrojen ve biyometan'dır. 

Anaerobik çürütmede, tarımsal artıklar, hayvan 

gübresi, arıtım çamuru, mikro ve makroalgler gibi 

organik maddenin oksijensiz bir ortamda 

parçalanması gerçekleşirken yan ürün olarak 

biyogaz açığa çıkmaktadır. Biyogaz %  50-70 

metan ve %50-30 CO2’ ve diğer eser gazlardan 

(N2, H2S, vb.) oluşmaktadır.  Mikroalglerin 

spesifik biyogaz üretim verimleri 287 ila 611 L / 

kg VS arasında değişirken, spesifik metan verimi 

100 ila 450 L / kg VS arasındadır. Algler değişik 

karbonhidrat, protein ve yağ içeriğine sahip  olup 

bu verimler alglerin kompozisyonuna göre 

değişmektedir. Ayrıca, biyogaz verimi mikroalg 

biyokütlesinin hücre duvarı yapısı ile doğrudan 

ilişkilidir. Bazı mikroalgler, anaerobik 

parçalanmayı oldukça zorlayabilecek kalın hücre 

duvarlarına sahiptir. Bu hücre duvarları, 

lignosellülozik içeriğinden dolayı parçalanmaya 

karşı dayanıklıdır. Lignosellülozik içeriğin ön 

arıtım uygulanarak parçalanması, biyogaz verimini 

önemli oranda artırmaktadır. Ön arıtım yöntemleri 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ön arıtım yöntemlerinin 

verimliliği mikraoalgin çeşidine  ve  hücre 

duvarının yapısına göre değişmektedir. 

2. MİKROALG BİYOKÜTLESİNİN 

ANAEROBİK ORTAMDA 

ÇÜRÜTÜLMESİ

Anaerobik çürütme, organik maddenin oksijensiz 

ortamda mikrobiyal konsorsiyum ile biyogaza 

(metan, karbondioksit) dönüştürüldüğü biyolojik 

bir işlem olarak tanımlanmaktadır. Anaerobik 

çürütme, dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 

sırasıyla hidroliz, asidojenez, asetojenez ve 

metanojenezdir. Hidroliz aşamasında karbonhidrat, 

protein    ve    yağları    içeren    kompleks  organik  
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maddeler parçalanarak alkol, aminoasit, şeker ve 

uzun bağlı uçucu yağ asitlerine gibi daha basit 

moleküllere dönüşürler. Hidroliz aşamasında 

Clostiridium, Acetivibrio, Staphylococcus, Vibrio 

Peptococcus, Baciilus, Proteus, Micrococcus and 

Bacteriodies gibi çeşitli mikroorganizmalar rol 

almaktadır [1]. Asidojenez aşamasında, amino asit, 

şeker gibi hidroliz aşamasından sonra dönüştürülen 

ürünler ucucu yağ asitleri olarak adlandırılan ara 

ürünlere dönüştürülürler. Asetojenez aşamasında 

ise, asidojenez sonucu üretilen ara ürünler (uçucu 

yağ asitleri) asetat ya da CH4 ve CO2’ye 

dönüştürülürler. Bu aşamada Syntrophobacter ve 

Syntrophomomas gibi mikroorganizmlar görev 

almaktadır [1]. Metanojenez aşamasında, 

metanojen bakteriler görev almaktadır. Bir önceki 

aşamada üretilen asetat asetoklastik metanojenler 

tarafından (Methanotrix, Methanosarcina, 

Methanospirillum ve Methanosaeta vs.) CH4 ve 

CO2’ye dönüştürülür. Ayrıca, hidrojenotropik 

metanojenler de H2 ve CO2’yi CH4 ve CO2’e 

dönüştürüler. 

Anaerobik çürütme, bitki biyokütlesi, ürün atıkları, 

arıtma çamuru ve enerji ürünleri gibi çok çeşitli 

maddelere ve atıklara uygulanabilmektedir [2]. 

Mikroalglerden biyogaz üretimi ise son yıllarda 

giderek önem kazanmıştır. Anaerobik çürütme ile 

mikroalglerden biyogaz eldesi enerji verimliliği 

yüksek ve düşük maliyetli bir yöntemdir. 

Özelliklerde mikroalglerden biyoyakıt üretiminde 

diğer üretim süreçleriyle ( biyodizel, biyoetanol) 

karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir. 

Anaerobik çürütmede başka bir  ekstraksiyon 

işlemi gerekmeden doğrudan biyokütle biyogaz 

üretimi için kullanılabilmektedir. Ayrıca, çeşitli 

biyoyakıt prosesleri (transesterifikasyon, etanol 

üretimi) sonucu kalan biyokütle de anerobik 

çürütmede substrat olarak kullanılabilmektedir. 

Buna ek olarak, anaerobik çürütme sonucu oluşan 

katı-sıvı madde gübre olarak kullanılabilmektedir 

[3]. 

Mikroalglerden biyogaz eldesinde yaşanan bazı 

problemler mikroalgin düşük konsantrasyonu, 

mikroalgin dirençli ve kompleks hücre yapısı, 

biyokütlenin Karbon/ nitrojen oranıdır. Mikroalg 

biyokütlesine çeşitli yoğunlaştırma yöntemleri 

uygulanarak biyokütlenin katı madde içeriğinin 

arttırılması sağlanır[4]. Karbon/nitrojen oranı ise 

biyogaz  üretiminde  karşılaşılan  diğer  bir önemli  

problemdir. Mikroalglerin karbon/nitrojen oranları 

4.16-7.82 arasında değişmektedir. Anaerobik 

çürütme sırasında amonyak salınımını azaltmak ve 

inhibasyonu önlemek için karbon/nitrojen oranının 

en az 20 olması gerekmektedir [5,6]. 

Karbon/nitrojen oranının arttırılması içinse başka 

bir substrat (gübre, kağıt atığı, arıtma çamuru) 

kullanılarak birlikte çürütme yöntemi 

uygulanmaktadır [4]. 

Hücre duvarının parçalanabilirliği anaerobik 

çürütmenin verimliliğini etkileyen en önemli 

parametrelerden biridir.  Biyogaz  verimi 

mikroalgin hücre duvarının yapısı ile doğrudan 

ilgilidir. Hücre duvarı olmayan ya da hücre duvarı 

kolaylıkla parçalanabilen mikroalg türlerinde 

biyogaz verimliliği yüksek olmaktadır. Hücre 

duvrarı selüloz, hemiselüloz ve algeanan gibi 

kompleks ve bakteryel saldırılara dirençli hücre 

duvarına sahip olan mikroalg türlerinden biyogaz 

eldesinde ise anaerobik çürütme sırasında 

bakterilerin organik maddeye ulaşması hücre 

yapısından dolayı kısıtlayıcı olmaktadır [7]. Bu 

sebeple, hidroliz aşamasında organik parçalanma 

verimi düşük olmaktadır. Organik maddenin 

parçalanabilmesi için mikroalgin hücre duvarının 

parçalanması gerekmekte olup çeşitli ön arıtım 

yöntemleriyle biyogaz verimliliğini arttırabilmek 

mümkündür. 

Şekil 1. Mikroalglerden Biyogaz Eldesi 
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3. MİKROALGAL BİYOKÜTLENİN 

ÖN ARITIMI

Anaerobik çürütme öncesinde yapılan ön arıtım, 

kompleks ve dirençli hücre duvarının 

parçalanmasını sağlayıp, anaerobik çürütme 

esnasında hidroliz aşamasının verimini 

arttırmaktadır [8]. Uygun ön arıtım yöntemlerinin 

seçiminde en önemli parametreler ön arıtımın 

mikroalgin hücre duvarının yapısına uygun olması 

ve ön arııtm yönteminin maliyet verimlilğinin 

yüksek olmasıdır. Ön arıtma yöntemleri genel 

olarak fiziksel, termal, kimyasal ve biyolojik 

yöntemler olarak sınıflandırılmaktadırlar. Ayrıca, 

bu yöntemlerin kombinasyonu şeklinde de ön 

arıtım yöntemleri mevcuttur [5]. 

2.1. Fiziksel ön arıtım 

Fiziksel ön arıtım yöntemleri, selülozun kristal 

yapısını kırma ve hemiselülozun çözülmesini 

sağlamaktadır. Böylelikle, yüzey alanı arttırılmış 

olup, hidroliz hızı arttırabilmektedir[6]. Öğütme, 

yüksek basınçlı homojenleştirme, yüksek hızlı 

homojenleştirme, ultrasonikasyon ve mikrodalga 

yöntemleri mekanik arıtım yöntemlerinden 

bazılarıdır [9]. Fiziksel ön arıtım yöntemleri hücre 

duvarının parçalanmasında çok etkili olmalarına 

ragmen enerji ihtiyacı ve işletme maliyetleri 

açısından verimli değildirler. Özellikle, düşük 

biyokütle konsantrasyonlarında negatif enerji 

dengesine sahiptirler [10]. 

2.1.1. Öğütme 

Öğütme yönteminde çeşitli metal bilyelerin 

birbirleriyle çarpışması sonucu biyokütleye 

sıkıştırma ve gerilim uygulayarak hücrenin 

parçalanması sağlanır [11]. Bu yöntem yüksek 

biyokütle konsantrasyonlarında en etkili yöntem 

olarak görülmektedir [12]. Fakat, bu yöntemin 

enerji ihtiyacı yüksektir ve genellikle mikroalgler 

için uygun değildir. 

2.1.2. Yüksek basınçlı /hızlı homojenleştirme 

Yüksek basınçlı homojenleştirmede mikroalg 

biyokütlesine basınç uygulanarak sistemde 

kavistasyon ve kesme gerilimi sağlanıdır. 

Böyleliklei hücren duvarı parçalanır. Yüksek hızlı 

homojenleştirmede  ise  yüksek hızlarla kavitasyon  

ve kesme gerilimi sağlanmaktadır. Bu yöntemlerin 

en büyük dezavantajı enerji ihtiyacının yüksek 

olmasıdır [9]. 

2.1.3. Ultrasonikasyon 

Ultrasonikasyonda ses dalgalaıyla kavitasyon 

üretilerek hücrenin parçalanması sağlanır. Bu 

yöntemde, sonikasyon enerjisinin boyutu 

verimliliği etkileyen en önemli faktördür. Düşük 

enerjilerde verimlilik düşük olmakta ve biyogaz 

üretiminde artış pek gözlemlenmemektedir [10]. 

Ultrasonikasyonun biyokütle çözünmesine etkisi 

16-100% arasında değişmektedir [13]. Yüksek

enerji maliyetlerinden dolayı ultrasoniksayon 

yönteminin ticarileşmesi konusunda sıkıntılatr 

yaşanmaktadır [11]. 

2.1.3. Mikrodalga ile ön arıtım 

Bu yöntemde, biyokütleye radyo dalgaları 

uygulayarak ortamdaki moleküler enerji  arttırılır 

ve sistemdeki sıcaklığın ve basıncın arttırılması 

sağlanır. Böylelikle, hücrenin parçalanması 

sağlanır  [10].  Mikrodalga    frekansları  300 Mhz- 

300 GHz arasında olabilmektedir [14]. Ultrasonik 

ön arıtımda olduğu gibi bu yöntemde de enerji 

ihtiyacı yüksektir. 

2.2. Termal ön arıtım 

Mikroalgal biyokütleye ısı uygulanması partikül 

maddenin çözünmesini ve polimer yapıdaki 

bileşiklerin hidrolizini arttırmaktadır. Termal ön 

arıtımda belli bir süre zarfında  biyokütle 

genellikle 100°C’nin altında bir sıcaklığa maruz 

kalmaktadır. Hidrotermal ön arıtımda ise ısıya ek 

olarak mikroalgal biyokütleye belli bir basınç 

uygulanmaktadır [10]. 

Termal ön arıtım çok verimli ve yaygın bir yöntem 

olarak görülmektedir. Enerji kullanımı fiziksel ön 

arııtm yöntemlerine göre düşüktür fakat yine de 

enerji verimliliği çok yüksek değildir. Ayrıca, 

termal ön arıtım sonucu parçalanamayan bileşikler 

oluşabilmektedir [10]. Bu maddeler, anaerobik 

ortamda çürütülememekte olup anaerobik 

çürütmenin veirmini olumsuz etkilemektedir. 

2.3. Kimyasal ön arıtım 

Kimyasal ön arıtımda, alkali (sodyum, amonyum, 

kalsiyum   ve  potasyum   hidroksit),   asit (sülfürik 
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asit, hidroklorik asit, asetik asit) ya da oksitleyici 

kimyasallar ile polimerleri çözmek ve çözünürlüğü 

arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Alkali ön 

arıtımda lignin yapısı parçalanmakta ve organik 

maddenin çözünürlüğü artmaktadır.Lignin içeren 

organik maddenin ön arıtımında alkali kimyasallar 

çözünürlüğün arttırılmasında etkilidir. 

Hemiselülüzon parçalanmasını sağlamak  içinse 

asit ön arıtımı daha etkilidir [10]. 

Kimyasal ön arıtım, az enerji gerektiren bir 

yöntemdir. Fakat, kimyasal kirlilik, pH 

değişiklikleri, inhibitor maddeler, korozyon ve 

kimyasalların maliyeti gibi dezavantajları 

mevcuttur [15]. 

2.4. Biyolojik ön arıtım 

Biyolojik ön arııtm, hücre duvarının spesifik 

enzimlerle parçalanması olarak tanımlanmaktadır. 

Selülaz, nötraz, pektinaz, glikosidaz, glukanaz, 

peptidaz, lipazaz, proteaz, esteraz, β-glukanaz ve 

ksilanaz gibi enzimler hücre duvarının 

parçalanmasında sıkça kullanılmaktadır [9,11,16] 

Biyolojik ön arıtımda, hazır ticari enzimler 

kullanarak ya da başka mikroorganizmalardan 

üretilen enzimleri kullanarak ön arıtımı uygulamak 

mümkündür. Bununla birlikte mikroalg ile 

hidrolitik enzimler üreten mikroorgnaizmalarla 

birlikte yetiştirerek de mikroalgin hücre duvarının 

parçalanması sağlanabilmektedir. Birçok 

mikroorganizma kullanılarak enzimatik ön arıtım 

yapabilmek mümkündür. Aspergillus, Clostridium, 

Bacillus, Pseudomonas gibi mikroorganizmalar 

hidrolitik enzim üretebilmektedirler. 

Etkili bir enzimatik hidroliz için mikroalgin 

karakteristiği (protein ve polisakkarat yapısı) göz 

önünde bulundurulmalıdır [7]. Her bir mikroalg 

için kulanılması gereken enzim türü farklılıklar 

gösterebilmektedir. Biyolojik ön arıtım, daha az 

enerji maliyeti, enzim reaksiyonlarının yüksek 

seçiciliği, inhibatör maddelerin oluşmaması, ve 

daha uygun işletme parametleri (pH ve sıcaklık) 

gibi avantajlara sahiptir [17]. 

Hazır enzimlerin mikroalgal biyokütleye dışarıdan 

verilmesi, yüksek maliyet ve optimum enzim 

karışımının hazırlanmasının zorluğunu da 

beraberinde getirmektedir [9, 11, 17]. 

Mikroorganizmalardan üretilen enzimlerle ise 

sürekli enzim üretiminin olması, enzim karışımının  

optimize edilmesinin gerekli olmaması, ucuz ve 

basit olması gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, daha 

düşük sıcaklıklarda da işlem yapılabildiği için 

kolay ve verimli bir yöntemdir [18]. Fakat, 

mikroalgin hücre duvarını parçalayabilecek uygun 

mikroorganizmanın seçilmesi bu yöntemin 

dezavantajıdır [17]. 

4. SONUÇ

Mikroalg biyokütlesinden biyogaz eldesinde 

karşılaşıan en büyük sorunlardan bir tanesi 

kompleks ve dirençli hücre duvarına sahip 

mikroalglerin anerobik çürütme sırasında 

parçalanamayarak verimi düşürmesidir. Bu 

sebeple, anaerobik çürütme öncesinde ön arıtım 

uygulanarak mikroalgin hücre duvarının 

parçalanması sağlanıp, anaerobik çürütme 

sırasında hidrolitik bakterilerin organik maddeye 

ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Ön arıtım 

yöntemlerinin seçilmesinde en önemli parametreler 

düşük maliyetli olması ve seçilen  mikroalg 

türünün hücre duvarının parçalanmasında yüksek 

verime sahip olmasıdır. Fiziksel ve termal  ön 

arıtım yöntemleri birçok mikroalg türünde verimli 

olup enerji ihtiyacının yüksekliğinden dolayı 

maliyetleri arttırmaktadır. Kimyasal ön arıtımda 

enerji maliyetleri düşük olup, kimyasalların 

maliyeti ve kirlilik gibi dezavantajlar vardır. 

Biyolojik ön arıtımda ise enzimlerin seçiciliğinden 

dolayı yüksek verim elde edebilmek mümkündür. 
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Özet 

Bu çalışmada, tasarımı işlemleri gerçekleştirilmiş olan 

dış rotorlu kalıcı mıknatıslı bir senkron generatörün 

(KMSG) mıknatıs geometrisi optimize edilmiş ve 

generatör verimine olan etkileri incelenmiştir. 

Optimizasyon algoritması olarak, Matlab ortamı 

üzerinde Yapay Arı Kolonisi Algoritması (YAKA) 

kullanılmıştır. Ansys Maxwell ortamında tasarlanmış 

generatör modeline ait analiz sonuçları gerçekleştirilen 

bir ara yüz vasıtası ile Matlab ortamına aktarılarak 

Ansys Maxwell ile eş zamanlı olarak çalıştırılmıştır. 

Böylelikle optimizasyon algoritması sonucunda 

değiştirilen her parametre için generatör analizleri 

tekrarlanarak generatöre ait çıkış parametreleri elde 

edilmiştir. Başlangıçta analitik sonuçlara dayalı olarak 

optimize edilen generatör parametreleri, optimum 

parametreler belirlendikten sonra Sonlu Elemanlar 

Analizlerine (SEA) tabi tutularak doğrulanmıştır. 

Optimizasyon öncesi ve sonrası mıknatıs geometrisine 

ait generatör performans verileri karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. 

1. GİRİŞ

Artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının 

yükselmesi enerji ihtiyacının artmasına neden 

olmuştur [1]. Artan bu talebe paralel olarak 

teknolojik gelişmelerin de ışığında yenilenebilir 

enerji kaynakları daha uygulanabilir hale gelmiş ve 

artan enerji talebini karşılamak için yapılan 

yatırımlarda artmıştır. Ülkemizde henüz 

gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanı(YEKA) ihalesi de bunun bir örneği olarak 

gösterilebilir. 

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında dünya genelinde  çok önemli 

bir paya sahiptir. Gelişen teknoloji ve malzeme 

alanında yaşanan ilerlemeler ile birlikte rüzgâr 

türbinlerini oluşturan bileşenlerde de önemli 

oranda ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Generatörler, hiç şüphesiz rüzgâr türbinlerinin 

en önemli bileşenlerinden birisidir. Bugün, rüzgâr 

türbin üreticilerinin farklı tipte generatörler 

kullandıkları bilinmektedir. Özellikle dişli kutulu 

ve dişli kutusuz(doğrudan tahrikli) türbin 

tiplerinde generatörler  sistemin belirleyici 

unsurları olarak ifade edilebilir. 

Günümüzde, seri üretim dişli kutulu ve dişli 

kutusuz türbin sistemlerinde kullanılan generatör 

tiplerini aşağıdaki biçimde sınıflandırmak 

mümkündür [2]. 

Dişli Kutulu sistemler; 

-Sincap Kafesli Asenkron Generatör (SKAG)

-Çift Beslemeli Asenkron Generatör (ÇBAG)

- Kalıcı Mıknatıslı Senkron Generatör (EESG)

Dişli Kutusuz Sistemler; 

-Elektriksel Uyartımlı Senkron Generatör (EESG)

-Kalıcı Mıknatıslı Senkron Generatör (KMSG)

Son yıllarda, rüzgâr enerjisinde kullanılan 

generatör tipleri içerisinde, KMSG’ler değişken 

hızlarda kullanılabilmeleri, yıllık üretimlerinin 

fazla oluşu ve yüksek performansa sahip 

olmalarından dolayı öne çıkmaktadır. Ayrıca, 

doğrudan tahrikli KMSG’lerde dişli kutusu 

bulunmayışı bakım maliyetleri düşürmektedir. 

Diğer taraftan, rotorlarında uyartım sargısı 

bulunmadığından dolayı rotor bakır  kayıpları 

yoktur ve diğer generatör tiplerine göre verimleri 

daha yüksektir[3]. Benzer şekilde KMSG’ler 

yukarıda ifade edilen üstünlüklerinden ötürü dişli 

kutulu rüzgâr türbinlerinde de tercih edilmektedir.  

Diğer taraftan, KMSG’lerde rotor uyartımı için 

kullanılan kalıcı mıknatısların maliyeti ve 

hammaddesinde yaşanan fiyat dalgalanmaları, bazı 
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üreticilerin bu generatör tipini kullanmada 

çekimser kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca 

sistemin diğer bir önemli bileşeni olan konvertör 

maliyetleri de kimi zaman sistem üzerinde 

belirleyici olmaktadır. Örneğin ÇBAG’lerin 

kullanıldığı bir türbinde, konvertör gücü generatör 

gücünün yaklaşık %20-25’i kadar olurken, 

KMSG’nin kullanıldığı bir türbinde ise üretilen 

tüm güç konvertör üzerinden şebekeye aktarılacağı 

için az generatör gücü kadar güce sahip bir 

konvertöre ihtiyaç vardır. Bu sebeple KMSG’lerin 

kullanıldığı türbinlerin sistem maliyeti asenkron 

tipte generatöre sahip türbinlerden daha yüksek 

olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki KMSG’ler 

bu sayede hemen hemen tüm rüzgâr hızlarındaki 

elektrik üretimlerini şebekeye aktarabilmekte  ve 

bu sayede ÇBAG’lerden ve diğer generatör 

tiplerinden daha fazla yıllık elektrik enerjisi 

üretimine sahip olmaktadırlar. 

Bu çalışmada, yukarıda da verilen 

üstünlüklerinden dolayı günümüzdeki kullanım 

oranı giderek artmakta olan KMSG’lerin mıknatıs 

geometrisi, çalışma içerisinde detaylıca verilen 

yöntemler kullanılarak optimize edilmiştir. 

Mıknatıs geometrisinin optimize edilmesi, 

generatörün çıkış gücünden verimine kadar pek 

çok parametresi üzerinde önemli etkiye sahiptir. 

Literatür incelendiğinde, mıknatıs 

geometrisinin optimizasyonu ve optimizasyon için 

kullanılan yöntemleri içeren özellikle verim artışı 

ve vuruntu torkunu azaltma amacıyla 

gerçekleştirilen pek çok çalışma görülmektedir. 

Örneğin; Ting LIU ve arkadaşları [4], yüksek 

güçlü bir KMSG’nin mıknatıslarını kaydırarak 

vuruntu torkunu azaltmayı amaçlayan bir çalışma 

yaparak yüksüz ve tam yüklü olacak şekilde SEA 

analizlerini yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda 

vuruntu torkunun azalmasının yanı sıra torktaki 

dalgalanmalarının azaldığı görülmüştür. 

Reza Ilka ve arkadaşları [5], bir KMSG’nin 

toplam hacmini azaltmayı hedeflemişler ve bu 

çalışma gerçekleştirilirken YAKA algoritmasının 

geçerliliğini göstermek için genetik algoritma(GA) 

ile aynı optimizasyonu tekrarlamışlardır. 

Optimizasyon sunucunda elde edilen yeni 

parametreler ile SEA yapılmış ve sonuçlar 

doğrulanmıştır. 

Hew Wooi Ping ve Wong Yin Keet [6], 

KMSG’lerde stator oluk sayısının vuruntu torkuna 

etkisini incelemiştir. Yapılan çalışma sonucunda 

stator oluk sayısının arttırıldığında vuruntu 

torkunun azaldığı gözlemlenmiştir. 

Hâlihazırda, motor ve generatörlerin tasarım ve 

analizleri için birçok yazılım bulunmaktadır. Bu 

yazılımlar, içerisinde çeşitli analitik analizler 

gerçekleştirebilen modüller bulundurmakla birlikte 

ağırlıklı olarak Sonlu Eleman Analizleri 

gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, 

tasarımların optimizasyonları için ilgili yazılımlar 

içerisinde çeşitli optimizasyon algoritmaları 

bulunmakta ve bu algoritmalar vasıtası ile 

tasarımlar optimize edilebilmektedir. 

Bu çalışmada, diğer çalışmalardan  farklı 

olarak, Ansys Maxwell programı üzerinde 

gerçekleştirilmiş olan bir KMSG tasarımı, ilgili 

programın kendi içerisinde kısıtlı olarak sunmuş 

olduğu optimizasyon metotlarını kullanmaksızın, 

MATLAB ortamında gerçekleştirilen daha güncel 

ve daha güçlü bir optimizasyon algoritması ile 

optimize edilmiştir. Böylelikle generatör 

tasarımına ait parametreler iyileştirilerek optimal 

bir tasarım elde edilmesi mümkün olmuştur. 

Generatöre ait analitik veya SEA analizleri 

Maxwell ortamında çözülürken, çözüm için 

kullanılan parametrelerin iyileştirilmesi MATLAB 

ortamında gerçekleştirilmektedir. Programlar 

arasında iletişimi sağlayan bir ara yüz 

hazırlanarak, Maxwell ortamında elde edilen analiz 

sonuçları MATLAB ortamına girdi olarak 

tanımlanmıştır. Dolayısı ile gerçekleştirilen 

optimizasyon çalışmalarında her iki program aktif 

olarak çalıştırılmaktadır. Tasarımların 

iyileştirilebilmesi için, (örneğin verimin 

arttırılması, vuruntu torkunun veya maliyetin 

azaltılması) optimal parametrelerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Farklı ve özgün optimizasyon 

tekniklerinin kullanılmasının mümkün olması ile 

birlikte parametrelerin daha hassas ve daha kısa 

sürede optimize edilebilmesine  imkan 

sağlanmıştır. 

2. KMSG MODELLENMESİ VE

ANALİZİ 

Elektrik makinalarının tasarımı, yapı olarak 

karmaşık olmalarından dolayı, çok boyutlu lineer 

olmayan denklemleri kullanarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu tasarım işlemi 

gerçekleştirilirken kullanılan sezgisel metotlar, 

geniş çözüm uzayında sağladıkları etkili 

çözümlerle optimum çözüme ulaşmayı 

hızlandırmakta ve problemin çözümünü 

kolaylaştırmaktadır [7]. 
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Çalışmada, ilgili generatör tasarımı ve SEA 

analizleri için Ansys Maxwell programı 

kullanılmıştır. Boyutlandırma hesaplarının 

gerçekleştirilmesi ile birlikte elde edilen model ilk 

olarak analitik analizlere tabi tutulmuştur. 

Şekil 1’de analitik analizi tamamlanan 

KMSG’nin 2 boyutlu SEA için hazırlanan modeli 

yer almaktadır. Hazırlanan analiz modeli, analiz 

süresini kısaltmak için tam modelin 1/16 simetrisi 

olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Şekil 1. 2 Boyutlu KMSG için sonlu eleman analiz 

modeli 

Çizelge 1’de tasarımda nüve malzemesi 

olarak kullanılan silisli saca ait teknik özellikleri 

yer almaktadır. Tasarımda, nüve malzemesi 

seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli 

parametreler sırasıyla kayıpların ve maliyetin 

düşük olması ile nüve malzemesinin yüksek 

doyum noktasına sahip olmasıdır. Çalışmada 

kullanılan generatör için nüve malzemesi olarak 

M400-50A seçilmiştir. Endüstride birçok düşük 

frekans uygulamalarında kullanılan, 

fiyat/performans olarak da tercih edilebilir bir 

malzemedir. 

Çizelge 1: M400-50A Silisli Saca ait Teknik 

Özellikler[8] 

Kayıplar 1.5 Tesla, 50Hz 3.57 

1 Tesla, 50Hz 1.49 

50Hz Manyetik 

Polarizasyon 

H=2500 A/m 1.59 

H=5000 A/m 1.68 

H=10000 A/m 1.79 

Bağıl Geçirgenlik, 1.5 T 1050 

Özdirenç, µΩcm 42 

Çizelge 2’de optimizasyon öncesinde 

boyutlandırma hesaplarına göre gerçekleştirilen 

analitik analizler sonucunda elde edilen değerler ve 

geometrik veriler  yer almaktadır.   Bu çalışmadaki 

KMSG dişli kutusu olmadan düşük rüzgâr 

hızlarında dahi elektrik enerjisi üretebilen küçük 

güçlü uygulamalar için ideal bir generatördür.  

Çizelge 2. KMSG’e ait Başlıca Parametreler 

Parametreler Değer 

Kutup Sayısı 16 

Güç (kW) 1.5 

Hız (rpm) 375 

Gerilim (V) 120 

Verim (%) 91.66 

Stator Dış Çapı (mm) 227 

Stator İç Çapı (mm) 120 

Stator Oluk Sayısı 48 

Rotor İç Çapı (mm) 230 

Hava Aralığı Uzunluğu (mm) 1.5 

Paket Uzunluğu (mm) 45 

3. MIKNATIS OPTİMİZASYONU

Kalıcı mıknatısın geometrik optimizasyonu, küçük 

güçlü rüzgâr türbinlerinde sıklıkla kullanılan 

KMSG’lerin performansını etkileyen önemli 

çalışmalardan birisidir. Optimizasyonun amacı, 

olası en iyi çözüme ulaşmak olarak tanımlandığına 

göre, mıknatıs geometrisi: generatör veriminden 

vuruntu torkuna, çıkış dalga şeklinden generatörün 

aktif malzeme maliyetine kadar geniş bir alanda 

söz sahibidir. 

Temel olarak yüzey yerleştirmeli mıknatıslara 

sahip bir generatörde mıknatıs ölçülerini belirleyen 

üç parametre bulunmaktadır. Bu parametreler, 

kutup yayının kutup adımına oranı (Ky/Ka) olarak 

da bilinen mıknatıslar arasındaki açıklık, mıknatıs 

kalınlığı ve hava aralığı boyunca mıknatısın sağ ve 

sol köşelerinde basıklık(daha büyük bir hava 

aralığı) meydana getiren ofset değeridir. Bu 

parametreler, tasarımın ilk safhasında yani 

boyutlandırma hesapları yapılırken belirlenir ve 

optimize edilmeye gereksinim duyarlar. Ofset 

değerinin artması endüklenen gerilimi sinüzoidal 

dalga biçimine yaklaştırırken, mıknatıs kalınlığının 

ve (Ky/Ka) oranının değişimi ise makinanın hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğunu, vuruntu torku 

değerini, güç yoğunluğunu ve verimi doğrudan 

etkilemektedir[9]. Optimizasyonu gerçekleştirilen 

mıknatısın başlangıç değeri ve sınır şartları Çizelge 

3’te verilmiştir. 
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Çizelge 3: Optimize edilecek parametreler için 

sınır şartları 

Optimize 

Edilecek 

Parametre 

Başlangıç 

Değeri 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Ofset (mm) 5 2,5 15 

Mıknatıs 

Kalınlığı 

3 1,5 5 

(Ky/Ka) 0,7 0,325 1 

3.1. YAKA Algoritması 

Doğal bir arı kolonisinde yapılacak işler o iş 

için özelleşmiş arılar tarafından yapılır. Yani, 

yapılacak işlere göre arılar arasında bir iş bölümü 

vardır ve herhangi bir merkezi otorite olmadan bu 

iş dağılımını gerçekleştirdikleri için kendi 

kendilerine organize olabilmektedirler. İş bölümü 

yapabilme ve kendi kendine organize olabilme 

sürü zekâsının iki önemli özelliğidir [10]. 

YAKA algoritması araştırma esnasında dört farklı 

seleksiyon işlemi kullanmaktadır[10]. Bunlar; 

1- Diğer kaynaklara göre daha iyi kaynakların

belirlenmesine yönelik çalışan olasılık

değerlerinin hesaplanarak kullanıldığı küresel

seleksiyon işlemi

2- Görevli ve gözcü arıların renk, şekil, koku

gibi nektar kaynağının türünü belirlemesini

sağlayan, görsel bilgiyi kullanarak bir

bölgeye eriştikten sonra o bölgedeki bir

kaynağa karar verilmesine vesile olan

bölgesel olasılık tabanlı seleksiyon işlemi

3- İşci ve gözcü arıların daha iyi olan kaynağı

belirlemek amacıyla kullandıkları aç gözlü

seleksiyon işlemi

4- Kaşif arılar tarafından gerçekleştirilen 

rastgele seleksiyon işlemi 

Şekil 2. YAKA algoritması akış diyagramı 

Çalışmada    YAKA    algoritması  MATLAB  

ortamında gerçekleştirilerek parametreler Şekil 

2’deki akış diyagramı sırasınca belirlenmekte ve 

elde edilen parametreler Maxwell ortamına girdi 

olarak sunularak yeni model analiz edilmektedir. 

4. ANALİZ

Optimizasyon süreci Şekil 2’de görülmektedir. 

Optimizasyon işlemi tamamlanana kadar süreç 

devam etmektedir. Optimum mıknatıs geometrisini 

oluşturan parametreler elde edildikten sonra, yeni 

parametreleri içeren generatör modeli SEA 

analizlerine tabi tutularak prototip öncesi yüksek 

doğruluğa sahip tasarım elde edilmiştir. 
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Şekil 3. Generatörün Analiz ve Optimizasyon 

Süreci 

Şekil 4’te iterasyon sayısına karşılık verim 

değeri görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı 

üzere yaklaşık 200 iterasyondan sonra optimum 

verime yaklaşılmıştır. Optimum noktaya bu kadar 

hızlı bir şekilde ulaşmak YAKA algoritmasının 

hızı ile ilgilidir. 

Şekil 4 : İterasyon sayısına karşılık verimin 

değişimi 

Çizelge 4’te mıknatıs geometrisinin optimizasyon 

öncesi ve sonrası değişiminin generatör 

performansı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. Verimdeki yükselmenin yanı 

sıra generatörün termal yüklenme ve spesifik 

elektrik yüklenme değerlerinde azalma meydana 

gelmiştir. Diğer bir deyişle, generatör verimi 

artarken, generatör hedeflenen çıkış gücünü daha 

rahat      sağlayabilecektir.      Ayrıca,     KMSG’de 

kullanılan toplam mıknatıs ağırlığında bir artış 

meydana gelmiştir. 

Çizelge 4: Performans parametrelerinin 

karşılaştırılması 

KMSG 

Performans 

Parametreleri 

Optimizasyon 

Öncesi 

Optimizasyon 

Sonrası 

Verim %91,66 %93.15 

Armatür 

Termal 

Yüklemesi 

86.86 70.48 

Spesifik 

Elektrik 

Yüklemesi 

24725 21135 

Maksimum 

Çıkış Gücü 

(kW) 

3.76 4.66 

Toplam 

Mıknatıs 

Ağırlığı (kg) 

0.57 0.83 

Hava Aralığı 

Akı 

Yoğunluğu (T) 

0.66 0.68 

Çizelge 5’te YAKA algoritması gerçekleştirilen 

optimizasyon çalışması sonrasında elde edilen yeni 

değerler görülmektedir. 

Çizelge 5 : Mıknatıs geometrik verilerinin 

karşılaştırılması 

Mıknatıs Geometrisi Başlangıç 

Modeli 

Optimize 

Edilen Model 

Ofset (mm) 5 7.86 

Mıknatıs kalınlığı(mm) 3 3.31 

(Ky/Ka) 0,7 0.93 

Şekil 5’de optimizasyon öncesi ve sonrası hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğu verilmiştir. Hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğunun sinüzoidal 

dalga formuna yaklaştığı ve genliğinin arttığı 

gözlenmektedir. 
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Şekil 5. Hava aralığı akı yoğunluğu değişimi 

Şekil 6 ve Şekil 7’de sırasıyla optimizasyon öncesi 

ve sonrası elde edilen parametreler ile 

gerçekleştirilen SEA sonucunda manyetik akı 

yoğunluğu dağılımları gösterilmektedir. 

Optimizasyon sonrasında KMSG’nin manyetik akı 

yoğunluğu çok az bir miktar artma 

gözlemlenmekle birlikte kullanılan nüvenin doyum 

karakteristiği dikkate alındığında herhangi bir 

sorun teşkil etmemektedir. 

Şekil 6. Optimizasyon Öncesi Parametreler ile 

Gerçekleştirilen SEA 

Şekil 7. Optimizasyon Sonrası Parametreler ile 

Gerçekleştirilen SEA 

Şekil 8. Hıza Karşılık Generatör Performans 

Değerlerinin Değişimi 

Şekil 8’de generatör hızına karşılık verim, 

tork, çıkış gücü ve güç katsayısı gibi performans 

parametrelerinin değişimi verilmiştir. 

Şekil 9’da ise generatör hızına bağlı olarak 

çıkış geriliminin değişimi sunulmuştur. 

Şekil 9. Hıza Karşılık Gerilimin Değişimi 

5. SONUÇ

Bu çalışmada küçük güçlü dış rotorlu bir 

KMSG’nin YAKA algoritması ile mıknatıs 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Matlab ve 

Ansys Maxwell’in eş zamanlı olarak çalıştırılması 

ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, verimi 

arttırmaya yönelik olarak mıknatıs geometrisi 

optimize edilmiştir. Mıknatıs geometrisine ait 

başlangıç parametreleri ile optimum mıknatıs 

parametrelerini veren tasarımlar ayrı ayrı SEA 

analizlerine tabi tutularak performans verileri 

karşılaştırılmıştır. 
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Bu çalışmada küçük güçlü dış rotorlu bir 

KMSG’nin YAKA algoritması ile mıknatıs 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Matlab ve 

Ansys Maxwell’in eş zamanlı olarak çalıştırılması 

ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, verimi 

arttırmaya yönelik olarak mıknatıs geometrisi 

optimize edilmiştir. Mıknatıs geometrisine ait 

başlangıç parametreleri ile optimum mıknatıs 

parametrelerini veren tasarımlar ayrı ayrı SEA 

analizlerine tabi tutularak performans verileri 

karşılaştırılmıştır. 

Optimizasyon sonrası gerçekleştirilen analiz 

sonuçları ile başlangıç parametreleri üzerinden 

gerçekleştirilen analizler karşılaştırıldığında 

KMSG’nin performansında iyileşmeler meydana 

geldiği görülmektedir. Özellikle verimde  yaklaşık 

%1,62 oranında bir artış sağlanmaktadır. 

Bu çalışma ile Ansys Maxwell ortamında 

oluşturulan elektromanyetik problemlerin tasarım 

optimizasyonu, Matlab üzerinde istenilen 

optimizasyon algoritması kullanılarak 

gerçekleştirilebilmektedir. 

6. KAYNAKÇA

[1] Atılgan, M. ve Deda Altan, B. ve Atlıhan, A,B.,

"Rüzgar Türbin Uygulamaları".

[2] Kurt,G., "Dişli Kutulu ve Dişli Kutusuz Rüzgar

Türbini-Generatör Sistemlerinin Karşılaştırılması",

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar

Sempozyumu,2011.

[3] Fidanboy, H. (2011). FARKLI DARBE GENİŞLİK

MODÜLASYON TEKNİKLERİ İLE SÜREKLİ

MIKNATISLI SENKRON MOTORUN

PERFORMANS ANALİZİ, Yüksek Lisans Tezi,

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

[4] Liu, T ve Huang,S ve Gao, J., “Optimal Design of

the Direct-Drive High Power Permanent Magnet

Generator Turbine by Wind”, Internatioanl

Conference on Power Engineering., 2011. 

[5] Ilka, Reza, Yousef Alinejad-Beromi, and Hamid

Yaghobi. "Design Optimization for Total Volume

Reduction of Permanent Magnet Synchronous

Generators." International Journal of Smart

Electrical Engineering 2.3, 2013. 

[6] Ping, H. W., & Keet, W. Y. (2011, May). Effects of

cogging torque due to amount of stator slot in

permanent magnet generator using finite element

analysis. In Electric Machines & Drives Conference

(IEMDC), 2011 IEEE International (pp. 453-456).

IEEE.

[7] Mutluer,M. (2013). YAPAY ZEKA 

TEKNİKLERİNİ KULLANARAK YÜKSEK 

VERİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON 

MOTOR TASARIMI, Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya 

[8] İnternet : Typical Data for M400-50A URL:

https://cogent-power.com/cms-

data/downloads/m400-50a.pdf, Son Erişim Tarihi :

27.08.2017. 

[9] Ansys Electromagnetic Suite 18: Maxwell Online

Help, 2018-2019.

[10] Karaboga,D., 2011, Yapay zekâ optimizasyon

algoritmaları, Novel Yayın Dağıtım, Ankara,

TÜRKİYE.

https://cogent-power.com/cms-data/downloads/m400-50a.pdf
https://cogent-power.com/cms-data/downloads/m400-50a.pdf
https://cogent-power.com/cms-data/downloads/m400-50a.pdf
https://cogent-power.com/cms-data/downloads/m400-50a.pdf


53 

Batarya Yönetim Sistemlerinde SOC Kestirim Yöntemleri- İnceleme 

Ceyda BERBER, Yrd.Doç.Dr.Alkan ALKAYA 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Mersin Üniversitesi 

ceydaberber@windowslive.com, alkanalkaya@mersin.edu.tr 

Özet 

Günümüz dünyasında yeşil enerjinin kullanımı giderek 

önem kazanmaktadır. Bu nedenle, düşük CO2 salınımına 

sahip çevre dostu elektrikli araçlar tercih edilmektedir. 

Yüksek enerji ve akım yoğunluğu nedeniyle araçlarda 

yaygın olarak lityum tabanlı piller yer alır. Ancak; 

pillerin performansını ve ömrünü arttırmak için Batarya 

Yönetim Sistemi (BYS) ile birlikte kullanılırlar. BYS 

tasarımında şarj doluluk oranı (SOC), kritik rol oynar. 

Bataryanın daha verimli kullanılması için ihtiyaç 

duyulan SOC değerinin hesaplanmasında birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hücrelerin şarj durum 

değerlerinin tahmininde kullanılan yöntemler incelenmiş 

ve  performans açısından karşılaştırılmıştır. 

1. GİRİŞ

Dünya nüfusuyla orantılı olarak artan ve ulaşım için 

hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen 

motorlu taşıtlar, fosil yakıtları kullanarak çevre 

kirliliğine sebep olurlar. Benzin ve dizel yakıt 

kullanan   taşıtların   atmosfere    salınan   gazlarının; 

%65’inde karbonmonoksit, % 55’inde azot oksit, % 

45’inde ise hidrokarbon bulunmaktadır[1]. Hergün 

binlerce aracın bu zehirli gazları saldığı gerçeği bizi 

çevre kirliliği gerçeği ile karşı karşıya getirmekle 

kalmayıp sağlığımızla da tehdit eder. Yakıt 

kullanmayan ve  bu  nedenle  CO2  salınımı 

yapmayan elektrikli araçlar geleceğin en çok tercih 

edilen ulaşım aracı olmaya adaydır[2]. 

Ilk elektrikli araç modeli 1835 yılında Hollandalı 

Profesör Straight tarafından yapılmıştır. 1834-1836 

yılları arasında Thomas Davenport  tarafından 

batarya ile çalışan ( üç tekerlekli bisiklet) ilk araç 

yapılmıştır[3]. 

Ancak şarj edilemeyen batarya ile tasarlandığı için 

1859 yılından sonra kurşun-asit bataryaları 

geliştirildikten sonra kullanılmaya başlanmıştır. 

1930’lu yıllarda popülerliğini yitirmiş ancak 1970’ 

de yaşanılan enerji ve petrol sıkıntısı nedeniyle 

elektrikli araçlara rağbet artmıştır[1]. 

1990’lı yıllarda büyük araç üreticileri gelişen ve 

tercih edilen elektrikli araçlarla birlikte batarya 

teknolojisinin de gelişmesi gerektiğini 

düşünmüşlerdir. Bu araçlarda kullanılan kurşun-asit 

ve nikel-kadmiyum bataryaların uzun şarj süresi, 

düşük menzil problemi, batarya fiyatlarının yüksek 

oluşu ve şarj istasyonlarının bulunmaması nedeniyle 

günümüze kadar etkisini gösterememiştir. Ancak; 

günümüzde diğerlerinden daha iyi performans 

gösteren lityum-iyon piller kullanılmaktadır[3]. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren 

ve yaşamımızı kolaylaştıran taşınabilir elektronik 

aletler, uzun ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için 

enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu enerji kaynağı; 

güvenilir, uzun ömürlü, bakımı kolay, kısa sürede 

şarj olabilen ve yüksek enerji kaynağına sahip olan 

lityum-iyon piller olarak karşımıza çıkarlar. Lityum 

iyon piller, tekrar şarj edilebilir ikincil piller olarak 

bilinirler. Uzun raf ömrü, geniş çalışma aralığı, 

yüksek güçlü deşarj kapasitesi, hafıza etkisinin 

olmayışı lityum-iyon pili diğer piller arasında üst 

sıralara taşımakla birlikte elektrikli araç üretiminde 

daha çok tercih edilmesine yardımcı olur[4]. 

Lityum tabanlı piller; yüksek sıcaklıklarda, aşırı 

şarj/deşarj durumunda kapasite kaybı  yaşar  ve 

termal bozunmaya uğrar. Bu nedenle, koruyucu bir 

devreye ihtiyaç duyar. Batarya yönetim sistemi 

(BYS), bir veya birden çok hücreden oluşan batarya 

paketlerinin şarj ve deşarj durumlarında denetimini 

yapan akım, gerilim, sıcaklık gibi değerlerin 

optimum değerleri dışına çıktığında sisteme haber 

veren ve müdahele eden yapılardır. BYS’nin 

fonksiyonlardan biri olan şarj doluluk durumu 

(SOC), pilin mevcut kalan enerjisini gösteren aşırı 

şarj ve deşarj durumlardan koruyan önemli bir 

parametredir. Ayrıca, mevcut lityum-iyon pillerin 

SOC’nın elektrikli araçların üzerinde şarj ve deşarj 

yetenekleri ile birlikte güvenli ve verimli bir şekilde 

çalşmasına katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir[5]. 

SOC, bize yalnızca kalan kullanılabilir enerjiyi değil 

aynı zamanda pilin güvenirliği hakkında da bilgi 

verir.  Her  hücre  yaşlanma,  sıcaklık,  kendi kendine 
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boşalma ve farklı üretim durumlarına bağlı olarak 

farklı kapasitelere sahip olmalarından dolayı pil 

uygulamaları üzerinde önemli bir strateji yaratır. 

Doğru ve etkin SOC tahmini ise  şarj/deşarj 

stratejileri hakkında fikir verir. Ancak, şarj durum 

ölçümü direkt pil üzerinden kontrol edilemediği için 

literatürlerde de yer alan beş ayrı katerogide 

gruplandırılan yöntemler geliştirilmiştir. Bu bildiri 

de; yöntemlerin incelenmiş ve avantajları, 

dezavantajları tespit edilmiştir. 

2.ŞARJ DOLULUK ORANI (SOC)

KESTİRİM YÖNTEMLERİ

SOC hesaplamanın en klasik ve en bilinen metodu, 

uygun akım kapasitesinin nominal kapasiteye oranın 

integralinin alınması ile ifade edilir. Denklem 1’de 

gösterilmiştir[5]. 

Ran ve arkadaşları kurdukları yüksek frekanslı 

modelde eğer sistem sabit durumda çalıştırılmıyorsa 

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi(EIS)’in 

sonuç vermeyeceğini belirtmişlerdir[9]. He ve 

arkadaşları eşdeğer devre modeli kullanarak 

Özyinelemeli En Küçük Kareler Yöntemi(RLS) 

yöntemi ile birlikte SOC tahminini %5 hata oranı ile 

tahmin etmişlerdir[10]. Urban ve Rael kalman filtre 

(KF) yöntemini lityum iyon pilin basit eşdeğer devre 

modelini Matlab-Simulink ve Dspace gerçek zamanlı 

kart yardımıyla uygulamış ve %5’in altında hata ile 

SOC tahmini yapmışlardır [11]. 

Lee ve arkadaşları Genişletilmiş Kalman Filtresi 

(EKF) yöntemini elektrokimyasal model üzerinde 

OCV-SOC ilişkisini kullanarak deneyler 

yapmışlardır ve sonucunda elde edilen model 

değerinin gerçek değerinden daha iyi olduğu tespit 

edilmiştir [12]. EKF,  Sigma Noktası Kalman Filtresi 
𝑖𝑑𝑡 

𝑆𝑂𝐶  = 1 − ∫ 
𝐶𝑛

(1) (SPKF) ve Luenberger gözlemcisi LiFePO4 tabanlı

piller üzerinde SOC tahmini için karşılaştırılmıştır ve

deneysel sonuçlarda SPKF’nin tahmini  doğruluk  ve
Denklemde    i,    batarya    akımını    𝐶𝑛,  nominal 
kapasiteyi , t ise zamanı ifade eder. 

SOC hesaplamanın başka bir yolu ise, Denklem 2’de 

gösterildiği gibi coulumbic verimliliği ile ifade 

edilmesidir[5]. 

𝑖.𝜂𝑑𝑡 

sağlamlık açısından geliştirdiği gösterilmiştir[13].

Gao ve arkadaşları SOC tahmini için Partikül

Filtresi(PF) kullanan iki model geliştirmişlerdir ve

simulasyon raporlarına göre önerilen  model

EKF’den 6 kat daha hızlıdır[14].

H∞     filtre    tabanlı    SOC    tahmini    için    model 
𝑆𝑂𝐶  = 1 − ∫  

𝐶𝑛 
(2) sunulmuştur ve SOC tahmin hatası %2.49 olarak

ölçülmüştür[15].  Chen  ve  arkadaşları  EKF  tabanlı

Burada η , enerji oranı olarak tanımlanan coulumb 

verimliliğidir. Şarj için gerekli olan enerji ile orijinal 

kapasiteyi yeniden kazanmak için ihtiyaç duyulan 

deşarj enerjisine oranı ile bulunur. 

SOC sınıflandırmasını her literatür farklı bir yol ile 

tanımlayabilir. Bu çalışmada Şekil 1‘de gösterildiği 

gibi 5 kategoride sınıflandırılmıştır. 

Daha önce yapılan çalışmalarda Xing Y. ve 

arkadaşları tarafından açık devre voltaj (OCV) 

metodu kullanılmış ve tasarladıkları modele farklı 

sıcaklıklarda 2 farklı dinamik test uygulanmıştır ve 

bu testlerin sonucunda şarj  tahmini çalışma aralığını 

%25 ten % 80 e kadar kapsamıştır[6].  Waag  ve 

Sauer voltaj kaynağı elektromotor kuvvet (EMF) 

temsil eden bir model oluşturmuştur bu model ile 

ölçülen OCV eğrisini online hesaplamayı 

önermişlerdir ve buna bağlı olan tüm parametreleri 

hesaplamışlardır[7]. Wu ve arkadaşları tarafından 

SOC tahmini için yaygın olarak  bilinen  amper 

sayma yöntemi (CC) kullanıldı[8]. 

model tasarlayıp Sinir Ağı (NN) ile entegre ederek

SOC tahmini yapmışlardır ve %1’ den az

hataoluşmuştur [16]. Model parametlerini tahmin

etmek için RLS algoritması kullanılmıştır , model

tahmin edilen ve gerçek değer arasında karşılaştırma

yapmıştır[17]. Salkind ve arkadaşları Li/SO2 pile

bulanık mantık (FL) yöntemi ile birlikte EIS ve CC

yöntemlerini uygulamışlardır ve maksimum hatanı

oranını ± %5 bulmuşlardır[18].

Zheng ve arkadaşları voltaj-kapasite eğrisi ile 

eşdeğer devre modeli oluşturmuşladır ve 

paramatrelerini bulmak için Genetik Algoritma (GA) 

yöntemini kullanmışlardır. Ve tahmini hata %1’in 

altındadır[19]. Kim ve arkadaşları Kayan kitle 

gözlemyicisi(SMO) tabanlı SOC metodunu 

kullanarak basit bir eşdeğer devre modelini 

kullanmışlardır ve raporlara göre tahminleri %3 ‘ün 

altında bir hataya sahiptir[20]. 

Xu ve arkadaşları RC batarya modelini SOC tahmini 

için oransak-integral gözlemci (PIO) yöntemini 

kullanmışlardır[21].   Xia   ve   arkadaşları   doğrusal  
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olmayan gözlemci(NLO) yöntemini kullanarak 

birinci dereceden RC eşdeğer devre modelini 

hazırlamıştır ve SOC tahmininde NLO , EKF ve 

SMO doğruluk, hız ve hesaplama maliyeti açısından 

daha iyi olduğu tespit edilmiştir[22]. SOC 

yöntemlerinden çoklu titreşimli uyarlamalı regresyon 

şebekeleri (MARS)’ı baz alarak yüksek kapasiteli 

LiFePO4 bataryası için model oluşturulmuştur ve SOC 

tahminindeki hatası %1 çıkmıştır[23]. Liye ve 

arkadaşları yarı doğrusal interpolasyon(BI) tabanlı 

SOC tahmini yapmışlardır[24]. Ranjbar ve 

arkadaşları darbe tepkisi (IR) metodunu kullanarak 

çevrimiçi SOC tahmini yapmışlardır ve raporlar 

gerçek değerler ile ölçülen değerleri uyumlu 

göstermiştir[24]. Birçok araştırmacı bu yöntemlerin 

avantajlarını ve dezavantajlarını belirleyerek SOC 

tahmini için kullanmıştır. 

2.1. Geleneksel Yöntemler 

Geleneksel metod; pilin voltaj, deşarj akımı, direnç 

ve empedans gibi fiziksel özelliklerini kullanarak 

SOC tahmini yapar. 

2.1.1. Açık  Devre Voltaj Yöntemi(OCV) 

Lityum–iyon pildeki SOC’ın gömülmüş aktif 

malzeme   miktarına  bağlı  olduğundan,  açık  devre  

voltajı bataryanın yeterince dinlenip dengeye 

ulaştığında SOC’ı tahmin eder [25]. Açık devre 

voltajı ve şarj durumu arasında genellikle doğrusal 

bir ilişki vardır. Fakat; bu ilişki her batarya tipi için 

tam olarak aynı değildir. Bataryanın kapasitesine ve 

maddesine bağlıdır [26]. Örneğin; Kurşun asit 

bataryada açık devre voltajı ve şarj durumu 

arasındaki ilişki doğrusal iken lityum iyon bataryada 

doğrusal değildir [27]. Bu metod kolay olmakla 

birlikte yüksek hassasiyete de sahiptir. Ancak; bu

metodun ana problemi denge durumuna ulaşmak için 

uzun dinlenme süresine ihtiyaç duymasıdır 

[28].Çalışır durumdan kararlı duruma geçene kadar 

alınan süre açık devre voltajına ve sıcaklığa bağlıdır. 

Örnegin; C/LiFePO4 tipi batarya düşük sıcaklıkta 

denge durumuna ulaşması iki saatten fazla sürer. 

Ayrıca, bataryalar histerisis özelliklere sahip olduğu 

için şarj ve deşarj durumlarının ölçülmesi 

zorunludur. Sonuçlarda , batarya şarj durumunda ise 

yüksek OCV deşarj durumunda ise düşük OCV 

değeri görülür[29]. 

2.1.2. Elektromotor Kuvvet Yöntemi(EMF) 

Batarya emf ve açık devre voltajı arasındaki ilişki 

batarya kapasitesinin belirlenmesinde Şekil 2’ de 

gösterildiği gibi yaygın olarak kullanılır. 

Şekil 1: SOC kestirim metodları 

Birçok araştırmacı açık devre voltaj dinlenmesini 

batarya emf ‘ni tahmin etmek ve  gözlemlemek 

için kullanır. Açık devre voltaj rahatlama süreci 

batarya   şarj,   deşarj   ve   sık  akım  kesintisi   ile 

meydana gelir. Açık devre voltaj rahatlaması, 

yüksek gerilim yayılım etkisini azaltmak için bir 

kaç saate ihtiyaç duyabilir. 

SOC Kestirim 
Yöntemleri 

Geleneksel 
Uyarlanabilir Filtre 

Algoritması 
Öğrenme 

Algoritması 
Doğrusal Olmayan 

Gözlemci Diğer 

OCV RESISTANCE KF PF NN FL SMO MARS 

EMF EIS EKF UPF ANN ANFIS ASGSMO BI 

CC MODEL UKF H filter FNN SVM PIO IR 

SPKF RLS RBFNN GA NLO Hybird 
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Şekil 2: Pil türlerine göre SOC ve voltaj 

değerleri[30] 

Emf uygun model parametlerine bağlı olarak tahmin 

edilir. Bataryanın yeni akım ve voltaj değerleri

sürekli ölçülür. Akım sıfıra ulaşır ulaşmaz algoritma

emf yi tahmin etmeye başlar. Batarya akımı sıfırda 

kaldığı sürece pil açık devre gerilimi için bilgiler 

saklanır. Açık devre gerilim voltaj örnekleri yeterli 

sayıya ulaştıgı zaman emf ölçülür. Sonuç olarak dört 

model parametreleri(emf,açık devre voltajı,

empedans,ağırlık faktörü)hesaplanır[5]. 

2.1.3. Amper Sayma Yöntemi(CC) 

Yük sayma metotu sarj durum kestirimi için en kolay 

yöntemdir. Bu metod düşük güç hesaplamalarını 

uygulamak için kolaydır. Pil şarj/deşarj durumunda 

iken Denklem 2’de belirtildiği gibi akımın zamana 

göre integraline dayalıdır. Yöntem açık bir döngü 

algoritmasıdır ve belirsiz bozukluklar ve gürültü, 

sıcaklık, akım gibi degişkenler nedeniyle önemli 

yanlışlıkların sonucu olabilir. Kümülatif bir etki 

yaratan SOC başlangıç değerinin hesaplanmasında 

zorluklar vardır[31]. Ayrıca, bu yöntem pil ömrünü 

kısaltan maksimum kapasiteyi elde etmek için pil 

hücrelerinin tamamıyla boşaltılmasına ve periyodik 

kapasite kalibrasyonuna ihtiyaç duyar[32]. 

2.1.4.İç Direnç Yöntemi(Resistance) 

Yöntem, batarya iç direncini ölçmek için pil voltaj 

ve akımını kullanır. Gerilim, akımın küçük süre 

zarfında ( < 10 ms) değişimi ile ölçülür. Akım ve 

voltaj değişim oranı dc direncini verir, dc pil 

kapasitesini ifade eder. 10 ms den daha küçük aralık

yalnızca omik etkiyi yakalamak için değil aynı 

zamanda transfer reaksiyonu ve  asit  difüzyon 

etkisini azaltmak için de gereklidir[33]. Ancak, eğer

süre uzarsa tahmini direnç değeri  hata  içerir. 

Ayrıca, bu yöntem şarj durum tahminini en iyi uyum 

ve yüksek doğrulukta yalnızca deşarj döneminin son 

evresinde yapar. Ayrıca düşük değerinden (milliohm 

aralığında) dolayı, iç direnç değerinin doğruluğunu 

elde etmek oldukça güçtür. Şekil 3 ‘te gösterildiği 

gibi yavaşça değişen iç direnç ile geniş aralığı olan 

şarj durumunu gözlemlemek zordur[34]. Bu 

eksiklikten ötürü, şarj durum tahmini için iç direnç 

nadiren kullanılır. 

Şekil 3:Lityum-iyon bataryanın iç direncinin SOC ‘a 

karşı değişimi[34] 

2.1.5. Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi(EIS) 

Bu yöntem, batarya şarj durumunun belirlenmesi ve 

pillerin içinde meydana gelen elektrokimyasal 

reaksiyonları kapsamlı bir şekilde anlamak için 

kullanılır. Metodun uygulanması için uygun 

elektrokimyasal model gereklidir. EIS, geniş frekans

aralığındaki kapasite ve indüktansını batarya 

empedansını kullanarak hesaplar[35]. Bu metodun

avantajları ; çevrimiçi kullanılması , düşük maliyetli 

olması ve eğer empedans değeri doğru hesaplanırsa 

yüksek doğruluğa sahip olmasıdır. Ancak sonuçlar 

pilin yaş ve sıcaklık değerlerine göre farklılık 

gösterdiğinden dolayı düşük doğruluk değerine 

sahiptir. 

2.1.6. Model Tabanlı Yöntem(Model based) 

OCV method çevrimiçi gerçekleştirilemediği için ve 

gözlem yapmada zamana ihtiyaç  duyduğundan 

dolayı bu yöntem, araç hareket halindeyken 

uygulanamaz. Çevrimiçi şarj durum tahmini 

yapılabilmesi için batarya modeli geliştirilmesi 

gereklidir. En sık kullanılan batarya modelleri 

elekrokimyasal ve eşdeğer devre modellerini 

içerir[36,37]. Elektrokimyasal model batarya iç

malzemesi , elektrokimyasal ve termodinamik 

etkileri  gibi batarya performans analizleri için  sıkça 
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kullanılır. Eşdeğer devre modeli Denklem 3’teki gibi

ifade edilir; 

U = UOC − UR – UP (3) 

U pil terminal gerilimi, UOC pil açık devre voltajı, UR 

dirence karşı potansiyel fark, UP ise kutuplaşma 

işleminin neden olduğu elektriksel potansiyeldir. 

Batarya model parametlerini OCV-SOC taramalı 

tablosuna bakıldığında SOC tahmini yapmak 

kolaydır. 

2.2. Uyarlanabilir Filtre Algoritmaları 

Uyarlanabilir filtre algoritması ise çeşitli model ve 

algoritmaları kullanarak SOC tahmini yapar. Bu 

algoritmalar Kalman filtresi (KF), Genişletilmiş 

Kalman Filtresi (EKF),Kokusuz Kalman 

Filtresi(UKF),Sigma Noktası Kalman 

Filtresi(SPKF),  Partikül  Filtresi(PF),  H∞ Filtresi(H 

∞ Filter) ve son olarak Özyinelemeli En Küçük 

Kareler Yöntemi (RLS) dir. 

2.2.1. Kalman Filter (KF) 

Kalman filtresi, dinamik bataryanın şarj durum 

tahminini yapmak için akıllı bir araçtır. Belirsiz, 

hatalı gözlemlerden oluşan parametrelerden elde 

edilmiş iyi tasarlanmış bir filtredir. Otomobil, radar 

izleme, havacılık teknolojileri, navigator izleme gibi 

birçok alanda yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda, 

yüksek maaliyetine bakılmaksızın  batarya  şarj 

durum kestiriminde kullanılmış ve oldukça başarılı 

olmuştur. Akımın yüksek varyasyonun tolerans 

sağlamasına yardımcı olan kendi kendini düzeltme 

doğasına sahip olması en ilgi çekici özelliğidir.  

KF, matematiksel denklemler kümesidir, çalışan bir 

sistem gibi tahmin edilen ve doğru olan 

parametreleri sürekli düzeltir. Bu algoritma, durum 

değişkenlerini tahmin etmek için doğrusal bir 

optimal filtreleme ile yinelemeli bir çözüm sağlar. 

Denklemler uzay-durum formunda çalıştırılır ve 

dinamik hücrelerin ayrık zamanlı versiyonu olarak 

düşünülür. Gerçek durumun ortalama karesel 

sapmasının hesaplanması için ölçülen giriş ve çıkış 

verilerini karşılaştırır. Gürültü ve ölçülen  gürültü 

sıfır farz edilir. KF doğrusal modeli süreç içerir. 4.

Denklemde xk şimdiki durumu, xk-1 önceki durumu 

ve ölçülen durumu tahmin eder. 5. Denklemde 

mevcut durumu gerçek duruma yakınsayarak 

günceller[5]. 

Durum denklemi : xk+1= Akxk +Bkuk +wk (4) 

Ölçme denklemi :yk=Ckxk +Dkxk +vk (5) 

Burada, xk durum sistemini, u kontrol girişini, w 

süreç gürültüsünü, y giriş ölçümünü, v ölçüm 

gürültüsünü,A, B, C ve D ise zamanla değişen 

kovaryans matrislerini ve sistem dinamiğini tanımlar. 

Denklem 4’teki durum denklemi göz önünde 

bulundurularak SOC tahmini yapılır. Denklem 5’ ile 

akü voltaj tahmini yapıldıktan sonra filtreleme ve 

kalman kazancı bulunur ve pil SOC’ı ile 

karşılaştırılır böylece kalman filtresi şarj durum 

kestirimini yapar. 

KF kullanmanın avantajı, Gauss dağılımı tarafından 

yönetilen sesler gibi dış etkenlerden etkilenen 

durumları doğru bir şekilde tahmin etmesidir. 

Bununla birlikte, KF doğrusal olmayan sistemin 

durumun tahminini direkt yapamaz. Bunun için 

oldukça yüksek matematiksel hesaplamalara ihtiyaç 

duyar. 

2.2.2. Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) 

KF, doğrusal olmayan karaktere sahip batarya 

modellerinin üstesinden gelemediği için, EKF sık sık 

doğrusal olmayan uygulamalarda kullanılır. Bu 

model, pil modelini doğrusallaştırmak için kısmi 

türevleri ve birinci dereceden  Taylor  serisini 

kullanır. Durum uzay modelinde tahmin edilen değer 

ve ölçülen batarya terminal gerilimi her örneklemede 

doğru SOC tahmini için karşılaştırılır. Birinci 

dereceden Taylor serisi doğrusal olmayan 

durumlarda doğruluk eksikliğinden mağdur olduğu 

için, şayet doğrusal olmayan bir durum olursa 

doğrusallaşma hatası meydana gelebilir[38]. 

2.2.3. Kokusuz Kalman Filtresi(UKF) 

EKF, yalnızca doğrusal olmayan birinci ve ikinci 

derece modellerde çalıştığı ve yüksek dereceli durum 

uzay modellerinde önemli hatalara yol açtığı için , 
UKF algoritması bu sorunu çözmek için kullanılır. 

UKF, KF’nin kokusuz dönüşüm ve ayrık zamanlı 

filtreleme algoritmasının uygulanıldığı güncellenmiş 

bir üst versiyonudur. Noktalar kümesi adı verilen 

sigma noktası durum dağılımının kovaryansı ve 

ortalama değerini temsil etmek için kullanılır. Arka 

ortalama ve 3. Dereceden Taylor serilerinin 

kovaryansı da UKF tarafından doğru olarak 

yakalanır. Bu algoritmanın en çekici özelliği 

hesaplamak için Jacobian matrise ihtiyaç duymaması 

ve Gauss için gürültüye gerek olmamasıdır. Çünkü 

batarya modeli yüksek dogrusal olmayan durumlarda 

çalışıyor     ve     gürültünün     özellikleri   genellikle  
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bilinmiyor. Ayrıca, UKF nin doğruluğu EKF den 

iyidir çünkü herhangi doğrusal olmayan bir sistemi 

üçüncü derecesine kadar doğru olarak tahmin eder. 

Ancak, modeldeki belirsizlikler ve sistemdeki 

bozukluklardan dolayı bu yöntem sağlamlılık 

açısından muzdariptir[5]. 

2.2.4. Sigma Noktası Kalman Filtresi(SPKF) 

SPKF, doğrusal olmayan durumların 

değerlendirilmesinde alternatif bir yöntemdir. 

SPKF, sınırlı sayıda fonksiyon kullanarak kovaryans 

ve ortalama değerleri açısından EKF den daha doğru 

sonuçlar elde eder. Bu algoritma geliştirilen modelin 

ortalama ve kovaryans değerini tam olarak benzer 

sigma nokta kümelerini seçer. Bu modelin

kullanılmasının avantajı ; EKF gibi Jacobian 

matrisler düşünülmeden aynı karmaşık hesaplamaya 

sahip olmasıdır[5]. 

2.2.5. Partikül Filtresi(PF) 

Monte Carlo similasyon tekniğini rastgele bir dizi 

parçacıklar ve doğrusal olmayan Gauss dağılımı ile 

birlikte uygulanarak doğrusal olmayan bir sistemin 

olasılık yoğunluk fonksiyonunu yaklaşık olarak 

kestirimi için kullanılır. Hesaplamayı kısa sürede 

yüksek doğrulukta ve sağlamlıkta yapan bu filtre, 

problemleri çözmek için karmaşık matematiksel 

hesaplamalara ihtiyaç duyar[5]. 

2.2.6. H∞ Filtre(HF) 

H∞ filtresi zamanla değişen pil parametlerini göz 

önünde bulundurur, herhangi bir gürültü prosesine ve 

ölçülen gürültü karakteristiklerini bilmeye ihtiyaç 

duymaz. Belirli koşullar altında yüksek sağlamlığa 

sahip olan bu metod aynı zamanda basit tasarlanan 

bir modeldir. Ancak,  yaşlanma,  sıcaklık  ve 

histerisis gibi etkiler bu modelin doğruluğundan 

sapmasına neden olur[5]. 

2.2.7. Özyinelemeli En Küçük Kareler Yöntemi(RLS) 

Özyinelemeli en küçük kareler yöntemi, zamanla 

değişen sistemlerde kullanılan başka  bir  etkili 

araçtır. Uyarlanabilir dinamik model parametrelerini 

unutulan faktör(forgetting factor) ile birlikte kalibre 

eder. Yüksek doğruluğa sahip bu yöntem ölçülen 

voltajda gürültüyü ortadan kaldırır. Şayet, unutulan 

faktör sisteme uygun değilse yöntem doğruluğundan 

çıkabilir[5]. 

2.3. Öğrenme Algoritması 

Öğrenme algoritması, lityum iyon bataryanın 

doğrusal olmayan karakteristiğini tanımlamak için 

ağır hesaplamalara sahiptir ve büyük miktarda 

eğitme verileri gerektirir. 

2.3.1. Sinir Ağı (NN) 

Doğrusal olmayan modeli karmaşık göstermek için 

uyarlanabilirlik ve kendi kendine öğrenme 

becerilerine sahip akıllı matematiksel bir araçtır. NN, 

bataryanın iç yapısı ve ilk SOC  değeri  hakkında 

bilgi sahibi olmadan eğitim verilerini kullanarak 

SOC tahmini yapar. Bir NN ağının  oluşturulması 

için üç katman kullanılır, Şekil 4’te gösterildiği gibi 

girdi katmanı, çıktı katmanı ve bir veya daha fazla 

gizli katmanları vardır[39]. 

Şekil 4 : NN ağının yapısı 

Terminal gerilim , sıcaklık ve deşarj akımı giriş ve 

SOC çıkış olarak LiFePO4 tipi bataryanın NN ağ 

yapısını oluşturur. Bu metodun avantajı ; batarya 

şarj/deşarj durumunda iken pilin doğrusal olmayan 

durumda çalışabilmesidir. Ancak , eğitimli verileri 

depolamak için geniş hafızaya ihtiyaç duyar. 

2.3.2. Bulanık Mantık(FL) 

FL , uygun eğitim veri kümesi ile birlikte doğrusal 

olmayan modeli ifade etmek için kullanılan  bir 

başka güçlü bir algoritmadır. FL uygulaması dört 

kısma ayrılmıştır. Bunlar ; kural tabanlı giriş-çıkış , 

hem giriş hem çıkış için fonksiyon üyeliği , mantık 

ve sayıllaştırılmış sonuçları bulanık  mantık 

formunda üreten süreçtir. FL , doğrusal olmayan 

modeli öngermek için güçlü bir işleve sahip olsa da, 

maliyetli  işleme  biriminin  yanı  sıra  büyük   bellek 
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birimine ve karmaşık hesaplamalara ihtiyaç 

duyar[5]. 

2.3.3. Destek Vektör Makinesi (SVM) 

SVM , çekirdek işlevine dayalıdır ve doğrusal 

olmayan alt boyuttaki modeli doğrusal olan yüksek 

boyuttaki modele dönüştürmek için kullanılan 

bağlantı algoritmasıdır. Doğrusal  olmayan 

haritalama β yardımıyla, model x girdi verisini 

yüksek boyutlu bir özellk alanına haritalandırır. 

SVM denklemleri , N nokta örnekleri {xk, yk}ile 

ifade edilir.Burada giriş vektörü xk ∈ 𝑅𝑛 ve çıkış

vektörü  𝑦𝑘   ∈ 𝑅𝑛  ile ifade edilir[40].

𝑦 = 𝛼𝑇 . 𝛽(𝑥) + 𝑠 (6) 

Burada ; 𝛼 boyutları çekirdeğe eşit olan ağırlık 

vektörü , 𝛽(𝑥) , boyutsal özellik uzayına bir 

eşlemedir s ise eğilim ifadesidir. 

Bu yöntemin avantajı, doğru eğitim verilerini 

kullanarak doğrusal olmayan ve yüksek boyutlu 

modellerde SOC ‘ı doğru ve hızlı bir şekilde tahmin 

etme yeteneğine sahip olmasıdır. Ancak model son 

derece karmaşık hesaplamaya sahiptir. Bununla 

birlikte, bir parametreyi ayarlamak için deneme 

yanılma işlemine ihtiyaç duyar bu nedenle 

hesaplama uzun sürebilir. 

2.3.4. Genetik Algoritma (GA) 

GA , mühendislik, matematik ve fizik dallarında 

doğrusal olmayan bir modelin  uygun 

parametrelerinin tanımlanmasından başarılı bir 

şekilde uygulanır. En temel işlevi, sistemin 

verimliliğini arttırmak için model parametrelerini en 

etkili yolla dönüştürmesidir. GA , yüksek doğruluğa 

ve gürültülü fonksiyonlara karşı sağlamlılık gibi 

avantajlara sahiptir. Dezavantajları ise ; ağır 

hesaplaması olması , etkili sonuçlar almak için 

parametrelerinin hassas ayarlanmaya ihtiyaç duyması 

ve optimizasyon tepki sürecinde gecikmeler 

yaşamasıdır[5]. 

2.4. Doğrusal Olmayan Gözlemci (Non-linear 

Observer) 

Doğrusal olmayan gözlemci oldukça yüksek 

doğrusal olmayan sistemlerle tasarlanır. 

2.4.1. Kayan Kitle Gözlemci (SMO) 

SMO, çevresel bozulmalar ve model belirsizliklerine 

karşı    sistemi    sağlamlık    ve kararlılık   açısından 

kontrol eder. Bir sonraki aşamada gözlemci 

denklemlerine ayrışan çıkış durumları gibi durum 

denklemler tarafından oluşturulmuş bir yöntemdir. 

Geri bildirim anahtarlama kazancı, sürgülü rejim 

kontrolü yapmak için sağlamlığını garanti etmek 

üzere tasarlanmıştır. Bu yöntem kararlılığı ve 

sağlamlığı garanti altına almak için izleme 

kontrolünü geliştirmiştir. Ancak ; kayma rejimini 

kontrol etmek için anahtarlama kazancının 

ayarlanması zordur. 

2.4.2. Oransal-İntegral Gözlemci (PIO) 

PIO, geri bildirim kontrol sisteminin yer değiştirmesi 

için kullanılan yaygın olarak uygulanan etkili bir 

kontrol metodudur. Bu gözlemcinin işlevi ; tahmin 

edilen ve ölçülen gerilimleri kesin ve hızlı bir şekilde 

birleştirmektir. Diğer metodlara göre daha az sürede 

SOC ‘ı doğru tahmin eder. Modelin sağlamlığı 

modeldeki belirsizliklere karşı geliştirilmiştir. Ancak 

denetleyici doğru tasarlanmazsa hatalar verebilir[5]. 

2.4.3. Doğrusal Olmayan Gözlemciler (NLO) 

Durum tahmininde doğrusal ve doğrusal olmayan 

gözlemciler de dahil olmak üzere birçok gözlemci 

kullanılmıştır. Doğrusal gözlemci yaygın kullanılır, 

yine de SOC tahmininde hatayı arttırır. Dolasıyla, 

doğrusal olmayan gözlemci denklemleri ile doğrusal 

sistemleri uygulayan doğrusal olmayan gözlemciler 

kullanılır. Düşük maliyetli , performans ve hız 

açısından gelişmiş bir metoddur. Fakat hatayı 

azaltmak için uygun bir kazanç matrisi bulmak 

zordur[5]. 

2.5. Diğer Metodlar 

Diğer yöntemler olarak adlandırılan MARS, BI, IR 

ve melez metodları içerir. MARS, BI ve IR sırasıyla; 

genişletilmiş doğrusal model, iki doğrusal 

enterpolasyon ve doğrusal zamanda değişmeyen 

sistemlerde kullanılır. Melez yöntem SOC tahmini 

yapmak için bir veya iki SOC’ı  birleştirir.Her 

yöntem tahmin doğruluğunu geliştirerek en iyi 

performansı elde eden avantajlara sahiptir. 

2.5.1. Çoklu Titreşimli Uyarlamalı Regresyon 

Şebekeleri (MARS) 

MARS, otomatik olarak bir model oluşturan ve 

parametik olmayan resgresyon algoritması 

yardımıyla değişkenlerle iletişim kuran doğrusal bir 

modelin uzantısı için kullanılır. Model, bağımlı 𝑦  ve 

M temel fonksiyonundan oluşur[41]. 
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𝑚  ̂𝑦 =�̂�M (𝑥 ) =c0 +∑𝑀
=1 𝑐𝑚Bm(   𝑥 ) (7) 

Burada  ,   ̂𝑦   bağımlı  değişken  ,  c0  sabit,  Bm(   𝑥 )    mth 

temel   fonksiyonunu  ,  𝑐𝑚 ise  mth temel

fonksiyonunun katsayısını ifade eder. Önerilen 

modelin ileri seçim ve geriye doğru silme olarak 

adlandırılan iki safhası vardır. İlerleme aşamasının 

başında , MARS karelerin toplamındaki kalan 

hatadaki maksimum azalışı elde etmek için sürekli 

temel fonksiyon çiftlerini bulur ve ekler. Bu 

aşamanın sonunda, verilere uyan büyük bir model 

kurulur. Geri silme evresinin başında , en etkili 

model bulununa denk model koşullarını tek tek saf 

dışı bırakır. Bu aşamanın finalinde en düşük çapraz 

doğrulama değerine (GCV) sahip bir model seçilir. 

Yüksek doğruluğa sahip bir modeldir fakat doğruluk 

SOC periyotlarının başında ve sonunda dağılır. 

2.5.2. Yarı Doğrusal İnterpolasyon (BI) 

Doğrusal enterpolasyona dayalı SOC tahmini,  pil 

şarj ve deşarj özelliklerini kullanılır. Bu algoritma, 

şarj ve deşarj akımı bilinen SOC değeri ile 

değişmeden kalana kadar geçerlidir. Bununla 

birlikte, batarya akımı batarya kapasitesi ve dış 

faktörlere son derece bağlı olduğu için şarj ve deşarj 

akımları sabit kalamaz. Bu nedenle, doğrusal 

enterpolasyon kullanılan SOC tahmini çevrimiçi 

elektrikli araçlarda elverişli değildir. Bu zorluğu 

çözmek için farklı akım değerleri altında SOC 

tahmini için iki doğrusal enterpolasyon kullanılabilir. 

İki doğrusal enterpolasyon algoritması, iki doğrusal 

enterpolasyonun uzantısını sunar[5]. 

2.5.3. Darbe Tepkisi (IR) 

IR , rastgele çıkış veren zamanla değişmeyen 

sistemlerin çıkışını hesaplamak için kullanılır . 

Denklem 8’de matematiksel  olarak  ifade  edilen 

giriş ve darbe tepkisinin konvolüsyon çıktısını 

tanımlar[5]. 

y[k]= x[k]*h[k] (8) 

Burada , y[k] çıkış , x[k] giriş ve h[k] darbe 

tepkisidir. Kesin sonuçlar elde etmek için dar bir 

darbe akımı seçilir böylece  darbe  genişliği  en 

küçük zaman sabiti ile yeterince kısa zamanda 

karşılaştırılır. Bataryanın zaman sabiti sayesinde 

darbe tepkisi  zamanlaması  ve  en  büyük  dalga 

boyu arasında uzlaşma yapılır. Bu yöntem, tahmin 

edilen SOC değeri ile gerçek değeri arasında en iyi 

uyumu gösterir. Ancak dar akım darbe genişliği en 

küçük zaman sabitinden yeterince küçük değilse 

düşük hassasiyet gösterir. 

2.5.4. Melez Yöntem  (Hybrid method) 

Pil modelinin doğruluğunu ve verimliliğini arttıran 

algoritmalardan iki ve ya üç tanesinin birleşmesiyle 

oluşur. Bu model yalnızca etkili ve  güvenilir 

sonuçlar elde etmez aynı zamanda pil yönetim 

sisteminin maliyetini de düşürür. Bununla birlikte, 

büyük bir bellek aygıtı gerektiren çok karmaşık 

matematiksel      hesaplamaya      ihtiyaç      duyar[5]  

3. KARŞILAŞTIRMA

SOC tahmininde kullanılan ve literatürlerde yer 

alan  24  ayrı  yöntemin avantajları ,dezavantajları  

ve kullanıldığı alanlar Çizelge 1’de  gösterilmiştir.  

Çizelge 1: SOC yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları  

Yöntem Uygulanan alanlar Avantaj Dezavantaj 

OCV *Kurşun asit
*Lityum iyon
*Zn/Br 

*Kolay uygulanabilir
*Yüksek doğruluk
*Çevrimiçi 

*Uzun süre 

EMF *Tüm enerji depolamada *Kolay yöntem
*Düşük maliyet

*Uzun süre 

CC *Tüm enerji depolamada *Kolay uygulanabilir
*Yüksek doğruluk
*Çevrimiçi 

*Kümülatif etki
*Belirsiz bozukluklardan etkilenebilir 

RESISTA 

NCE 

*Tüm enerji depolamada *Kolay *Zor gözlemleme 
*Deşarj döneminin son evresinde yüksek
doğruluk 

EIS *Tüm enerji depolamada *Çevrimiçi
*Düşük maliyet

*Yaşlanma ve sıcaklıktan etkilenme 



61 

*Yüksek doğruluk 

MODEL *Tüm enerji depolamada *Çevrimiçi  *Yüksek hassasiyet *Yüksek oranda model doğruluğuna
bağlılık 

KF *EA,HEA 
*Radar izleme 

*Havacılık teknolojileri

*Çevrimiçi
*Yüksek doğruluk 

*Doğrusal olmayan sistemleri doğrudan

tahmin edememe 

*Kompleks hesaplama
*Yüksek maliyet

EKF *Doğrusal olmayan sistemler *Doğrusal olmayan sistemlerde 

yüksek doğruluk 

*Sınırlı sağlamlık
*Çok yüksek doğrusal sistemlerde hata
verme

UKF *Doğrusal olmayan sistemler *3. dereceden doğrusal olmayan

bir sistemi doğru tahmin etme 

*Hesaplamalarda gauss ve 

jacobian matrise ihtiyaç
duymaması 

*Belirsizliklerden ve bozukluklardan 

etkilenir. 

SPKF *Doğrusal olmayan sistemler *Yüksek doğruluk
*Yüksek hassasiyet

*Karmaşık
*Ağır hesaplama 

PF Doğrusal olmayan sistemler *Yüksek doğruluk
*Az zaman

*Karmaşık matematiksel hesaplama 

H 

FİLTRE 

*Doğrusal olmayan sistemler *Yüksek doğruluk
*Basit tasarlama
*Az zaman

*Yaşlanma ve sıcaklıktan etkilenme 

RLS *Zamanla değişen
sistemlerde

*Yüksek doğruluk *Zor hesaplama 

NN *Doğrusal olmayan
sistemlerde

*Doğrusal olmayan sistemlerde 
çalışma yeteneği
*Çevrimiçi *Kolay 

*Geniş hafızaya ihtiyaç duyması

FL *Doğrusal olmayan
sistemlerde

*Doğrusal olmayan sistemlerde 
yüksek doğruluk 

*Geniş hafızaya ihtiyaç duyması
*Maliyetli işleme birimi
*Karmaşık hesaplama 

SVM *Yüksek boyutlu doğrsusal
olmayan sistemlerde

*Hızlı tahmin
*Yüksek doğrulu 

*Karmaşık hesaplama
*Uzun süre 

GA *Mühendislik
*Fizik *Matematik

*Doğrusal olmayan sistemler

*Yüksek doğruluk
*Sağlamlık

*Karmaşık hesaplama
*Hassas parametre ayarı

ve optimizasyon tepki sürecinde 

gecikmeler

SMO *Doğrusal olmayan

sistemlerde

*Sağlamlık *Kayma rejimini kontrol etmek için 

anahtarlama kazancının ayarlanması 
zordur.

PIO *Doğrusal olmayan

sistemlerde

*Yüksek doğruluk
*Az zaman

*Doğru tasarlanmaz ise düşük doğruluk 

verir

NLO *Doğrusal olmayan

sistemlerde

*Hızlı
*Az maliyetli

*Yüksek doğruluk
*Sağlamlık

*Zor hesaplama 

MARS *Regresyon algoritmalarında *Yüksek doğruluk * Doğruluk SOC periyotlarının başında ve
sonunda dağılır 

BI *Tüm enerji depolamada *Sağlamlık
*Yüksek doğruluk 

*3-D taramalı tablo hazırlanması zor

IR *Zamanla değişmeyen
sistemlerde

*Gerçek değeri ile uyumlu *Doğru zaman sabiti olmaz ise düşük
hassasiyet

HYBIRD *Tüm enerji depolamada *Ucuz 
*Güvenilir *Etkili 

*2 veya 3 metodu birleştirme zorluğu
*Karmaşık hesaplama 

Yapılan araştırmalar ve literatürlerde yer alan 24 

metoddan avantaj olarak nitelendiren parametreler 

açısından karşılaştırıldığında 16 tanesi yüksek 

doğrulukta, 4 tanesi yüksek sağlamlıkta çıkmıştır. 

Maaliyetine bakılmaksızın yüksek doğruluk veren  

metodların çoğu karmaşık hesaplamaya sahiptir. 

Çevrimiçi uygulanan metodlar şekilde belirtilmiş ve 

süre, uygulama kolaylığı açısından farklılık gösteren 

metodlar belirlenmiştir. Uyarlanabilir filtrelerden 5 

tanesi  doğrusal  olmayan  sistemlerde  kullanılırken,  
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öğrenme algoritmalarındaki 2 metot ve melez metot 

geniş hafızaya ihtiyaç duyduğu için  dezavantaj 

olarak değerlendirilir. 

4. SONUÇ

SOC tahmini için çeşitli algoritma ve yöntemler 

mevcuttur. Bu çalışmada, modelin faydaları, 

eksiklikleri, hesaplama hataları dahil olmak  üzere 

beş kategoride kapsamlı olarak incelenmiştir. 

Geleneksel yöntemler, uygulanması kolay fakat 

yaşlanma, sıcaklık ve dış bozunmalardan etkilenen 

metodlardır. Uyarlamalı filtre algoritması, doğrusal 

olmayan dinamik bir durumu yüksek verimlilikte, iyi 

hassasiyette ve daha az maliyetle tahmin eder. 

Ancak, yöntem ağır hesaplama yükü ve zayıf 

dayanıklılıktan zarar görür. Öğrenme algoritması, 

doğrusal olmayan bir modellemeyi  sıcaklık, 

yaşlanma ve gürültüleri de dikkate alarak tahmin 

etmede iyi performans gösterir. Bununla birlikte, 

yöntem karmaşık hesaplamaya sahiptir ve eğitimli 

verileri depolamak için büyük bir bellek ünitesine 

ihtiyaç duyar. Doğrusal olmayan gözlemci, 

bozukluklara karşı geliştirilmiş sağlamlığa, yüksek 

doğruluğa, hız ve düşük maliyete sahiptir . Ancak, 

eğer kontrolör düzgün tasarlanmazsa doğruluğu az 

sonuçlar elde eder. Çeşitli SOC metotlarının 

avantajları ve dezavantajları ile gruplandırılması, 

BMS tasarlamada araştırmacıların kendi durumlarını 

göz önünde bulundurarak karar vermelerini 

kolaylaştıracaktır. 
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Özet 

Güneş enerjisi yenilenebilir, çevre dostu, tükenmeyen 

bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin kesintili 

olması tasarlanan sistemlerden sağlanacak  enerjinin 

en etkin düzeyde üretilmesinin önemini arttırmaktadır. 

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünde de 

en yüksek düzeyde gücün sağlanması, şebekeye ya da 

yüke aktarılması istenir. Güneş enerjisini elektrik 

enerjisine doğrudan dönüştüren cihazlara güneş 

gözeleri adı verilir. Güneş gözelerinin seri, paralel 

bağlantı sayesinde fotovoltaik (PV) modüller  elde 

edilir. Bu sayede küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar 

güç üretimini PV sistemler tarafından sağlanılır. PV 

sistemlerde üretilen gücü yüke aktarmak için başka bir 

deyişle PV sistem ile yük arasındaki ilişkiyi sağlamak 

için güç düzenleme birimleri kullanılır. Güç düzenleme 

birimleri ise DC/DC konverterler ve maksimum güç 

noktası izleme (MPPT) algoritmalarından oluşur. Güç 

düzenleme birimlerinin en verimli şekilde güç 

aktarımını sağlaması, ani çevre koşulları 

değişimlerinde, gölgelenme durumlarında en optimum 

düzeyde üretilen gücün yüke aktarılması güneş 

enerjisinin etkin kullanmanın yolunu göstermektedir. 

Bu çalışmada artan iletkenlik tabanlı MPPT sistemin 

ani güneş ışınımı ve çevre koşulları altında  

performansı değerlendirilmiştir. 

1. GİRİŞ

Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen, çevre 

dostu ve kesintili bir enerjiye sahip enerji türüdür. 

Enerjinin sınırlı olması ve enerji talebinin  her 

geçen gün artması enerji kaynaklarından 

üretilebilecek enerjiyi etkin bir  şekilde 

kullanmanın önemini arttırmaktadır. Elektrik 

enerjisinin sürekliliğinde enerji kaynaklanın 

çeşitlendirilerek enerji talebinin karşılanmasının 

sağlanabilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının hem şebekeye kolaylıkla entegre 

edilebilmesi  hem  de  şebekeden  uzak  olan kırsal  

kesimlerde enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bir 

üstünlüktür. Son yıllarda ilk yatırım maliyetlerinin 

düşmesiyle hem toplum hem de sanayi, kurum ve 

kuruluşlar tarafından gösterilen ilginin arttığı 

görülmüştür. Bu çalışmada güneş enerjisinden 

elektrik üreten fotovoltaik (PV) sistemlerde 

enerjinin etkin kullanmasını sağlayan maksimum 

güç noktası izleyici (MPPT) sistemleri üzerine 

odaklanılmıştır. 

Hussein vd. [1] hızlı değişen atmosferik koşullar 

altında hem simülasyon hem de deneysel olarak 

değiştir & gözle (P&O) ve artan iletkenlik (IC) 

tabanlı MPPT güç düzenleme birimlerinin 

davranışını incelemiştir. Elde edilen sonuçlar 

göstermiştir ki hızlı atmosferik değişimi 

durumunda IC ile programlanmış MPPT birimi 

daha başarılıdır. Yu vd.  [2]  sabit gerilim tabanlı, 

IC tabanlı MPPT ve bunların birleştirildiği 

durumda PV çıkış gücünün değişimini hem 

deneysel hem de simülasyon ortamında incelemiş 

ve karşılaştırmıştır. IC algoritmasının 

iyileştirilmesi için sabit adım büyüklüğünü 

değişken hale getirerek daha üstün güç düzenleme 

birimleri Liu vd. [3] ve Loukriz vd [4] tarafından 

geliştirilmiştir. Lineer olmayan yük koşulları 

altında IC ile programlanmış ve farklı DC/DC 

konverterlerin (alçaltıcı, yükseltici, alçaltıcı- 

yükseltici) karakteristiği Sivakumar vd [5] 

tarafından incelenmiştir. Soon ve Mekhilef [6] 

geleneksel, değişken adım büyüklüğü ve SEPIC 

konverter tabanlı IC MPPT algoritmalarını ani 

güneş ışınımı ve yük değişimleri altında 

incelemiştir. Önerilen güç düzenleme biriminin 

diğer sistemlerden daha hızlı cevap verdiği, 

salınım olmadığı ve daha yüksek verimde çalıştığı 

kanıtlanmıştır. Li vd. [7] açık devre gerilimi ve 

maksimum güç noktasındaki çalışma geriliminin 

arasındaki      ilişkiye      dayanarak      IC    MPPT 

mailto:alikecebas@mu.edu.tr
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algoritmasının başlangıç adım büyüklüğü değerine 

uyarlamıştır. Önerilen sistemin klasik sistemlerden 

daha üstün olduğu simülasyon ve deneysel 

çalışmalarda da görülmüştür. Belkaid vd., [8] 

klasik IC algoritmasının ani ışınım, sıcaklık ve yük 

değişimi durumundaki davranışını güçlendirmek 

için iyileştirmiştir ve klasik algoritma ile 

karşılaştırmıştır. İyileştirilen sistemin klasik 

sistemden %5 daha fazla enerji ürettiği 

görülmüştür. 

PV sistemlerin gerçek çalışma şartlarında 

gölgelenmelerini engellemek olanaksızdır. PV 

modüllerin üzerinde biriken tozlar, bulunduğu 

çevredeki nesneler (ağaç, ev vb.) ve ardışık dizili 

modüller modül yüzeyine gelen güneş ışınımını 

engellemektedir. Güneş geliş açısına göre belli 

periyotlarda PV modüller bu sayede kendi kendine 

gölgelenmektedir [9-10]. Gölgelenme 

durumlarında güneş enerjisinden elektrik üretimini 

en etkin biçimde kullanmak ve bunun için 

gölgelenme durumlarında maksimum güç 

noktalarının davranışı da geliştirmek önemli bir 

husustur. Liu vd. [11] gölgeli durumlarda küresel 

maksimum güç noktasını bulmak için tasarlanan 

MPPT algoritma çalışmalarını gözden geçirmiştir. 

Zakzouk vd. [12] hem ani güneş ışınımı ve modül 

sıcaklığı değişimleri altında hem de gölgeli 

durumda klasik ve iyileştirilmiş IC MPPT 

algoritmasının performansını deneysel ve 

simülasyon ortamında incelemiştir. Ayrıca 

iyileştirilmiş sistemin uygulamasında daha düşük 

maliyetli Arduino işlemci kullanmış ve 

literatürdeki ve piyasadaki diğer işlemcilerin 

maliyetleri ile kıyaslamıştır. Zhao vd., (2017) seri 

bağlı PV sistemin kısmi gölgeleme durumunda IC 

ile programlanmış MPPT biriminin optimal 

başlangıç      değerine      bağlı      olarak   dinamik 

2.1 PV Modüllerin Modellenmesi ve Elektriksel 

Davranışları 

Yarıiletken malzemelerden üretilen PV modüllerin 

en küçük birimleri güneş gözeleridir. Bir gözenin 

açık devre gerilimi 0,7 Volt dolaylarındadır ve 

akımı ise göze büyüklüğüne göre değişmektedir. 

İstenilen güçte PV modüller, diziler ya da örgüler 

oluşturmak için gözelerin seri-paralel bağlantısı ile 

PV modüller, modüllerin seri-paralel bağlantısı ile 

de PV sistemler tasarlanmaktadır. Böylece küçük 

güçlü bir gözelerden büyük ölçekli PV sistemler 

kolaylıkla oluşturulmaktadır. Bu üstünlüklerinden 

dolay binaya entegresi kolaylık sağlamaktadır. 

Binalarda, kırsal kesimlerde ya da güç üretim 

sistemlerinde PV modüllerden üretilecek gücün 

optimum şekilde sağlanması için modüllerin çevre 

şartlarına göre dinamik davranışını incelemek, 

uygun güç düzenleme birimi tasarlamak ve 

fizibilitesini yapmak önemli bir konudur. 

PV modüllerin belli şartlar altında dinamik 

davranışlarının incelenmesi için modellenmesi 

gereklidir. PV modüllerin lineer olmayan dinamik 

davranışını modellemek için tek diyot modeli [14- 

19], çift diyot modeli [20-21] ve transistör 

modelleri [22] geliştirilmiştir. Literatürde en çok 

kullanılan model tek diyot modelidir. Dört 

parametreye dayalı tek diyot modellinde  seri 

direnç dikkate alınırken beş parametreye dayalı 

modelde seri direnç ile birlikte paralel direnç 

değeri de dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada beş 

parametreli tek diyot MATLAB modeli 

kullanılmıştır. Dört ve beş parametreli modellerin 

PV modül akım ve gerilim arasındaki ilişkiler 

Denklemler (1) ve (2)’de verilmiştir. 

𝑞(𝑉𝐿+𝑅𝑠𝐼𝐿) 

𝐼𝐿   = 𝐼𝑝ℎ  − 𝐼𝑜  (𝑒  𝑛𝑘𝑇 − 1) (1) 
karakteristiğini analiz etmiştir [13].  𝑞(𝑉𝐿+𝑅𝑠𝐼𝐿) 𝑉   +𝑅 𝐼 

Bu çalışmada ani güneş ışınımı ve modül  sıcaklığı  
𝐼𝐿   = 𝐼𝑝ℎ  − 𝐼𝑜 (𝑒 𝑛𝑘𝑇 − 1) −   𝐿    𝑠 𝐿 

𝑅𝑝
(2) 

değişimlerinde artan iletkenlik tabanlı MPPT 

algoritmasının performansı incelenmiştir. 

MATLAB/SIMULINK paket programında 

modellenen sistemde KC200GT PV modül ve 

yükseltici tip konverter kullanılmıştır. İleriki 

bölümlerde yapılan çalışmalara ait detaylı bilgiler 

sunulmuştur. 

2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada artan iletkenliğe dayalı fotovoltaik 

maksimum güç noktası izleyicisi tasarlanmıştır. Bu 

bölümde PV modüllerin modellenmesi, elektriksel 

davranışları ve güç düzenleme birimleri hakkında 

bilgiler verilmiştir. 

burada IL, Io ve Iph parametreleri sırasıyla yük, 

diyot doyma ve fotovoltaik akımıdır. q, n ve k ise 

elektron yükü, idealite faktörü ve Boltzman 

sabitidir. Rs ve Rp ise seri ve paralel dirençleri 

gösterir. 

KC200GT PV modülünün etiket değerleri Çizelge 

1’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi ideal bir 

PV modülün açık devre gerilimi yaklaşık 33  V 

iken MPP noktasında 26 V’a düşmektedir. Benzer 

şekilde kısa devre akımı 8,21 A’dir ve MPP 

noktasında 7,6 A civarındadır. Son olarak akım ve 

gerilim katsayıları incelendiğinde gerilim-sıcaklık 

katsayısının akım-sıcaklık katsayından kat kat 

büyük olduğu görülmektedir. Azalma durumundan 

dolayı negatif belirtilmiştir. 
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Çizelge 1: KC200GT PV modül verileri 

Büyüklük Değer 
Açık Devre Gerilimi – Voc (V) 32,9 
Kısa Devre Akımı – Isc (A) 8,21 

MPP Noktasındaki Çalışma 
Gerilimi - Vmpp (V) 

26,3 

MPP Noktasındaki Çalışma Akımı 
– Impp (A) 7,61 

Voc  Sıcaklık Katsayısı - β (%/°C) -0,35502
Isc Sıcaklık Katsayısı - α (%/°C) 0.06

Şekil 1: 25 °C modül sıcaklığında ve farklı 

ışınımlarda akım, gerilim ve güç değişimleri 

Şekil 2: 1000 W/m2 güneş ışınımında ve farklı 

modül sıcaklığında akım, gerilim ve güç 

değişimleri 

Farklı ışınımlarda ve 25°C modül sıcaklığında 

KC200GT PV modülünün akım, gerilim ve güç 

değişimleri     Şekil     1’de     verilmiştir.   Şekilde 

görüldüğü gibi güneş ışınımının artması PV 

modülün çalışma gerilimini çok az değiştirirken 

akım değerini aynı oranda arttırmaktadır. 

Maksimum güç noktaları arasında lineer olmayan 

bir ilişki vardır. Şekil 2’de ise 1000W/m2 güneş 

ışınımında farklı sıcaklıklarda PV modülünün 

akım, gerilim ve güç değişimleri gösterilmiştir. 

Sıcaklık artışı ise yukarıda belirtilenin aksine kısa 

devre akımında çok az artmaya sebep olurken açık 

devre geriliminde daha fazla azalışa yol 

açmaktadır. Bu yüzden dolayı sıcaklık artışı PV 

modüllerin performansını azaltmaktadır. 

2.2. PV Sistemlerde Maksimum Güç Noktası 

İzleme Birimleri 

PV modüllerin performansı malzeme özelliklerine 

ve çevre şartlarına göre değişkenlik 

göstermektedir. PV modüllerinin güç üretimindeki 

düzensizlikleri daha düzenli hale getirmek, en 

etkin şekilde kullanmak ve çıkış yüküne en üst 

düzeyde güç aktarımını sağlamak için güç 

düzenleme birimleri kullanılmaktadır. Şekil 3’te 

güç düzenleme birimlerinin PV ve yükle bağlantısı 

gösterilmiştir. Güç düzenlemesini sağlayan 

ekipmanlar DC/DC konverterlerdir. Bu 

konverterler PV modüller ile yük arasındaki 

bağlantıyı sağlarlar. Yüke aktarılacak gücü en 

etkin şekilde sağlayanlar ise MPPT 

algoritmalarıdır. PV çıkış gücünün takibini yapan 

MPPT düzenekleri DC/DC konverterin görev 

çevrimlerini kontrol ederek en yüksek düzeyde güç 

aktarırlar. 

Şekil 3: PV sistemlerde güç düzenleme birimleri 

ve bağlantıları 

Bu çalışmada yükseltici tip (boost) konverter 

kullanılmıştır. 5 mΩ iç direncine sahip 5  mH 

bobin, 100 μF giriş ve 470 μF çıkış kondansatörleri 

ve 10 Ω çıkış yük direnci kullanılmıştır. 10 kHz 

çalışma frekansı ile PWM anahtarlama birimi 

tasarlanmıştır. 

2.3. Artan İletkenlik Tabanlı MPPT 

Algoritmaları 

Artan iletkenlik metodu gücün gerilime göre 

değişiminin sıfır olduğu ilkeye dayanır. Şekil 1 ve 

Şekil   2’de   görüldüğü   gibi   gücün  değişmediği  
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durumdaki gerilim ve güç değerleri maksimum güç 

noktasını (MPP) ifade eder. Bu ifade Denklem 

(3)’te verilen türevle açıklanır [3-4, 23]. 

𝑑𝑃  
= 0 (3) 

𝑑𝑉 

Akım, gerilim ve güç ilişkileri dikkate alınarak 

tekrar yazılırsa; 

ulaşmaktadır. Güneş ışınımı 600 W/m2’ye 

düştüğünde ise çıkış gücü yaklaşık 121 W ve 

cevap süresi de yaklaşık 0,3 sn olduğu 

görülmüştür. Aynı ışınımda ve sıcaklık 

yükselmesinde ise çıkış gücü 105 W değerlerinde 

iken cevap süresi de 0,15 sn’den düşüktür. Cevap 

süresinin kısalması Şekil 1 ve 2’de görüldüğü gibi 

güneş ışınımı akımı aynı oranda arttırırken, modül 

sıcaklığı gerimi azalmasına sebep olmaktadır. Güç 
𝑑𝑃 𝑑(𝐼𝑉) 𝑑(𝐼) açısından  bakıldığında  ise  güneş  ışınımının artış  

= 
𝑑𝑉 

= 𝐼 + 𝑉 = 0 (4) 
𝑑𝑉 𝑑𝑉 oranı kadar güç artışı olurken, sıcaklık artış 

oranındaki  güç  azalım  oranı  daha  azdır.   Cevap  
MPP noktasında; 

𝑑𝐼  
= − 

𝐼 (5) 

süresinin kısalmasının bu olaydan 

kaynaklanmaktadır. Şekil 5’e yeniden bakılırsa 

güneş    ışınımı    tekrar    arttığında    ve    sıcaklık  
𝑑𝑉 𝑉 

MPP noktasının sağında ve solunda sırasıyla 

aşağıdaki ifadelerle açıklanır. 

𝑑𝐼   
< − 

𝐼 
(6) 

𝑑𝑉 𝑉 

azaldığında cevap süresi de artmaktadır. 

Tasarlanan IC tabanlı MPPT sisteminde çıkış 

gücünde dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Bu 

dalgalanmalar Denklem (6) ve (7)’de MPP 

noktasının sağı ve solundaki görev çevrimlerinin 

sürekli değişmesinden kaynaklanmaktadır. 

𝑑𝐼  
> − 

𝐼 (7) 
𝑑𝑉 𝑉 

Bu çalışmada değişken adım büyüklüğüne 

uyarlanmış IC MPPT tasarlanmıştır. Başlangıçtaki 

görev oranı 0,6 seçilmiştir. Bu görev çevrimi 

yukarıdaki ifadelerin kullanılması ve 

ayrıklaştırılmasına dayanmıştır. İlgili detaylar 

referanslardan ulaşılabilir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada PV sistem için artan iletkenliğe 

dayalı MPPT güç düzenleme biriminin 

performansı incelenmiştir. KC200GT PV modül, 

yükseltici konverter kullanarak tasarlanmıştır. Bu 

tasarlanan sistemin anlık güneş ışınımı ve modül 

sıcaklığı değişimi durumundaki cevabı 

irdelenmiştir. Gölgelenme durumlarındaki sistem 

performansı çalışma kapsamının dışında 

tutulmuştur. 

Anlık güneş ışınımı ve modül sıcaklığı değişimleri 

Şekil 4’te gösterilmiştir. İlk anlarda güneş 

ışınımının 1000 W/m2 ve modül sıcaklığının 25°C 

olduğu varsayılmıştır. 1,25 sn’de güneş ışınımının 

600 W/m2’ye düştüğü, 2 sn’de modül sıcaklığının 

55°C’ye yükseldiği göz önünde bulundurulmuştur. 

Daha sonra güneş ışınımının tekrar 1000 W/m2’ye 

yükseldiği ve 5 sn’ye kadar devam ettiği dikkate 

alınmıştır. 

IC tabanlı MPPT algoritmasının ani değişimlerdeki 

cevabı Şekil 5’te sunulmuştur. İlk anlarda uygun 

görev çevriminin aranmasından dolayı yaklaşık 0,3 

sn zaman kaybı olduğu görülmektedir. Daha sonra 

PV    çıkış    gücü    yaklaşık    200    W civarlarına 

Şekil 4: Ani güneş ışınımı ve modül sıcaklığı 

değişimleri 

Şekil 5: Ani    değişimlerde   IC   MPPT güç 

düzenleme biriminin cevabı 
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4. SONUÇLAR

Bu çalışmada bir PV sistemde artan iletkenlik 

tabanlı MPPT güç düzenleme birimlerinin anlık 

güneş ışınımı ve modül sıcaklığı değişimi 

durumundaki performansı incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar göstermiştir ki tasarlanan IC 

MPPT sistem MPP noktasına yakın çalışmaktadır. 

Ani güneş ışınımı değişimindeki cevap süresinin 

ani sıcaklık değişimindeki cevap süresinden daha 

fazla olduğu görülmüştür. PV güç düzenleme 

biriminin çıkışında ihmal edilecek salınımlar 

meydana gelmektedir. Bu salınımlar azaltılarak 

güç düzenleme daha verimli hale getirilebilir. Bu 

sayede güneş enerjisinden daha fazla elektrik 

enerjisi üretilebilir. 
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Özet 

Bu çalısmada polisilikon güneş pillerinin modellemesi, 

simülasyonu ve karşılaştırılması  gerçekleştirilmiştir. 

Yarı iletken fiziği temellerinden ve ürün katalog 

bilgilerinden yola çıkılarak oluşturulmuş iki gelişmiş 

fotovoltaik güneş pili  hücresi  modeli  ortaya 

konmuştur. Söz konusu modeller, modüler yapıda 

olmaları sebebiyle, hücre yapısından dizi ve panel 

formuna transfer edilebilme ve bütünsel sistemleri 

simüle edebilme imkanına sahiptir. Bu modellerin 

sıcaklık ve güneş ışığı değişimlerine tepkileri 

araştırılmış, model parametreleri düzenlenerek ortaya 

konulan  sonuçlar  tartışılmıştır. 

1. GİRİŞ

Fotovoltaik etki, güneş ışını altındaki iki farklı 

malzemenin ortak bağlantısı arasında oluşan 

elektrik potansiyelidir. Bir fotovoltaik güneş pili 

hücresi, ışığı doğrudan elektriğe dönüştürür. 

Fotovoltaik güneş pilleri elektrik enerjisinin 

gerektiği tüm uygulamalarda kullanılabilir. Bu 

piller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, 

eviriciler, akümülatör şarj denetim aygıtları ve 

çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte 

kullanılarak bir güneş pili sistemini (fotovoltaik 

sistem) oluştururlar. Bir güneş pili sistemi, güneş 

enerjisinin DC elektrik enerjisine 

dönüştürülmesinde kullanılır. Dolayısıyla, doğru 

akım ile çalışan bir yükü beslemek mümkündür. 

Üretilen enerjinin sistem ihtiyacından fazla olduğu 

durumlarda, enerji akümülatörlerde depolanabilir. 

Bu durumda doğru akımı alternatif akıma 

dönüştürmek için bir evirici kullanılır. 

Fotovoltaik sistemler yük sistemine ya doğrudan 

doğruya ya da şebeke üzerinden güç 

aktarmaktadır. Bunlardan ilki yalnız başına 

çalışması uygun görülen veya şebekeden çok 

uzakta bulunan durumlarda uygulanan  yalnız 

başına çalışan fotovoltaik sistemlerdir. Yalnız 

başına çalışan bir fotovoltaik sistem için çalışma 

diyagramı Şekil 1'de  gösterildiği gibidir [1]. 

Şekil 1: Yalnız başına çalışan bir fotovoltaik 

sistem yapısı 

Bir fotovoltaik sistemin şebekeye bağlı olması 

uygulamasında ise yapısı Şekil 2 'de gösterildiği 

gibi olmaktadır [2]. 

Şekil 2: Alternatif akım şebekesine bağlı yüksek 

frekans transformatörü üzerinden güç aktaran 

fotovoltaik pil paneli 

Yalnız başına veya şebekeye bağlı çalışan 

fotovoltaik sistemlerde uygulamalar birbirinden 

çok farklı bölgelerde ve bağımsız olarak ortaya 

çıktığı için IEEE raporlama, uygunluk ve 

güvenilirlik açısından standart tanımlar 

oluşturulmuştur [3]. 

2. FOTOVOLTAİK  GÜNEŞ PİLİ

MODELLERİ 

Fotovoltaik güneş pili modelleri, aşağıda sunulan 

tek diyotlu ve iki diyotlu hücre modelleri 

kapsamında değerlendirilmiştir. 

mailto:aydin9.emre@gmail.com
mailto:aydin9.emre@gmail.com
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2.1. Fotovoltaik Güneş Pili Tek Diyotlu Hücre 

Modeli 

Tek diyot modeli bir fotovoltaik güneş pili 

hücresinin simülasyonunda kullanılan en basit 

modeldir. Bu model, temel olarak polikristal bir 

güneş pili hücresinin geçişme akımını tek bir diyot 

ile modelleyerek inceleme fırsatı vermektedir. 

Literatürde [4, 5, 6] bu modele yakın analizler 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, bu modelin 

doğruluğu seri ve paralel dirençler eklenerek 

artırılmış, yeniden birleşme etkileri ise bir sonraki 

bölümde  incelenmiştir.  Bu  bölümde,  Şekil  3’ te 

Silikonun belirli bir kesit alanı (A) üzerinden 

geçen toplam geçişme akımı böylece 

(2) 

(3) 

(4) 

belirtilen devre fotovoltaik güneş pili  hücresi 

olarak esas alınmıştır. 

Şekil 3: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli 

Rs seri direnci, yarı iletken maddeden, metal 

bağlantı noktalarından ve toplayıcı veri yolundan 

oluşan devre yolunun toplam direncini ifade 

etmektedir. 

Rp paralel direnci, yarı iletken yapıya paralel 

olarak bağlı bulunan rezistif yolda kaybolan kaçak 

akımı ifade etmektedir.Bu kayıp türü seri dirençle 

karşılaştırıldığında çok daha az olup büyük bir 

fotovoltaik sistem oluşturmak için fotovoltaik 

güneş pili hücrelerinin birbirine bağlanması 

durumunda belirgin olmaktadır. 

Hücre Akımı In Kirschoff akımlar kanunu 

uygulanarak eşitlik 1.3'teki gibi yazılabilir.  

ln =lfv -ID1-IP (1) 

D1 diyotu için geçişme akımı yoğunlukları 

elektron ve delikler için tam olarak aşağıdaki 

şekilde tanımlanmıştır. 

JP ve Jn akımları aynı yönde oldukları için iki 

bileşenin değerleri, toplanabilmektedir. 

Böylece D1 diyotunun akım yoğunluğu şu şekilde 

olmaktadır. 

şeklinde ifade edilebilmektedir. Yukarıdaki 

eşitliğin sıcaklıkla bağlantısı aşağıdaki şekilde 

verilmektedir. 

 (5) 

Buradan 

(6) 

(7) 

eşitlikleri yazılabilmektedir. Bu eşitliklerde 

kullanılmış sabitler aşağıdaki Çizelge 1' de 

özetlenmiştir. Bu tabloda dikkat edilmesi gereken 

husus değerlerin standart koşullarda ve 

birbirlerinde bağlı olarak hesaplanmış olmasıdır. 

Paralel Direnç Rp üzerinden geçen akım aşağıda 

Eşitlikte ifade edildiği gibi hesaplanabilmektedir. 

(8) 

Fotovoltaik akım Ifv ifadesi sıcaklıkla aşağıdaki 

eşitliğe bağlı biçimdeki değişmektedir: 

(9) 

Buradaki STK standart test koşullarını 

simgelemektedir. 

Devre modelindeki seri ve paralel dirençler 

sıcaklığa bağlı olarak aşağıdaki şekilde 

değişmektedir [7]: 
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Çizelge 1: Tek diyotlu modelde kullanılan sabitler 

ve değerleri 

(10) 

(11) 

Eşitlikler bir araya konarak hücre akımı In en 

ayrıntılı ifadesiyle aşağıdaki Eşitlikte ifade edildiği 

üzere hesaplanmaktadır: 

 (12) 

2.1.1. Fotovoltaik Güneş Pili Tek Diyotlu Hücre 

Modelinin Akım-Gerilim ve Güç-Gerilim 

Karakteristikleri 

Fotovoltaik güneş pili hücre modelinin enerji 

hesaplamalarında kullanılabilmesi amacıyla güç 

hesaplaması gerçekleştirebilmek ve bu hesabın 

sıcaklık ve güneş ışığına bağlı değişimini ifade 

edebilmek için gerekli olan akım-gerilim ve güç- 

gerilim karakteristiğine yönelik eşitlikler bir  

önceki bölümde ortaya konulmuştur. 

Bu bölümde verilen akım, gerilim ve güç 

ilişkilerinden ve eşitliklerinden aşağıdaki akım- 

gerilim (Şekil 4) ve güç-gerilim (Şekil 5) grafikleri 

elde edilmiştir. 

Şekil 4: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli için akım-gerilim karakteristiği 

Şekil 5: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli için Güç- Gerilim karakteristiği 

Bu iki grafik ile örnek olarak alınan ve özellikleri 

Çizelge 1 ile özetenmiş olan yarı iletken diyot 

yapısının temel elektriksel karakteristikleri 

Standart Test Koşulları (STK) altında MATLAB 

programı kullanarak hesaplanmıştır. Bu 

karakteristikler genel yapıları itibariyle standart 

diyot karakteristikleri özellikleri taşımaktadır. 

2.1.2. Fotovoltaik Güneş Pili Tek Diyotlu Hücre 

Modelinin Akım-Gerilim Karakteristiğinin 

Sıcaklık ve Güneş Işığı ile Değişimi 

Bir önceki bölümde ifade edilen akım-gerilim 

ilişkisinin dinamik olarak değişimini ortaya 

koyabilmek için temel eşitliklere sıcaklık ve güneş 

ışığı ilişkilerinin de yansıtması gerekmektedir. Bu 

bağlantılar 2.2 bölümünde ortaya konulmuştur.  

Şekil 6’ da fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modelinin akım-gerilim karakteristiğinin sıcaklık 

ile değişimini grafiksel olarak ifade etmek için, 

karakteristik, Çizelge 2 ile  ifade  edilen dört farklı 
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sıcaklıkta hesaplanmıştır. 

Benzer biçimde, Şekil 7' de fotovoltaik güneş pili 

tek diyotlu hücre modelinin akım-gerilim 

karakteristiğinin güneş ışığı miktarı ile değişimin 

grafiksel olarak ifade etmek için, karakteristik 

Çizelge 3' te ifade edilen dört farklı güneş ışığı 

değerinde hesaplanmıştır. 

Çizelge 2: Şekil 6 için kullanılan değerler 

Çizelge 2' deki sıra ile elde edilen grafikler Şekil 

6’ da birlikte çizdirilmiştir. 

Şekil 6: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli için akım-gerilim karakteristiğinin T 

(sıcaklık)ile değişimi 

Şekil 6’ da ortaya sunulduğu gibi, ortam 

sıcaklığının değişimi fotovoltaik güneş  pilinin 

çıkış gerilimini olumsuz etkilemektedir. Sıcaklığın  

298 K den 338 K değerine çıkması çıkış 

geriliminde 60 mV'luk bir azalmaya, bir diğer 

değişle %10'luk bir düşüşe sebep olmaktadır. Aynı 

sıcaklık değişimi için fotovoltaik güneş pilinin 

çıkış akımı artmakta ,ancak bu artış oransal olarak 

gerilimdeki azalmadan daha az olmaktadır. 

Çizelge 3: Şekil 7 için kullanılan değerleri 

Çizelge 3 yardımıyla sıra ile elde edilen grafikler 

Şekil 7 'de birlikte çizdirilmiştir. 

Şekil 7: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli için akım-gerilim karakteristiğini G (güneş 

ışığı)ile değişimi 

Şekil 7’ de görüldüğü gibi güneş ışığı miktarındaki 

değişim fotovoltaik güneş pilinin çıkış akımını 

doğru orantılı olarak etkilemektedir. Güneş ışığı 

miktarının 400 W/m2 değerinden 1000 W/m2 

değerinde çıkarılması çıkış akımını iki buçuk 

katına çıkarılmıştır. Aynı güneş ışığı miktarı 

değişimi için fotovoltaik güneş pilinin çıkış 

gerilimi de artmakta, ancak bu artış oransal olarak 

akımdaki artmadan daha az olmaktadır. 

2.1.3. Fotovoltaik Güneş Pili Tek Diyotlu Hücre 

Modelinin Güç-Gerilim Karakteristiğinin 

Sıcaklık ve Güneş Işığı ile Değişimi 

Güç-gerilim ilişkisinin dinamik olarak değişimini 

ortaya koyabilmek için temel eşitliklere sıcaklık ve 

güneş ışığı ilişkilerinde  yansıtılması 

gerekmektedir. Bu bağlantılar 2.2 bölümünde 

ortaya konulmuştur. 

Şekil 8' de fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modelinin güç-gerilim karakteristiğinin sıcaklık ile 

değişimini grafiksel olarak ifade etmek için 

karakteristik, Çizelge 4' te ifade edilen dört farklı 

sıcaklık değerinde hesaplanmıştır. 

Benzer  biçimde  Şekil  9' da  fotovoltaik güneş pili 
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tek diyotlu hücre modelinin güç-gerilim 

karakteristiğinin güneş ışığı miktarı ile değişimini 

grafiksel olarak ifade etmek için karakteristik 

Çizelge 5' te ifade edilen dört farklı güneş ışığı 

değerinde hesaplanmıştır. 

Çizelge 4: Şekil 2.5 için kullanılan değerler 

Şekil 8: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli için güç-gerilim karakteristiğinin T 

(sıcaklık) ile değişimi 

Yukarıdaki şekilde de ortaya konulduğu gibi 

çalışma sıcaklığının değişimi fotovoltaik güneş 

pilinin çıkış gücünü olumsuz etkilemektedir. Daha 

önce akım-gerilim karakteristiğinin sıcaklıkla 

değişiminde ortaya konulduğu biçimde ortamın 

sıcaklığının artması çıkış gerilimini düşürmekte ve 

çıkış akımını arttırmaktadır. Ancak yine ortaya 

konduğu üzere çıkış gerilimindeki, düşüş çıkış 

akımındaki yükselmeden oransal olarak daha 

büyük olmaktadır. Bunun sonucu olarak çıkış gücü 

sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Sıcaklığın 298 K 

değerinden 338K değerine çıkması çıkış gücünde 

yaklaşık %9 luk bir düşüşe sebep olmaktadır. Bu 

sonuç fotovoltaik sistemlerin soğuk ortamdaki 

uygulamalarının sıcak ortamlardaki 

uygulamalarına göre daha uygun olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Çizelge 5: Şekil 2.5 için kullanılan değerler 

Şekil 9: Fotovoltaik güneş diyotlu hücre modeli 

için güç-gerilim karakteristiğinin G (Güneş ışığı) 

ile değişimi. 

Daha önce akım-gerilim  karakteristiğinin 

sıcaklıkla değişiminde ortaya konulduğu biçimde 

güneş ışığı miktarındaki değişim fotovoltaik güneş 

pilinin çıkış akımını doğru orantılı olarak 

etkilemekte, çıkış gerilimi ise az miktarda 

artmaktadır. Güneş ışığı miktarının 400W/m2

değerinden 1000W/m2 değerine çıkarılması çıkış 

gücünü yaklaşık iki buçuk katına çıkarmıştır. 

2.2. Fotovoltaik Güneş Pili İki Diyotlu Hücre 

Modeli 

İki diyot modeli, polikristal bir güneş pili 

hücresinin geçişme ve yeniden  birleşme 

akımlarının etkilerini birbirinden bağımsız olarak 

inceleme fırsatı veren bir modeldir. Bu modelin, 

Bölüm 2.1’ de ele alınan fotovoltaik güneş pili tek 

diyot panel modelinden temel farkı yeniden 

birleşme etkisini ve akımını modelleyen ikinci bir 

diyotun modele eklenmesidir. Bu bölümde aşağıda 

belirtilen devre fotovoltaik güneş pili  hücresi 

olarak esas alınmıştır. 
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Şekil 10: Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre 

modeli 

Yeniden birleşme etkisini modelleyen diyot tek 

diyotlu modelden tam olarak bağımsız olduğu için, 

tek diyotlu modelde elde edilen eşitlikler 

değişmemekte, yalnızca bu ikinci diyotun akım 

etkisi eklenmektedir. Bu nedenle Bölüm 2.1’de 

elde edilmiş eşitlikler yeniden çıkarılmamış, ikinci 

diyotun    akım    ifadesi    türetilerek    eklenmiştir  

.Bölüm 2.1’de D1 diyotunun geçişme akımını 

ifade etmekte olduğu belirtilerek bu diyotun diyot 

kalite faktörü A1 = 1 olarak kabul edilmişti. 

Benzer biçimde D2 diyotu yeniden birleşme 

akımını ifade etmekte olup, literatürde diyot kalite 

faktörü A2 = 2 olarak kabul edilmektedir. 

Hücre akımı Ih Kirschoff ’un akımlar kanunu 

uygulanarak aşağıdaki gibi yazılabilir: 

D2 diyotu için yeniden birleşme akım yoğunluğu 

tam olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

(18) 

Belirli bir kesit alanı A üzerinden geçen toplam 

yeniden birleşme akımı böylece: 

(19) 

şeklinde ifade edilebilmektedir. 

Bu eşitlikle W geçiş bölgesi kalınlığını ifade 

etmekte ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır 

(Sze,2001): 

 (13) 

D1 diyotu için silikonun belirli bir kesit alanı A 

üzerinden geçen toplam geçişme akımı Bölüm 

2.1’de şu şekilde ifade edilmiştir: 

Vbi geçiş bölgesinde oluşan potansiyel farkı 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

(21) 

(14) 

Böylece iki diyot üzerinden geçen toplam akım şu  

(15) 
şekilde ifade edilebilmektedir: 

(22) 

(16) (23) 

Yukarıdaki eşitliklerdeki sabitlikler aşağıda verilen  

(17) Çizelge 6’ da özetlenmiştir:

(20)
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(25) 

Çizelge 6: İki diyotlu modelde kullanılan sabitler 

ve değerleri 

Bu çizelgede dikkat edilmesi gereken nokta, 

değerlerin standart koşullarda ve birbirine bağlı 

denklemlerle hesaplanmış olmasıdır. Son olarak 

paralel direnç Rp üzerinden geçen akım aşağıdaki 

şekilde hesaplanabilmektedir: 

Eşitlikler bir araya konarak hücre akımını Ih 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

(28) 

Son olarak güneş ışığı ile aşınma etkisini de 

içererek modelin gerçekçiliğini artırmak amacıyla 

azınlık taşıyıcı ömrü üzerinde aşağıdaki belirtilen 

işlemler gerçekleştirilebilir. 

Azınlık taşıyıcı ömrünün tersi, kendisini oluşturan 

yeniden birleşme merkezlerinin  ömürlerinin 

tersleri toplamı şeklinde yazılabilir. 

(29) 

Burada τ, final azınlık taşıyıcı ömrünü 

belirtmektedir. τe0 karanlık ortamdaki standart 

azınlık taşıyıcı ömrünü τp ve τn terimleri de 

sırasıyla güneş ışığı etkisiyle oluşan proton ve 

elektronlar için azınlık taşıyıcı ömürlerini 

belirtmektedir. Bu şekilde: 

(30) 

(24) 

Fotovoltaik akım Ifv ifadesi sıcaklıkla aşağıdaki 

eşitliğe bağlı biçimde değişmektedir 

 (25) 

Burada STK standart test koşullarını 

simgelemektedir. 

Devre modelindeki seri ve paralel dirençler 

sıcaklığa bağlı olarak aşağıdaki şekilde 

değişmektedirler: 

(27) 

olarak yazılabilir. Benzer şekilde geçişme 

uzunluğu için de 

eşitliği kabul edilebilir. Ayrıca 

şeklinde yazılabilir. 

(31) 

(32) 

(26)
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2.2.1. Fotovoltaik Güneş Pili  İki 

Diyotlu Hücre Modelinin Akım-Gerilim ve 

Güç-Gerilim Karakteristikleri 

Fotovoltaik güneş pili iki hücreli modelinin enerji 

hesaplamalarında kullanılabilmesi için, tek hücreli 

modele eşdeğer olarak güç hesaplaması 

gerçekleştirebilmek ve bu hesabın sıcaklık ve 

güneş ışığına bağlı değişimini ifade edebilmek için 

gerekli olan akım-gerilim ve güç-gerilim 

karakteristiklerinin  orta  konulması gerekmektedir. 

2.2 bölümünde en basit güç hesaplamalarına ve 

karakterizasyonuna imkan veren eşitlikler 

oluşturulmuştur. Bu bölümde verilen akım, gerilim 

ve güç ilişkilerinden ve eşitliklerinden aşağıdaki 

akım-gerilim (Şekil 11) ve güç-gerilim (Şekil 12) 

grafikleri elde edilmiştir. 

Şekil 11: Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modeli için akım-gerilim karakteristiği 

Şekil 12: Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modeli için güç-gerilim karakteristiği 

Şekil 11 ve Şekil 12’ de örnek olarak alınan ve 

özellikleri Çizelge 6 ile özetlenmiş olan yarı 

iletken diyot yapısının temel elektriksel 

karakteristikleri   Standart   Test   Koşulları  (STK) 

altında MATLAB kullanarak ortaya  konmuştur. 

Bu karakteristikler genel yapıları itibariyle standart 

diyot karakteristikleri özellikleri taşımaktadır. 

2.2.2. Fotovoltaik Güneş Pili İki Diyotlu Hücre 

Modelinin Akım-Gerilim Karakteristiğinin Sıcaklık 

ve Güneş Işığı ile Değişimi 

Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre modeli ile 

direkt olarak karşılaştırma imkanı sağlaması 

açısından, ilgili karakteristiklerin ortaya 

konulmasında yine tek diyotlu hücre modelinde 

izlenen yol takip edilmiştir. Şekil 13’te fotovoltaik 

güneş pili iki diyotlu hücre modelinin akım-  

gerilim karakteristiğinin sıcaklık ile değişimini 

grafiksel olarak ifade etmek için, karakteristik, 

Çizelge 7’de ifade edilen dört farklı sıcaklık 

değerinde hesaplanmıştır. Benzer biçimde Şekil 

14’te fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modelinin akım-gerilim karakteristiğinin güneş 

ışığı miktarı ile değişimini grafiksel olarak ifade 

etmek için, karakteristik, Çizelge 8 ile ifade edilen 

dört farklı güneş ışığı değerinde hesaplanmıştır. 

Çizelge 7: Şekil 13 için kullanılan değerler 

Şekil 13’ te ortaya konulduğu gibi ortam 

sıcaklığının değişimi fotovoltaik güneş  pilinin 

çıkış gerilimini olumsuz etkilemektedir. Sıcaklığın 

298 K den 338 K çıkması çıkış geriliminde 

yaklaşık 30 mV’luk bir azalmaya, bir diğer deyişle  

%10’luk bir düşüşe sebep olmaktadır. Aynı 

sıcaklık değişimi için fotovoltaik güneş pilinin 

çıkış akımı artmakta, ancak bu artış oransal olarak 

gerilimdeki azalmadan daha az olmaktadır. 
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Şekil 13: Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modeli için akım-gerilim karakteristiğinin 

T (sıcaklık) ile değişimi 

Çizelge 8: Şekil 2.11 için kullanılan değerler 

Şekil 14: Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modeli akım-gerilim karakteristiğinin G (güneş 

ışığı) ile değişimi 

Şekil 14’ te görüldüğü gibi güneş ışığı 

miktarındaki değişim fotovoltaik güneş pilinin 

çıkış akımını doğru orantılı olarak etkilemektedir. 

Güneş ışığı miktarının 400W/m2 değerinden 

1000W/m2 değerine çıkarılması çıkış akımını 

yaklaşık 2.5 katına çıkarmıştır. Aynı güneş ışığı 

miktarı değişimi için fotovoltaik güneş  pilinin 

çıkış gerilimi de artmakta, ancak bu artış oransal 

olarak akımdaki artmadan daha az olmaktadır. 

2.2.3. Fotovoltaik Güneş Pili İki Diyotlu Hücre 

Modelinin Güç-Gerilim Karakteristiğinin Sıcaklık ve 

Güneş Işığı ile Değişimi 

Şekil 15’te fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modelinin güç-gerilim karakteristiğinin sıcaklık ile 

değişimini grafiksel olarak ifade etmek için, 

karakteristik, Çizelge 9’da ifade edilen dört farklı 

sıcaklık değerinde de hesaplanmıştır. Benzer 

biçimde Şekil 16’da fotovoltaik güneş pili iki 

diyotlu hücre modelinin güç-gerilim 

karakteristiğinin güneş ışığı miktarı ile değişimini 

grafiksel olarak ifade etmek için, karakteristik 

Çizelge 10’da ifade edilen dört farklı güneş ışığı 

değerinde hesaplanmıştır. 

Çizelge 9: Şekil 12 için kullanılan 

değerler 

Şekil 15: Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre 

modeli için güç-gerilim karakteristiğinin T 

(sıcaklık) ile değişimi 

Yukarıdaki şekilde de ortaya konulduğu gibi 

çalışma sıcaklığının değişimi fotovoltaik güneş 

pilinin çıkış gücünü olumsuz etkilemektedir. Daha 

önce akım-gerilim karakteristiğinin sıcaklıkla 

değişiminde ortaya konulduğu biçimde, ortamın 

sıcaklığının artması çıkış gerilimini düşürmekte ve 

çıkış akımını artırmaktadır. Ancak yine ortaya 

konduğu üzere çıkış gerilimindeki düşüş, çıkış 

akımındaki yükselmeden oransal olarak daha 

büyük olmaktadır. Bunun sonucu olarak çıkış gücü 

sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Sıcaklığın 298 K 

den 338 K değerine çıkması çıkış gücünde 

yaklaşık 0.17 W, bir diğer deyişle %13.5’lik bir 

düşüşe   sebep   olmaktadır.   Bu  sonuç fotovoltaik 
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sistemlerin soğuk ortamdaki uygulamalarının sıcak 

ortamlardaki uygulamalarına göre daha uygun 

olduğunu ortama koymaktadır. 

Çizelge 10: Şekil 2.13 için kullanılan değerler 

Şekil 16: Fotovoltaik iki diyotlu hücre modeli için 

güç-gerilim karakteristiğinin G (Güneş ışığı) ile 

değişimi. 

3. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLİ TEK

VE İKİ DİYOTLU HÜCRE 

MODELLERİ İÇİN BENZETİM 

SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

KARŞILAŞTIRMA 

Fotovoltaik güneş pili tek diyot hücre modeli, 

ayrıntıları Şekil 6 ve Şekil 8’de ve açıklamalarında 

ifade edildiği gibi ortam sıcaklığı artışından negatif 

yönde etkilenmektedir. Çıkış gerilimindeki düşüş, 

oransal olarak akımdaki artıştan daha fazla 

olmakta ve çıkış gücü düşmektedir. Bu da 

fotovoltaik sistemlerinin ortam sıcaklığının düşük 

olduğu kuzey bölgelerde daha verimli çalıştığını 

göstermektedir. Ortam sıcaklığı bir bölge için 

meteorolojik olarak belirli özellikler gösterdiği ve 

bu karakteristiklere uygun kaldığı için, fotovoltaik 

sistemin çalışma sıcaklığını korumak için çeşitli 

soğutma sistemleri ve teknikleri kullanılmaktadır. 

Fotovoltaik güneş pili tek diyot modeli, ayrıntıları 

Şekil 7 ve Şekil 9’da ve açıklamalarında ifade 

edildiği gibi güneş ışığı miktarındaki artıştan 

pozitif yönde etkilenmektedir. Güneş ışığı, 

fotovoltaik   sistem   üzerine   düşen   foton enerjisi 

miktarı belirttiğinden, daha fazla enerji çıkış 

akımını ve gerilimini yani çıkış gücünü 

arttırmaktadır. Akımdaki artış, gerilimdeki artıştan 

göreceli olarak daha fazla olmaktadır. 

Yeryüzündeki belirli bir noktaya düşen güneş ışığı 

miktarı istatistiksel olarak belirli bölgelerde daha 

fazla ve daha uzun süreli olduğundan, bu 

bölgelerde güneş enerjisi ile gerçekleştirilen 

dönüşüm sistemleri daha iyi sonuç vermektedir.  

Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu hücre modeli için 

benzetim sonuçları, fotovoltaik güneş pili tek 

diyotlu, modeliyle çok benzer olarak 

gerçekleşmektedir. Benzer biçimde ortam sıcaklığı 

artışı çıkış gerilimini ve çıkış yönünü negatif 

yönde etkilemektedir. Bu durum yine fotovoltaik 

sistemlerin ortam sıcaklığının düşük olduğu kuzey 

bölgelerde daha verimli çalıştığını göstermektedir. 

Pratikte, daha önce de belirtildiği gibi sistemlerin 

çalışma sıcaklığını korumak için çeşitli soğutma 

sistemleri ve teknikleri kullanılmaktadır. 

Fotovoltaik güneş pili iki diyotlu modeli, yine tek 

diyotlu modele özdeş olarak güneş ışığı 

miktarındaki artıştan pozitif yönde etkilenmekte, 

akım, gerilim ve çıkış gücü daha fazla güneş ışığı 

ile artmaktadır. Akımdaki artış, yine gerilimdeki 

artıştan göreceli olarak daha fazla olmaktadır. 

Yeryüzünde belirli bir noktaya düşen güneş ışığı 

miktarı istatistiksel olarak belirli bölgelerde daha 

fazla ve daha uzun süreli olduğundan, bu 

bölgelerde güneş enerjisi ile gerçekleştirilen 

dönüşüm sistemlerinin daha iyi sonuç vereceği 

yorumu yapılabilmektedir. 

Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu hücre modelinin, 

gerçek bir fotovoltaik güneş pili hücresinin tüm 

çalışma aralığındaki karakteristiğini yansıtmakta 

belirli bölgelerde başarısız kalıp, çok düşük güneş 

ışığı ve çok yüksek güneş ışığı koşullarında negatif 

seri direnç gibi yanlış parametreler ortaya 

koyabilmektedir [8]. Bu çalışmada ortaya konulan 

modellerin birbirleriyle karşılaştırılması sonucu 

literatürde de belirtildiği üzere fotovoltaik güneş 

pili iki diyotlu hücre modeli ile akım-gerilim 

grafiğinin maksimim güç noktası etrafında 

yumuşatıldığı ve ikinci diyot ile yeniden birleşme 

etkisi ile kaybolan enerjinin de hesaba katılabildiği 

gözlemlenmiştir. 

4. SONUÇLAR

Polisilikon güneş pili modellerinin incelemesi 

sunulmuştur. Fotovoltaik güneş pili tek diyotlu ve 

iki diyotlu hücre modelleri matematiksel olarak 

ifade edilmiş, bu modellere ilişkin akım-gerilim ve 

güç-gerilim karakteristiklerinin farklı sıcaklık ve 

güneş ışığı değerleri için simülasyon sonuçları elde  
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edilmiştir. Bu sonuçlar değerlendirilmiş ve 

ayrıntılı olarak karşılaştırma yapılmıştır. 
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DAĞILIMININ İNCELENMESİ. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’de en 

çok tüketilen birincil enerji kaynaklarının 

kullanımı değerlendirilmiş, kullanılan 

enerjinin sektörel bazda dağılımları 

incelenmiştir. Aynı zamanda enerji 

verimliliği açısından önemli bir kıstas  

olan enerji yoğunluğu ve GSYİH başına 

tüketilen birincil enerji kaynaklarının 

dağılımı ile önümüzdeki yıllara yönelik 

öngörüler çalışma içerisinde yer almıştır. 

Türkiye’nin enerji kullanımı, enerji 

verimlilik potansiyeli ve sektörlere göre 

enerji tasarrufuna bir bakış açısı sağlanmış 

durumdadır. Ülkemizde enerji verimliliği 

çalışmaları ve enerji yönetim sistemi 

oluşturulması için yapılan çalışmalar ile 

enerji tüketiminin en yoğun olduğu sanayi 

sektöründe sürdürülebilir bir enerji 

uygulamasının sağlayacağı avantajlar 

daçalışmada yer almıştır. 

1. GİRİŞ

Enerji en temel anlamı açısından 

değerlendirildiğinde, iş yapabilme 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bir 

sistemde harcanan enerji karşılığında ne 

kadar iş veya ne kadar ısı transferi 

yapılabileceğinin belirlenmesi ve bu 

enerjinin en az kayıpla dönüştürülmesi 

enerji verimliliğinin kapsamı içerisindedir. 

Enerji hareketin itici gücü olduğu gibi, 

insanların günlük aktivitelerini 

yapabilmeleri için de hayati önemdedir. 

Ekonomi açısından hem üretim hem de 

tüketim aşamasında enerji benzer bir rolü 

oynamaktadır. İnsanoğlu tarımsal üretimin 

temel olduğu çağlarda insan ve hayvan 

gücünü üretimde kullanırken, sanayi 

üretiminde ilk olarak yer altı enerji 

kaynaklarından (kömür, petrol ve doğal 

gaz) yararlanmış ve günümüzde bunlara 

yerüstü enerji kaynaklarını da (güneş ve 

rüzgar enerjisi gibi) eklemiştir. (1) 

mailto:icigdem@akdeniz.edu.tr
mailto:icigdem@akdeniz.edu.tr
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2. DÜNYA GENELİNDE ENERJİ 

KAYNAKLARI KULLANIMI

Teknolojinin ve sanayileşmenin hızlı 

gelişimi, dünyaya ait yeraltı kaynaklarının 

da hızlı şekilde tüketilmesine yol 

açmaktadır. 

Dünya genelinde birincil enerji 

kaynaklarının tüketim öngörülerinin Şekil 

1’de olduğu gibi görüleceği ve 

önümüzdeki 20 yıl boyunca nükleer ve 

hidrolik enerjiye geçişin aşamalı olarak 

gerçekleşeceği ön görülmektedir. Ayrıca 

petrol, gaz ve kömürün 2035 yılında 

toplam enerji kaynaklarının dörtte 

üçünden fazlasını kapsayarak, dünya 

ekonomisine yön vereceği tahmin 

edilmektedir. Özellikle kömürün 2035 

yılına kadarki sürede birincil enerji 

kaynakları içerisindeki ikinci en büyük 

yakıt olacağı ve 2020 yılında en yüksek 

seviyesine ulaşacağı ön görülmektedir. (2) 

Bu enerji kaynaklarının en çok 

kullanıldığı alanlar endüstri ve binalar 

(tarım ve diğer küçük sektörleri de 

içermekte) olarak göze çarpmakta ve nihai 

enerji talebindeki artışın büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

Şekil 1:Dünya birincil enerji kaynakları tüketimi 
projeksiyonu 

Ancak, bu sektörlerin her ikisinde de talep 

artışı binalarda enerji verimliliğinin 

artmasıyla yılda %1,2 oranında 

yavaşlarken, verimlilik artışları da bir 

miktar kayma göstermektedir. Taşıt 

ekonomisinde kazançlar arttıkça ulaştırma 

tüketimindeki büyümenin de aynı oranda 

azalmakta olduğu görülmektedir. (2) 

Şekil 2: Dünya Enerji tüketiminin sektörlere göre  

dağılımı 
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2.1. TÜRKİYE’DE ENERJİ KULLANIMIN VE 

VERİMLİLİK POTANSİYELİNİN 

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 

Türkiye’nin ekonomik büyümesi 

beraberinde enerji tüketimini de 

arttırmıştır. Büyük ekonomik kriz 

dönemleri hariç, Türkiye’nin birincil 

enerji tüketimi 1990 ile 2012 yılları 

arasında yıllık ortalama %2,9 oranında 

artmıştır. 2013 yılı itibariyle birincil enerji 

tüketimi, 2005  yılına  göre %32 artmıştır. 

(9) 

TUİK verilerine göre Türkiye’de net 

elektrik tüketiminin sektörlere göre 

dağılımı incelendiğinde, en büyük 

tüketimin sanayi alanında olduğu, bunu 

daha  sonra meskenlerin  oluşturduğu şekil 

3 de görülmektedir. Bu veriler 

doğrultusunda enerji verimliliği açısından 

da en çok ön plana çıkan sanayi sektörü 

olmaktadır. 

160 000,0 

Türkiye’de yıllık enerji tüketimi %4-5 

artarken elektrik tüketimindeki artış oranı 

da %7-8 oranındadır ki, iki alanda da 

Türkiye’nin rakamları dünya 

ortalamasının iki katıdır (3).  Türkiye’de 

bu hızlı büyüme oranından dolayı ciddi bir 

tasarruf potansiyeli mevcuttur. 

Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için 

hangi sektörde, ne tür düzenlemeler 

yapılması gerektiğinin bilinmesi 

önemlidir. Eğer bahsi geçen temel 

sektörlerde enerji verimliliği politikaları 

başarıyla işletilebilirse, tahminlere göre 

2020 yılında sağlanacak enerji  tasarrufu 

en az %20 olabilecektir. Sektörlere göre 

enerji verimliliği potansiyelleri ise şekil 4 

de görülmektedir. (4). 
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Şekil 4: Sektörlere göre enerji verimliliği potansiyeli (6) 

2.2. ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ENERJİ 

YOĞUNLUĞU AÇISINDAN ANLAMI 

Enerji   yoğunluğu,   enerji   verimliliğinin 

 önemli   göstergelerinden   birisidir. Enerji 

Şekil 3: Türkiye net elektrik tüketiminin sektörlere göre 

dağılımı (9) 

 yoğunluğu,   GSYİH   (Gayri   Safi Yurtiçi 

 Hasıla)   başına   tüketilen   birincil  enerji 

 miktarını temsil eder. Uluslararası 
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 göstergelerde    1000    $’lık    hasıla   için 

 tüketilen TEP (ton petrol eşdeğeri) miktarı 

olarak  belirtilmektedir,  Burada  1  TEP, 1 

 ton   petrolün   yakılmasıyla  elde edilecek 

 enerjiye   tekabül   etmektedir   ki,   bu  da 

gelmektedir. 

 Bir  ülkenin  enerji   yoğunluğu  ne   kadar 

 düşükse,  o  ülkede  birim  hasıla  üretmek 

 için harcanan enerji de o kadar düşük 

demektir   ki,    bu   da    enerjinin  verimli 

 kullanıldığına işaret etmektedir (7). Enerji 

alanında yapılan çalışmalarda nüfus artışı, 

gayri safi milli hasıla, enerji yoğunluğu ve 

birincil enerji kaynaklarının tüketimi bir 

arada değerlendirilmesi gereken 

parametrelerdir. 

Dünya genelinde birincil enerji kaynakları 

kullanımı ile gayri safi milli hasıla 

kullanımının şekil 5 de görüldüğü üzere 

önümüzdeki 20 yıl içerisinde azalacağı ve 

bununla birlikte enerji yoğunluğunda da 

bir azalma olacağı öngörülmektedir (2) 

Türkiye açısından değerlendirme 

yapıldığında ise, ülkemiz nüfusunun 2022 

yılı itibari ile neredeyse 83,5 milyona 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye‘nin enerji tüketimi ise Gayrisafi 

Milli Hasılasına oranla çok yüksek 

durumdadır. 

Şekil 5: Dünya genelinde GSYİH başına tüketilen birincil 
enerji kaynağı dağılımı 

Hızla artan nüfus ve özellikle son yıllarda 

gelişen Türkiye ekonomisinin enerji 

ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmekte olan 

Türkiye‘nin başa çıkması gereken en 

önemli sorunlardan biridir. Türkiye, 

günümüzde İngiltere, Ukrayna, Japonya, 

Almanya ve Amerika gibi dünyanın en 

çok doğalgaz ithal eden ülkeleri arasında 

yedinci sırada yer almaktadır. Petrol 

ithalatı açısından da Meksika, Endonezya 

ve Vietnam ile aynı sırayı 

paylaşmaktadır.(4). 2015’yılında 

Türkiye’de Petrol tüketiminin %12,5 

arttığı ve Türkiye’nin, global petrol 

tüketiminde %0,9’luk bir paya sahip 

belirtilmektedir. (2) 

yaklaşık 107  kcal (kilokalori)’ye, 41,8x109
 

Joule’e ve 11,6x103 kWh’a karşılık 
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2.3. TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  VE 

İSO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Dünya genelinde enerjinin verimli 

kullanımının önemi vurgulanırken, 

Türkiye’de son yıllarda bu alandaki 

çalışmalara hız verilmiştir. Bu anlamda 

son 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu uygulamaya alınmıştır.  Son 

olarak Şubat 2012’de kamu kesimi, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir 

araya getirilmesi ile ortak işbirliği 

çerçevesinde sonuç odaklı bir yaklaşım 

amaçlanmıştır. Ulaşılmak istenilen 

hedefler için yapılması zorunlu eylemler 

tespit edilmiş ve bu süreçte kurumların 

üstleneceği sorumluluklar tanımlanmış ve 

bu doğrultuda bir Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi yayınlanmıştır. 2012-2023 

yılları arasında Türkiye’nin enerji 

verimliliği konusundaki yol haritasını 

belirleyen bu belge, 5 ana başlık altında 

toplanan 35 maddelik bir strateji planı 

ortaya koymaktadır. 

1- Sanayi ve hizmetler sektörlerinde enerji

yoğunluğunu ve enerji kayıplarını 

azaltmak, 

2- Enerji tüketimi yüksek binaların enerji

taleplerini ve karbon emisyonlarını 

azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanan sürdürülebilir çevre dostu 

binaları yaygınlaştırmak, 

3- Enerji verimli ürünlerin artışıyla piyasa

dönüşümünü sağlamak, 

4- Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında

verimliliği artırmak; enerji kayıplarını ve 

zararlı çevre emisyonlarını azaltmak, 

5- Motorlu taşıtların birim fosil yakıt

tüketimini azaltmak, yük ve yolcu 

taşımacılığında demiryollarının ve şehir 

içinde toplu taşımanın payını artırmak ve 

şehir içi ulaşımda gereksiz  yakıt 

sarfiyatını önlemek ve çevreye zararlı 

emisyonları düşürmek (10). 

Bu beş maddenin uygulanması amacı için 

9 Haziran 2011 tarihinde yayınlanmış olan 

İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

standartları, 2008 yılında yayınlanan ISO 

9001-Kalite Yönetimi, ISO 14001-Çevre 

Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji  

Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu 

şekilde tasarlanmıştır. 

Aynı zamanda oluşturulan standartlar ile 

başta ticari ve endüstriyel işletmeler ile 

kamu binalarının enerji performanslarını 

geliştirmek ve işletme maliyetlerini 

düşürmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

enerji yönetim sistemi hızlı bir şekilde 

hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 
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2.4. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN 

OLUŞTURULMASI 

Enerji yönetim sistemi genel anlamda bir 

işletmenin enerji girdi maliyetlerini 

azaltmak ve teknik işleyişi düzenlemek 

amacı için ihtiyaç duyulan bir sistemdir. 

Sistemin amacı enerji ihtiyacını düzenli 

olarak azaltmayı sağlarken, bunu 

sürdürülebilir ve uygulanabilir hedeflerle 

düzenlemektir. 

Enerji yönetim sisteminin temelinde de 

diğer tüm yönetim sistemlerinde olduğu 

gibi, planla, uygula, kontrol et, önlem al 

sıralaması kullanılmaktadır. Bu döngüye 

PUKO döngüsünü denilmektedir (Şekil  

6). 

PUKO döngüsü enerji yönetim sistemi 

içerisinde   enerji   verimliliği   çalışmaları 

baz alınarak değerlendirilmektedir (7). 

Şekil 3: PUKO döngüsü 

İlk adım olan planlama kısmında, yasal 

mevzuatların incelenmesi, enerji 

değerlendirmelerinin        yapılması       ve 

başlangıç noktasının tespiti ile stratejik ve 

operasyonel enerji hedeflerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

İkinci adım, yapılan tespitlere göre 

tasarruf noktaları belirlenerek 

iyileştirmeyi yapmaktır. 

Üçüncü adım yapılan  uygulamaları 

kontrol ederek verimlilik noktalarının 

sürekliliğini sağlamaktır. 

Dördüncü adım, varsa önlem alınacak 

noktalar belirlenerek iyileştirmeleri için 

planlama yapmak olarak 

değerlendirilebilir. 

Ancak bir işletmede enerji yönetim 

sisteminin getirilmesi tek başına bir amaç 

değildir. Bu sistemin günlük işleyişe  

uyum sağlaması, kalıcı ve sürdürülebilir 

olması enerji yönetim sisteminin  en 

önemli amacıdır. 

Enerji yönetim sistemi uygulamasında 

şekil 7 belirtilen grafikte görüleceği gibi 

işletmede sadece enerji tasarrufu yapılarak 

sürekliliği olmayan çözümler 

getirilmesindeki gelişim ile şekil 8 de yer 

alan grafikte ise sürdürülebilir ve 

işletmedeki sistemsel gelişimin 

uygulanması ile sağlanabilecek maliyet 

azalmasına bir örnek verilmektedir. 

UYGULA ÖNLEM AL 

PLANLA 

KONTROL 
ET 
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Şekil 4: Sadece enerji tasarrufu yapılan işletme 

Şekil 5: Sürdürülebilir enerji tasarrufu yapılan işletme 
(5) 

Bir işletmede enerji yönetim sistemi 

uygulamasına geçilirse öncelikle o 

işletmenin hangi birimlerinin ne kadar 

enerji tüketimine sahip olduğu 

belirlenebilir ve o birimdeki tasarruf 

noktalarına müdahalede etme imkanı 

oluşur. Bu sayede düzenli ve 

yapılandırılmış bir raporlamaya sahip 

olunabilir. Bununda işletmeye  doğrudan 

ve dolaylı şekilde olumlu etkileri bulunur. 

Enerji yönetim sistemi uygulamasının 

işletmeye doğrudan etkisi düşük enerji 

maliyeti ile yüksek kazanç sağlanırken, 

dolaylı etkisi ise düşük tamir bakım 

masrafı ile çevre ve çalışma koşullarında 

iyileşmenin sağlanması şeklinde olur. 

3. SONUÇ

Enerji kaynaklarının hızlı tüketilmesinin 

önüne geçilebilmesi amacıyla öncelikle 

ihtiyaç duyulan enerjinin en verimli 

şekilde kullanıldığından emin olunması 

gerekmektedir. Enerji verimliliğinin en 

fazla uygulanabileceği alan yine enerjinin 

en yoğun kullanıldığı alan olan sanayi 

olmaktadır. Özellikle bu alana yönelik 

çalışmalar gerek VAP (Verimlilik Artırıcı 

projeler) gerekse yeni teknolojilerin 

imalatta kullanılmasına yönelik teşviklerle 

desteklenmelidir. Aynı zamanda enerji 

yönetim sisteminin tam olarak uygulanır 

hale getirilmesi ile yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelimin artırılması mevcut 

kaynakların tüketimini azaltacağı 

düşünülmektedir. 
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WEIBULL FONKSİYONU PARAMETRE BELİRLEME 

YÖNTEMLERİNİN RÜZGAR KARAKTERİSTİĞİ BELİRLEMEDEKİ 

BAŞARIMLARININ TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE 

İNCELENMESİ 

Damla GÖKER1, Merve AÇIK2, Numan Sabit ÇETİN3

damlagoker1@gmail.com1, merveacik11@gmail.com2 , ncetin@rocketmail.com3

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 

Bornova İzmir 

Özet: Rüzgar verileri genellikle, Weibull olasılık yoğunluk fonksiyonu ile oldukça uyumlu bir dağılım göstermektedir. 

Weibull fonksiyonu, bir bölgenin rüzgar gücü potansiyelini belirlemek ve rüzgar karakteristiğini analiz etmek için, 

oldukça yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir dağılımdır. Weibull dağılımının parametrelerini belirlemek için, 

literatürde farklı yöntemler bulunmaktadır. Parametreleri hesaplamak için kullanılan tahmin yöntemi, Weibull 

dağılımının başarılı sonuç vermesinde doğrudan etkili olmakla birlikte, rüzgar enerjisi, ortalama rüzgar hızı ve rüzgar 

güç yoğunluğunun da doğru bir şekilde tahmin edilmesinde oldukça önemlidir. Parametre belirleme metotlarının 

başarısı konuma göre değişiklik göstermekte, her konum için farklı bir parametre belirleme metodu daha iyi sonuç 

verebilmektedir. Bu çalışmada, Weibull dağılımı parametre belirleme yöntemleri, Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre 

değerlendirilmiş, bölgesel olarak en başarılı sonuç veren yöntemlerin derlemesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Weibull dağılımı, Weibull parametreleri, Parametre belirleme yöntemleri, Rüzgar enerjisi 

1. GİRİŞ

Fosil kaynaklı yakıtlardaki azalma ve bu 

yakıtların çevreye verdiği zararlar, son yıllarda 

alternatif enerji kaynaklarına olan eğilimin 

artmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının  kullanım 

alanları yaygınlaşmış ve bu kaynakların tercih 

edilirliği artmıştır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilir olması 

nedeniyle ekonomik açıdan birçok avantaj 

sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda çevre 

kirliliğine  ve  küresel  ısınmaya  neden  olmaması  
açısından da oldukça önemlidir. Son zamanlarda,  

etmek için, iki parametreli Weibull dağılımı 

kullanılarak, o bölgenin rüzgar hız dağılımı ve 

rüzgar gücü potansiyeli hesaplanabilir. [2] 

2. WEIBULL OLASILIK 

YOĞUNLUK FONKSİYONU

İki parametreli Weibull olasılık yoğunluk 

fonksiyonu, rüzgar karakteristiği analizlerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Weibull kümülatif 

dağılım fonksiyonu şu şekilde tanımlanır. 

[−(
𝑣  𝑘

] 

ülkemizde de temiz enerji temin eden ve çevreye 

zarar vermeyen yenilenebilir enerji 

𝐹(𝑣) =  1 −  𝑒 𝑐) 
(1) 

kaynaklarından olan rüzgar enerjisi ile ilgili 

yapılan çalışmalar artış göstermektedir. [1]  

Rüzgar enerjisi potansiyelinin doğru bir şekilde 

belirlenmesi, rüzgar enerjisi uygulamaları için en 

önemli etkenlerden biridir. Bir bölgenin rüzgar 

potansiyelini   belirlemek   için   yapılan  ölçümler 

Weibull  kümülatif  dağılım  fonksiyonu, anlık 
rüzgar hızının, v hızından küçük veya eşit 

büyüklükte gerçekleşme ihtimalini gösterir. 

Kümülatif fonksiyonun türevi, iki parametreli 

Weibull olasılık yoğunluk fonksiyonunun genel 

formülünü verir. 

sonucunda  elde  edilen  rüzgar  verileri genellikle,  𝑓(𝑣) = 
𝑑𝐹(𝑣)  

=  
𝑘 

(
𝑣
) 𝑘−1 [− 

𝑣
)
𝑘

] 
𝑒 𝑐 (2) 

istatiksel olasılık yoğunluk fonksiyonu olan iki 

parametreli Weibull olasılık yoğunluk fonksiyonu  
𝑑𝑣 𝑐    𝑐 

ile oldukça uyumlu bir dağılım göstermektedir. 

Belirli bir bölgedeki rüzgar karakteristiğini  analiz  

Ortalama    rüzgar    hızı    (̅̅�̅�) ve    rüzgar    hızı 

standart sapması (σ)  Eşitlik 3 ve 4 ile hesaplanır. 

mailto:damlagoker1@gmail.com
mailto:merveacik11@gmail.com2
mailto:ncetin@rocketmail.com
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0 

𝑖= 

𝑖=1   𝑖 𝑖 𝑖=1 𝑖 

[ 

�̅�   =  c Γ (
1 

+ 1) (3) 
k 

σ  =  c  [Γ (
2   

+  1)  −   Γ2  ( 
1  

+  1)] 0.5 (4) 
  

1 

1−𝐹(𝑣) 

𝑣  𝑘 
[−(  )  ] 

=  𝑒 𝑐 
(8) 

k k Eşitlik 8’in iki kere doğal logaritması alınır. 

Gamma fonksiyonu (Γ), Eşitlik 5’te 

gösterilmiştir. 𝑙𝑛 [𝑙𝑛 [ 
1 

1−𝐹(𝑣) 
]]   =   𝑘𝑙𝑛(𝑣) −  𝑘𝑙𝑛(𝑐) (9) 

Γ (𝑥)  = ∫
∞ 

𝑒−𝑢𝑢𝑥−1𝑑𝑢 (5) Eşitlik 6, 𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎 şeklinde yazılabilir. Bu

durumda,
Weibull dağılımının iki parametresi  olan  şekil  

(k) ve ölçek (c) parametrelerini belirlemek için

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Weibull

dağılımı parametre yöntemlerinden en çok, En

Yüksek    Olabilirlik    Metodu    (EYOM), Grafik

𝑦  =  𝑙𝑛 [𝑙𝑛 [ 
1

1−𝐹(𝑣) 

− 𝑘𝑙𝑛(𝑐) olur.

]]  ,    𝑥 = ln(𝑣)  ,  𝑏 =  𝑘  ,  𝑎 = 

Metodu (GM, En Küçük Kareler Metodu),

Moment Metodu (MM) ve bu yöntemlerin farklı

şekillerde değiştirilip düzenlenmesiyle 

𝑦  = 𝑏𝑥 + 𝑎 fonksiyonun katsayıları lineer 

regresyon formülü ile hesaplanır. 

oluşturulmuş versiyonları kullanılmaktadır. 𝑛 ∑𝑛     𝑥𝑖𝑦𝑖− ∑𝑛 𝑥𝑖 ∑
𝑛 𝑦𝑖𝑏 = 𝑖=1 

𝑛 
𝑖=1 

2 
𝑖=1 (10) 

Seçilen parametre belirleme yöntemi, Weibull 

dağılımının    doğru    sonuç    vermesi    ve rüzgar 
𝑛 ∑𝑖=1 𝑥𝑖 −(∑𝑛 

1 𝑥𝑖) 2

enerjisinin   doğru   tahminlenmesinde   en önemli ∑𝑛     𝑥2 ∑𝑛 𝑦𝑖− ∑𝑛 𝑥𝑖 ∑
𝑛 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑎 = 𝑖=1    𝑖     𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1 (11) 

etkenlerden biridir. [3] 𝑛 ∑𝑛    𝑥2−(∑𝑛 𝑥𝑖) 2
𝑖=1   𝑖 𝑖=1 

2.1. WEIBULL OLASILIK 

YOĞUNLUK FONKSİYONU 

PARAMETRE BELİRLEME 

YÖNTEMLERİ 

2.1.1. En Yüksek Olabilirlik Metodu 

2.1.3. Moment Metodu 

Moment metodunda öncelikle, ortalama rüzgar 

hızı Eşitlik 12’de gösterildiği üzere hesaplanır. 

Eşitlikteki 𝑣𝑖 ifadesi, i. rüzgar  değerini

gösterirken; n ifadesi ölçülmüş toplam rüzgar veri 

sayısını gösterir. 

En    Yüksek    Olabilirlik    yöntemi,   Weibull  �̅�  = 
1   

∑𝑛    𝑣
 

(12) 

parametrelerini iteratif yaklaşımlar kullanarak 

çözümlemektedir. Weibull fonksiyonun 2 

parametresi olan k ve c parametreleri aşağıda 

verilen eşitlikler yardımıyla hesaplanır. 

𝑛 𝑖=1    𝑖 

Eşitlik 13 yardımıyla, c değeri bulunur. 

Gamma fonksiyonu (Γ), Eşitlik 5’te gösterilmiştir. 

𝑛 𝑘 𝑛 −1 
c  = 

�̅�
 

Γ(
1

+1)
 

(13) 
∑ 𝑣   𝐼𝑛(𝑣 ) ∑ 𝐼𝑛(𝑣  )𝑘 = [ − (6) 

k

∑𝑛    𝑣𝑘 𝑛 
]

∑𝑛

𝑖=1   𝑖 

1 

𝑣𝑘  𝑘

Şekil parametresi k, eşitlik 14 ile hesaplanır;  σ 
değeri ise 15’teki eşitlikte verilmiştir. 

𝑐 = [    𝑖=1   𝑖 ] 
𝑛 

(7) 
k   =  

σ
] −1.086 (14) 

2.1.2. Grafik   Metodu   (En Küçük  Kareler 

Metodu) 

𝑣 ̅

𝜎  = [  
1

𝑛−1 

𝑛 
𝑖=1 (𝑣𝑖 − �̅�)2 ] 0.5 (15) 

Eşitlik 1’de verilen kümülatif Weibull dağılımı 

fonksiyonundaki e ifadesini yok etmek için 

düzenlenir ve Eşitlik 8 elde edilir. 

2.1.4. Enerji Eğilim Faktörü Metodu 

Weibull dağılımında güç yoğunluğu Eşitlik 16 

ile bulunur. Eşitlikteki ρ bulunulan konumun hava 

yoğunluğunu, 𝑃𝑤      ise güç yoğunluğunu gösterir.

∑ 
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𝑖=1    𝑖 

𝑃     = 
1 
ρ  ∫

∞ 
𝑣3𝑓(𝑣)𝑑𝑣

 

(16) hata   analiz   yöntemleriyle  değerlendirmişlerdir.
𝑤 2 0 

Ortalama     rüzgar     hızı     (̅̅�̅�)      Eşitlik     12 

kullanılarak bulunduktan sonra, Enerji Eğilim 

Faktörü 𝐸𝑃𝐹  eşitlik 17 yardımı ile bulunur.

Çanakkale bölgesindeki, 50 m ile 100 m

arasındaki bütün  yüksekliklerde  yapılan

çalışmalar için en iyi sonucu, Moment Metodu ile

hesaplanan parametrelerle belirlenen Weibull

dağılımı göstermiştir.

 1  ∑𝑛    𝑣𝑖
3 

𝐸 =   𝑛    𝑖=1  (17) Akdağ    ve    Dinler    [5],    yeni    bir Weibull  
𝑃𝐹 (

 1  
∑𝑛     𝑣

3

𝑛    𝑖=1 𝑖) fonksiyonu parametre belirleme yöntemi olarak, 

Power Density metodunu (Güç Yoğunluğu 
Şekil faktörü olan k parametresi Eşitlik 18 ile  

hesaplanır, sonrasında ölçek parametresi c 

bulunur. 

Metodu) geliştirmiş ve literatürde en çok 

kullanılan diğer metotlarla (Grafik, En Yüksek 

Olabilirlik ve Moment Metodu) 
karşılaştırmışlardır.   Parametre  belirleme  

𝑘   =   1  + 
3.69 
𝐸𝑃𝐹

2

1 

(18) yöntemlerini;   Maden,  Gökçeada,  Çanakkale  ve

Bozcaada olmak üzere, dört farklı bölgeye ait

saatlik  rüzgar  verileri  üzerinde  uygulamışlardır.
𝑐  = [

1   
∑𝑛      𝑣 𝑘 ]

𝑘
(19) 

𝑛 

3. COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE

WEIBULL DAĞILIMI PARAMETRE

BELİRLEME METOTLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Rüzgarın esiş yönü, hızı ve esme süresi, 

bulunulan konuma göre çeşitlilik göstermektedir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu konum itibari ile 

bölgelere bağlı olarak farklı  rüzgar 

karakteristikleri bulunmaktadır. Bu derlemede, 

Türkiye’nin ilkim özellikleri göz önünde 

bulundurularak oluşturulmuş coğrafi bölgelerin 

illerinde, ortak bir Weibull parametre belirleme 

yönteminin diğerlerine kıyasla daha başarılı sonuç 

verip vermediği araştırılmış, literatürdeki 

çalışmalar coğrafi bölgeler baz alınarak 

incelenmiştir. 

3.1. Marmara Bölgesi 

Akdağ ve Güler [4], Çanakkale bölgesinde 

yaptıkları çalışmada, meteoroloji istasyonundan 

elde edilen 10 metre yükseklikteki ölçülmüş 

saatlik ortalama rüzgar verilerinden yola çıkarak, 

aynı bölge için 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 metre 

yükseklikteki rüzgar dağılımlarını 

hesaplamışlardır. Rüzgar karakteristiği belirlemek 

için kullandıkları Weibull dağılımını modellemek 

için, Grafik Metodu (GM), Moment  Metodu 

(MM) ve En Yüksek Olabilirlik Metodu (EYOM)

olmak üzere 3 farklı Weibull parametre belirleme

yöntemi kullanarak, her bir yöntemi R2 ve RMSE

Sonuç olarak, Power Density Metodu, RMS ve R2 

hata analizleriyle değerlendirildiğinde, Gökçeada

bölgesi hariç diğer üç bölgede, en iyi sonucu

vermiştir. Gökçeada için en başarılı sonuç ise, En

Yüksek Olabilirlik metodu kullanıldığında elde

edilmiştir. Bozcaada bölgesine ait gerçek rüzgar

verileri ve farklı parametre belirleme yöntemleri

kullanılarak oluşturulmuş Weibull dağılımlarının

uyumu Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil.1. 

Ayrıca, Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yapılmış 

önceki çalışmalar üzerinde uygulandığında, PD 

metodunun oldukça başarılı sonuç verdiği 

gösterilmiştir. Çalışma sonucunda, rüzgar enerjisi 

uygulamaları için Weibull parametresi 

belirlemede, PD metodunun uygun ve etkili 

olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, PD metodu 

iterasyon ve en küçük kareler çözümü 

gerektirmediği için, diğer yöntemlere kıyasla daha 

basit bir formülasyona sahiptir. 
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Bilecik bölgesinde yapılan çalışmada [6], 

Moment Metodu, L-Moment Metodu ve En 

Yüksek Olabilirlik Metodu, farklı sayıdaki 

örneklemler üzerinde uygulanmıştır. Veri 

sayısının 100 ve üzeri olduğu durumlarda, şekil 

parametresinin (k) tahmininde EYOM, diğer 

metotlara kıyasla daha tercih edilebilir bir sonuç 

verirken; ölçek parametresinin (c) tahmininde ise, 

parametre belirleme yöntemleri  arasında  büyük 

bir fark bulunmadığı sonucuna varılabilir. 

Örneklem boyutu arttıkça, En Yüksek Olabilirlik 

Metodunun daha verimli olduğu görülmüştür. Az 

sayıda verinin bulunduğu, küçük örneklem 

kullanılan çalışmada ise, L-Moment yönteminin 

diğer yöntemlerden daha başarılı olduğu 

kanıtlanmıştır. 

Karadeniz ve Eker [7], Balıkesir bölgesindeki 

yeryüzüne yakın bir yükseklikteki istasyondan 

aldıkları 7 aylık saatlik ortalama rüzgar 

verilerinden yola çıkarak, rüzgar karakteristiğini 

Weibull dağılımı üzerinde analiz etmişlerdir. 

Yapılan çalışmada, 6 farklı parametre tahmin 

yöntemi kullanarak (En Yüksek Olabilirlik, 

Moment, L-Moment, Grafik, Basitleştirilmiş En 

Yüksek Olabilirlik, Enerji Eğilimi), bu 

yöntemlerin doğrulunu karşılaştırmışlardır. Sonuç 

olarak, parametre belirleme yöntemlerinin 

başarısının, kullanılan hata analiz yöntemine göre 

farklılık gösterdiği görülmüştür. R2 hata analizine 

göre, en iyi sonucu EYOM verirken, ikinci en iyi 

sonucu ise MM göstermiştir. RMSE ve Güç 

Yoğunluğu Hatası baz alınarak elde edilen 

sonuçlarda ise, MM en başarılı sonucu vermiş ve 

onu EYOM izlemiştir. Enerji Eğilim Faktörü 

Metodu (EEM) ise, bütün hata analiz sonuçlarında 

en kötü sonucu vermiştir. Sonuç olarak Balıkesir 

bölgesinde, 2 parametreli Weibull fonksiyonu 

modelini oluşturmak için kullanılan 6 farklı 

parametre belirleme yönteminden, MM ve EYOM 

en başarılı yöntemler olmuşlardır. Parametre 

belirleme metotlarının hata analizine göre 

değerlendirilmesi Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo.1. 

Oral, Ekmekçi ve Onat [8], Sakarya 

bölgesindeki   ölçüm   istasyonundan   elde  edilen  

verilerle, 30m hub yüksekliğindeki örnek bir 

rüzgar santralinin, yıllık elektrik enerjisi üretimini 

tahmin etmişlerdir. İstatiksel analiz, Weibull 

dağılımı üzerinde gösterilmiş ve  parametre 

tahmini Grafik Metodu kullanılarak yapılmıştır. 

Grafik Metodunun seçilme nedeni, bu metodun 

gözlenen ve temsil edilen rüzgar hızı verileri 

arasındaki dikey farkları en aza indirgenmede 

başarılı olmasıdır. Yapılan çalışma sonucunda, 

ölçülmüş aylık, mevsimlik ve yıllık ortalama 

rüzgar hızı ve güç yoğunluk değerlerinin, Grafik 

Metoduyla belirlenmiş Weibull dağılımı 

sonuçlarıyla, çok yakın olduğu tespit edilmiş ve 

bölgenin rüzgar analizi için GM’nin uygun bir 

yöntem olduğu görülmüştür. 

Kırklareli konumundaki rüzgar potansiyeli [9], 

gözlemlenen veriler baz alınarak Weibull ve 

Rayleigh olasılık yoğunluk fonksiyonları ile 

hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada, Weibull’un k 

ve c parametreleri, Ortalama-standart Sapma 

Yöntemi (Mean-standard Deviation Method, 

MSD) ile belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan 

yıllık veri bazındaki Weibull dağılım fonksiyonu, 

RMSE ve Chi-square testlerine göre analiz 

edildiğinde,  hata  oranlarının  sırasıyla  0.0031 ve  

0.01 olduğu görülmüş ve başarılı olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca aylık ve mevsimsel 

bazdaki Weibull dağılımlarında da, düşük hata 

oranı ve gerçek verilerle başarılı bir uyum ortaya 

çıkmıştır. Araştırılan konum için, Weibull dağılım 

fonksiyonu parametrelerinin Ortalama-standart 

Sapma Yöntemi kullanılarak belirlenmesinin 

uygun olduğu söylenebilir. Ayrıca, inceleme 

sonucunda, çalışmanın yapıldığı Kırklareli 

bölgesi, elektrik enerjisi üretimi için, ekonomik 

açıdan etkin bir alan olarak değerlendirilmiştir. 

Uludağ bölgesinin rüzgar özelliklerinin 

araştırılması ve rüzgar enerjisi üretim 

potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlı yapılan 

çalışmada [10], Rayleigh ve Weibull dağılımları 

kullanılmış, parametre belirleme yöntemi olarak 

ise, Ortalama-standart Sapma Yöntemi (MSD) 

tercih edilmiştir. MSD metodu kullanılarak 

oluşturulmuş Weibull dağılımının, gözlemlenen 

veri ile oldukça uyumlu olduğu ve aynı zamanda, 

Weibull dağılımının Rayleigh dağılımına kıyasla, 

genel olarak daha başarılı sonuç verdiği 

görülmüştür. 

Gelibolu bölgesindeki rüzgar potansiyelini 

değerlendirmek için yapılan çalışmada [11], En 

Yüksek Olabilirlik, Grafik (En Küçük Kareler)  ve  
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Moment metotlarıyla belirlenen parametrelerle, 

Weibull dağılımları oluşturulmuştur. Bu bölge 

için, GM ve EYO yöntemleriyle tahmin edilen 

değerlerin, birbirine yakın ve ölçülen verilerle 

oldukça uyumlu olduğu görülürken, Moment 

Metodu kullanılarak hesaplanan parametrelerin, 

gerçeğe daha uzak olduğu görülmüştür. Bu 

nedenle, Gelibolu bölgesinde, EYO ve GM 

teknikleriyle tahmin edilen parametrelerin 

kullanılması, Weibull dağılımında daha etkili 

sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır. Gelibolu 

bölgesine ait rüzgar değerleri Tablo 2’de 

görülebilir. 

Tablo.2. 

3.2. Ege Bölgesi 

Ülgen ve Hepbaşlı tarafından  yapılan 

çalışmada [12], Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 

Enstitüsü’ndeki rüzgar ölçümleri doğrultusunda, 

İzmir bölgesindeki rüzgar karakteristiği 

incelenmiştir. Weibull dağılımı parametreleri, Lun 

ve Lam tarafından bildirilen bir yazılım tarafından 

belirlenmiş, ayrıca parametreleri belirlemek için 

bölgeye özel olarak, empirik bağıntılar 

geliştirilmiştir. Deneysel verilere dayanarak, İzmir 

için Weibull parametrelerinin sayısal değerlerinin, 

geniş bir aralıkta değiştiği bulunmuştur. 

Gülersoy ve Çetin [13], Menemen 

bölgesindeki rüzgar enerjisi potansiyelini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, bölgeye 

ait rüzgar verilerini, Weibull ve Rayleigh dağılım 

fonksiyonu üzerinde analiz etmişlerdir. Parametre 

belirleme yöntemi olarak ise, EYO Metodunu 

kullanmışlardır. Ölçülmüş rüzgar esme süreleri ile 

Weibull ve Rayleigh dağılım fonksiyonlarından 

elde edilen esme süreleri karşılaştırılarak yapılan 

hata analizine göre, EYOM ile hesaplanan dağılım 

fonksiyonlarının hata oranı, kabul edilebilir 

değerler arasında yer almıştır. Bu nedenle, En 

Yüksek Olabilirlik Metodu, bu bölge için uygun 

bir parametre belirleme yöntemi olarak 

değerlendirilebilir.   Ayrıca   Weibull dağılımının, 

Rayleigh dağılımına kıyasla, ölçülen değerlerle 

daha uyumlu sonuç verdiği görülmüştür. 

İncecik ve Erdoğmuş yaptıkları çalışmada [14], 

Anadolu'nun batı kıyılarındaki rüzgar enerjisini, 

Weibull dağılımını baz alınarak incelemişlerdir. 

Ayvalık, Bodrum, Bozcaada, Gökçeada, 

Çanakkale, Dikili, Edremit ve İzmir’i kapsayan 

çalışmada, her bölge için ölçüm yüksekliği 

yaklaşık olarak 10 m civarında olup bütün 

bölgelere ait Weibull dağılımı parametreleri, 

Ortalama-standart Sapma Yöntemi (Mean- 

standard Deviation Method, MSD) kullanarak 

belirlenmiştir. Ancak, yapılan çalışma sonuçları, 

hata analiz yöntemiyle incelenmediği için, 

Ortalama-standart Sapma Yönteminin başarısı, 

sayısal olarak değerlendirilememektedir. Sonraki 

çalışmalarda, Ortalama-standart Sapma 

Yöntemiyle belirlenen Weibull dağılımının, 

bölgelere göre uyumluluğu, hata analiz yöntemleri 

kullanılarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak, 

ölçümlerin yapıldığı kıyı bölgeleri arasında, 

rüzgar enerjisi uygulamaları için en etkili bölgenin 

Bozcaada olduğu görülmüştür. 

Ege Denizi’ndeki rüzgar karakteristiğinin 

araştırılmasına yönelik yapılan çalışmada [15], 

açık denizden seçilerek incelenen bölgelerin, 

offshore rüzgar karakteristiği belirlenmiştir. 

Çalışmada, tipik iki parametreli Weibull dağılımı 

ve beş parametre içeren Weibull dağılımı 

kullanılmış ve bütün parametreler EYO 

yöntemine göre belirlenmiştir. Dağılım 

fonksiyonlarının uyumu hata analiz yöntemlerine 

göre değerlendirildiğinde, EYO yönteminin Ege 

Denizi için başarılı bir yöntem olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak, beş parametreli 

Weibull dağılımı daha hassas ve uyumlu bir sonuç 

vermiş ve ayrıca, çalışmanın yapıldığı açık 

denizin, çoğu kara bölgelerden daha fazla rüzgar 

enerjisi potansiyeline sahip olduğu kanısına 

varılmıştır. 

3.3. Akdeniz Bölgesi 

Yüksek rüzgar potansiyeline sahip olduğu 

bilinen Hatay ve Osmaniye’de yapılan çalışmada 

[16], altı farklı parametre belirleme yöntemi 

(Grafik Methodu, Empirik Metod, En Yüksek 

Olabilirlik Metodu, Enerji Trend Metodu, Enerji 

Pattern Metodu ve Moment Metodu) beş yıllık 

dönem için kaydedilen rüzgar hızı verilerini analiz 

etmek için kullanılmıştır. Farklı hata analiz 

yöntemleri  değerlendirmesine  göre  genel olarak,  

Konum Enlem 

N 

(derece) 

Boylam 

E 

(derece) 

Rakım 

Ortalama 

rüzgar 

hızı (m/s) 

5m  50m 

Ortalama 

rüzgar 

gücü 

yoğunluğu 

(W/m2) 

Bandırma 40.21 27.58 58 5.8  6.9 301 

Bergama 39.01 27.11 45 3.5  4.9 61 

Bozcaada 39.50 26.04 40 6.2  8.4 317 

Çanakkale 40.08 26.24 2 3.9  5.4 92 

Dikili 39.03 26.52 3 2.6  3.5 27 

Edremit 39.35 27.01 21 2.5  3.5 23 

Gökçeada 40.12 25.54 72 3.5  5.5 70 
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GM Weibull parametrelerini tahmin etmede zayıf 

sonuç verirken, diğer 5 yöntem tüm yıllar için 

istenen bir başarı sağlamıştır. Hatay  bölgesinde 

ise, Empirik Metodun diğer yöntemlerden daha iyi 

bir performans sergilediği ve Moment Metodunun 

Osmaniye bölgesindeki diğer yöntemlere göre 

daha başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

Osmaniye'deki ortalama rüzgar hızının, Hatay'a 

kıyasla daha yüksek seyrettiği görülmüştür. 

Kaplan, Osmaniye bölgesi için yaptığı 

çalışmada [17], Grafik Metodu ve Moment 

Metodu olmak üzere iki farklı yöntemle 

belirlediği parametrelerle, hem Weibull hem de 

Rayleigh dağılımı oluşturmuş ve Weibull 

fonksiyonun gerçek verilere daha uygun bir sonuç 

verdiğini göstermiştir. Çalışma R2 veya  RMSE 

hata analizi yöntemlerine  göre 

değerlendirilmemiş, gerçek rüzgar hızı esme 

süreleri ile Weibull ve Rayleigh dağılım 

fonksiyonlarından elde edilen esme süreleri 

arasındaki farka dayalı hata değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Esme süresi hata sonuçlarına göre, 

Weibull  dağılımını  göz önünde 

bulundurulduğunda, Osmaniye bölgesi için Grafik 

Metodunun Moment Metodundan daha düşük hata 

oranına sahip olduğu görülmüştür. Rayleigh 

dağılımında ise, Moment Metodunun daha başarılı 

sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Antakya bölgesindeki rüzgar karakteristiğini 

incelemek için yapılan çalışmada [18], 7 yıllık 

rüzgar verileri ışında, Weibull dağılımı ve bölgede 

daha önce denenmemiş olan Log-normal dağılımı 

uygulanmıştır. Her iki dağılımın parametrelerini 

belirlemek için, EYO ve GM (Grafik veya En 

Küçük Kareler Metodu) kullanılmıştır. Hata 

analizi sonuçlarına göre, Weibull dağılımı için 

EYO yöntemi daha başarılı sonuç verirken; Log- 

normal dağılımında ise, Grafik (En Küçük  

Kareler) yönteminin daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. 

3.4. İç Anadolu Bölgesi 

Ankara’da yapılan çalışmada [19], tahmini 

rüzgar hızı dağılımları istatistiksel analiz ile test 

edilmiş ve Ankara’nın rüzgar enerjisi potansiyeli 

değerlendirilmiştir. Weibull dağılımı 

parametreleri, Moment Metodu ve Güç 

Yoğunluğu Metodu (Power Density Method, 

PDM) olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanılarak 

belirlenmiş ve doğrulukları karşılaştırılmıştır. 

İstatistiksel analiz sonuçları,  Ankara bölgesi   için 

MM kullanılarak belirlenen parametrelerin, PDM 

ile belirlenen parametrelere kıyasla,  daha  iyi 

uyum testi puanlarına ulaştığını göstermiştir. 

Ayrıca, çalışmanın yapıldığı Ankara bölgesinin 

rüzgar hızının düşük olması nedeniyle, rüzgar 

enerjisinden elektrik üretimi için etkin bir bölge 

olmadığı görülmüştür. 

Ankara İncek bölgesinde yapılan başka bir 

çalışmada ise [20], ölçülmüş saatlik ortalama 

rüzgar hızı değerleri kullanılarak, Grafik, Empirik, 

En Yüksek Olabilirlik, Moment ve Güç 

Yoğunluğu olmak üzere, beş farklı yöntemle 

Weibull parametreleri hesaplanmıştır. Mevsimsel 

olarak değerlendirildiğinde, RMSE hata analizine 

göre, gerçek rüzgar verileriyle en iyi uyum 

sağlayan yöntemler, Güç Yoğunluğu Metodu 

(Power Density Method, PDM) ve Empirik Metot 

olarak belirlenmiştir. En iyi sonucu veren 

yöntemler, Şekil 2,3,4 ve 5’teki grafikler üzerinde 

görülebilmektedir. Ayrıca, bölgenin güç ve enerji 

yoğunluğu hesaplandığında, büyük ölçekli rüzgar 

türbini kullanımının bu bölge için iyi bir seçenek 

olmadığı görülmüştür. 
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Şekil.4. 

Şekil.5. 

Akşehir bölgesindeki rüzgar gücü potansiyelini 

belirlemek için yapılan çalışmada [21], Weibull 

dağılımı parametreleri, En Yüksek Olabilirlik 

Metodu, Grafik Metodu (En Küçük Kareler) ve 

Moment Metodu olmak üzere, üç farklı yöntem ile 

belirlenmiştir. Hesaplanan parametrelerin, farklı 

örneklem boyutlarındaki doğruluk 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Parametre tahmin 

yöntemlerinin başarısı veri sayısına göre farklılık 

gösterse de, EYOM hem küçük hem de büyük 

örneklemlerin çoğunluğunda, en iyi tahmini 

yapmıştır. Ancak MM’nun da, bazı örneklem 

değerleri için en iyi tahmini yaptığı ve genel 

değerlendirme olarak, Akşehir bölgesinde başarılı 

sonuç verdiği görülmüştür. 

Yıldırım, Gazibey ve Güngör, yer yüzüne 

yakın (10m) yükseklikte saatlik ölçülmüş rüzgar 

verilerinden yola çıkarak, Niğde ve çevresinin 

rüzgar potansiyelini incelemişlerdir. [22] Weibull 

fonksiyonu parametre belirleme yöntemi olarak, 

Moment Metodu ve Enerji Eğilim Faktörü 

Metodu  kullanılmış   ve   her   iki   yöntemin hata 

analizi yapılmıştır. Niğde şehir merkezindeki 

veriler baz alındığında, iki metodun hata oranı 

aylara göre ve kullanılan hata analiz yöntemlerine 

göre farklılık göstermiş, ancak genellikle MM’nin 

daha başarılı sonuç verdiği görülmüştür. Akdeniz 

bölgesine yakın olan Ulukışla’da ise, çoğunlukla 

Enerji Eğilim Faktörü Metodu daha başarılı 

olmuştur. 

Kurban, Kantar ve Hocaoğlu, Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi bölgesindeki rüzgar 

karakteristiğini, Weibull dağılımı üzerinde analiz 

etmişler; parametre belirleme yöntemi olarak ise, 

Moment Metodu kullanmışlardır. [23] Hesaplanan 

rüzgar verilerinin standart sapmasının, kabul 

edilen değerler arasında olduğu görülmüş  ve 

bunun sonucunda, Moment Metodunun Eskişehir 

bölgesinin rüzgar potansiyelinin belirlenmesi için 

uygun bir parametre belirleme yöntemi olduğu 

kanısına varılmıştır. Ayrıca bu bölge için yapılan 

çalışmalarda, aylık ortalama rüzgar hızının yıl 

boyunca 3 m/s ve üzeri olduğunu tespit edilmiş ve 

rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi için 

uygun olduğu görülmüştür. 

Bulut ve Açıkkalp [24], bir aylık rüzgar 

verilerini kullanarak, literatürde çok sık 

kullanılmayan L-Mom yöntemini Weibull 

parametre tahminde kullanmış ve Grafik (En 

Küçük Kareler) ve En Yüksek Olabilirlik 

metotlarıyla karşılaştırmışlardır. Eskişehir’de 

yapılan çalışmada, 10 m yükseklikten ölçülmüş 

rüzgar hızı verileri ile ayrıca, Hellman Yükseltme 

Bağıntısı ile 30 m yükseklik için hesaplanmış 

veriler kullanılarak, Weibull dağılımı 

oluşturulmuştur. Her iki yükseklikteki rüzgar 

değerleri için de, L-Mom yönteminin diğerlerine 

kıyasla, MSE hata değerlerinin daha düşük olduğu 

ve daha başarılı sonuç verdiği görülmüştür. 

Ayrıca, az sayıda rüzgar verisi bulunan durumları 

analiz etmede, L-Mom yönteminin daha etkin 

olduğu sonucuna varılmıştır. Eskişehir için 

hesaplanmış şekil ve ölçek parametre değerleri ile 

MSE hata oranları Tablo 3’te verilmiştir. 

EKK 
10m 30m 

EYO 
10m    30m 

L-MOM
10m    30m 

Ölçek 
Parametresi 

2.19 3.19 2.22 3.23 2.21 3.22 

Şekil 
Parametresi 

2.56 2.56 2.36 2.36 2.35 2.35 

MSE 
Değerleri 

0.120868  0.158268 0.029276   0.087792 0.02665  0.085203 

Tablo.3. 

Kütahya’da yapılan çalışmada [25], bölgedeki 

rüzgar  enerjisi  potansiyeli,  Weibull  ve Rayleigh 
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modelleri temel alınarak incelenmiş ve parametre 

belirleme yöntemi olarak Grafik (En Küçük 

Kareler) Metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak, 

Weibull yaklaşımının Rayleigh yaklaşımına göre, 

rüzgar karakteristiğine çok daha iyi uyum 

sağladığı ve Grafik Metodunun bu bölge için 

başarılı sonuç verdiği görülmüştür. 

3.5. Karadeniz Bölgesi 

Usta, rüzgar enerjisi uygulamalarında Weibull 

parametrelerinin belirlenmesi için yeni bir yöntem 

olan, Güç Yoğunluğu Yöntemine Dayanan 

Olasılık Ağırlıklı Momentler (PWMBP, 

Probability Weighted Moments Based on the 

Power  Density  Method)  yöntemini geliştirmiştir. 

[26] Karmaşık sayısal hesaplamalar ve iterasyon

gerektirmeyen bu yöntemi, Cide Kastamonu

bölgesindeki ölçülmüş verileri baz alarak,

literatürde çok kullanılan 6 parametre belirleme

yöntemiyle ( En Yüksek Olabilirlik, Değiştirilmiş

En Yüksek Olabilirlik-Modified Maximum

Likelihood, Moment Metodu, Grafik Metodu,

Enerji Eğilim Faktörü Metodu-Power Density

Method, Olasılık Ağırlıklı Moment Metodu-

Probability Weighted Moment Method)

karşılaştırmıştır. Parametre belirleme metotlarının

başarım değerleri, farklı hata analiz testlerine ve

incelemenin yapıldığı aylara göre değişiklik

gösterse de, genel olarak PWMBP yöntemi diğer

yöntemlerden daha iyi bir performans

sergilemiştir. PWMBP’ye göre tahminlenmiş

Weibull dağılımının, incelenen diğer 6 metoda

kıyasla, gerçek rüzgar hızı verilerine belirgin bir

şekilde daha iyi uyum sağladığı görülmüştür. 7

farklı metot kullanılarak oluşturulmuş Weibull

dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil.6. 

Akdağ ve Güler, Amasra bölgesi için Weibull 

dağılımı   üzerinde,   rüzgar   karakteristiği analizi  

yapmışlardır. [27] Genç ve arkadaşlarının 

Akşehir’de yaptıkları çalışmada, En Yüksek 

Olabilirlik Yöntemi daha uygun sonuç verdiği 

için, Akdağ ve Güler de onların çalışmasını baz 

alarak Weibull parametre belirleme yönteminde 

EYO yöntemini kullanmışlardır. EYO parametre 

belirleme metodu kullanılarak oluşturulan Weibull 

dağılımının, gerçek değerlerle uyumluluğu hata 

analiz  yöntemleriyle  test  edildiğinde, maksimum 

0.98 hata değeri verdiği için, EYO metodunun bu 

bölgede kullanımı, başarılı olarak 

değerlendirilebilir. 

Uçar ve Balo [28], Türkiye’nin kıyı 

bölgelerindeki rüzgar karakteristiğini analiz 

ettikleri çalışmada; Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, 

Tekirdağ, İzmir, Muğla, Antakya, Mersin, 

Antalya, Sinop, Bartın ve Ordu olmak üzere 12 

farklı bölgeyi incelemişlerdir. Weibull'ın iki 

parametresini ise, Ortalama-standart Sapma 

Yöntemi (Mean-standard Deviation Method, 

MSD) kullanılarak belirlemişlerdir. Yapılan 

çalışmanın amacı, kıyı bölgelerdeki rüzgar 

potansiyelini karşılaştırmak olduğu için, 

parametre belirleme yönteminin etkisi 

değerlendirilmemiştir. Sonraki çalışmalarda hata 

analiz yöntemleriyle parametre belirleme 

metodunun başarımı test edilerek, dağılımın 

uygunluğu değerlendirilebilir. Sonuç olarak, örnek 

bir rüzgar türbini göz önünde bulundurulduğunda, 

maksimum enerji çıkışı Balıkesir istasyonunda 

olurken, minimum enerjisi çıkışı ise Bartın’da 

olmaktadır. 12 kıyı şehri, aylık ve yıllık rüzgar 

verilerine göre değerlendirildiğinde ise, Marmara 

bölgesinde yer alan bölgelerin, diğer kıyı 

bölgelerine kıyasla iyi bir rüzgar potansiyeline 

sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan 

Karadeniz kıyı bölgelerindeki 6 farklı bölgede 

yapılan çalışmada, Akpınar, 10 m yükseklikten 

ölçülmüş 9 yıllık rüzgar verilerinden yola çıkarak, 

Kuzeydoğu Anadolu kıyılarının rüzgar enerjisi 

potansiyelinin değerlendirmiştir. [29] Weibull 

parametreleri, Empirik Yöntemle aylık, mevsimlik 

ve yıllık olarak belirlenmiş ancak, oluşturulan 

dağılımların ölçülmüş verilerle uyumu, hata analiz 

yöntemleriyle değerlendirilmemiştir.  Sonuç 

olarak, Sinop, Samsun ve Trabzon bölgelerindeki 

rüzgar karakteristiği benzer eğilim gösterirken, 

Ordu ve Giresun eğrileri de kısmen yakın bir 

dağılım oluşturmuş ancak, Hopa bölgesindeki 

rüzgar davranışının diğerlerinden oldukça farklı 

olduğu  görülmüştür.  Ayrıca,  Sinop  sahasına bir 
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rüzgar türbini kurulması halinde diğer yerlere göre 

daha fazla güç üreteceği sonucuna varılabilir.  

3.6. Doğu Anadolu Bölgesi 

Almalı, Rüstemli ve Gürçam [30], Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 30 metre 

yükseklikten ölçülmüş 1 yıllık rüzgar verilerine ait 

Weibull dağılımını, En Yüksek Olabilirlik, Grafik 

(En Küçük Kareler) ve Moment Metodu olmak 

üzere, üç farklı istatiksel yöntemle 

hesaplamışlardır. Weibull dağılımı parametre 

belirleme yöntemlerinin başarım incelemesi için, 

Log-olabilirlik istatistiği tercih edilmiştir. 

İnceleme sonucunda, Van için en doğru sonucu 

EYO yöntemi verirken, Grafik (En  Küçük 

Kareler) yönteminin bu bölge için hatalı sonuçlara 

neden olduğu görülmüştür. Şekil 7’de En Küçük 

Kareler yöntemi ile hesaplanmış Weibull 

fonksiyonunun, diğer yöntemlerden farklı bir 

dağılım oluşturduğu gösterilmiştir. 

Şekil.7. 

Doğu Anadolu’da yer alan Maden,  Agın, 

Elazığ ve Keban bölgelerinde yapılan çalışmada 

[31], 6 yıllık rüzgar verileri kullanılmış ve 

bölgelerdeki rüzgar potansiyeli, Weibull ve 

Rayleigh dağılımları ile belirlenmiştir. Parametre 

belirleme yöntemi olarak, Grafik Metodu 

kullanılmış ve R2, RMSE, χ2 hata analizine göre 

değerlendirilmiştir. İncelemenin yapıldığı bütün 

bölgeler için, Grafik Metoduyla belirlenmiş 

Weibull yaklaşımının, Rayleigh  dağılımından 

daha başarılı olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, 

Grafik metodunun Elazığ bölgesi için iyi bir 

tahminleme yaptığı kanısına varılabilir. Ayrıca, 

yapılan çalışmada Maden’in, diğer üç bölgeyle 

karşılaştırıldığında daha iyi bir rüzgar enerjisi 

potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. 

Usta tarafından geliştirilen yenilikçi bir yöntem 

olan PWMBP metodu, Elazığ Keban bölgesindeki 

rüzgar analizinde Weibull parametresi belirlemede 

kullanılmıştır. [32] Aynı bölge için 6 farklı 

parametre belirleme yöntemi kullanılarak, 

yenilikçi yöntem ile diğer yöntemlerin 

karşılaştırılması, çeşitli hata analiz yöntemleri ile 

yapılmıştır. Sonuç olarak, incelemenin yapıldığı 

bütün aylar için, PWMBP yöntemi, diğer bütün 

yöntemlerden daha başarılı bir performans 

sergilemiştir. Ayrıca Grafik Metodunun, Keban 

bölgesi için en kötü tahmini yapan yöntem olduğu 

görülmüştür. 

3.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Karslı ve Geçit [33], rüzgar enerjisi 

projelerinde değerlendirilmesi için Gaziantep 

Nurdağı bölgesindeki rüzgar enerjisi 

potansiyelinin belirlenmesine ilişkin 10 m 

yükseklikteki ölçülmüş rüzgar verilerini 

kullanarak yaptıkları çalışmada, Weibull dağılımı 

parametrelerini Doğrusal Regresyon Analizi 

(Grafik Metodu, En Küçük Kareler Metodu) ile 

belirlemişlerdir. Ancak yapılan çalışmada, 

ölçülmüş veriler ile hesaplanmış Weibull dağılımı 

sonuçları, bir hata analiz yöntemiyle 

karşılaştırılmamıştır. Bu nedenle, Weibull 

dağılımının ve kullanılan parametre belirleme 

yöntemi olan grafik metodunun başarısını 

değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Ayrıca, 

ölçümün yapıldığı yüksekliğin 10 m olduğu ve 

günümüzdeki rüzgar jeneratörlerinin boyutları 

düşünüldüğünde, çalışmada tahmin edilen güç 

yoğunluğunun, kulenin yüksekliğine göre yeniden 

hesaplanması gerektiği vurgulanmıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre Weibull 

parametre belirleme yöntemlerinin başarımının 

incelendiği bu derlemede, şu sonuçlara varılmıştır:  

 Aynı coğrafi bölgede bulunan ve yakın

mesafede konumlanmış yerlerin bazılarında,

belirli parametre belirleme metotlarının daha

başarılı sonuç verme eğiliminde olduğu

görülse de, genel olarak bir coğrafi bölgedeki

çoğu ilde geçerli olacak şekilde, en başarılı

sonuç veren tek bir parametre belirleme

yöntemi veya yöntemleri görülememiştir.

Türkiye’nin bütün illerine ait rüzgar verileri

ile parametre belirleme metotlarının başarısını

inceleyen    yeterli    çalışma    olmadığı  için,
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coğrafi bölgelerdeki bütün  iller 

incelenememiş ve bir coğrafi bölgedeki çoğu 

ilde geçerli olabilecek bir parametre belirleme 

metodu olup olmadığı sonucuna kesin olarak 

varılamamıştır. 

 Aynı coğrafi bölge içerisinde yer alan ve

birbirine yakın konumda bulunan farklı illerin

rüzgar karakteristikleri, birbirinden tamamen

farklı özellik gösterebildiği gibi, dolayısıyla

bu iller için en başarılı parametre belirleme

yöntemi de farklı olabilmektedir. Ayrıca, aynı

coğrafi bölgede yer alan iki farklı ilden biri

için, bir parametre belirleme metodu en

başarılı sonucu verirken; aynı metot diğer il

için en kötü sonucu verebilmektedir.  Diğer

bir yandan, birbirinden uzak coğrafi

bölgelerde yer alan iller için ise, en uygun

Weibull parametre belirleme yöntemi aynı

olabilmektedir. Rüzgar karakteristiği ve buna

bağlı olarak en başarılı sonuç veren parametre

belirleme metodu, coğrafi bölgelerin dışında,

lokasyonun özel konumu, ölçümün yapılığı

yükseklik ve çevresel etkilere bağlıdır.

 Önceki çalışmalarda kullanılan bir metodun

başarılı sonuç vermesi üzerine, o bölgeye

yakın bir yerdeki rüzgar karakteristiği

incelemesi için yapılan çalışmalarda yine o

metodun seçildiği çalışmalar bulunmaktadır.

Ancak en doğru parametre belirleme

metodunun seçilmesi için bölgesel değil, yer

bazlı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

 Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için,

Weibull dağılımı parametreleri ile ilgili

yeterli çalışma bulunmadığı için, parametre

tahmin yöntemlerinin başarısının doğru

şekilde yorumlanamamaktadır. Örneğin 

yapılan bir çalışmada, Elazığ Keban 

bölgesinde Grafik Metodu başarılı olarak 

değerlendirilirken, yine aynı bölgede yapılan 

diğer parametre belirleme yöntemleriyle 

Grafik Metodunun karşılaştırıldığı başka bir 

çalışmada ise, Grafik Metodunun diğer 

metotlara kıyasla en kötü sonucu verdiği 

görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda 

Güneydoğu illerindeki rüzgar potansiyeli 

belirlenmesi için, Weibull dağılımı parametre 

yöntemlerinin değerlendirilmesi yapılabilir. 

 Farklı parametre belirleme yöntemlerini

kıyaslamak amaçlı yapılan çalışmaların

haricinde, literatürdeki bir çok çalışmada,

Weibull dağılımı ile ölçülmüş rüzgar

verilerinin oluşturduğu dağılımlar istatiksel

hata analizi yöntemiyle değerlendirilmemiştir.

Bölgenin rüzgar karakteristiği istatiksel 

olarak belirlenmiş ancak, hata analiz 

yöntemleriyle kullanılan parametre belirleme 

metodunun ne kadar doğru bir dağılım 

oluşturduğu ve bu metotların başarımları 

incelenmemiştir. Rüzgar potansiyeli 

belirlemek amaçlı yapılan çalışmalara, hata 

analizi eklenerek daha kesin bir sonuç ortaya 

koyulabilir. Böylelikle, hata oranının yüksek 

çıkması durumunda parametre belirleme 

yöntemi değiştirilerek, daha başarılı bir 

dağılım oluşturulabilir 

 Sonuç olarak, parametre belirleme 

metotlarının başarısını değerlendiren 

çalışmalar Türkiye’deki bütün iller için 

mevcut olmadığı için, coğrafi özellikler ve 

iklim koşulları temel alınarak oluşturulmuş 

coğrafi bölgelerdeki illerin çoğu için, başarılı 

olan bir parametre belirleme metodunun 

bulunduğu veya bulunmadığı sonucuna 

mutlak olarak varılamamıştır. Ancak 

literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, farklı 

coğrafi bölgelerde benzer rüzgar 

karakteristiği sergileyen yerlerde aynı 

yöntemin başarılı olabildiği diğer bir yandan, 

aynı bölgedeki illerde de, farklı yöntemlerin 

başarılı olabildiği görülmüştür. Bu nedenle, 

Türkiye’deki her bir il için en başarılı 

parametre belirleme yöntemi istatiksel olarak 

belirlenip coğrafi bölge haritası dışında, “En 

Başarılı Parametre Belirleme Yöntemleri 

Haritası” oluşturulabilir. Böylece rüzgar 

karakteristiği çalışmalarında direkt olarak en 

başarılı parametre belirleme yöntemi 

kullanılarak, o bölge için daha doğru bir 

Weibull dağılımı oluşturulabilir ve rüzgar hızı 

ile rüzgar gücü daha doğru bir şekilde tahmin 

edilebilir. 
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Özet 

Fotovoltaik sistemler, güneşten elektronik dönüşüm 

birimlerini kullanarak elektrik enerjisi üreten 

yapılardır. Bu sistemlerle üretilen elektrik enerjisi 

ulusal enterkonnekte şebekeye verilebilmekte, 

böylelikle ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin, şebekeye 

bağlı tüketim birimlerince kullanımı sağlanmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada, şebekeye bağlı fotovoltaik 

santrallerin; fotovoltaik modül, evirici ve şalt ekipmanı 

seçim kriterleri ele alınmıştır. 

1. GİRİŞ

Fotovoltaik sistemler, güneşten yeryüzüne gelen 

fotonların bünyelerindeki enerjiyi, elektronik 

dönüşüm düzenekleri yardımıyla  elektrik 

enerjisine dönüştüren yapılardır. Bu dönüşüm 

sonucu elde edilen enerji, doğru akım (DC) veya 

alternatif akım (AC) karakteristikli olabilir. Bu 

durum, tüketim biriminin yapısına bağlıdır. 

Tüketim birimi DC karakteristikli ise, fotovoltaik 

sistemde temel elemanlar olarak; fotovoltaik 

modül, DC/DC konvertör/şarj regülatörü ve akü 

grubu bulunur. Tüketim birimi AC karakteristikli 

ise, o zaman sistemde; fotovoltaik modül,  evirici 

ve ihtiyaç dahilinde yükseltici tip transformatör yer 

alacaktır. Şekil 1’de DC karakteristikli, Şekil 2’de 

ise AC karakteristikli tüketim birimleri için 

fotovoltaik sistem blok şemaları verilmiştir. 

Şekil 1: DC çıkışlı fotovoltaik sistem. 

Şekil 2: AC çıkışlı fotovoltaik sistem. 

Bu çalışmanın konusu olan AC çıkışlı fotovoltaik 

sistemler, “şebeke bağlantılı” veya “on grid” 

isimleriyle de anılırlar. Burada AC çıkışlı 

fotovoltaik sistemlerden bahsedilirken, “şebeke 

bağlantılı FV sistem” ibaresinin kısaltması olarak 

“ŞBFVS” kullanılacaktır. 

ŞBFVS’ler, fotovoltaik modüllerle ürettikleri DC 

elektrik enerjisini evirici birimine aktarır. Evirici, 

üretilen bu DC enerjiyi, 50 Hz frekansında 

monofaze (230 V) veya trifaze  (400  V)  AC 

elektrik enerjisine dönüştürür. Bu dönüşüm 

sonunda üretilen enerji, doğrudan konutlarda 

kullanılabileceği gibi, bir transformatör üzerinden 

ulusal enterkonnekte şebekeye de verilebilir.  

Son yıllarda tüm dünya da olduğu gibi  ülkemizde 

de fotovoltaik sistem uygulamaları 

yaygınlaşmaktadır. Çok sayıda yatırımcı, 

fotovoltaik sistemlerle lisanssız elektrik enerjisi 

üretimi yapabilmek amacıyla bağlantı görüşü 

alabilmek için yerel elektrik dağıtım şirketlerine 

başvurmuştur. Ancak kurulu santral güçlerine 

baktığımızda, ülkemizde lisanssız fotovoltaik 

santral gücü 1.500 MW civarındadır [1]. 

Yapılan bu çalışmada, ŞBFVS’lerin; fotovoltaik 

modül seçimi, evirici tayini, transformatör tipinin 

ve gücünün belirlenmesi, kablo, sigorta, devre 

kesici, güç şalteri v.b. şalt ekipmanlarına dair 

tasarım ve ekipman seçim kriterleri ele alınmış, 

kriterlerin tamamı, 441.60 kW gücünde Denizli 

ilinde kurulması planlanan örnek bir GES (Güneş 

Enerjisi Santrali) projesi üzerinden 

değerlendirilmiştir. 

mailto:engincetin@pau.edu.tr
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2. FOTOVOLTAİK MODÜL SEÇİMİ

Fotovoltaik modül (Şekil 3), hem maliyet 

anlamında hem de fiziki anlamda, bir fotovoltaik 

santralin en hacimli ekipmanıdır. Görevi; güneş 

ışınlarından DC karakteristikli elektrik enerjisi 

üretimi olan fotovoltaik modüllerin, ticari olarak, 

ülkemizdeki fotovoltaik santrallerde, çoğunlukla 

polikristal özellikli olanları tercih edilmektedir. 

Bunun en önemli sebebi, polikristal modüllerin 

monokristal modüllere göre kolay temin edilebilir 

ve ekonomik olmalarıdır. 

Şekil 3: CSUN 260-60P polikristal FV modül [2]. 

Fotovoltaik santral kurulumu için, öncelikle santral 

kurulacak arazinin tespiti gerekir. Santralde 

kullanılacak fotovoltaik modüllerin markaları ve 

modelleri belirlendikten sonra, yerleşim planı 

üzerinde santrali oluşturacak fotovoltaik 

modüllerin sayısı tespit edilir. Bu modüller, proje 

üzerine, arazinin bulunduğu konuma göre ve de 

modül sıraları birbirlerini en az düzeyde 

gölgeleyecek şekilde (bu durum PV*SOL v.b. 

yazılımlar kullanılarak kontrol edilebilir) 

yerleştirilir. Bu şekilde, santralde kullanılacak 

modül sayısı kabaca tespit edilebilir.  Nihai  sayı 

ise, ancak eviricilerle birlikte değerlendirildiğinde 

belirlenebilir. 

Bu noktada, saha topolojisine uygun olarak 

fotovoltaik modül sayısı belirlendikten sonra, bu 

modüllerin teknik özellikleri değerlendirmeye 

alınmaktadır. Burada; modülün gücü (Pm), açık 

devre gerilimi (VOC-m), maksimum güç 

noktasındaki gerilimi (VMPP-m), kısa devre akımı 

(ISC-m) ve maksimum güç noktasındaki akımı (IMPP- 

m) incelenir. Şebeke bağlantılı sistemlerde 

fotovoltaik modüller seri bağlanarak, mümkün 

olduğunda yüksek değerde bir gerilim seviyesine 

ulaşılmaya çalışılır. Seri bağlantı sonucu oluşan 

yapı, dizi olarak adlandırılır. 

Çizelge 1’de, CSUN-260-60P fotovoltaik 

modülüne ait teknik veriler sunulmuştur. Burada 

örnek  olarak sunulan  FV modül; 260  W gücünde,  

polikristal yapılı bir modüldür. FV santral dizi 

karakteristikleri belirlenirken, fotovoltaik modülün 

teknik verilerini içeren çizelgeye riayet edilmelidir.  

Çizelge 1: CSUN 260-60P FV modül teknik 

özellikleri [2] 

Fotovoltaik modül dizilerinin belirlenmesinde, o 

dizilerin bağlanacağı evirici ünitesinin teknik 

özellikleri de göz önüne alınır. Evirici dizi 

girişlerinin ne kadarlık bir açık devre gerilimine, 

MPP (Maximum Power Point) gerilimine, MPP 

akımına ve kısa devre akımına müsaade ettiğinin 

bilinmesi önemlidir. Dizideki FV modüllerin 

tamamı seri bağlı olduğundan, akım bazında bir 

hesaba gerek yoktur. Çünkü tek bir modülün kısa 

devre veya MPP akımı, FV modüller seri bağlı 

olduğundan, aynı zamanda tüm dizinin kısa devre 

(ISC-d) veya MPP (IMPP-d) akımı olacaktır. Ancak 

gerilim değerleri için böyle bir durum söz konusu 

değildir. Bir dizinin açık devre gerilimini 

belirlemek için; 

UOC-d  = n x UOC-m (1) 

denkleminden, dizinin MPP gerilimini belirlemek 

için ise; 

UMPP-d  = n x UMPP-m (2) 

denkleminden faydalanılır. Burada; 

n Bir dizideki FV modül sayısı 

UOC-d Dizi açık devre gerilimi 

UOC-m FV modül açık devre gerilimi 

UMPP-d      Dizi MPP gerilimi 

UMPP-m FV modül MPP gerilimi 

şeklindedir. 

3. EVİRİCİ SEÇİMİ

Fotovoltaik santrallerde yer alan evirici üniteleri, 

fotovoltaik modüllerce üretilen DC 

karakteristikteki elektrik enerjisini, AC’ye 

dönüştüren yapılardır. Bu üniteler trifaze olarak, 

küçük güçte (string inverter, genellikle 3 kW – 60 

kW aralığında) ya da büyük güçte (central inverter, 

genellikle 2 MW’a kadar) seçilebilir. Şekil 4’te, 

ABB Trio 27.6 TL OUTD model evirici, Çizelge 2 

ve   3’de  ise,  sırasıyla  bu   eviricinin  DC  ve  AC 
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teknik özellikleri sunulmuştur. Evirici seçimi 

yapılırken, santralde kullanılacak FV modüllerin 

teknik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Yanı 

sıra, eviricilerin dış ortamda mı yoksa doğa 

şartlarının yıpratıcı etkilerinden  korunaklı  bir 

yerde mi tesis edileceği, ayrıca, bağlantı görüşünde 

belirtilen güç sınırına ne derecede yaklaşılabileceği 

hususları da önemlidir. Zira; evirici AC güçleri, 

bağlantı görüşünde belirtilen güç değerini, ilgili 

mevzuat gereği aşacak şekilde seçilemez.  

Şekil 4: ABB Trio 27.6 TL OUTD evirici [3]. 

Çizelge 2: ABB Trio 27.6 TL OUTD evirici DC 

teknik özellikleri [3] 

Çizelge 3: ABB Trio 27.6 TL OUTD evirici AC 

teknik özellikleri [3] 

Evirici girişlerine FV dizi montajı yapılacağı 

zaman, evirici kataloğundaki şu kriterler 

incelenmelidir: 

 Evirici DC izolasyon seviyesi (1.000 V ya

da 1.500 V)

 Evirici MPP DC gerilimi (V)

 Evirici MPP DC akımı (A)

 Evirici DC kısa devre akımı (A)

 Evirici için, müsaade edilen maksimum

DC giriş gücü değerleri (W)

 Eviricinin bünyesinde koruma ve şalt

ekipmanı bulunup bulunmadığı (DC+AC

AG parafudr, devre kesici, sigorta,

DC+AC şalter).

Bu bilgiler, FV modül teknik özellikleri ile birlikte 

değerlendirilerek, santral bünyesindeki eviricilere 

tesis edilebilecek FV modül dizilerinin ve her bir 

dizideki FV modül sayılarının tespiti mümkün 

olabilmektedir. Bunun için, Bölüm 2’deki hususlar 

göz önüne alınmalıdır. 

4. ÖRNEK TESİS

Şekil 5’te, Denizli İli Akköy İlçesi’nde kurulu, 

TEDAŞ proje onay dosyaları bu makalenin 

yazarınca hazırlanan, 441.60 kW gücündeki 

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ GES-1 FV 

Santrali görülmektedir. Santralin projelendirme 

safhasında, 16 adet ABB Trio 27.6 TL OUTD 

evirici ve 1.920 adet her biri 260 W gücünde 

CSUN 260-60P FV modül planlanmıştır. Santral; 

ürettiği enerjinin bir miktarı DESKİ Akköy Arıtma 

Tesisi iç ihtiyacının karşılanması, kalanının ise 

ulusal enterkonnekte şebekeye aktarılması hedefi 

üzerine tasarlanmıştır. 

Şekil 5: DESKİ GES-1 FV Santrali. 

Santral tasarlanmadan önce; arazinin zemin etüdü 

yapılmalı, arazinin marjinal tarım arazi statüsüne 

girip girmediği, santralin indirici merkezlerine 

uzaklığı, santralin irtibatlanacağı transformatörün 

ilgili mevzuat kapasitesinin yeterli olup olmadığı 

gibi hususlar da irdelenmelidir. Bu hususlarla ilgili 

prosedürlerin yerine getirilmesine müteakip, asıl 

projelendirme safhasına geçilir. Seçilen arazi 

üzerine, PVSOL veya benzeri yazılımlar ile FV 

modül yerleşimi yapılır. Ortaya çıkan FV modül 

sayısına göre santral DC gücü, neticede de 

kullanılacak eviricilere göre, bağlantı görüşüne 

esas teşkil eden santral AC gücü tespit edilir. 

Öncelikle, evirici üreticisinin, evirici seçimi ile 

ilgili yazılımları üzerinden, santralde kullanım için 

seçilen  eviricilere  tesis edilebilecek  dizi  sayısı ile 
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her bir dizide tesis edilebilecek FV modül sayısı 

tespit edilir. Bu çalışmada, ABB’nin web tabanlı 

Stringsizer 2.0 yazılımı (http://stringtool.power- 

one.com/) kullanılmıştır. İlgili yazılıma göre, iki 

ayrı MPP bölümü ver bir bölümde beşer adet dizi 

girişi bulunan ABB 27.6 TL OUTD’nin her bir 

MPP bölümünde, üçer adet dizi girişinin 

kullanılabileceği, ayrıca her bir diziye ise seri bağlı 

yirmişer adet FV modülün tesis edilebileceği 

sonucuna varılmıştır (Şekil 6). 

Şekil 6: Evirici dizi topolojisi [4]. 

Her ne kadar yazılım ile yapılan analiz sonuçları 

yukarıdaki durumu verse de, analiz sonuçlarının 

manuel olarak da teyidi yerinde olacaktır. Bunun 

için, öncelikle evirici izolasyon seviyesinin aşılıp 

aşılmadığına bakılır. Bu noktada, 1 no’lu 

denklemden yararlanılır. Çizelge 1’e göre, FV 

modülün açık devre gerilimi 37.70 V olduğundan, 

dizi en yüksek gerilim değeri, her bir dizide yirmi 

adet FV modül bulunduğu için, Denklem 1’e göre 

şu şekilde elde edilir: 

UOC-d  = 20 x 37.70 = 754 V 

ABB evirici için en büyük DC giriş gerilim değeri 

(izolasyon gerilimi) 1.000 V’tur [3]. Bu durumda, 

oluşturulan dizilerin bu izolasyon seviyesini 

aşmadıkları görülmektedir. 

İzolasyon seviyesinin kontrolünün ardından, dizi 

MPP gerilim değerinin kontrolü yapılır. Bu değer, 

evirici nominal giriş gerilim değerinin atında 

olmalıdır. Denklem 2’ye ve Çizelge 1’e göre bu 

değer, şu şekilde hesaplanır: 

UMPP-d  = 20 x 30.30 = 606 V 

Çizelge 2’ye göre; evirici nominal çalışma gerilimi 

620 V’tur. Bu değer, eviricinin verimli bir şekilde 

çalışabilmesi için belirlenmiş bir değerdir. 

Hesaplanan değer, makul kabul edilebilecek 

düzeyde,   bu   değerin   altında  kalmıştır. Bununla  

birlikte, yine aynı çizelgeye göre, evirici DC giriş 

gerilim aralığı 301 – 950 V olduğundan, 

hesaplanan değer uygun kabul edilir. 

Çizelge 1’e göre FV modül kısa devre akımı 8.95 

A, MPP akımı ise 8.58 A’dir. Bu değerler, aynı 

zamanda dizi değeri olarak da alınır. Bu çalışmada, 

eviricilerde her bir MPP girişinde 3 dizi 

kullanılmıştır ve bu diziler birbirlerine paralel 

bağlıdır. Çizelge 2’ye göre her bir MPP girişi için 

maksimum giriş akımı 32 A, maksimum kısa devre 

akımı ise 40 A’dir. O halde örneğin MPP 1 için;  

IMPP-1  = nd x IMPP-d (3) 

IMPP-1  = 3 x 8.58 = 25.74 A 

değeri elde edilir. Burada nd; paralel bağlı dizi 

sayısıdır. Bu değer, izin verilen en büyük akım 

değeri olan 32 A’nın altındadır. 

Benzer hesaplama, kısa devre akımı için 

yapıldığında; 

IMPP-1  = nd x IMPP-d (4) 

IMPP-1  = 3 x 8.95 = 26.85 A 

elde edilir. Bu değer, evirici MPP girişi kısa devre 

akımı üst sınır değeri olan 40 A’den küçüktür.  

Son olarak evirici DC güç girişi ile eviriciye tesis 

edilen FV modül güçleri karşılaştırılmalıdır. 

Çizelge 2’ye göre, eviricinin her bir MPP girişine 

en fazla 16.000 W’lık FV modül tesis edilebilir. 

Şekil 6’ya göre, bu santralde her bir MPP girişine 

60 adet FV modül planlanmış olup, her bir FV 

modül 260 W gücünde olduğundan, toplamda bu 

durum 15.600 W’lık güce karşılık gelmektedir. 

Dolayısıyla evirici için seçimi yapılan FV modül 

toplam gücü, üretici tarafından belirlenen sınır 

değerin altında kalınmaktadır. 

Evirici ve FV modül uyumluluk kontrolleri bu 

şekilde yapıldıktan sonra, şalt ekipmanı seçimi 

aşamasına geçilir. 

Santraldeki tüm FV modüller, 4 mm2 kesitli PV1-F 

solar kablolar ile evirici girişlerine irtibatlanmıştır. 

Bu kabloların hem DC gerilim düşümü hem de DC 

akım taşıma kapasitesi yönünden kontrolü icap 

eder. Santraldeki tüm DC kablolar aynı kesitli 

olduğundan, santraldeki 42 m’lik en uzun hattın 

DC gerilim düşümü yönünden kontrolü yeterlidir. 

Buna göre, 45 0C’lik ortam sıcaklığı için gerilim 

düşümü (k: bakır katsayısı); 

%eDC = (1.1 x 2 x l x IMPP-d x %100) / (k x s x UMPP- 

d) (5) 

http://stringtool.power-/
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%eDC  = (1.1 x 2 x 42 x 8.58 x %100) / (56 x 4 x 

606) = % 0.58

şeklinde elde edilir. Bu değerin, %1’i aşmaması 

istenir. 

DC kablolar, akım taşıma kapasitesi yönünden de 

kontrol edilmelidir. Tesiste kullanılması planlanan 

kablonun akım taşıma kapasitesi 44 A’dir [5]. 

Çizelge 1’e göre dizi kısa devre akımı 8.95 A 

olduğundan, seçilen DC kablo kesitleri, akım 

taşıma kapasitesi yönünden de uygun olacaktır. 

Bu örnekte, her biri 27.600 W gücünde toplam 16 

adet evirici planlanmıştır. Bu, toplamda 441.60 

kW’lık AC güce tekabül eder. Yani santralin 

bağlantı görüşüne esas teşkil eden gücü, 441.60 

kW’tır. Cos φ değeri 0.85 kabul edildiğinde, 

santral için tesis edilmesi gereken transformatörün 

gücü, 

PTr  = √3 x U x I x cosφ (6) 

441600 = √3 x 400 x I x 0.85 

I = 750.77 A 

STr  = √3 x U x I (7) 

STr  = √3 x 400 x 750.77 ≈ 520 kVA 

şeklinde elde edilir. Arıtma tesisinin, 630 kVA 

gücünde (34.5 kV / 0.4 kV) bir transformatörü 

bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut transformatör, 

yükseltici transformatör şeklinde kullanılıp, FV 

santralin ulusal enterkonnekte şebekeye irtibatı 

sağlanabilecektir. 

16 adet eviricinin çıkışı, Şekil 7’de görüldüğü 

üzere paralellenecek, sonrasında elde edilen tek hat 

üzerinden de santral, yükseltici olarak kullanılacak 

transformatöre irtibatlanacaktır. AC kablolama her 

aşamada gerilim düşümü yönünden Denklem 8’e 

göre kontrol edilmeli, her bir evirici ile 

transformatör sekonder terminalleri arasındaki 

gerilim düşümünün %5’i geçmemesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca, kabloların akım taşıma 

kapasiteleri de kontrol edilmelidir. 

Şekil 7: Santralin AC topolojisi [4]. 

%eAC  = (1.1 x 100 x P x l) / (k x s x U2) (8) 

Seçilen eviricide dahili olarak; AC+DC şalter, DC 

sigorta, DC ve AC parafudr bulunmaktadır. DC 

tarafta kullanılan sigorta 15 A değerinde olup, bu 

sigorta değeri, iki açıdan kontrol edilmelidir. Buna 

göre; 

 Santralde kullanılan FV modüllere tesis

edilecek seri sigorta değeri en fazla 20 A

olmalıdır [2].

 Dizi sigorta değeri, dizi kısa devre akımın

(8.95 A) 1.5 katından büyük olmalıdır [3].

Kullanılan 15 A’lik dahili DC sigortalar, her  iki 

şart ele alındığında uygun görülmüştür. AC taraf 

için koruma ekipmanı seçilirken; seçilecek 

minyatür dere kesici ve güç şalterleri için, mutlak 

surette kısa devre akımı hesabı yapılması ve 

koruma ekipmanı kısa devre kesme kapasitelerinin 

(ICu), bu kısa devre akımına göre seçilmesi 

gerekmektedir. 

5. SONUÇ

Yapılan bu çalışmada, Denizli ilinde kurulu bir FV 

santralin elektriksel tasarım safhaları ele alınmıştır. 

FV santraller, ülkemizde son yıllarda önemli birer 

enerji üretim kaynağı haline gelmektedir. Bu 

noktada; santrallerin teknik düzenlemelere uygun 

olarak sorunsuz bir şekilde işletilebilmeleri için, 

mutlak surette yine ilgili teknik düzenlemelere 

uygun bir şekilde tasarlanmaları gerekmektedir. Bu 

yapılmadığı takdirde, yaşanabilecek problemlerde 

gerek arz güvenliği gerekse FV santrallerin verimli 

bir şekilde işletilebilmeleri bağlamında ciddi 

sıkıntılar yaşanabileceği, yadsınamaz bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6. KAYNAKLAR

[1] https://www.teias.gov.tr/sites/default/files/2017-

08/2017.08.14%20TE%C4%B0A%C5%9E%20YT

M%20G%C3%BCnl%C3%BCk%20Faaliyet%20Ra

poru-%C4%B0nternet%20Versiyonu.pdf

[2] CSUN 260-60 P Ürün Broşürü, pdf dosyası, 2 sayfa,

version 1/2015-TUR-LC, www.csun-solar.com

[3] ABB String Inverters TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Product Brochure, BCD.00379 Rev. C EN

25.03.2015, pdf version.

[4] Cetin, E., Yilanci, A., Design Criteria of Ground

Mounted  Photovoltaic  Power  Plants: A Sample for

441.60 kW Power Plant, Developments in Science

and Engineering, St. Kliment Ohridski University

Press, Sofia, 2016.

[5] Seval Kablo Ürün Kataloğu, pdf versiyonu, 308

sayfa, www.sevalkablo.com

http://www.teias.gov.tr/sites/default/files/2017-
http://www.csun-solar.com/
http://www.sevalkablo.com/


106 

Düzenli ve Düzensiz Dalga Enerji Karakteristiğini Yansıtan 

Doğrudan-Sürüşlü Bir Dalga Enerji Dönüştürücü Emülatörünün 

Tasarımı ve Modellenmesi 

Erdinç ŞAHİN1, İsmail Hakkı ALTAŞ2

1Sürmene Abdullah Kanca MYO 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

esahin@ktu.edu.tr 

2Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ihaltas@ktu.edu.tr 

Özet 

Dalga enerjisi son yıllarda oldukça dikkat çeken 

yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesidir.  

Dalga enerji yoğunluğunun rüzgâr ve güneş gibi 

popüler enerji kaynakları yoğunluğundan yüksek 

olması, dalga enerjisini öne çıkaran önemli özelliklerin 

başında gelmektedir. Dalgalardan enerji çıkarımı  

dalga enerji dönüştürücüleri ile sağlanmaktadır. Dalga 

enerji dönüştürücü sistemleri dalgaların sahip olduğu 

hareket enerjisini elektrik gücüne dönüştürmektedir. 

Kıyı veya açık deniz konumlu olabilen bu enerji 

dönüştürücü sistemlerinin gerçek zamanlı 

kurulumlarından önce laboratuvar ortamında emüle 

edilerek enerji çıkarımında kullanılacak olan 

sistemlerin test edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma da 

düzenli ve düzensiz dalgalardan üretilen enerji 

karakteristiğini yansıtabilecek doğrudan sürüşlü bir 

dalga enerji dönüşüm sistemi tasarımı laboratuvar 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistemin 

modelleme başarımı benzetim ve laboratuvar  

ortamında elde edilen sonuçlar ile gösterilmektedir. 

Yapılan bu çalışma gelecekte dalga enerjisi çalışacak 

araştırmacılara yol gösterecektir. 

1. GİRİŞ

Fosil yakıt fiyatlarının sürekli değişken olması ve 

bu kaynakların çevreye olan olumsuz etkileri 

nedeniyle yenilenebilir enerjiye olan ilgi her geçen 

gün artmaktadır. Öyle görünüyor ki geleceğin 

enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yenilenebilir 

enerji kaynaklarından sağlanacaktır [1, 2]. 

Güneş enerjisi canlı yaşamı ve varlığı için 

tartışmasız bir kaynaktır. Son yıllarda güneş 

ışınlarından elektrik üretimi yapan güneş 

panellerinin kullanımı teknolojik gelişmeler ile 

birlikte bir hayli dikkat çekmektedir. Güneşin 

dünya yüzeyini farklı sıcaklıklarda ısıtması ile 

diğer  bir  önemli  yenilenebilir enerji kaynağı olan  

rüzgâr oluşmaktadır. Rüzgârın ise okyanus ve 

deniz yüzeylerinde esmesiyle dalga oluşumu 

gerçekleşmektedir. Rüzgâr sayesinde üretilen bu 

dalgaların enerjisi elektrik üretiminde 

kullanılabilir. Öyle ki İspanya, Japonya, Portekiz 

ve Tayland gibi bazı ülkeler dalga enerji 

potansiyelini görerek gelecek yılların yatırımını 

şimdiden planlamışlardır [3]. 

Dalga enerjisini öne çıkaran diğer bir konu ise gün 

içerisindeki kullanılabilirlik durumudur. Belirli bir 

bölgedeki dalga enerjisi kullanılabilirliği zamanın  

%90'ına kadarken, güneş ve rüzgâr enerjisi 

kullanılabilirliği yalnızca zamanın %20-30'u 

seviyesinde bulunmaktadır [4]. 

Dalga enerjisi kullanımının rüzgâr ve güneş 

enerjisi gibi artmamasının nedeni ise deniz 

dalgasından enerji çıkarımının yukarıda bahsedilen 

enerji çeşitleri kadar basit olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Dalgaların genlik ve 

frekansının doğası gereği düzensiz olması üretilen 

enerjinin de düzensiz olmasına yol açmaktadır. 

Üretilen bu enerji direkt olarak yük beslemesinde 

veya şebeke bağlantısında kullanılamayacağı için 

ultra-kondansatör, batarya veya diğer enerji 

kaynaklarının birlikte kullanıldığı bütünleşik bir 

enerji sistemine veya mekanik sistemler (hidrolik- 

pnömatik devreler) ile DED yapısının 

değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır [5]. 

Dalga enerjisi dönüştürücüleri (DED) en temel 

anlamda dalganın yatay ve dikey hareketlerini 

yakalayarak bu hareket enerjisini  elektrik 

enerjisine çeviren sistemlerdir. DED’ler ile ilgili 

yapılan çalışmaların patent tarihi 1799 yılına kadar 

dayanmaktadır [6]. DED sistemleri üzerine yapılan  

mailto:esahin@ktu.edu.tr
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çalışmalarda Japonya, Kuzey Amerika ve 

Avrupa'da binden fazla dalga enerji dönüşüm 

yöntemi patentlenmiştir [7]. Tasarımdaki bu büyük 

değişimlere rağmen, DED'ler genellikle konum ve 

türe göre sınıflandırılmaktadır [8]. 

Bu çalışmada düzenli ve düzensiz dalgalardan 

üretilen enerji karakteristiğini yansıtabilen  bir 

DED sisteminin laboratuvar ortamında kurulumu 

anlatılmaktadır. Laboratuvar ortamında tasarlanan 

sistemden elde edilen sonuçlar ile DED’in 

matematiksel modeli ile elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak yorumlanmaktadır. Bu çalışmada 

sıra ile 2. bölümde DED matematiksel modeli ve 

emülatörün laboratuvar ortamında kurulumu 

verilmektedir. 3. kısımda deneysel ortamda ve 

bilgisayar ortamında elde edilen sonuçlar yer 

almaktadır. 4. Bölümde ise sonuçlar 

değerlendirilerek yorumlanmaktadır. 

(1), (2) ve (3)’te verilen eşitliklerde λ dalga boyu, 

Φ0 akının büyüklüğü, x mıknatısların yer değişimi, 

N sarım sayısı olarak sembolize edilmiştir. 

2.2. Dalga Enerji Dönüştürücü Emülatörü 

Düzenli ve Düzensiz dalgaların, generatörde 

indüklediği gerilim karakteristiğini verecek olan 

dalga enerji dönüştürücü emülatörünün (DEDE) 

deneysel kurulumu laboratuvar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de şematik gösterimi 

verilen DEDE bir adet 3 faz AA motor, hız 

düşürücü olarak kullanılacak olan dişli  kutusu, 

sabit mıknatıslı generatör (SMG), 3 faz motor 

sürücü kartı, kontrol ünitesi, kontrol ünitesi 

elektriksel yalıtım devresi ve bilgisayardan 

oluşmaktadır. Emülatörde kullanılan 3 faz AA 

motorun, sabit mıknatıslı generatörün ve dişli 

çarkın katalog bilgileri Ek’te verilmektedir.  

Dalga Enerji Dönüştürücüsü 

Emulatörü 
3 faz 

2. DALGA ENERJİ DÖNÜŞÜM
Besleme 

3 faz 
3 faz AC motor Dişili 

kutusu 

SM 

Generatör 

SİSTEMİ 

Bu başlık altında DED matematiksel modeli ve 

laboratuvar ortamında kurulan DED sistemi 

tasarımı verilmektedir. 

Motor 

sürücü 

İzolasyon 

devresi 

dSPACE 

1104 

bağlantı kutusu 

Hız bilgisi 
Tek faz 

Gerilim/akım 
bilgisi 

2.1. DED Matematiksel Modeli 

Bu çalışma kapsamında DED’in ideal modeli için 

[9]’da verilen matematiksel eşitlikler 

kullanılmıştır. [9]’da DED’in matematiksel modeli 

çıkarılarak, farklı yük altında elde edilen sonuçlar 

deneysel olarak doğrulanmıştır. Matematiksel 

denklemler ile karakterize edilen 3-faz düzenli- 

düzensiz gerilim benzetim çalışmalarında 

kullanılmak üzere Matlab/Simulink ortamında 

modellenmiştir. 

3-faz bir generatör için faz kaymalarınında (θ=[0

2π/3 -2π/3]) dikkate alındığı 3-faz gerilim 

eşitlikleri aşağıda verilmektedir. 

PC 

MATLAB/SIMULINK 

Şekil 1: Laboratuvar ortamında kurulan DEDE 

şematik gösterimi. 

Bilgisayar ortamında oluşturulan dalga hız referans 

sinyali (DHRS) ile 3 faz AA motor sürülerek, 

gerçek deniz dalgasının ürettiği elektriksel enerji 

laboratuvar ortamında üretilmektedir. 

3 faz AA motoru istenilen referans hızda sürmek 

için 4 kW’lık bir güce sahip motor sürücü 

kullanılmıştır. Motor sürücünün güç değeri, 

motorun  anlık  akım  sıçramalarının   karşılanması  

V    
2 

N cos( 
2 

x) 
dx

(1) için  motorun  gücünün  iki  katından  daha yüksek

a 0  dt değerde seçilmiştir.

V    
2 

N cos( 
2 

x  
2 

) 
dx

(2) 3-faz  motor sürücü üzerinde yer  alan  AI  (analog
b  

0  3   dt giriş)-GND   (toprak)   bağlantı   uçlarına    kontrol
ünitesinde   üretilen   DHRS   uygulanarak,    farklı

V    
2 

N cos( 
2 

x  
2 

) 
dx

(3) frekans ve genliklerde 3-faz gerilim elde
c  

0  3 dt
edilmektedir. Bu işlemin yapılması için sürücünün
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üst frekans ve alt frekans limitleri ile çalışma modu 

dışardan kontrol edilebilecek şekilde ayarlanmıştır.  

Farklı yönlerde ve büyüklüklerdeki generatör 

milinin hareketi sayesinde, farklı frekans ve genlik 

değerlerinde 3-faz AA gerilim elde edilmektir. Bu 

çalışmada hem düzenli hem de düzensiz dalga 

modeli ile üretilen enerjinin modellenmesi 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan DEDE 

mekanik kısmı Şekil 2’de verilmektedir. 

(b) 

ortamında kurulan DED sistemine ait model Şekil 

4’te verilmektedir. Şekil 4’te verilen DED 

bloğunun içerisinde DED matematiksel modeli 

bölümünde verilen gerilim eşitlikleri yer 

almaktadır. 

(a) (c) 

Şekil 2: DEDE mekanik kısım, (a) enkoder, (b) 3- 

faz motor, (c) dişli çark, (d) SMSG. 

3. SONUÇLAR

Bu başlık altında deneysel olarak üretilen 3-faz 

düzenli ve düzensiz gerilim, benzetim 

çalışmalarında kullanılan ve DED matematiksel 

modeli   kısmında   verilen   modelin   sonuçları ile  

karşılaştırılmaktadır. 

Şekil 4: DED düzenli ve düzensiz dalga enerjisi 

test üretim modeli. 

Düzenli ve düzensiz dalgaların indüklediği gerilim 

eşitliğinde (eşitlik 1-2-3) yer alan translator 

pozisyonunun birim zamandaki yer değişimi 

(dx/dt) yani hızına ait grafiksel gösterimler Şekil 

5’te verilmektedir. Benzetim ve laboratuvar 

ortamlarında düzenli ve düzensiz gerilimlerin 

üretiminde bu sinyaller kullanılmaktadır. 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

-1,0

Laboratuvar ortamında dalga enerji türbini 

karakteristiğini  emüle  etmek  için  kurulan sistem 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

hem düzenli dalga modeli hem de düzensiz dalga 

modeli için irdelenmiştir. DEDE sisteminde 

üretilen düzenli ve düzensiz gerilimin test edildiği 

şematik gösterimi Şekil 3’te verilmektedir. 

Sistem çıkışına 2 adet paralel bağlı 4700 uF-63 V 

elektriksel değerlere sahip kondansatör 

bağlanmıştır. Doğrultulmuş sistem çıkışı (DA 

gerilim) 20 Ω ve 200 Ω için gözlenmiştir. 

-1,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Zaman (s) 

(a) 
1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

-1,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

-1,0

3 faz AC motor Dişili 

SM 
Generatör 63V 63V 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Zaman (s) 

(b)
kutusu 

4700uF   4700uF 

Faz-faz 
Gerilim 

R 

DA 
gerilim 

Şekil 5: Düzenli (a) ve düzensiz (b) dalga 

enerjisinin üretiminde kullanılan translator yer 

değişimi ve hız grafikleri. 

Şekil 3: DEDE sistemi düzenli ve düzensiz dalga 

enerjisi test üretim şeması. 

Deneysel olarak gerçekleştirilen testler, aynı şartlar 

altında benzetim ortamında da yapılmış ve elde 

edilen     sonuçlar     karşılaştırılmıştır.    Benzetim  

İlk olarak düzensiz dalga modeline ait üretilen faz- 

faz gerilimin deneysel ve benzetim modelinden 

elde edilen görüntüleri Şekil 6’da verilmektedir. 

Üretilen gerilimin anlık maksimum değeri yaklaşık 

19 V değerindedir ve üretilen gerilim sinyali 

değişken  bir  periyota  sahiptir.  Deniz   dalgasının  
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doğal yapısı gereğince içerdiği süreksizlikler, 

gerilim düşümleri ve değişken periyodik yapısı, 

indüklenen geriliminde bu karakteristikleri 

yansıtmasına neden olur. 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

-2 
-4 
-6 
-8 

-10 
-12 
-14 
-16 
-18 
-20 

büyüklük olarak hem de periyodik olarak 

düzensizdir. 
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(a) 
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Zaman (s) 

(a) 
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Şekil 6: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzensiz tek faz gerilim. 

Düzenli dalga modeline ait,  generatörde 

indüklenen ve benzetim modeli ile elde edilen faz- 

faz gerilimleri Şekil 7’de  gösterilmektedir. 

Üretilen gerilimin maksimum değeri yaklaşık 19 V 

değerinde, periyodu ise 12.9 saniye olarak 

ayarlanmıştır. Düzenli dalga modeli düzensiz 

dalgaya göre periyodik gerilim tekrarlamaları 

içermektedir. 

Düzensiz gerilimin doğrultulmuş  ve 

kondansatörler ile filtrelenmiş farklı yük altındaki 

benzetim ve laboratuvar ortamındaki görüntüleri 

Şekil 8 ve 9’da gösterilmektedir. Yük değeri 

yüksek iken çıkışa bağlı kondansatörler ilk 

durumda şarj olduktan sonra bazı bölgelerde 

gerilimin sıfıra inmesini engellemektedir. Yük 

azaltıldığında ise DED’den çekilen akım arttığı 

için kondansatörler hızlı bir şekilde deşarj olmakta 

ve gerilimin sıfıra inmesini engelleyememektedir. 

Şekillerden göründüğü üzere  üretilen gerilim hem 

(b) 

Şekil 7: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzenli tek faz gerilim.  

Düzenli enerji modelinin farklı yük değerleri 

altında benzetim ve laboratuvar ortamlarında 

üretilen 3-faz gerilimin pasif doğrultucu ile 

doğrultulmuş görüntüleri Şekil 10 ve 11’de 

verilmektedir. 

Düzensiz dalga durumunda olduğu gibi düzenli 

dalga durumunda da çıkışa bağlanan yükün değeri 

azaltıldığında kondansatörler çıkış  geriliminin 

sıfıra inmesini engelleyememektedir. Çıkış yükü 

artırıldığında ise sistemden çekilen akım azaldığı 

için kondansatörlerin deşarj süresi uzamaktadır ve 

böylece gerilimin sıfıra inmesini engelleyerek 4 V 

seviyesinde tutmayı başarmaktadır. 

Her iki model içinde sistem çıkışına bağlanan 

kondansatörlerin değerleri artırıldığında daha 

dengeli ve doğrultulmuş bir DA gerilim elde 

edilecektir. Aynı zamanda sisteme bağlanan yük 

değeri de azaltıldığında kondansatörler gerilim 

düşümlerini doldurmakta yetersiz kalacaktır.  
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Şekil 8: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzensiz 3-faz gerilimin 

doğrultulmuş gösterimleri (Yük direnci: 200 Ω).  
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Şekil 10: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzenli 3-faz gerilimin 

doğrultulmuş gösterimleri (Yük direnci: 200 Ω). 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Zaman (s) 

(a) 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Zaman (s) 

(a) 

(b) 

Şekil 9: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzensiz 3-faz gerilimin 

doğrultulmuş gösterimleri (Yük direnci: 20 Ω).  

(b) 

Şekil 11: Benzetim (a) ve laboratuvar (b) 

ortamlarında üretilen düzenli 3-faz gerilimin 

doğrultulmuş gösterimleri (Yük direnci: 20 Ω).  
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4. DEĞERLENDİRMELER VE

YORUMLAR 

Bu çalışmada düzenli ve düzensiz dalga enerjisi 

karakteristiğini yansıtabilen bir DED emülatörü 

laboratuvar ortamında kurulmuştur. 

Dalga hız referans sinyali ile 3-faz motor sürücü 

üzerinden sürülen DED emülatöründe üretilen 

gerilim sinyalleri benzetim ortamında elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

Benzetim modeli ve laboratuvar ortamında kurulan 

sistem AA ve DA durumlarında farklı yük altında 

test edilmiştir. DA testlerinden elde edilen 

sonuçlarda ve benzetim sonuçlarında çıkışa 

bağlanan direnç yükü azaltıldığında kondansatörler 

hızlı bir şekilde deşarj olarak gerilimin sıfıra 

inmesini engelleyememektedir. Hem DA hem de 

AA testleri ile elde edilen sonuçlar 

karşılaştırıldığında oldukça benzer sonuçların elde 

edildiği gözlenmiştir. 
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Ek A 

Çizelge 1: SMG özellikleri 

Nominal güç (W) 1500 

Nominal hız (d/d) 550 

Faz direnci (Ohm) 5 

Faz endüktansı (mH) 18.2 

Kutup sayısı 8 

Tork sabiti (Nm/A) 1.1 

Hız sabiti (rpm/V) 11.5 

Rotor ataleti (kgm2) 0.011 

Başlangıç torku (Nm) <0.7 

Mıknatıs tipi NdFeB 

Çizelge 2: Dişli çark özellikleri 

Hız düşürme oranı 4 

Çıkış hızı (r/m) 359 

Çizelge 3: 3-faz motor özellikleri 

Nominal hız (d/d) 1440 

Nominal akım (A) 3.4 

Moment (Nm) 9.98 

Kutup sayısı 4 

Ağırlık (kg) 18 

Ses seviyesi (dBA) 55 

Koruma sınıfı IP 55 
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Özet 

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik 

enerjisinin üretim noktasından şebeke  bağlantı 

noktasına kadar izleyeceği hat üzerinde oluşturduğu ve 

/veya maruz kaldığı en temel riskler aşırı akım ve aşırı 

gerilimlerdir. Bu gibi hata durumlarına karşı santralin 

korunması hem üretilen enerjinin sürekliliği hem de 

çalışan personelin güvenliği açısından önem arz 

etmektedir. Bu makale fotovoltaik santrallerdeki bu 

hatalara karşı korumanın önemini ve nasıl yapılacağını 

okuyucuya aktarmak amacına yöenlik olarak 

hazırlanmıştır. 

1. GİRİŞ

Günümüz global enerji ve çevre bağlamındaki sera 

gazları ve kirletici maddelerin emisyonlarının 

azaltılması (ayrıca Kyoto protokolüne istinaden) 

hedefi birinci dereceden öneme sahiptir. Bu hedefe 

aynı zamanda birçok ülke tarafından yüksek 

miktarda kullanılması nedeniyle yok olmaya yüz 

tutmuş fosil yakıtların yedeklenmesi ve kullanımının 

azaltılması amacıyla alternatif ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılarak ulaşılabilir. 

Güneş kesinlikle büyük bir potansiyele sahip 

yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çevresel açıdan 

güneşten yararlanmak mümkündür. Güneşe maruz 

kalan karasal yarımkürenin yüzeyinin anbean 50 bin 

TW'ı geçen bir güç aldığını söylemek mümkündür; 

bu nedenle karasal topraklara erişen güneş enerjisi 

miktarı muazzamdır. Tüm dünyada kullanılan 

enerjinin yaklaşık 10 bin katı kadardır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan diğer 

sistemler arasında fotovoltaikler,  sistemin  kendi 

içsel nitelikleri sebebiyle umut vaat etmektedir: çok 

düşük hizmet maliyeti (yakıtı ücretsizdir) ve sınırlı 

bakım gereksinimleri vardır. Güvenilir,  gürültüsüz 

ve kurulumu kolaydır. Üstelik bazı bağımsız 

uygulamalarda fotovoltaikler diğer enerji 

kaynaklarıyla  karşılaştırıldığında, özellik geleneksel  

elektrik hatlarıyla erişilmesi zor olup ekonomik 

olmayan yerlerde kesinlikle uygundur. 

Bu Teknik Föy, bir fotovoltaik santrali hayata 

geçirirken karşılaşılacak temel kavramlar ve 

problemleri analiz etmeye yöneliktir. Güneş 

enerjisinden yararlanma yöntemlerine ilişkin genel 

bir açıklama ile başlayarak, FV santraller üzerinden 

aşırı akım, aşırı gerilim ve dolaylı temastan korunma 

yöntemleri ile ilgili kısa açıklamalar verilerek 

santrallerin farklı bileşenleri için doğru işletim ve 

koruma cihazlarının seçilmesine rehberlik edilir.  

2. AŞIRI AKIM VE AŞIRI

GERİLİMLERE KARŞI

KORUMA 

Bir fotovoltaik santralin düzenini tanımlarken, 

ihtiyaç görülen yerlerde atmosferik kaynaklı aşırı 

akım ve aşırı gerilimlere karşı santralin farklı 

bölümlerinin korunması sağlanmalıdır. 

Burada öncelikle inverterin kaynak (DC) ve yük 

(AC) tarafında FV santraldeki aşırı akımlara karşı 

koruma için koşullar; daha sonra olası bir doğrudan 

ya da dolaylı yıldırımın neden olduğu herhangi bir 

hasara karşı santralin korunması için yöntemler 

verilmiştir. 

2.1 DC   Tarafındaki   Aşırı   Akımlara   Karşı 

Koruma 

2.1.1  Kablo Korumaları 

Aşırı yüklere karşı koruma açısından bakıldığında,  

1.25 ∙ 𝐼2 veya üzeri bir akım taşıma kapasitesine

sahip olacak şekilde seçilmişlerse, FV dize 

kablolarının korunmasına ihtiyaç yoktur;  1.25 ∙ 𝑆𝑆𝐴  ∙ 

𝐼𝑆𝐶     veya  üzeri  bir  akım  taşıma  kapasitesine sahip

olacak şekilde seçilmişlerse, FV dizi kablolarının 

korunmasına ihtiyaç yoktur (IEC 60364-7). 
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Kısa devreler ile ilgili olarak, DC tarafındaki 

aşağıdaki durumlarda böylesi bir aşırı akımdan 

etkilenir: 

 FV sistemin poloritesi arasunda arıza;

 Topraklı sistemin toprak arızası;

 Topraktan izole sistemlerde çift toprak

arızası;

FV dize kablosundaki bir kısa devre [Şekil 1, hata 1] 

eş zamanlı olarak yük yönünde söz konusu dize 

tarafından (𝐼𝑆𝐶1 = 1.25 ∙ 𝐼𝑆𝐶 ) ev kaynak  yönünde

aynı invertere bağlı diğer SA-1 dize (𝐼𝑆𝐶   = (𝑆𝐴   − 1) ∙ 

1.25 ∙ 𝐼𝑆𝐶 )  ile  beslenir.  Eğer  FV  santral,  küçük ve

sadece  iki  dizeli  (SA=2)  ise,  sonuç   𝐼𝑆𝐶1   = 1.25  ∙ 
𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶1 olur ve dolayısıyla dize kablolarını kısa

devreye karşı korumaya gerek yoktur. 

Öte yandan, invertere üç veya daha fazla dize (𝑆𝐴  ≥ 

3) bağlandığında, ISC2 akımı servis akımından daha

yüksek olur ve dolayısıyla akım taşıma kapasiteleri

(𝑆𝐴 ≥ 3)’den düşük, yani 𝐼𝑍 < (𝑆𝐴  − 1) ∙ 𝐼𝑆𝐶 

olduğunda kabloların kısa devreye karşı korunması

gerekir.

FV dize birleştirici kutu ve FV dizi birleştirici kutu 

arasındaki bir kısa devre [Şekil 1, hata2] kaynak 

yönünde paralel FV alt dizi dizeleriyle (ISC3) ve yük 

yönünde aynı FV dizi birleştirici kutunun kalan (SA- 

SSA) dizeleriyle beslenir. 

Kısa devre akımı 𝐼𝑆𝐶3 = 𝑆𝑆𝐴 ∙ 1.25 ∙ 𝐼𝑠𝑐 FV dize

birleştirici kutu ile FV dizi birleştirici kutu 

arasındaki   devrenin   servis   akımı   ile  çakışırken, 

𝐼𝑆𝐶4   = (𝑆𝐴   − 𝑆𝑆𝐴) ∙ 1.25 ∙ 𝐼𝑆𝐶            akımı,     𝑆𝐴   − 𝑆𝑆𝐴  > 

𝑆𝑆𝐴   ⇒ 𝑆𝐴   > 2𝑆𝑆𝐴   ise servis akımından yüksektir.

Bu durumda, akım taşıma kapasitesi ISC4’den 

düşükse yani 𝐼𝑍 < (𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐴) ∙ 1.25 ∙ 𝐼𝑆𝐶 ise kabloyu

kısa devreye karşı korumak gerekir. 

2.1.2 Dizelerin Ters Akıma Karşı Korunması 

Gölgelenme veya arıza nedeniyle dize pasif hale 

gelerek aynı invertere paralel bağlı diğer dizeler 

tarafından üretilen elektrik gücünü bir akım 

üzerinden emer ve dağıtır; bu akım, standart işleme 

göre bahsedilen dizeden ters yönde akarak 

modüllere zarar verme riski taşır. 

Aynı invertere SA dizeleri paralel olarak bağlı 

olduğundan,  en  yüksek ters akım:  𝐼𝑟𝑒𝑣   = (𝑆𝐴  − 1) ∙ 

𝐼𝑆𝐶 ,  eğer  𝐼𝑟𝑒𝑣   < 𝐼𝑀𝑂𝐷_𝑀𝐴𝑋_𝑂𝐶𝑃𝑅 (IEC  TS  62548) ise

dizelerin korunması gerekmez; burada 

IMOD_MAX_OCPR, IEC 61730-2 tarafından belirlenen 

FV modül maksimum aşırı akım korumasıdır. 

2.1.3 İnverterin Katkısı 

İnverterin DC tarafındaki kısa devreye katkı 

şebekeden ve inverterin içindeki kapasitörlerin 

deşarjından gelebilir. Şebeke kısa devre akımı, 

inverterin diyotlarının serbest dönüşü nedeniyle olur 

ve bu durumda inverter köprü doğrultucusu olarak 

çalışır. Böylesi bir akım transformatörün ve çıkış 

devresine ait indüktörlerin empedansları tarafından 

sınırlanır. 50Hz’de galvanik yalıtımlı inverter 

durumunda bu akım mevcutken, transformatörsüz 

inverter durumunda yoktur. Nitekim, bu inverterler 

genelde bir giriş DC/DC konvertörüne sahiptir ve 

böylece FV jeneratörün geniş bir gerilim aralığında 

çalışması garantilenir; bu konvertör, yapıcı tipolojisi 

nedeniylei şebeke akımının kısa devreye katkısını 

engelleyen en az bir engelleme diyotuna sahiptir. 

Kapasitörün deşarj akımı, inverter ve arıza 

arasındaki kablolarla sınırlanır ve üstel eğilim ile 

kendini tüketir: kablo streçinin empedansı ne kadar 

düşük olursa, ilk akım o kadar yüksek ancak deşarjın 

zaman sabiti de o kadar düşük olur. Akan enerji, 

kapasitörlerde ilk depolanan enerjii ile sınırlıdır. 

Ayrıca, eğer bir engelleme diyotu veya benzer bir 

cihaz iki kutuptan biriyle seri bağlı ise, kısa devreye 

katkısı sıfırdır. 

Ancak, durum bazında değerlendirmek gerekebilir: 

özellikle kapasitörlerin oldukça yüksek bir deşarj 

akımı uzun süreli sabitlerle birleştiğinde, devre 

kesicilerin kesme kapasitesini  arttırılması 

gerekebilir. 

2.1.4 Koruyucu Cihazların Seçimi 

DC tarafındaki kısa devrelere karşı koruma ile ilgili 

olarak cihazlar mutlaka DC kullanımı için uygun 

olmalıdır; ayrıca FV dizi maksimum gerilimine eşit 

veya ondan yüksek bir Ue servis gerilimine sahip 

olacak  ve  bu  beklenen  en  düşük  çalışma sıcaklığı  
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için düzeltilmiş UOC’e eşit olacaktır (IEC TS 62548). 

Beklenen en düşük çalışma sıcaklığı için gerilimin 

düzeltilmesi, üreticinin talimatları doğrultusunda 

hesaplanacaktır. Kristal ve çoklu kristal silisyum 

modüller için üreticinin talimatları bulunmadığında, 

beklenen en düşük çalışma sıcaklığı referans olarak 

kullanılarak IEC TS 62548’deki Tablo 5’e göre bir 

düzeltme faktörüyle Uoc çarpılacaktır. Beklenen en 

düşük ortam sıcaklığı -40°C’nin altında olduğunda 

veya kristal ya da çoklu kristal silisyumdan farklı bir 

teknoloji kullanıldığında, gerilim düzeltme sadece 

üreticinin talimatlarına göre yapılacaktır. 

Dize akım koruması gerektiğinde, ya(IEC TS 

62548)5: 

a) Her FV dizesi, aşırı akıma karşı koruma

cihazıyla korunacak, burada dize aşırı akım

koruma cihazının nominal aşırı akım koruma

derecesi In  olacak; burada:

1.5 ∙ 𝐼𝑆𝐶   <  𝐼𝑛   <  2.4 ∙ 𝐼𝑆𝐶   𝑣𝑒 𝐼𝑛   ≤ 𝐼𝑀𝑂𝐷_𝑀𝐴𝑋_𝑂𝐶𝑃𝑅

(2.1) 

veya 

b) Sağlanan tek bir aşırı akım koruma cihazının

koruması altında dizeler paralel halde

gruplanabilir:

1.5 ∙ 𝑆𝐺   ∙ 𝐼𝑆𝐶    <  𝐼𝑛𝑔   < 𝚤𝑀𝑂𝐷𝑀𝐴𝑋𝑂𝐶𝑃𝑅   
− ((𝑆𝐺   − 1) ∙

𝐼𝑆𝐶 ) (2.2) 

kaynaklarının FV dizisine besleneceği durumlarda 

gereklidir. FV dizi aşırı akım koruma cihazlarının 

nominal akımı (In) (IEC TS 62548): 

1.25 ∙ 𝑆𝐴   ∙ 𝐼𝑆𝐶   <  𝐼𝑛   < 2.4 ∙ 𝑆𝑆𝐴 ∙ 𝐼𝑆𝐶 (2.4) 

FV dizi aşırı akım koruma cihazları batarya veya 

bataryalar ile bunlara mümkün olduğunca yakın şarj 

kontrol cihazı arasına takılır. Eğer bu cihazlar doğru 

bir şekilde sınıflandırılmışsa hem şarj kontrol cihazı 

hem de FV dizi kablosuna koruma sağlarlar. Böyle 

durumlarda, FV dizi ve şarj kontrol cihazı arasında 

FV dizi kablosu için başka aşırı akım koruması 

gerekmez. 

Sigortaların kolay kurulumuna karşın, bu cihazların 

boyutlandırılması ve seçimine özen gösterilmelidir; 

sadece önceki formüllerde verilen nominal akımlara 

değil aynı zamanda gPV tipi (IEC 60269-6) açma 

karakteristiğine sahip olacak, uygun sigorta 

tutuculara takılabilecek ve en kötü işletim 

koşullarında üretilen gücü dağıtabilme yeteneğine 

sahip olacaktır. 

Bağlantı kablolarının korunması amacıyla, 

maksimum bir prospektif kısa devre akımına kadar 

aşağıdaki ilişkinin her bir kısa devre değeri için 

karşılandığı bir koruyucu cihaz seçilmelidir (IEC 

60364): 

burada: 

SG, tek bir aşırı akım koruma cihazının koruması 

altındaki grup halindeki dizelerin aynısıdır; 

Ing,  grup  aşırı  akım  koruma  cihazının nominal  
burada: 

(𝐼2𝑡) < 𝐾2𝑆2 (2.5) 

aşırı akım koruma derecesidir. 

Dizeler, genellikle  eğer  𝐼𝑀𝑂𝐷_𝑀𝐴𝑋_𝑂𝐶𝑃𝑅  > 4𝐼𝑆𝐶  ise

tek bir aşırı akım koruma cihazı altında 

gruplanabilir. 

Devre kesicilerin aşırı akım koruma cihazlarının 

nominal akımı (In) aşağıdaki formülle belirlenecektir 

(IEC TS 62548): 

1.25 ∙ 𝑆𝑆𝐴  ∙ 𝐼𝑆𝐶   < 𝐼𝑛   <  2.4 ∙ 𝑆𝑆𝐴  ∙ 𝐼𝑆𝐶 (2.3) 

Burada dizeler için 1.5 yerine 1.25 olarak kullanılan 

çarpan, tasarımcı esnekliğini sağlamak içindir. FV 

dizi aşırı akımı koruması, sadece bataryalara bağlı 

sistemler  için  veya  arıza  koşullarında  diğer  akım 

(I2t) kısa devre süresini belirten Joule integralidir 

(A2s); 

K, iletken tipine ve yalıtkan malzemeye bağlı olup 

kablonun karakteristik sabitidir. 

S kablonun kesit alanıdır (mm2). 

FV alt dizi veya dizeden en uzakta bulunan 

kablolarının ucundaki aşırı akım koruma cihazlarının 

konumu, sistem ve bağlantıları FV dizinin diğer 

kısımlarından veya bataryalar gibi diğer 

kaynaklardan geçen arıza akımlarından korumak 

içindir. 
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2.2 AC Tarafındaki Aşırı Akımlara Karşı 

Koruma 

İnverterler şebeke ile paralel noktasına bağlayan 

kablo genellikle inverterin taşıyabileceği maksimum 

akımdan daha yüksek akım taşıma kapasitesi elde 

edecek şekilde boyutlandırıldığından, aşırı  yüke 

karşı bir korumaya ihtiyaç yoktur. Ancak, şebeke ile 

paralel noktaya yerleştirilen bir koruma cihazı ile 

şebeke tarafından beslenen9 bir kısa devreye karşı 

kablo korunmalıdır. Böylesi bir kabloyu korumak 

için eğer izin verilen özel enerjiye kablo 

dayanabiliyorsa tüketici santralinin ana  devre 

kesicisi kullanılabilir. Anca, ana devre kesicinin 

açma yapması tüm tüketici santralini hizmet dışı 

bırakır. Çok inverterli santrallerde [Şekil 2], her bir 

hat için tek bir korumanın varlığı, bir inverterdeki 

arıza durumunda, her hattaki devre kesicisinin ana 

devre kesicisi ile seçici olması şartıyla diğer 

inverterlerin çalışmasına izin verir. 

Şekil 2 

2.3 Anahtarlama ve Ayırma Cihazlarının 

Seçimi 

FV santralin diğer bölümlerini hizmet dışı 

bırakmadan kontrol ve bakım müdahalelerini izin 

vermek için her bir dizede birer ayırma cihazının 

kurulumu tavsiye edilir. 

İnverter bağlantısının kesilmesi hem DC hem AC 

tarafında mümkün olmalıdır; böylece her  iki 

besleme kaynağını da, yani FV jeneratör ve şebekeyi 

hariç tutarak bakım yapılması sağlanabilir.  

İnverterin DC tarafına bir yük ayırıcı gibi cihaz yük 

altında anahtarlanabilen bir ayırma cihazı 

takılacaktır. AC tarafında, genel bir ayırma cihazı 

sağlanacaktır. Şebeke ile bağlantı noktasına kurulan 

koruyucu cihaz kullanılabilir, eğer bu cihaz invertere 

yakın değilse, inverterin yük tarafına derhal ayırma 

cihazı yerleştirilmesi tavsiye edilir. 

2.4 Yıldırımlara Karşı FV Santrallerin 

Korunması İçin Gerilim Koruma 

Giderek yaygınlaşan FV santraller, konumları, hasar 

görebilirleri ve değerleri nedeniyle sıklıkla 

yıldırımlara karşı bir koruma gerektirirler.  

Koruma hayata geçirme ihtiyacı, IEC 62305-2 

standardında kapsamlı olarak açıklanan olağan risk 

değerlendirmesini yapmayı gerektirir. 

Göz önünde bulundurulan FV santraller hem 

binalara kurulan (cephelere, korkuluklara, 

güneşliklere kaplama olarak kurulan) hem de diğer 

tipteki bina yapıları üzerine yerleştirilenlerdir (ör: 

seralar, çardaklar, çatı kaplamalar, barınaklar, 

akustik bariyerler ve geçici yapılar). 

Bundan sonra dokümanda bu tipler “Çatı üstü FV 

santraller” olarak anılacaktır. Ayrıca, zemine monte 

edilen santraller de göz önüne alınır; ikinci tipi, 

temsil ederler ve “Zemin üstü FV santraller” olarak 

tanımlanırlar. 

Amaç, hangi koruyucu önlemlerin ne zaman 

gerektiğini ve de nereye, nasıl kurulacaklarını 

açıklamaktır. 

Santral, sadece aşağıdakilerin korunması için 

tasarlanmıştır: 

 inverter ve de DC ve AC taraflarındaki ara

yüz cihazları

 DC akım jeneratörü

 santralin kendisinin kontrol ve izlenmesi için

cihazlar.

Bu cihazların dayanım gerilimi, üretici tarafından 

beyan edilmelidir; ürün standartlarının gerektirdiği 

minimumu temsil eden bazı açıklayıcı veriler 

şunlardır: 
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Çizelge 1 

Uocstc ≤ 

213 V 

Uocstc

≤ 424 

V 

Uocstc

≤ 849 

V 

Uocstc ≤ 

1500 V 

FV 

modulü 

2.5kV 4kV 6kV 8kV 

İnverter: 

DC ara 

yüz 

2.5kV 4kV 6kV 

İnverter 

AC ara 

yüz 

4kV 

Burada Uocstc STC açık devreli gerilimdir ve bir FV 

modülde standart test koşullarında ölçülür. 

Doğrudan yıldırıma karşı korunacak kablolar: 

 ana panodan invertere AC besleme kabloları

 DC jeneratörden invertere DC besleme kabloları

 sensörleri tüketici birimine bağlayan sinyal

kabloları.

IEC 62305-2 standardıyla uyumlu olarak yapılan 

risk değerlendirmesi göstermektedir ki bu 

uygulamalar açısından, insan kaybı riski tolere 

edilebilir riskten daha düşüktür ve en önemlisi, 

sınırlı sayıda insan bulunduğundan böylesi 

yapılarda, sadece hasar görebilecek santral 

bileşenlerinin değeri ile değil, aynı zamanda olası bir 

üretim kesintisi ile de bağlantılı bir ekonomik kayıp 

riski daima mevcuttur. Kayıpların maliyeti koruma 

önlemleri maliyetlerini geçtiğinde, bir koruma 

sistemi gerekli hale gelir; üretim kesintisinin yüksek 

ekonomik etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu 

kuvvetle muhtemeldir. 

Ancak, açık bir şekilde anlaşılmalıdır ki sadece 

santralin sahibi veya yöneticisi tolere edilebilir hasar 

sıklığını (FT) belirleyebilir. Bu tanım, yukarıda 

bahsedilen ekonomik değerlendirmeleri göz ardı 

edemez. 

Bir gösterge olarak tipik bir değer aralığı: 20 yıllık 

sürede bir hasardan (FT=0.5) 10 yıllık sürede bir 

hasara (FT=0.1). 

Hasar sıklığının değeri tanımlanıp belirlendikten 

sonra, IEC 62305-2 standardıyla uyumlu olarak 

koruma önlemlerinin boyutunu seçmek ve 

belirlemek mümkündür. Çatı üstü ve zemin üstü FV 

santraller arasında bir ayrım yapılmalıdır. 

2.4.1 Çatı Üstü FV Santraller 

Çatı üstü FV santraller söz konusu olduğunda 

yapılacak ilk şey, IEC 62305-2 standardına uygun 

olarak bir LPS11’nin kurulumuna ihtiyaç olup 

olmadığını belirlemek için binanın toplama alanın 

hesaplanmasıdır. 

Eğer bir LPS kurulumu gerekmiyorsa, kentsel bir 

alanda çalışmıyorsak, gelen elektrik hattı için 

koruma sağlamak gerekir; koruma en az 5kA Iimp ve 

15kA In’e sahip bir Test Sınıfı I SPD ile elde 

edilebilir. Up koruma seviyesinin seçimi için daha 

fazla dikkat etmek gerekir: eğer SPD’ler korunacak 

cihazlardan 10 metre daha az bir uzaklığa 

kurulmuşsa, (2.8) ilişkisine göre sadece bağlantıların 

uzunluğu hesaba katılacaktır: 

𝑈𝑝   =  𝑈𝑝/𝑓  − 𝛥𝑈  ≤ 0.8 × 𝑈𝑤 − 𝛥𝑈 (2.8) 

Burada Up/f SPD’nin asıl koruma düzeyidir, Up 

SPD’nin koruma düzeyidir, Uw korunacak cihazların 

darbe  dayanım  gerilimidir  ve   ΔU = ΔI × 1 𝑘𝑉⁄𝑚,

SPD’nin bağlantı iletkenlerindeki gerilim düşüşüdür;  

yine de, eğer SPD’ler spinterometrik tipteyse, Up/f

değeri, Up  ve ΔU değerlerinin en yükseği olur. 

Öte yandan, cihazlar daha uzaksa, iki seçenek 

mümkündür: korunacak aygıta yakın ilave bir 

koordineli Sınıf II SPD veya (2.9) ilişkisine göre 

tamamen daha düşük bir koruma derecesine sahip 

yukarıda bahsedilen Sınıf I SPD: 

𝑈𝑝   =  𝑈𝑝/𝑓  − 𝛥𝑈  ≤ 0.5 × 𝑈𝑤 − 𝛥𝑈 (2.9) 

Bu durumda, modüllere gelen DC kablo için koruma 

sağlamak gerekir; yapılacak ilk şey FV modülleri 

destekleyen    yapı   ile    inverter    yanında bulunan  
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bağlama çubuğu arasında bir bağlantı kurmaktır; 

döngünün uzunluğunu sınırlamak için bu  bağlantı 

DC kabloya olabildiğince yakın yerleştirilecektir. 

IEC62305-4 standardı, bu tarz bir döngüye sevk 

edilen gerilimin nasıl hesaplanacağını ve dayanım 

seviyesi aşılırsa SPD’lerin nasıl boyutlandırılacağını 

açıklar. Böylesi hesaplamalar, bir taraftaki modül ve 

diğer taraftaki inverter yakınlarına Sınıf II SPD’ler 

kurularak pas geçilebilir. Sınıf II SPD’ler, en az 

5kA’lık In’e sahip olacak, koruma seviyesi de 

cihazların dayanımları ve uzaklıkları  hesaba 

katılarak hali hazırda AG hattı için yapıldığı gibi 

sabitlenecektir. 

Sekil 3 

Eğer bir LPS’nin kurulum gerekiyorsa, her durumda 

gelen elektrik hattının bir Test Sınıfı I SPD ile 

korunması gereklidir. SPD’nin Iimp, In, Up  değerleri 

ve ilave bir SPD Sınıf II ihtiyacının belirlenmesi 

daha önce anlatılanlarla aynı şekilde seçilmelidir.  

a) LPS ve FV modül arasındaki ayrımın mesafesi

korunduğunda:

Şekil 4 

Sınıf II SPD’ler, en az 5kA’lık In ile bir 

taraftaki modüllerin ve diğer  taraftaki 

inverterin yakınına kurulacaklardır. 

b) LPS ve FV modül arasındaki ayrım mesafesi

korunmadığında:

Şekil 5 

Şekil 5’te gösterildiği gibi panellerin yapısının 

LPS ile eş potansiyelli bir bağı gereklidir. Ek 

olarak, modülün ve inverterin DC tarafının 

korunması için ilave SPD Sınıf I gereklidir. Iimp 

akımı, standartlarda açıklandığı gibi, yıldırımın 

akımı bölünerek hesaplanacaktır. 

“S” mesafesinin korunduğu veya korunmadığı 

her iki durumda da, SPD’nin gereken koruma 

seviyesi (Up) değişmez 
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2.4.2 Zemin Üstü FV Santraller 

Zemine kurulu santraller genelde oldukça büyüktür 

ve kırsal ve uzak yerlere konumlandırılırlar. 

Şekil 6 

Tipik olarak kılıflı olmaya üç fazlı bir OG hattıyla 

beslenirler ve bunlar kilometrelerce uzun olabilir.  

Bu hat, dayanım gerilimi genellikle 4kV’a eşit olan, 

yük tarafında inverterlerin bulunduğu bir OG/AG 

transformatörüne gelir; PE iletken ise genellikle faz 

iletkenlerle aynı kabloda dağıtılır. 

FV santraline genellikle bir telekom hattı 

girdiğinden, santralin kontrolü ve izlenmesi özel bir 

dikkat gerektirecektir. Her şeyden önce, binalar için 

yapılana benzer toplama, yapının açıkta olup 

olmadığını belirlemek için analiz edilir. 

Ayrıca, yapı açıkta olmadığında, DC hatlar çatı üstü 

yapılar için söz konusu olan aynı kriterler izlenerek 

korunmalıdır. 

Öte yandan, eğer yapı açıktaysa, bir yıldırımdan 

korunma sistemi (LPS) sağlanmalıdır. 

Sınıf IV ve III bit LPS (LPL III-IV, yani 100kA, 

10/350 bir yıldırım akımı) yeterlidir. Bir LPS, FV 

santralden izole edilebilir. 

Şekil 7 

Harici bir LPS için kurulum gereksinimleri IWC 

62305-3 standardında belirtilmiştir. 

Alternatif akım AG güç hattı, en az 10kA Iimp ve en 

az 15kA In’e sahip, Sınıf I testli SPD’ler ile 

korunmalıdır; Up açısından, önceki durumlardaki 

aynı kriter uygulanabilir. Aşağıdaki şekiller, A’dan 

D’ye farklı bölgelere ayrılmış bir FV santralin 

yapısını göstermekte ve göstermekte ve her bölgede 

kurulu SPD tarafından yürütülen koruma 

fonksiyonlarını belirtmektedir. 

Şekil 7 
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Şekil 8 

Şekil 9 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Solar sistemlerin saha uygulamalarında sistemin 

maruz kaldığı aşırı akım ve gerilim riskleri maddi 

zarara, evsel uygulamalarda ise hem maddi hem de 

insani zararlara sebep verebilmektedir. Bu makalede, 

yaşanması muhtemel bu risklere karşı en doğru ve 

ekonomik koruma önlemlerinin alınması ve 

gerçekleştirilmesine yönelik teknik bilgi paylaşımı 

hedeflenmiştir. 

4. KAYNAKLAR

[1] ABB Teknik Uygulama Föyü Bölüm 4: “Aşırı akım ve

aşırı gerilimlere karşı koruma“, Sayfa 34-39, 2014
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Özet 

Bu çalışmada üç seviyeli kesintisiz güç kaynakları ile 

çalışabilen, 40kW gücünde bir solar DC/DC dönüştürücü 

tasarımı ve uygulaması yapılmıştır. Solar dönüştürücü 

boost tipi sürekli akım kipinde çalışan interleaved bir 

topoloji kullanmaktadır. Böylece sistemin boyutları küçük 

tutulabilmiş ve verimi yükseltilmiştir. Maksimum güç 

noktası izleme algoritmasında “değiştir ve gözle” yöntemi 

kullanılmıştır. Sistemdeki bütün kontrol ve haberleşme 

gereksinimleri için Microchip firmasının 

dsPIC33EP512GM710 mikrodeneyleyicisi kullanılmıştır. 

Prototip devresi üretilen solar dönüştürücü 160kVA 

gücünde bir kesintisiz güç kaynağına bağlanarak 

çalıştırılmış ve verimin en yüksek değeri %97.3 olarak 

ölçülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Fotovoltaik dc/dc dönüştürücü, 

kesintisiz güç kaynağı, maksimum güç noktası izleme 

1. GİRİŞ

Dünya’da enerjiye olan talep gelişen sanayi, yaşam 

kalitesini artıran yüksek teknolojiye sahip cihazların 

günlük hayata yoğun katılımı ve artan nüfus ile birlikte 

gün geçtikçe büyümektedir. Ülkemizde ise enerji 

talebinin yıllara göre değişimi Şekil-1’deki gibidir [1]. 

Görüleceği üzere son 4 yıl düşük olarak 

gerçekleşmesine karşın enerji talebi her yıl %4’ün 

üzerinde artış göstermektedir. 

Sürdürülebilir enerji arzı için yenilenebilir enerji 

kaynakları gereklidir. Bu konuda özellikle rüzgâr ve 

güneş enerjisi sektörleri sırasıyla %17 ve %28’lik 

büyüme ile önemli bir potansiyele sahiptir [2]. Son 

yıllarda, fotovoltaik sistemlerin düşen birim enerji 

maliyetleri ile yükselen elektrik enerjisi fiyatları 

birleşince özellikle konutlarda ve veri merkezlerinde  

[3] kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fotovoltaik sistemler, şebekeye bağlı (grid-connected 

veya on-grid) ya da şebekeden bağımsız (stand-alone 

veya off-grid) olarak çalıştırılabilirler. Güneş enerjisi 

değişken ve kesikli olduğundan, şebekeden bağımsız 

uygulamalarda enerjinin sürekliliğini sağlayabilmek 

için batarya gibi enerji depolama elemanlarına ihtiyaç 

duyulur.  Bataryaların ilk  yatırım maliyeti  yüksek  ve  

şarj kontrolü zorunludur. Şekil-2’de blok şeması 

verilen tipik bir PV sistemde, batarya şarj kontrolü ve 

maksimum güç noktası izleme işlevlerini yerine getiren 

bir DC/DC şarj regülatörü, AC yükleri besleyebilmek 

için bir DC/AC evirici ve gerektiğinde jeneratörden 

enerji alabilmek için bir AC/DC doğrultucuya 

gereksinim vardır. 

Modern bir kesintisiz güç kaynağının (KGK) girişinde 

güç faktörü düzeltmeli bir DC/AC doğrultucu, 

çıkışında bir DC/AC evirici ve bünyesinde uygun 

kapasiteli bir akü grubu bulunmaktadır. Şekil-2’de 

verilen blok şemada PV girişini sağlayan DC/DC 

dönüştürücü hariç diğer tüm bileşenlerin bir KGK 

içerisinde mevcut olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

fotovoltaik enerjinin bir KGK sistemine kolaylıkla 

entegre edilebileceği açıktır. Bunun için KGK’nın DC 

barasına enerji aktaracak bir DC/DC dönüştürücü 

tasarımının yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Şekil 1: Yıllara göre Elektrik Enerjisi Talebi ve Artış 

Oranı 

Şekil 2: Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistem 

Yapısı 

mailto:firat_deveci@hotmail.com
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Uygulamada KGK DC baralarının tek polariteli veya 

iki polariteli oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, 

Şekil-3’te görüldüğü gibi, DC barası iki polariteli olan 

bir KGK için fotovoltaik enerji modülü tasarımı 

anlatılmaktadır. Tasarımı yapılan dönüştürücü üçlü 

interleaved modda çalışan bir boost tipi topolojidir ve 

fotovoltaik panelleri maksimum güç noktasında 

çalışmasını sağlayan bir takip algoritması içermektedir. 

Bu topoloji, bobin ve kondansatör değerlerini 

küçülterek hem maliyet hem de hem de yüksek verim 

sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. 

2. GÜNEŞ PİLLERİNDEN ELEKTRİK

ÜRETİMİ 

Güneş radyasyonu bir silisyum güneş gözesinin 

içerisine girdiğinde, silisyumun bant aralığı enerjisi 

olan 1.1eV’tan daha fazla enerjiye sahip olan fotonlar 

malzeme içerisinde serbest taşıyıcı oluşturabilirler. Bu 

serbest taşıyıcılar yüzeylerde kontak elektrotlarıyla 

toplanarak Şekil-4’teki eşdeğer devredeki ışık akımı 

IL’yi oluştururlar. Ancak bazıları bu işlem sırasında 

karşı yüklerle karşılaşarak yüke aktarılamadan yok 

olurlar, bunlar paralel direnç Rp ile temsil edilirler ve 

modern güneş gözelerinde değeri çok büyük 

olduğundan genellikle ihmal edilirler. Taşıyıcıların 

yolu boyunca üzerinden geçtiği malzemelerin 

elektriksel dirençlerini temsil eden seri direnç Rs ve p- 

n eklem yapısını temsil eden diyot elemanıyla birlikte 

güneş gözesinin Şekil-4’te verilen elektriksel eşdeğer 

devresi tamamlanır. Devrede yük üzerinde geçecek 

olan akım aşağıdaki gibi yazılabilir [4]; 

Şekil 3: Double Booster DC/DC Dönüştücü ve 

KGK'ya Bağlantısı 

Şekil 4: Güneş Gözesinin Elektriksel Eşdeğer Devresi 

Şekil 5: Fotovoltaik Panel I-V ve P-V Eğrileri [6] 

I pv  IL  ID  IRp

I pv  IL  Is[exp((Vpv  I pvR) / ) 1] 

(1) 

(2) 

3. MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI
İZLEYİCİ 

 V  I pv R / R Tasarlanan MGN izleyicisi, akış diyagramı Şekil-6’da 

verilen bir “değiştir ve gözle” arama algoritmasıdır. Bu  

Burada  termal voltajdır. Gözelerin gerilimleri küçük 

olduğundan bu gözelerden çok sayıda seri bağlanarak 

fotovoltaik paneller oluşturulur. Bu panellerin eşdeğer 

devre parametreleri belirlendiğinde akım-gerilim ve 

güç-gerilim grafikleri Eşitlik (2) yardımıyla kolayca 

elde edilebilirler. Şekil-5’te deneysel çalışmalarda 

kullanılan fotovoltaik panelin I-V ve P-V eğrileri 

verilmiştir. Görüldüğü gibi maksimum güç noktası 

(MGN) sıcaklık ve ışınım ile değişkenlik 

göstermektedir. Dolayısıyla fotovoltaik panelden 

maksimum verim alabilmek için maksimum güç 

noktasının sürekli izlenmesi gereklidir. MGN izlemek 

için literatürde birçok algoritma vardır [5]. Bu 

çalışmada yüksek bir başarım ile çalışan ve çok yaygın 

olarak kullanılan “değiştir ve gözle” (perturbation and 

obserbation) metodu kullanılmıştır. 

algoritmada güneş pili gerilimi dV kadar artırılarak 

(veya azaltılarak) panelin P-V eğrisinin tepe noktası 

aranır. Bunun için öncelikle güneş panelinin anlık 

olarak akım ve gerilimi ölçülür ve daha sonra gücü 

hesaplanır. Ardından bu güç, algoritmanın bir önceki 

işleyişinde ölçülen güç ile karşılaştırılır. Eğer güç 

artmış ise panel gerilimi bir önceki ile aynı yönde 

değiştirilmeye devam eder. Yani önceki işleyişte 

gerilim azaltılmış ise, V(n)=V(n-1)-dV olacak şekilde 

yine azaltılır. Aksine azalmış ise ters yönde işlem 

yapılır. Bu algoritma, interleaved boost DC/DC 

dönüştürücü kontrolü ile birlikte düzenli olarak 

işletilerek, güneş panellerinden çekilen güç maksimize 

edilmektedir. MGN izleme başarımını yüksek tutmak 

için maksimum güç, minimum ve maksimum gerilim 

değerleri, algoritmanın çalıştırılma hızı ve gerilim adım 

değeri uygulamaya özel olarak dikkatle seçilmesi 

gerekmektedir. 

pv p 
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4. INTERLEAVED DC-DC

DÖNÜŞTÜRÜCÜ TOPOLOJİSİ L   
Vin  D 

IL  fs

(4)

Güç elektroniğinde kullanılan güç dönüştürücü 

topolojilerinin teorik bir güç sınırı yoktur. Ancak 

kullanılan elektronik anahtarlar, endüktör ve 

kapasitörlerin sınırları çıkılabilecek en yüksek gücü 

belirler.     Burada     maliyetler,     boyut     ve   hacim 

Eşitlikte IL bobin üzerindeki akım dalgalılık değerini 

ve fs’de anahtarlama frekansını göstermektedir. Çıkış 

kapasitesi istenen gerilim dalgalılığına göre aşağıdaki 

formülle hesaplanabilir. 
Iout ,max  D 

kısıtlamaları da diğer önemli etkenlerdir. Son yıllarda 

interleaved    adı    verilen    topolojiler    ile elemanlar  

Cout 
Vout  fs

(5) 

üzerindeki akım ve gerilim stresleri azaltılarak daha 

yüksek güçlere kolaylıkla çıkmak mümkün hale 

gelmiştir. Özellikle gücün yüksek olduğu 

uygulamalarda bir tane büyük manyetik devre elemanı 

kullanmak yerine, onu daha küçük paralel birimlere 

ayırarak çalışması önemli bir avantajıdır. Böylece 

kondansatörlerin RMS akım genlikleri ile birlikte, 

maliyetler ve boyutlar da küçülebilmektedir. 

Bu çalışmada, Şekil-7’de görülen, 3’lü interleaved 

boost dc-dc topolojisi kullanılmıştır. Her biri 14kW 

nominal güce sahip 3 adet boost DC/DC dönüştürücü 

interleaved olarak çalıştırılmaktadır. Böylece daha 

küçük güçlü yarıiletken anahtarlar, daha düşük akımlı 

bobinler vee daha az sayıda kondansatör kullanılarak 

42 kW güce ulaşılabilmektedir. 

Devrede pozitif ve negatif DC baraya enerji veren boost 

dönüştürücüler birbirlerinden bağımsız 

çalışmaktadırlar, ancak çalışmaları birbirine benzerdir. 

Pozitif boost DC/DC dönüştürücü ele alındığında 

S1,S2 ve S3 anahtarları 16kHz frekansında, 120° faz 

farklı ve aynı görev oranına sahip PWM sinyalleri ile 

sürülmektedir. Devrede bulunan tüm bobin ve 

anahtarlama elemanları birbirine eşdeğer olmasına 

karşın, pratikte dönüştürücüler arasındaki güç dağılım 

dengeli olmamakta, bazı durumlarda tek bir 

dönüştürücüye ciddi miktarda güç düşebilmekte ve 

devre zarar görebilmektedir. Bunun önüne geçmek 

için her bir bobinin akımı, kendine ait ayrı bir akım 

sensörü ile ölçülmüş ve dijital kontrol yapılarak sistem 

çalışırken bobin akım değerlerinin her zaman birbirine 

eşit olması sağlanmıştır. 

C3 ve C4 çıkış kapasitelerinin RMS akım değerini 

küçük tutmak için L, C eleman değerleri ve 

anahtarlama frekansı sistem sürekli akım modunda 

(CCM) çalışacak şekilde seçilmiştir. Anahtarlama

frekansı, anahtarlama kayıplarının yüksek olmaması

için 16 kHz olarak seçilmiştir. Boost dönüştürücü

CCM’de çalışırken anahtarlara uygulanacak görev

oranı (duty ratio) D aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

Eşitlikte  Iout,max  çıkış  akımının  maksimum  değerini, 

Vout çıkış kapasitesi üzerinde istenen dalgalılık 

değerini göstermektedir. Elektrolitik kondansatörlerin 

eşdeğer seri direnci Resr Eşitlik (5)’te dikkate 

alınmamıştır. Resr direnci nedeniyle oluşan ilave gerilim 

dalgalılığı aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir. [7] 

Şekil 6: P&O MGN Algoritması Akış Diyagramı  

D  1 
Vin 

Vout

(3) 

Eşitlikte Vout çıkış gerilimini, 1 verimi ve Vin giriş 

gerilimini göstermektedir. Gerekli bobin değeri L ise şu 

şekilde bulunur. 
Şekil 7: Üçlü Interleaved DC/DC Dönüştürücü 

Topolojisi 
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 Iout ,max I L 


Vout ,esr   Resr   
1 D  

  
2 


(6) 

Resr direncinin değeri kondansatör veri dokümanından 

elde edilerek Eşitlik(6)’dan elde edilen sonuç 

Eşitlik(5)’teki sonuca eklenerek çıkış gerilim 

dalgalılığı daha gerçekçi olarak bulunabilir. Tasarım 

için ise uygun bir paylaşım oranı öngörülerek eleman 

değerinin belirlenmesi mümkündür. 

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

3-seviyeli KGK’lar için tasarlanan interleaved solar

dönüştürücünün teknik özellikleri Tablo-1’de

verilmiştir. MGN gerilim aralığı 150-350V DC

aralığında olan dönüştürücünün maksimum çıkış gücü

42kW olarak gerçekleşmiştir. Negatif ve pozitif boost

dönüştürücülerin üçlü interleaved PWM sinyalleri, tüm

analog dijital dönüşümler, sıcaklık ölçümleri,

maksimum güç noktası izleme algoritması ve

haberleşme fonksiyonları Microchip firmasının

dsPIC33EP512GM710 serisi mikrodenetleyicisi

tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tablo 1: Solar dönüştürücü teknik özellikleri 
Parametreler Değer 

FV Maks. Açık Devre Gerilimi, Vocmax 350 V 
FV Min. Açık Devre Gerilimi, Vocmin 150 V 
Maksimum Giriş Devre Akımı, Iinmax 100 A 

Çıkış Gerilim Aralığı, Vout 360 - 432V 
Maksimum Duty, Dmax %70 

Çalışma Frekansı, fs 16kHz 
Boost Dön. Bobin Değeri, L1-2-3-4-5-6 270uH 

Çıkış Kapasite Değeri, C3/C4 5 x 560uF 

Giriş Kapasite Değeri, C1/C2 25uF 
Maksimum Çıkış Gücü, Poutmax 42kW 

Prototip devrenin bir görünümü Şekil-8’de 

görülmektedir. Solar dönüştürücünün girişine 2x25kW 

gücünde, maksimum güç noktası 216V civarında olan 

iki adet fotovoltaik panel dizisi bağlanmıştır. Çıkışı ise 

Tescom marka DX3160 160kVA 3-Seviyeli KGK DC 

barasına bağlanmıştır. 

Sistem tam yükte ve maksimum güç noktası gerilimi 

216V’ta çalışırken L1, L2 ve L3 bobin akımları ve 

sistemin toplam giriş akımı, pozitif bara için ölçülmüş 

ve Şekil-10’da verilmiştir. Aynı koşullar da PSIM [8] 

paket programıyla elde edilmiş benzetim sonuçları da 

Şekil 11’de verilmiştir. Görüldüğü üzere benzetim 

sonuçları ile ölçüm sonuçları oldukça uyumludur. 

Beklendiği gibi L1, L2 ve L3 bobin akımları birbirine 

eşittir ve aralarında 120 derece faz farkı vardır. 

Interleaved modda çalışma olduğu için giriş akım 

dalgalılığının frekansı anahtarlama frekansının 3 katı 

yani 48kHz olmaktadır. Bu durum PV girişinde gerekli 

olan kondansatörün değerini önemli ölçüde küçülten  

bir etkiye sahiptir. 

Şekil 8: 40kW Üçlü İnterleaved DC/DC Dönüştürücü  

Şekil 9: Benzetim sonucu bobin akımları 

(L1avg=33.6A, L2avg=32.6A, L3avg=34.2A, 
Iinavg=100.4A 

Şekil 10: Ölçüm sonucu bobin akımları (L1avg=32.3A, 

L2avg=32.8A, L3avg=32.9A, Iinavg=98.1A) 

Fotovoltaik panellerin verimleri nispeten düşük 

olduğundan tasarlanan solar dönüştürücü veriminin 

yüksek olması önemlidir. Tasarlanan dönüştürücünün 

verim grafiği KGK DC bara gerilimleri 405V iken 

ölçülmüş ve Şekil-11’de verilmiştir. Görüldüğü üzere 

maksimum verim %97,3 olmakta ve geniş bir sahada 

verim %97’nin üzerinde gerçekleşmektedir. 

Şekil 11: Prototip Devre Verim Eğrisi 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada 3-seviyeli KGK’lar için tasarlanan 40kW 

gücünde bir solar dönüştürücünün temel çalışma 

prensibi ve tasarım detayları anlatılmıştır. Prototip 

üretimi yapılan sistem 160kVA KGK ile birlikte 

çalıştırılmış ve sistemden alınan deneysel ölçümler 

PSIM benzetim sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur. 

Tasarlanan solar dönüştürücünün MGN izleyicisi 

“değiştir ve gözle” algoritması kullanılarak 

oluşturulmuştur. Prototip devrenin tüm kontrolleri tek 

bir dsPIC33EP512GM710 mikrodenetleyici ile 

gerçekleştirilerek, ek donanım tasarımı ve sistem 

maliyetinden kazanım elde edilmiştir. Dönüştürücünün 

en yüksek verimi %97.3 olarak ölçülmüştür. Sistemi 

daha düşük frekansta çalıştırarak, bobin tel çaplarını ya 

da PCB yol kalınlıklarını optimize ederek bu değeri 

daha da iyileştirmek mümkündür. 

Solar dönüştürücünün pozitif ve negatif dc-baraya bağlı 

ve birbirinden bağımsız çalışan ve farklı MGN’lere 

sahip iki adet boost dönüştürücüsü bulunmaktadır. PV 

panellerin güçleri eşit ise dc-baralara da eşit güç 

aktarılmaktadır ancak çeşitli nedenlerle bu durum 

sağlanmaz ise baralara farklı güç verme durumları 

oluşabilir. Normalde belirli bir orana kadar KGK bu 

dengesizliği kompanze edebilir. Gerekirse yazılımla 

müdahale ederek PV panellerin güçleri sınırlanıp 

dengeleme yapılabilir. Eğer bir dengeleyici (balancer) 

devresi ilave edilebilse her koşulda dengeli bir çıkış 

elde edilebilir. 
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Özet : Korozyon, metallerin tabiatta bulundukları biçime dönmek arzusunu yerine getirirken 

insanlar tarafından harcanan enerji ve kapitali de beraberlerinde yok eder. Bu dönüşümün 

engellenmesi veya yavaşlatılması için bir takım teknolojik önlemler alınmalıdır. Bu ise 

kullanımda olacak metallerin işlenmiş maliyetini arttıran faktörlerdir. Enerjinin ne kadar 

pahalı bir meta olduğu bugün tereddütsüz bilinen bir gerçek olduğundan ortaya çıkması olası 

her negatif unsur yok edilmelidir ki enerji ekonomik olsun. İşte Korozyon olgusu enerji üretim, 

iletim, depolama, taşıma, dağıtım aşamalarında işlemlerden uzak tutulmalıdır  ki  yüksek 

verimle ve ekonomik kullanılabilinsin. Bidiride korozyon hakkında kısa bir anlatımla enerji 

tesislerinin maruz kaldığı çeşitli korozyon türleri, nerelerde görüldüğü ve korozyonun maliyeti 

hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Teknolojik öneme sahip metallerin hemen hemen tümü tabiatta "bileşik" halinde 

bulunurlar.Bileşiklerden "metal veya alaşımların" üretimi, ancak ilave "sermaye - 

malzeme - enerji - emek ve bilgi" sarfı ile mümkündür. Üretilen metal ve alaşımların 

tekrar kararlı halleri olan "bileşik" haline dönme eğilimleri ise yüksektir. Metaller içinde 

bulundukları ortamın elemanları ile reaksiyona girerek, önce ionik hale ve oradan da 

ortamdaki başka elementlerle birleşerek "bileşik" haline dönmeye çalışırlar; yani 

kimyasal değişime uğrarlar ve bozunurlar.Sonuçta metal veya alaşımın fiziksel, 

kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istenmeyen değişikliklere ("zarara") uğrar. 

Korozyon hem metal veya alaşımının hem de bu reaksiyonun sebep olduğu zararın 

adıdır.Bir başka bir şekilde ifade etmek istersek, Korozyon metalik malzemelerin içinde 

bulundukları ortamla elektrokimyasal reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji 

vermeye gerek olmadan metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır.  

KOROZYONUN OLUŞUMU 

Korozyon, birbiri ile elektriksel ve elektrolitik teması olan ve aralarında potansiyel farkı 

oluşabilen, metalik iki bölge veya nokta arasında oluşur. Bu bölge veya noktalardan 

potansiyel olarak daha asil olanın yüzeyinde katodik reaksiyon oluşurken aktif olan 

diğer bölge veya nokta çözünür.Korozyon olayı enerji açığa çıkararak kendiliğinden 

yürüyen reaksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Örneğin demir metali su ve oksijen ile 

birleşerek, doğada bulunduğu minerallere benzer bileşimdeki oksitlere dönüşmek 

eğilimindedir. Bu mineraller demirin en düşük enerji düzeyinde olan en stabil 

bileşikleridir. Metalik demir korozyon reaksiyonları sonucu oksitlerine dönüşürken 

enerji açığa çıkarır. Aynen bunun gibi diğer bütün korozyon olayları da enerji açığa 

çıkararak tek yönlü olarak yürürler. 

mailto:necil.kurtkaya@gmail.com
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KOROZYON HÜCRESİ 

Metallerin yüzeyinde de her zaman değişik kalınlıkta su veya su filmi mevcuttur. Hava 

ve dolayısı ile onun bir bileseni olan oksijen gazı atmosferle temas eden her türlü su 

içinde belirli bir oranda çözünür. Su içinde çözünmüs oksijen gazı metal 

yüzeyinde"redüklenerek" yani elektron alarak, iyonik hale dönmeye meyillidir.  

Eğer redüksiyon için gerekli elektronlar metal tarafından sağlanırsa, elektronlarını 

oksijene vererek "oksitlenen" metal atomları katı halden "sulu iyon" haline geçerek 

kimyasal değişime uğrarlar. Metalin sulu ortam ara yüzeyinde kimyasal şekil 

değiştirmesi "korozyon" olarak tanımlanır.Sulu ortamlarda elektron alış verişi ile gelişen 

oksidasyon (elektron verme) ve redüksiyon (elektron alma) reaksiyonlarına 

"elektrokimyasal" reaksiyonlar denir. Su, atmosfer ve toprak altında meydanagelen tüm 

korozyon reaksiyonları elektrokimyasal reaksiyonlar olup metalin iyon haline 

yükseltgenmesi ile anot bölgesinde meydana gelir.Metal iyon halinde çözeltiye geçer.Bu 

iyonlar alkali ortamlarda su ile hidroliz olarak hidroksit halinde çökelir. Çözünmüş 

oksijen katot civarında hidroksil iyonuna dönüşür. Asidik ortamlarda katot reaksiyonu 

hidrojen iyonunun indirgenmesi ile hidrojenverir. Korozyon olayına yalnız kimyasal 

maddelerin söz konusu olduğu üretim tesislerinde değil, endüstrinin her dalında 

raslanabilir. Atmosfer etkisinde kalan bütün çelik yapılar, köprüler, korkuluklar, 

direkler, raylar, depolar, tarım makinaları taşıt araçları vb. su ve yeraltında bulunan çelik 

yapılar, akaryakıt ve su boruları, kablolar, tanklar, iskele ayakları, baraj kapakları, cebri 

borular, gemiler, dubalar, buhar kazanları, radyatörler, betonarme demirleri vb. metalik 

yapılar beklenenden daha kısa süreler içinde korozyon nedeni ile kullanılamaz hale 

gelebilir.Bu nedenle korozyon olayını tam olarak durdurmak mümkün olmamakla 

beraber korozyona karşı alınacak önlemler, korozyon hızının azaltılmasına ve böylece 

metalin ömrünün belirli süre artırılmasına yöneliktir. Metaller, özellikle demir ve çelik; 

endüstrinin temel yapı malzemesini oluşturmakla beraber korozyona en dayanıksız 

metallerdir. Korozyon sonucu yalnız metal kaybedilmekle kalınmaz, ilgili ekipman da 

görevini yapamaz hale gelir. Bu nedenle korozyonla etkili bir mücadele yapılmadan 

endüstrinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi söz konusu olamaz.Diğer taraftan korozyon, 

malzeme ve işcilik gibi en önemli ulusal kaynakların yok olmasına neden olur. Bu 

açıdan bakıldığında korozyon, endüstrinin verimini azaltan, ekonomik kalkınmayı 

engelleyen ve milli gelirden önemli kayıplara neden olan ekonomik bir olay olarak 

nitelendirilmelidir. Bütün bu yapılarda meydana gelen korozyon kayıplarının tam olarak 

belirlenmesi son derece güçtür. Bunun nedeni korozyon kayıplarının yalnız malzeme ve 

işcilik kaybından ibaret olmayıp, bunun ötesinde ve bundan daha büyük bir çok dolaylı 

kayıpları da beraberinde getirmesidir. 

KOROZYONA NE SEBEP OLUR? 

Atmosferde, metal yüzeyine yoğunlaşan nem tabakası içindeki oksijendir. Nem 

tabakasının kalınlığı ve yüzeyde kalma süresi, nem tabakasında çözünen oksijen miktarı, 

nem tabakası içinde biriken safsızlıklar ( türü ve miktarı) ile safsızlıkların neden olduğu 

iletkenlik  korozyona  neden  olur.Toprak  altında,  zemin  içinde  bulunan boşluklardaki 
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çözünmüş klorür ve sulfat tuzları ile çözünmüş gaz halindeki oksijenin metal ve 

elektrolitte sebep olduğu potansiyel farkı neticesinde meydana gelen korozyon hücreleri 

sonucu metal ara yüzünde bazı bölgelerin anot, bazı bölgelerin katot olması sonucu 

gelişir.Korozyon olayı, anotta metalin iyon haline yükseltgenmesi ile meydana gelirken 

metal iyon halinde çözeltiye geçer. Katotda ise oksijen redüksiyonu gerçekleşir ve 

korozyon hızını bu oksijen tayin eder.Böylece zemin içinde bulunan çelik yapı, A-  

Metal yüzeyinde farklılıklar oluşması, B- Zemin cinsi veya yapısının değişmesi, C- 

Metal cinsi veya yapısının değişmesi, D- Farklı havalanma ve oksijen ile korozyona 

uğrar. Su içinde veya sulu kimyasal madde içinde de benzer elektrokimyasal olaylar olur 

ve katottan hidrojen çıkarken anotta metal zayıflaması başlar. Bu iki çok önemli 

korozyon türü yanında organik sıvıların veya ergimiş metallerin sebep olduğu 

korozyonlar da bahsedilebilir.Endüstride karşılaşılan korozyonları a- Bölgesel b- 

Uniform(tekdüze) c- Tipik korozyon olarak sınıflıyabiliriz. Ancak Betonarme (donatı) 

korozyonu bunların dışında olmakla beraber bir sentez tipidir. Bölgesel korozyonun 

başlıcaları şöyle sıralanabilir. 

TEK DÜZE ( ÜNİFORM ) KOROZYON  

Atmosferik etmenlerin ve asidik ortamların sebep olduğu, metal yüzeyinin her 

noktasında et kalınlığının aynı derecede azaldığı gözlenen korozyon türüdür. Üniform 

korozyon bütün yüzeye dağılmış mikro korozyon hücreleri yoluyla gerçekleşir. Her 

metal için için verilen penetrasyon değerleri üniform korozyonun söz konusu olduğu 

kabulüne dayanır ve mm/yıl olarak ifade edilir. Enerji tesislerinin dış yüzeylerinde 

kaplama ( boya veya diğer bir tip kaplama elemanının ) zaafiyetinde veya stoklarda 

bekletilen saç plakaları, borular ve her türlü metal aksamda sıkça görülen 

bir korozyon türüdür.Dış ortamın nem, sıcaklık ve ortam kirliliğine bağlı olarak 

gelişirler. Hidrolik, Termik, Nükleer santrallarda çok görülürken yenilenebilir enerji 

santralları içinde aynı tehlikeyi yaratırlar. Atmosferik ortamda korumasız bırakılan çelik 

yapılar ilk yıl 12,5 mikron, ikinci yıl 2 mikron ve takibeden yıllarda ise 1,5 mikron 

civarında bir kalınlıkta korozyon ürünü oluşturur. Genel bir tanım 10 yıl içinde 

deplasmana uğramamış çelik malzemeler için korozyon ürünü 20 mikron civarındadır. 

Ancak tatlı veya deniz suyu içinde ve hıza bağlı akışlarda ürün kaybı kalınlığı yılda 15 - 

250 mikron seviyesinde gelişir. 

OYUKLANMA (ÇUKURCUK) KOROZYONU  

Özellikle paslanmaz çelik ve aluminyum gibi metallerde klorür, sıcaklık ve pH 

derecesinin etkisi ile oluşan korozyon türü olup anot, yüzeyin herhangi bir noktasında 

açılan çukurun içindeki dar bölge, katot ise çukurun çevresindeki metal 

alanıdır.Korozyon sonucu çukur gittikçe büyüyerek metalin kısa sürede delinmesine 

neden olur.Onun için çok tehlikeli bir korozyon cinsidir.Çukur, metal yüzeyindeki 

herhangi bir noktada anodik reaksiyon ile başlar ve birbirini doğuran reaksiyonlarla 

otokatalitik olarak devam eder ve çukura dolan korozyon ürünleri korozyon hızını 

düşürse de delinme gerçekleşir.Bu tip korozyona durgun çözeltiler içinde ve pasifleşme 

özelliği olan metal ve alaşımlarda sık raslanır.Özellikle paslanmaz çeliklerde çukurcuk 

korozyonu   yumuşak   çeliklerden   daha   fazla   görülür.   Bunun   için   enerji   üreti m 
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santrallarının su alma ve iletme birimleri ile her türlü ısıtıcı ve soğutucuların metal iç 

yüzeyleri katodik koruma veya yeterli dozda inhibitör  kullanılarak 

korunmalıdır.Yetersiz dozlu inhibitör metal yüzeyinde katot / anot yüzeyini 

arttıracağından katodik akımlar çok küçülerek anot yüzeyinde yoğunlaşmış olacağından 

bu durum hiç inhibitör kullanımaması halinden daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Keza 

her türlü yedek parça ve malzeme stok sahalarında ve özellikle açık havada bırakılan 

yerlerde zaman içinde bu tip korozyon oluşur.  

GERİLMELİ ( STRES )KOROZYON ÇATLAMASI 

Korozif ortamda bulunan bir metal aynı zamanda statik çekme gerilimi altındaki ise 

metalin çatlıyarak kırılması çabuklaşır. Yani metal yüzeyinde bulunan herhangi  bir 

çukur veya çatlak varsa stres altında duyarlı hale gelerek korozyonun başlaması için 

uygun bir ortam yaratır.Korozyon ürünleri metal yüzeyinde koruyucu bir tabaka 

oluşturduğu halde stres altında iken kabuk oluşmaz. Bunun için korozyon hızla devam 

edip metalin o bölgede çatlamasına neden olur.Bu tip korozyona, saf metallerden çok 

alaşımlar duyarlıdır. Ancak bu tip korozyonu basma gerilimi altındaki metallerde 

görmeyiz. Keza klorürlü ortamlarda paslanmaz çelikler, nitrat çözeltisi içinde karbon 

çeliği, amonyaklı ortamda bakır ve alaşımları şiddetli şekilde stres korozyonuna 

uğrayabilirler. Örneğin gerek çukur tipi korozyon gerekse taneler arası korozyon 

gerilmenin etkisini arttırıcı rol oynarlar.  

Enerji üretim (kazanlarda ) tesisleri, enerji iletim hatları ile rüzgar enerjisi santralları 

ana çelik yapılarında özellikle de alkali ortamda oluşan buharın sebep olduğu 

korozyonlar bu tiptir. Stres korozyonu hem metaldeki gerilimin hem de korozyon 

ortamının yok edilmesi ile ortadan kaldırılabilir ama kullanılacak malzemelerde ısıl 

işlem en pratik yoldur. 

SEÇİCİ KOROZYON 

Bir alaşım içinde bulunan elementlerden birinin korozyona uğruyarak alaşımdan 

uzaklaşması ile görülürler.En sık pirinçlerde görülür ve alaşımdaki çinko, bakırdan önce 

korozyona uğrayarak alaşım poröz bir şekil alır.Çinko ne kadar çoksa pirinç o kadar 

fazla korozyona uğrar.Buna mani olmak üzere alaşımda zinko %15’nin altına indirilir ve 

içine %1 kadar kalay ile inhibitör olarak fosfor, arsenik ve antimon ilave edilir.Seçici 

korozyona gri pik dökümlerde de rastlanır. Bu durumda pik yapısındaki %2-4 karbon 

katot, demir de anot olarak korozyona uğrar ve demir çözünürken grafit iskelet halinde 

kalır.Beyaz dökme demir yani duktilde karbon serbest olmadığı için seçici korozyona 

pek rastlanmaz. Termik santrallarda kazan besleme su depo ve boru bağlantılarında, 

flatörlü depolarda, tesislerin yıldırımdan korunma üniteleri ile topraklama devreleri 

bağlantılarındaki klemenslerde çokca rastlanır. 

ÇATLAK  KOROZYONU 

Metal yüzeyinde  bulunan çatlak veya cep gibi çözeltinin durgun halde kaldığı bölgelere 
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oksijen transferi güçtür.Bu bakımdan bu bölgeler anot, çatlağın çevresindeki metal 

yüzeyleri katot olur.Çatlak korozyonunun en etkili olduğu yer, çatlağın katot bölgesine 

yakın olan ağız kısmı olup burada korozyon gözlenmez ancak korozyon çatlak içinde 

gelişir.Uygulama da mikron mertebesinde bir çatlak bile korozyonu başlatmaya yeter. 

Çatlak korozyonu bütün sulu çözeltiler içinde meydana gelebilir.Ancak klorürlü 

ortamlarda korozyon hızı çok fazladır. Korozyon olayı oluşan çukurların ağız kısımları 

demir hidroksit çökeltisi ile tıkanıncaya kadar hızla devam eder.Çatlak dışındaki 

çözeltinin oksijen konsantrasyonu ne kadar fazla ise çatlak içindeki korozyon hızıda o 

derece yüksek olur.Enerji tesislerinden termik santralların denizden su alma tesislerinde, 

deniz yapılarındaki çelik çakma kazıklarında ve eşanjörlerde sıkça rastlanan  bir 

korozyon tipidir. 

GALVANİK  KOROZYON 

Galvanik potansiyeli farklı malzemelerin birbirleri ile bağlanması sonucu 

görülür.Metallerden daha soy olanı katot, daha aktif olanı anot olur böylece korozyon 

hücresi oluşur ve anot olan metal korozyona uğrar. Özellikle tesisatlarda kullanılan 

galvanizli, siyah ve bakır malzemelerden oluşan materyellerin birbirine bağlanması 

sonrasında görülür. Korozyonun ortaya çıkması için tesisatta muhakkak elektrolit olacak 

sıvının bulunması gerekir. Deniz kenarında ise aluminyum-bakır veya siyah saç- 

paslanmaz çelikten oluşan metal bağlantılarında metal yüzeyindeki rutubet filmi, 

bağlantıların galvanik korozyona uğramasına sebep olur.Özellikle klor, galvanik hücre 

oluşumunu kolaylaştırır.Pratikte galvanik korozyona karşı, galvanik seride  birbirine 

uzak konumda olan metallerin teması önlenmeli yani anot metali ile katot elemanı 

arasındaki potansiyel farkı az olmalı, iki metal arasına izole flanşla elektriksel yalıtım 

yapılmalı, metal yüzeyi yani katot boyanmalı, sistem kapalı ise içinde inhibitör 

kullanılmalı, tesisat tasarımında anot değiştirilebilir olarak düşünülmeli, anot daha kalın 

imal edilmeli veya sisteme her iki metalden daha anodik karakterde olan üçüncü bir 

metal bağlanarak katodik koruma uygulanmalıdır. Deniz kenarına yakın tesis edilmiş 

elektrik enerjisi yüksek gerilim şalt tesislerindeki koruma ve topraklama devreleri 

bağlantılarında, hidrokarbon ileten boru hatlarında ve her türlü santralların hidrolik ve 

pnömatik devre bağlantılarında sıkça rastlanır.  

TANELER ARASI KOROZYON 

Bir metalin kristal yapısındaki tanelerin sınır çizgisi boyunca meydana gelen 

korozyondur.Özellikle eritilmiş bir metalin katılaşması veya bir ısıl işleme tabi tutulması 

esnasında bu tip korozyona uğranabilinir. Tane sınırları, metalin safsızlıklarının 

toplanma yeri olduğundan buradaki çözünme korozyon yapar. Özellikle paslanmaz 

çeliklerde ısıl işlem veya kaynak esnasında çelikteki karbon ile krom, krom karbür 

oluşturur ve çelikte taneler arası sınırında zayıf bölgeler meydana gelir. Bunun için 

kromlu paslanmaz malzemelerde karbon oranı %0,03’ün altına indirilir veya çeliğe, 

karbona haris metaller mesela titanyum ve kolombiyum karıştırılarak karbür 

yapılmalıdır. Keza aluminyum içinde bulunan demir çok az çözündüğünden taneler 

arasında birikerek taneler arası korozyona sebep olur.Bu tip korozyona paslanmaz çelik 

boru ve malzeme kullanan her türlü santral ve tesiste rastlanabilir.Ancak oluşmaması 

için projelendirme, malzeme seçimi ve yapım esnasında çok titiz  çalışılmalıdır. 
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EREZYONLU KOROZYON 

Daha ziyade Akışkan taşıyan iletkenlerin iç yüzünde, akış istikametinin tersindeki metal 

yapısında görülen homojenite (tek düzelik )olmaması sonucu iletken içinde bulunan 

korozif çökeltilerin etkisi ile metalin erezyona uğraması sonucunda ortaya çıkar. Bu 

korozyon cinsi özgül hızına yakın debide çalışan pompa ve  bağlı boru hatları bulunan 

her tip enerji ünitesinde ortaya çıkar. Zaman içinde dur kalklı çalışan sistemlerde pasif 

tabaka sık sık yırtıldığı için korozyon yoğunlaşır. Bu olay akışkanın hızına bağlı olup 

hız düşürülerek, partikül azaltılması için sıvıda çökelttirme yapılarak veya metal katodik 

korunarak korozyon önlenmeye çalışılır. 

KAVİTASYON  KOROZYONU 

Adından da anlaşıldığı üzere kavitasyona uğramış türbin ve pompalara ait impelerlerin 

yan yüzlerinde meydana gelen korozyon olayının özel bir şeklidir. Yüksek akış 

hızlarında kanatlardaki pürüzlülüğe bağlı olarak oluşan vakum sonucu sıvı buharlaşabilir 

ve sıvı içindeki gazlar ayrışır. Böylece sıvı içinde düşük basınçlı gaz kabarcıkları 

meydana gelir. Bu kabarcıklar hızın azaldığı metal yüzeyinde vakum etkisi ile patlayıp 

metalin oyulmasına neden olurlar.Bu korozyon türü,sistemde oluşan türbülanslı akış ile 

yinelenerek büyüyen ve erezyonlu korozyona da dönenebilen bir korozyondur.  

En çok termik santralarda yüksek basınçlı kazan suyu besleme devrelerindeki 

pompalarda, hidrolik santrallardaki generatöre akuple türbinlerde, gaz türbinli doğal gaz 

santrallarındaki türbin kanatlarında ve hidrokarbon boru hatlarında akışkanı ileten ana 

pompa ve kompresörlerinde rastlanır. 

AŞINMALI (KAZIMALI) KOROZYON 

Aşınmalı Korozyon birbiri üzerinde kayan iki yüzeyin aşınması ile birlikte ortaya 

çıkar.Oluşumu, iki metal yüzeyin mekanik sürtünmesinden kopan metal tozlarının 

oksitlenmesi başlatır. Metal yüzeyi oksijen ile temas ettiğinde oluşan oksit filmi her 

harekette kazınmakta ve her defasında koruyucu film gelişememekte böylece korozyon 

sürüp gitmektedir.Endüstride galvanizli saçların taşınması sırasında oluşan  korozyon 

buna iyi örnektir. Zira oksit tabakası sürtünme ile her defasında ortama atılmakta ve 

saçlar depoya alındıktan sonra depolama sırasında sürtünen plakalar arasında korozyon 

başlamaktadır. Enerji tesislerindeki kaymalı yataklı mekanizmalar ile stok sahalarındaki 

istiflerde oluşur. 

ARALIK KOROZYONU 

Aralık Korozyonu ise birbiri ile üzerinde tam oturmamış iki metal veya bir metal 

olmıyan yüzeyin ortak aralığında korozif ortamın da etkisi ile ortaya çıkar.Örneğin boru 

flanş bağlantı noktalarında görülen ve zamanla gevşiyen her bağlantıda karşımıza çıkan 

ve ara ortamda oluşan bir korozyon tipidir. Civatalı enerji nakil hatları direkleri 

bağlantılarında çokca görülür.Perçin ve civatalı bağlantı yerine kaynak yapılması, iki 

levhanın üst üste bindiği yerlerin çözelti girişine kapatılması, ortamın rutubetten 

arındırılması ve çökeltinin uçlardan temizlenmesi ile önüne geçilebilir.  
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FİLİFORM VE KABUK ALTI KOROZYONU 

Filiform korozyonu, boya veya laklı örtülerin altında metal, kaplama veya boya 

yapışmasının iyi olmaması sonucu, kaplamanın zayıf noktasından başlıyan ve kaplama 

altına giren oksijen ve suyun etkisi sonucu oluşan hidrojen ve hidroksil iyonlarının 

sebep olduğu korozyon türüdür.Yüzeydeki bu örtü, metal korozyon ürünleri yani pas 

gibi kabuklaşmış bir tabaka ise kabuk altındaki rutubetten dolayı metal ara yüzeyinde 

başlıyan kabuk altı korozyonudur. Bu durumda kabuğun alt tarafı anot, kabuk  çevresi ise 

katot olur.Örneğin cam pamuğu izoleli borularda örtü ıslanırsa metal yüzeylerde bu tip 

korozyona rastlanır. Enerji tesislerinde izoleli borular, boyaları ve  kaplaması kalkmış 

her türlü ekipmanda ve boyalı enerji nakil ve dağıtım hatlarındaki direklerde ortaya 

çıkarlar. 

YORULMALI KOROZYON 

Periyodik olarak basma - çekme şeklinde dinamik bir stres altında bulunan bir metal 

zamanla yorulur.Yorulmuş metal ise küçük kuvvetlerde bile çatlıyabilir.Yorulma ile 

birlikte ilerliyen korozyon, metalin daha kısa sürede parçalanmasına neden olur. 

Hidrolik, termik ve rüzgar enerjisi santrallarındaki metalik yapılar, ısı değiştirici ve 

düşürücü sistemlerindeki serpantinli ve genleşmeli ünitelerde ve santralların yanaştırma 

romörkörlerinin pervanelerinde çokça rastlanır. Bu tip korozyon, malzeme üzerine gelen 

stresin düşürülmesi, metal yüzeyinin çinko, krom, nikel veya bakır gibi metaller ile 

kaplanarak korozyon etkisinin azaltılması ile etkime değişim frekansının ve sıcaklık 

değişiminin indirilmesi ile azaltılabilir. 

HİDROJEN KIRILGANLIĞI 

Kirli atmosfer altında veya asidik ortamdaki asitlenme ile görüldüğü gibi özellikle acı 

ham petrol veya doğal gaz taşıyan borularda iletken içindeki hidrokarbon bileşiminde 

ortaya çıkan serbest hidrojen atomlarının taneler arasına girip patlaması sonucu metal 

içinde meydana gelen derin çatlaklardır.Bu olaya aşırı katodik koruma da sebep olabilir. 

Hidrojen penetrasyonunu önlemek için metal yüzeyinde hidrojen çıkışına meydan 

verilmemelidir. Örneğin yüksek kaliteli çeliklerde, çelik alaşımına nikel ve molibden 

katılmalı, katodik korumada anot potansiyelinin 2000 mV’un üzerine yükselmesine 

müsaade edilmemeli yani aşırı koruma yapılmamalı, tamir kaynakları ıslak metal 

bölgede yapılmalı, özellikle çelik metalinin kaynaklı birleştirmelerinde kaynak yeri 100 

ile 150C0dereceye tavlandıktan sonra işlem yapılmalıdır.Enerji tesislerinde  çalışan 

katodik koruma ünitelerindeki koruma potansiyeli koruma kriterlerinin üzerine 

çıkarılmamalı ve ölçme işlemleri muntazam yapılarak kontrol  edilmelidir. 

KAÇAK AKIM KOROZYONU 

Kaçak akim, toprakta alternatif ve doğru akim makinalarinin dengesiz yüklenmeleri 

sonucu olusan gerilimlerin, yeraltindaki direnci küçük metal iletkenlerden akmasi ile 

olusur. Özellikle korumasiz boru hatlari ve metal yapilari seçerek akip devrelerini 

tamamlamak için daha küçük geçis dirençli yerde buralari terk ederler. Metale girdikleri 

bölge katot olurken çiktiklari yer anot olur ve siddetle korozyona uğrayip yapi harap 

olur. 
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BAKTERİYEL MİKROBİYOLOJİK KOROZYON  

Yeraltı ile tuzlu veya tatlı sularda yaşayan bazı mikro organizmaları, oksijenli ve 

oksijensiz bölgelerde her çeşit sülfür bileşiğini ve elementer kükürdü sülfat haline 

oksitlerveya redüklerler. Böylece oluşan mikrobiyolojik korozyon sonucu meydana gelen 

korozyon ürünleri içinde mutlaka demir sülfür bulunur. Bu mikro organizmalar, akışkan 

klorlanırken, pH derecesi ve şoklama zamanı değiştirilerek ve akışkan içine zinko ve 

vanadium konularak bertaraf edilebilir. 

BETONARME YAPILARDA KOROZYON 

Hava ile temas halinde olan bir betonarme yapıda, beton içindeki su ve oksijen miktarı, 

donatı korozyonunun oluşmasına neden olabilecek seviyededir. Betonun korozyonuna 

alkali-agrega reaktivitesi (AAR) gibi iç korozyon olayları dışında çoğunlukla dış 

ortamdaki su ve zararlı sular da neden olur. Zararlı suların veya havanın betonda 

oluşturduğu kimyasal nedenlere dayanan korozyon hasarı, ıslanma-kuruma, donma- 

çözülme, erozyon, kavitasyon gibi fiziksel faktörlerin etkisi ilede daha büyük boyutlara 

ulaşır Çelik yüzeyinde oluşan farklı elektro-kimyasal potansiyele sahip anodik ve katodik 

bölgeler, çimento hidratlarındaki tuz çözeltilerinin oluşturduğu elektrolit ile birleşir, 

donatının kendisi de elektronları ileten elektriksel iletken görevi görür. Ortamın bağıl 

neminin yüksekliği, çimentonun türü ve beton içindeki boşlukların ( porozite ) fazlalığı 

ve pas payının azlığı donatı korozyonuna sebep olan ana unsurlardır.Bu kısa tanımlar ile;  

1- Elektrik enerji üretim tesislerimizi yakıt tiplerine göre, 2- Elektrik iletim ve dağıtım

sistemlerimizide ise malzeme ve sistem içeriklerine göre 3- Hidrokarbon iletim

sistemlerinde planlama biçimlerine göre tasnifleyip nerelerde ve ne tip korozyon

olabileceği aşağıya çıkarılmıştır.

ENERJİ TESİSLERİNDE KARŞILAŞILAN KOROZYON OLAYLARI 

A-Galvanik Korozyon

1. YG ve OG şalt tesislerinde, topraklama devreleri bağlantılarında,

2. Enerji nakli hatlarının cıvatalı ve galvanizli direk ve  pilonlarında,

3. Hidrolik santralların isale hatlarında,

B-Taneler arası Korozyon

Termik ve hidrolik santrallardaki paslanmaz çelik dağıtım ve özel işletme boru tesisleri

ile biriktirme kazanlarında,

C-Erozyonlu Korozyon

Termik, nükleer ve hidrolik santrallarındaki yüksek debili su ve buhar devrelerinde,

D-Kavitasyonlu Korozyon

Hidrolik, termik ve nükleer santrallardaki pompa impelerleri ile her çeşit türbin

kanatlarında,

E-Aşınmalı korozyon

Demir-çelik ürünlerinin özellikle nakliye ve ambar stoklandırmalarında, sanayi

tesislerinin içinde hareketli yerleştirmelerde,
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F- Hidrojen kırılganlığı

1. Yüksek kükürt içeren akışkanları taşıyan (nakleden) iletim boru  hatlarında

2. Çelik yapıların korozyona karşı korunması amacıyla yapılan katodik  koruma

tesislerinde aşırı katodik gerilim uygulanmasında,

G-Gerilmeli Korozyon

1. Her çeşit cıvatalı birleştirmeli galvanizli enerji nakli direklerinin özellikle  nihayet

ve köşe direği olarak kullanılanlarının çelik konstrüksiyon birleştirme  noktalarında,

2. Yüksek ısılı alev borulu kazana sahip termik santralların kazan  borularında,

H-Seçici Korozyon

1. Yıldırımdan korunma tesislerinin ihata nakillerinin ve indirme  iletkenlerinin

topraklama tesisleri ile birleşme noktalarında kullanılan ayırma ve bağlantı

klemenslerinde,

2. Her cins enerji üretim tesisinde kullanılan depolama tanklarına ait seviye

kontrolü ve kazan suyu besleme borusu branşmanlarındaki bağlantı noktalarında

(değişik malzeme kullanılan devrelerinde özellikle)

K-Çatlak korozyonu

1. Termik santralların soğutma suyu olarak deniz suyu kullanan  ünitelerinin

denizden su alma yapılarında,

2. Enerji Üretim tesisleri bünyesinde yer alan akaryakıt, hammadde ve  mamul

yükleme  maksatlı kullanılan deniz yapılarının çelik çakma veya  betonarme

kazıklarında, görülür

L-Yorulmalı korozyon

Her türlü enerji üretim tesisinde başlıyan metal yorgunluğu yorulmalı korozyondur.

KOROZYONDAN KORUNMANlN İLKELERİ 

Korozyon metallerin ortamla teması sonucu, metal, ortam ve metal ara yüzeyinde oluşan 

bir bozunmadır, dolayısiyle korozyondan korunma tedbirlerinin temelinde de bu üç 

elemanın özelliklerini ve birbirleri ile ilişkilerini iyi bilmek ve gerekli değişiklikler i 

gerçekleştirmek yatar.Korozyon bir "yüzey” olayıdır. Ancak, aşağıda işaret edilen 

hususları korozyon olayı ile karıştırmamak gerekir.Metallerin ortamla temas etmeyen 

bölgelerinde meydana gelen bozunma korozyon olarak nitelendirilemez.Ayrıca korozyon 

olayında bahsetmek için, malzemenin "elektrokimyasal" olarak değişime uğraması 

şarttır.Metal ve alaşımlar için mutlak bir "korozyona dayanıklılık" kavramından 

bahsetmek de doğru değildir.Herhangi bir metal veya alaşımın korozyona dirençli olup 

olmadığı o malzemenin içinde kullanılacağı ortama ve ortam koşullarına bağlıdır. 

KOROZYON KAYIPLARI VE KOROZYONUN EKONOMİYE MALİYETİ 

Görünen korozyon kayıplarının malzeme + işcilik olarak hesaplanması çok kolaydır. 

Ancak asıl ekonomik kayıplar korozyona bağlı olarak ortaya çıkan ve çoğu zaman 

bedeli belirlenemiyen dolaylı kayıplardır. Bunlar kabaca beş grup altında  toplanabilir. 

1 . İşletme kesikliği : 
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Bir tesiste korozyona uğramış olan bir parçanın sökülerek yerine yenisinin konulması , 

işletmenin belli bir süre kesilmesini gerektirir. İşletme kesikliğinden doğan zararlar, 

çoğu zaman korozyona uğrayan parçanın maliyetinden ve işcilik masraflarının 

toplamından çok daha büyüktür. Örneğin bir enerji üretim santralında korozyon sonucu 

meydana gelen bir arıza nedeniyle santrain bir bölümünün servis dışı kalması ve elektrik 

üretiminin durması hesaplanamıyacak derecede ekonomik kayıplara neden  olur. 

2. Ürün kaybı:

Bir yeraltı tankının veya boru hattının korozyon nedeniyle delinmiş olduğunu düşünelim.

Kaçak yeri belirleninceye kadar geçen süre içinde akışkan kaybı meydana gelir.Çevreye

kaçan akışkanın yanıcı, patlayıcı veya toksik bir madde olması halinde, ekonomik

kayıplar yanında çevre kirlenmesi ve sağlık açısından da tehlikeler söz konusu olur.

Örneğin akaryakıt istasyonlarında bulunan yeraltı benzin tanklarında korozyon sonucu

meydana gelen deliklerden kaçan benzin bir çok patlamalara neden  olmaktadır.

3.Ürün kirlenmesi:

Özellikle gıda, ilaç ve tekstil sanayiinde, çelik kapların korozyonu nedeniyle oluşan pas

ürüne karışarak onun kirlenmesine ve kullanılmaz hale gelmesine neden olur. Demir ve

çelik söz konusu olduğunda korozyon ürünlerinin zararı yalnız kirlenme şeklinde olduğu

halde , toksik özellik gösteren diğer metaller için daha da önemlidir. Yakın zamana

kadar içme suyu tesisatlarında kurşun borular kullanılırdı. Günümüzde korozyon sonucu

suya karışan kurşun bileşiklerinin insan sağlığı için son derece zararlı olduğu belirlenmiş

ve kurşun boruların bu amaçla kullanılması yasaklanmıştır. Kurşun kirlenmesi ile ilgili

olarak tarihi bir örnek Romalıların kurşun su ve şarap kapları kullanmalarıdır. (

Kurşunun korozyon sonucu çözünerek insan sağlığı için uzun sürede toksik etki

yapacağı o tarihte bilinmememektedir.)

4.Aşırı Önlemler:

Makinaların tasarımı sırasında muhtemel korozyon kayıpları  göz  önüne  alınarak,

malzeme kalınlıklarına korozyon payı ilave edilmektedir. Burada önemli  olan  söz

konusu ortamdaki korozyon hızının önceden sağlıklı olarak belirlenmesidir. Ancak çoğu

zaman bu tahminin doğru olarak yapılması mümkün olmamaktadır. Veya ortam

koşullarında meydana gelen değişmelerin korozyon hızını ne derece artıracağı konusunda

önceden kesin bir bilgi elde edilemektedir. Bu durumda emniyet açısından korozyon

payının gereğinden büyük seçilmesi yoluna gidilmektedir. Böylece muhtemel korozyon

olayını önlemek amacıyla tonlarca malzeme boşa harcanmış olmaktadır. Örneğin, 20 cm

çapında ve 360 km uzunluğunda bir boru hattında et kalınlığı 6,3 mm olan çelik boru

yerine korozyona karşı dayanıklı olması öngörülerek 8,2 mm et kalınlığında bir çelik boru

kullanılması halinde 3350 ton çelik boşa harcanmış olur. Burada meydana gelen kayıp

yalnızca gereksiz yere kullanılmış olan çelik kütlesi değildir. Buna ilave olarak, işletmede

kullanılan elektrik enerjisinde de artış görülür. Borunun et kalınlığı artırılınca iç çapı

azalır. Bunun sonucu olarak borudan taşınmakta olan akışkan debisinde yaklaşık % 5

oranında azalma meydana gelir. Veya pompalama elektrik enerjisi % 5  artar.

5 . Kaplama masrafları: 

Çeliğin  korozyonunu  önlemek  üzere   kullanılan   boya   ve  diğer  kaplamalar   için   yapılan  
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masrafların da korozyon kaybı olarak kabul edilmesi gerekir. Bu malzemeler korozyonu 

önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Eğer demir korozyona uğramamış olsaydı bu masrafların 

yapılmasına gerek duyulmıyacaktı. Bütün dünyada üretilen boyanın yaklaşık üçte ikisi 

korozyonu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer taraftan bir çok makina veya ekipmanın 

üretiminde korozyonu önlemek amacıyla ucuz olan demir yerine daha pahalı başka metal veya 

alaşımlar kullanılmakta veya kaplama yapılmaktadır.Örneğin, gıda endüstrisinde kullanılmakta 

olan konserve kutularında çelik sacın korozyonunu önlemek üzere kalay kaplama 

yapılmaktadır. Bu amaçla harcanmış olan kalay ve galvaniz yapımında kullanılan çinko da 

aslında bir korozyon kaybı sayılmalıdır. 

KOROZYON ÜLKEMİZE KAÇA MAL OLUYOR 

Korozyonun neden olduğu kayıplar 1970li yıllarda özellikle ABD’de de detaylı ele alınmış ve 

bu konuda ilk rapor 2001 de yayınlaşmıştır.Bu raporda kayıpların büyüklüğü direk kayıplar 

için %3,1, dolaylı kayıplar için ise %3,4 olarak yer almıştır.Yani toplam kayıp yaklaşık 

GSMH’nın%6,5 olduğudur. Ülkemizde korozyonla ilgili konularda sanayi, inşaat ve enerji 

tesisleri yatırımları ve üretim ile ilgili işletme ve bakım onarım harcamalarına ilişkin sağlıklı 

veriler yoktur.Bu itibarla kayıplar hakkında bir fikir elde edilmesi amacıyla benzer faaliyetler 

için 2005 yılı USA korozyon kayıplarına ait sektörlerin kayıp yüzdeleri veri olarak alınmış ve 

benzetim uygulanarak, 2016 korozyon kayıplarının ekonomimize yükü hesaplanmıştır.Buna 

göre 2016 yılı için ülkemiz nüfusunun 79.814.871 ve kişi başına GSYH’nın 9.000$’a yakın bir 

değerde olduğuna dikkat edilirse GSYH’sının %5’i kadar olan milli değerimiz heba  

olmaktadır. Pek tabii Türkiye ve ABD’deki değişik sektörlerin korozyon göstergeleri aynı 

olmamakla birlikte en iyimser yaklaşımla 200 milyar TL’yi bulan yıllık korozyon kaybı 

ürkütücüdür. Bilim ve teknoji imkanlarının doğru uygulanması ile bu kayıplar %25 -30 

azaltılabilirsede korozyonun enerji tesislerinde neden olduğu maddi kayıpların yalnız parasal 

açıdan değerlendirilmesi bile korozyon kayıplarının azaltılmasının ülkemiz ekonomisine 

yapacağı katkının önemini açıkça göstermektedir. 
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Özet 

Son yıllarda teknolojinin gelişimine bağlı olarak enerji 

ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu durum yeni enerji 

kaynaklarının devreye sokulması yönündeki çalışmaları 

hızlandırmıştır. Özellikle güneş, rüzgâr, biokütle vb. 

yenilebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimine 

dönük yatırımlar artmaya başlamıştır. Bu çalışmada 

tipik bir GES (Güneş Enerji Santrali) ünitesi şebekeye 

entegre edilerek MATLAB/Simulink ile modellenmiş ve 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Enerji arzının giderek 

artmakta olduğu mevcut dönemde, şebekeye özellikle 

yenilenebilir kaynaklarla enerji üretebilen üniteler 

entegre edilerek enerji çeşitliliğini artırmak büyük 

önem arz etmektedir. Elektrik enerjisi üretiminde 

kararlılığı sağlayabilmek ve güvenilirlik seviyesini 

yükseltebilmek için yeni santralleri devreye almadan 

önce arz-talep dengesinin yeni durumu çok kritik ve 

hassas bir hâl almıştır. Gerçekçi bir benzetim modeli ile 

şebekeye bir GES ünitesi eklenerek sağladığı enerjinin 

çevresel ve mevsimsel faktörlere bağlı olarak değişim 

karakteri incelenmiştir. Çalışmada, GES ünitesi 

Antalya ili için modellenerek, ulusal şebekeye 

mevsimsel olarak ne kadar enerji arzının sağlandığı ve 

enerji veriminin mevsimlere göre nasıl değişkenlik 

gösterdiğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Tasarlanmış 

olan 200 kW ’lık GES ünitesi ulusal şebekeye entegre 

edilerek şebekenin enerji çeşitliliği artırılmıştır. 

1. GİRİŞ

Elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve 

tüketim safhalarından geçerek tüketiciye 

sunulmaktadır. Güneş enerjisi ile elektrik enerjisi 

üretiminde Photo Voltaic (PV) Paneller olarak da 

bilinen güneş pilleri kullanılmaktadır. Güneş 

enerjisinin    avantajları    sırasıyla;    yakıt masrafı 

2. ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLI

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

2.1. PV Panellerinin Yapısı 

Fotovoltaik piller (FV) de denen bu yarı-iletken 

malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe 

çevirirler. Güç talebine bağlı olarak modüller, 

birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak düşükten 

çeşitli güç seviyelerinde sistemler oluşturmak 

mümkündür (Şekil 1.) 

FV sistem uygulamalarında en fazla kullanılan 

algoritmalar [2]: 

• yapının elektrik yükü ile FV sistemin güç çıkışı

uyumunun sağlanması,

• FV toplaçların sıcaklıklarının çok

yükselmemesi için gerekli önlemlerin alınması,

düzenli havalandırmanın sağlanması,

• kablolama döşeminde boyutlandırmaya özen

gösterilmesi, karmaşıklıktan kaçınılması,

• kabloların ve bağlantı noktalarının güneşe,

rüzgâra ve suya karşı dayanıklı ve korunumlu

olması,

• özellikle saklama gerektiren sistemlerde,

depolama birimlerinin toplaçlara yakınlığının

sağlanması, olarak özetlenebilir.

FV piller, bir akım kaynağı, bir diyot ve seri-paralel 

dirençlerden oluşan basit bir elektrik devresi olup 

üstel bir fonksiyonla temsil edilmektedirler 

(Denklem 1.) [3]. 

V  
A.k.Tpil 

.ln( 
I FV   I0  I pil 

) R .I 

olmaması, işletme maliyeti düşüklüğü, enerji 

kaynağı  tükenmeyip  çevreyi  de  kirletmemesidir.  

pil 
e

S pil 

0 

(1) 

Üretilen enerji belirli bir verim ile ulusal şebekeye 

gönderilmektedir [1]. Maksimum Güç Takip 

Tekniği (MPPT) kullanılarak güneş ışığından en 

etkin şekilde verim elde edilerek sisteme güç 

verilmesi amaçlanmıştır. 

𝑰𝒑𝒊𝒍: FV pilin çıkış akımı (A)

𝑰𝑭𝑽: Fotoakım (A)

𝑰𝟎    : D diyotunun ters doyma akımı (A)

𝑽𝒑𝒊𝒍:FV pilin çıkış gerilimi (V)

𝑹𝒔  : Eşdeğer devrenin seri direnci (ohm (Ω))

I 
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𝒌  : Boltzmann Sabiti (1,38x10-23  J/ oK) 

𝑻𝒑𝒊𝒍:Referans çalışma sıcaklığı(oK)

𝑨  :Eğri uydurma faktörü 

𝒆 :Elektron yükü (1.602x10-19 C) 

Çalışmada Nser:4 (seri olarak 4 dizi), Npar:86 

(paralel olarak 86 dize) ‘lık panel dizelerinden 

oluşan sistem modellenmiştir [4]. 

2.2. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli 

EİE (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)’nin 

verilerine göre Türkiye koşullarında günlük 

metrekareye düşen Güneş enerji potansiyeli 3600 

Wh/m2 gün olarak belirlenmiştir. Akdeniz bölgesi 

güneş enerji potansiyeli olarak 3,8 kWh/m2 gün ile 

Türkiye ortalamasından biraz daha yüksek 

potansiyele sahiptir [5]. Türkiye genelinin güneş 

potansiyeli yönünden oldukça verimli olduğu 

söylenebilir. GES (Güneş Enerji Santrali)’lerin 

kurulabileceği alanlar arasına girmeyen araziler 

genellikle eğimi üç dereceden büyük, sulak alanlar, 

orman ve tarımsal alanlar ve özel çevre koruma 

alanlarıdır. 

Özellikle Akdeniz Bölgesinde, Antalya ve çevresi, 

Ege Bölgesinin bir kısmı ve Van dolayları Türkiye 

ortalamasına göre oldukça iyi güneş ışınımı alan 

bölgelerdir. Çalışmada ortam olarak kullanılan 

Antalya ve çevresi, yıllık küresel radyasyon sabiti 

(1500-2000) kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değer Türkiye ortalamasının üzerindedir [6].  

2.3. Güneş Panellerinin Elektriksel 

Karakteristiğini Etkileyen Faktörler 

Panellerin elektriksel yapılarını etkileyen iki 

faktör: sıcaklık ve güneşten gelen ışınım miktarıdır 

(radyasyon). Sıcaklığın artması voltaj seviyesini 

düşürürken akım seviyesini arttırır. Dolayısıyla güç 

artışı mümkün olur, ancak verim seviyesi düşer. 

Panellerin bu nedenle dizinimi ve dizilişi çok 

önemlidir. Genellikle istenen gerilimi elde etmek 

için seri bağlantı yapılırken (dizi), istenen akımı 

elde etmek için ise paralel bağlantı yapılır (dize). 

Güneş panellerinin verimini artırmak için güneş 

takip sistemleri (MPPT tekniği) kullanılmalıdır. 

Maksimum güç takibi sistemleri (MPPT tekniği) 

kullanılmaması durumunda ise en verimli şekilde 

kullanılabilmesi için paneller güneye 

yönlendirilmelidir [7]. 

2.4. Ulusal Şebekeye Bağlı Güneş Enerji 

Santrallerinin Yapıları 

Güneş enerji santrali kurulacak alanlara gereken 

donanımlar; güneş panelleri, panellerden oluşan 

dizi ve dizeler, panellerden üretilen dc gerilimin 

belirli bir gerilimde regülasyonunu sağlamak 

amacıyla kullanılan dönüştürücüler (yükseltici 

dönüştürücüler), üretilen dc gerilimlerin çalışılabilir 

seviyede AC gerilimlere çeviren eviriciler 

(inverter), çeşitli filtreler ve eğer şebekeye bağlı ise 

isteğe bağlı olarak yükseltici transformatörlerdir. 

Güneş panellerinin güneş enerjisinden yüksek 

verimde enerji üretmesi, güneşi hem mekanik 

(panellerin güneş ışınımına göre yön değiştirmesi 

[8]) hem de elektriksel (maksimum güç takip 

tekniği) olarak takip etmesiyle mümkündür. İsteğe 

bağlı olarak kullanılan MPPT sayesinde, Da-Da 

yükseltici dönüştürücü devreleri ile birlikte aynı kit 

üzerinde kullanılabildiği gibi ayrı devre olarak da 

kullanılabilmektedir [9-10-11]. 

MPPT sayesinde eviricinin şebekeye enjekte ettiği 

akımın genliği kontrol edilerek kaynaktan her an 

maksimum gücün çekilmesi sağlanmaktadır. Enerji 

verimliliğini artırmak için çok sayıda MPPT 

devrede tutularak solar panellerden daha fazla 

enerji hasat edilebilmektedir. 

Eviricilerde 1kVA-40kVA güç aralığında PWM ve 

IGBT teknolojisi kullanılarak; statik yapıda 

istenilen sinüs, kare ya da üçgen dalga çıkışlarını 

elde edebilmek mümkündür [12-13]. Tipik bir 

şebeke etkileşimli eviricinin taşıması gereken 

özellikler şu şekilde belirlenmiştir [14]: 

 Şebekeye sinüs şeklinde akım enjekte etmeli ve

bu akımın harmonikleri yönetmeliklerde

belirtilen sınırlar içinde olmalıdır,

 Şebeke etkileşimli eviricinin güç faktörü 1

olmalıdır,

 Eviricideki güç elemanlarının yüksek frekanslı

anahtarlaması nedeniyle oluşan radyo girişimi

kontrol altında olmalıdır,

 Şebeke kesildiğinde şebeke ile etkileşimli

evirici şebekeden ayrılmalıdır,

 YEK (Yenilenebilir enerji kaynakları)’in

veriminin en yüksek tutulmasını sağlamak için

FV’lerden her an maksimum güç çekilmesi

sağlanmalıdır [15].
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Bu amaçla güneş panellerinin çalışma noktasının 

sürekli ayarlanması gerekir. FV modüllerin toplam 

geriliminin şebeke geriliminin tepe değerinden 

düşük olduğu durumlarda eviricinin çıkış gerilimi 

de şebeke geriliminden düşük olacağından 

şebekeye enerji transfer edilemez. Bu durumda 

eviricinin çıkış geriliminin yükseltilmesi için 

dönüştürme oranını gerilim farkına göre belirleyen 

bir transformatör kullanılabilir. Yüksek gerilim 

rölesi, alçak gerilim rölesi, yüksek frekans rölesi ve 

alçak frekans rölesi bulunduran bir evirici temel ada 

modu tespit yeteneğine sahiptir. Gerilim seviyesi 

veya frekans normal aralığın dışına çıkarsa 

şebekenin hatalı olduğunu düşünerek evirici 

şebekeden ayrılır. Bununla beraber bu yöntemler ile 

kaynak-yük dengeli durumda şebeke kesilse dahi 

ada modu tespit edilemez [16]. 

Çalışmada kullanılan eviricinin güç faktörü 1, 

PWM frekansı 1,98 kHz değerinde ve kare dalgadır. 

Ayrıca eviricilerin güç transformatörlerine yakın 

yerlere koymak kablo maliyetlerini ve gerilim 

düşümünü azaltmaktadır. 

Ulusal şebekeye bağlı olan sistemler: 

 Batarya ve şarj regülatörü içermemeleri,

 Güvenli düşük maliyetli olmaları,

 Şebekeden bağımsız PV’lere göre daha uzun

ömürlü ve daha verimli olmaları,

Nedenleriyle şebekeden bağımsız sistemlere göre 

daha avantajlıdırlar. 

2.5. Güneş Enerji Santrallerinde Kullanılan 

DA-DA Dönüştürücüler “Yükseltici 

Devreler” 

İdeal bir yükseltici tip dönüştürücü yapısında 

Şekil 2’te görüldüğü gibi yarı iletken anahtar, diyot, 

bobin ve kondansatör elemanlarından oluşmaktadır. 

Şekil 1’te gösterilen devrenin kontrol mekanizması, 

yarı iletken güç anahtarının iletime ve kesime 

götürülmesine göre gerçekleştirilmektedir. Anahtar 

iletime götürüldüğünde bobin içerisinden geçen 

akım artar ve bobin üzerinde enerji depolanmaya 

başlar.  Anahtar  kesime  götürüldüğü  anda, bobin 

üzerinden yüke bağlanır. Böylece çıkış geriliminin 

seviyesi yükseltilmiş olur [17]. 

Yarı iletken anahtarın kesim durumunda ise yük 

kaynak üzerinden beslenir. Anahtar iletime 

geçtikten sonra üzerindeki gerilim düşümü sıfırdır, 

iletime ve kesime giderken akım ve gerilimde 

çakışmalar oluşmamaktadır. Diyot iletimdeyken 

üzerindeki gerilim düşümü sıfırdır. 

Devrenin çalışması periyodik olarak 

gerçekleşmektedir. Yani, bobin içerisinden akan 

akım periyodiktir ve anahtarlama periyodunun 

başındaki ve sonundaki değerleri aynıdır. 

Şekil 1: Şebekeye bağlı olan bir Güneş Çiftliğinin 

panellerine bağlı olan yükseltici devresinin eşdeğer 

devresi 

Yarı iletken anahtarın iletimi ve kesimi sabit 

frekansta yapılmaktadır ve bu frekans değeri T 

periyodunu belirler. İletim oranı D ile ifade edilir ve 

iletim süresi DT değerine eşit olur. Anahtarın 

kesimde olduğu süre ise (1-D).T ile ifade edilir. 

Bobin akımı süreklidir ve sıfırdan büyüktür. 

Kondansatör yeterince büyük kabul edildiği için RC 

zaman sabiti çok büyük olur. Bu nedenle, iletim ve 

kesim durumlarındaki kondansatör üzerindeki 

gerilim değişimleri ihmal edilebilir. Gerilim 

kaynağı Vin sabittir. Çalışma da kullanılan 

yükseltici devrenin matematiksel ifadeleri aşağıda 

belirtilmiştir 

𝑉𝑖𝑛   = 130 𝑉   ,   𝑓  =  5 𝑘𝐻𝑧 , 𝑅  = 1.5 𝑘𝛺 , 
içerisinden  geçmekte  olan  şarj   akımı  D   diyotu  
üzerinden C kondansatörüne ve yüke doğru akmaya 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 650 𝑉 , 

başlar. Bobin, enerjisini deşarj eder ve bobin 

üzerindeki   gerilimin   polaritesinin   yönü gerilim 

𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒    =  0.001 𝑉 

𝐷  = 1 − 
 𝑉𝑖𝑛    = 1 − 

130 
= 0.8 (2) 

kaynağının  polaritesi  ile  aynı  olur  ve  D  diyotu  
𝑉𝑜𝑢𝑡 650 
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2 

𝐿𝑚𝑖𝑛 
=  

𝐷×(1−𝐷)   ×𝑅 
= 4.8𝑚𝐻 (3) 

2𝑓 

zamanları 1 μs ve 100 μs olarak alınmıştır. 

Örnekleme zamanlamasında bu değerlerin alınması, 

bazı    donanımların    hesabında  kullanılmasından 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 
𝐷 

𝑅×𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒×𝑓 
= 106.667𝜇𝐹 (4) dolayı seçilmiştir. Ortam örneklemesinde il olarak

ANTALYA ili seçilmiştir [18]. Antalya ilinin yıllık

𝑖𝐿 =
𝑉𝑖𝑛 = 2.167 𝐴 (5) 

(1−𝐷)2×𝑅 

maksimum panel sıcaklıkları ile yıllık radyasyon

miktarı grafiği kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir

[18-5].

𝛥𝑖𝐿 
=

𝑉𝑖𝑛.𝐷 
= 97.496 𝐴 (6) 

2.106,66𝑥10−6.𝑓 
3.1 Frekans Rölesi Kullanılarak Arz-Talep 

Dengesinin Tespiti 

𝑖𝑚𝑎𝑥  = 𝑖𝐿  + 𝛥𝑖𝐿  =  99.663 𝐴 (7) 

𝑖𝑚𝑖𝑛  = 𝑖𝐿  − 𝛥𝑖𝐿  =  −95.329 𝐴 (8) 

𝑃𝑜𝑢𝑡   = 𝑉𝑖𝑛𝑥 𝑖𝐿   = 130𝑥2.167  = 281.71 𝑊  (9) 

Denklem.2’de “Duty Ratio” hesaplanmıştır. 

Kullanılacak minimum değerdeki bobin ve 

kondansatör değerleri de Denklem.3 ve 

Denklem.4’de bulunmuştur. Bobin üzerinde oluşan 

akım değeri de Denklem.5’de hesaplanmıştır. 

Toplam devreden geçen maksimum ve minimum 

akımlar da Denklem.7 ve Denklem.8’ de 

hesaplanmıştır. Çalışma da dizayn edilen yükseltici 

devresi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şekil 2: Şebekeye bağlı olan bir Güneş Çiftliğinin 

panellerine bağlı olan yükseltici devresinin modeli 

3. GÜNEŞ ENERJİ

SANTRALLERİNİN BENZETİM 

PROGRAMI KULLANILARAK 

MODELLENMESİ VE ANALİZİ 

Modellenen 200 kW ’lık Güneş Enerji Santrali ile 

%75 verimle ulusal şebekeye aktif ve reaktif güç 

enjekte edilmektedir. Sistemde MPPT tekniği 

kullanılmıştır. Sistem analizinde Ts_Power ve 

Ts_Control     isimleri     ile     sırasıyla  örnekleme  

Frekans rölesi gerilim frekansını ölçmek için 

kullanılır. Frekans rölesine (FR) gelen sinyalin 

frekansını ölçmek için, birbirini takip eden iki 

zaman arasındaki fark sıfır geçişine geldiğinde (T1 

ve T2) ölçülür [10]. Dalganın tam bir periyod 

zamanını ölçmek için, T1 ve T2 değerleri kendi 

aralarında çıkarılır. Elde edilen değer iki katıyla 

çarpılır [19]. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan 

sonra anlık frekans elde edilir. (Şekil 3.) 

periyod(T )  2.(T2 T1 ) (s-1) (9) 

frekans( f )       
1 

(Hz) (10) 

2.(T2    T1 ) 

Şekil 3:   Modelde kullanılan frekans rölesi ve yapısı 

TEİAŞ standartlarına göre üretimin, tüketime eşit 

olduğu durumlarda (sistemin dengede olduğu 

durum) anlık frekansın 49,5-50,5 Hz arasında 

olması istenmektedir. Denge noktası ise 49,5 Hz 

olarak belirlenmiştir.(Şekil 4-5.) 
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ve frekans rölesinde kullanılmıştır. Gerilim çevrim 

oranının (dutyratio) 0,8 olduğu Denklem.2’de 

gösterilmektedir. Ayrıca “Lmin” ve “Cmin” 

değerleri ise yükseltici devre yapısında bulunan 

bobin ve kondansatör değerleri olarak girilmiştir. 

Giriş geriliminin 130 V olduğu Şekil 7’da 

“Vdc_boost” ölçüm ekranında görülmektedir. 

Hesaplamalar sonucu elde edilen Vout değeri ise 

Şekil 7’da “Vdc_inverter” ölçüm ekranında 

görülmektedir. Tasarladığımız frekans röleleri ise 

santralimiz tarafından ulusal şebekeye enerji arzının 

mı yoksa enerji talebinin mi olduğunu tespit etmek 

amacıyla kullanılmıştır. 

Şekil 4: Frekans rölesinde L1 fazının yüksek gerilim 

tarafındaki frekans değerinin ölçümü 

Şekil 5: Frekans rölesinde L2 fazının düşük gerilim 

tarafındaki frekans değerinin ölçümü 

4. SONUÇLAR

Sonuçlar, benzetim programı ile yapılan 

modellemelerin gerçekleştirilmesi ile elde 

edilmiştir [20]. Yapılan hesaplamalar sonucu elde 

edilen değerler birebir model de, yükseltici devrede 

Enerji arzının sağlandığı durumda frekans değerinin 

50,5 Hz’den büyük olduğu, arz-talep dengesinin 

sağlandığı durumda frekansın 49,5-50,5 Hz 

arasında olduğu (Şekil 4.), son olarak enerji 

talebinin olduğu durumda ise santralin bağlı olduğu 

şebeke frekansının 49,5 Hz’den küçük olduğu tespit 

edilmiştir. (Şekil 5.) 

Şekil 6: Simülasyon ortamında Modelleme Çalışması 

Gerçekleştirilen Güneş Enerji Santralinin Bağlı Olduğu 

Ulusal Şebekenin Tek Hat Şeması 
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Şekil 7: Simülasyon Ortamında Modelleme Çalışması 

Gerçekleştirilen 200 kW ‘lık Güneş Enerji Santralinin 

Tek Hat Şeması 

Şekil 8: Ulusal Şebekede TEİAŞ Slack Bara Tarafından 

Alınan Gerilim ve Akım Değerleri (YG seviyesinde) 

Şekil 9: Modelleme çalışması gerçekleştirilen GES 

tarafından ulusal şebekeye aylara bağlı olarak verilen 

aktif gücün değişimi 

Ulusal şebeke bağlantılı güneş enerji santrallerinde 

şebekeye bazen gürültüler verilebilir (Flicker). 

(Şekil 8.) Bundan ötürü GES’lerin şebekeye enerji 

verdikleri noktalara çeşitli filtreler konularak enerji 

kalitesinin bozulması engellenir. Antalya ilinde 

modellenen GES’de üretilen aktif güç dağılımında 

zaman eksenine göre (0-0,4) arasındaki zaman 

aralığı kış, (0,4-1,3) arasındaki zaman aralığı 

ilkbahar, (1,3-2) arasındaki zaman aralığı yaz, (2-3) 

arası sonbahar mevsiminde elde edilen aktif güç 

değerlerini göstermektedir. 

En fazla şebekeye aktif gücün verildiği mevsimin 

yaz olduğu, en az aktif gücün şebekeye verildiği 

mevsimin ise kış olduğu görülmektedir. Hatta kış 

mevsiminin belirli dönemlerinde santralin ulusal 

şebekeden aktif güç çektiği görülmektedir. (Şekil 

9.) 

Çalışmada tasarlanan GES’in sıcaklık ve güneş 

radyasyonuna bağlı olarak belirli dönemlerde enerji 

arzı sağlanmıştır. Genellikle 5A’ya yakın sabit bir 

akım değeri “MPPT” tekniğiyle şebekeye verimli 

bir şekilde sağlanmıştır. (Şekil 10.) 

Santralin bağlı olduğu ulusal şebekede bulunan 

Şekil 8’ da 80 MW ve 40 MW’lık iki büyük aktif 

fiderin, kesici ünitelerinin farklı zamanlarda açılıp 

kapanması ile yük atma veya yük alma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 10: Çalışmada tasarlanan GES’in ulusal şebekeye 

enerji arzı sağladığı zaman 

Kesici koordinasyonu sonucunda şebekede oluşan 

durum Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilmektedir. Bu 

analiz sayesinde çalışmada tasarlanan güç tesisinin 

kurulduğu ulusal şebekede bulunan kesicilerin, 

manevralarının normal şartlar altında yapılması 

sonucunda oluşan gerilim ve akım seviyelerindeki 

değişimlerin TEİAŞ standartlarını sağlayıp 

sağlamadığı kontrol edilir. Tasarlanan güç tesisi 

için yapılan analiz sonucunda gerilim ve akım 

değişimlerinin TEİAŞ standartlarını sağlamış 

olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 11: Çalışmada tasarlanan GES’in bağlı olduğu 

ulusal şebekede bulunan 80 MW’lık aktif yükün sisteme 

etkisi (YG seviyesinde) 

Şekil 12: Çalışmada tasarlanan GES’in bağlı olduğu 

ulusal şebekede bulunan 40 MW’lık aktif yükün sisteme 

etkisi (OG seviyesinde) 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu çalışmada Matlab/Simulink yazılım 

programının Sim Power System modülü 

kullanılarak modellenen güneş enerji santralinden 

elde edilen güç akışı, gerilim ve akım seviyeleri ve 

kesici manevraları sonucu oluşan gerilim ve akım 

değişimleri, aylara göre santralin enerji üretim 

miktarları tespit edilmiştir. Kesici manevraları 

sonucu oluşan gerilim ve akım yükselmeleri TEİAŞ 

yönetmeliklerine uygun olması gerekir. Bu sayede, 

ilk önce kurulacak olan GES’lerin modellenmesi ve 

simülasyonu yapılarak ne kadar enerji üretileceği ve 

üretilen enerjinin harmonik değerleri belirlenerek, 

meydana gelebilecek sorunları önceden görerek 

çözüm bulunması mümkün olacaktır. Böylece ilgili 

bölgeye yapılacak enerji yatırımının fizibilitesi 

gerçekleştirilebilecektir. Gerçekleştirilen fizibilite 

çalışması sayesinde; GES’ler ile ne kadar enerji 

üretileceği, kurulumundan şebekeye enerji akışı 

başlangıcına kadar olan dönem içerisinde, tek hat 

sıralaması ve kullanılan donanımlardan yükseltici 

ve evirici hesabı ve yerleşiminin nasıl olacağı ile 

ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

kullanılarak, standartlara (IEEE ve TEİAŞ) uygun 

bir güneş enerji santrali (GES) tasarlanmış ve 

şebekeye entegrasyonu yapılmıştır. 

Bu çalışmalara ek olarak benzetim yazılımları 

kullanılarak kısa devre analizi de gerçekleştirilip, 

oluşacak olumsuz durumlara ve senaryolara karşı 

önceden önlem almamız da mümkün olabilecek ve 

sistemin bütün karakteristiği ve davranışı hakkında 

önceden fikir sahibi olunması mümkün olacaktır.  
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye’nin mevcut rüzgar enerjisi 

potansiyeli, bu potansiyelin nasıl değerlendirildiği ve 

nasıl politikalar takip edildiği Avrupa ülkeleri ile 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Türkiye rüzgar 

enerji potansiyelinin bölgesel dağılımı, Türkiye’de 

rüzgar enerjisinin kullanım durumu ve bölgesel 

kullanım oranları araştırılmış, belirlenen  hedefler ve 

bu hedeflerin gerçekleşme durumları 

değerlendirilmiştir. Türkiye’de izlenen rüzgar enerjisi 

politikalarının Avrupa genelinde ve özellikle rüzgar 

enerji sektörü gelişmiş ülkelerle  karşılaştırması 

yapılmış ve analiz edilmiştir. Türkiye’de rüzgar enerji 

sektörünün gelişimi açısından tespit ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

1. GİRİŞ

Rüzgar enerjisi Ülkemizin en önemli yenilenebilir 

enerji kaynaklarından biridir. Türkiye’de rüzgar 

enerjisinin daha etkin kullanımını sağlamak için 

rüzgardan enerji üretim sistemlerinin 

yaygınlaşması ve yeni teknolojilere sahip daha 

verimli rüzgar türbinlerinin kurulması 

kaçınılmazdır. Türkiye’nin rüzgar enerjisi 

potansiyelinin bölgesel dağılımı, bölgesel ve genel 

olarak kullanım oranları ve rüzgar enerjisinde 

izlenen politikalar araştırmaya değer konulardır. 

Bunun yanında yeni rüzgar sahalarının 

keşfedilmesi, bu sahaların teknik analiz 

yöntemleriyle kapasitelerinin hesaplanması ve 

nihayetinde kullanıma açılması oldukça önemlidir. 

Ülkemizin yenilenebilir enerji brüt potansiyeline 

baktığımızda yaklaşık 400TWh/yıl kapasite ile 

rüzgar enerjisi güneş ve hidrolikten sonra 

gelmektedir.[8] 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilen elektriğin arttırılması için 2023 yılı 

hedefleri; Hidrolik: 34 GW, Rüzgar: 20 GW, 

Jeotermal: 1GW, Güneş: 5 GW ve Biyokütle: 1 

GW olarak belirlenmiştir. Böylece elektrik 

üretimindeki yenilenebilir enerji payının 2023 

itibariyle %30’a çıkarılması, doğalgazın %30A 

düşürülmesi, kömürün %30 ve nükleer enerjinin de  

%10 da sabitlenmesi beklenmektedir[2]. TEİAŞ 

2016 Aralık verilerine göre Türkiye’nin elektrik 

enerjisi kurulu gücü önceki yıla göre %7,3 artarak 

78,497 GW olmuştur. 2016 yılında 1.387,7 MW 

rüzgar, 934 MW doğalgaz ve LNG, 833 MW 

kömür, 813 MW hidrolik, 570 MW güneş ve 197 

MW jeotermal enerji santralı  devreye  alınmıştır. 

Bu değerlere göre kurulu güç içindeki rüzgar 

enerjisi oranı yaklaşık %7,5 olmuştur. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kapasite 

içindeki payı ise önceki yıla göre %9 artarak 34 

GW değerini geçmiştir. 

Şekil.1’de 2016 sonu itibariyle elektrik kurulu 

gücünün kaynaklara göre dağılımı görülmektedir.  

Şekil 1: Türkiye Elektrik Kurulu Gücünün 

Kaynaklara Göre Dağılımı. 

Türkiye’nin enerji politikası genel olarak birçok 

platformda tartışılmıştır. Bu değerlendirmeler 

sonucunda bazı yetersizlikler tespit edilmiştir. 

Ayrıca Türkiye’nin politik yapısı iyi kurulmamış 

ve enerji politikaları da yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı için uygun destekleme 

mekanizmasının eksikliği gibi bazı zayıflıklara 

sahiptir. Güncel yenilenebilir enerji politikaları 

sonucunda Türkiye’de yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı son yıllarda yavaş bir 

şekilde artmaktadır. Teknolojik gelişmelerin 

yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişmesini 

tetikleyen ana etken olması beklenmektedir[3]. 

mailto:alperkaplan@osmaniye.edu.tr
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2. TÜRKİYE’NİN RÜZGAR ENERJİ

POTANSİYELİ 

2.1. Türkiye’nin Rüzgar Enerji Potansiyeli 

ve Bölgelere Göre Dağılımı 

Türkiye coğrafik özelliklerinden dolayı zengin bir 

rüzgar enerji potansiyeline sahiptir. Şekil.2’ de 

Türkiye’nin yerden 50 metre yüksekte ölçülen 

rüzgar enerji potansiyeli görülmektedir. Rüzgar 

Enerji Potansiyel Haritasına göre Türkiye 48 GW 

ekonomik rüzgar gücü yatırım  kapasitesine 

sahiptir. [7] 

Şekil 2: Türkiye’nin Teknik Rüzgar Enerji 

Potansiyeli. 

Türkiye’nin rüzgar enerji potansiyelinin özellikle 

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 

yoğunlaşmış olduğu Şekil.3’de açıkça 

görülmektedir [4]. Akdeniz bölgesinde de %10 

gibi bir potansiyel bulunmaktadır ve deniz kıyısı 

olan bu dört bölge toplam kapasitenin %80’den 

fazlasını oluşturmaktadır. 

Şekil 3: Türkiye’nin Bölgelere Göre Teknik 

Enerji Potansiyeli. 

2.2. Türkiye’nin Offshore Rüzgar 

Potansiyeli ve Kullanım Durumu 

Türkiye 3500km sahil şeridine sahiptir ve üç tarafı 

denizlerle çevrilidir. Özellikle Marmara ve Ege 

sahillerinde   rüzgar   potansiyeli   çok   düzenli  ve  

süreklidir. Ancak Türkiye’de offshore olarak 

rüzgar güç üretimi yoktur. Türkiye’nin rüzgar 

enerjisi alanındaki gelişim çabaları uluslar arası 

alanda takdir edilmekte ve Türkiye’nin gelişen 

sektör liderleri Güney Afrika, Hindistan, Brezilya 

ve Meksika ile birlikte onlardan biri olacağı 

düşünülmektedir. Son üç yılın verilerine  göre 

rüzgar enerjisindeki ortalama yıllık gelişme 

oranının yaklaşık yüzde 30 olduğu söylenebilir. 

2023 için 20 GW hedefinin ulaşılabilir bir hedef 

olduğu görünmektedir[5]. 

Şekil.2 incelendiğinde Türkiye’nin offshore rüzgar 

potansiyelinin Çanakkale, Bandırma ve Samandağ 

kıyılarında en güçlü şekilde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Doğu Karadeniz dışındaki tüm 

sahillerimizde değerlendirilebilir bir offshore 

potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır. 

3.TÜRKİYE’DE RÜZGAR

ENERJİSİNİN KULLANIM

DURUMU 

3.1 Türkiye’de Kurulu Rüzgar Enerjisi 

Toplam Gücü ve Bölgelere Göre 

Dağılımı 

Türkiye’nin kurulu rüzgar gücü kapasitesi 

Şekil.4’te görülmektedir.[1] Şekil.4‘e göre 

Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesi 2011 ile 

2015 arasında her yıl %25 üzerinde bir artış 

göstermiş olmakla beraber 2016 yılında da 

1387MW kurulum yapılarak %29 civarında bir 

değer kaydedilmiştir. 

Şekil 4: Türkiye Kurulu Rüzgar Gücü Kapasitesi  
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Şekil 5-a: Türkiye’nin Kurulu Rüzgar Gücünün 

Bölgelere Göre Dağılımı [1] 

Şekil 5-b: Türkiye’nin Kurulu Rüzgar Gücünün 

Bölgelere Göre Yüzdesel Dağılımı [1] 

3.2 Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin 

Bölgelere Göre Değerlendirilme 

Oranları 

Bir Mevcut rüzgar enerji kapasitesinin kullanım 

durumunu değerlendirmek için Şekil.3 ve Şekil.5-b 

grafiklerinin birleştirilerek incelenmesi yeterli 

olacaktır. Bu durumda oluşan grafik Şekil.6’da 

verilmiştir. 

Şekil 6: Türkiye’de Rüzgar Enerji Kapasitesinin 

Kullanım Durumu 

Grafikten görüldüğü üzere Ege ve Akdeniz 

bölgelerinin kurulu güç içindeki payı daha 

yüksektir.    Ege    ve    Akdeniz    bölgelerine daha  

yüksek oranda yatırım yapılmıştır. Marmara ve 

Karadeniz bölgelerinde ise henüz kullanılmamış 

yüksek bir potansiyel olduğu görünmektedir 

dolayısıyla bu bölgelerin daha yüksek yatırım 

potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Marmara 

ve Karadeniz bölgeleri offshore rüzgar potansiyeli 

açısından da incelenmeye değer 

bölgelerimizdendir. 

3.3 Türkiye’de Kurulmakta Olan Rüzgar 

Enerji Santrali (RES)  Toplam 

Gücünün Bölgelere Göre Dağılımı 

Türkiye’de inşa halindeki santraller incelendiğinde 

yatırımların Ege ve Marmara bölgelerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. En fazla RES projesi 

bulunan ilimiz 190 MW güç ile İzmir olmuştur. 

Şekil.7’de inşa halindeki rüzgar gücünün bölgelere 

göre dağılımı görülmektedir. 

Şekil 7: Türkiye’de İnşa Halindeki Rüzgar 

Gücünün Bölgelere Göre Dağılımı [1] 

3.4 Türkiye’de Rüzgar Enerjisi 

Kurulumunun Avrupa ile 

Kıyaslanması 

2016 yılında Avrupa genelinde 12.122MW 

gücünde rüzgar türbini devreye alınmıştır. Böylece 

toplam kurulu güç kapasitesi 153,70 GW olmuştur. 

Türkiye’de ise 1.387 MW kurulum yapılarak 

6,1GW kurulu kapasiteye ulaşılmıştır.  Türkiye 

2016 yılında Almanya ve Fransa’dan sonra en çok 

kurulum yapan üçüncü Avrupa ülkesi olmuştur. 

[6], [1] 
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Şekil 8: Avrupa Kurulu Rüzgar Gücü Kapasitesi 

Türkiye ve Avrupa’da son altı yılda ulaşılan 

değerlerin kıyaslanması Tablo.1’de görülmektedir. 

Bu değerle Türkiye, 2016 yılında Avrupa ülkeleri 

toplamının %10’u kadar bir  kurulum 

gerçekleştirmiştir. 

Tablo 1: Türkiye’de Rüzgar Gücü Kurulumunun Avrupa ile Karşılaştırması  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

KURULUM 
YAPILAN GÜÇ 

(MW) 

TÜRKİYE 1.387 956 804 646 506 477 537 

AVRUPA 12.122 12.518 11.588 11.113 11.951 9.426 9.707 

ULAŞILAN 
TOPLAM GÜÇ 

(MW) 

TÜRKİYE 6.104 4.694 3.738 2.934 2.288 1.781 1.305 

AVRUPA 153.700 141.578 129.060 117.472 106.359 94.408 84.982 

ARTIŞ ORANI 
(%) 

TÜRKİYE 29,5% 25,6% 27,4% 28,2% 28,4% 36,5% 67,9% 

AVRUPA 8,6% 9,7% 9,9% 10,4% 12,7% 11,1% 12,9% 

2016 yılında dünya genelinde en çok kurulum 

yapan ülkeler sıralaması Çin 23,3GW, ABD 

8,2GW, Almanya 5,4GW, Hindistan 3,6GW, 

Brezilya 2GW, Fransa 1,5GW ve Türkiye 1,3GW 

şeklindedir.[6] Türkiye devreye aldığı 1.387,7 MW 

ile en çok kurulum yapan yedinci ülke 

konumundadır. Bu değer Dünya genelinde devreye 

alınan türbinlerin %2,5’ine karşılık gelmektedir. 

2016 yılında en çok rüzgar enerjisi kurulumu 

yapan 10 ülke Şekil.9 da görülmektedir. MW 

olarak devreye alınan güç ve % olarak global 

kuruluma oranı verilmektedir. 

Şekil 9: 2016 Yılında En Çok Kurulum Yapan 

Ülkeler 
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4. TÜRKİYE VE AVRUPADA

RÜZGAR ENERJİ 

POLİTİKALARI 

4.1 Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi 

Politikaları 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı açısından son yıllarda önemli ilerlemeler 

sağlansa da henüz kullanılmayan önemli bir 

potansiyel bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji 

potansiyelinden etkin ve verimli bir şekilde 

faydalanılması, ülkenin artan enerji talebinin 

karşılanması açısından hayati öneme sahiptir. [15]  

Türkiye’de yenilenebilir enerjiden daha fazla 

faydalanmak ve enerjide dış ülkelere olan 

bağımlılığı azaltmak amacıyla 2023 yılı için bazı 

hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerden biri rüzgar 

enerjisinin kapasitesini 20GW seviyesine 

ulaştırmaktır. Önceki yıllarda gerçekleşen 

kurulumlarla, bu hedefe ulaşmak için gelecek 

yıllarda yapılması gereken kurulumları 

karşılaştıracak olursak Şekil.11’ deki grafik ortaya 

çıkacaktır. 

Şekil 11: Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Hedefleri ve 

Gerçekleşme Değerleri 

Bu grafiğe göre Türkiye 2023 yılına kadar her yıl 

en az 2,32 GW kurulum yapmalıdır. Başka bir 

ifadeyle her yıl bir önceki kurulu gücün %22’si 

kadar yeni tesis devreye alınırsa  hedef 

gerçekleşmiş olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için 

Türkiye’de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta 

ve aksiyonlar alınmaktadır. 

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2001 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu  kanuna  dayalı 

olarak bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu 

düzenlemeye göre, yenilenebilir enerji 

tesislerinden kurulum aşamasında ödenecek olan 

lisans ücretleri % 1 oranında tahsil edilecek, bu 

tesisler yıllık ödenen lisans harcından 8 yıl 

boyunca muaf olacaklar ve o dönemdeki elektrik 

dağıtım  şirketi  olan  TEDAŞ  yenilenebilir  enerji 

tesislerine şebekeye bağlantı önceliği tanıyacaktı. 

Bu düzenlemelerin çok yetersiz olduğu kuşkusuz, 

ancak ilk çalışmalar olması açısından 

önemlidir.[15] Türkiye’de 2001 yılı yenilenebilir 

enerjinin miladı olarak kabul edilebilir. 

Bir dizi politika reformları ve  sübvansiyonlar 

içeren Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanuna (5346 Sayılı Kanun) 

2005 yılında geçilene kadar hedeflenen kalkınma 

seviyesine ulaşılamadı ve sektör kayda değer bir 

gelişme gerçekleştiremedi. [9] 

2005 yılı Ekim ayında 5346 Sayılı Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun geniş kapsamlı 

bir çalışma ile çıkarılmıştır. 2010 yılında 

güncellenmiş olan bu kanun bu günkü yasal 

düzenlemelerin temelini oluşturmuştur. 2011 

yılında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 

Yönetmelik yayınlanmış ve Yenilenebilir Enerji 

Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 

oluşturulmuştur. Ayrıca 2013 yılında Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik yürürlüğe alınarak belli bir güce kadar 

olan (bugün 1.000kW) yenilenebilir enerji 

santrallerinin lisans almaya gerek olmaksızın 

kurulması sağlanmıştır. 

2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan ve 2016 

yılında güncellenen Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 

Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 

Hakkında Yönetmelik ile rüzgar türbinlerinin 

kanat, jeneratör, güç elektroniği, kule, rotor ve 

nasel üretimi yurt içinde imal edilen rüzgar enerji 

santrallerine ilave bir destekleme sağlanmaktadır. 

2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. Türkiye’nin yenilenebilir 

enerji potansiyelini araştırmak, yenilenebilir enerji 

politikalarının altyapısını oluşturmak, 

uygulamaları takip etmek, Ar-Ge faaliyetleri 

yapmak, hidrolik, güneş, rüzgâr ve biyoenerji 

konularında milli, yerli projeler ve teknolojiler 

geliştirmek, bu amaçla üniversiteler ve teknik 

kuruluşlarla her türlü işbirliği  geliştirmek, 

teşvikler, destekler vermek gibi görevler bu kurum 

tarafından yerine getirilmektedir. [15] 

Sektörün Türkiye’deki gelişimi ve rüzgar 

enerjisinin kullanılma hedeflerini başarma 

yolundaki önemli engeller ve zorluklar; hala bazı 

politik girişimler ve eylemler ile beraber bilgi 

transferi ve endüstriyel gelişmelerdir. Maalesef 

yüksek potansiyele sahip olma veya kaynaklar 

açısından zengin  olma  potansiyelin kullanılmasını  
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garanti etmez. Hepsi için iyi bir düzenleme ve 

uyum olmalıdır. [11] 

Bugün itibariyle Türkiye bir tarife düzenlemesine 

sahip ve USA, Çin ve AB ülkeleri gibi gelişmiş 

ülkelere oldukça benzer politikalara  sahip 

olmasına rağmen diğer sübvansiyonlar, hibeler, 

krediler ve teşviklerin açıklanması hala devam 

ediyor. [10] 

Tablo 2: Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji 

Politikalarını Belirleyen Yasal Düzenlemeler 

Yürürlükteki Politikalar 
Başlangıç 

Tarihi 
Stratejik Plan 2015-2019 2015 Ocak 

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 
2011-2023 

2011 Temmuz 

Yenilenebilir Enerji Kanunu 2010 

Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
2010-2020 

2010 Mayıs 

Enerji Verimliliğinin Artırılması ve 
Düzenlenmesine İlişkin Kanun 

2007 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Kullanımına İlişkin Kanun - 5346 
sayılı 

2005 (son 

güncelleme 

2016) 

Elektrik Piyasası kanunu 2001 

Son olarak 6 Nisan 2017 tarihinde Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Milli Enerji ve 

Maden Poitikası” bir tanıtım programıyla 

duyurulmuştur. Uygulamaya konulacak olan Milli 

Enerji ve Maden Politikasının temeli, toplam 

elektrik enerjisi üretimindeki yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payının  ve kaynak 

çeşitliliğinin arttırılması suretiyle elektrik enerjisi 

üretiminde dengeli bir portföyün oluşturulmasına 

dayanmaktadır. Bu programda toplam elektrik 

üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranının 

üçte iki (2/3) seviyesine yükseltilerek, güneş ve 

rüzgar kurulu kapasitemize önümüzdeki 10 yılda 

her bir kaynaktan 10GW kapasite eklenmesi 

hedefleri de ortaya konulmuştur. Ayrıca programın 

sunumunda rüzgar türbin teknolojisinde 

yerlileştirmenin önünün açılacağı 

vurgulanmıştır.[16] 

4.2 Avrupa Birliğinde Rüzgar Enerjisi 

Politikaları 

AB 2009 yenilenebilir enerji direktifine göre 

(2009/28/EC) toplam enerji tüketimi içindeki 

yenilenebilir enerji payı Avrupa Birliğinin 

tamamında 2020 için ortalama %20 olacaktır. Bu 

hedef her bir üye ülkeye bağlayıcı hedef olarak 

bölünmüştür, örneğin Almanya için toplam enerji 

tüketiminin %18’i, Finlandiya için %38’i 

belirlenmiştir.[12] 

AB ülkeleri 2014 yılında toplanarak 2030  için 

iklim değişikliği ile mücadele  amacıyla  bir 

anlaşma imzalamış ve bazı hedefler belirlemiştir. 

Bu anlaşmanın getirdiği hedeflerden birisi Avrupa 

toplam enerji tüketiminin %27’sini yenilenebilir 

enerji kaynaklarından karşılamaktır. 

Avrupa Birliği’nin 2030 iklim değişikliği ile 

mücadele hedefleri incelendiğinde, bu mücadele 

kriterlerinin yenilenebilir enerji politikalarının 

temelini oluşturduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. 

2014 Ekim ayında imzalanan bu anlaşma göreceli 

olarak 2009 da imzalanan, 2020 yılında 

yenilenebilir enerjinin payını % 20 ye çıkarmayı 

hedefleyen Enerji-İklim 2020 hedefi paketinden 

daha az arzulu ve daha az hırslı gözükmektedir. 

2009 da imzalanan anlaşmada her devletin 

yenilenebilir enerji, temiz enerji paylarının 

artırılması konusunda yükümlülükleri varken 2014 

yılında yapılan anlaşmada bu yükümlülüklerden 

bahsedilmemektedir. [15] 

4.3 Almanya Rüzgar Enerji Politikaları 

Almanya’da yenilenebilir enerjinin gelişimi için 

güçlü destek 1990 ların sonunda Yenilenebilir 

Enerji Yasasının başlangıcı olarak bir destekleme 

tablosu açıklanmasıyla şekillenmiştir. Bununla 

beraber 2000 yılında nükleer enerjinin aşamalı 

olarak azaltılması kararı alındı. Temel politikadaki 

bu fikir birliği 2010 yılında koalisyon tarafından 

delinmiş olsa da Fukuşima felaketi ve güçlü 

kamusal karşıtlık nedeniyle kısa bir süre sonra 

2011’de yeniden güçlendi ve sağlamlaştı. Sözde 

enerji dönüşümü (Energiewende) olarak 

materyalleştirilen bu karar Almanya’nın enerji 

politikasını tamamıyla yeniden yapılandırmasına 

yardım ediyor. [12] 

Almanya’da yakın zamanda 2017 Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları Kanunu (EEG 2017) kabul 

edildi. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 

Energiewende’ nin yeni bir evresinin başlangıcına 

işaret eden EEG 2017, yeni kurallara dayalıdır. 

EEG 2017 önceki sisteme göre en önemli farkı; 

yenilenebilir enerji finansmanlarının gelecekteki 

oranları devlet tarafından tespit edilmek yerine 

sektör tarafından özel açık arttırma şemaları 

yoluyla belirlenecektir. Yeni açık arttırma şeması 

yenilenebilir enerjilerin genişlemesinin istikrarlı ve 

kontrollü bir tempoda ve düşük maliyetle 

ilerlemesini sağlayacaktır. [13] 

Önceki sistem olan EEG 2014’ün belirlediği 

kurallar ise doğrudan  satış sağlıyordu; 

yenilenebilir enerji tesis işletmecisi üretilen 

enerjiyi alıcıya ikisinin anlaşmaya vardığı bedel 

üzerinden   satıyordu.   İşletmecinin   tercih  etmesi  
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durumunda 20+1 yıl boyunca (ilave bir yıl tesisin 

kurulum süresi) üretilen elektriğin beslendiği 

şebeke işletmecisi tarafından geçerli piyasa bedeli 

ödeniyordu. 

Genel olarak EEG 2014, her yenilenebilir enerji 

kaynağı için örneğin solar enerji, onshore ve 

offshore rüzgar, biyokütle vs. sabit fonlama değeri 

sağlıyordu. Piyasa primi her ay sabit  fonlama 

değeri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilen elektriğin aylık ortalama piyasa değeri 

arasındaki fark olarak belirleniyordu.[13] 

Sabit tarife uygulaması (feed-in-tariff) toplam 

enerji içindeki yenilenebilir enerji payını arttırmak 

için finansal bir enstrümandır. Onshore rüzgar 

enerjisi için 2014 yılı sonlarında Almanya’da 

geçerli tarife ilk 5 yıl için 8,93 EUR ct/kWh ve 

ilave 0,48 EUR ct/kWh bonus olmak üzere 9,41 

EUR ct/kWh ilk 5 yıldan sonra 4,87 EUR ct/kWh 

olarak uygulanmaktaydı. Offshore rüzgar enerjisi 

için ise iki farklı seçenek vardı: birincisinde ilk 12 

yıl için 15 EUR ct/kWh, sonrasında 3,5 EUR 

ct/kWh olarak, ikincisinde ise ilk 8 yıl 19 EUR 

ct/kWh olarak sabit tarife uygulanmaktaydı.[14] 

4.4 Fransa ve İngiltere Rüzgar Enerji 

Politikaları 

Fransa’da 2015 yılında kabul edilen yasayla 2030 

yılına kadar ulaşılacak iklim ve yenilenebilir enerji 

hedefleri belirlenmiştir. Fransa Ulusal 

Yenilenebilir Enerji Eylem Planı çerçevesinde 

2030 yılına kadar yenilenebilir enerji hedefleri 

ısıtma-soğutma, ulaşım, elektrik ve genel enerji 

tüketimi olarak sınıflandırılmış ve ayrı ayrı hedef 

belirlenmiştir. Buna göre toplam enerji tüketiminin  

%32’si, toplam elektrik tüketiminin ise %40’ını 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması 

öngörülmektedir. 

Fransa’da yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilen elektrik için şebeke satış garantisi 

bulunmaktadır. Fransa yenilenebilir elektrik 

desteklemeleri için teknolojiye özel şebekeye satış 

tarifesi uygulamaktadır. Tarife seviyeleri genel 

olarak yeterli, hatta olumlu görünmektedir. Rüzgâr 

teknolojileri için destek seviyesi yeterli olarak 

görünmektedir. Son olarak karadaki rüzgâr tarifesi 

belirlenirken ve tarifeye destek sağlanması 

sürecinde, bir türbinin tam kapasitesi baz 

alınmıştır.[15] Bu bilgilere göre Fransa’nın artan 

mali destekleri neticesinde RES kurulumunun da 

artış gösterdiği söylenebilir. 

Fransa, 2009–2012 yılları arasında 400 milyon 

Euro’luk bir bütçe uygulaması ile özelikle evlerde 

ve küçük işletmelerde öz  tüketimi  karşılamak 

üzere rüzgar enerjisi sistemleri ya da güneş enerjisi  

sistemleri yatırımları için hibeler ve yatırım 

teşvikleri oluşturmuştur.[15] 

İngiltere’de ise 2000’li yıllarda oldukça kapsamlı 

mevzuat düzenlemeleri gerçekleşmiş ve 2010 

yılında yürürlüğe giren “ulusal yenilenebilir enerji 

eylem planı” ile birlikte yenilenebilir enerji üretimi 

daha hızlı artış göstermeye başlamıştır. 

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmada rüzgar enerjisinin Türkiye’deki 

gelişimi ve gelinen kapasite teknik  ve  politik 

olarak ortaya konulmuştur. Gelişmiş Avrupa 

ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’de rüzgar 

enerji sektörünün daha geç şekillendiği 

görülmektedir. Türkiye’deki yasal düzenlemelerin 

ve sektöre verilen mali desteklerin diğer Ülkelerde 

olduğu gibi kapasite artışına ivme kazandırdığı 

anlaşılmaktadır. Fransa’da küçük güçlü ve 

öztüketimi karşılamaya yönelik yatırımlar için bir 

destek programı oluşturulması Türkiye’de halen 

uygulanmakta olan “Lisanssız  Elektrik  Üretimi” 

ile bazı yönleriyle benzerlik göstermektedir. “Feed 

in Tariff” yöntemiyle uzun vadeli ve kararlı sektör 

destekleri Avrupa ve Türkiye’de benzer şekilde 

uygulanmaktadır. Almanya rüzgar enerji 

sektörünün yeterli kapasiteye ve deneyime 

ulaştığını öngörerek enerji ve yatırım 

finansmanlarını daha geniş bir ölçekte sektörün 

kendi denetimine bırakma kararı almıştır. 

Türkiye’de son altı yıla  bakıldığında  rüzgar 

enerjisi yatırımları Avrupa ortalamasının üzerinde 

bir artış göstermiş olmakla beraber kurulu güç 

olarak Avrupa ülkeleri ortalamasının gerisinde 

olduğumuz için yatırımların artarak devam etmesi 

ve ulusal kurulu güç içindeki rüzgar enerjisi payını 

arttırmamız gerekmektedir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji ve yerli rüzgar 

türbinleri ile türbin ekipmanlarının üretimi için bir 

destekleme mekanizması ve bölgelere göre çeşitli 

yatırım teşvikleri uygulandığı bilinmektedir. 

Mevcut yatırımların en yoğun olduğu Ege ve 

Marmara bölgeleri dışındaki alanlar için daha 

geniş kapsamlı ve avantajlı bir teşvik sistemi 

uygulanırsa yatırımların bölgesel yığılmaları 

önlenerek daha geniş ölçekte kurulum yapılması 

sağlanabilir. Böylece rüzgar enerjisi potansiyelinin 

daha dengeli ve verimli kullanılması sağlanabilir, 

hedeflenen değerlere ulaşmak kolaylaşabilir. 
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Özet 

Merkezileşmiş üretim, üretimden pasif tüketiciye kadar 

tek yönlü hiyerarşik yapı ve fosil yakıtlı kaynaklara 

bağımlılık gibi klasik güç şebekelerinin birçok 

dezavantajına karşın; dağıtık üretim, iki yönlü iletişim, 

şebeke katılımlı aktif tüketiciler, kendi kendini onaran 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye 

katılımına imkân veren akıllı şebekeler geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada, büyük yapılı klasik güç şebekelerinin 

modernleşmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyan, 

yerinde üretim ve yerinde tüketim prensibiyle çalışan 

akıllı mikro şebeke topolojileri incelenmiştir. Doğru 

akım (DA) mikro şebekeler, alternatif akım (AA) mikro 

şebekeler ve hibrit mikro şebekeler incelenmiş ve 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli mikro 

şebekeler açısından değerlendirilmiştir. Zengin güneş 

ve rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye’nin 

bu potansiyelinin DA, AA ve hibrit mikro şebeke çatısı 

altında kullanılması ile gelecek projeksiyonlar 

düşünüldüğünde ekonomik ve çevresel olarak pozitif 

geri dönüşlerine ek olarak enerji sektöründe dışa 

bağımlılığa çözüm olacağı ve mikro şebekeler ile enerji 

yönetiminin optimize edilebileceği  sonucuna 

varılmıştır. 

1. GİRİŞ

Doğal kaynakların aşırı tüketimi, aşırı nüfus artışı, 

zayıf elektrik dağıtım sistemi ve yetersiz altyapı 

gibi etmenler doğrudan enerji arz ve talebini 

etkilemektedir. Ülkelerin ekonomik politikalarına 

yön veren enerji sektöründe arz-talep dengesini 

kurabilmek, sürdürebilir enerji arzı hedefleri 

doğrultusunda hareket edebilmek için basamağın 

ilk sırasında yer alan üreticiden basamağın son 

sırasında yer alan tüketiciye kadar olan süreçte 

çeşitli önlemler alınmakta ve yatırımlar 

yapılmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2017 

raporuna göre 2040 yılı için elektrik enerjisi 

durumu değerlendirilmiştir. Dünya elektrik enerjisi 

talebinde   %80   civarında   artış   olacağı   tahmin  

edilmektedir. Yıllık ortalama %2,3 oranında artışla 

gerçekleşecek elektrik talebine karşın yenilenebilir 

enerji kaynaklarının yıllık ortalama %9,8 üretim 

oranına sahip olacağı ve %16,1’lik dilimde yer 

alacağı öngörülmektedir [1]. Enerji  probleminin 

bir çözümü olarak yenilenebilir enerji 

potansiyelinin farkına varmak ve bu potansiyeli 

enerji üretim sürecine dahil etmek için mikro 

şebekeler önerilmiştir. 

Mikro şebeke; üretim, depolama, yükler, güç 

dönüşüm sistemleri ve kontrol sistemlerinden 

oluşan şebeke bağlantılı veya istenildiğinde 

şebekeden izole çalışabilen küçük yerel elektrik 

ağlarıdır. Sosyal bir farkındalık oluşturarak sadece 

fosil yakıtlı kaynaklardan merkezileşmiş enerji 

üretimi yerine, mikro şebekeler ile güneş ve rüzgâr 

gibi yenilebilir enerji kaynaklarından dağıtık enerji 

üretimi yapılmakta, dağıtık üreteçlerin ürettiği 

elektrik enerjisi ile yerel yüklere  enerji 

sağlanmakta ve depolanabilmektedir. Tek bir 

kontrollü yapı olarak görülen mikro şebekeler, 

özellikle kırsal bölgelere ve elektrik enerjisinin 

ulaşamadığı yâda ulaştırılmasının pratik ve cazip 

olmadığı durumlar için ideal uygulamalardır [2-3]. 

Literatürde mikro şebekeler ve bileşenleri ile ilgili 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Şebeke bağlantılı 

yâda ada modlu çalışma durumunda rüzgâr üretim 

sisteminin tipine göre mikro şebekenin hata akımı 

performansı incelenmiştir [4]. Rüzgâr enerjisine ek 

olarak mikro şebekelerde güneş enerjisi ile ilgili 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda batarya enerji 

depolama ile birlikte solar panelleri içeren mikro 

şebekede tüm durumlarda istenilen talebi 

karşılanmak için otonom çalışma incelenmiştir [5]. 

Depolama sistemleri üzerine yapılan bir çalışmada; 

batarya    depolamanın    yerine    hibrit    kapasitör 
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bankası ve hidrojen kullanımı önerilmiştir [6]. 

Şebeke bağlantısız evsel sistemlerde hava durumu 

tahminine dayalı enerji yönetiminin analizi [7] 

olmak üzere literatürde çeşitli çalışmalar 

mevcuttur. Mikro şebekelerde enerji üretim 

sürecine yenilenebilir enerji kaynaklarının dahil 

edilmesi ile üretim, depolama ve tüketim 

arasındaki kontrolün sağlanması ve mikro 

şebekenin en optimum şekilde kontrol edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, yerinde üretim ve yerinde tüketim 

prensibiyle çalışan akıllı mikro şebeke topolojileri 

incelenmiştir. DA mikro şebeke, AA mikro şebeke 

ve hibrit mikro şebekeler incelenmiş ve 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli mikro 

şebekeler açısından değerlendirilmiştir. 

2. MİKRO ŞEBEKE

TOPOLOJİLERİ

Mikro şebekeler DA, AA ve hibrit mikro şebeke 

olmak üzere üç topoloji şeklinde uygulanmaktadır. 

Topolojiler aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak 

incelenmiştir. 

2.1. DA Mikro Şebekeler 

DA mikro şebekelerde; dağıtık üreteçler, depolama 

birimleri ve yükler ortak bir DA baraya güç 

elektroniği dönüştürücüleri üzerinden bağlanan 

sistemlerdir. Bir DA mikro şebekenin genel yapısı 

Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Bir DA mikro şebekenin genel yapısı 
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Güneş panelleri, batarya ve elektrikli otomobiller 

gibi birimler DA baraya bir DA/DA dönüştürücü 

üzerinden bağlanırlar. Bu dönüştürücüler  

birimlerin temel fonksiyonlarına göre örneğin şarj- 

deşarj fonksiyonu nedeniyle batarya birimi için 

çift-yönlü bir DA/DA dönüştürücü olmak 

zorundadır. Günümüzde elektrikli araçların 

depoladıkları enerjiyi şebekeye geri sağlama 

kabiliyeti nedeniyle bazı mikro şebeke 

uygulamalarında çift-yönlü dönüştürücüler tercih 

edilmektedir. Şekil 1’de gösterilen yapıdaki mikro 

şebekelerde DA enerji üretim kaynaklarına ve 

yüklere ek olarak AA üretim kaynakları ve 

yüklerde bulunuyorsa her bir birim ile DA bara 

arasında bir DA/AA evirici kullanılır. Benzer 

şekilde AA birimlerinde topoloji içindeki 

fonksiyonlarına göre bu eviriciler çift-yönlü olarak 

tasarlanır ve kullanılır. 

2.2. AA Mikro Şebekeler 

AA mikro şebekelerde; dağıtık üreteçler, depolama 

birimleri ve yükler ortak bir AA baraya güç 

elektroniği dönüştürücüleri aracılığıyla bağlanır. 

Bir AA mikro şebekenin genel yapısı Şekil 2’de 

verilmiştir. AA mikro şebekelere DA üreteçler ve 

DA yükler de bağlanabilir. DA üreteçler DA/AA 

eviriciler üzerinden bağlanırken DA yükler 

AA/DA doğrultucular üzerinden beslenirler. 

2.3. Hibrit Mikro Şebekeler 

Hibrit mikro şebekelerde; DA ve AA mikro 

şebekelerin birleşimi olarak hem DA bara hem de 

AA bara bulunur. Bu iki bara birbirine çift-yönlü 

bir dönüştürücü ile bağlıdır. Her iki baraya dağıtık 

üreteçler, yükler ve enerji depolama birimleri 

önceki topolojilerde olduğu gibi güç  elektroniği 

ara yüzleri üzerinden bağlanır. Bir hibrit mikro 

şebekenin   genel   yapısı   Şekil   3’de  verilmiştir.  

Şekil 2: Bir AA mikro şebekenin genel yapısı 
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Şekil 3: Bir hibrit mikro şebekenin genel yapısı  

Hibrit mikro şebekelerin en önemli avantajı  PV 

güç sisteminin çıkışında DA üretildiği için direkt 

olarak DA baraya, rüzgâr enerjisi güç sistemlerinin 

çıkışında AA üretildiği için yine direkt olarak AA 

baraya bağlanabilmesidir. Dağıtık üreteçlere 

benzer olarak yükler de kolaylıkla DA yâda AA 

baraya bağlanabilirler. 

2.4. Mikro Şebeke Topolojilerinin 

Değerlendirilmesi 

DA, AA ve hibrit mikro şebekeler birçok 

avantajlara sahiptirler. Öncelikle bir DA mikro 

şebeke değerlendirilecek olursa; günümüzde 

kullanılan birçok yükün DA ile beslenmesi, bazı 

mikro kaynakların doğal olarak DA üretmeleri, 

AA mikro şebekelere göre güç elektroniği 

dönüştürücülerinin azaltılması ile kayıplar ve 

maliyet azaltılır. Ayrıca DA mikro şebekelerin 

kontrolü AA mikro şebekelere göre daha kolaydır 

[8]. AA mikro şebekeler incelendiğinde ise; DA 

mikro    şebekelerde    olduğu    gibi    bazı   mikro 

kaynaklar ana güç şebekesi gibi direkt olarak AA 

elektrik enerjisi üretir. Ayrıca AA mikro şebekeler 

için geliştirilmiş sigorta ve kesici gibi koruma ve 

kontrol ekipmanları önemli bir avantajdır [9]. 

Hibrit mikro şebekeler ise iki tür bara ve bu 

baraların arasında güç değişimini sağlayan iki 

yönlü dönüştürücüyü bünyesinde bulundurur. DA 

mikro kaynakların ve yüklerin DA baraya, AA 

mikro kaynakların ve yüklerin ise AA baraya 

bağlanmasına olanak tanıması sebebiyle güç 

elektroniği dönüştürücülerinin azaltılması en 

önemli avantajıdır. 

3. TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR

ENERJİ POTANSİYELİNİN 

MİKRO ŞEBEKELER 

AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye coğrafi konumu itibariyle güneş ve rüzgâr 

enerjisi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.  
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Şekil 4: Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyel atlası [10]  

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyel atlası Şekil 

4’de verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının verilerine göre 2016 yılı sonunda 

güneş enerjisi santralleri toplam 832,5 MW kurulu 

güce sahiptir [10]. 

Güneş enerjisi atlası ile güneş radyasyonu; en 

düşük 1400-1450 kWh/m2-yıl ile en yüksek 1800- 

2000 kWh/m2-yıl arasında dokuz farklı renk ile 

haritada kategorize edilmiştir. Günlük uzun 

güneşlenme sürelerine sahip olan ülkemizin 

coğrafi        potansiyeli,        güneş       enerjisinden 

yararlanmasına, mikro şebekelerde yerel üretim ve 

tüketim amacıyla fotovoltaik güç sistemlerinin 

kullanılmasına olanak tanıyacaktır. 

Benzer şekilde Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 

potansiyel atlası Şekil 5’de verilmiştir. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2016 

yılı sonunda rüzgar enerjisi santralleri toplam 

5751,3 MW kurulu güce sahiptir. Türkiye’nin 

rüzgâr enerjisi potansiyeli 48000 MW olduğu 

tahmin edilmektedir [11]. 

Şekil 5: Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyel atlası [11] 
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Rüzgâr enerjisi atlası ile rüzgâr hızı; 4,5 m/s ve 

100 W/m2’den küçük hız ve güç ile 7,5 m/s ve 500 

W/m2’den büyük hız ve güç arasında beş farklı 

renk ile haritada kategorize edilmiştir. Çeşitli 

meteorolojik ölçümler ülkemizin coğrafi 

potansiyelini vurgulamaktadır. Mikro şebekelerde 

rüzgâr türbinli güç sistemlerinin  kullanılarak 

rüzgâr enerjisinden yararlanmasına ve güneş 

enerjili güç sistemleri ile birlikte yerinde üretim ve 

tüketime katkı sağlaması beklenmektedir. 

Güneş ve rüzgâr atlaslarına ve yapılan 

araştırmalara göre; Türkiye bölgeden bölgeye 

değişkenlik gösteren yüksek güneş ve rüzgâr 

enerjisi karakteristiklerine sahiptir. Bu 

potansiyellerin mikro şebeke çatısında altında 

birleştirilmesi ve ülkenin öz kaynaklarının 

kullanılarak enerji üretilmesi ülke ekonomisine 

pozitif katkılar sağlayacaktır. 

Mikro şebekeler özellikle adalar, kırsal bölgeler, 

elektriğin ulaştırılamadığı yâda enerji iletiminin 

pahalı olduğu bölgeler için caziptir. Fakat kırsal 

bölgeler ile sınırlandırılmadan klasik enerji üretim 

sisteminin modernleşmesine katkı sağlayacak 

dönüşümü başlatan akıllı şebekeler gerekli 

potansiyele sahip her yerde yerel üretim ve tüketim 

amacıyla kurulabilir. 

Ülkemiz için güneş ve rüzgâr enerjisinin ayrı ayrı 

yâda birlikte etkin olduğu konumlar belirlenmeli 

ve ihtiyaca göre mikro şebekenin kaynak 

potansiyeli ve topoloji yapısı şekillendirilmelidir. 

Güneş enerjisi potansiyelinin etkin olduğu ve 

rüzgâr enerjisi potansiyelinin düşük olduğu 

durumlar için DA mikro şebekeler, aksi durumda 

ise AA mikro şebeke topolojisi tercih edilebilir. 

Güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyellerinin ikisinin 

de etkin olduğu konumlar için ise hibrit mikro 

şebeke topolojisi tercih edilebilir. Her topolojinin 

kendine göre avantaj ve dezavantajları 

bulunmasına rağmen genel olarak 

değerlendirildiğinde mikro şebekeler önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Mikro şebekelerin en 

önemli avantajı yenilenebilir enerji kaynaklarını 

enerji üretim sürecine dahil ederek yerli 

kaynakların kullanımına olanak tanımasıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından 

karbon salınımının azalması ve ekolojik 

iyileşmeler olarak geri dönüş sağlanır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel 

dağılımı coğrafi konuma, mevsimlere, gündüz ve 

geceye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu 

sebeple mikro şebekelerde enerji depolama 

sistemleri ile birlikte kullanılır. Mikro şebekenin 

üretimi, tüketimi, depolama birimleri ve ana güç 

şebekesi arasındaki ilişki akıllı enerji yönetimi 

özelliği  ile  en  uygun  biçimde  dengelenir. Küçük 

ölçekli enerji üretim sistemleri olan mikro 

şebekelerde üretilen enerjinin tüketimden fazla 

olduğu durumlarda enerji depolama birimlerinde 

depolanmakta, diğer durumda ise depolama 

biriminden karşılanmaktadır. Gerektiği durumlarda 

ana güç şebekesiyle enerji alışverişi 

yapılabilmektedir. Ayrıca mikro şebekeler ana güç 

şebekesiyle bağlantılı çalışabildiği gibi ana güç 

şebekesinde sorun olduğu durumda kendini izole 

ederek ada modlu çalışabilir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının, depolama birimlerinin ve enerji 

yönetim özelliğinin olması ile mikro şebekeler en 

akıllı biçimde yönetilmeye ve bölgesel öz 

kaynaklardan en etkin şekilde  yararlanılmayı 

sağlar. 

4. SONUÇ VE DEĞERLNDİRME

Bu çalışmada, DA, AA ve hibrit mikro şebekeler 

olmak üzere mikro şebeke topolojileri 

incelenmiştir. Merkezi üretim yapılı, büyük klasik 

güç şebekelerinin modernleşmesine ve 

geliştirilmesine olanak tanıyan, yerinde üretim ve 

yerinde tüketim prensibiyle çalışan mikro 

şebekelerin Türkiye’ye uygulanabilirliği için güneş 

ve rüzgâr enerjisi potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerjisi atlaslarına ve 

yapılan çalışmalara göre coğrafi konumu itibariyle 

zengin enerji potansiyeline sahiptir. Güneş ve 

rüzgâr enerjisinin birlikte değerlendirilmesi mikro 

şebekelerin kurulumu ve topolojilerin seçiminde 

önemli rol oynayacaktır. Elektrik enerjisi sektörü 

için gelecek projeksiyonlar düşünüldüğünde enerji 

üretimi planlamasının %100 yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanacak şekilde yapılması, 

ekonomik ve çevresel getirilerinin yanında dışa 

bağımlılığının etkisinin azaltılması mikro 

şebekelere önem verilmesi ve geliştirilmesi ile 

mümkün olacaktır. Enerji üretim birimleri ile 

tüketim birimlerinin birbirine yakın olması, 

yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesislerinin 

bölgesel olarak her tüketim biriminin yakınında 

kurulması ve bu şebeke yapısının akıllı ve verimli 

bir şekilde yönetilebilmesi gelecekteki enerji 

ihtiyacımızın daha etkin bir şekilde yönetilmesini 

ve enerji ihtiyacının optimize edilmesini 

sağlayacaktır. Enerji üretim ve tüketim 

sistemlerinde mikro şebeke alt yapılarının bu 

bağlamda ülkemizde daha da geliştirilmesinin 

faydalı olacağı öngörülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklı bir evin 

mikro şebekeye uyumlu çalışabilmesi ve enerji 

tüketiminde verimlilik sağlayabilmesi için enerji 

yönetimi uygulaması tasarlanmış ve 

MATLAB/Simulink programında simülasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Çatı tipi Fotovoltaik (FV) güç 

sistemi ve enerji depolama birimini bünyesinde 

bulunduran bir ev için günümüz evlerinde sıklıkla 

kullanılan yükler belirlenmiştir. Önerilen dört farklı 

çalışma senaryosuna göre 24 saatlik çalışma aralığı 

baz alınarak yapılan ev yönetimi simülasyonu için 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) çok 

zamanlı enerji tarifesine göre elektrik faturası 

hesaplanmıştır. Çatı tipi FV güç sistemi, batarya ve 

enerji yönetimi özelliklerinin bir arada olduğu ev 

uygulaması sistemi, direkt olarak güç şebekesinden 

beslenen  evin  elektrik  faturasıyla karşılaştırıldığında 

%48 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür. 

1. GİRİŞ

Enerji üretimi ve üretilen bu enerjinin verimli 

olarak tüketilmesi günümüz toplumunda en önemli 

konulardan biri olarak yerini almaktadır. Elektrik 

enerjisinin üretimi, tüketimi ve üretim-tüketim 

arasındaki sürekli değişen dengeler ülkelerin 

ekonomileri ve enerji stratejilerini 

yönlendirmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın “Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Görünümü” raporuna göre Türkiye’nin 

enerji durumu 2016 yılsonu için 

değerlendirilmiştir. Türkiye’nin enerji üretimi 

2015 yılına göre %4,4 artışla 273,387 GWh ve 

enerji tüketimi ise %4,7 artışla 278,345 GWh 

olarak belirlenmiştir. Enerji görünümü raporundan 

anlaşıldığı üzere enerji tüketimi enerji üretimden 

daha hızlı artan bir seyre sahiptir [1]. 

Enerji üretim-tüketim dengesini sağlamak için 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmakta, güneş ve rüzgâr gibi  yeşil 

(çevreci) enerji kaynakları çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Popüler yenilenebilir enerji 

kaynaklarından olan güneş enerjisi ısıtma, soğutma 

ve FV panellerden elektrik enerjisi üretimi gibi 

birçok farklı uygulamada karşımıza çıkmaktadır. 

Temiz, yenilenebilir, uzun ömürlü, düşük bakım 

maliyetli ve çevre dostu bir enerji kaynağı 

olmasının yanında elektrik enerjisine ulaşımın 

sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı durumlarda 

sıklıkla kullanılan güneş enerjisi birçok enerji 

probleminde çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır 

[2-3]. 

Çatı tipi FV güç sistemleri ve evsel enerji yönetimi 

uygulamaları akıllı şebekeler ve akıllı evler için 

önem arz etmektedir. Evlerin bir anlamda akıllı 

hale getirilmesi ile enerji üretimi ve tüketimi daha 

etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.  Puant 

saatlere karşılık gelen zaman dilimlerinde yükün 

çalışma saatlerinin kaydırılmasıyla elektrik enerjisi 

faturalarında düşüş gözlenmekte ve tasarruf 

edilmektedir [4-5]. 

Akıllı evler ve ev enerji yönetimi ile ilgili 

literatürde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  Çok 

sayıda akıllı evin enerji yönetimi davranışları 

arasındaki etkileşimler akıllı şebekelerde  önemli 

bir konu olduğu için tek bir evin talep tarafı 

yönetimi ve talep cevabı yaklaşımlarıyla yük 

modellemesinin koordinasyon mekanizmaları 

incelenmiştir. Tek bir evden yola çıkılarak bu evin 

mahalle alanındaki koordinasyon  mekanizmaları 

ve teknikleri incelenmiştir. Çok sayıdaki hane 

halkının enerji yönetiminde eşgüdümlü olmasının 

hizmet sağlayıcı ve müşteriye fayda sağladığı 

sonucuna varılmıştır [6]. Ev enerji yönetimi 

teknolojilerinin çeşitliliği  ve  sektördeki uygulama  
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alanları araştırılmıştır. Bu teknolojilerin enerji 

tüketimini azaltmadaki ve yük kaydırmadaki 

işlevleri tanımlanmıştır [7]. Farklılaşan elektrik 

tarifelerine müdahale etmek ve müşterileri 

memnun etmek için ev enerji yönetimi modelinde 

müşterilerin bakış açılarına göre cihazların çalışma 

öncelikleri kullanılmıştır. Ev enerji yönetimine 

cihaz önceliklerinin dahil edilmesi müşteri 

açısından değerlendirildiğinde  maliyetlerin 

azaldığı görülmüştür [8]. Başka bir uygulamada ise 

yük devreden çıkarma özelliği ile birlikte küçük 

ölçekli rüzgâr türbini, enerji depolama birimi ve 

yakıt hücresi aracının olduğu ev enerji yönetimi 

sunulmuş, önerilen ev enerji  yönetiminin 

fizibilitesi ve kullanışlılığı değerlendirilmiştir [9]. 

Bu çalışmada ise, çatı tipi FV güç sistemi ve enerji 

depolama biriminin olduğu bir ev için enerji 

yönetimi uygulaması MATLAB/Simulink 

programında yapılmıştır. Günümüzde, evlerde 

sıklıkla kullanılan evsel yükler ve her bir evsel yük 

için çalışma zamanı belirlenmiştir. Bu ev için dört 

farklı çalışma senaryosu önerilmiştir. EPDK’nın 

çok zamanlı enerji tarifesine göre elektrik faturası 

hesaplanmış ve senaryolar elektrik faturalarındaki 

tasarruf miktarları açısından değerlendirilmiştir. 

2. EV ENERJİ YÖNETİMİ

UYGULAMASI

Bu çalışmada bir ev enerji yönetimi uygulaması; 

simülasyon modelinin geliştirilmesi, evsel yüklerin 

tarifi   ve   üretim  durumu,  çalışma  senaryolarına  

göre simülasyon sonuçları ve değerlendirme olmak 

üzere üç bölümde incelenmiştir. 

2.1. MATLAB/Simulink Modeli 

MATLAB/Simulink programında fazör modda 

tasarlanan uygulama; tek fazlı 220 V ve 50 Hz AA 

şebeke ile çalışmaktadır. Simülasyon modeli; çatı 

tipi FV güç sistemi, batarya enerji depolama 

birimi, evsel yükler ve güç şebekesi bölümlerini 

içermektedir. Ev enerji yönetimi uygulamasının 

MATLAB/Simulink modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

 Çatı tipi FV güç sistemi

FV güç sistemi çatı tipinde olup maksimum 2,5 

kilowatt (kW) enerji üretim kapasitesine sahiptir. 

Simülasyonda kontrollü akım kaynağı olarak 

modellenmektedir. 

 Enerji depolama birimi

Bataryalardan oluşan enerji depolama birimi 

yüklere maksimum 8 kWh enerji 

sağlayabilmektedir. FV güç sisteminde olduğu gibi 

batarya enerji depolama birimi de kontrollü akım 

kaynağı olarak modellenmektedir. 

 Evsel yükler

Evsel yükler olarak günümüzde genellikle her evde 

bulunduğu öngörülen yirmi elektrikli ev aleti 

seçilmiş ve çalışma zaman aralıkları kontrol 

edilebilen kontrollü yükler olarak modellenmiştir.  

Şekil 1. Yenilenebilir enerji kaynaklı bir ev için enerji yönetimi uygulamasının modeli. 
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 Güç şebekesi

Üç fazlı 154 kV kaynak gerilimi üç fazlı 34,5 kV 

gerilim seviyesine düşürücü transformatör 

aracılığıyla indirilmiştir. 2 km’lik iletim hattından 

sonra tek fazlı 220 V gerilim seviyesi elde edilmiş 

ve ev enerji yönetimi sistemine bağlanmıştır. 

2.2. Evsel Yükler ve Üretim Durumu 

Tüketim birimleri olarak Çizelge 1’de görülen 

yirmi adet evsel yük seçilmiş, bir gün içindeki 

çalıştıkları zaman aralıkları ve toplam çalışma 

süreleri verilmiştir. 

Çizelge 1: Evsel yükler ve çalışma süreleri 

Evsel yüklerin bir günlük toplam değişimine 

karşılık çatı tipi FV güç sisteminin üretim durumu 

Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. Bir ev için FV üretim ve toplam tüketimin 

bir günlük değişimi. 

Tüketim durumu değerlendirildiğinde; 24 saat 

sürekli çalışan sabit yüklere ek olarak gün içinde 

aralıklı olarak devreye giren ve çıkan yüklerde 

mevcuttur. Evin bir günlük yük profiline göre; 

06.10-07.30,  12.00-12.30  ve  18.00-24.00 saatleri 

arasında sürekli değişen evsel  yüklerin 

kullanımının olduğu, bu saat aralığı dışında 24 saat 

sürekli sabit çalışan yüklerin  olduğu 

görülmektedir. 

Üretim durumu değerlendirildiğinde; çatı tipi FV 

güç sistemi 06.00-17.35 zaman aralığında 

çalışmakta ve maksimum 2,5 kW güç 

üretmektedir. FV güç sistemi genellikle gün içinde 

yük değişiminin en az olduğu zamanlarda en 

yüksek enerjiyi üretmektedir. 

2.3. Çalışma Senaryolarına Göre Simülasyon 

Sonuçları ve Değerlendirme 

Ev enerji yönetimi uygulaması için tasarlanan 

model, dört farklı çalışma senaryosu ile  test 

edilmiş ve her senaryo için Çizelge 2’de verilen 

EPDK’nın çok zamanlı enerji tarifesine göre 

elektrik faturası hesaplanmıştır. Çok zamanlı 

tarifede EPDK, 24 saatlik zaman dilimini gündüz, 

puant ve gece olarak üç bölüme ayırmış ve her 

bölüm için ayrı fiyatlandırma belirlemiştir.  

Çizelge 2: EPDK çok zamanlı enerji tarifesi [10] 

EPDK Çok Zamanlı Enerji Tarifesi Mesken 

(kr/kWh) Tarife Türü Tarife Saat aralığı 

Gündüz 06.00-17.00 33,0447 

Puant 17.00-22.00 49,9784 

Gece 22.00-06.00 20,8112 

Yük 

Tanımı 

Güç (W) Çalışma 

Aralığı 

Çalışma 

Süresi 

Buzdolabı 100 0-24 24 saat 

Derin 
Dondurucu 

90 0-24 24 saat 

Saç 

Kurutma 
Makinası 

2200 06.10-06.30 20 dakika 

Tıraş 

Makinası 

9 06.30-06.40 10 dakika 

Su Isıtıcı 2200 
07.00-07.10 

12.00-12.10 
19.30-19.40 

30 dakika 

Mikrodalga 

Fırın 

800 07.00-07.20 
12.00-12.20 
20.00-20.20 

1 saat 

Tost 
Makinası 

1800 07.00-07.20 20 dakika 

Aspiratör 181 07.00-07.20 
19.00-19.30 

50 dakika 

Çay 

Makinası 1785 
07.10-07.30 

12.10-12.30 
19.40-20.00 

1 saat 

TV 63 18.00-24.00 6 saat 

Laptop 45 17.00-23.00 6 saat 

Masaüstü 
Bilgisayar 

150 19.00-21.00 2 saat 

Ütü 2800 20.00-21.00 1 saat 

Bulaşık 
Makinası 

621,43 20.00-22.20 2,33 saat 

Çamaşır 
Makinası 

1070 18.00-20.00 2 saat 

Çamaşır 

Kurutma 

Makinası 

1400 20.00-22.00 2 saat 

Elektrikli 
Süpürge 

1400 18.00-19.00 1 saat 

Dik Şarjlı 
Süpürge 

80 20.30-20.40 10 dakika 

Aydınlatma 150 6.00-07.00- 
19.30-01.30 

7 saat 

Klima 2261 19.30-24.00 4,5 saat 
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 Senaryo 1

Senaryo 1’de evin elektrik enerjisi tamamen yerel 

güç şebekesinden karşılanmıştır. Şekil  3’de 

zamana göre toplam tüketim ve buna karşılık güç 

şebekesinden çekilen bir günlük gücün değişimi 

verilmektedir. 

Şekil 3. Senaryo 1’de zamana göre toplam tüketim 

ve güç şebekesinin sağladığı bir günlük güç 

değişimi. 

Senaryo 1 için çok zamanlı tarifeye göre elektrik 

faturası hesaplanmış ve Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelgede çok zamanlı tarifeye göre gündüz, gece 

ve puant saatlere göre harcanan enerji ve bu 

aralıklara karşılık gelen elektrik faturası tutarları 

gösterilmektedir. Seçilen evsel yükler ve belirlenen 

çalışma saatlerine göre örnek alınan evin elektrik 

enerjisinin tamamının güç şebekesinden 

karşılanmasıyla elektrik faturası günlük 14,23 TL 

olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 3: Senaryo 1’e göre tüketime karşın 

elektrik faturası hesabı 

Enerji Tüketimi 

Elektrik Faturası 

Üç Zamanlı Tarife 

Gündüz Puant Gece 

Tüketim (kWh) 7,27 20,74 7,01 

Fatura (TL) 2,40 10,36 1,46 

Toplam Fatura (TL) 14,23 

 Senaryo 2

Çok zamanlı tarifeye göre enerjinin en pahalı 

olduğu zaman aralığı olan puant saatteki yükün 

azaltılması ve elektrik faturasının düşürülmesi 

amaçlamıştır.   Bu   sebeple   senaryo   1’deki  ütü,  

bulaşık makinası, çamaşır makinası ve çamaşır 

kurutma makinasının çalışma saati puant saatten 

geceye kaydırılmıştır. 

Şekil 4. Senaryo 2’de zamana göre toplam tüketim 

ve güç şebekesinin bir günlük değişimi. 

Senaryo 1’de ütü 20.00-21.00’den 22.00-23.00’e, 

bulaşık makinası 20.00-22.20’den 00.00-02.20’ye, 

çamaşır makinası 18.00-20.00’den 02.00-04.00’a, 

çamaşır kurutma makinası 20.00-22.00’den 04.00- 

06.00 saat aralıklarına kaydırılmıştır. Senaryo 2 

için senaryo 1’e ilave olarak dört yükün çalışma 

zamanı kaydırılmış ve çok zamanlı tarifeye göre 

elektrik faturası hesaplanarak Çizelge 4’de 

verilmiştir. Çizelgede çok zamanlı tarifeye göre 

gündüz, gece ve puant saatlere göre harcanan 

enerji ve bu aralıklara karşılık gelen elektrik 

faturası tutarları gösterilmektedir. Çalışma saatleri 

belirlenen evsel yükler ve çalışma zamanı 

kaydırılan yüklere göre evin elektrik enerjisinin 

tamamının güç şebekesinden karşılanmasıyla 

elektrik faturası 11,49 TL olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 4: Senaryo 2’e göre tüketime karşın 

elektrik faturası hesabı 

Enerji Tüketimi 

Elektrik Faturası 

Üç Zamanlı Tarife 

Gündüz Puant Gece 

Tüketim (kWh) 7,39 11,50 15,86 

Fatura (TL) 2,44 5,75 3,30 

Toplam Fatura (TL) 11,49 

 Senaryo 3

Senaryo 3’te senaryo 2’ye ilave olarak 06.00-17.35 

zaman aralığında FV güç sisteminden enerji 

üretilmiş  ve  eve  enerji  sağlanmıştır.  Gün  içinde 
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evin enerji ihtiyacı FV güç sisteminden 

karşılanmıştır. Enerji eksikliği olduğu durumda ise 

güç şebekesinden enerji alınmıştır. 

Şekil 5. Senaryo 3’de zamana göre FV üretim, 

toplam tüketim ve güç şebekesinin bir günlük 

değişimi. 

Şekil 5’te zamana göre FV üretim, toplam tüketim 

ve şebeken çekilen gücün bir günlük değişimi 

verilmiştir. Senaryo 3 için çok zamanlı tarifeye 

göre elektrik faturası hesaplanarak Çizelge 5’de 

verilmiştir. Çalışma saatleri belirlenen evsel 

yüklerin ve çalışma zamanı kaydırılan yüklerin 

enerji talebi FV güç sistemi ve güç şebekesinden 

karşılanmasıyla elektrik faturası 10,36 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 5: Senaryo 3’e göre tüketime karşın 

elektrik faturası hesabı 

Enerji Tüketimi 

Elektrik Faturası 

Üç Zamanlı Tarife 

Gündüz Puant Gece 

Tüketim (kWh) 4,06 11,44 15,86 

Fatura (TL) 1,34 5,72 3,30 

Toplam Fatura (TL) 10,36 

 Senaryo 4

Senaryo 4’de senaryo 3’e ek olarak sisteme 8 

kWh’lık enerji depolama birimi olarak bir batarya  

eklenmiştir. FV güç sisteminin gün içinde ürettiği 

ve fazla olan enerji bataryada depolanmıştır. 

07.40-11.50 saatleri arasında batarya %0’dan  %50  

seviyesine 4 kWh enerjiye, 12.15-16.50 arasında 

ise %50’den %100’e 4 kWh olmak üzere toplamda 

8 kWh enerjiye şarj edilmiştir. 19.30-23.30 saatleri 

arasında öncelikli olarak batarya, eve 8 kWh enerji 

sağlamıştır. FV güç sistemi ve bataryanın yetersiz 

olduğu durumlarda güç şebekesinden enerji alımı 

yapılmıştır. 

Şekil 6. Senaryo 4’de zamana göre FV üretim- 

toplam tüketim, batarya gücü, bataryanın % şarj- 

deşarj durumu ve güç şebekesinin bir günlük 

değişimi. 
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Şekil 6’da zamana göre FV üretim,  toplam 

tüketim, batarya gücü, bataryanın % şarj-deşarj 

durumu ve güç şebekesinden çekilen gücün bir 

günlük değişimi verilmiştir. Şekil 6’daki son grafik 

olan güç şebekesi güç profili grafiği 

incelendiğinde; gün içinde üretimin tüketimden 

yüksek olduğu iki zaman aralığı görülmektedir. Bu 

aralıklarda fazla olan enerji şebekeye 

aktarılmaktadır. Bunun sonucu olarak ek kazanç 

sağlanması söz konusudur. 

Senaryo 4 için çok zamanlı tarifeye göre elektrik 

faturası hesaplanarak Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çalışma saatleri belirlenen evsel yüklerin ve 

çalışma zamanı kaydırılan yüklerin enerji talebinin 

FV güç sistemi, batarya ve güç şebekesinden 

karşılanmasıyla elektrik faturası 7,39 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6: Senaryo 1’e göre tüketime karşın 

elektrik faturası hesabı 

Yenilenebilir enerji kaynaklı bir ev için uygulanan 

enerji yönetimi modeli dört farklı senaryoya göre 

test edilmiş ve elektrik faturaları hesaplanmıştır. 

Senaryolar değerlendirildiğinde; bütün evsel 

yüklerin yerel güç şebekesinden karşılandığı 

senaryo 1’de elektrik faturası 14,23 TL olarak 

hesaplanmıştır. Senaryo 1’e göre dört yükün 

çalışma zamanının kaydırılarak  oluşturulan 

senaryo 2’de elektrik faturası 2,74 TL azalarak 

11,49 TL olarak belirlenmiştir. Senaryo 2’ye ilave 

olarak senaryo 3’de evin enerji ihtiyacını 

karşılamaya katkıda bulunması için çatı tipi  FV 

güç sisteminden elektrik enerjisi üretilmiştir. Hem 

FV güç sisteminden hem de güç şebekesinden 

elektrik alımı yapılmış ve elektrik faturası 1,13 TL 

düşürülerek 10,36 TL olmuştur. 

Senaryo 3’te FV üretimin maliyetin düşürülmesine 

etkisinin az olduğu fark edildiğinden enerjinin bir 

bataryada depolanması ve puant  saatte 

kullanılması yoluna gidilmiş ve buna göre senaryo 

4 kurgulanmıştır. Batarya belirlenen saatlerde 

kademeli şarj edilmiş ve tarifenin yüksek olduğu 

saat aralığında eve enerji sağlamıştır. Bu senaryo 

ile evin elektrik enerji faturası senaryo 3’e göre 

2,97 TL daha azaltılarak 7,39 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Bütün senaryolar değerlendirildiğinde; ev enerji 

yönetimi uygulamasıyla tüketici için sağlanan 

yaklaşık %48’lik tasarruf oranına ek olarak güç 

şebekesinin puant saatlerinde oluşacak aşırı 

yüklenmenin azaltılması ilave bir fayda olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

3. SONUÇLAR

Bu çalışmada, akıllı şebekelerde ve akıllı evlerde 

tüketici tarafındaki enerjinin etkin yönetimi ve 

verimli kullanımı için ev enerji yönetimi 

uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın mikro 

şebekeye uyumlu yenilenebilir enerji kaynağı 

destekli yükler için bir örnek teşkil etmesi ve 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. MATLAB/Simulink 

programında evsel yükler, FV güç sistemi ve 

batarya enerji depolama sisteminden oluşan bir ev 

modellenmiş ve dört farklı senaryo oluşturularak 

test edilmiştir. Evdeki yükler için enerji yönetimi 

yapıldığı durum enerji yönetimi yapılmadığı 

duruma göre kıyaslandığında yaklaşık elektrik 

faturasında %48 enerji tasarrufu yapılmıştır. 

Buradan hareketle, enerjinin etkin ve verimli 

kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmasının ev 

enerji yönetimi ile mümkün olduğu görülmüştür. 

Evsel yükler için yapılacak ve yenilenebilir enerji 

kaynakları ile desteklenen mikro şebeke 

uygulamalarına yönelik gelecek çalışmalarda 

yenilenebilir kaynaklar ve enerji depolama 

birimlerin maliyetlerinin de değerlendirildiği ve 

buna bağlı olarak en uygun boyutlandırmanın elde 

edildiği akıllı algoritmalar geliştirilecektir. 
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Özet 

Bu çalışmada, iyon ekme yöntemi ile p-n eklemi 

oluşturulan ve III-V çok eklemli ve yüksek verimli 

güneş pilleri için alttaş olarak kullanılan Ge güneş 

pilleri hazırlanmıştır. Güneş pillerinden maksimum 

verim elde edebilmek için Ge pul farklı 31P+ 1x1013, 

1x1014,          1x1015 ve          1x1016 iyon/cm2 

konsantrasyonlarında 60 keV enerji ile katkılanmıştır. 

Güneş pili yüzeyine gelen fotonlardan daha fazla 

yararlanabilmek için yansıma önleyici katman (ARC) 

olarak -Si kullanılmıştır. 31P+ konsantrasyonunun, 

tavlama sıcaklığının ve tavlama süresinin Ge güneş 

pillerinin akım-gerilim karakteristiği üzerine etkisi 

incelenmiştir. Farklı konsantrasyonlarda ekilmiş Ge 

güneş pillerinde konsantrasyon arttıkça, güneş pili 

parametreleri olan kısa devre akımı (Isc) ve açık devre 

voltajı (Voc) değerlerinde artmanın olduğu 

gözlenmiştir. 650 oC de ve 120 s tavlama yapılan 

örneğin güneş pili parametrelerinde en iyi sonuç 

gözlenmiştir. 

1. GİRİŞ

Son yıllarda, Germanyum ’un (Ge) CMOS 

[1,2], fotodedektör [2,3] ve güneş pilleri [4,5] gibi 

uygulamalarda kullanılıyor olması onu tekrar ilgi 

odağı haline getirmiştir. Ge ’un elektron ve hol 

mobilitesinin ve soğurma katsayısının yüksek 

olması Ge temelli CMOS ve fotodedektörler için 

onu uygun bir yarıiletken malzeme olarak ön plana 

çıkarmaktadır. Ge, oda sıcaklığında (300 K) 0.67 

eV band aralığına sahip olması, bu yüzden de 

dalgaboyu 1800 nm’ye kadar olan fotonları 

soğuruyor olması yüksek verimli güneş pilleri ve 

termofotovoltaik (TPV) pil uygulamaları için özel 

bir öneme sahiptir. 

Son zamanlarda, Ge temelli güneş pilleri, Ge 

’un GaAs ile örgü uyumlu olması ve GaAs ’e göre 

mekanik olarak daha sağlam olmasından dolayı 

yoğun bir şekilde çalışılmaktadır [6-10]. GaAs’in 

Ge üzerine yüksek kaliteli epitaksiyel büyütülmesi 

MOCVD ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde 

MOCVD çok katmanlı AlGaAs/GaAs/Ge ve 

GaInP/GaAs/Ge  gibi çok eklemli  güneş pillerinin  

büyütülmesinde temel teknik haline gelmiştir [11]. 

Ge p-n eklemi, grup-III veya -V elementlerinin Ge 

alttaşa difüzyon ile katkılanmasıyla gerçekleşir [6]. 

Ayrıca, yüksek verimli çok eklemli  güneş 

pillerinde alttaş olarak kullanılan Ge güneş 

pillerinin [6-10], Si/Ge ardışık güneş pilleri içinde 

kullanılabileceği önerilmiştir [12]. P-n eklemi, 

grup-III veya -V elementlerinin difüzyon ile 

oluşturulabileceği gibi iyon ekme yöntemi 

kullanılarak ta oluşturulabilmektedir [2]. 

Katkılama konsantrasyonunun ve derinlik 

profilinin iyi kontrol edilmesinden dolayı, iyon 

ekme yöntemi yarıiletken teknolojisinde çok 

yaygın olarak kullanılan bir katkılama yöntemidir 

[13]. Bu yöntemde, enerjik iyon türleri ile hedef 

malzemenin atomları arasındaki etkileşmeden 

dolayı ekilmiş bölgede hasar oluşur. Bu hasarlar, 

yarıiletkenin band aralığı içerisinde elektronik 

düzeylerin oluşmasına neden olarak yarıiletken 

aygıtın performansını düşürürler.  Yüksek 

sıcaklıkta yapılan tavlama işlemi ile ekilmiş 

iyonların kristal örgü içerisindeki elektriksel olarak 

aktif olan yerlerine hareket etmeleri sağlanır. İyon 

ekme yönteminde, iyon ekme dozu, iyon ekme 

enerjisi, fırınlama sıcaklığı, fırınlama süresi ve 

fırınlama atmosferi önemli parametrelerdir [14]. 

Çalışma, Ge üzerinde p-n ekleminin iyon 

ekme yöntemi ile oluşturularak, III-V çok eklemli 

güneş pilleri ve Si/Ge ardışık güneş pilleri için 

alttaş olarak kullanılan Ge güneş pillerinin 

hazırlanmasını amaçlamaktadır. Güneş pillerinin 

akım-voltaj (I-V) eğrileri üzerine, P 

konsantrasyonu ve aktivasyon sıcaklığının etkisi 

incelenerek açık devre voltajları (Voc), kısa devre 

akımları (Isc) ve dışsal kuantum verimlilik (EQE) 

değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, pillerin I-V 

eğirisi üzerine yansıma önleyi katman  (ARC) 

etkisi de incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada, çok eklemli güneş pilleri için 

taban olarak kullanılacak Ge alttaşın ve p-n 

ekleminin geliştirilmesi amaçlamıştır. Çalışmada, 

direnci   1-30   Ω.cm   olan   p-tipi   Ge   pul  (100) 

mailto:ikabacelik@gmail.com
mailto:turanr@metu.edu.tr
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kullanılmıştır. Ge üzerine p-n eklemi iyon ekme 

yöntemi ile oluşturulmuştur. Ge örnekler, oda 

sıcaklığında enerjisi 60 keV olan fosfor  (P) 

iyonları ile 1x1013, 1x1014, 1x1015 ve 1x1016 

iyon/cm2 doz oranlarında katkılanmıştır. Ge 

örnekler artan P konsantrasyonuna göre sırasıyla 

W51, W52, W53 ve W54 olarak isimlendirilmiştir. 

İyon demeti, kanallaşma etkilerini minimize etmek 

için alttaşın yüzey normali ile 7o açı yapacak 

şekilde eğik tutulmuştur. P-n eklemi oluşturmak 

için iyon ekle işlemi, Almanya’nın Dresden 

şehrinde bulunan Rosendorf Araştırma 

Merkezinde, AB destekli “Support of Public and 

Industrial Research Using Ion Beam Technology 

(SPIRIT)” projesi kanalı ile yapılmıştır. 

P aktivasyonundan önce Ge yüzeyi, %10 HF 

çözeltisi içerisinde 10 s tutularak temizlenmiştir. P 

iyonlarının kimyasal konsantrasyonu, tavlama 

işleminden önce TOF-SIMS analizi ile 

belirlenmiştir Ge kristal içerisine iyon ekme 

yöntemi ile yerleştirilmiş P atomlarının tavlama 

sırasında dışarı kaçmasını önlemek amacıyla, 

manyetik saçtırma (magnetic sputtering) yöntemi 

ile ~125 nm kalınlığında Si3N4 kaplanmıştır. P 

ekilmiş Ge örneklere Si3N4 saçtırma işlemi Ar 

plazma oluşturularak gerçekleştirilmiştir. P 

iyonlarının elektriksel aktif hale gelmesi için Ge 

örneklere, hızlı termal tavlama (Rapid Thermal 

Annealing - RTA) ile Ar ortamında 650 oC’de 60 

ve 120 s ile 700 oC’de 60 s ısıl işlem uygulandı. 

Tavlama sonrası tabaka direnci ölçümleri için 

yüzeydeki Si3N4, %5 HF çözeltisi ile temizlendi. 

Tabaka dirençleri 4-nokta uç ile belirlenmiştir. 

Elektriksel ölçümler için termal buharlaştırma 

yöntemi ile P ekilmiş Ge örneklere, ön ve arka 

kontaklar yapılarak bir güneş pili yapısı 

oluşturuldu. Arka yüzeye Al katman 

biriktirildikten sonra 420 oC’de 30 dakika, ön 

yüzeye ise Ag katman biriktirilip 250 oC’de 30 

dakika tavlama yapılmıştır. I-V ölçümleri 0.1 

W.cm-2 aydınlatma altında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, yansıma önleyici katman (ARC) olarak ta

DC saçtırma yöntemi ile Ge örnekler yüzeyinde 80

nm kalınlığında amorf silikon (-Si) ince film

kaplanarak I-V eğrileri üzerine etkisi incelenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Oda sıcaklığında 60 keV enerjili fosfor (P) iyonları 

ile 1x1013, 1x1014, 1x1015 ve 1x1016 iyon/cm2 

doz oranlarında katkılanan Ge örnekler içindeki P 

iyonlarının kimyasal konsantrasyonu Time-of- 

Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF- 

SIMS) ile belirlenmiştir. Göreceli olarak elde 

edilen sonuçlara göre, dört farklı dozda ekilmiş P 

konsantrasyonundaki değişim Şekil 1’de 

verilmiştir.    TOF-SIMS    analizinden    önce   Ge 

örneklere tavlama işlemi uygulanmamıştır. TOF- 

SIMS analizi sırasında Ge yüzeyinde açılan 

oyukların DEKTAK profilometresi ile ölçülen 

derinlik profili de Tablo 1’de verilmiştir.  

Şekil 1: Farklı dozlar için TOF-SIMS ile göreceli 

olarak belirlenen 31P+  konsantrasyondaki değişim 

Tablo 1: Profilometre ile belirlenen derinlik profili 

Örnek adı 
Doz 

(iyon/cm2) 

Derinlik 

(nm) 

W51 1x1013 85 

W52 1x1014 108 

W53 1x1015 177 

W54 1x1016 220 

P iyonlarının tavlama sırasında dışarı 

çıkmasını önlemek amacıyla, manyetik saçtırma 

(magnetic sputtering) yöntemi Si3N4 kaplandıktan 
sonra, P iyonlarının aktivasyonu için örneklere 

sırasıyla, RTA ile Ar ortamında 650 oC’de 60 ve 

120 s ile 700 oC de 60 s ısıl işlem uygulanmıştır. 

Yüzeydeki Si3N4 HF ile temizlendikten sonra, 
örneklerin 4-nokta uç ile ölçülen Rs değerleri 

Tablo 2 ’de verilmektedir. Tablo 2 ’de verilen Rs 

değerleri, örneklerin beş farklı yerinden ölçülen 

değerlerin ortalamasıdır. 

Tablo 2: Dört farklı dozdaki Ge örneklerin 

tavlama sonrası ölçülen ortalama tabaka dirençleri 

W51 

(Ω/□) 

W52 

(Ω/□) 

W53 

(Ω/□) 

W54 

(Ω/□) 

650 oC – 60 s 250 165 48 305 

650 oC – 120 

s 
230 150 46 425 

700 oC – 60 s 190 140 54 12 
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Elektriksel ölçümler için RTA ile Ar ortamında 

650 oC ’de 60 ve 120 s ile 700 oC ’de 60 s 

tavlanmış Ge örneklere, termal buharlaştırma 

yöntemi ile ön ve arka kontaklar oluşturularak 

Şekil 3 ’te verilen güneş pili yapısı oluşturuldu. 

Yüzeyden yansıyan foton sayısını azaltmak için 

DC saçtırma yöntemi ile güneş pillerinin yüzeyi 80 

nm kalınlığında -Si kaplanarak, I-V ölçümlerinde 

ARC ’nin de etkisi incelenmiştir. 

Şekil 2: Ge güneş pili yapısının kesit görüntüsü 

Hızlı  termal   tavlama   ile  650   oC  ’de   60  s 

tavlanan Ge örneklerden, iki set güneş pili 

yapılmıştır. Birinci sette ön ve arka yüzeye sadece 

kontak atılarak, diğer sette ise ön yüzeye yansıma 

önleyici katman olarak -Si büyütüldükten sonra 

ön ve arka kontaklar oluşturularak I-V 

karakteristikleri incelenmiştir. Bu örneklerin I-V 

eğrileri ve kuantum verimlilik ölçümleri Şekil 3 ’te 

verilmiştir [15]. Şekil 3(a) ’da yansıma önleyici 

katman yokken aydınlatma altında alınan I-V 

eğrileri görülmektedir. P konsantrasyonu arttıkça 

güneş pillerinin Voc ve Isc değerlerinde artış 

gözlenmektedir. Şekil 3(b) ’de ise yansıma 

önleyici katmanın etkisi görülmektedir. Şekil 3(a) 

’da olduğu gibi yine P konsantrasyonu arttıkça 

güneş pillerinin Voc ve Isc değerleri artmaktadır. 

Şekil 3(c) ’de ise yansıma önleyici katman olan 

örneklerin kuantum verimlilik ölçümleri yer 

almaktadır. W53 örneği farklı P 

konsantrasyonlarına sahip diğer örnekler ile 

karşılaştırıldığında ışığa en iyi tepki veren örnek 

olarak görülmektedir. Yansıma önleyici katmanın 

etkisinden dolayı, güneş pili üzerine düşen fotonlar 

daha çok elektron deşik çifti yaratarak Isc 

değerlerinde yansıma önleyici katman olmayan 

duruma göre artmanın olduğu görülmüştür. 

Şekil 3: (a) Hızlı termal tavlama ile Ar ortamında 

650 oC ’de 60 s tavlama yapılan Ge güneş 

pillerinin yansıma önleyici katman yokken, (b) 

yansıma önleyici katman varken ölçülen I-V 

karakteristikleri ve (c) yansıma önleyici katman 

olan örneklerin kuantum verimlilik ölçümleri 

Tavlama süresinin etkisini görmek için hızlı 

termal tavlama ile Ar ortamında 650 oC ’de 120 s 

ısıl işlem uygulandı. 650 oC ’de 120 s ısıl işlem 

uygulanan Ge güneş pillerinden de iki set 

hazırlandı. Şekil 4(a) yansıma önleyici katman 

yokken, Şekil 4(b) yansıma önleyici katman 

varken I-V karakteristiklerini ve Şekil 4(c) ise 

kuantum verimlilik ölçümlerini  göstermektedir. 

650 oC ’de 60 s tavlama yapılan örnekler ile 

karşılaştırıldığında, bu örneklerin Isc değerleri 

birbirine yakın çıkarken, Voc değerleri ise artan 

tavlama süresi ile birlikte arttığı görülmektedir. 

Bunun nedeni aktive olan P konsantrasyonunda ki 

artış olabilir. 

Şekil 4: (a) Hızlı termal tavlama ile Ar ortamında 

650 oC ’de 120 s tavlama yapılan Ge güneş 

pillerinin yansıma önleyici katman yokken, (b) 

yansıma önleyici katman varken ölçülen I-V 

karakteristikleri ve (c) yansıma önleyici katman 

olan örneklerin kuantum verimlilik ölçümleri 

Sıcaklığın etkisini görmek için örneklere hızlı 

termal tavlama ile 700 oC ’de 60 s ısıl işlem 

uygulandı. Isıl işlem görmüş örneklerin tabaka 

dirençleri ve I-V ölçümleri ile birlikte kuantum 

verimlilik ölçümleri Şekil 5 ’de verilmiştir. 

Sıcaklık arttıkça Isc değerleri yaklaşık aynı 

kalırken, Voc değerlerinde ise azalma  olmuştur. 

Bu durum, kuantum verimlilik ölçümlerinde de 

görülmektedir.     W53     örneği     diğer    tavlama 
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sıcaklığında ve sürelerinde ki örneklerde olduğu 

gibi Isc, Voc ve EQE değerleri için en iyi sonucu 

vermektedir. 

Şekil 5: (a) Hızlı termal tavlama ile Ar ortamında 

700 oC’de 60 s tavlama yapılan Ge güneş pillerinin 

yansıma önleyici katman yokken ölçülen I-V 

eğrileri ve (b) kuantum verimlilik ölçümleri 

4. SONUÇLAR

İyon ekme yöntemi ile 1x1013, 1x1014, 1x1015 ve 

1x1016 iyon/cm2 doz değerlerinde 60 keV enerji ile 
31P+ ekilmiş Ge örneklerin fotovoltaik özellikleri, 

tavlama sıcaklığı ve tavlama süresinin fonksiyonu 

olarak incelenmiştir. Ayrıca, yansıma önleyici 

katman olarak -Si ‘un etkisi de incelenmiştir. 

Farklı konsantrasyonlarda ekilmiş Ge güneş 

pillerinde konsantrasyon arttıkça, güneş pili 

parametreleri olan Isc ve Voc değerlerinde 

artmanın olduğu gözlenmiştir. Sıcaklığa bağlı 

yapılan I-V ölçümlerinde en iyi sonuç 650 oC de 

120 s tavlama yapılan örneklerde elde edilmiştir.  
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Özet 

Bu çalışmada, değişken hızlı rüzgar türbinlerinin 

kısmi ve tam yük bölgeleri için jeneratör tork ve kanat 

yunuslama açısı kontrolcülerinin tasarımına yer 

verilmiştir. Tasarlanan kontrolcüler, oluşturulan 5 

MW’lık bir rüzgar türbini simülasyon modelinde 

simüle edilmiştir. Simülasyon sonuçları, her iki 

kontrolcünün tasarım amacına uygun olarak 

çalıştığını göstermiştir. 

1. GİRİŞ

Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştüren rüzgar türbinlerinin popülerliği her 

geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak, rüzgar 

türbini ile ilgili teknolojiler, özellikle son yıllarda 

hızla ilerlemiş olup, bu alanda faaliyet gösteren 

pek çok rüzgar türbin üreticisi ortaya çıkmıştır. 

Vestas, General Elektrik, Siemens bunlardan 

sadece birkaçıdır. Başlangıçta, arazilere kurulan 

türbinler, artık denizlere (off-shore), kıyılara 

dikilebilmektedir[1], [2]. 

Rüzgar türbinleri, çeşitli boyut ve 

konfigürasyonlarda üretilse de, en yaygın olarak 

kullanılanları yatay eksenli rüzgar 

türbinleridir(Şekil 1). Rüzgardan daha verimli 

elektrik enerjisi üretebilmek için, türbinler belirli 

bir düzende araziye, denize veya deniz kıyısına 

inşa edilerek, rüzgar elektrik santralleri (RES) 

oluşturulur(Şekil 2). 

Elektrik enerjisi üretmek için rüzgar 

türbinlerine olan ilgi, Türkiye’de de her geçen gün 

artmaktadır. Türkiye’de tüketilen enerjinin % 

6.3’ü RES’lerden sağlanmaktadır. Türkiye, 2016 

yılı içinde, mevcut kurulu gücüne 1.387 MW daha 

güç eklemiştir[3]. 2017 itibariyle, toplam 172 

RES’e sahip olan Türkiye, kısmen tamamlanmış 

veya inşası bitmiş RES’ler ile toplam 6.195 

MW’lık kurulu güce sahiptir. Ayrıca, henüz 

devreye alınmayan, ancak kurulumu ilerleyen 75 

santralin lisans kapasitesi 1.302 MW’tır. Kısmen 

devrede olan, bitmiş ve inşası ilerleyen bütün 

projeler tamamlandığında, Türkiye’deki toplam 

kurulu gücün 8.130 MW’a ulaşması 

beklenmektedir[4]. 

Rüzgar türbini dünyasında çalışılan önemli 

konulardan biri, bu türbinlerin kontrolüdür. 

Özellikle, ileri seviye kontrol mekanizmasına 

sahip türbinler, rüzgar enerjisini daha verimli 

kullanarak, daha fazla elektrik enerjisi 

üretmektedirler. Ayrıca, bu sayede türbin daha az 

yapısal yüklere maruz kalmakta ve sonuçta daha 

uzun ömürlü olmaktadır[5]. 

Şekil 1: Yatay Eksenli Rüzgar Türbini[6]  

Modern rüzgar türbinlerinde kontrol sistemi 

üç ana kontrol seviyesinden oluşur. Bunlar 

sırasıyla, en üst, orta ve en düşük seviye 

kontrolcülerdir. En üst seviye kontrolcünün 

görevi, rüzgar hızına göre, türbinin ne zaman 

çalışıp ne zaman duracağına karar vermektir. Bu 

kontrolcü, supervisory kontrol olarak ta bilinir. Bu 

kontrolde, türbin belirli bir rüzgar hızında devreye 

girer, belirli bir rüzgar hızında devreden çıkar. Bu 

hızlar, sırasıyla açma (cut-in) ve kesme (cut-out) 

rüzgar hızlarıdır. Orta seviye kontrolcüler 

operasyonel kontrolcülerdir. Bu kontrol 

seviyesinde, jeneratör tork, kanat yunuslama açısı 

ve sapma açısı kontrolcüleri bulunur. Jeneratör 

tork  kontrolü  sayesinde,   türbinden  maksimum 
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aerodinamik verimlilik elde edilir. Kanat 

yunuslama açısı kontrolcüsü ise, rotor şaftını 

nominal hızda tutmayı sağlar. Sapma açısı 

kontrolcüsü, türbin naselini rüzgarın geliş 

doğrultusuna yönlendirir. En düşük seviye kontrol 

ise güç elektroniği, kanat yunuslama 

akçuatörlerinin kontrolü ve benzeri kontrolleri 

içermektedir[7]. 

Bu çalışmada, değişken hızlı yatay eksenli 

rüzgar türbinlerinin kısmi ve tam yük bölgeleri 

için operasyonel kontrolcüler olan jeneratör tork 

ve kanat yunuslama açısı kontrolcülerinin tasarım 

ve simülasyonlarına yer verilmiştir. 

Şekil 2: Soma Rüzgar Türbin Santrali, Manisa 

Kontrolcüler, MATLAB ve Simulink 

programları ile oluşturulmuş rüzgar türbini 

simülasyon modelinde simüle edilmiştir. Türbin 

modelinde NREL yenilenebilir enerjisi 

laboratuvarına ait 5 MW’lık bir rüzgar türbininin 

bilgileri kullanılmıştır. Bu türbine ait bilgiler, [8] 

numaralı kaynakta verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, tasarlanan kontrolcülerin amaçlarına 

uygun olarak çalıştığını göstermiştir. 

Bu çalışma, şu şekilde organize edilmiştir: 

Kısım 2’de değişken hızlı rüzgar türbinleri, bu 

türbinlerin kontrolü ve çalışma bölgeleri 

açıklanmıştır. Kısım 3’te jeneratör tork ve kanat 

yunuslama açısı kontrolcülerinin teorisi ve 

uygulamasından bahsedilmiştir. Kısım 4 ise, 

tasarlanan kontrolcüler sonucu elde edilen 

simülasyon sonuçları, kontrolcüler sayesinde 

şekillenen türbin güç eğrisi ile bu eğrinin 

literatürde bulunan kontrol uygulanmış diğer 

simülasyon modellerinin sonuçları 

karşılaştırılmıştır. 

2. DEĞİŞKEN HIZLI YATAY

EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ

Modern türbinler, değişken şaft hızlarında 

çalışacak şekilde tasarlanır. Bunun amacı, rüzgar 

türbinini maksimum aerodinamik verimde 

çalıştırma arzusudur. Ayrıca, modern türbinlerin 

kanat yunuslama açıları da değişken olarak 

tasarlanır. Bu durum, jeneratör tork kontrolünün 

yanı sıra rotor açılarının da birer kontrol girdisi 

olarak kullanılabilmesini sağlar. Bu sayede, aynı 

zamanda türbinin yük ve aerodinamik tork 

miktarları regüle edilebilir[5]. Bu çalışmada böyle 

bir rüzgar türbini kullanılmaktadır. 

2.1. Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinin 

Çalışma Bölgeleri 

Değişken hızlı rüzgar türbinlerinin, üç temel 

çalışma bölgesi vardır. Bu bölgeler, Şekil 3’de 

görünmektedir. Bölge 1, türbininin açma rüzgar 

hızının altında kalan bölgedir. Bu bölgede türbin 

devrede değildir. Türbinden elektrik enerjisi 

üretimi, türbinin açma ve kesme rüzgar hızları 

arasında gerçekleşir. Bu rüzgar hızları aralığında, 

Bölge 2 ve 3 bulunmaktadır[7], [9]. Bu bölgeler 

sırasıyla, kısmi yük ve tam yük bölgeleri olarak da 

adlandırılır. 

Şekil 3: Güç Eğrileri ve Türbin Çalışma Bölgeleri [5]  

Kısmi yük bölgesinde (Bölge 2) amaç, türbini 

maksimum güç katsayısında çalıştırmaktır. Bu 

katsayı, türbin rotorunun en uygun kanat 

yunuslama açısı ve uç hız oranında çalışması 

esnasında elde edilen değerdir. Maximum güç 

katsayısında çalışan türbin, maksimum güç üretir. 

Bu gücün üretilmesi için, değişen rüzgar hızına 

göre jeneratörün torku değiştirilmek suretiyle, 

türbin rotorunun şaft hızı ayarlanarak türbin 

rotorunun en uygun uç hız oranında çalıştırılması 

ile gerçekleştirilir. Bu esnada, rotor kanatları en 

uygun yunuslama açısında sabitlenir. Böylece, en 

uygun  kanat  yunuslama açısı ve uç hız oranında 
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çalışan türbinden, maksimum seviyede güç elde 

edilmiş olur. Bu işlem, jeneratör tork kontrolcüsü 

ile yapılır. Değişken hızlı türbinleri sabit hızlı 

türbinlerden ayıran özellik budur[7], [9], [10]. 

Tam yük bölgesinde (Bölge 3) ise türbin 

yüksek hızlı rüzgarlara maruz kalır ve türbin 

rotoru jeneratörün nominal güç seviyesinden daha 

fazla güç üretir. Bu durum sonucunda oluşacak 

aşırı mekanik ve elektriksel yüklerden korunmak 

için, türbin rotoru tarafından üretilen güç 

jeneratörün nominal gücüne aşmasına izin 

verilmez. Bu, rotor kanatlarının yunuslama 

açılarının topluca değiştirilmesiyle, rotorun 

ürettiği mekanik gücün, jeneratörün nominal 

gücüne eşitlenmesiyle sağlanır. Bu işlemde, 

jeneratörün torku nominal torkta sabit tutulur, 

tasarlanan kontrolcü ile kanat yunuslama açışı 

kontrolü yapılarak türbinin rotor şaftı sabit 

devirde döndürülür [7], [9], [10]. 

Rüzgar hızı belli bir değerin üzerine 

çıktığında, türbinin çalıştırılması istenmez. Artık, 

rüzgar şiddeti türbin sistemine zarar verecek 

seviyededir. Bu rüzgar hızı, önceden de 

belirtildiği üzere türbin kesme rüzgar hızıdır.  

3. KISMİ VE TAM YÜK BÖLGESİ

KONTROLCÜLERİ 

Bu kısımda, operasyonel kontrolcülerden olan 

jeneratör tork ve kanat yunuslama açısı 

kontrolcülerinin teorisine ve uygulamasına yer 

verilmiştir. Tasarlanan kontrolcülere ait blok 

diyagramları sırasıyla, Şekil 4-a ve b’de 

görülmektedir. 

3.1 Kısmi Yük Bölgesinde Jeneratör Tork 

Kontrolü 

Bu kısımda, [5], [7] ve [11] numaralı 

kaynaklardan yararlanılarak, jeneratör tork 

kontrolcüsünün teorisinden ve uygulamasından 

bahsedilmiştir.    Tasarlanan    tork   kontrolcüsü,  

a) 

b) 

Şekil 4: Kısmi ve Tam Yük Bölgesi Kontrolcüleri için Blok Diyagramları; a) Jeneratör Tork 
Kontroller, b) Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü  



173 

𝜌𝐴𝑅3 3

∗ 

3    olursa,

3 (12) 

𝑤𝑖𝑛𝑑 

doğrusal olmayan bir kontrolcüdür. Jeneratörün 

kontrol torku denklem 1’de verilen eşitlikle 

bulunur. 

𝜏𝑐  = 𝐾Ω2 (1) 

Denklem 1’de bulunan Ω rotor şaftından alınan 

açısal hızı temsil etmektedir. 𝐾 oransal kazanç 

değerini ifade eder ve denklem 2 ile hesaplanır.  

Denklem 10 ile elde edilen rotor torku 𝜏𝑟 ile

denklem 1 ve 2 ile elde edilen kontrol torku 𝜏𝑐 ,

denklem 9’da yerlerine yazılıp, düzenleme 

yapıldığında, rotor şaftının açısal ivmesini 

bulmakta kullanılan 9 numaralı denklem, 

denklem 11 şeklini alır. 

Ω̇   =
  1   

𝜌𝐴𝑅3Ω2(
 𝐶𝑝 

−
 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

) (11) 

𝐾 = 
1 𝐶 𝑝𝑚𝑎𝑥 

 

2 𝜆∗ 
(2) 

2𝐽𝑡 𝜆3 𝜆3

Denklem   2’de   bulunan  𝜌   hava yoğunluğunu, 

𝐴 türbin rotorunun taradığı alanı, 𝑅 türbin 

rotorunun        yarıçapını,        𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 türbinin 

üretebileceği maksimum güç katsayısını, 𝜆∗ ise

maksimum güç katsayısına karşılık gelen en 

uygun uç hız oranıdır. Uç hız oranı ve güç 

katsayısı, sırasıyla denklem 3 ve 4 ile açıklanır. 

Denklem  11’de,  türbinin  toplam  atalet 

momenti, 𝐽𝑡 , havanın yoğunluğu, 𝜌 , rotorun

taradığı alan, 𝐴, rotor yarıçapı, 𝑅, ve şaft hızının, 

Ω, karesi her zaman pozitif değerde olacağından, 

türbin rotor şaftının ivmesinin pozitif veya negatif 

olması parantez içindeki ifadelerle ilgili olup, 

aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır. 

𝜆=
Ω𝑅
𝑈 ͚ 

𝐶   = 
𝑃

𝑝 𝑃𝑤𝑖𝑛𝑑

(3) 

(4) 

1. Eğer  λ > 𝜆∗  ise,  𝐶𝑝 ≤ 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥  olur  ve

rotor şaftının ivmesi negatiftir. Bu

durumda türbin rotorunun uç hız oranı,

en uygun uç hız oranına eşit oluncaya

Denklem 3 ve 4’te bulunan 𝑈 ͚ve P, sırasıyla 

rüzgar hızı ve türbinden elde edilen güce karşılık  

kadar, rotor şaftı yavaşlar ve eşit olunca,

rotor bu hızda dönmesine devam eder.

gelir. Denklem 4’teki 𝑃𝑤𝑖𝑛𝑑 ise mevcut rüzgarın

gücüdür. Rüzgar gücü denklem 5 ile hesaplanır.  
2. Eğer   λ < 𝜆∗ ve  𝐶𝑝 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 

> 3      𝜆 
𝜆∗

𝑃 =
 1 

𝜌𝐴𝑈3 (5) 
2 

O zaman türbinin üretmiş olduğu güç, denklem 4 

ve 5 kullanılarak elde edilen denklem 6 ile 

bulunabilir. 

rotor şaftının ivmesi pozitiftir ve rotor 

şaftı hızlanmaya başlar ve  λ = 𝜆∗

olunca, rotor şaftı kalıcı duruma ulaştığı 

devirde dönmesine devam eder. 

İkinci  şartta bulunan  güç  katsayısı eşitsizliğinin  
𝑃  = 

1 
𝜌𝐴𝑈3𝐶

 

(6) sağ   tarafı,   F   ile   gösterilen   bir   fonksiyonla

2 𝑝 

Ayrıca, türbinden elde edilen güç, denklem 7 ile 

de elde edilebilir. 

tanımlanabilir. Denklem 12’de verilen bu

fonksiyon, uç hız oranına bağlı bir fonksiyondur.

𝑃  = 𝜏𝑟 Ω (7) 

Önceden de belirtildiği üzere, tork kontrolü 

esnasında, rotor kanatlarının yunuslama açısı, 𝜃𝑝𝑜 

en uygun değere, 𝜃∗ ayarlanır. Bu denklem 8’de

ifade edilmiştir. 

𝜃𝑝𝑜  = 𝜃∗ (8) 

Kule ve rotor kanatlarının esnekliği ihmal 

edilerek, türbinden elde edilen aerodinamik rotor 

torku 𝜏𝑟 , kontrol torku 𝜏𝑐 ve türbinin toplam

atalet momenti 𝐽𝑡 , hesaba katılarak, türbin

denklem 9 ile verilen birinci derece dinamik bir 

sistem olarak modellenir. 

Ω̇    =  
1  

(𝜏   − 𝜏 ) (9) 

𝐽𝑡 
𝑟 𝑐 

3, 6 ve 7 numaralı denklemler kullanılarak, rotor 

torku 𝜏𝑟 için çözüm yapılırsa, rotor torkunun

hesaplanması için denklem 10 elde edilir. 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥
𝐹 = 3      𝜆 

𝜆∗

Sonuç olarak, denklem 1 ve 2 kullanılarak elde 

edilen tork, rotor hızı çok yavaş ise rotor şaftını 

hızlandırmakta, çok hızlı ise yavaşlatmaktadır. 

Denklem 2’deki oransal kazanç değerinin, K, 

hesaplanması için gerekli 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri, Güç

Katsayısı-Uç Hız Oranı-Yunuslama Yüzeyinden 

elde edilir. Çalışmada kullanılan 5 MW’lık 

türbine ait Şekil 5’te verilen bu yüzey, rüzgar hızı 

8 m/s’ de sabit tutulmak suretiyle, türbin 

simülasyon modelinin çeşitli açısal hızlarda ve 

yunuslama açılarında çalıştırılarak elde edilen güç 

katsayısı değerlerinden oluşmaktadır. Şekil 5’de 

negatif güç katsayısına karşılık gelen bölgeler, 

sıfıra eşitlenmiştir. 

𝜏    = 
1 
𝜌𝐴𝑈2𝑅 

𝐶𝑝

 

(10) 
𝑟 2 𝜆 
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𝑡 

Şekil 5’teki yüzey incelendiğinde, 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

değerinin 0.5741’e karşılık geldiği ve Betz limit 

değeri olan 0.5926 aşmadığı belirlenmiştir. Bu 

değere karşılık gelen uç hız oranı 9 iken, kanat 

yunuslama açısı ise -2 derecedir. Bu değerler, 

seçilen 5 MW’lık türbinin simülasyon modeli ile 

elde edilen en uygun uç hız oranı ve yunuslama 

açısıdır. Bu değerler kullanılarak, denklem 2 

vasıtasıyla, jeneratör tork kontrolcüsünün, oransal 

kazancı olan K değeri 1503900 olarak 

hesaplanmıştır. 

Ayrıca, Şekil 6’da 5 MW’lık rüzgar türbin modeli 

kullanılarak, -2 derece kanat yunuslama açısında 

elde edilen türbinin uç hız oranına göre güç 

katsayısı değişimi ve uç hız oranına bağlı olan F 

fonksiyonu görülmektedir. 

Şekil 6, türbin mevcut çalışma durumunda iken, 

herhangi bir rüzgar değişikliğinde tork 

kontrolünden dolayı, türbin şaft hızının değişimi 

üzerine yorum yapılabilmesi için verilmiştir. 

Şekil 6, yukarıda verilen ve ivmenin işaretini 

etkileyen şartların bir nevi görselleştirilmiş 

halidir. Şekil 6’da bulunan her iki eğrinin kesiştiği 

𝜆∗ = 9, en uygun uç hız oranıdır. Bu nokta, rüzgar

türbin rotorunun en verimli çalıştığı nokta olup, 

türbin sistemi, bu noktada asimptotik olarak 

kararlıdır. Yukarıda belirtilen birinci şarta karşılık 

gelen türbin çalışma durumu,  Şekil 6’da  verilen 

kesikli siyah çizginin sağ kısmına düşmekte olup, 

türbin en uygun uç hız oranında çalışabilmek için 

tork kontrolcü sayesinde rotor şaftı yavaşlar. 

İkinci şartta çalışan türbin ise, bu kesikli çizginin 

solundadır ve en uygun uç hız oranı için rotor şaft 

hızı artar. 

3.2 Tam Yük Bölgesi için Kanat Yunuslama 

Açısı Kontrolü 

Kanat yunuslama açışı kontrolcüsü tasarımında, 

oransal ve integral (PI) kontrol tekniğinden 

faydalanılmıştır. Bu kontrolcü, şaft açısal hız 

hatasını değerlendirme ile, kanat yunuslama 

açısını kontrol ederek, türbinden üretilen gücü 

jeneratörün nominal gücüne eşitlemektedir. Bu 

kontrolcü, denklem 12 ile açıklanır[5]. 

𝜃(𝑡) =  𝐾𝑃 Ω𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼  ∫0    Ω𝑒 (𝜏)𝑑𝜏 (12) 

Ω𝑒   = Ω𝑛 − Ω (13) 

Denklem 12’de verilen 𝐾𝑃 , kontrolcünün oransal

kazancını, 𝐾𝐼 , ise integral kazancını temsil

etmektedir. 𝜃, kanat yunuslama açısı olup, 

kontrolcü çıkışıdır. Ayrıca, denklem 13 ile verilen 

Ω𝑒, rotor açısal hız hatası olup, nominal şaft hızı

ile şafttan alınan açısal hız bilgisi arasındaki 

farktır. 

Bu çalışmada, nominal ve şafttan alınan rotor 

hızları rotorun bağlı bulunduğu düşük hızda 

dönen şaftta aittir. Rüzgar türbin rotorundan 

nominal değerde güç alabilmek için 𝐾𝑃 ve 𝐾𝐼 

değerleri sırasıyla 0.4 ve 0.12 olarak seçilmiştir. 

Bu seçilen kazanç değerleri neticesinde, rotor 

açısal hız hatası Ω𝑒 , zamanla sıfıra

eşitlenmektedir. Tasarlanan kanat  yunuslama 

açısı kontrolcüsü ile zamana bağlı türbin 

parametreleri ile türbinden farklı rüzgar hızlarında 

alınan güç çıkışı, Kısım 4’te verilmiştir. 

4. SİMÜLASYON SONUÇLARI VE

TARTIŞMA 

Bu kısımda, Kısım 3’ te teorileri verilen jeneratör 

tork ve kanat yunuslama açısı kontrolcülerinin 

tasarım ve simülasyonlarına yer verilmiştir. 

Tasarlanan kontrolcüler, önceden geliştirilen 

NREL 5 MW’lık bir rüzgar türbin simülasyon 

modelinde simüle edilmiştir. Kontrolcüler 

sayesinde, türbin kısmi yük bölgesinde değişen 

rüzgar  hızlarına  göre,  maksimum  aerodinamik  

Şekil 5: 5 MW’lık Türbinin Güç Katsayısı-Uç Hız 
Oranı-Yunuslama Yüzeyi 

Şekil 6: -2 derecedeki yunuslama açısında Cp  ve F 
fonksiyonları 
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verimde çalışırken, tam yük bölgesinde kanat 

yunuslama açısı kontrolü yardımıyla türbinden 

nominal güç elde edilmiştir. Bu güç elde edilme 

işleminde, jeneratörün verimi hesaba katılmamış 

olup,   çıkış  gücü  5.3   MW   civarındadır. Eğer,  

%94.4 jeneratör verimi dâhil edilirse, jeneratör 

çıkışı tam yük bölgesi için 5 MW olarak elde 

edilir. 

Kısmi ve tam yük bölgesi için tasarlanan jeneratör 

tork ve kanat yunuslama açısı kontrolcülerinin 

simüle edilebilmesi için, birer senaryo 

hazırlanmıştır. Her iki senaryoda da rüzgar 

türbinine gelen rüzgar hızı, önce artırılmış, sonra 

azaltılmıştır. Tork kontrolcüsünün simülasyonu 

için kullanılan senaryoda, rüzgar artış ve azalış hız 

miktarları 2 m/s seçilirken, kanat yunuslama açısı 

kontrolcüsünün etkisini simülasyonda daha iyi 

görebilmek için bu değerler 4 m/s olarak 

seçilmiştir. Türbin başlangıç çalışma durumu ve 

rüzgardaki belirtilen değişiklerden dolayı 

kontrolcülerin etkisi sonucunda, türbinden alınan 

cevaplar 25 saniyeliğine alınmış olup, Şekil 7 ve 

8’de görülmektedir. Şekil 7’de jeneratör tork 

kontrolcüsü için, Şekil 8’de ise kanat yunuslama 

açısı kontrolcüsü için düşünülen senaryolar ve 

türbin simülasyon cevapları görülmektedir. Son 

olarak, Şekil 9 ise kontrol edilen türbin 

modelinden kısmi ve tam yük bölgelerinde 

bulunan birden fazla rüzgar hızında çalıştırma 

sonucu elde edilmiş türbin güç eğrisi verilmiştir. 

Türbinden elde edilen güç eğrisi, aynı türbin için 

literatürde bulunan farklı simülasyon sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır. 

4.1. NREL 5 MW’lık Türbin Simülasyon 

Modeli 

Rüzgar türbinin simülasyon modelini oluşturmak 

için Pal eleman momentum (BEM) teorisi 

kullanılmıştır. Bu yöntem, pal elemanı ve 

momentum teorilerinden oluşur. Pal elemanı 

teorisinde, türbin kanadı parçalara ayrılarak, 

aerodinamik kaldırma ve sürükleme kuvvetleri 

kanadın geometrik bir fonksiyonu olarak 

hesaplanır. Elde edilen bu kuvvetler, daha sonra 

türbinin üreteceği itki ve tork miktarlarının 

hesaplanmasında kullanılır. Momentum 

teorisinde ise, rüzgar türbini dairesel bir disk gibi 

düşünülerek türbinden üretilen tork ve itki 

kuvvetleri doğrusal ve açısal momentum 

korunumu yasaları kullanarak hesaplanır[12]. 

Türbin modelinin oluşturulması için pal eleman 

momentum teorisinin yanı sıra, bu yöntemin 

geçersiz olduğu, yüksek eksenel indüksiyon ile 

çalışma ve/veya türbinin rüzgara göre belli bir 

sapma açısında çalışması gibi durumlarda gerekli 

matematiksel düzeltmeler uygulanmıştır. 

Bu düzeltmelerin dışında, türbin rotor 

kanatlarının kök ve ucunda meydana gelen 

kayıplar da eklenerek daha gerçekçi bir rüzgar 

türbin simülasyon modeli elde edilmiştir. Bu 

modelin oluşturulmasında [12]–[18] numaralı 

kaynaklardan faydalanılmıştır. 

Simülasyon modeli, rüzgarın etkisi ile türbin 

rotorunun ürettiği aerodinamik tork ve itki 

kuvvetini hesaplamaktadır. Bunun yanında, türbin 

rotorunun üretmiş olduğu güç, güç katsayısı, itki 

kuvveti katsayısı vb. değerler de, türbin 

simülasyon modelinden alınmaktadır. 

Simülasyon modeli, şu şekilde çalışmaktadır. 

Model, rüzgar türbininin çalıştırılacağı ortam ile 

ilgili rüzgar hızı, hava yoğunluğu gibi çalışma 

koşullarını, türbin rotor kanadının geometrisi ve 

kanat boyunca kullanılan kanat kesitlerinin 

aerodinamik verilerini girdi olarak almaktadır. Bu 

veriler vasıtasıyla, simülasyon modeli parçalara 

ayrılmış her bir türbin kanat parçası (yerel) için, 

indüklenen eksenel ve teğetsel hızları, akış açısı, 

hücum açısı, kanat kök ve uç kayıplarını ve 

bunların toplam etkisini, eksenel ve teğetsel 

indüksiyon faktörlerini, kaldırma ve sürükleme 

kuvvetlerini, kanadın dönme düzlemine dik (itki) 

ve teğetsel kuvvetleri ve son olarak yerel yarıçap 

uzunluğunu kullanarak türbin kanat parçasının 

ürettiği tork değerini hesaplamaktadır. Daha 

sonra, her bir kanat parçasından elde edilen bu 

tork değeri ve itki kuvvetleri türbin kanatları 

boyunca topladıktan sonra, türbin rotorunun 

toplam torku ve itki kuvveti bulmaktadır. Bu 

işlemlerde, türbin rotorunun koni açısı ve her bir 

kanadın azimut açıları da dikkate alınmıştır. Bu 

sayede, türbin modelinde, rotorun koni açısı, nasel 

eğim açısı gibi değerleri de girmek mümkündür. 

Türbin kule ve rotor kanatlarının esnekliği ihmal 

edilerek, türbinden alınan toplam tork değeri, 

jeneratörün torku, rotor ve jeneratör şaftı arasında 

bulunan dişli kutusunun etkisi ve türbin 

sisteminin toplam atalet momenti de hesaba 

katılarak, dinamik bir türbin simülasyon modeli 

elde edilmiştir(denklem 9). Simülasyon 

modelinin geliştirilmesinde, MATLAB ve 

Simulink programlarından faydalanılmıştır. 

Geliştirilen türbin simülasyon modelinde türbinin 

aerodinamik hesaplamaları, literatürde bulunan 

PROP kodu [19], Wt_Perf [20] ve AeroDyn [14] 

gibi pal elemanı momentum teorisi içeren 

programlarla belirli ölçüde benzerlikler 

göstermektedir. 
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4.2 Jeneratör Tork Kontrolcüsünün 

Simülasyonları 

Jeneratör tork kontrolcüsünün simülasyonu için, 

başlangıçta 7 m/s seçilen rüzgar hızı, 8. saniyede 

2 m/s artırılarak, 9 m/s ulaştırılmıştır ve 8 saniye 

boyunca bu hız seviyesinde devam etmiştir. Daha 

sonra, 16. saniyede, rüzgar hızı artış seviyesi 

kadar düşürülerek, başlangıçtaki rüzgar seviyesi 

elde edilmiştir. Rüzgar hızındaki bu değişiklikler, 

Şekil 7-a’da verilmiştir. Bu esnada, Şekil 7-b’den 

anlaşılacağı üzere, kanat yunuslama açısı en 

uygun değer olan -0.0349 radyana (-2 derece) 

ayarlanmıştır. Türbinin başlangıç çalışma durumu 

ve rüzgar hızındaki değişikliklerden dolayı, türbin 

rotor şaftındaki tork değişimi ile tork 

kontrolcüsünün türbini 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerinde 

çalıştırabilmesi için jeneratörün torkunu zamanla 

nasıl değiştirdiği Şekil 7-c’de gösterilmiştir. Her 

iki torkun eşit olduğu durumda, türbin şaftı sabit 

hızda dönmesine devam ederken, farklı olduğu 

durumlarda, türbin şaftı hızlanmakta veya 

yavaşlamaktadır. Şaftın devrinde meydana gelen 

bu değişiklikler, Şekil 7-d’de görülmektedir. 

Simülasyondan elde edilen türbinin uç hız oranı, 

güç katsayısı, tork farkı ve türbin gücünün zamana 

bağlı değişimleri sırası ile Şekil 7-e, f, g, h’de 

gösterilmiştir. Jeneratör tork kontrolcüsüne sahip 

sistemin, verilen başlangıç çalışma durumu ve 

uygulanan  rüzgara  göre  çalışması,   şu   şekilde 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

Şekil 7: Jeneratör Tork Kontrolcüsü-Rüzgar ve Türbin Parametrelerine Zamanla Değişimi, a) Rüzgar 

Hızı, b) Kanat Yunuslama Açısı, c) Türbinin Rotor ve Jeneratör Torkları, d) Rotor Şaft Hızı, e)  Uç  

Hız Oranı, f) Güç Katsayısı, g) Tork Farkı, h)Türbin Gücü  
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açıklanabilir. Simülasyon başlangıcında, rüzgar 

hızı ise 7 m/s, türbinin başlangıçtaki şaft hızı ise 

2 rad/s’dir(Şekil 7-a,d). Bu rüzgar ve şaft hızına 

göre, türbinin uç hız oranı 18(Şekil 7-e), 𝐶𝑝 değeri

ise 0.06’dır(Şekil 7-f). Bu değerde bir uç hız oranı 

ve güç katsayısına sahip türbin, Kısım 3.1’de 

belirtilen şartlardan birincisine göre çalışır ve 

Şekil 6’da verilen kesikli çizginin sağ tarafında 

kalır. Böylece, rotor şaftının ivmesi negatiftir ve 

şaftın yavaşlaması beklenir. Şaftın hızının bu 

durumdan dolayı 0 ile 8 arası azaldığı ve 8. saniye 

civarında kalıcı hız durumuna geçtiği 

görülmektedir(Şekil 7-d). Belirtilen saniyede, 

türbin en uygun uç hız oranına (Şekil 7-e), ve 

maksimum        𝐶𝑝 katsayısına        0.5741’e 

ulaşmıştır(Şekil 7-f). 

Rüzgarın 8. saniyedeki 2 m/s’lik artmasıyla (Şekil 

7-a), uç hız oranı değerinin, aniden en uygun uç

hız oranının altındaki bir değere düşmüştür(Şekil

7-e). Jeneratör tork kontrolcüsü, türbini bu düşük

hız oranından tekrar en uygun uç hız oranına

ulaştırabilmek için kontrol torkunu anında

yükseltmiş ve 9 m/s rüzgar seviyesinin üretmiş

olduğu rotor şaft torku ile 13. saniye civarında

dengeye gelmiştir(Şekil 7-c). Bu durumunda,

türbinin uç hız oranı tekrardan en uygun değere

ulaşmıştır(Şekil 7-e). Şaft hızının 8 ile 15

saniyeler arasındaki artışı, 13. saniyede kalıcı

konuma geçtiği görülmektedir(Şekil 7-d).

Açıklanan bu durumda, türbin ikinci şarta göre

çalışmış olup, tekrardan 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerine

ulaşmıştır(Şekil 7-f). Rüzgar hızında meydana

gelen 16. saniyede azalmadan dolayı (Şekil 7-a),

türbinin uç hız oranı birden artmış(Şekil 7-e),

türbin ilk başta olduğu gibi birinci şarta göre

hareket etmiştir. Yani, şaft hızı, 16 ile 20 saniyeler

arasında azalmıştır(Şekil 7-d). Şaft hızı kalıcı

duruma geldiğinde ise, türbin yine istenilen en

uygun uç hız oranı, buna karşılık gelen 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

değerinde çalışmaktadır(Şekil 7-e ve f).

Simülasyonun son saniyelerinde, kontrol torku

azalarak, rotor şaftından gelen tork ile aynı değere

ulaşmış ve türbin ilk ulaştığı kalıcı duruma

yeniden gelmiştir(Şekil 7-c). Verilen bu senaryo

neticesinde, türbin kısmi yük bölgesinde

çalıştığından türbinden elde edilen güç, hiçbir

zaman nominal güç seviyesine

ulaşamamaktadır(Şekil 7-h).

Sonuç olarak, jeneratör tork kontrolcüsü 

sayesinde, zamanla değişen rüzgar hızlarına göre 

türbinin rotor şaftının hızlanmasını veya 

yavaşlamasını sağlanarak, türbin en uygun uç hız 

oranında ve maksimum 𝐶𝑝′ de çalıştırarak,

amacını yerine getirilmiştir. 

4.3 Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsünün 

Simülasyonları 

Kanat yunuslama açısı kontrolcüsü için belirlenen 

senaryo da ise, rüzgar artış ve azalış miktarları 4 

m/s olarak seçilmiştir. Başlangıçta, 18 m/s hıza 

sahip rüzgar, 8. saniyede, aniden 4 m/s artırılarak, 

22 m/s seviyeye ulaşması sağlanmış olup, 8 saniye 

boyunca bu seviyede kalmıştır. Rüzgar hızı, 16. 

saniyede birden 4 m/s düşürülerek, tekrardan 

başlangıç hızı seviyesine getirilmiştir. 

Simülasyon süresinin geri kalan kısmında rüzgar 

hızı bu seviyede bırakılmıştır. Rüzgar hızındaki 

bu değişim, Şekil 8-a’da görülmektedir. Önceden 

de belirtildiği üzere, tam yük bölgesi için jeneratör 

torku nominal seviyededir. Bu durum, Şekil 8- 

b’de kesikli çizgiden anlaşılmaktadır. Rotor 

şaftında jeneratörün nominal tork değeri, 4108100 

Nm’dir. Kontrolcü, değişen rüzgar hızlarında 

kanadın yunuslama açısını kontrol ederek, türbin 

rotor şaftının nominal hızda döndürülmesini 

sağlar. Şekil 8-d’de kontrolcünün türbin 

kanadının yunuslama açısını zamanla nasıl 

değiştirdiği, Şekil 8-c’de yunuslama açısının 

kontrolü ile rotor şaft hızının zamana bağlı 

değişimi ve nominal rotor şaft hızı değeri 

verilmiştir. Şekil 8-c’den görüleceği üzere rotor 

şaft hızı, bazı zaman aralıklarında nominal değere, 

yani 1.26 radyan (12.1 rpm) ulaştığı, bazı zaman 

aralıklarında ise geçiş aşamasında olduğu 

görülmektedir. Nominal şaft hızına ulaşan türbin 

nominal tork ve nominal güç üretmiştir. Bunlar 

sırasıyla Şekil 8-b ve Şekil 8-h’den anlaşılabilir. 

Şekil 8-e, f ve g ise sırasıyla zamana bağlı kalıcı 

durum hatası, uç hız oranı ve güç katsayısı 

değerlerini göstermektedir. Kanat yunuslama 

açısına sahip türbinin çalışması şöyle 

açıklanabilir. Öncelikle, simülasyon 

başlangıcında rüzgar hızı 18 m/s, türbin rotor 

şaftının hızı 2 rad/s, kanat yunuslama açısı ise sıfır 

radyandadır(Şekil 8-a, c ve d). Bu değerdeki 

açısal hızda dönen bir türbin rotoru, 11200000 

Nm tork üretmekte iken, jeneratör nominal tork 

değeri 4108100 Nm’dir. Bu nominal tork değeri 

türbin rotorunun ürettiği tork miktarına kıyasla, 

daha azdır(Şekil 8-b). Bu farktan dolayı, türbin 

rotorunun ivmelenmesi pozitif değerdedir. Pozitif 

yönde hız artış bilgisini alan kontrolcü, bu hız 

değeri ile referans şaft hızını karşılaştırarak elde 

ettiği durum hatasını sonucunda, türbin kanadının 

yunuslama açısını 0.5 saniyeye kadar negatif 

yönde artırmıştır(Şekil 8-d). Sonucunda, rotor 

şaftı 0.5 saniyede 2.38 rad/s’lik bir hıza 

ulaşmıştır(Şekil 8-c). Rotor şaft torku, 0.5 

saniyede nominal tork’a eşitlenmiş, fakat türbin 

sistemi denge, yani kalıcı duruma 

geçememiştir(Şekil 8-b). Kontrolcü, 0.5 

saniyeden    sonra,    şafttan   aldığı    hız verisini 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

Şekil 8: Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü ile Rüzgar ve Türbin Parametrelerinin Zamana Bağlı 

Değişimi, a) Rüzgar Hızı, b) Türbinin Rotor ve Jeneratör Torkları, c) Rotor Şaft Hızı, d) Kanat  

Yunuslama Açısı, e) Kalıcı Durum Hatası, f) Uç hız Oranı, g) Güç Katsayısı, h) Türbin Gücü  

değerlendirerek, kanat yunuslama açısını artırarak 

(Şekil 8-d) sistemi, 8. saniye civarında kalıcı 

duruma getirmeye çalışmıştır, ancak bu duruma 

ulaşmadan 8. saniyede, 4 m/s artan rüzgarın 

etkisiyle(Şekil 8-a), rotor torkundaki azalışla 

beraber(Şekil 8-b) rotor şaft hızı kalıcı durum 

noktasını bir miktar aştıktan sonra, 15. saniyede 

kalıcı şaft hızına ulaşmaktadır(Şekil 8-c). 

Rüzgarın, 16. saniyede 4 m/s azalarak 

başlangıçtaki seviyesine ulaşması sonucu(Şekil8- 

a), sistem kalıcı durumdan çıkmıştır. Rüzgarda 

meydana gelen bu değişiklik sonucu, artan rotor 

torku(Şekil 8-b) sonucunda, kontrolcü kanadın 

yunuslama açısının negatif yönde arttırmak 

suretiyle(Şekil 8-d), sistemi yaklaşık 6 saniye 

içerisinde şaftı nominal hızda kalıcı durumuna 

getirmiştir(Şekil 8-c). Zamanla değişen bu 

parametrelerin   dışında,   Şekil   8-e,   f,   g, h’de 

sırasıyla kalıcı durum hatası, uç hız oranı, güç 

katsayısı ve türbinin gücünde meydana gelen 

zamana bağlı değişiklikler verilmiştir. Sistem 

kalıcı duruma geldiğinde, kalıcı durum hatası 

sıfıra eşitlenmektedir(Şekil 8-e). Bu, türbinden 

istenilen nominal gücün tam olarak alındığı 

anlamına gelmektedir. Başlangıçta türbin 

rotorunun uç hız oranı 7 iken, şaft hızının 

artmasıyla birlikte artmış, şaft hızının azalması ile 

azalmıştır(Şekil 8-f). Türbin başlangıçta 0.5 

civarında bir güç katsayısına sahipken, rüzgar 

hızındaki değişiklikler ve kontrolcü etkisi sonucu 

zamanla değişmiştir(Şekil 8-g). Önceden de 

belirtildiği üzere, tam yük bölgesinde amaç, 

türbinin ürettiği güç, jeneratörün nominal gününü 

geçmemesi gerekir. Bu yüzden, yunuslama açısı 

kontrolcüsü kalıcı duruma geçtiğinde(Şekil 8-e), 

değişen  rüzgara  göre,  türbini  nominal  devirde 
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döndürmüştür(Şekil 8-c). Tam yük bölgesinde 

türbin, 0-8 ve 16-25 saniyeleri aralığında, kalıcı 

durumda iken, 0.12 güç katsayısında, 8-16 

saniyeleri arasında kalıcı duruma  geçtiğinde  ise  

0.065 güç katsayısında çalıştırarak, jeneratör 

sistemine zarar vermeyi önlemiştir. Görüldüğü 

gibi, bu güç katsayısı değerleri, 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerinden

epey küçüktür. Türbin gücündeki zamana bağlı 

değişim(Şekil 8-h), güç katsayısı ile orantılı bir 

davranış sergilemiştir(Şekil 8-g). Şaft hızı, kalıcı 

duruma geçtiğinde, rüzgar türbini, kontrolcü 

sayesinde istenilen 5.3 MW gücü sağladığı 

görülebilir(Şekil 8-h). Belirtilenlerin dışında, 

türbin rotoru nominal şaft hızında dönmesi 

sağlanmış olup (Şekil 8-c), aşırı yüksek şaft 

hızlardan dolayı oluşabilecek mekanik zararlar 

önlenmiştir. 

Sonuç olarak, türbinin başlangıç çalışma durumu 

ve rüzgar hızında belirtilen değişikliklerden 

dolayı, tasarlanan kontrolcü, türbin çıkış gücünü 

nominal güçte sabitlemiş ve amacını başarılı 

olarak yerine getirmiştir. 

4.4 Kontrolcülerin Güç Eğrisi Üzerindeki 

Etkisi 

Kontrol edilen türbinden farklı rüzgar hızlarında 

alınan güç değerlerinden oluşturulan eğri ile aynı 

türbin için literatürde verilen [11] kontrol edilmiş 

türbin güç eğrilerinin karşılaştırılması Şekil 9’da 

verilmiştir. Şekil 9’da siyah çizgi türbinin 

nominal gücünü, mavi renkli güç eğrisi, bu 

çalışmada tasarlanan ve simülasyonu yapılan 

kontrolcülerin çıkışlarını, kırmızı ve yeşil renkli 

güç eğrileri ise, [11] numaralı kaynakta verilen 

Galvani ve diğerlerinin geliştirdiği model ile 

NREL’in geliştirdiği FAST (Fatigue, 

Aerodynamics, Structures and Turbulence) 

simülasyon modellerinin sonuçlarıdır. 

Jeneratör tork kontrolcüsünün uygulandığı 

kısmi yük bölgesinde, her üç simülasyon 

sonuçları birbirine yakın, fakat farklı sonuçlar 

vermektedir. Kanat yunuslama açısı 

kontrolcüsünün bulunduğu tam yük bölgesinde 

ise, sonuçlar aynıdır. 

Kısmi yük bölgesi için simülasyon sonuçlarındaki 

fark, şu nedenlerle açıklanabilir. Öncelikle, her üç 

türbin   modeli   tarafından  tahmin  edilen  farklı 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerleri ile bu değerlere karşılık gelen en

uygun uç hız oranı ve kanat yunuslama açısından 

kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklardan  dolayı, 

tork kontrolcüsünün kazanç değeri de farklılık 

göstermekte ve üç türbin modeli farklı 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

değerlerinde çalışmaktadır. Galvani vd. 

geliştirdiği türbin modeli[11] ile, 8m/s rüzgar hızı 

için 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri 0.5515, bu değerin karşılık

geldiği en uygun uç hız oranı 9.0713, en uygun 

yunuslama açısı ise -2.5 derece olarak tahmin 

etmiştir.    Bu    çalışmada    kullanılan modelden 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri 0.5741, olup, en uygun uç hız oranı

9, en uygun yunuslama açısı ise -2 derece olarak 

elde edilmiştir. Galvani vd. FAST simülasyon 

modelinden aldıkları 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri ise 0.48698

iken, en uygun uç hız oranı 7.422, en uygun 

yunuslama açısı ise -0.25 olarak bulunmuştur. Bu 

durumlar, şu nedenlerle açıklanabilir. Öncelikle, 

bu çalışmada kullanılan modelden Güç Katsayısı- 

Uç Hız Oranı-Yunuslama Yüzeyi elde edilmesi 

için, uç hız oranı ve kanat yunuslama açısının tam 

sayılar şeklinde değişmesi tercih edilmiştir. Bu 

yüzden, Şekil 5’de verilen yüzeyi elde etmek için, 

uç hız oranı 2’den başlayarak 1’er artışlarla 18’i 

verecek olan açısal hız değerleri ve yunuslama 

açısının da tam sayı olarak -15 dereceden başlayıp 

1’er artışlarla 15 dereceye kadar olan aralıkta elde 

edilen değerler kullanılmıştır. İstenirse, 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 

değerinin daha hassas bir şekilde bulunabilmesi 

için bu adım miktarları daha da düşürülebilir. Bu 

çalışmada kullanılan, türbin simülasyon modeli, 

Galvani vd. geliştirdiği model ile benzerlik 

göstermekte, fakat daha karmaşık bir yapıdadır. 

Ancak, çalışmada kullanılan modelde türbinin 

nasel eğim açısı, rotor koni açısı, her hangi bir 

sapma açısı olmadığı düşünülmüş ve bu değerler 

sıfıra eşitlenerek, Galvani vd. modelinden alınan 

aynı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta, 

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri Galvani vd. modeli ile hemen

hemen aynı uç hız oranı ve yunuslama açısına 

tekamül etmektedir. Farklılıkların ortaya çıkması, 

seçilen değerler arası adım miktarına bağlıdır. 

Ancak, hemen hemen aynı uç hız oranı ve yakın 

kanat yunuslama açısında 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerleri

birbirinden farklıdır. Bu farkın kaynaklanmasının 

nedeni şunlardır. Öncelikle, Galvani vd. 

modelinde   seçilen   yakınsaklık   toleransı 0.01, 

Şekil 9: Jeneratör Tork ve Kanat Yunuslama Açısı  
Kontrolcülerine sahip 5 MW’lık Türbinin Güç Eğrisi  
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kanat parça sayısı 100 iken, bu çalışmanın 

kullandığı modelde bu değerler, sırasıyla, 0.05 ve 

17’dir. Galvani vd. modelinde kanadın kök 

kısmındaki kayıplar modele aktarılmamıştır, 

çalışmanın kullandığı modelde ise bu etki vardır. 

Fakat, bu etkinin sonucu çok etkilemediği 

gözlemlenmiştir. Açıklananlardan dolayı, her iki 

model birbirinden farklı 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değeri vermiştir.

Bunun dışında, 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerinin farklı çıkması,

türbin modelinde, ilgili türbinin kanadının parça 

sayısının yanında, kanadın nasıl parçalara 

ayrıldığı, ayırma işleminde kanat profil 

kesitlerinin kanat boyunca dağılımına dikkat 

edilip edilmediği ve kanat parçalarından gelen 

etkilerin nasıl toplandığı da , 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerini

etkileyen önemli diğer faktörlerdir. FAST, 

simülasyonu         sonucunda         elde       edilen  

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 değerinin farklı çıkması ise yukarıda

belirtilenlerin dışında, en önemlisi pala elemanı 

teorisinin geçersiz bulunduğu bölgede uygulanan 

düzeltme yöntemi olabilir. Çünkü, türbinden 

maksimum güç katsayısının elde edildiği türbin 

çalışma koşulunda, türbin pala elemanı 

yönteminin geçersiz olduğu aralıkta 

çalışmaktadır. Bu çalışmada kullanılan model ile 

Galvani vd. modeli, pala eleman momentum 

teorinin geçersiz olduğu bölge için Spera’nın 

düzeltme formülünü kullanmaktadır[15], [21]. 

FAST ise, türbinle ilgili rotor aerodinamik 

hesaplamalarını AeroDyn programı ile 

yapmaktadır[22]. AeroDyn program ise pala 

elemanı teorisinin geçersiz olduğu bölgede Buhl 

düzeltme formülünü kullanmaktadır[14]. 

Sonuç olarak, simülasyon sonuçlarının 

yanında, güç eğrilerinin karşılaştırılması, 

tasarlanan kontrolcülerin tasarımlarına uygun 

olarak çalıştığını göstermiştir. Bu durum, Şekil 7, 

8, 9’dan anlaşılmaktadır. Tam yük bölgesi için 

tasarlanan kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün 

oransal ve integral kazanç değerleri sabittir. 

Kazanç çizelgeleme yöntemi uygulanarak, farklı 

hava hızlarında, farklı kazanç değerleri seçmek 

suretiyle kontrol sistemden daha iyi performans 

alınabilir. 
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ÖZET 

Elektrik üretiminde İthal kaynakların asgari düzey 

indirilmesi, ülkenin cari açığını doğrudan etkilemesi 

nedeniyle, Türkiye’nin elektrik enerjisindeki doğalgaz 

ve türevleriyle, ithal, kömür den, fosil kaynaklardan 

üretilen elektrik enerjisini, sistemin arz ve talep  

eğrisini bozmadan, sistemin güvenliğini, sürekliğini 

sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bu tedbirler alınırken de Türkiye de son derece 

önemli kapasiteye sahip olan rüzgâr ve güneş 

potansiyelinden süratle yararlanması artık zorunlu 

hale gelmiştir. 

Rüzgar Elektrik Santralı (RES) ve Güneş Elektrik 

Santralı (GES) yatırımlarının, gerek E.T.K.B’nin 

belirlemiş olduğu stratejik belge ve  ulusal  eylem 

planı, gerekse 6446 sayılı yasaca belirlenmiş ve 

görevlendirilmiş kurumlar tarafından  belirlenen 

kurulu güç kapasitelerinin hedeflenen süre/süreler 

içerisinde gerçekleşmediği ve bunun bir çok nedeninin 

var olduğu bilinerek, bunun hangi yöntemlerle çözüme 

kavuşturulabileceği  bu çalışmada açıklanacaktır 

GİRİŞ 

Konu başlığından da görüleceği üzere; Rüzgar 

Elektrik Santralı (RES) ve Güneş Elektrik Santralı 

(GES) yatırımlarının gerek E.T.K.B’nin belirlemiş 

olduğu stratejik belge ve ulusal eylem planı, 

gerekse 6446 sayılı yasaca belirlenmiş kurumlar 

tarafından belirlenen kurulu güç kapasitelerinin 

hedeflenen süre/süreler içerisinde gerçekleşmediği 

ve bunun bir çok nedeninin var olduğu bilinerek 

bunun hangi yöntemlerle çözüme 

kavuşturulabileceği açıklanacaktır. 

Türkiye’de Elektrik piyasasındaki 

katılımcıların/sektör paydaşlarının amacı, elektrik 

enerjisinin arz ve talep dengesini dengede tutmak 

ve sürekliliğini sağlamak üzere; AR-GD’sinden, 

Planlanmasına, yatırımına, işletilmesine, 

tedarikine, satışına, kaliteli ve sürekliliğini 

sağlamak üzerine yoğunlaşması değil midir! 

Aslında, Elektrik Enerjisi; Elektrik üretimine 

yönelik olarak yeraltı ve yerüstündeki mevcut olan 

enerji kaynaklarının doğal hallerinden veya 

teknoloji katkısı ile enerji kaynağı haline gelmiş 

ana/birincil ve yenilenebilir kaynakların çeşitli 

aşamalardan geçirilerek elde edilen bir enerji 

çeşididir. Kaynak:13 * 

Elektrik enerjisinde enerji kaynakları; 

1. Birincil Enerji Kaynakları,

2. Yenilenebilir (Alternatif) Enerji Kaynakları, ana

başlıkları altında ifade edilir. 

1- Ana Enerji Kaynakları; kömür, petrol, doğalgaz,

kaya gazı, nükleer enerji (Uranyum) 

2- Alternatif (Yenilenebilir) Enerji Kaynakları;

Güneş, su, rüzgâr, gelgit, jeotermal ve biyokütle, 

dalga kaynaklarındandır. Hidrojen ve Toryumu da 

bu grupta değerlendirmek söz konusudur. 

Yenilenebilir enerji kaynakları ana/birincil enerji 

kaynakları yerine ikame edilemez. Çünkü; 

Yenilebilir enerji kaynaklarının en önemli 

kriterinden birisi olan “sürdürülebilirlik” veya 

devamlık ilkesini yenilenebilir enerji kaynakları 

sağlamamaktadır. Bu yüzdendir ki kesintisiz ve 

hiçbir şarta bağlı olmaksızın elde edilebilen enerji 

mailto:mehmetali_atay@yahoo.com
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türü ana/birincil enerji kaynakları olarak 

tanımlanmaktadır. Ana/birincil enerji kaynakları 

Türkiye’de ve Dünyada elektrik enerjisinin 

üretiminde ve kurulu güç olarak önemli bir orana 

sahiptir. 

Ancak; Hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum 

yaşamına olumsuz etkileri, iklim değişikliğinin 

insan yaşamını tehdit eden kuraklıkların, orman 

yangınlarının, beklenmedik zamanlarda meydana 

gelen yoğun yağışlar ve su baskınları gibi olumsuz 

etkileri azaltmak ve hızla artma eğilimindeki 

sıcaklık artışını en çok 1.5-2 derece (C) ile 

sınırlamak için, enerji tüketiminde fosil yakıtların 

payını mutlaka radikal bir şekilde düşürmek 

gerekmektedir. Özellikle kömüre ve linyite dayalı 

elektrik üretimi aşamasında çevresel sorunlar ve 

atmosfere verilen SO₂, NO, NO₂ zararlı gazların; 

birincil enerji kaynaklarının elektrik üretiminde 

kullanımındaki en önemli sorundur. 

1. TÜRKİYE’NİN_ENERJİ İTHALİNDE

(DIŞALIMDA) DÜNYADAKİ YERİ

Aşağıda gösterilen tablodan da anlaşılacağı 

üzere, Ülkemizde Enerji ve Elektrik Enerji 

Üretiminde Kullanılan Doğalgazın ve İthal 

Kömürün tamamen dış kaynaklı olduğu açıkça 

görülmektedir 

TÜRKİYE'NİN  2015'te ENERJİ İTHALİNDE DÜNYADAKİ YERİ 

KAYNAK İTHALAT MİKTARI 
DÜNYADA KAÇINCI 

SIRADA 

DOGALGAZ 48 MİLYAR M3 5 

PETROL 42 MİLYON TON 13 

KÖMÜR 40 MİLYON TON 7 

TOPLAM 10 

Şekil 1: Türkiye'nin 2015 Yılında Enerji İthalatında 
Dünyadaki Yeri   Kaynak:1 * 

Türkiye’de Enerji Maddeleri İthalatında Yapılan 

Harcama;  2012   yılında  60   milyar  dolar,   2013 

yılında 55,9 milyar dolar, 2014 yılında 54,9 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 

enerji maddeleri ithalatı, 2014’e göre %37 azalmış 

ve 37,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. 

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşmenin 

etkisiyle kesin olmayan verilere göre, 2016 yılında 

enerji maddeleri ithalatı %28,2 düşüşle 27,2 milyar 

olmuştur. Ancak 2017 yılında dünya ölçeğinde 

enerji girdi fiyatlarındaki yükselme eğilimi ve 

döviz kurlarındaki yükseliş, enerji faturasının 

ağırlığının artabileceği işaretini vermektedir. 

Bununla beraber, enerji ithalatının taşıdığı yüksek 

fiyat riski göz ardı edilmemeli ve üç fosil kaynağın 

fiyatlarında çok yakın bir geçmişte bugüne göre 2- 

3 kat yüksek fiyat düzeyleriyle karşılaşıldığı 

unutulmamalıdır. Söz konusu fiyat seviyelerinin 

tekrarlanması durumunda en fazla zararı görecek 

ülkeler arasında Türkiye’nin  de  bulunacağı 

açıktır. 

Bu   noktada   yerli   ve   yenilenebilir   kaynaklara 

 öncelik verme yönündeki politikalar doğrudur. 

Ancak, enerjide ithalat bağımlılığının azaltılması, 

asıl   olarak,   aşırı   enerji   tüketimini   gerektiren 

 mevcut sanayileşme profilinin yerine inovasyonun, 

(yeni bir toplumsal hizmet yöntemine 

dönüştürek)" bilgi ve yüksek teknolojinin öne 

çıktığı düşük enerji yoğunluklu ekonomik 

faaliyetlerin hedeflendiği yeni bir ekonomik 

büyüme modeliyle mümkün 

Olabilecektir 

.Kaynak:2* 

TÜRKİYE’DEKİ BİRİNCİL VE 

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA 

GÖRE MEVCUT ELEKTRİK ÜRETİM 

SANTRALLARI 

31.12.2016 ve 31.03.2017 tarihleri itibariyle

(TEİAŞ verilerine göre) Türkiye’deki Birincil ve 

Yenilenebilir Kaynaklara göre mevcut elektrik 

üretim santrallarının kurulu güç verileri aşağıdaki 

görselde belirtilmiştir. 
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31.12  2016  SONU İTİBARİYLE 30  HAZİRAN 2017 SONU İTİBARİYLE 

YAKIT CİNSLERİ KURULU GÜÇ KATKI 
SANTRAL 

SAYISI 
KURULU GÜÇ KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

MW % ADET MW % ADET 

FUEL-OİL +  NAFTA  + MOTORİN 368,66 0,47 14 303,56 0,38 12 

YERLİ  KÖMÜR(TAŞ KÖMÜRÜ  +  LİNYİT + AS 9.842,41 12,54 29 9.872,57 12,29 30 

İTHAL  KÖMÜR 7.473,85 9,52 10 7.473,85 9,30 10 

DOĞALGAZ + LNG 22.156,07 28,23 240 22.640,54 28,18 242 

YENİLEN.+ATIK+ATIKISI+PİROLİTİK   YAĞ 467,37 0,60 82 495,65 0,62 85 

ÇOK  YAKITLILAR KATI+SIVI 667,07 0,85 23 667,07 0,83 23 

ÇOK  YAKITLILAR SIVI+D.GAZ 3.354,03 4,27 46 3.354,03 4,17 46 

TERMİK  (LİSANSSIZ) 82,14 0,10 33 107,70 0,13 41 

TERMİK TOPLAM 44.441,60 56,58 477 44.914,96 55,90 489 

HİDROLİK  BARAJLI 19.558,59 24,92 116 27,04 24,61 117 

HİDROLİK  AKARSU 7.122,50 9,07 481 7.272,62 9,05 495 

HİDROLİK  TOPLAMI 26.681,10 33,99 597 7.299,66 33,66 612 

JEOTERMAL 820,86 1,05 31 860,78 1,07 33 

RÜZGAR  LİSANSLI 5.738,37 7,31 148 6.140,11 7,64 154 

RÜZGAR  (LİSANSSIZ) 12,93 0,02 23 21,23 0,03 31 

RÜZGAR TOPLAM 5.751,30 7,33 171 6.161,34 7,67 185 

GÜNEŞ LİSANSLI 12,90 0,02 2 12,90 0,02 2 

GÜNEŞ (LİSANSSIZ) 819,63 1,04 1043 1.349,68 1,68 1642 

GÜNEŞ TOPLAM 832,53 1,06 1045 1.362,54 1,70 1644 

TOPLAM 78.497,38 100,00 2321 80.343,27 100,00 2963 

Şekil 2: Türkiye Elektrik Sistemi Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç Kaynak:7*/4*/13* 

Şekil 2’de görüleceği üzere Türkiye’de fosil 

kaynaklara dayalı termik santrallarının kurulu gücü 

mevcut kurulu gücün %56,58’sıdır. Doğal  gaz 

hariç tüm fosil yakıt kaynaklarından elde edilen 

elektrik enerjisi üretimi aşamasında çevre ile olan 

ilişkileri ve doğaya bırakılan gazlar açısından 

kamuoyunda yarattığı olumsuz etkiler ve 

uluslararası antlaşmaların sınırlamaları mevcuttur. 

Diğer  yandan,  doğal  gaz  ve  ithal  kömüre  dayalı 

 santralların  toplam kurulu  gücünün  mevcut kurulu  

 güce  göre oranın %37,7  gibi göz ardı edilmeyecek 

 kadar  yüksek olması ve bu kaynakların  tamamıyla  

 ithal  edilmesi  enerjide  dışa  bağlılığın  en   önemli  

 göstergesidir. 

3- TÜRKİYE’DEKİ BİRİNCİL KAYNAKLARA

(DOĞAL GAZ+LNG HARİÇ) GÖRE MEVCUE 

ELEKLTRİK ÜRETİM SANTRALLARI, 

31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihleri  itibariyle 

(TEİAŞ verilerine göre) Türkiye’deki birincil 

kaynaklara (Doğal Gaz + LNG hariç) göre mevcut 

elektrik üretim santrallarının kurulu gücü Şekil: 3 

de verilmiştir. Doğal Gaz+ LNG kaynakları 

dışındaki fosil kaynakların kurulu gücü Türkiye 

geneline göre %28,35 ve ithal kömür yakıtlı kurulu 

güç oranının ise %9,52 olması elektrik üretimde 

gerek kaynak teminindeki ithale dayalı bağlılık, 

gerekse    çevre    ilişkilerindeki    yarattığı sorunlar 

yönünden elektrik arz temini konusunda önemli bir 

kaygıya sebep olmaktadır. 

YAKIT  CİNSLERİ 

31.12 2016 SONU  İTİBARİYLE HAZİRAN 2017 SONU İTİBARİY 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

MW % ADET MW % ADET 

FUEL-OİL + NAFTA + MOTORİN 368,66 0,47 14 303,56 0,38 12 

YERLİ KÖMÜR(TAŞ KÖMÜRÜ + LİNYİT + 

ASFALTİT) 
9.842,41 12,54 29 9.872,57 12,29 30 

İTHAL KÖMÜR 7.473,85 9,52 10 7.473,85 9,30 10 

YENİLEN.+ATIK+ATIKISI+PİROLİTİK    YAĞ 467,37 0,60 82 495,65 0,62 85 

ÇOK YAKITLILAR KATI+SIVI 667,07 0,85 23 667,07 0,83 23 

ÇOK YAKITLILAR SIVI+D.GAZ 3.354,03 4,27 46 3.354,03 4,17 46 

TERMİK  (LİSANSSIZ) 82,14 0,10 33 107,70 0,13 41 

TERMİK TOPLAM 22.255,53 28,35 237 22.274,43 27,72 247 

Şekil:3 Türkiye’deki Birincil Enerji Kaynaklara 

(D0gal gaz +LNG hariç)göre mevcut elektrik 

üretim Santralları Kaynak: 7*/4*/13* 

4- TÜRKİYE’DEKİ BİRİNCİL

KAYNAKLARDAN DOĞALGAZ +LNG’YE 

GÖRE MEVCUT ELEKTRİK ÜRETİM 

SANTRALLARI 

31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihleri  itibariyle 

(TEİAŞ verilerine göre) Türkiye’deki birincil 

kaynaklardan Doğalgaz + LNG’ye göre mevcut 

elektrik üretim santrallarının kurulu gücü 

Şekil.4’de   gösterilmektedir.   Ekonomisi giderek 
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büyüyen Türkiye’nin, buna bağı olarak, artan enerji 

talebi sürekli artış göstermektedir. Birincil (fosil) 

enerji ihtiyacının da 1/3’i (üçte biri) doğalgazdan 

karşılanmaktadır. Doğalgazı ise kömür ve diğer 

kaynaklar takip etmektedir. Doğal Gaz+  LNG 

(doğal gazın -162o C’ye kadar soğutularak 

sıvılaştırılır ve hacmi 600 kata kadar küçültülen 

sıvılaştırılmış özel imal edilmiş hali) kaynakları 

diğer fosil kaynakların dışında çevre dostu 

sayılabilecek niteliktedir. 

Doğal Gaz+ LNG kaynaklarına dayalı elektrik 

üretim santrallarında kaynak teminin %100’nün 

ithale (dış alıma) bağlı olması ve sonuçta Türkiye 

ekonomisinin çıkmazlarından biri olan cari açığa 

neden olmaktadır. Elektrik enerjisinin arz ve 

talebine yönelik uzun ve kısa vadeli program 

senaryolarının planlamasında önemli sorunlardan 

biridir. Bu durumu ülkemizdeki  doğal  gazın 

elektrik üretimindeki yerini incelediğimizde daha 

net görmek mümkündür. Şekil.4 

YAKIT   CİNSLERİ 

31.12 2016 SONU İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2017 SONU İTİBARİYLE 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

MW % ADET MW % ADET 

DOĞALGAZ 

+ LNG
22.156,07 28,23 240 22.640,54 28,18 242 

TOPLAM 22.156,07 28,23 240 22.640,54 28,18 242 

Şekil.4-Türkiye’deki Birincil Kaynaklardan 

Doğalgaz + LNG’ye Göre Mevcut Elektrik 

Üretim Santralları ..Kaynak: 7*/4*/13* 

Türkiye ,2016 yılında, 46.352,17 milyon Sm3 doğal 

gaz ithal edilmiştir. (Doğal gaz ithalatı 2015 yılına 

kıyasla %4,28 oranında azalmıştır.)2016 yılının 

sektörel dağılımı yüzde olarak hesaplandığında;  

 Konut tüketimi %25,05

 Elektrik üretim için tüketim %36,06

Sanayi tüketimi %30,38 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer temel sektörleri de kapsayan bu durum 

aşağıdaki Şekil:6 de gösterilmiştir. 

Şekil 5: 2010-2016 Yılları Arası 

Doğalgaz Tüketimi-Elektrik Üretimi İlişkisi 

Kaynak: 6* 

Bu tablolardan görüleceği gibi Türkiye doğal 

gaz  ithalinde  2016  yılında,  2015  yılına  göre 

%4,28 azalma olmasına rağmen doğal gazın 

elektrik üretimindeki payının ancak %0,96 

azalması söz konusudur. Bu da Doğalgaz 

kaynaklı elektrik üretiminin,  Türkiye 

üretimdeki katkı payında öneminin devam 

edeceğini göstermektedir 

Şekil 6: İthal Edilen Doğalgazın Kullanılan 

Sektörlere Göre Dağılımı   Kaynak:7* 
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2. TÜRKİYE’DEKİ BARAJLI

HİDROELEKTRİK SANTRALLARINDA

DAHİL OLDUĞU YENİLENEBİLİR

KAYNAKLARA GÖRE MEVCUT

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLARI

31.12.2016 ve 31.03.2017 tarihleri itibariyle 

(TEİAŞ verilerine göre) Türkiye’deki barajlı 

hidroelektrik santrallarında dahil olduğu 

yenilenebilir kaynaklara göre mevcut elektrik 

üretim  santrallarının  kurulu  gücü (Şekil7)Hata! 

 Başvuru kaynağı bulunamadı. verilmiştir. 

Barajlı hidroelektrik santralların yenilenebilir 

içinde değerlendirip değerlendirilmemesi 

konusunda tartışmalar netleşmezken uluslararası 

antlaşmalar ile rezerv alanı 15.000 km2 ‘den 

küçük olanları YEKDEM’den yararlandırmak 

suretiyle yenilenebilir enerji grubu içinde 

meşrutiyet kazandırıldığı söylenebilir. 

Şekil  7:  Türkiye  Elektrik  Sistemi   Yenilenebilir 

Kaynaklara Göre Kurulu Güç 

Kaynak: 7*/4*/13* 

3. BARAJLI (REZERVLİ) SANTRALLAR

DIŞINDA TÜRKİYE’DEKİ 

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA 

GÖRE MEVCUT ELEKTRİK ÜRETİM 

SANTRALLARI 

31.12.2016 ve 31.06.2017 tarihleri itibariyle 

(TEİAŞ verilerine göre) barajlı(rezervli) 

santrallar dışında Türkiye’deki yenilenebilir 

kaynaklara göre mevcut elektrik üretim 

santrallarının kurulu gücü (Şekil 8) görüleceği 

üzere akarsu barajlar gerek kurulu güç gerekse 

üretime katkıları nedeniyle elektrik piyasasında 

önemli yer işgal etmesine rağmen bu tesislerin 

yapımına karşı kamu oyununun ve çevreci sivil 

toplum örgütlerinin harekete geçmesiyle oluşan 

baskı nedeniyle yatırımcıların ve kamunun bu 

konudaki   yatırımlara   çok   sıcak  bakmadıkları  

gözlenmektedir. Teknik olarak bu tip santralların 

kapasite artırımlarının çok kısıtlı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun dışında kalan Rüzgâr, 

Güneş, Biokütle, Jeotermal Yenilenebilir 

kaynaklı üretimlerinin lisanslı ve lisansız üretim 

kurulu güçleri istenilen seviyede değildir. 

YAKIT  CİNSLERİ 

31.12 2016 SONU İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2017 SONU İTİBARİYLE 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

KURULU 

GÜÇ 
KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

MW % ADET MW % ADET 

HİDROLİK  AKARSU 7.122,50 9,07 481 7.272,62 9,05 495 

JEOTERMAL 820,86 1,05 31 860,78 1,07 33 

RÜZGAR   LİSANSLI 5.738,37 7,31 148 6.140,11 7,64 154 

RÜZGAR   (LİSANSSIZ) 12,93 0,02 23 21,23 0,03 31 

GÜNEŞ  LİSANSLI 12,90 0,02 2 12,90 0,02 2 

GÜNEŞ  (LİSANSSIZ) 819,63 1,04 1043 1.349,68 1,68 1642 

TOPLAM 14.527,18 18,51 1.728,00 15.657,33 19,49 2.357,00 

Şekil 8: Türkiye Elektrik Sistemi 

Yenilenebilir Kaynaklara Göre (Barajlı 

Santrallar Dışında) Kurulu Güç 

Kaynak: 7*/4*/13* 

LİSANSIZ ÜRETİM 

Özellikle lisansız güneş santrallarıyla ilgili olarak 

kapasite tahsislerinden başlayıp; çağrı mektubu, 

proje onayı ve geçici kabullerdeki uygulanma 

yanlışları nedeniyle istenilen seviyede tesisin 

işletmeye alınmasına mâni olmuştur. Örneğin 

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2023 yılı 

GES kurulu güç hedefi 5000 MW kapasite 

belirlenmiş olmasına rağmen, 600 MW’lık lisanslı 

GES kapasitesi dışında lisanslı GES kapasite tahsis 

edilmemesine rağmen TEİAŞ’ın yaklaşık 5000 

MW lisansız GES tahsisinin hangi mevzuata göre 

yapıldığı bilenememektedir. 

2016 EPDK verilerine göre; 

2016 yılında lisanssız kurulu güç geçen yıla oranla 

%191,95 artarak 1.048 MW olmuştur. Bu miktarın  

%89,81’i güneş (fotovoltaik) tesislerdir. 

2016 yılında lisanssız üretim miktarı 2015 yılına 

göre %410,89 artarak 1,14 TWh olmuştur. Bu 

miktarın %90,64’ü güneş  (fotovoltaik) 

enerjisinden elde edilmiştir. Kaynak :7* 

Bakanlığın belirlediği hedef içinde lisanslı ve 

lisanssız GES değerleri mevcuttur. Bu husus 

dikkate alınarak lisanssız GES’e yapılan kapasite 

tahsisinin yanlışlığı daha net görülecektir.  

YAKIT CİNSLERİ 

31.12 2016 SONU İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2017 SONU İTİBARİYLE 

KURULU  GÜÇ KATKI 
SANTRAL 

SAYISI 
KURULU  GÜÇ KATKI 

SANTRAL 

SAYISI 

MW % ADET MW % ADET 

HİDROLİK BARAJLI 19.558,59 24,92 116 19.770,98 24,61 117 

HİDROLİK AKARSU 7.122,50 9,07 481 7.272,62 9,05 495 

JEOTERMAL 820,86 1,05 31 860,78 1,07 33 

RÜZGAR  LİSANSLI 5.738,37 7,31 148 6.140,11 7,64 154 

RÜZGAR  (LİSANSSIZ 12,93 0,02 23 21,23 0,03 31 

GÜNEŞ  LİSANSLI 12,90 0,02 2 12,90 0,02 2 

GÜNEŞ (LİSANSSIZ) 819,63 1,04 1043 1.349,68 1,68 1642 

TOPLAM 34.085,78 43,42 1.844,00 35.428,30 44,10 2.474,00 
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4. TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN

KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI 

Şu ana kadar santral kurulu gücü olarak 

değerlendirdiğimiz birincil ve yenilenebilir 

kaynakların, enerji üretimindeki katkısını da 

görmek gerekir. Bu husus Enerji arz ve talebinin 

değerlendirilmesi açısından önemlidir. 31.12.2016 

tarihi itibariyle elektrik üretim kaynaklarına göre 

dağılım şekil 9’de verilmiştir. 

Şekil 9: Türkiye Elektrik Sistemi Elektrik 

Üretim Kaynaklarına Göre Dağılımı 

Kaynak :7 * 

31.12.2016 tarihi itibariyle Türkiye elektrik 

sisteminde yakıt cinsine göre üretim miktarları 

katkı oranları (Şekil 9/10 )verilmiştir. Bu 

tablolardan görüleceği gibi; fosil yakıtlı 

kaynakların elektrik üretimine katkısı %67,06 

yenilenebilir    kaynakların    üretime    katkısı   ise  

%32,96’tür. 

31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİNDE 

YAKIT CİNSİNE GÖRE ÜRETİM MİKTARLARI /KATKI ORANLARI 

YAKITCİNSLERİ 
ÜRETİM 

MİKTARI(GWh) 
% KATKI 

LİNYİT 38.842,60 14,14 

67,06% 

TAŞ KÖMÜRÜ 3.323,90 1,21 

İTHALKÖMÜR 48.127,50 17,52 

DOĞALGAZ+ LNG 88.343,62 32,16 

ASFALTİTKÖMÜR 2.884,40 1,05 

NAFTA 0.000,0 0 

MOTORİN 1.565,80 0,57 

FUELOİL 1.071,33 0,39 

LNG 54 0,02 

HİDROLİK 49.418,61 17,99 

32,96% 

AKARSU 18.432,24 6,71 

RÜZGAR 15.630,45 5,69 

JEOTERMAL 4.862,20 1,77 

GÜNEŞ 0 0 

BİOKÜTLE 2.197,60 0,8 

Şekil 10:31.12.2016 tarihine göre Türkiye Elektrik 

Sistemine Yakıt Cinsine Göre Üretim 

Miktarları/Katkı Oranları Kaynak: 7* 
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5. E.T.K. BAKANLIĞ’ININ 2017-2023

YILLARI TAHMİNİ BRÜT ELEKTRİK

TÜKETİM TAHMİNİ

Elektrik enerji yatırımların belirlenmesi için 

E.T.K.Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla müştereken 

yıllara göre elektrik tüketim çalışmalarını yapmak 

zorundadır.Tahmini tüketim değerleri belirlenirken  

düşük, baz, yüksek olmak üzere 3(üç) senaryo 

üzerinde çalışma yapılmaktadır. Bu senaryolara 

göre de tahmini elektrik enerjisi tüketim talepleri 

hesaplanır. Yapılan tahmini tüketim değerleri baz 

alınarak ise kaynaklarına göre santral tiplerinin 

tespiti ve kurulu güçleri tespit edilir]. 

E.T.K.BAKANLIĞININ 2017-2023 YILLARI BRÜT ELEKTRİK TÜKETİM 

TAHMİNİ (GWh) 

YIL DÜŞÜK ARTIŞ % BAZ ARTIŞ % YÜKSEK ARTIŞ % 

2017 278.057 284.553 289.926 

2018 285.634 2,7 294.738 3,6 302.279 4,3 

2019 293.749 2,8 305.619 3,6 315.279 4,3 

2020 301.670 2,7 315.619 3,4 328.308 4,1 

2021 309.680 2,7 326.107 3,3 341.716 4,1 

2022 317.644 2,6 336.521 3,2 355.268 4 

2023 325.453 2,5 346.775 3.0 368.876 3,8 

Şekil 11: E.T.K.B'nın 2017-2023 Yılları Arası Brüt Elektrik Tüketim Tahmini (GWh) 

Kaynak:(5*) 

ETKB tarafından hazırlanan stratejik  planda, 

yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki 2019 

hedefleri bulunmaktadır 

 Yerli kömüre dayalı elektrik üretiminin

60 milyar kWh’a çıkarılması

 HES’lerin kurulu gücünün 32.000

MW’a çıkarılması

 JES’lerin kurulu gücünün 700 MW’a

çıkarılması

 RES’lerin kurulu gücünün 10.000 

MW’a çıkarılması 

 GES’lerin kurulu gücünün 3.000 MW’a

çıkarılması

 Biyokütleye dayalı kurulu gücün 700

MW’a çıkarılması

 Ayrıca Akkuyu NGS’nin test üretimine

başlaması, Sinop NGS’nin inşaatına

başlanması, üçüncü NGS hazırlıklarının

sonuçlandırılması hedefi de vardır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2019 STRATEJİ BELGESİ VE 2023 ULUSAL 

YENİLENEBİLİR EYLE M PLAN'INDA ÖNGÖRÜLEN KAPASİTESİLER (MW) 

YILLAR HİDROLİK RÜZGAR JEOTERMAL BİOKÜTLE GÜNEŞ TOPLAM 

2015 25.868 4.503 624 362 24 31.606 

2017 Haziran 27.044 6.161 861 603 1.363 36.606 

2019.Stra.Bel. 32.000 10.000 700 700 3.000 46.400 

2023 Eylem.Pl 34.000 20.000 1.000 1.000 5.000 61.000 

ETKB 2019 Strateji Belgesi /2023 Ulusal Eylem Planı Ön Görülen 

Kapasiteler (MW) 
70.000  

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

HİDROLİK RÜZGAR JEOTERMAL BİOKÜTLE GÜNEŞ TOPLAM 

Eksen Başlığı 

2015     2017 Haziran    2019.Stra.Bel.    2023 Eylem.Pl 

Şekil  :12   ETKB  2019  STRATEJİK  BELGE  /2023 
ULUSAL EYLEM PLAN TABLOSU 

Kaynak:(5*) 
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6. ETKB 2019 STRATEJİK BELGESİ ve

2023 ULUSAL YENİLENEBİLİR 

EYLEM PLANININ 2016/2023 

DEĞERLENDİRMESİ 

2019 ille 2023 Tarihleri Arasında Değerlere 

Bakıldığında; 

1—HİDROLİKTE; (akarsu tip dahil) 7.129 MW 

kurulu gücün devreye girmesi gerekmektedir. 

EPDK 2016 temmuz ayındaki enerji yatırımları 

tablosuna göre (Kaynak:5) hidrolikte toplam 

lisanslı kurulu güç başvurusu 7.650,05 MW olup 

tesislerin 7.304,11 MW lık kısmının inşaatları 

devam etmektedir. Ancak ortalama inşaat 

ilerleme oranı %20 seviyesindedir. 

2023 yılı için hedeflenen 34.000 MW hidrolik 

kapasitesine erişilmese bile 30.000 ile 31.000 

MW değerlerine erişebilmesi söz konusudur. 

2- RÜZGAR, 2023 yıllında 20.000 MW kurulu

gücün devreye girmesi gerekmektedir. EPDK

2016 temmuz ayındaki enerji yatırımları

tablosuna göre rüzgârda toplam lisanslı

kurulu güç (Kaynak:5*) başvurusu 6.778,18

MW olup bunun %35 ve %70 seviyelerinde

inşaatı devam edenlerin kısmının toplamı

5.094,73 MW’dır. Ancak, ortalama inşaat

ilerleme oranı %14,13 seviyesindedir. 2016

sonu itibariyle Rüzgâr kurulu gücü 5.751 MW

olduğuna göre ve 5.094,73 MW hepsinin

devreye girdiği kabul etsek bile toplam kurulu

güç 10.8245 ,73 MW olacaktır.

2015 Nisan ayında 47 bölge için 3000 MW lık 

kapasitesi için 1199 ön lisans başvurusundan 

oluşan 42.423,15 MW başvuru alınmıştır. 

Başvuruların 3 adeti bölgesinde tek olması 

nedeniyle ön lisans almıştır. Başvurulardan 125 

adeti çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırılmış 

ve 971 adeti için başvuru değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

1000 MW lık YEKA RES yarışması öncesi 

YEKA bölge içinde bulunan 11 bölgedeki 710 

MW lık kapasitelerin yarışmaları 21-22-23 

Haziran 2017 tarihlerinde yapılarak ön lisans ilk 

aşaması yapılmıştır. 3000 MW tan 33 bölge 

yaklaşık 2290 MW için 41.563 MW lık 

başvurunun, 2017 yılı sonuna kadar 

yarışmasının     yapıldığı     var     sayılsa  bile 

RES’lerin tesis süreleri en iyi ihtimalle 

yaklaşık en az 3,5-4 yıllık yapımı sürmektedir. 

2023 yılında hedeflenen 20.000 MW RES 

kapasitesine erişilmesi için gerekli olan 

9.155,73 MW lık Rüzgâr tesislerinin devreye 

alınması söz konu değildir. 

3- GÜNEŞ, 2023 yılında 5.000 MW kurulu

gücün devreye girmesi gerekmektedir. EPDK 

2016 temmuz ayındaki enerji yatırımları 

tablosuna göre (Kaynak:5*) güneşte toplam ön 

lisanslı kurulu güç 600 MW olup bunun 546 

MW lık kısmı inşaatı aşamasındadır! 

Ancak, ortalama inşaat ilerleme oranı %0,0 

seviyesindedir. 2016 sonu itibariyle güneş 

kurulu gücü 1043 MW olduğuna göre ve 

YEKA GES 1000 MW’ın 2019-2020 yıllarında 

devreye gireceği, 546 MW lisanslı GES lerle 

lisansız GES lerden 1000 MW’ının 2017 yılı 

sonunda devreye girse bile, toplamda ancak 

2589 MW kurulu gücün devreye girmesi söz 

konusudur. TEİAŞ tarafından kapasite tahsisi 

yapılıp şu ana kadar belirli aşamalarda 

bekleyen projelerin kalan toplam kurulu gücü 

3500 -4000 MW olup sisteme ne zaman 

girecekleri belli değildir. Bunun neden, 

31.12.2017 tarihinden itibaren dağıtım 

sistemine bağlanacak olan lisansız GES lere 

uygulanacak olan dağıtım bağlantı bedelinin 

(çok yüksek olması nedeniyle yatırımcılar 

tarafından tesis edilmesi ve işletme  alınması 

söz konusu değildir. 

01.07.2017Tarihindenİtibaren Vergi,Fon ve 

Pay hariç Uygulanacak Tarifeler Şekil :13 

Üreticiler için veriş yönünde tek terimli dağıtım 
tarifesi 

Dağıtım Bedeli 
Reaktif 
Enerji 

kr/ kWh kr/kVARh 

Üretici 0,8969 16,2006 

Lisanssız Üretici 
31/12/2017 tarihinden 

önce geçici kabule 
hazır tutanağı alan 

tesisler için* 

2,5628 16,2006 

31/12/2017 

tarihinden sonra geçici 
kabule hazır tutanağı 

alan tesisler için 

10,251 16,2006 
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4- JEOTERMAL    2023    yılında    1.000 MW

kurulu gücün devreye girmesi gerekmektedir. 

EPDK 2016 temmuz ayındaki enerji yatırımları 

tablosuna göre toplam lisanslı kurulu gücü 821 

MW tır. 305,72 MW lisans başvurusu olup 

bunun %37,58 seviyelerinde toplam 190,82 

MW lık kısmının inşaatı devam etmektedir. 

2023 yıllındaki 1000 MW lık hedef aşılacaktır. 

5-BİYOKÜTLE,    2023    yılında    1.000 MW

kurulu  gücün  devreye  girmesi gerekmektedir.  

EPDK 2016 temmuz ayındaki enerji yatırımları 

tablosuna göre toplam lisanslı kurulu gücü 550 

MWdır. 58,49 MW lisans  başvuru olup  bunun 

%39,85 seviyelerinde inşaatı devam eden 

toplam 35,18 MW lık inşaatı devam 

etmektedir. 

2023 yıllındaki 1000 MW lık hedef ulaşılmasa 

bile yatırımcıların ilgisi nedeniyle hedeflenen 

kapasiteye yaklaşılacağı tahmin edilmektedir. 

7. ETKB STRATEJİ PLANLAMA VE

ULUSAL YENİLENEBİLİR EYLEM

PLANI HEDEFLERİNE GÖRE 

ELEKTRİK ÜRETİM KURULU 

GÜÇLER 

ETKB Strateji Planlama ve Ulusal 

Yenilenebilir Eylem Planında öngörülen 

yenilenebilir enerji kurulu güçlerine 

ulaşabilmesi için; 2016 yılı sonundaki kurulu 

güç değerlerine göre 2019 yılında %34, 2016 

yılı sonundaki kurulu güç değerlerine  göre 

2023   yılında;   %76 oranlarında   artış 

gerekmektedir. 

Diğer bir hedefte 2023 yıllında Türkiye kurulu 

gücünün %49’unun yenilenebilir enerji 

kaynaklarından olması öngörülmektedir. 

Ancak yukarıda açıklandığı gibi gerek mevcut 

kurulu güç, gerekse EPDK ön lisans ve lisans 

aşamasındaki yatırımların fiziki durumları, ile 

RES ve GES kapasitelerin mevzuatın amir 

hükmüne rağmen ilgili kurumlar tarafından 

belirlenmemesi istenilen hedefe ulaşılmayacağı 

yönündedir. Ayrıca 2014 yılında açıklanan ve 

ön lisans başvurusu 2015 yılının Nisan ayında 

alınan 3000 MW kapasite ile 2016 yılının Ekim 

ayında ön lisans başvuruları yapılması  gereken  

2000 MW lık rüzgâr kapasitelerin 

uygulamaların ertelenmesi yanında RES ile 

GES YEKA uygulama çalışmaları nedeniyle 

yıllık RES ve GES kapasitelerin ilgili kuruluş 

tarafından belirlenmeme ve yeni kapasite 

yarışmaların yapılmaması da diğer etkenlerdir.  

8. TÜRKİYE RÜZGAR (KURULU

GÜÇ OLARAK 48 000/44 000 MW ) VE

GÜNEŞ    ENERJİ    (ÜRETİM    OLARAK

380.000 GWH/YIL YAKLAŞIK KURULU

GÜCÜ OLARAK 228.310 MW)

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak Türkiye 

Rüzgâr (kurulu güç olarak  48  000/44 

000MW)   ve   Güneş   enerji   (üretim   olarak 

380.000 GWh/yıl yaklaşık kurulu gücü olarak 

228.310 MW)’ yatırımlarında gerekli üretim 

kaynağı mevcut olmasına rağmen maalesef 

mevcut potansiyeli şu ana kadar yeterince 

kullanılmamıştır. Rüzgâr ve Güneş enerji 

elektrik üretiminin sürekliliğin olmaması 

Türkiye’nin arz ve talebinin karşılanmasında 

tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir. 

Ancak alternatif enerji kaynakları olmaları ve 

var olan enerji potansiyelin kullanılması 

sonucu ithal edilen enerji kaynaklarını 

(dönemselde olsa) azalması, millî ve yerli 

olmalı özelliklerini taşıması nedeniyle, önem 

kazanmaktadır. 

9. RES VE GES KAPASİTELERİ

MEVZUATINBELİRLEDİĞİ

TARİHLERDE VE ETKB BELİRLEDİĞİ

HEDEFLERE GÖRE BELİRLENMİYOR

Sektörün paydaşları, belirlenen stratejik 

hedeflerin tespiti aşamasında mevcut sistemi 

yönlendiren kuruluşların iyi çalıştığını kabul 

etmesini birinci yanlışlık, çalışmayan mevcut 

sistemi  değiştirmek  yerine,  mevzuatta yapılan 

 sık değişiklerle yol alınmaya çalışılması ikinci 

yanlışlık olarak değerlendirmek gerekmektedir.  

Ancak bazı mevzuatlarda yapılan 

değişikliklerle günümüz koşulları için mevcut 

yatırımlara yol vermesi yönündeki katkıları da 

inkâr edilemez. 

RES ve GES ön lisans aşaması öncesi, sistem 

içindeki kurumların sorumluluklarına 

baktığımız zaman TEİAŞ’ın mevzuatın gereği 

olarak yıllar bazında iller /bölgesel kapasite 

miktarlarını (MW/Proje) miktarını belirlemek 

ve   EPDK’ya   bildirmekle    yükümlüdür.   Bu  
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husus, Lisans yönetmeliğinin 9 maddesinin 7/a 

şıkkında, ’TEİAŞ, Kanunun 23üncü maddesi 

çerçevesinde, her yıl rüzgar enerjisine dayalı 

başvurular için 1 Ekim, güneş  enerjisine 

dayalı başvurular için 1 Mayıs tarihine kadar, 

takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için 

olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya 

bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgar 

veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 

kapasitesini Kuruma bildirir.’’maddesi açıkça 

belirtilmiştir. TEİAŞ kapasite belirlerken 

belirlemiş olduğu MW cinsinden değeri, 

işletmeye girecek olan RES ve GES lerin 

entegrasyonunda, ulusal sistemin işleyişi ve 

operasyon el yapıya sistem işletmesi yönündeki 

yansımalarını göre değerlendirmektedir. 

TEİAŞ, yaptığı kapasite tahsis edilen 

il/bölgedeki   güneş   radyasyon   değeri   veya 

 rüzgâr hızı ile  yoğunluğu ne  olduğu veya  ne 

 olması   gerektiği   konusunda   arşiv bilgisine 

 sahip değildir. Konu ile bilgilerin YEGM 

(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde) 

detaylı olarak mevcut olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca TEİAŞ, RES ve GES’lerde yapmış 

oluğu    kapasite    tahsislerini    ETKB  Strateji 

 Planlama ve Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı 

 Hedefleri’ne uygun yapmamaktadır. Bugüne 

kadar olan göstergeler de bu düşünceyi 

doğrulamaktadır. Ancak, hedefleri belirlediğini 

iddia eden ETKB yapılan kapasite tahsisleri ile 

yapılan yarışmaların ve sonuçlarının hedefler 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını Denetliyor 

mu ! 

İşin başından itibaren kurumsal 

sorumlukların mevcut hali ile gelecekte ne 

yapılabilirliklerinin sorgulanması gerekir. 

10. RES ve GES’LERİN ÖN LİSANS VE

LİSANS AŞAMASINA KADAR OLAN

MEVCUT İŞLEM SIRASI

1- TEİAŞ 6446 sayılı yasa ve lisans 

yönetmeliğine göre il ve illerin oluşturduğu 

bölgelere yıllık kapasiteleri belirler ve 

EPDK’ya gönderir. 

2- EPDK il veya bölge bazında belirlenen

kapasitelere göre ön lisans başvurusu için çağrı 

yapar.   Yapılan   çağrı   da   sektör   paydaşları 

arasında herhangi bir sorun olmaması için ve 

yargıya taşınmaması için rüzgâr ve güneş 

ölçüm onaylarının Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünden alınmasına imkân vermek için 

gerekli olan en az 6-12 ay dikkate alındığında 

15-18 ay arasında ön lisans başvurusu süresi

verirlir.. 

3-Ön lisans başvurularını EPDK belirlemiş

olduğu tarihte ve belirlenen belgeleri sunmak 

koşuluyla alır ve belgeler üzerinde tüzel 

kişiliklerin idari, mali, teknik ön kontrollerini 

yapar (lisans yönetmeliği gereğince 20 iş 

gününde tamamlanması gerekir) Eksik belge 

veya yanlış belge sunanlara eksiklerini 

gidermek için süre vererek eksiklerin 

tamamlamasını talep eder. ( başvuru sahibine 

tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü süre verir). 

Ön lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz 

olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, 

Kurum internet sayfasında duyurulur. 

Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar 

tarafından on iş günü içerisinde ve sadece 

kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak 

itirazda bulunulabilir. 

4-3. Maddedeki işlemlerin sektör paydaşları ve

EPDK tarafından tamamlanmasından sonra tüm

başvuruların teknik değerlendirme raporlarını

hazırlanması için ilgili belgeler YEGM’e

gönderilir. Ancak, burada geri dönüş süresi belli

değildir. Lisans yönetmeliğin 15 maddesini 2.b

‘’Ön lisans başvurularının ilgili mevzuat 

çerçevesinde teknik değerlendirmesinin 

yapılabilmesi için istenen bilgi ve belgeler, 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne 

gönderilir. Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü teknik değerlendirmeyi 

tamamlayarak Kuruma bildirir. Bu kapsamda 

teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans 

başvuruları,  bağlantı  görüşlerinin 

oluşturulması için TEİAŞ’a ve/veya ilgili 

dağıtım şirketine gönderilir.’’ 

5-YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü) teknik değerlendirme 

raporunu(TDR) yürürlükteki ikincil mevzuata 

göre inceler ve rapor haline getirir. Öncelikle 

sorunlu olanları EPDK’ya gönderir ve sorunlu 

olanlar hakkında görüşlerini sorar. EPDK 

bunları inceler. Kurul kararı alınması 

gerekenlerin,  Kurul  kararını  alır  ve YEGM’e 
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tekrar incelemek üzere gönderilir. Burada da 

geri dönüş süresi yine belli değildir. 

6- Yönetim veya kamuoyunun baskısı sonucu

EPDK, YEGM den TDR raporların gönderilmesi

istediğinde TDR (Teknik Değerlendirme Raporu)

peyder pey EPDK’ya gönderilir. EPDK, teknik

değerlendirmesi uygun bulunan ön lisans

başvuruları, bağlantı görüşlerinin oluşturulması

için TEİAŞ’a ve/veya ilgili dağıtım şirketine

gönderilir.’’

7- EPDK, TDR incelemesinin sonunda 

bölgesinde ön lisans için tek başvuru var ise 

onun bağlantı noktasının tespiti için TEİAŞ’a 

gönderir ve bağlantı görüşünden sonra EPDK 

da ön lisans işlemleri başlar. 

8- EPDK bölgelere göre TDR incelemesinin

sonunda bölgesinde/bölgelerinde ön lisans 

başvurularında birden fazla katılımcı varsa ön 

lisans başvurularında kapasite tahsislerinin 

belirlenmesi için yarışması yapılmak üzere 

TEİAŞ’a gönderilir. Burada enteresan olan 

tarafı bu yarışmaların neden ve niçin TEİAŞ 

tarafından yapıldığıdır. Yapılan yarışmanın 

TEİAŞ yetki ve sorumlukları açısından, 

TEİAŞ’ı direk ilgilendiren bir tarafı yoktur. 

Yapılan yarışma TEİAŞ bölgesel anlamda 

belirlemiş olduğu ve EPDK nında uygun 

gördüğü MW cinsinden RES ve GES 

kapasitenin ön lisans başvurusu yapan 

katılımcı/ katılımcılara dağıtımıdır. 

9- Bölgesel yarışmadan sonra TEİAŞ, kapasite

tahsis hak kazanan katılımcıların ön lisans 

işlemleri için EPDK’ya bildirmesi ile 

sonuçlanır. 

11. RES ve GES’LERİN ÖN LİSANS

ÖNCESİ MEVCUT YAPISI

NEDENİYLE SORUNLUDUR

GES ve RES ön lisans başvurularında, bağlantı 

görüşünün TEİAŞ’tan, teknik 

değerlendirilmenin YEGM tarafından 

yapılması dışındaki değerlendirilmenin EPDK 

tarafından yapılması, Enerji Piyasanın 

regülasyonun sorumlusu olarak kurumun 

mevcut iş potansiyeline gereğinden fazla yük 

getirmektedir. 

EPDK ön lisansla ilgili ön değerlendirme yapsa 

bile TEİAŞ bağlantı görüşünün, YEGM de 

teknik değerlendirme raporunun sonuçlanıp 

EPDK’ya gelmesini beklemek zorundadır. 

Burada belirlenen süreçler içinde istenilen bilgi 

ve belgelerin tamamlanıp gelmesi söz konusu 

değildir. Bu süreç te en az 1- 1.5 yıl 

sürmektedir. Bunun sonucunda yarışma süreci, 

tahminlerin ötesinde uzamakta olup yatırım 

projelerin ön lisans aşamasına gelmesi için 2,5- 

3 yıllık bir süreç geçmektedir. 

Örneğin, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun Kurul Kararı: (Karar No: 4752-1 

Karar Tarihi: 12/12/2013) 

’’Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

12/12/2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ Genel 

Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar 

belirlenen 3.000 MW’lık kapasitenin tamamı 

için rüzgâr enerjisine dayalı ön lisans 

başvurularının alım tarihinin Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin Geçici 17 inci 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

24,27,28,29,30 Nisan 2015 olarak 

belirlenmesine ve söz konusu tarihin 

kamuoyuna duyurulmasına, karar verilmiştir.’’ 

Karar tarihi ile ön lisans başvuru tarih 

arasındaki süreç 1 yıl 4 ay 12 gün sonra 

alınması karar verilmiştir. 

3000 MW lık rüzgâr ön lisans başvuruları    24- 

 30  Nisan 2015  tarihleri arasında alınmış  olup,  

 1093 adet proje için toplam 42.273,65  MW’lık  

 başvuru  yapılmıştır.  Ancak,   YEKA  RES  ile 

 ilgili   çalışmaların   sonuçlandırma   aşamasına  

 kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 1000 

MW lık YEKA yarışması öncesi YEKA bölge 

içinde bulunan 11 bölgedeki 710 MW lık 

kapasitelerin yarışmaları 21-22-23 Haziran 

2017 tarihlerinde yapılarak santral sahası 

koordinatlarının netleşmesi sağlanarak, bu 

bölgelerdeki YEKA RES’lerin kesişme ve 

çakışmaları önlenmeye çalışılmıştır. 3000 MW 

tan bakiye kalan 2290 MW RES’lerin 

yarışmalarının 2017 yılı sonuna  kadar 

yapılacağı iddia edilmektedir. 

2000 MW ön lisans başvurularının ise EPDK 

30.07.2015 tarih ve 5709 sayılı kurul kararı ile 

3,  4,  5,  6,  7  Ekim  2016’  tarihinde alınması 
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gerekirken,3000 MW lık ön lisans 

başvurularının incelemelerinin geçen uzun 

süreye rağmen sonuçlanmaması ve 

mevzuatlarda yapılması gereken değişikliğin 

tamamlanmaması gerekçeleriyle, EPDK 

08.07.2016 tarih ve 6476-1 sayılı sayılı kurul 

kararı 3, 4, 5, 6, 7 Nisan 2017 tarihine tekrar 

ertelendi. 

EPDK 09.03.2017 tarih ve 6956-32 sayılı kurul 

kararı ile de, 2-6 Nisan 2018 tarihi itibariyle 

ikinci bir ertelenme yapılmıştır. EPDK ‘nın 

2000 MW RES kapasitesi ön lisans talepleri 

tekrar bir ertelenme yapıp yapmayacağı şu 

anda belli değildir. 

 Tüm     bu     olumsuzluklar     nedeniyle,    RES 

 Yatırımlarıyla  ilgili  olarak  E.T.K.B belirlenen 

 stratejik eylem planındaki 2023 yılı hedeflerin 

 gerçekleşmesinin     söz     konusu   olmayacağı 

 görülmektedir. 

Güneşteki lisanslı yatırımların rüzgârın çok 

gerisinde kaldığı, 600 MW için 10-14 Nisan 

2013 tarihinde ön lisans başvurusu alınmasına 

ve 12 Mayıs 2014 tarihinde yarışmaların 

sonuçlanmasına rağmen 2016 yılı sonunu 

itibariyle devreye alınan lisanslı GES 12,9 MW 

dır. 2016 sonu itibariyle güneş kurulu gücü 

1043 MW olduğuna göre ve 546 MW lisanslı 

GES lerle, 2017 yıl sonuna kadar lisansız GES 

lerden 1000 MW devreye girdiği varsayarsak, 

YEKA GES 1000 MW (2019 yılı sonunda )ile 

bile, toplamda ancak 2589 MW kurulu gücün 

devreye girmesi söz konusudur. TEİAŞ 

tarafından kapasite tahsisi yapılan projelerin 

kalan toplam kurulu gücü 3500 -4000 MW 

GES 31.12.2017 tarihinden itibaren dağıtım 

sistemine bağlı olan lisansız GES’lere 

uygulanacak olan dağıtım bağlantı bedelleri 

nedeniyle yatırımcılar tarafından tesis edilmesi 

ve işletme alınması söz konusu değildir. 

14- RES VE GES LİSANSLI 

YATIRIMLARINDA MEVCUT KAMU 

KURUM VE KURULUŞLARININ MEVCUT 

YÜKÜMLÜKLERİN      DEĞİŞMESİ      İLE 

 İLGİLİ ÖNERİMİZ 

Bu değişiklikler; 

a- YEGM öncelikle  ETKB  Strateji 

Planlama ve Ulusal Yenilenebilir Eylem 

Planını dikkate alarak ve mevcut RES /GES 

envanter kaynaklarını ve araştırma 

sonuçlarını göz önünde bulundurarak iller 

bazında hangi ilde RES ve GES  için 

ihtiyaç duyulan kapasiteleri yıl/yıllara göre 

TEİAŞ’tan talep edecektir. TEİAŞ da aynı 

eylem planına uyumlu şekilde ve mevcut 

işletme şartlarıyla, ileriye dönük yatırımları 

dikkate alarak yıl/yıllara göre tahsisleri 

belirleyerek YEGM’e bildirecektir. YEGM 

kendisine bildirilen kapasite bilgilerini 

eylem planına uygun biçimde 

değerlendirerek, EPDK’ya bildirmelidir. 

b- EPDK, TEİAŞ ve YEGM eylem planına

aykırı olmayacak şekilde alınan müşterek 

kararına göre, RES ve GES bölgesel 

kapasiteleri YGEM tarafından ön lisans 

başvuru tarihi ile yarışma tarihi sektör 

paydaşlarına duyurulacaktır. 

c- YEGM ,RES ve GES ön lisans 

başvurularını alarak idari, mali ve teknik 

gerekli incelemeleri TDR ile belirledikten 

sonra kendi web sayfasında yarışmaya hak 

kazanan başvuru sahiplerini ilan etmenin 

yanında elektronik posta ile tebligat 

adreslerine gerekli duyuru  gönderilmelidir. 

 Yarışmanın  TEİAŞ  tarafından  da yapılma 

 gerekliği   ortadan   kaldırılmalıdır.  Çünkü 

 RES  ve  GES  yarışmaları  TEİAŞ’ın  yasal 

 mevzuat gereği, yapmak zorunda olduğu bir 

 işlev değildir. 

d- YEGM, yarışma sonucu ön lisans almayı

hak kazan katılımcılara verilen süre içinde 

gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamaları 

halinde, ön lisans için hak kazandıkları 

EPDK’ya bildirmekle sorumlu olacaklardır. 

e- EPDK, Ön lisansa hak kazan projenin bu

aşamadan sonraki işlemlerini yürütmeye 

devam edecektir. 



194 

12. ETKB STRATEJİ PLANLAMA VE

ULUSAL YENİLENEBİLİR EYLEM

PLANIN        GERÇEKLEŞMESİ      İLE

İLGİLİ ÖNERİMİZ

a-Öngörülen Yenilenebilir Enerji Kurulu 

Güçlerine ulaşabilmesi için, ETKB eylem 

planına    uyulmasının    sağlanması   amacıyla; 

 YEGM,  EPDK,  TEİAŞ     ile     dışındaki kamu 

 kurum   ve   kuruluşlarına   sorumlukta  paydaş 

 olmaları   için   eylem   planı   bakanlar  kurulu 

 kararı haline getirilmelidir. 

b- YEGM ,EPDK,TEİAŞ ve Görevli Dağıtım

Şirketleri Öngörülen Yenilenebilir Enerji 

Kurulu Güçlerine ulaşabilmesi için hazırlanan 

ETKB eylem planına azami ölçüde uyacak 

şekilde yatırımlarını yapacaklar ve katkı 

verecekler. 

c- ETKB,   eylem   planına   uyulup  uyulmadığı

kontrol   edecek   ,gerektirdiği   taktirde    yasal

düzenlemelerde  dahil  olmak  üzere sorunların

çözümünde sorumluk alacaktır

13. SONUÇLAR

1-Önerdiğimiz şekilde; RES ve GES Lisanslı

Yatırımlarında Mevcut Kamu Kurum ve

Kuruluşlarının Mevcut Yükümlüklerinde

yasal değişikliklerin yapılması halinde RES

ve GES yatırımlarının ön lisans başvuru ve

ön lisans hak kazanma işlemlerinde 12-18

aylık süre kazandırılacaktır. Bu süre

yatırımım 12-18 ay önce devreye girmesi

demektir.

2- EPDK, ön lisans verme aşamasından

önceki aşama olan ÖN LİSANS başvurularını

ve değerlendirmesi içinde olmayacaktır. 6446

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu verdiği

piyasada bağımsız Düzenleme ve Denetleme

sorumlukların uygulamaya geçmesinde daha

çok zamanları olacağından daha katkı verici

olacaktır.

Kaynak:10*

3- TEİAŞ kapasite belirlenmesi ve bağlantı

görüşü ile güç artırımı dışında işin içinde

olmaması, TEİAŞ’a ana statüsü kendisine

verdiği asıl sorumlulukları yerine

getirmesinde imkân verecektir.

Kaynak:11*

4- YEGM ön lisans başvurusundan ve

yarışma sonucunda, ön lisans  hakkını

kazanın tek kuruluş tarafından bu aşama

getirmesinden dolayı yatırımcının  güvenini

ve heyecanı artıracaktır.

5- RES ve GES yatırımlarının planlanması,

tesisi ve işletmeye geçişleri ETKB Strateji

Planlama Ve Ulusal Yenilenebilir Eylem

Planın uygun şekilde yapılması yatırımların

gerçekleşme süresi şu andaki mevcut  sürenin

%40 oranında daha kısa bir sürede

gerçekleşmesine imkân verecektir

16-KAYNAKLAR(*)

1- TMMOB MAK.MÜH.ODASI ENERJİ

ÇALIŞMA GRUBU  TÜRKİYENİN

ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2017 Eylül

2- DR. NEJAT TAMZOK ENERJİ 

GÜNLÜĞÜ 29.07.2017/2322 

3- TEİAŞ WEBB SAYFASI 2017 YÜK

TEVZİ RAPORLARI

4- ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

WEBB SAYFASI 2017 HAZİRAN AYI

ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ

5- TMMOB MAK.MÜH.ODASI ENERJİ

ÇALIŞMA         GRUBU         VE       ODTÜ

.KOMİSYONU TÜRKİYENİN ENERJİ

GÖRÜNÜMÜ 25.03 2017

6- TÜRKİYE İŞ BANKASI İKTİSADİ

ARAŞTIRMALAR BÖLÜM OCAK 2017

DOĞALGAZ SEKTÖRÜ Ayşe Betül

ÖZTÜRK UZMAN YAR.

7- EPDK ELEKTRİK PİYASASI 2016

YILI GELİŞİM RAPORU

8- EPDK DOGALGAZ PİYASASI 2016 

YILI SEKTÖR RAPORU

9- ELEKTRİK PİYASALARI LİSANS

YÖNETMELİĞİ (02 Kasım 2013 Tarih Ve

28809 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan)

10-6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI

KANUNU  (30  Mart  2013  Tarih  Ve  28603

Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan)
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11- TEİAŞ ANA STATÜSÜ (2001/2026

 sayılı Kararname'nin eki KBakanlar 

 Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik 

 Piyasası Kanunu ) 

12- YEGM   (Yenilenebilir   Enerji   Genel . 

Müdürlüğü) 2 Kasım 2011’de 662 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü yerine

kurulmuştur. 

13-M.A.A.(Mehmet  Ali  ATAY) 

Kaynaktan alınan bilgiler özel 

düzenlenmiş Tablo veya Elektrik 

Piyasaları Dersi 

14.-EPDK belirlenen Görevli Tedarik 

Şirketlere 01.07.2017Tarihinden İtibaren 

Vergi, Fon ve Pay hariç Uygulanacak 

Tarifeler(Üreticilere) 
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ÖZET 

Bu çalışmada, rüzgar türbinlerinin genel yapısından 

kısaca bahsedildikten sonra çalışma biçimine ve kanat 

yapısına göre türbin verimlerini etkileyen etkenler 

matematiksel ifadelerle açıklanmıştır. 

Ticari olarak piyasada satılan üç farklı ithal rüzgar 

türbininin verimleri, ülkemiz koşullarında onar 

dakikalık ölçülen bir yıllık gerçek rüzgar verileri 

kullanılarak, karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma türbin 

yatırım, işletme ve bakım maliyetleri kullanılarak bir yıl 

içerisinde ürettikleri elektrik enerjisi üzerinden bazı 

kabullere göre yapılmıştır. Karşılaştırma yapılan 

türbinlerden ikisi doğrudan tahrikli olup, diğeri dişli 

sistemi içermektedir. Türbin verimlerinin, dolayısıyla 

bir yılda üreteceği elektrik enerjisinin kanat yapısına 

çok büyük oranda bağlı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Türbinleri, Türbin 

Kanat Performansları, Türbin Verimleri 

1. GİRİŞ

Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde fosil yakıtlardan 

üretilen elektrik enerjisinden dolayı çevreye verilen 

zararları azaltmak için yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin yüzdesi 

artırılmaya çalışılmaktadır. Çevreyi ve doğayı 

korumak amacıyla rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 

biokütle ve farklı enerji kaynaklarından elektrik 

enerjisi üretiminde verimlilik ön plana çıkmaya 

başlamıştır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi 

üretmek için kullanılan panellerin verimleri %18’e 

çıkmasına karşılık, ekonomik nedenlerden dolayı 

verimleri %12 civarında olan güneş panelleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. 

Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için 

kullanılan türbinlerin verimleri, kanat tasarımlarına 

bağlı olarak, farklılık göstermektedir. Daha fazla 

elektrik enerjisi üretebilmek amacıyla türbin güçleri 

giderek artmaktadır. Gücü daha fazla artırmak için 

ise birçok türbinin yer aldığı rüzgar çiftlikleri 

oluşturulmaktadır.   Rüzgar   çiftliklerinin kurulum 

maliyetleri çok yüksek olduğundan, türbülans 

nedeniyle türbinlerin birbirine olan olumsuz etkisini 

en aza indirmek için çok karmaşık hesaplar 

yapılmaktadır [2]. Büyük güçlü rüzgar türbinlerinin 

oluşturacağı yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle 

türbin seçimi çok önemli hale gelmiştir. 

Yatırımcıların bu konuda göz önüne aldığı en büyük 

parametre geri ödeme süresi olduğundan, 

türbinlerin bir yılda üreteceği elektrik enerjisi en 

önemli parametre olmuştur. 

Bu çalışmada, rüzgar türbinlerinin genel yapısı ve 

çeşitleri özet olarak verilmiş, piyasada ticari olarak 

satılan üç farklı yatay eksenli rüzgar türbinlerinin 

ekonomik analizleri yapılmış ve bir yıllık rüzgar 

hızı ölçüm verileri ile türbinlerin katalog 

parametreleri kullanılarak geri ödeme süreleri 

hesaplanmıştır. 

2. TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

Rüzgar türbinleri yapısal olarak yatay eksenli ve 

dikey eksenli olarak en temelde ikiye ayrılmaktadır. 

Bu türbinler kanatların yapısına ve biçimine göre de 

kendi aralarında gruplara ayrılmaktadır. Türbinlerin 

verimleri de bu kanat yapısına göre büyük 

farklılıklar göstermektedir. Günümüze kadar 

üretilen ve ticari olarak satılan türbinlerin verimleri 

ve hızları Şekil 1’de verilmiştir [3]. 

2.1 Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri 

Ticari amaçlı üretilen ve kullanılan bu türbinlerde 

kanatlar yatay mile bağlanmaktadır. İlk üretilmeye 

başlandığında dişli sistemi üzerinden asenkron 

generatörler kullanılırdı. Düşük rüzgar hızlarında 

da türbinlerin çalışabilmesi için sonraları çift 

beslemeli asenkron generatörler kullanıldı. 

Asenkron generatörlerin reaktif güç sorunlarından 

dolayı şebeke geriliminde meydana getirdiği 

dalgalanmaları azaltmak amacıyla doğrudan 

tahrikli senkron generatörlerin türbinlerde 

kullanımına  başlandı.  Kısa  sürede  dünyaca  ünlü 

mailto:bayrak@sakarya.edu.tr
mailto:bayrak@sakarya.edu.tr
mailto:esra.saribiyik@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:mustafa.yegin@kocaeli.edu.tr
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türbin üreticileri doğrudan tahrikli rüzgar 

türbinlerini piyasaya sundu. 

Maksimum veriminin üç kanat yapısıyla elde 

edildiği ispat edilen yatay eksenli türbinlerde ticari 

olarak verim %50’ye kadar çıkmıştır [4]. Yatay 

eksenli türbinlerde rüzgar enerjisinden elde 

edilecek enerjiyi maksimum tutabilmek için kanat 

açısı kontrolü (pitch control) ve rüzgara göre gövde 

yönü kontrolü (yaw control) yapılmaktadır. Kule 

uzunluğunun artmasıyla daha hızlı esen rüzgar 

yakalanmakta, fakat bu durumda güvenlik sorunları 

ortaya çıkmaktadır. Günümüzde üretilen en verimli 

rüzgar türbinleri yatay eksenli olmasına karşılık, 

yüksek hızlarda kanatlarda oluşan ses 

gürültüsünden dolayı yerleşim alanına yakın 

yerlerde kullanılamamaktadır. 

2.2 Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri 

Dikey eksenli rüzgar türbinlerinde kanatlar dikey 

olarak yerleştirilen mile bağlı olup, milin diğer 

tarafında dişli sistemi ve generatör yer almaktadır. 

Bu türbinlerin yatay eksenlilere göre en büyük 

üstünlüğü   rüzgarın   esme   yönüne   göre   türbin 

veriminin değişmemesidir. Kanat yapısına bağlı 

olarak bu türbinler, 

 Savonius rotor,

 Darrieus rotor,

 H-Darrieus rotor,

 Garlov helisel rotor

biçiminde dört gruba ayrılmaktadır. Üretim 

maliyetleri yatay eksenlilere göre daha düşük olan 

bu türbinler, montaj ve bakım kolaylıklarından ve 

daha az ses gürültüsü meydana getirdiğinden dolayı 

kırsal kesimlerde çok tercih edilmektedir. Verimleri 

mevcut durumda en fazla %40 olan dikey eksenli 

türbinlerin diğer üstünlükleri kanat kontrol ve 

gövde yön kontrol sistemlerini içermemesidir [4,5]. 

Dolayısıyla karmaşık yapılar olmadığından, arıza 

çıkarma olasılığı da çok az olmaktadır. Özellikle 

yere yakın bölgelerde rüzgarın türbülanslı olduğu 

ve sürekli yön değiştirdiği yerlerde büyük üstünlük 

sağlamaktadır. Fakat bunun yanında, büyük 

güçlerde üretiminin günümüzde yapılamaması da 

bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 1. Rüzgar türbinlerinin verimlerinin karşılaştırılması  
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2 3 

𝑡 𝑝   𝑑   𝑔 

1 2 

3. TÜRBİN PERFORMANS

HESAPLAMALARI

Rüzgar türbinleri havanın kinetik enerjisinden 

yararlanılması esasına göre tasarlanmışlardır. 

Bilindiği gibi hareket halindeki bir hava 

kütlesindeki kinetik enerji 

𝑊  = 
1 
𝑚𝑣2 (1) 

𝑃   = 
1 
𝐶  𝜂  𝜂  𝐴𝜌𝑣3 (4) 

2 

bağıntısıyla ifade edilmektedir. Burada Cp güç 

katsayısını, ηd dişli verimini, ηg generatör verimini, 

A kanatların süpürme alanını ve v rüzgar hızını 

göstermektedir. Cp  güç katsayısı ise 

1−( 
𝑣𝑡 ) +( 

𝑣𝑡 )−( 
𝑣𝑡 ) 

2 

biçiminde ifade edilir. Rüzgar türbinlerinin 

𝐶𝑝 = 𝑣𝑤 𝑣𝑤 𝑣𝑤  
2 

(5) 

girişindeki ve çıkışındaki hızlar Şekil 2’deki gibi 

farklı olacağından, bu hız farkından dolayı türbine 

aktarılan güç, 

𝑃  = 
∆𝐸  

= 
1 𝑑𝑚 

(𝑣2  − 𝑣2) (2) 
∆𝑡 2  𝑑𝑡 

şeklindedir. Yukarıdaki bağıntı düzenlenirse, 

𝑃  = 
1 
𝜌𝐴𝑣(𝑣2 − 𝑣2) (3) 

 

bağıntısıyla bulunur. Burada vt türbin kanadının 

çizgisel hızını ve vw rüzgar hızını göstermektedir 

[7]. Cp güç katsayısının teorik olarak maksimum 

değeri Betz sınırı olarak adlandırılır ve bu değer 

0.5926’dır. Gerçek güç katsayısı kanat tasarımına 

ve uç hızı oranına göre değişmekte olup, Schmitz 

bazı kabullerle uç hızı oranına bağlı olarak kendi 

güç katsayısını belirlemiştir (Tablo 1) [3]. 

Tablo 1. Schmitz Güç Katsayıları 

2 1 2 

elde edilir [3]. Burada A türbin kanadının süpürme 

alanını ve ρ havanın yoğunluğunu göstermektedir. 

Bu bağıntılardan da görüldüğü gibi, havanın rüzgar 

türbini kanadına girişindeki hızı ile çıkışındaki hızı 

arasındaki fark arttığında türbine iletilen güç de 

karesel olarak artmaktadır. Dolayısıyla türbin 

kanatlarının aerodinamik yapısı türbine iletilen 

güçte çok önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, 

türbin kanatlarının rüzgar hızına göre verimlerini 

ifade etmek için güç katsayısı tanımı getirilmiştir 

[6]. 

Şekil 2. Rüzgar türbinindeki hava akışı 

Türbin kanatlarından alınan enerjinin bir kısmı dişli 

sistemlerinde, diğer kısımları da generatör ve 

eviricilerde kaybolmakta ve üretilen elektrik 

enerjisinde azalma olmaktadır. Bu nedenle, rüzgar 

türbinlerinin performanslarını belirlemek için 

kullanılan en doğru gösterge güç eğrisidir. Güç 

eğrisi bir anlamda hangi rüzgar hızında türbin 

çıkışından ne kadarlık bir güç alınacağının 

göstergesidir. Türbin çıkışından elde edilen toplam 

güç, 

4. TÜRBİN PERFORMANLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Rüzgar türbinlerinden alınan gücün tamamen türbin 

kanat yapısına bağlı olduğu yukarıdaki bağıntılarda 

ifade edilmişti. Burada ticari olarak satılan üç faklı 

yatay eksenli rüzgar türbinlerinin performansları 

gerçek rüzgar verileri ve türbin özellikleri 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

Uç Hızı Oranı 

(λ) 

Schmitz Güç Katsayısı 
CpSchmitz

0.0 0.000 

0.5 0.238 

1.0 0.400 

1.5 0.475 

2.0 0.515 

2.5 0.531 

3.0 0.537 

3.5 0.538 

4.0 0.541 

4.5 0.544 

5.0 0.547 

5.5 0.550 

6.0 0.553 

6.5 0.556 

7.0 0.559 

7.5 0.562 

8.0 0.565 

8.5 0.568 

9.0 0.570 

9.5 0.572 

10.0 0.574 
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Katalog değerlerinden alınan bu üç türbinin rüzgar 

hızına bağlı olarak güç katsayısı ile güç eğrileri 

Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir. Bu 

türbinlerden Türbin A ve Türbin B doğrudan 

tahrikli, Türbin C ise dişlili sisteme göre üretilmiş 

olup, her biri ticari olarak 900 kW gücünde 

satılmaktadır. 

Şekil 3. Türbin A güç eğrisi 

Şekil 4. Türbin B güç eğrisi 

Şekil 5. Türbin C güç eğrisi 

Yukarıda güç katsayıları ve güç eğrileri verilen üç 

farklı türbin için, Şekil 6’da verilen on dakikalık ara 

ile bir yıllık gerçek rüzgar verileri kullanılarak 

elektriksel çıkış güçleri hesaplanmıştır. Üç faklı 

türbin için gerçek rüzgar verileri kullanılarak 

hesaplanan elektriksel güç değerleri sırasıyla Şekil 

7, Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmiştir. Onar dakika ara 

ile ölçülmüş rüzgar verileri ile hesaplanan 

elektriksel güç değerlerinden herbir türbinin bir yıl 

içerisinde ürettiği elektrik enerjisi hesaplanmış ve 

tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Türbinlerin ürettiği yıllık elektrik enerjisi  

Türbin Türü 
Yıllık Ürettiği Elektrik 

Enerjisi (kWh) 

Türbin A 2,667,514 

Türbin B 2,992,907 

Türbin C 3,359,508 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, bir yıllık 

gerçek rüzgar ve türbinlerin katalog verilerine göre 

yılda en fazla Türbin C elektrik enerjisi 

üretmektedir. Bu türbinlerin projelendirme ve 

kurulumları dahil toplam maliyetleri Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. Türbinlerin toplam yatırım maliyetleri  

Türbin Türü 
Toplam Maliyet 

(milyon avro) 

Türbin A 1.250 

Türbin B 1.200 

Türbin C 1.170 

Ele alınan ve ticari olarak satılan bu üç türbinin 

işletme maliyetleri yaklaşık olarak aynı kabul 

edilmiş ve yıllık bakım maliyetleri Tablo 4’te 

belirtilmiştir. 

Tablo 4. Türbinlerin yıllık bakım maliyetleri 

Türbin Türü 
Yıllık Bakım Maliyeti 

(bin avro) 

Türbin A 18 

Türbin B 16 

Türbin C 20 

Bütün türbinler için işletme maliyetlerinin yaklaşık 

birbirine eşit olduğu, on yıl içerisinde sabit 

bakımların dışında önemli arızanın ve büyük parça 

değişiminin olmadığı, her üç türbine ait kulelerin 

ülkemizde yapıldığı ve rüzgarın şekil 6’da verildiği 

gibi aynı estiği kabul edildiğinde; türbinlere yapılan 

yatırımların geri ödeme süreleri yaklaşık olarak 

Tablo 5’te verildiği biçimde hesaplanmıştır. 



201 

Tablo 5. Yatırımı geri ödeme süreleri Maliyeti en düşük olan rüzgar türbininin kanat 

yapısından dolayı bir yılda ürettiği enerji en fazla 

hesaplanmıştı. Bu tablodan da görüldüğü gibi, 

maliyeti en büyük olan türbinin geri ödeme 

süresinin en kısa olması beklenirken, maliyeti en 

düşük olan türbinin geri ödeme süresi en kısa 

bulunmuştur. 

Şekil 6. Rüzgar hızının yıllık değişimi 

Şekil 7. Türbin A’nın çıkışındaki elektriksel güç  

Şekil 8. Türbin B’nin çıkışındaki elektriksel güç  

Türbin Türü 
Geri Ödeme Süresi 

(yıl) 

Türbin A 10.77 

Türbin B 8.51 

Türbin C 7.22 



202 

Şekil 9. Türbin C’nin çıkışındaki elektriksel güç 

5. SONUÇLAR

Rüzgar türbini kurmak isteyen yatırımcılar 

ödedikleri toplam maliyetin en kısa sürede geri 

dönmesini isterler. Büyük güçlü rüzgar türbini 

yatırımlarında bu durum maliyetin fazla 

olmasından dolayı daha da önem kazanır. 

Özellikle rüzgar çiftliklerinin kurulumunda çok 

ayrıntılı fizibilite çalışmalarının yapılması 

gerekir. Doğrudan tahrikli rüzgar türbinlerinde 

toplamda yaklaşık %5 olan üç kademeli dişli 

kayıpları ortadan kalkmaktadır. Bu durum ilk 

bakışta avantajlı olarak görülmekte ve 

yatırımcılar bu türbinlere yönelmektedir. Fakat, 

türbin kanat yapıları verimlerini daha fazla 

etkilemektedir. 

Bu çalışmada, üç farklı ithal rüzgar türbininin 

performansı türbin katalog verileri ve bir yıllık 

ölçülmüş gerçek rüzgar verileri kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Türbinlerin işletme, bakım ve 

kurulum maliyetleri piyasa değerlerine yakın 

alınmıştır. Karşılaştırma sonucunda kanat yapısı, 

dolayısıyla performansı, en iyi olan türbinin bir 

yılda ürettiği elektrik enerjisinin en fazla olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle, türbin seçiminde türbin 

katalog verilerinden türbin kanatlarının güç 

katsayıları ile güç eğrileri ayrıntılı olarak 

incelenmeli ve seçim buna göre yapılmalıdır. 
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ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE YÜK FREKANS 

KONTROLÜNÜN BULANIK MANTIK İNCELENMESİ VE YFK 

TASARIMI 

Mehmet Mustafa Yıldırım2,Yrd. Doçent Ersin Özdemir1

1FakültesiFen Bilimleri Enstitüsü 

İskenderun Teknik Üniversitesi 

ersin.ozdemir@iste.edu.tr, mehmusyl@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmada güçleri 100 kW’a kadar olan küçük çaplı hidroelektrik elektrik 

santrallerinde kullanılabilecek yük-frekans kontrolü ele alınmıştır. Köy ve 

mezralarda bulunan debileri fazla olmayan akarsu yataklarından kurulacak küçük 

çaplı santraller için frekans kontrolörün çalışması simüle edilmiştir. Bu frekans 

kontrolörün çalışma esnasında yarı iletken elemanları kullanılarak ve yarı iletken 

teknolojiden faydalanarak yük frekans kontrolörü tasarlanmıştır. 

Araştırma sırasında genel olarak güç sistemleri birimlerinden bahsedilmiş, güç 

sistemleri incelenmiştir. Yük frekans kontrolünde olan genel kontrol tipleri 

incelenmiştir. Elektronik yük frekans kontrolörü için PID ve Fuzzy kontrol tekniği 

uygulanmıştır. Elektronik yük frekans kontrolörü Matlab programında modelleme 

yapılarak incelenmiştir. Modelleme yapıldıktan sonra ilgili kontrolöre ait 

simülasyon sonuçları kontrolsüz ve PID kontrollü olarak alınmıştır. 

1.GİRİŞ

Frekans kontrolünde değişik yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler üretim 

kaynağının özelliklerine göre değişim 

göstermektedir. Üretim tesislerini 

büyüklüğü, üretim kaynağının tipi gibi 

özellikler bahsi geçen frekans 

kontrolündeki farklı metotların 

kullanılmasına neden olmaktadır. 

Frekans kontrolünü sağlayan sistemler 

frekansın değişimine göre tepki vererek 

frekansı kontrol ederler. Frekans 

kontrolü  ile  yük  miktarının değişimine 

bağımlı olan aktif güç kontrol edilir. 

Aktif güç iş yapan güçtür ve frekans ile 

doğru ilişkilidir. Aktif güç senkron 

generatörlerde rotoru döndüren mekanik 

güce bağımlıdır. Mekanik gücün artması 

rotorun hızını ve aktif gücü artırır. 

Elektrik tüketiminin artması rotorun 

hızını ve aktif gücü azaltır. Sonuç olarak 

üretimin ya da tüketim artması ile 

oluşacak dengesizliği frekans kontrolü 

ile sağlar. 

mailto:ersin.ozdemir@iste.edu.tr
mailto:ersin.ozdemir@iste.edu.tr
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Hız 

Güç 

Governor 

Sistemi Referans 

Kuru Buhar 

Kontrol Vanası 

kullanımı önemini göstermiştir. Yarı 

iletken teknolojinin kullanımı, frekans 

kontrolünü alternatörün veya türbinin 

dönme hızından bağımsız olarak 

yapılabileceğini göstermiştir. Bu yüzden 

yeni bir çığır açmıştır. Alternatörün 

belirli  bir   gerilim  üretmesi  yeterlidir. 
Türbin     Generator 

Öyle   ki   üretilen   gerilim   yarı iletken 
teknoloji  sayesinde  istenen  gerilime ve 

Şekil1 Elektrik üretim genel 

görünüm sistemi 

Şekil 1’ te elektrik üretimi yapan 

ve frekans kontrolünü mekaniksel olarak 

sağlayan frekans kontrolör 

gösterilmiştir. Aktif gücün kontrolü 

türbine gelen buharın miktarı ile kontrol 

edilerek sağlandığı gösterilmiştir. 

Frekans kontrolü rotora uygulanan 

mekanik güç kontrol edilerek yapılır. 

Frekans kontrolü genel olarak 

mekaniksel gücün kontrolü ile 

sağlanmaktadır. Türbinin dönme hızı 

mekanik güce bağımlı olarak 

değişmektedir. Türbin hızının mekanik 

olarak ayarlanamadığı sistemlerde 

türbinin hızı değişken olacaktır. Bu 

durumda türbin kontrol edilmez ve 

türbinin değişik hızlarda dönmesine izin 

verilir. Değişken hızlarda dönen türbin 

neticesinde generatörde kararsız hızlarda 

döner. Generatörün değişiken hızlarda 

dönmesi üretilen gerilim ve frekansta 

istenen değerlerden farklıdır. Bu 

durumda frekans kontrolü ve gerilim 

kontrolünün kararlı hale gelmesi için 

yarı iletken teknolojisinden 

faydalanılmıştır. 

Yarı iletken teknolojisinin 

gelişimi ile frekans kontrolünde yeni bir 

dönem başlamıştır. Rüzgâr hızlarının 

değişken olması rüzgâr ile üretim yapan 

elektrik    sistemlerde    bu   teknolojinin 

frekansa getirilebilmektedir. Yarı iletken 

teknolojisinde inverter, doğrultucu, 

kıyıcı gibi güç blokları bulunmaktadır. 

Bu bloklar belirli bir dizayna göre bir 

araya getirilerek frekans kontrol 

sistemleri tasarlanmaktadır. Özellikle bu 

tasarımlar inverter olarak adlandırılır. Bu 

tasarımların çalışma mantığı gerilimi 

AC-DC-AC şekline belirli kontrol 

algoritması ile dönüştürerek sağlanır. 

AC-DC gerilim çevriminde üretilen 

kararsız AC gerilim, doğrultucular 

vasıtası ile DC gerilime dönüştürülür ve 

inverter içinde DC bara olarak bilinen 

baraya gönderilir. DC barada DC 

gerilimi tam DC çevrilir. DC barada 

bloğunda gerilim son olarak kıyılarak 

istenen gerilim ve frekanstaki AC 

gerilime dönüştürülür. Özellikle solar 

santrallerde bu tür frekans kontrollerin 

kullanılması zorunludur. Çünkü solar 

panellerin ürettiği elektrik türü DC 

elektriktir ve efektif değer bakımından 

küçük olduğu için şebekede 

kullanılamaz. İnvertörler sayesinde DC 

gerilim istenen AC gerilim ve frekansa 

çevrilir. Günümüzde ABB, GE, 

SIEMENS gibi büyük firmalar büyük 

güçlü(1MW’ a kadar) solar inverterler 

üretmiştirler. 

İnverter teknolojisinde sadece 

istenen şebeke gerilimi ve frekansı 

üretmek yeterli değildir. Üretilen 

elektrik şebekeye(on-grid) dâhil 

edilecekse gerilim ve frekansın şebeke 

frekansı senkronize etmesi gereklidir. 

Gerilimin faz açısının da şebeke açısı ile 

aynı olması gerekmektedir. Yarı iletken 

teknoloji bu konuda da sorunu 

çözmüştür. Şebeke bağlanma özelliği 

taşıyan (On grid) sürücüler faz açısını da 
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Sayaç 

Solar Panel 

Şebeke ayırıcı şalter 

AC 

Akım 

Şebeke 

Ara elektrik panosu 
DC Akım 

Şebeke kontrollü Sistem 

Şebeke kontrollü inverter 

Su turbini 

Alternator 

Su Tankı 

ELC 

kontrol 

şebekeye göre ayarlar ve bu şekilde 

şebekeye senkron olarak bağlanmaya 

olanak sağlarlar. Sürücülerin frekans 

kontrolünde getirdiği kolaylıklar büyük 

avantajdır. Bu sistemlerin pahalı olması 

dezavantajdır. 

Şekil2 Solar elektrik üretim genel 

santrali gösterimi 

Şekil 2 solar bir sisteme ait genel 

görünüm    gösterilmiştir.      Solar 

sistemlerde kullanılan sürücüler DC-AC 

mantığına göre çalışır. Çünkü solar 

üreteçler DC gerilim üretirler. Oluşan 

DC gerilim sürücüye direk bağlanacağı 

için  solar   sistemlerde    kullanılan 

sürücülerde AC gerilim girişi bulunmaz. 

Bu projede  de   yarı   iletken 

teknolojisinden        faydalanılmıştır. 

Çalışmada      kullanılan      frekans 

kontrolörün en büyük avantajı diğer 

kontrollerin    aksine     ucuz     yarı 

iletkenler(Triyak, PIC mikrokontrollör) 

kullanılmış olmasıdır.    Ayrıca   yapı 

bakımından basit bir yapıya sahiptir. Bu 

sistemde  tüketici  yükleri  ve  denge 

yükleri  olmak    üzere   iki   tür    yük 

bulunmaktadır.    Üretilen    aktif   güç, 

gerçek yükler ve denge yükleri arasında 

paylaştırılma   esasına  göre    frekans 

kontrol edilmektedir. Tüketici yükler ana 

alıcılardır ve önceliklidir. Denge yükleri 

ise aktif gücün istenmediği durumlarda 

enerjinin  ısıya  dönüştürülerek sistemde 

dengeyi sağlamaya çalışan yüklerdir. 

Türbin hızının kontrolünün 

yapıldığı ve yarı iletkenlerin kullanıldığı 

bu yöntem ile özellikle mikro 

hidroelektrik santralleri için uygun bir 

seçenektir.    Diğer    güç   sistemlerinde 

türbine giden mekanik güç, yük 

değişimine göre değiştirilmektedir. 

Türbinin hızı mekanik güç değiştirilerek 

ayarlanmaktadır. Bu çalışmada türbini 

çeviren mekanik gücü kontrol edecek 

ayrı bir yapı bulunmamaktadır. Yani 

türbinin çeviren kaynağa müdahale 

edilmemektedir. Öyle ki generatörü 

döndüren mekanik güç her zaman 

aynıdır. Yalnız yük miktarı değiştirilerek 

türbin hızı değiştirilmektedir. Burada 

önemli olan nokta toplam yük miktarı ve 

toplam harcana güç generatörün ürettiği 

aktif güce eşit ya da altında olmalıdır. 

Tüketici gücünün fazla olması 

generatörden fazla güç çekimine yol 

açacaktır. Aşırı güç tüketimi rotorda 

frenleme etkisi yaratacağından frekansta 

anlık düşmelere sebep olacaktır. 

Sistemde tüketici yük miktarı değişken 

olduğu için toplam yük miktarını 

dengelemek gerekmektedir. Bu yüzden 

denge yükleri sistemde sürekli hazır 

bulundurulur. 

Kontrol ünitesi sistemde yük 

gereksinimini anlar ve yarı iletkenler 

vasıtası ile denge yüklerini devreye alır. 

Kontrol ünitesi, sistemde üretilen 

elektrik frekansını ölçerek sisteme ne 

kadar yük dâhil edileceğini ya da 

edilmeyeceğini milisaniyeler 

mertebesinde karar verir. Elektronik ve 

yarı iletken teknolojisinden 

faydalanılarak frekans kontrolü yapan bu 

tür sistemlere elektronik yük frekans 

kontrolörü(Electronic load frequency 

controllor) denir. 

Şebeke 

Denge 

Dirençleri 

Şekil3   ELC   kontrollü  elektrik 
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üretim santrali 

Bu uygulamada kullanılan 

sistemde türbini çeviren mekanik 

kuvvetin sabit olması için suyun debisi 

her zaman maksimum ve sabit olmalıdır. 

Generatörün nominal değerde dönmesi 

için su debisinin sabit olması gereklidir. 

Generatörün nominal devirde dönerek 

nominal çıkış gücü verir. ELC sistemin 

frekansını olarak generatörün dönüş 

milinden ölçer. Eğer frekansta bir 

değişme olmuyor ise ELC bu durumu 

tüketilen ile üretilen enerji aynı olduğu 

kararına vararak sisteme müdahale 

etmez. Yani sisteme herhangi bir yük 

ilave etmez ya da denge yük dâhil 

edilmiş devre dışı bırakmaz. Bunun 

dışındaki durumlarda ise denge yüklerini 

ilave eder ya da denge yüklerini devre 

dışı bırakır. Yük dengeleme işleminde 

yüklerin tam olarak devre dışı bırakmak 

ya da devreye almak sistemde ani 

yüklenmelere sebep olacaktır. Bu 

durumda hassas bir kontrol 

olmayacaktır. Bu durumda yükler belirli 

oranlarda devreye girmeli ya da 

çıkmalıdır. Denge yükleri bu nedenle 

belirli oranlarda kademelendirmek bir 

çözüm olarak düşünülmüş ve frekans 

kontrolündeki hassasiyet artırılmıştır. 

Yüklerin var yok şeklinde devreye 

alınması yerine yarı iletken 

teknolojisinden faydalanılarak kısmi ya 

da oransal olarak devreye alınması 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede 

kontrol üzerindeki hassasiyet 

artırılmıştır. 

Yarı iletken teknolojisinde, İzole 

edilmiş kapılı iki kutuplu transistor 

(IGBT), entegre edilmiş kapı 

komütatörlü tristör (IGCT) gibi 

kontrollü kapılar bu tür çalışmalarda 

sıkça kullanılan kapılardandır. Genel 

olarak bu kapıların PWM tekniği ile 

kontrol edilerek uygulamalar 

yapılmıştır.    PWM    tekniği,  kapıların 

devrede kalma süresinin değiştirilmesi 

ile darbe genliğinin süresi değiştirilir. 

Genlik süresinin değişimi ile çıkış birimi 

analog olarak değişmektedir. Maliyet 

bakımından bu kapılarını pahalı olması 

ve uygulama alanı için ek kontrol 

birimlerine gereksinim duyulması 

gerektiğinden kullanıcılar için uygun 

olmayabilir. Bununla beraber bu 

kapılarla çok daha hassas ve doğru 

sonuçlar verecek sistemler tasarlanabilir. 

Bu yüzden inverter teknolojinde bu 

kapılar daha çok kullanılmaktadır. 

Yarı iletken teknolojide diğer bir 

ekipman olan triyak ile de bu çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmada IGCT ve 

IGBT kapılarının yerine kullanılmıştır. 

Triyak maliyeti bakımından daha ucuz 

olduğu için ve kontrol yönünden daha az 

kapsam gerektirdiğinden kullanıcı 

dostudur. 

Çalışmada kullanılan triyaklar 

dengeleme dirençlerini devreye alma 

amaçlı kullanılacaktır. Kontrolör triyak 

sayesinde gerekli denge yükü devreye 

alacak ya da devre dışı bırakacaktır. Bu 

çalışmada kullanılan kontrolör için 

Fuzzy kontrol ve PID kontrol ayrı ayrı 

kullanılmıştır. Ne kadar gücün 

sönümlenmesi gerektiğini kontrolör 

içinde bulunan program karar 

vermektedir. Denge yükleri 

kademelendirildiği için kademe sayısına 

göre triyak gurubu oluşturulmuştur. 

Triyakların tetiklenme zamanları bir 

önceki gerçekleşen yarım saykılın 

zamanı belirlenerek hesaplanmıştır. PID 

ve Fuzzy kontrol tekniğinin kullanıldığı 

bu uygulamada gerekli modellemelerin 

sonuçları uygulamalar kısmında 

sunulmuştur. Bu sistem Matlab 

programından ortamında simüle 

edilmiştir. 

Bu modellemede 85 kW gücünde 

3 faz, gerilimi 400 volt ve rotor hızı 1500 

rpm olan senkron generatör 

kullanılmıştır.  Bu  generatörün nominal 
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gücünde 1500 rpm dönecektir. 

Pg  = Pc + Pd (1) 

Pg = Generatörün üreteceği nominal güç 

Pc  = Tüketicinin tükettiği güç 

Pd  = Denge gücü 

Bu denklemlerden yola çıkarak 

tüketilen güç üretilen güçten az olduğu 

zaman generatörün dönüş milinin hızı 

artacak ve generatör 1500 rpm’ den fazla 

dönecektir. Dolayısı ile frekans 

artacaktır. Diğer türlü tüketilen güç 

üretilenden      fazla      olduğu    zaman, 

generatör kullanılmıştır. Modellemede 

Senkron generatörün frekansı generatör 

çıkış fazları üzerinden her fazdan ayrı 

ayrı ölçülmüştür. Matlab ortamında 

oluşturulan gömülü program yazma 

tekniği kullanılmış ve matlab 

programında kendi kontrol sistemi 

(ELC) oluşturulmuştur. Sistemde 3 tane 

ELC kullanılmıştır. Kullanılan bu her bir 

kontrolör senkron generatörün çıkış 

fazlarına ayrı ayrı adapte edilerek her faz 

için ayrı kontrol yapılmıştır. 

Generator 

R 

generatör durmak isteyecektir ve 

generatörün hızı 1500 rpm’in altına 

düşecektir. Dolayısı ile frekans 

düşecektir.       ELC    içindeki  yazılıma 

Devir 

S 

T 

ELC1 ELC2 ELC3 

Yük 

Sönümleme 

dirençleri 

değişiklikler sayesinde generatörün 

durmasını engelleyecek yükleri devre 

dışı bırakabilir. 

PID ve Fuzzy yöntemleri ayrı 

ayrı ve beraber kullanıldığı ELC 

sisteminde denge yükleri için 4 kademe 

vardır. Bu kademeler yazılım vasıtası ile 

ikili kod sistemine göre devreye 

alınabilmektedir. Bu sayede sistemde 24 

tane denge yük kademesi olacaktır. 

Tüketicinin değişken gücüne göre 

triyakların tetikleme açıları ELC 

kontrolünde yazılım ile belirlenmiştir. 

PID kontrolünde ise dört çıkışta kendi 

aralarında kullanılmadan kombinasyon 

yapılarak en uygun çıkış bulunmaya 

çalışılmıştır. Bu şekilde on altı çıkış 

oluşturulmuştur. Fuzzy kontrolde ise bu 

dört çıkış lineer olarak en küçüğünden en 

büyüğüne doğru olarak çıkışları devreye 

alınıp çıkması ile kontrol yapılmıştır. 

2 SİSTEMİN MATLAB’DA 

MODELLENMESİ 

Sistem Matlab simulink 

ortamında modellenmiştir. Bu 

modellemede 85 kW gücünde 1500 rpm, 

üç faz  400 volt  gerilim  çıkışlı senkron 

Şekil4 Üç fazlı ELC kontrolörü 

sistemin prensip şeması 

3 TEST SONUÇLARI 

Kontrol içinde bulunan yazılım 

için iki türlü kontrol türü 

kullanılmaktadır. PID ve Fuzzy kontrol 

tekniğinin ayrı ayrı simüle edilerek 

yapılan bu testler sonucunda farklı 

cevaplar alınmıştır. 

Tablo1 te yapılacak testlerde 

kullanılacak üreteci, tüketici ve kontrol 

tipleri gösterilmiştir. Bu tablodan 

anlaşılacağı üzere testler üç aşamada 

yapılmıştır. Testlerden birincisi yük 

frekans kontrolü (ELC) olmadan olacak, 

ikinci aşamada PID kontrollü yük 

frekans kontrolörü (P-ELC) ile 

yapılacaktır. 
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Tablo1 Frekans kontrolör test 

içerik tablosu 

Şekil 5 Yük Kontrolsüz sistemde 

frekans gösterimi 

Şekilde 5 de ilk aşamada yapılan 

frekans kontrolü için simülasyon sonucu 

gösterilmiştir. Bu kontrolde frekans 

kontrol olmadığı için kısa zamanda hızlı 

artış olduğu gözükmektedir. Frekans 

0,12 sn gibi sürede 50,8 Hz’ e kadar 

çıkmaktadır ve bu artış zamanla doğru 

orantılı olarak devam etmektedir. 

Sistemde herhangi bir kontrolörün 

olmadığından bu artış lineer şekilde 

devam edecektir. Frekansta ki artış 

miktarı her ne kadar lineer olsa da 

enterkonnekte şebekelerde bu tür artışlar 

için belirli limitler vardır. Bu limitlerin 

üstüne çıkılması durumunda santral 

devre dışı bırakılacaktır. 

Şekil2 PID tabanlı yük kontrol 

sistemi ile sistemin frekansının gösterimi 

Şekilde 6 da ikinci aşamada 

yapılan frekans kontrolü için simülasyon 

sonucu gösterilmiştir. Bu kontrolde 

frekans kontrolü PID kontrolör ile 

yapılmaktadır. Bu kontrol sonucunda 

frekans belirli değer aralığında kalarak 

frekans kontrol altına alınmaktadır. Bu 

artışın sebebi PID kontrolörün Fuzzy 

kontrolör gibi tepki değerinin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Frekans 

0,15 sn gibi bir sürede kontrol altına 

alınmaktadır. Bu kontrolün sayesinde 

frekansın 0,15 sn gibi sürede 50,24 Hz 

bandına sabit konuma gelmiştir. 

Şekil7 Fuzzy tabanlı yük kontrol 

sistemi ile sistemin frekansının gösterimi 

Şekil7’de frekans kontrolü fuzzy 

kontrolör ile yapılmaktadır. Bu kontrol 

sonucunda frekansın az miktarda arttığı 

gözlemlenmektedir.   Bu   artışın olması 

Uygulama Senk.Gen. 

Gücü 

Tüketici 

Gücü 

Kontrol 

Durumu 

1 

85 kW 60 kW 

Kontrols 

üz. 

2 PID 

kontrollü 

3 Fuzzy 

Kontrollü 
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fuzzy kontrolün tepki vereceği hata 

alanının içinde olmamasından 

kaynaklıdır. Yani ilk hata değeri belirli 

bir değerden sonra değerlendirilir. 

Frekans 0,1 sn gibi bir sürede kontrol 

altına alınmaktadır. Bu kontrolün 

sayesinde frekansın 0,1 sn gibi sürede 

50,17 Hz bandına sabit kalmıştır. 

4 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Klasik kontrol sistemlerinde yük 

frekans kontrolünde, generatörün hızı bir 

kontrolcü ve mekanizma tarafından 

sağlanmaktadır. Öyle ki klasik yük 

frekans kontrolünde         denetim, 

generatörün döndüren mekanik gücün 

ayarlanması ile yapılır. Generatör 

çevrimini yapan mekanik güç su, buhar 

ve rüzgâr gibi fiziksel etmenler 

tarafından sağlanır. Bu fiziksel unsurları 

bir kontrolcü mekanizma sürekli kontrol 

edilerek gerekli mekanik güç kontrol 

edilir. Klasik frekans kontrolünde bu 

kontrolcü mekanizma mutlaka olmak 

zorunda olduğundan ek bir yatırıma ve 

maliyete sebep olmaktadır. Öyle ki 

generatörün hız ayarı giriş mekanik 

gücünü ayarlayan mekanik bir yapı 

bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında 

frekans denetimi, klasik yöntemlerden 

farklı olarak bu tür kontrolcü 

mekanizmalar olmadan tasarlanmıştır 

Elektrikte kalite üretimden 

tüketime kadar elektriği istenen gerilim 

ve frekansta sapmalara uğramadan 

ulaştırmaktır. Bu projede, generatörde 

üretilen elektriğin frekansının ELC adlı 

kontrolör sayesinde kararlı halde 

kalması sağlanmıştır. Sistemde 

kullanılan ELC’nin kontrol yazılımında 

PID ve Fuzzy kontrol yöntemleri 

bulunmaktadır. Bu kontrol sistemlerinin 

her birinin kendine göre farklı kontrolü 

vardır. Bu iki ayrı kontrol tekniği ile 

sistemde frekans kontrol edebilmektedir. 

Her iki kontrolün modellemeleri 

yapılmış ve sonuçları grafiklerle 

gösterilmiştir. Kullanılan sistemde ELC 

olmadan sistemin frekansı 1sn’de 51 Hz’ 

in üstüne çıkmaktadır. ELC kontrol 

sistemi sayesinde sistemin frekansı 

0,3sn’de 50 - 51 Hz arasında kontrol 

edilebilmektedir. 
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Özet 

Kentsel mekânın örgütlenmesi, kentsel enerji 

akışlarının da belirleyicisidir. Dolayısıyla kentsel mekân 

planlamasının enerji akışları ile birlikte entegrasyonu, 

yerel yönetimlerin küresel ısınma tehdidi ile 

mücadelesinde en güçlü yanlarından biridir. İklim 

değişikliği ve yenilenebilir enerji konusunda, dünyanın 

birçok bölgesinde yerel yönetimler kendi aralarında 

işbirlikleri gerçekleştirmektedir ve uluslararası 

müzakerelerde, hükümetler kadar önemli bir oyuncu 

olmaya başlamışlardır. Dünyada en geniş çaplı yerel 

yönetimler topluluğu olan “Covenant of Mayors”, iklim 

değişikliği ile mücadele konusunda ciddi çalışmalara 

başlamıştır ve dünyanın dört bir yanından ilgili 

sözleşmeye imza atan yerel  yönetimlerden, 

sürdürülebilir enerji eylem planı hazırlamalarını talep 

etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’ de yerel yönetimlerin 

ne kadarının iklim değişikliği ile mücadele konusunda 

bilinçli olduğu ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 

(SEEP) hazırlayan kentlerin, sera gazı azaltım eylemleri 

incelenmiştir. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

EYLEM PLANI (SEEP)

“Covenant of Mayors (CoM)”, Avrupa Komisyonu 

kapsamında oluşturulan ve temel amacı sera gazı 

azaltılmış ve küresel ısınmayla savaşan bir dünya 

için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

özendirmek ve desteklemek olan Başkanlar 

Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmeyi imzalayıp taraf olan 

yerel yönetimler, hazırlayacakları sürdürülebilir 

enerji eylem planında yer verdikleri strateji ve 

eylemleri uygulayarak, 2020 yılına kadar sera gazı 

salım değerini en az %20 azaltmayı taahhüt 

etmişlerdir. 

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı içeriği, referans 

salım envanteri sonuçlarına göre, yerel yönetimin 

(mutlak veya bağıl) CO2 azaltma hedefine ulaşmak 

için eylem ve fırsatları tanımlar. Somut tedbirleri, 

şartları, üstlenilen sorumlulukları içeren uzun vadeli 

stratejiyi   belirler.   Öncelikli   olarak, Belediye’nin  

kendi bina, tesis ve taşıt filosuna ilişkin önlemleri 

belirtir. Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi 

yapacak (Fotovoltaik, rüzgâr, kojenerasyon, 

biyokütle) tesisler kurulmasına ilişkin planları 

kapsar. Uzun vadede enerji tüketimini etkileyecek 

imar planı, enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmet 

alımları ile piyasaları tetiklemek gibi tedbirleri 

içerir. 

2. TÜRKİYE’DE SEEP

HAZIRLAYAN YEREL

YÖNETİMLER

Dünyada, “Covenant of Mayors” sözleşmesini 

imzalayan yerel yönetim sayısı 6687’dir. Bunların 

içinde, SEEP hazırlayan yerel yönetim sayısı ise, 

28.08.2017 tarihi itibariyle 5946’dır. İlerleyen 

dönemlerde, gözlem yapıp, rapor hazırlayan yerel 

yönetim sayısı ise 1502’ de kalmaktadır [1]. 

Türkiye’de ise sözleşmeyi imzalayıp, SEEP 

hazırlayan yerel yönetimler, Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu planların özet değerlendirmesi, 

ilerleyen bölümlerde yapılmıştır. 

Tablo 1: Türkiye’de SEEP hazırlayan yerel yönetimler. 

İmzalayanlar Müzakere Tarihi 

Bursa Büyükşehir 

Belediyesi 

15.07.2016 

(2030 yılı uyumlu) 

Maltepe Belediyesi 15.06.2016 

İzmir Büyükşehir 

Belediyesi 

13.04.2016 

Nilüfer Belediyesi 25.01.2016 

Kadıköy Belediyesi 06.03.2015 

Eskişehir Tepebaşı 

Belediyesi 

03.12.2014 

Seferihisar Belediyesi 15.11.2013 

Bornova Belediyesi 07.02.2013 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

13.01.2013 

Karşıyaka Belediyesi 10.06.2012 

mailto:mertbiter35@gmail.com
mailto:mertbiter35@gmail.com
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2.1. Karşıyaka Belediyesi 

2009 yılını referans yıl seçen Karşıyaka Belediyesi, 

CO2 emisyonunu 2009 yılı için 589.590 ton CO2e 

olarak hesaplamıştır. Bu emisyonunun %76’sının 

binalar, ekipman, tesisler ve endüstriyel 

işletmelerden; %24’ünün ise ulaşım sektöründen 

kaynaklandığına yer verilmiştir [2]. 

Tablo 2: Karşıyaka Belediyesi sera gazı salımı (2009). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Binalar, 

ekipman, 

tesisler ve 

endüstriyel 

işletmeler 

1.274.145 449.076 

Ulaşım 539.664 140.514 

Toplam 1.813.809 589.590 

Karşıyaka Belediyesi, 2020 yılına kadar aşağıdaki 

faaliyetleri gerçekleştirerek, bu salım miktarını %35 

düşürmeyi taahhüt etmiştir [2]: 

 Hizmet binalarında enerji verimliliği

çalışmaları, akıllı bina inşası

 Aydınlatmada enerji tasarrufu yüksek

gereçlerin kullanımı

 Isıtma için güneş enerjisinden yararlanma,

doğalgaz kullanımını arttırma

 Tüm konutlarda yalıtım çalışmaları

 Aydınlatma için güneş enerjisinden 

faydalanma

 Ulaşımda CNG yakıtıyla çalışan araç

sayısının arttırılmasına yönelik çalışma

 Elektrikli araçların teşviki, toplu taşıma

için banliyö ve tramvayın desteklenmesi

 Bisiklet yollarının yapılması

 Ağaçlandırma çalışmalarının arttırılması

 Rüzgâr enerjisiyle elektrik üretimi

2.2. Antalya Büyükşehir Belediyesi 

2012 yılını referans yıl kabul eden Antalya 

Büyükşehir Belediyesi (ABB), yıllık sera gazı 

envanterini 5.840.104 ton CO2e olarak belirlemiştir. 

İlgili salımı, %55,8ile bina, ekipman ve tesislerin;  

%35,2 ile ulaşım sektörünün; %9 ile de diğer 

sektörlerin oluşturduğu hesaplanmıştır [3]. 

Tablo 3: ABB sera gazı salımı (2012). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Bina, ekipman 

ve tesisler 

6.583.799 3.255.971 

Ulaşım 8.556.095 2.054.890 

Diğer 

Salımlar 

0 529.243 

Toplam 15.139.834 5.840.104 

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılına kadar 

aşağıdaki eylemleri uygulayarak, toplam emisyonu 

miktarını %23 azaltmayı taahhüt etmiştir [3]:  

 Enerji verimli ve yenilenebilir enerji

tabanlı bir kentsel dönüşüm planı

 Mevcut konutlar, belediye binaları ve 

ticari işletmelerde ısı yalıtımı

 Aydınlatmada enerji tasarrufu yüksek

armatürlerin kullanılması

 Sokak aydınlatma sistemlerine, fotovoltaik

entegrasyon çalışmaları

 Metrobüs ve hafif raylı sistem payının

arttırılması

 Bisiklet kullanımı için gerekli altyapının

oluşturulması

 Elektrikli ve CNG yakıtı kullanan araçların

teşviki

Trafik sistemlerinin yenilenebilir enerjiyle

optimizasyonu

 Otellerde yenilenebilir enerji 

uygulamalarının arttırılması, çatılara 

fotovoltaik entegrasyonu

 Tarım alanlarında güneş enerjisinden

yararlanma

 Orman ve tarımsal atıklarlardan biyokütle

eldesi

 GES ve RES sistemlerinden elektrik

üretimi

 Katı atık ve atık su yönetiminin etkin

kılınması

 Belediyede bu konuda bilgilendirme

noktaları oluşturmak

 Ekonomik sürüş teknikleri eğitimleri

düzenlemek

2.3. Bornova Belediyesi 

2011 yılını referans yıl seçip, sera gazı envanteri 

çalışması yapan Bornova Belediyesi, salım değerini 

2011 yılı için 1.015.581 ton CO2e olarak 

belirlemiştir [4]. 
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Tablo 4: Bornova Belediyesi sera gazı salımı (2011). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Konut 566.774 228.959 

Ticari 260.182 116.477 

Enerji 

Üretim 

Tesisleri 

448.812 90.805 

Taşıtlar 1.770.503 413.191 

Katı atık 110.890 

Atık su 53.244 

Toplam 3.046.271 1.015.581 

Bornova Belediyesi, 2020 yılına kadar, aşağıda yer 

verdiği hedefleri uygulayarak salım miktarını %25 

azaltmayı taahhüt etmiştir [4]: 

 Hizmet binalarında enerji verimliliği etüt

çalışmaları

 Yeni hizmet binası projesi

 Konutlarda ve ticari işletmelerde ısı

yalıtımı

 Yenilenebilir enerji tabanlı kentsel 

dönüşüm

 Elektrikli araçların teşviki, elektrik şarj

istasyonlarının kurulması

 Belediye otobüslerinin CNG yakıt 

kullanan araçlarla değiştirilmesi

 Ekonomik sürüş eğitimleri

 Toplu taşımanın özendirilmesi

 Park aydınlatmalarında yenilenebilir 

enerjiden yararlanma

 Modern katı atık depolama tesisi 

kurulması, atık su tesisinden yararlanma

 Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjiden

faydalanma, 300 kW gücünde fotovoltaik

sistem kurulması

 İlçede enerji bilgi noktaları oluşturmak

2.4. Seferihisar Belediyesi 

Seferihisar Belediyesi, 2012 yılını referans yıl 

belirleyerek, sera gazı emisyonunu 60.456 ton CO2e 

olarak hesaplamıştır [5]. 

Tablo 5: Seferihisar Belediyesi sera gazı salımı (2012). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Konut 29.952 13.363 

Ticari 7.757 3.743 

Sanayi 2.259 1.201 

Taşıtlar 90.421 21.188 

Katı atık 10.224 

Atık su 4.009 

Tarım ve arazi 

kullanımı 

6.728 

Toplam 130.389 60.456 

2020 yılına kadar, aşağıdaki eylem ve hedefleri 

gerçekleştirerek sera gazı salımını %24 düşürmeyi 

taahhüt etmiştir [5]: 

 Binalarda enerji verimliliği etütleri ve

binalarda ısı yalıtımı

 Enerji etkin kentsel dönüşüm çalışmaları

 Toplu taşıma ve bisiklet kullanımının

arttırılması çalışmaları

 CNG yakıtlı araçların ve elektrikli

araçların teşviki

 Akıllı trafik optimizasyonu

 Raylı sistem inşası

 Aydınlatmada enerji verimli ampuller ve

fotovoltaik uygulamalarının kullanılması

 Elektrik üretiminde çatı tipi FV 

uygulamaları

 Katı atıklardan faydalanma amaçlı tesis

kurulması

 Atık su ile biyogaz üretme çalışması

 Enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme

çalışmaları

2.5. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 

2010 yılını referans yıl belirleyen Tepebaşı 

Belediyesi’nin sera gazı envanteri, 749.119 ton 

C02e’dir [6]. 

Tablo 6: Tepebaşı Belediyesi sera gazı salımı (2010). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Bina, konut, 

ekipman ve 

tesisler 

1.189.151 355.702 

Ulaşım 1.099.072 291.259 

Diğer salımlar 102.158 

Toplam 2.288.222 749.119 
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Tepebaşı Belediyesi, aşağıdaki faaliyetleri 

hazırlayarak, 2020 yılına kadar sera gazı salımını 

%23 azaltmayı taahhüt etmiştir [6]: 

 Mevcut konutlarda doğalgaza geçişin

hızlandırılması

 Tüm konutlarda ısı yalıtımı çalışmaları

 Aydınlatma ve elektrikli cihazların enerji

verimli cihazlarla değişimi

 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji

etkin kentsel dönüşüm

 Konut harici binaların enerji verimliliği

etüt çalışmaları

 Sokak aydınlatmalarında enerji 

verimliliğinin temel alınması

 Toplu taşımada elektrikli araçların teşviki

 Toplu taşımada tramvay projesi

 Bisiklet yollarının yapılması ve 

özendirilmesi

 Trafikte akıllı sistem uygulamaları
 Belediye binalarında ve diğer konutlarda

yenilenebilir enerjiden faydalanma

 Katı atık tesisinde biyogazdan elektrik

üretimi

 Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu

konusunda etkinlikler düzenlemek

2.6. Kadıköy Belediyesi 

Kadıköy Belediyesi, 2010 yılını referans yıl 

belirleyerek sera gazım salımını, 1.620.036 ton 

CO2e olarak hesaplamıştır [7]. 

Tablo 7: Kadıköy Belediyesi sera gazı salımı (2010). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Konutlar 3.155.063,64 803.249,62 

Üçüncül 

Binalar(ticari, 

resmi) 

845.200,05 294.142,20 

Özel  ve ticari 

araçlar 

2.108.504,85 522.644,96 

Toplam 6.108.768,55 1.620.036,78 

Aşağıdaki eylem ve hedefleri planlayarak, 2020 

yılına kadar sera gazı emisyonunu %20 düşürmeyi 

taahhüt etmiştir [7]: 

 Belediye binalarında enerji verimliliği ve

yenilenebilir enerji çalışmaları

 Üçüncül binalarda ve tüm konutlarda

izolasyon çalışmaları

 Enerji verimli kentsel dönüşüm 

uygulaması

 Park aydınlatmalarında, enerji verimliliği

ve yenilenebilir enerjiden faydalanma

 Belediyeye ait araçların düşük emisyonlu

araçlarla değiştirilmesi

 Toplu ulaşımın ve bisiklet kullanımının

yaygınlaştırılması

 Toplumsal bilinçlendirme çalışmaları

Enerji verimli ev aletleri projesi

2.7. Bursa Nilüfer Belediyesi 

2013 yılını temel alan Nilüfer Belediyesi, sera gazı 

salımını 746.893,728 ton CO2e olarak hesaplamıştır 

[8]. 

Tablo 8: Bursa Nilüfer Belediyesi sera gazı salımı (2013). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Binalar, 

ekipmanlar, 

yardımcı 

işletmeler 

1.719.350 415.205,530 

Sanayi 21.135.931 4.245.421,550 

Ulaşım 1.057.446,862 285.127,964 

Diğer 

Salımlar 

46.560,234 

Toplam 

(sanayi dahil 

tüm ilçe) 

23.912.727,862 4.992.315,278 

Toplam 

(sanayi hariç 

tüm ilçe) 

2.776.796,862 746.893,728 

Aşağıdaki faaliyetleri planlayarak, 2020 yılına 

kadar sera gazı salımını %20 azaltmayı taahhüt 

etmiştir [8]: 

 Elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerjiden

karşılanması amacıyla ilçe bazında enerji

kooperatifinin kurulması

 Belediye hizmet binaları için rüzgâr ve

güneş enerjisinden faydalanma

 Belediye binalarında kullanılan soğutma

gazının azaltılması

 Enerji verimli kentsel dönüşüm çalışmaları

 Tüm konutlarda yalıtım çalışmaları

 Enerji verimli ev aletlerine geçiş projesi

 Bisiklet yolu altyapısının sağlanması ve

bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması

 Toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri ve

toplu ulaşımın özendirilmesi
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 Örnek bir çiftlik kurularak, biyobozunur

atık miktarını azaltma çalışması ve çöp

toplama alanlarında biyogaz tesislerinin

kurulması

2.8. İzmir Büyükşehir Belediyesi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), salım azaltım 

hedeflerine baz oluşturacak referans yılı, 2014 

olarak   belirlemiştir   ve   sera   gazı salım  değerini  

8.912.556 ton CO2e şeklinde hesaplamıştır [9]. 

Tablo 9: İBB sera gazı salımı (2014). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Bina,  ekipman, 

tesisler, 

konutlar 

11.681.594 4.510.982 

Ulaşım 14.246.395 3.782.849 

Diğer salımlar 618.725 

Toplam 

(sanayi/sivil 

havacılık/tarım 

ve hayvancılık 

hariç) 

25.927.989 8.912.556 

Toplam (tüm 

salımlar dahil) 

21.451.526 

Aşağıdaki strateji ve eylemleri uygulayarak, 2020 

yılına kadar sera gazı emisyon değerini %20 

azaltmayı taahhüt etmiştir [9]: 

 Mevcut konutlarda ve ticari binalarda

(kamu da dahil) enerji verimliliği 

uygulamaları ve enerji tüketiminin 

azaltılması

 Isı yalıtımı

 Enerji etkin aydınlatma sistemlerinin

kullanılması (tasarruflu LED aydınlatma)

 Enerji verimliliği bilinçlendirme 

kampanyaları

 Kömürden doğalgaza dönüşüm çalışmaları

 Konutlarda kentsel dönüşüm ve enerji 

etkin yeni yapı üretimi

 Enerji etkin sokak aydınlatma sistemleri

çalışması (Fotovoltaik [FV] entegrasyonu)

 Toplu taşımanın yaygınlaştırılması

 Raylı ve diğer sistemlerin entegrasyonuyla

toplam verimliliğin arttırılması

 Hızlı tren bağlantısı ve toplu taşımaya

entegrasyonu ile sağlanan düşüşler

 Yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının

arttırılması

 Belediye araç filosunun elektrikli ve hibrit

araçlarla değiştirilmesi

 Akıllı trafik yönetimi çalışmaları

 Sürücü bilinçlendirme eğitimleri

 Yenilenebilir enerji uygulamaları

 Kentsel yapılı alanda, çatılarda FV

uygulaması konusunda bilinçlendirme

 Belediye ve iştirak binalarında FV

uygulaması

 40.000 konut için jeotermal ısıtma

 Katı atık sahası enerji tesisiyle elektrik

üretimi

 Kırsal kesimde biyokütle kullanılması

 Atık yönetimi sayesinde çöp gazı eldesi

çalışmaları

2.9. Maltepe Belediyesi 

Maltepe Belediyesi, 2014 yılını referans yıl seçerek 

sera gazı envanterini, 1.254.684 ton CO2e olarak 

hesaplamıştır [10]. 

Tablo 10: Maltepe Belediyesi sera gazı salımı (2014). 

Kategori Enerji Tüketimi 

(MWh) 

CO2e 
(ton) 

Bina, 

ekipman, 

tesisler ve 

konutlar 

2.306.019 718.879 

Ulaşım 1.723.143 465.325 

Diğer 

emisyonlar 

70.840 

Toplam 4.029.162 1.254.684 

Aşağıdaki hedef ve eylemleri gerçekleştirerek salım 

değerini 2020 yılına kadar %22 azaltmayı taahhüt 

etmiştir [10]: 

 Belediye binalarında ve tüm konutlarda

enerji verimliliği çalışmaları

 Binalarda ve konutlarda yalıtım 

uygulamaları

 Enerji etkin aydınlatma armatürleri 

kullanımı

 Konutlarda enerji etkin kentsel dönüşüm

çalışmaları

 Ticari binalarda enerji verimliliği 

çalışmaları

 Belediye araç filosunun hibrit ve elektrikli

araçlarla değiştirilmesi

 Ekonomik sürüş eğitimleri

 Toplu taşımanın, bisiklet kullanımının ve

yaya ulaşımının yaygınlaştırılması
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 Akıllı trafik yönetimi uygulamaları

 Sokak, park ve bahçe aydınlatmalarında

enerji verimliliği çalışmaları

 Belediye binalarında ve konutlarda çatı tipi

FV uygulamaları

 Enerji üretimi için atık su çamurundan

biyogaz kazanım çalışmaları

 Enerji bilgi noktaları oluşturmak

2.10. Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Türkiye’ de ilk olarak, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, “Covenant of Mayors” ın 2030 yılını 

hedef alıp, yeni bir dönüşüm  başlattığı 

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 

(SECAPs) kapsamında plan hazırlamıştır. Bu plan, 

henüz kabul aşamasında olduğundan ve  bu 

makalede sunulan diğer belediyelerin referans 

yılından (2020) farklı olduğundan, planın 

ayrıntıları, bu çalışma kapsamında incelenmemiştir. 

3. DÜNYADAN BAŞARILI

ÖRNEKLER

SEEP hedefleri ve uygulamaya geçirme becerisi 

kapsamında, en başarılı görünen belediyelerden 

birisi, İspanya’da Barselona şehridir. Örnek bazı 

projeleri, aşağıda listelenmiştir [11]. 

 Kamu  Binaları: Yoğuşturmalı  soğutma 

sistemleri

 Sanayi: Kurutmada   enerji   tasarrufu 

(mikrodalga)

 Konut: Tüketim   ve  verimlilik  izleme 

sistemi

 Ticaret/ hizmet: Otellerde CHP, spor

salonlarında güneş ısıl uygulamaları

 Yenilenebilir  kaynak  kullanımı: Ortak 

katılımlı büyük-orta FV santraller

 Aydınlatma:  Işık kirliliği azaltma

 Atık: Atıktan enerji, atık yönetimi

 Ulaşım: Boş taksi trafiğinin azaltılması,

verimli sürüş kursları

 Araç filosu: Biyogaz kullanımı, taşıt alım

personelinin eğitimi

 Hava Kalitesi: NO2 azaltımı için 

fotokatalitik inşaat malzemesi kullanımı

Diğer başarılı bazı örnekler ve yayın 

çalışmaları, aşağıda sunulmuştur. 

 Londra Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına

kadar  %60,  Manchester  Belediyesi  2020

yılında, 1 milyon tona denk %33 sera gazı 

azaltımı hedeflemiştir [1]. 

 Avustralya’da Sidney Belediyesi, elektrik

tüketiminin tamamını (%100) yenilenebilir

enerjilerden sağlamak için etkin planlama

çalışmalarına başladığını duyurmuştur [1].

 İspanya’da 70 adet belediye, güneş

kolektörü kullanımını zorunlu hale

getirmiştir [1].

 İtalya’nın büyük şehirleri için yapılan

SEEP çalışmalarında, güneş enerjisi

teknolojilerinin yeri, özet bir makale

çalışması olarak sunulmuştur [12].

 2020’de %20 sera gazı azaltım  hedefi

planı olan yüzlerce Avrupa Birliği

bünyesindeki yerel yönetim, periyodik

olarak ilerleme durumlarını izlemektedir

[1].

 İtalya’nın bölgeleri ve kentleri, CO2 

azaltımı konusunda çok hassas olup,

“Covenant of Mayors” imzacılarının

yaklaşık %53’ ünü oluşturmaktadır [1,12].

 Hindistan, bölgelerine ve kentlerine özel

sürdürülebilir yeşil enerji planlama

çalışmaları sürdürmektedir [13]. Hindistan,

60 adet güneş kentinin kurulmasını

planlamıştır [1].

 Birleşik Krallıkta yapılan bir çalışmada,

sürdürülebilir enerji sistem planlaması ve

uygulanabilirliğine ilişkin oluşabilecek

riskler ve belirsizlikler, özet bir makale

çalışması olarak sunulmuştur [14]. 

İngiltere hükümeti, yeşil eko-kasaba 

projesi başlatmıştır [1]. 

 İtalya’nın Cenova kentine ait 

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı detaylı 

incelenerek, bu çalışmaların başarılı 

sonuçlanabilmesinde, gözlem ve takibin 

çok önemli olduğu belirtilmiştir [15]. 

 İspanya’nın bir bölgesinde, “Covenant of

Mayors” imzalayan yerel yönetimlerin,

hedeflerine ulaşma noktasında CoM’un

katkısının payı ve ilgili belediyelerin

taahhüt ettikleri elektrik tüketimindeki

azalma oranlarına ulaşılıp ulaşılmadığı

incelenmiştir [16].

 İtalya’nın Lazio kenti, sera gazı azaltım

amaçlı yenilenebilir enerji ve enerji

verimliliğine ilişkin etkin stratejiler

geliştirmektedir. Bu stratejiler, düşük

karbonlu ekonomiye geçiş fırsatı olarak

değerlendirmektedir [17].
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 İtalya’nın 3 büyük kenti olan Roma, Milan

ve Palermo’nun SEEP faaliyetleri 

karşılaştırılarak, daha güçlü enerji 

politikalarının oluşturulması sağlanmıştır 

[18]. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı – SEEP 

çalışmalarının başlangıç noktası olan kentsel sera 

gazı envanteri, kentin fiziksel büyümesinin, iktisadi 

ve ticari hayatının, enerji ve karbon yoğunlukları 

bakımından yansımasını ifade etmektedir. Kentsel 

enerji akışlarının değerlendirilmeleri ve bir 

sürdürülebilirlik vizyonu ile birleştirilmeleri,  orta 

ve uzun vadede iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri ile karşı karşıya gelecek olan kentler 

açısından hayati önemdedir. 

Yerel yönetimlerin denetim alanına girmediğinden, 

sanayi sektöründeki salımları hariç  tuttuğumuzda 

ve Türkiye’de dokuz kenti ayrıntılı incelediğimizde, 

karşımıza iki ana başlık çıkmaktadır: Konut ve 

Ulaşım. Kentlere ait referans yıllarda meydana 

gelen enerji tüketimlerinin çok büyük çoğunluğu, 

yapılarda ve ulaşım sektöründe gerçekleşmiştir. Bu 

durum, yerel yönetimlerimizin hazırladıkları SEEP 

raporlarında, açık bir şekilde belirtilmiştir ve sera 

gazı envanteri çıkartılarak çözümlerine de yer 

verilmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen yerel 

yönetimlerin karşılaştırmalı SEEP Senaryosu, Şekil 

1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1: Türkiye’de SEEP 2020 hedefleri doğrultusunda 

çalışma yapan dokuz belediyenin sera gazı salımı 

karşılaştırması. 

Başkanlar Sözleşmesi (CoM) kuralları uyarınca, 

SEEP 2020 olarak ifade edilebilecek azaltım yol 

haritasında, envanterde yer alan Sanayi ve 

Tarım/Hayvancılık sektörleri dışarda bırakılmıştır. 

Fakat    bazı    kentlere    ait    sera    gazı   envanter  

tablolarında, bu sektörler dahil edilerek 

gösterilmiştir. 

SEEP çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için 

planlarda belirtilen çözümlerin orta ve uzun vadede 

takip edilmesi ve raporlanması beklenmektedir. 

Ülkemizde, bu kapsamda, sadece Eskişehir 

Tepebaşı Belediyesi, planını takip ederek ve 

güncelleyerek CoM’ a sunmuştur. 

“Covenant Of Mayors”, 2030 hedefi kapsamında 

SEEP ismini, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 

Planı olarak güncellemiştir. Yerel yönetimlerin bu 

yeni hedefe ve kapsama uyarak, planlamaları 

yapmaları beklenmektedir. Bütün bu çalışmaların 

başarıya ulaşabilmesi için yerel yönetimlerin ve 

merkezi hükümetin, konuya bakış  açısında,  ortak 

bir payda da buluşmaları beklenmektedir. Bu 

sayede, ülkemizde de daha etkin bir planlama ve 

uygulama çalışması yürütülebilecektir. 
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Özet 

Bu çalışmada; MATLAB programı kullanılarak 30 

metredeki rüzgar hızının tahmin edilmesi ve bu rüzgar 

hızını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacı ile 

yapay sinir ağı modellemesi yapılmıştır. Çalışmada 

Iğdır ilinin 2005-2011 yılları arasındaki meteorolojik 

verileri yapay sinir ağı modeline uygulanmıştır. 

Modelleme içerisinde; nem, sıcaklık, yağış, 10 

metredeki rüzgar hızı ve 30 metredeki rüzgar hızı 

verileri yapay sinir ağının eğitimi ve testi için 

kullanılmıştır. Nem, sıcaklık, yağış ve 10 metredeki 

rüzgar hızı verileri yapay sinir ağının giriş veriler olup , 

30 metredeki rüzgar hızı verisi ise hata değerinin  

hesabı için kullanılan hedef veridir.  Çalışmada 

öğrenme algoritması olarak bayes düzenlemesi 

(bayesian regularization) seçilmiş olup nöronlarda 

kullanılan aktivasyon fonksiyonları ise tanjant sigmoid 

aktivasyon fonksiyonu  olarak  belirlenmiştir. 

Çalışmada performans değerlendirmesinde hataların 

kareleri ortalamaları (mean square error ) yöntemi 

kullanılmıştır. Parametreler belirlendikten sonra 

modellenen sinir ağı farklı sayıda  nöronlar 

kullanılarak başlatılmıştır. Tahmin edilen rüzgar hızı 

verisinin hata değeri gözlemlenip  optimum  nöron 

sayısı belirlenmiş ve giriş değerlerinin tahmin edilen 

rüzgar hızı üzerindeki bağıl önemi incelenmiştir. 

1. GİRİŞ

Rüzgar hızının doğası gereği sürekli değişmesi, 

tahmin edilebilirlik açısından bir zorluk olarak 

görülmüştür. Bu nedenle rüzgar gücü ile 

yenilenebilir enerji elde edilmesinde temel faktör 

bölgenin rüzgar rejimidir. Almanya da yapılan bir 

çalışmaya göre, rüzgar hızının uzun vadeli yüksek 

ortalamada  olması  ,yenilenebilir enerji üretiminde 

%30 a kadar  fark yaratmaktadır [1]. 

Bu çalışma, 30 metredeki rüzgar hızının tahmini 

için, yapay sinir ağları yardımı ile 6 yılın nem, 

sıcaklık, yağış ve 10 metredeki rüzgar verileri 

kullanılarak yapılmıştır. Aynı konuda çeşitli 

çalışmalar sunulmuştur [2-6]. 

Yapay sinir ağları; bir giriş katmanı, bir ya da 

birden çok ara katman ve bir çıkış katmanından 

oluşur. Her katmanda nöron ya da  düğümler 

bulunur. Bu nöronlar dönüşüm (aktivasyon) 

fonksiyonları tarafından ağırlıkları ile 

değerlendirilen girişleri, sisteme daha  uygun  bir 

hale  dönüştürür [7]. 

Her katman bir biri ile bağlantılıdır fakat aynı 

katmandaki nöron veya düğümlerin birbirileriyle 

bağlantısı yoktur. Belirlenen geçmiş zaman verileri 

ile ağ eğitilir ve daha sonra  eğitilen  ağa  gerekli 

giriş verileri verilerek istenen değer tahmin edilir. 

Veriler giriş katmanından başlayarak  çıkış 

katmanına kadar bu bağlantıları izleyerek iletilir. 

Veri, bu iletim sırasında her bir bağlantı üzerindeki 

ağırlık derecesi ile güncellenir. Bu çalışma için 

giriş verileri; nem, sıcaklık, yağış ve 10 metredeki 

rüzgar hızı verileri olup çıkış verisi  ise  30 

metredeki rüzgar hızıdır. 

2. MATERYAL   ve METOT

2.1. Yapay  Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları alanındaki ilk çalışmalar, insan 

beynindeki  nöronların, veri  işleme ve 

değerlendirme yeteneğinden esinlenerek ortaya 

atılmıştır [8]. Yapay sinir ağlarının temel mimarisi, 

insan beynindeki sinir ağları ve nöronların 

incelenmesi ile şekil almıştır. Verinin geldiği 

“Girişler”, verinin değerlendirildiği “Nöron” ve 

değerlendirmenin çıktısı “Çıkış” birimlerinden 

oluşmaktadır. 

Bir yapay nöronun lineer olmayan modellemesi 

Şekil 1’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 1:  Nöronun lineer olmayan modeli [9-10] 

Her girişin bir ağırlık değeri vardır, girişler kendi 

ağırlık değerleriyle çarpılıp nörona  iletilir. 

Nöronda bu çarpımlar toplanır, toplam değeri 0 

olursa öğrenme gerçekleşemez bu nedenle bu 

toplama bias değeri ilave edilir ve aktivasyon 

fonksiyonundan geçirilerek çıkışa verilir. Bu 

işlemler; 

Şekil 2: Hatanın geri gönderilmesi [9] 

Güncel ağırlık değerleri; 

eşitliklerinden elde  edilmektedir [9-10]. 

(4) 

(5) 

bağıntıları  ile gösterilmiştir. 

(1) 

(2) 

Eşitlikteki ifadeler: n; öğrenme katsayısı, wyeni; 

güncellenmiş ağırlık değeri, weski ; eski ağırlık 

değeri, E; hata değeri, tj;  beklenen  değer,  xj; 

tahmin edilen değer (sistemin çıkışı) olarak 

tanımlanmıştır. 

Denklemdeki ifadeler: wij; i. girişten  gelip  j. 

nörona giden girişin ağırlığı, xi; i. giriş, uj; 

girişlerin kendi ağırlıkları  ile çarpımlarının 

toplamı, xj; sistemin çıkışı, b; bias, f; aktivasyon 

fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. 

Çalışma içerisinde aktivasyon fonksiyonu olarak 

değerlendirilen tanjant sigmoid  transfer 

fonksiyonu; 

 (3) 

bağıntısı  ile gösterilmiştir. 

Veriler ağdan geçip çıkışa verildikten sonra  yani 

ileri besleme sona erdikten sonra, öğrenmenin 

temeli olan hatanın geri gönderilmesi ve 

ağırlıkların   güncellenmesi aşaması başlar. 

Çıkışa gelen değer ile beklenen değerin farkı alınır, 

bulunan değer hata değeridir. Daha sonra bu hata 

değeri öğrenme katsayısı ile çarpılarak eski ağırlık 

değeri ile toplanır ya da çıkarılır. Her giriş için bu 

işlem devam eder ve bu girişler kendi ,yeni ağırlık 

değerlerini elde eder. 

Hatanın geri gönderilmesi Şekil 2’ de 

modellenmiştir. 

Yapay sinir ağları 3 katman  içerir;  bunlar  giriş, 

gizli ve çıkış katmanlarıdır. Her katmanda nöronlar 

bulunmaktadır. Giriş  katmanındaki  nöronların 

sayısı girişlerin sayısına, çıkış katmanında ki 

nöronların sayısı ise çıkışların sayısına bağlıdır. 

Gizli katmandaki nöron sayısı  ise  sistemin 

optimum çıkış değerine göre ayarlanır. 

Bu çalışma, feed-forward multilayer perceptron 

sinir ağı modeli (MLP) kullanarak günlük rüzgar 

hızını tahmin etmemizi ve her bir giriş değerinin 

çıkış değeri üzerinde ki önemini belirlememizi 

sağlamaktadır. Günlük nem, sıcaklık, yağış  miktarı 

ve 10 metredeki rüzgar hızı verileri sisteme 

girdiğimiz veriler olup, aldığımız çıkış değeri ise 

30 metredeki rüzgar hızı değeridir. Bu çalışmada 

danışmanlı öğrenme algoritmalarından olan bayes 

düzenlenmesi (Bayesian Regularization) 

kullanılmıştır (4,5). Kullanılan  aktivasyon 

fonksiyonu ise tanjant-sigmoid transfer fonksiyonu 

olarak belirlenmiştir (3). Çalışmada  kullanılan 

MLP yapısı Şekil 3‘ de  gösterilmiştir. 
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Şekil 3: MLP ‘nin yapısı 

2.2. Verilerin Değerlendirilmesi 

Bu çalışma için kullanılan veriler, IĞDIR ilinin 

2005-2011 yılları arasındaki günlük  verileridir. 

Iğdır ilinin mikro klima iklimine sahip olması 

nedeniyle Türkiye  de  özel bir konumu vardır. 

Bu çalışma için, günlük olmak üzere;  nem, 

sıcaklık, yağış ve 10 metredeki rüzgar hızı verileri 

ölçülmüştür. Ayrıca ölçülen 30 metredeki rüzgar 

hızı değeri de, çalışmada değerlendirme için 

kullanılmıştır. Veriler yerden 10 ve 30 metre 

yükseklikteki istasyonlardan alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan öğrenme  algoritmasının 

gereği olarak, verilerin %80 i öğrenme %20 si test 

için kullanılmıştır. Verinin bu iki aşama için 

bölünmesi ise rastgele olmaktadır. Yani hangi 

verinin öğrenme hangi verinin test için ayrılacağı 

belli değildir. 

Çalışmada kullanılacak verilerin bazı değerleri ve 

bu verilerin öğrenme-test için nasıl bölüneceği 

Çizelge 1’ de verilmiştir. Bu çalışma için verilerin 

yaklaşık 5 yıllık kısmı öğrenme için ve 1 yıllık 

kısmı ise test için ayrılmıştır. 

Çizelge 1: Giriş -çıkış verilerinin bölümü ve 

maksimum, minimum ve  ortalama değerleri 

Veri Sayısı 

Max Min Ort 
Öğrenme 

Veri 

Sayısı 

Test 

Veri 

Sayısı 

Sıcaklık 
[C0] 

1752 439 40,2 -23,6 13,27319 

Nem 

[% ] 
1752 439 100 6 50,47444 

Yağış 
[mm] 

1752 439 39,1 0 0,81227 

10 m de 

Rüzgar 

Hızı 
[m/sn] 

1752 439 31 0,8 6,34244 

Çıkış 

Rüzgar 

Hızı 

[m/sn] 

1752 439 6,2 0 1,47 

Çalışmada nöronlar üzerinde kullanılacak olan 

aktivasyon fonksiyonlarının belirlenmesi için giriş 

verilerinin gözlemlenmesi gerekebilmektedir. 

Aktivasyon fonksiyonu genelde deneme-yanılma 

yöntemiyle belirlenir. Bütün transfer fonksiyonları 

kullanılarak sistem denenir ve en uygun sonucu 

veren transfer fonksiyonu seçilir. Ancak  bazen 

giriş verilerinin dağılımı da bu fonksiyonun 

belirlenmesinde önemli rol oynar. Yapay sinir 

ağlarında aktivasyon ve transfer fonksiyonları aynı 

anlama  gelmektedir. 

Çalışmada kullanılan toplam 6 yıllık giriş ve çıkış 

verilerinin, aylık ortalama değerleri olarak 

gösterdiği dağılım grafiği Şekil 4’ de verilmiştir.  

Şekil 4: Giriş ve çıkış verilerinin dağılım grafiği A. 

nem, B. sıcaklık, C. yağış,  D. 10 m’ deki rüzgar 

hızı, E.  30 m’ deki rüzgar hızı 
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Çıkış değerinin dağılımını veren Şekil 4-E ile Şekil 

4 ‘teki diğer grafikler karşılaştırıldığında, Şekil 4- 

E ile Şekil 4-D ve Şekil 4-B arasında benzerlik 

gözlemlenebilmektedir. Bu benzerlik sinüsoidal 

dağılım grafiği  çerçevesinde sınırlandırılabilir. 

2.3. Performans Değerlendirmesi 

Yapay sinir ağının tahmin ettiği değerlerdeki 

verimliliği ölçmek amacıyla performans kriteri 

olarak hataların karelerinin ortalaması  (mean 

square error-MSE) yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntem ile, her bir veri setinin yapay sinir ağından 

geçirilmesinden sonra sırasıyla çıkışa verilen değer 

ve beklenen değer arasındaki fark bulunup, bu fark 

değerlerinin karelerinin ortalaması alınarak 

hataların ortalaması hesaplanmıştır. Yapay sinir 

ağının gizli katmanlarındaki  farklı  nöron  sayıları 

ile çalıştırılan sistemin verdiği sonuçlar Çizelge 2’ 

de verilmiştir. 

Çizelge 2: Yapay sinir ağı modelinin test sonuç 

verileri 

Deney 

Gizli 

Katman 

Nöron 

Sayısı 

Beklenen 

(ort) 

Test 

Tahmin 

(ort) 

Hata 

(ort) 

Çalışma 

Süresi 

(sn) 

Deney 

1 5 1.4670 1.7499 0.2829 4 

Deney 
2 20 1.4670 1.1950 0.2720 8 

Deney 

3 50 1.4670 1.7248 0.2578 16 

Deney 
4 100 1.4670 1.2168 0.2502 35 

2.4. Bağıl Önem İndeksi 

Giriş verilerinin, çıkış verisi üzerindeki etkisi 

gözlemlemek için bazı eşitlikler mevcuttur. Bu 

çalışmada her bir giriş verisinin, rüzgar hızı 

üzerinde  ne kadar  etkili olduğu; 

katmanındaki nöron sayısı, i giriş, h gizli ve o çıkış 

katmanı, k, m ve n ise sırasıyla giriş katmanı , gizli 

katman ve çıkış katmanı nöronlarını ifade 

etmektedir. 

3. BULGULAR

Çalışmada modellenen yapay sinir ağı,  100 

iterasyon çalıştırılmıştır. Öğrenme katsayısı 0.01 

olarak ayarlanarak yapay sinir ağının öğrenmesi 

başlatılmıştır. Aktivasyon fonksiyonu, giriş 

verilerinin dağılım grafikleri incelenip daha sonra 

deneme yanılma yöntemi kullanılarak tanjant 

sigmoid transfer fonksiyonu olarak seçilmiştir 

Yapay sinir ağının gizli katmanında  kullanılacak 

olan nöron sayısı ise, Çizelge 2’ deki sonuçların 

incelenmesiyle  belirlenmiştir.  Bu  tablodaki 

verilere göre sisteme uygulanan nöron sayısındaki 

artış, tahmin edilen değeri, beklenen değere 

yaklaştırmakta ve en iyi sonucun, 100 nöron 

kullanılması ile elde edilmekte  olduğu 

gözlenmiştir. 

Belirlenen parametreler ile başlatılan sistemin 

ürettiği 30 metre yükseklikteki rüzgar hızı tahmin 

değerleri ile beklenen değerlerin kıyaslaması 

sonucu elde edilen grafik Şekil 5’ te gösterilmiştir. 

Eşitliği ile gösterilmiştir [11]. 

(6) 

Şekil 5: Tahmin değeri ve beklenen değerin 

kıyaslaması 

Yapay sinir ağı modeli başlatıldığında değerleri 

bilinmeyen ağırlık değerleri, öğrenme işlemi 

sonlandığında güncellenmiştir. Güncellenen 

değerlerin ilk 10 nöron için oluşan ağırlıklar 

matrisi Çizelge 3’ te gösterilmiştir. 

Ij değeri j. Girişin Bağıl önemi olmak üzere, Nh; 

gizli katmandaki nöron sayısı, Ni; giriş 
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Çizelge 3: İlk 10 nöron için oluşan ağırlık matrisi  

W1 W2 

Giriş değerleri Ağırlık 

N
ö

r
o

n
 

Nem Sıcaklık Yağış 

Rüzgar 

Hızı 

(10 m) 

N
ö

r
o

n
 

1 -1,6260 -1,3576 1,2747 -2,5275 1 -1,4790

2 0,0272 -0,0523 -0,0421 -0,1129 2 -0,1472

3 0,0307 -0,0423 -0,0410 -0,0926 3 -0,1255

4 -0,0166 0,0191 0,0233 0,0500 4 0,0643 

5 -0,0354 0,0504 0,0454 0,1046 5 0,1457 

6 0,0277 -0,0507 -0,0418 -0,1109 6 -0,1447

7 -0,0497 0,1005 0,0497 0,1447 7 0,2130 

8 -0,0434 0,0634 0,0487 0,1146 8 0,1673 

9 0,0391 -0,0604 -0,0477 -0,1138 9 -0,1620

10 0,0483 -0,0952 -0,0490 -0,1411 10 -0,2058

W1; giriş katmanı ile  gizli  katman  arasındaki 

ağırlık değerleri, W2; gizli katman ile çıkış katmanı 

arasındaki   ağırlık değerleridir. 

Tüm nöronlar için oluşan ağırlık değerleri (6) 

bağıntısının MATLAB üzerinde oluşturulan m-file 

dosyasına uygulanarak sıcaklık, nem, yağış ve 10 

metredeki rüzgar hızından oluşan giriş 

değerlerinin,  30  metredeki  rüzgar  hızı,  yani çıkış 

değeri üzerindeki bağıl önem indeksi 

hesaplamıştır. Bu 

gösterilmiştir. 

indeks Çizelge 4’ te 

Çizelge 4: Giriş değerlerinin bağıl önem indeksi  

Giriş Değerleri Önem % 

Nem (%) 19,2 

Sıcaklık (0) 27,3 

Yağış (mm) 13,5 

10  m 'deki Rüzgar Hızı (m/sn) 40 

Toplam 100 

Giriş verilerinin, çıkış verisi üzerindeki bağıl 

önemlerinin yanı sıra, çalışma içerisinde 

değerlendirilen tüm verilerin bir birileri ile olan 

ilişkilerini gösteren korelasyon matrisi ise Çizelge 

5’te verilmiştir. 

Çizelge 5: Veriler arasındaki  korelasyon matrisi  

Rüzgar 

Hızı 

(30 m) 

Nem Sıcaklık Yağış 

Rüzgar 

Hızı 

(10 m) 

R
ü

zg
a

r 
H

ız
ı 

(3
0

 m
) 

1 
-0,4056 0,3251 0,0921 0,6833 

N
e
m

 

-0,4056 1 -0,5105 0,1842 -0,3696

S
ıc

a
k

lı
k

 

0,3251 -0,5105 1 -0,0049 0,4270 

Y
a

ğ
ış

 

0,0921 0,1842 -0,0049 1 0,0744 

R
ü

zg
a

r 
H

ız
ı 

(1
0

 m
) 

0,6833 
-0,3696 0,4270 0,0744 1 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Çalışma içerisinde elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, tahmin edilmek istenen 

değerin yani 30 metredeki rüzgar hızı değerinin 

yaklaşık olarak ortalama 0.25 hata payı ile tahmin 

edildiği görülmektedir. Ayrıca sıcaklık, nem, yağış 

ve 10 metredeki rüzgar hızı giriş değerlerinin 30 

metredeki rüzgar hızı yani çıkış değeri üzerindeki 

bağıl önem indeksi incelendiğinde, bazı giriş 

değerlerinin önem derecesinin çok düşük ve bazı 

değerlerin çok yüksek olduğu izlenmektedir. 

Kurulacak olan rüzgar tribünlerinin yerleştirileceği 

lokasyonlardan ölçülen meteorolojik veriler, bu 

çalışma içerisinde modellenen yapay sinir ağına 

uygulanarak, o bölge için gereken fizibilite 

çalışmaları yapılabilir. 

Daha sonra yapılacak olan çalışmalarda, geniş 

kapsamlı giriş verileriyle bu çalışma geliştirilebilir. 

Giriş parametreleri sabit tutularak parametrelerin 

içerdiği veri setleri büyütüldüğünde, yapay sinir 

ağının tahmin yeteneği artacak ve daha düşük hata 

oranı ile tahminler yapabilecektir. Giriş verisi 

olarak içeriğinde rüzgar hızı verisi olmayan veri 

setleri  kullanıldığında  tahmin  değerlerindeki  hata 
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oranının yükseldiği gözlemlense de daha efektif ve 

düşük  maliyetli çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 

Gerek evsel, gerek endüstriyel ve 

gerekse tehlikeli nitelikteki arıtma 

çamurları, arıtma sistemlerinden 

alındıktan sonra neredeyse kaderine 

terk ediliyor. Genellikle çöp depolama 

alanlarında örtü toprağı olarak 

kullanılan bu değerli malzeme, çok az 

yerde de enerji  harcanarak  maliyetli 

bir şekilde kurutuluyor ve çimento 

fabrikalarına üstelik üzerine ücret de 

ödenerek bertaraf ettiriliyor. Tehlikeli 

nitelikte olanlar ise yüksek kapı ücreti 

(tipping fee) ödenerek lisanslı firmalara 

gönderiliyor. 

Oysa arıtma çamurları, evsel nitelikte 

olanlar dahi ciddi kalorifik değere  

sahip bir enerji kaynağıdır. Uygun 

teknolojiler uygulanarak hem 

kurutulması, hem de elektrik üretilmesi 

mümkündür. Kalan artık ise son derece 

faydalı ve kaliteli biochar dediğimiz 

toprak iyileştirici/gübredir. Hem 

kompost, hem de gübre özellikleri 

gösterir ve birinci kalitede bir 

malzemedir. 

Arıtma çamurlarının kurutulması için 

son    zamanlarda    gitgide  yaygınlaşan 

yöntem güneşte kurutmadır. Ancak, bu 

yöntemin herhangi bir geliri olmadığı 

gibi, son derece pahalıdır ve aslında  

sera gazı üretmektedir. 

Bu bildiride, bir büyükşehir belediyesi 

için yapılan arıtma çamurlarından 

enerji ve biochar üretimi çalışması 

anlatılmakta ve burada uygulanan 

gazlaştırma teknolojisi (compact 

gasification) açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

1. GİRİŞ

Dünyada enerji sıkıntılı bir dönemeçtedir. 

Enerji talep ve arzındaki günümüz 

uygulamaları çevre, ekonomik ve sosyal 

açılardan kesinlikle sürdürülemez. 

Çağdaş yenilenebilir enerji teknolojileri 

çok hızlı gelişmekte ve 2010 yılından 

sonra kömürden hemen sonra gelen gazın 

yerini almaya aday gözükmektedir. [1] 

Yenilenebilir enerji kaynakları düşük  

veya sıfır karbon enerji üretimi için büyük 

olanaklar sunmaktadır. Avrupa Birliği, 

diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler 

dünyayı yenilenebilir enerjiye yatırım ve 

kullanımı konusunda değişik 

mailto:osmanturkmen@trltrade.com
mailto:birgulturkmen@trltrade.com
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mekanizmalarla teşvik etmektedirler. Bu 

konuda en çok uygulanan anlaşma Kyoto 

Protokolü ve bilahare devamı  

niteliğindeki Paris Antlaşması’dır. [2] [3] 

Güneş, rüzgâr ve biyokütle alternatif 

enerjinin en gözde alt sektörleridir. 

Yenilenebilir kaynaklar arasında atıklar  

en çok gelecek vaat eden enerji 

kaynağıdır. [4] 

2. GELECEK VAAT EDEN ENERJİ

KAYNAĞI OLARAK ATIKLAR

VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

Genel olarak eskiden yeniye doğru 5 

kuşak atık bertaraf teknolojisi 

bulunmaktadır: 

2.1. Birinci kuşak - depolama: En eski 

teknoloji olup, vahşi depolama  

(gelişigüzel atma) ve düzenli depolama 

alanları ile tanımlanmaktadır. 

2.2. İkinci kuşak – biyogaz ve 

kompostlama: Aslında atıkların 

depolanmasında ortaya çıkan metan 

gazının patlamalara neden olmaması için 

alınması amacıyla yapılan işlemlerden 

türemiştir. Ayrıca ineğin sindirim 

sistemini benzeştirir. Kompostlama ise 

atıkların içindeki organik bileşenlerin 

alınması ve toprak düzenleyici olarak 

kullanılması esasına dayanır. 

2.3. Üçüncü kuşak –Yakma: Oksijenli 

yakma sistemleri bu kuşağın en çok  

bilinen teknolojisidir. 

2.4. Dördüncü kuşak – ısıl işlem – pasif 

gazlaştırma: Piroliz ve plazma bu kuşağın 

en çok bilinen teknolojileridir. 

2.5. Beşinci kuşak – tam gazlaştırma: 

Kurutma,       piroliz       ve      gazlaştırma 

işlemlerinden oluşan ve halihazırda  

bilinen en yüksek teknolojiyi kullanan 

(dolaşımlı akışkan yatak) sistemlerdir. 

Atıktan enerji sistemlerinin çoğunda 

ikincil amaç gübre üretmektir. [5] 

3. VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ GIDA

ÇARPANI OLARAK GÜBRE 

Türkiye’de çok ciddi bir organik ve doğal- 

ekolojik gübre gereksinimi bulunmaktadır. 

[5] Bunun yanında, gerek Kyoto 

Protokolü, gerekse Paris Antlaşması ana 

prensipleri gereğince, artık  çiftlik 

sahipleri, atıklarının bertaraf etmekte belli 

kurallara sıkıca bağlı olmak zorundadırlar. 

Şimdiye kadar açık kurutma ve derelere 

salınma yoluyla “def edilen” hayvansal 

atıklar için en azından bir “kompost tesisi” 

kurulması istenmektedir. Bu da çiftliklere 

ciddi yatırım ve işletme maliyetleri 

getirmektedir. 

Ülkemizde gübre tüketimini artırıcı 

tedbirler uygulanırken, aynı zamanda 

gübrelemeden doğacak çevre kirliliğini 

engellemeye yönelik tedbirlerin de 

alınması gereklidir. Bu amaçla çiftçi 

eğitimi ve yetiştirilen bitki çeşidinin 

ihtiyaç duyduğu miktar ve zamanda gübre 

kullanımını sağlamak alınacak en etkin 

önlemler olacaktır. 

Ülkemiz topraklarının organik madde 

kapsamının düşük ve pH’sının yüksek 

olması nedeniyle, gübreleme ile toprağa 

verilen ve toprakta bulunan fakat bitki 

tarafından alınamayan bitki besin 

maddelerinin yarayışlılığını artırmak 

amacıyla, toprak düzenleyici-iyileştirici ve 

organik gübrelerin kullanımının 

yaygınlaştırılması gereklidir 

Bu olumsuz etkilerin ortadan  kaldırılması 
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amacıyla, kimyasal gübre ve tarımsal 

savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün  

olduğu kadar az kullanılması, bunların 

yerine aynı görevi yapan organik gübre ve 

biyolojik savaş yöntemlerinin alması 

temeline dayanan, Gıda ve Tarım 

Organizasyonu (FAO) ve Avrupa Birliği 

(EU) tarafından konvansiyonel tarıma 

alternatif olarak da kabul edilen bir üretim 

şekli geliştirilmiştir. Bu sistem “Ekolojik 

Tarım”, “Biyolojik Tarım”, “Organik 

Tarım” gibi farklı isimlerle 

değerlendirilmektedir. [6] [7] [8] 

4. DOĞAL YAŞAMA BİR ADIM

OLARAK ORGANİK TARIM

Organik tarım, doğaya yabancı, müdahale 

edici, kalıntı yaratarak canlıların yaşamını 

riske sokan sentetik kimyasalların pestisit 

olarak kullanılmasını yasaklamaktadır. 

Ekolojik tarımda ilk hedef toprak canlılığı 

ve verimini korumak amacıyla tamamen 

doğal ve doğanın kendi döngüsü içinde 

sentetik hiçbir katkı olmadan yaşamsal 

faaliyetlerin devamını sağlayıcı organik 

yapılı maddelerin toprağa ilavesidir. 

Tüm bu materyallerin ortak özellikleri, 

yapıları gereği hiçbir kimyasal içermeden 

doğanın döngüsünü sağlayan ve toprak 

verimliliğinde önemli yeri olan toprak 

organik maddesini arttırıcı etkiye sahip 

olmalarıdır. 

Toprak iyileştiriciler arasında, tüm 

parametreler göz önüne alınarak yapılan 

sınıflandırmada aşağıdaki sonuca 

ulaşılmıştır: 

4.1. 1 nci kalite, hayvansal kaynaklı 

toprak iyileştiriciler (çiftlik gübresi,  
arıtma çamuru). 

4.2. 2 nci kalite, bitkisel kaynaklı  

toprak iyileştiriciler (ağaç, mantar, 
domates sapı, pamuk sapı) 

4.3. 3 ncü kalite, fosil kaynaklı toprak 
iyileştiriciler (leonardit ve kayaçlar). 

5. EN UCUZ VE BOL ENERJİ VE

GÜBRE KAYNAĞI OLARAK

ARITMA ÇAMURLARI 

Bu, kapsamda arıtma çamurundan elektrik 

ve gübre üretimi sistemi, ülkemizin 

gereksinimlerine en iyi yanıtlardan biri 

olarak değerlendirilmektedir. 

Arıtma çamurları sadece ülkemizin değil 

tüm dünyanın önemli çevre problemleri 

arasına girmiştir. Arıtma çamurlarını 

doğrudan doğruya kurutmak ve/veya 

yakmak veya havasız ortamda çürütmek 

sadece geçici bertaraf yöntemleri olarak 

düşünülebilir. Arıtma çamuru gideriminin 

en uygun yolu kurutma ve gazlaştırma 

teknolojilerinin kombine şekilde 

uygulanmasıdır. 

Arıtma çamurlarının oluşturdukları 

çevresel sorunlar dolayısıyla bu atıkların 

içerdikleri zararlı maddeler sadece insan 

sağlığına değil, diğer canlılara da zarar 

vermekte ve yayıldıkları ortamlara da 

tehdit oluşturmaktadır. Özellikle pahalı  

bir enerji olan doğal gaz ile kurutma 

işlemi gerçekleştirmek ise müesseselere 

büyük mali zorunluluklar ortaya 

çıkarmaktadır. Gazlaştırma, yakma 

işlemine göre hem daha çevre dostu hem 

de enerji üretimi bakımından daha 

verimlidir. 
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6. BİRİNCİL HAMMADDE

OLARAK KURUTULMUŞ

ÇAMUR 

Kurutulmuş̧ arıtma çamurları kimyasal 

içerik ve ısıl değer kapasiteleri olarak 

kıymetli orta kalite katı yakıt 

seviyesindedirler. Birlikte gazlaştırma 

olarak adlandırılan bu teknolojik 

uygulamalarla uzun yıllardır başarı ile  

katı atık ve katı yakıtlar bertaraf edilerek 

enerji üretimi yapılabilmektedir. Özellikle 

ısıl kapasite değerleri ve kül erime 

sıcaklıkları birbirlerine yakın bu tür katı 

atık ve yakıtlar birlikte gazlaştırmaya 

uygundurlar. 

Katı atıkları gazlaştırma işlemi birkaç 

basamakta oluşur. Katı atıktaki suyun 

uzaklaştırılması ise ön hazırlık işlemleri 

sırasında yapılır. Genellikle %10-25 su 

içeren katı atık gazlaştırıcı içerisinde 

suyunu buhar fazına geçirir. Bu kuruma 

işleminden sonra piroliz, indirgenme, 

yanma, gazlaştırma ve benzeri 

reaksiyonlara uğrar. Kurutma işlemi için 

gerekli ısı gazlaştırıcı sistemin 

kojenerasyon ünitesinden elde edilir. 

Arıtma çamuru içerisindeki su gazlaştırma 

reaksiyonlarından biri olan su buharı 

reaksiyonuna gerekli olan su buharını 

üretmek üzere kullanılır ve bu reaksiyon 

oldukça önemlidir. 

Çizelge-1 : Kurutulmuş arıtma 

çamurlarının kimyasal parametreleri 

Parametre (Kurutulmuş Arıtma 
Çamuru) Numune A Numune C Numune C 

Kısa Analiz, % 
Nem 6,00 5,00 4,50 

Uçucu Madde 60,00 61,00 60,59 
Sabit karbon 8,08 9,56 4,40 

Kül 25,92 24,44 30,51 
Elementel Analiz, % (orjinal baz) 

H 5,43 5,27 5,00 
C 40,22 38,03 41,94 
N 6,94 6,56 3,48 
O 20,44 24,64 17,53 
S 1,05 1,06 1,54 

Isıl Değer, kcal/kg 
Alt Isıl Değer 3680 3470 3980 

Arıtma çamurları azot açısından düşük 

olmakla birlikte, fosfat açısından 

zengindir. NPK gübrelerindeki en önemli 

ikinci element fosfattır. Fosfat tohum 

gelişimi, kök gelişimi ve bitkinin 

olgunlaşmasında çok önemlidir ve gıda 

üretiminde fosfat yerine başka herhangi 

bir madde kullanılamamaktadır. 

Bitkiler gelişirken toprakta uygun formda 

bulunan fosfatı alırlar ve tüketirler. 

Çözülemeyen formatta bulunan fosfatın, 

çözülebilir formaya dönüştürülmesi için 

kimyasal reaksiyonlar ve mikrobiyal 

aktiviteler geliştirilmelidir. Mikrobiyal 

aktivitelerden biri de toprak altındaki 

mikrobiyal hayatın çoğaltılmasıdır. 

Bunlardan en başta geleni solucanlardır. 

Ancak, arıtma çamurunun bir ısıl işlem 

görmeden doğrudan toprağa uygulanması 

da ağır metaller, ötrofikasyon, fosfor 

karışması, azot konsantrasyonu, 

farmasötikler, antibiyotikler, hormonlar, 

sentetik steroidler, deterjanlar, solventler, 

yanıcı maddeler, plastik sızıntıları, klorlu 
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pestisitler nedeniyle uygun 

bulunmamaktadır. 

7. EN YENİ TEKNOLOJİ OLARAK

GAZLAŞTIRMA 

Çizelge-2 : Gazlaştırma ile bertaraf 

edilebilecek atık listesi ve ürünler 

No Hammadde Ürün 

1 Süt ineği dışkısı Biochar ve 

yenilenebilir 

ısı ve/veya 

elektrik 

(BYIE) 

2 Et ineği dışkısı BYIE 

3 Yumurta tavuğu dışkısı BYIE 

4 Et tavuğu dışkısı BYIE 

5 Hindi dışkısı BYIE 

6 At dışkısı BYIE 

7 Domuz dışkısı BYIE 

8 Saman BYIE 

9 Ayçiçeği sapı BYIE 

10 Domates sapı BYIE 

11 Pamuk sapı BYIE 

12 Zeytin ve zeytinyağı 

atıkları 

BYIE 

13 Bira üretimi atıkları BYIE 

14 Etanol üretimi atıkları BYIE 

15 Mısır sapı BYIE 

16 Orman atıkları BYIE 

17 Odun kırpığı ve talaş BYIE 

18 Telefon direği BYIE 

19 İnşaat ve yıkıntı atıkları BYIE 

20 Evsel arıtma çamurları BYIE 

21 Endüstriyel arıtma 

çamurları 

BYIE 

22 Kağıt üretimi atıkları BYIE 

23 Kağıt tozu BYIE 

24 Evsel atık BYIE 

25 Plastikler Isı/elektrik 

26 Lastikler Isı/elektrik 

Gazlaştırma teknolojilerinin bir çok 

üreticisi bulunmaktadır. Biz bunlardan 

uygulaması en çok başarılı olan Coaltec 

teknolojisini tanıtacağız. Coaltec 

teknolojisinin ana unsuru yatay yüklemeli 

(auger) dolaşımlı akışkan yatak 

gazlaştırıcıdır. Ancak akışkan yataklarda 

bulunan kum yatağı, bir üst seviyeye 

çıkarılarak,        Coaltec       teknolojisinde 

augerler ile değiştirilmiş olup, kum yatağı 

kullanılmamaktadır. 

Gazlaştırma, oksijenin olmadığı bir 

ortamda birincil odada gerçekleşir, 

böylelikle NOx oluşumu kontrol edilir. 

Düşük basınçta çalışan sistem birçok yakıt 

türünde ortaya çıkabilecek PM oluşumunu 

da önler. 

Gazlaştırmadan çıkan ürünler CO, H ve 

CH4 gazlarıdır. 

Gazlaştırıcı içindeki ısı ve yakıtın  

odacıkta kalma süresi projede gereksinim 

duyulan parametrelere bağlı olarak 

ayarlanır. Özel formülü olan bir biochar 

üretilmek istendiğinde, düşük ısılar 

yeğlenir. Biochar’ın içinde daha az karbon 

olması istenen projelerde, yakıtın hücrede 

daha fazla kalması hesaplanır ve/veya 

daha yüksek ısılara çıkılır. 
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Sentetik gaz (syngas) bileşimi tamamen 

yakıta bağlıdır ve ısı 538 ila 760°C 

arasındadır. Syngas gazlaştırıcıdan çıkıp 

oxidizera geldiğinde, ortam ısısında hava 

ile karıştırılarak yakılır ve CO burada 

CO2’ya dönüşür. Oxidizerdan ısısı 980 ila 

1.200°C arasında olan sıcak hava üretilir. 

Syngasın kalorifik değerinin düşük olması 

ve pahalı gaz temizleme işlemlerinden 

ötürü, bu teknoloji ile biyoyakıtlara 

dönüştürülen bir gaz üretilmemektedir. 

Yukarıda belirtilen ısıl enerjiden doğrudan 

ısı, buhar veya elektrik üretimi artık ilave 

sistem eklemesi ile basit ve kolaydır. 

Sistemin modüler tasarımı ile kurulum son 

derece kolay ve çabuk; sisteme ekleme 

yaparak büyütmek ise diğerlerine göre 

basittir. 

Sistemin benzerlerine göre bir diğer 

üstünlüğü, yakıtta olabilecek kalite 

değişiklikleri ve çeşitliliğe karşı 

esnekliktir. Bu kapsamda, kalorifik  değeri 

1.500 Kcal/Kg’a kadar olan düşük kalorili 

ve nem oranı %60’a varan yakıtlarla 

çalışabilmektedir. Gazlaştırıcıya besleme 

15 cm.ye kadar parça büyüklükleri olan 

yakıtların konveyörlerle sürülmesi ve kül 

alma sistemleri ile sağlanmaktadır. 

Sistem istendiğinde adamsız olarak dahi 

çalışabilecek, web tabanlı uzaktan 

komuta-kontrol sistemleri ile 

donatılmıştır. Bu özellik, işletme sahibine 

inanılmaz bir esneklik ve arızalara gerçek 

zamanlı erişim ile devre-dışı kalma 

sürelerinde azaltma sağlar. Sistemde 

kullanılan PLC kontrolleri ile çoğu 

otomasyon sistemine sorunsuz 

bağlanılabilmekte, çalışma 

parametrelerinde geniş bir yelpaze 

kullanılabilmekte ve sorunsuz kontrol 

imkânı sağlanabilmektedir. 

Yan ürün olarak alınan biochar, toprağa 

istikrarlı ürün verebilme yeteneği 

kazandıran ve içinde barındırdığı NPK 

değerlerini uzun süre toprakta tutabilen 

karbon açısından zengin bir doğal 

malzemedir. Böylelikle hem tarıma, hem 

de çevreye değer katar. Biochar, küresel 

ısınmaya karşı, atmosferik karbonun 

salınımının önlenmesi yoluyla etkilidir. 

Diğer yandan, çoğu toprak türlerinde ideal 

bir organik gübre etkisi yapar. Biochar, 

çoğu yıllık uygulanan gübrelerin aksine, 

toprakta yıllarca, hatta yüzyıllarca kalır. 

Amazon ormanlarında “kara toprak” veya 

Terra Preta diye adlandırılan inanılmaz 

verimli topraklar, aslında biochar ile 

zenginleştirilmiş son derece verimsiz 

topraklardır. [9] [10] [11] [12] 

Coaltec, yakıtı gazlaştırmanın ötesinde, 

istenen özelliğe göre biochar üretebilme 

yeteneğine sahiptir. 

Resim-1 : Ohio/ABD’de  inek 

altlıklarından enerji ve biochar üreten 

sistem resmi 
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Resim-2 : Ohio/ABD’de inek 

altlıklarından enerji ve biochar üreten 

sistem monitör resmi ve canlı akış şeması 

Çizelge-3 : Ohio/ABD’deki tesiste ölçülen 

emisyon değerleri ve AB limitleri ile 

karşılaştırılması 

8. ARITMA ÇAMURLARINDAN

ELEKTRİK VE BIOCHAR

ÜRETİMİ 

Coaltec teknolojisi ile, bir büyükşehir 

belediyesinin vahşi depolamada ve günlük 

işletmeden çıkan arıtma çamurlarından 

elektrik ve biochar üretilmesi amacıyla bir 

çalışma yapılmıştır. 

Buna göre, 3 ayrı tesisten çıkan ve nem 

oranı %80’lar civarında bulunan arıtma 

çamurunun nemi konvansiyonel kurutma 

sistemleriyle %25 seviyesine 

düşürülmektedir. 

Kurutulan arıtma çamuru yakıt olarak 

kullanılarak, merkezde kurulacak 

gazlaştırma sistemi ile elektrik ve biochar 

organik gübresine dönüştürülecektir. 

Merkez tesislerinde, konvansiyonel 

kurutucudan çıkan buhar, uygun borulama 

ile tekrar arıtma sistemindeki 

havalandırma havuzlarına verilecektir. 

Dünyadaki uygulamalar, arıtma sistemine 

giren sıvı atığın sıcaklığının her 10°C 

artışında, arıtma sistemindeki reaksiyon 

hızının 2 kat arttığını göstermiştir. 

Ayrıca, havalandırma havuzlarında katkı 

sağlanacak ısı artışı ile, normal koşullarda 

arıtma sıvısının içerisinde bulunan ve 

çözülemeyen yağlar, polimerler v.b. 

çözülecek veya akışkan  hale  

geleceğinden, arıtma sistemlerinin yıllık 

bakım-onarım masraflarından da ciddi 

tasarruflar sağlanacaktır. 

Bir diğer katkı, arıtma sisteminin biyolojik 

oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ)’na katkı sağlanmasıdır. 

Çalışmada 50 ton/gün kapasitede  reaktöre 

%25 nemde alınacak arıtma çamurundan, 

gazlaştırma ile üretilecek syngas, thermal 

(11% 02@ 273K & 101.3kPa) 

(Günlük Ortalama Değerler) 

12 Nisan 2000 gün ve 2000/76/EC 

Sayılı AB Direktifi 

Birim 

AB Limiti 

Coaltec 

gazlaştırma 
s:spot 

d:günlük 

½ saat 
reaktörü ölçümü 

Toz (Particulates) mg/Nm3 10 (d) 30 17.8 

Yanmamış Organik Karbon (VOC’s as 

carbon) 

mg/Nm3 10 (d) 20 1.03 

NO (NO + NO2) mg/Nm3 200 (d) 400 11.7 

N2O mg/Nm3 30 (d) Bulunamamıştır 

NH3 mg/Nm3 10 (d) 20 Bulunamamıştır 

HCl mg/Nm3 10 (d) 60 6.05 

HF mg/Nm3 1 (d) 4 Bulunamamıştır 

SO2 mg/Nm3 50 (d) 200 7.36 

CO mg/Nm3 50 (d) 150 Bulunamamıştır 

Cr Cu Mn Ni As Sb Co V Sn mg/Nm3 0.5 (s) 1 0.028948 

Pb mg/Nm3 0.5 1 0.028 

Cd + Tl mg/Nm3 0.05 0.1 0.0009 

Hg mg/Nm3 0.05 0.1 0.000048 

Dioxins TEQ ng/Nm
3
 ng/Nm3 0.1 (s) 0.000000407 
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Biochar 

Kurutma Gazlaştırma 

Organomineral 
GübreFabrikası 

ARITMAÇAMURU ELEKTRİK 

ORGANOMİNERALGÜBRE 

oxidizerda yakılarak sıcak havaya 

dönüştürülecek ve ORC veya buhar  

türbini opsiyonları kullanılarak elektrik 

üretilecektir. 

Kalan artık ise biochar olacaktır. Sistem 

tamamıyla bir “sıfır atık (zero waste)” 

uygulaması olup, geriye hiç bir artık 

kalmayacaktır. 

Şekil-1 : Sistem akış diyagramı 

Gazlaştırma reaktörünün  birincil 

odasından üretilen biochar organik gübre 

miktarı (kimyasal analizlerden anlaşıldığı 

kadarıyla arıtma çamurlarında ağır metal 

ve diğer kirleticiler bulunmadığı 

anlaşıldığından) 700 kg/saat olacaktır. 

Böylelikle, sistemden 16 ton/gün biochar 

üretilecektir. 

Sisteme beslenecek %25 neme kadar 

kurutulmuş arıtma çamuru miktarı 

ortalama 48 ton/gün olacaktır. 

Yılda 8.397 saat çalışması planlanan 

sisteme, aylık ve mevsimlik değişiklikler 

olması ve arıtma çamuru miktarının 

azalması durumunda, hâlihazırda vahşi 

depolama yapılan yaklaşık 325.000 ton 

çamurdan   destek   yapılacak   ve  miktarı 

sabit tutulacaktır. 

Verilen tablolardan, sistemde %25 nemle 

toplam 7.143 ton/yıl ve 350 gün hesabıyla 

ortalama 21 ton/gün atık işleneceği 

anlaşılmaktadır. Böylelikle, ortalama %80 

nemde 95 ton/gün ve toplamda 33.250 

ton/yıl arıtma çamuru işlenecektir. 

Bu  durumda,  %25  nemde  ortalama  27 

ton/gün veya ortalama %80 nemde 37.800 

ton/yıl daha vahşi depolama alanından  

atık getirilebilecektir. Vahşi depolamadaki 

arıtma çamurunun yıllar içerisinde nem 

oranının azaldığını ve ortalama %60’lara 

geldiği tahmin edilmektedir. Vahşi 

depolamadan numune alınması mümkün 

değildir, zira alana girilememektedir. 

Dolayısıyla, vahşi depolama alanından 

gelecek yaş arıtma çamuru miktarının da 

80 ton/gün olacağını hesaplanmıştır. 

Bu hesapla, 325.000 ton birikmiş 

çamurun, yaklaşık 11 yılda bitirilebileceği 

tahmin edilmektedir. 

Buhar türbini kullanılma opsiyonu 

incelenmiştir. Bu opsiyonda, elektrik 

üretimi kurulu gücü 1,355 MW olmakta  

ve şebekeye net 1,2 MWh enerji 

verilebilmektedir. Ortalama 7200 saat 

çalışma ile yaklaşık 8.640.000 kWh/yıl 

elektrik üretilebilmektedir. Sistem, 18 ay 

içinde teslim edilebilmektedir. 

ORC kullanma opsiyonu incelenmiştir. 

Organik Rankine Çevrimi (ORC), ısıyı iş 

birimine çeviren termodinamik bir 

çevrimdir. Isı, içerisinde  genellikle 

akışkan sıvı olarak su kullanılan kapalı bir 

çevrime sokulur. ORC sistemi, ısı 

enerjisini mekanik enerji ve bir jeneratör 

aracılığıyla da elektriğe dönüştüren ve 

normal bir buhar türbini gibi çalışan bir 

turbojeneratördür.       Buhar      türbininde 

Biriktirme 

Bunkeri 

Mekanik 

Susuzlaştırma 
BuharKazanı 

Buhar 

Türbini 
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kullanılan su yerine, ORC sistemi 

moleküler ağırlığı sudan daha yüksek olan 

bir organik sıvıyı buharlaştırır, türbin daha 

yavaş döner, daha düşük basınçta çalışır  

ve böylelikle metal parça ve kanatların 

daha yavaş aşınmasını sağlar. Sistemin 

teslim zamanı olarak, fabrika çıkışı 12 ay 

verilmektedir. Sistemde, 840 kW kurulu 

güçte, şebekeye yaklaşık 7.000.000 kWh 

enerji verilebilmektedir. 

8.1. Gazlaştırmanın Avantajları   : 

8.1.1. Yan ürünleri ve atık 

malzemeleri değerli ürünlere dönüştürür. 

8.1.2. Bertaraf maliyetlerinden 

kazanç sağlar. 

8.1.3. Başta artı değerleri olan 

hayvan atıkları olmak üzere, değişik 

atıklardan ihtiyaca göre tasarlanabilen 

gübreler üretilmesini sağlar. 

8.1.4. Standart ürün olarak 
satılabilecek yan ürünler üretir. 

8.1.5. Atıkların taşınmasına 

harcanan ulaştırma ve taşıma 

giderlerinden ciddi tasarruflar sağlar. 

8.1.6. Enerji üretimi kontrolü 

sağlar. 

8.1.7. Dış kaynaklara bağlı, 

dengesiz ve yükselen enerji maliyetlerine 

bağımlılığı azaltır. 

8.1.8. Kokuyu önler. 

8.1.9. Alternatif yöntemlerle 

mevzuata uyumluluğu sağlar. 

8.1.10. Gübrelerle yeraltına 

sağlanan ve bir kirletici haline gelen NPK 

elemanlarını tutar, hem yer altı 

kirlenmesini, hem de kaynakların heba 

olmasını önler. 

8.1.11. Toplumun temiz hava ve 
temiz toprak özleminin güvencesidir. 

9. GÜNEŞTE KURUTMA

SİSTEMİ İLE 

KARŞILAŞTIRMA 

Arıtma çamurlarının bertarafında en çok 

bilinen sistem, “güneşte kurutmadır”. 

Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

arıtma tesislerinden çıkan çamuru 

kurutmak için,   Menderes/İzmir’de 

“solar kurutma tesisi” kurmaktadır. 

Arıtma çamurlarının ve genel olarak 

atıkların depolanmasındaki en büyük 

sorun, emisyonlar ve sera gazları 

salımıdır. 

Güneşte kurutma tesisleri ise, her ne 

kadar mevzuatlar zorlanarak uygun olsa 

bile, çöplerin  depolanmasında 

karşılaşılan sorunu ve atmosfere salınan 

gazları “konsantre ederek” 

çoğaltmaktadır. 

Üstelik, 2.000 ton/yıl çamur kurutma tesisi 

yatırımı 634.000.-€’dur. Oysa çalışma 

yapılan tesis, %20 nemli 48 ton/gün veya 

orijinal bazda %80 nemli 192 gün/ton 

veya 70.000 ton/yıl arıtma çamurunu 

bertaraf edecektir. 

Bu gerçekleşen fiyatlarla, solar kurutma 

sisteminin   yatırım   bedeli 22.190.000.- 

€’dur. 

Üstelik, solar kurutma sistemlerinde 

çamur kurutulma dışında başka hiçbir 

girdi yoktur. Tesisin hiçbir geliri de 

yoktur. 

10. SONUÇLAR

Sistemde, yıllık toplam 16.800 ton 

ortalama %20 kuru madde içeren evsel 

nitelikli arıtma çamurunun kullanılması ve 

48 ton/gün (2.5 ton/saat) kapasiteli işleme 

tesisi ile yılda 7.200 saat veya 8.397 saat 
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çalışma karşılığında 5.600 ton biochar ve 

seçilecek opsiyona göre buhar türbini ile 

8.640.000     kWh/yıl     veya     ORC  ile 

7.000.000 kWh/yıl elektrik 

üretebilecektir. 

Ayrıca, vahşi depolama yapılan yaklaşık 

325.000 ton depolanmış arıtma çamuru 

da yaklaşık 11 yılda tüketilecektir. 

Böylelikle, çağımıza uymayan bir yöntem 

terk edilecek ve vahşi depolama alanı geri 

kazanılabilecektir. 

Yalın haliyle, yaptığımız hesaplamalara 

göre, yatırımın geri dönüş süresi seçilecek 

opsiyona göre, 2 yıllık ödemesiz yatırım 

dönemi hariç, buhar türbini için 5 yıl 10 

ay veya ORC için 5 yıl 2 ay olmaktadır. 

Bu hesaplamalarda hammaddenin ücretsiz 

temin edildiği varsayılmıştır. 
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ÖZET 

Dünyada yaşanan gelişmelerin temelinde enerji sorunu var. Enerji, bir ülkenin ekonomik kalkınmışlık düzeyini 

yansıtır. Günümüzde elektrik enerjisi tüketimi ise gelişmişliğin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Elektrik enerjisi 

elde etmek için kullanılan birincil enerji kaynaklarının ekolojik dengeyi bozması ve bu enerji kaynaklarının 

giderek azalması, değişik enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Bu enerji kaynaklarından bir tanesi de güneş 

enerjisidir. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş santrallerinin kurulumu gün  geçtikçe 

artmaktadır. Adıyaman’da ise hem güneşlenme süresinin çok olması hem de badem diyarı olması enerji 

tüketiminde önümüzdeki yıllarda büyük trend yakalayacağı görülüyor. Kâhta ilçesinde 35.000 dönüm, il genelinde 

de 50.000 dönüm arazi ile Türkiye’de birinci sırada olan Adıyaman’da badem ağaçları büyük işletmelerin 

dolayısıyla enerji talebinin artması anlamına geliyor. Sanayici ve yatırımcılar için kuşkusuz enerjideki  

maliyetlerin daha ucuz ve sürdürebilir bir kapasitede olması son derecede önem arz ediyor. Bu bildiride ise badem 

potansiyelinin çok hızlı arttığı Kâhta ilçesinde emsal olması için Kâhta Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak 

olan yenilenebilir enerji kaynaklı ‘ilk’ badem tesisi GES santralinin elektrik enerjisi  üretim  değerleri 

incelenmiştir. Bu model sayesinde önümüzdeki dönemlerde bu büyük hammadde kapasitesini işletmeye alabilecek 

tesisler için örnek model teşkil edeceği aşikârdır. 

Anahtar kelimeler: Enerji, Kâhta OSB, GES, Badem 

1. GİRİŞ

Bir ülkenin enerji üretimi ve tüketimi, 

ekonomisinin kalkınmışlık düzeyini 

yansıtmaktadır. Günümüzde elektrik enerjisi 

tüketimi gelişmişliğin ölçüsü olarak kabul 

edilmektedir. Elektrik enerjisi elde etmek için 

kullanılan birincil enerji kaynaklarının ekolojik 

dengeyi bozması ve bu enerji kaynaklarının 

giderek azalması, değişik enerji kaynaklarını 

gündeme getirmiştir. Bu enerji kaynaklarından 

bir tanesi de güneş enerjisidir. Yakın zamana 

kadar pek önemsenmeyen güneş enerjisi, 

günümüzde önem kazanmış ve dünyada yaygın 

olarak kullanım alanı bulmaya başlamıştır. 

Güneş enerjisi, gelişmekte olan ülkeler için 

umut enerjisi haline gelmiştir. [1] 

Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada 

mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucu 

alternatif enerji kaynaklarını bulma  ve 

geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Zira 

klasik yöntemlerle yapılan, özellikle fosil yakıt 

kaynaklı   enerji   üretim   ve   tüketimi,  doğada  

onarılması imkânsız zararlara yol açmaktadır. 

[2] 

2. GES HAKKINDA ÖNEMLİ 

BİLGİLER

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki 

çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız 

kazanmış, güneş enerjisi sistemleri, teknolojik 

olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme 

göstermiş ve güneş enerjisi çevresel bakımdan 

temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul 

ettirmiştir. [2] 

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki 

çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız 

kazanmış daha sonraları güneş enerjisi 

sistemleri, teknolojik olarak ilerleme ve maliyet 

bakımından düşme göstermiş ve güneş enerjisi 

çevresel bakımdan temiz bir enerji kaynağı 

olarak kendini kabul ettirmiştir. 

mailto:omercelebiresmi@gmail.com
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2.1. Sistem Tasarımı 

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için 

kurulacak bir sistemde akü grubu, akü şarj 

regülatörü, evirici ve yardımcı elektronik 

devreler bulunabilir. Tabi ki uygulamaya  göre 

bu bileşenler değişiklik gösterebilir. İstenen 

enerji miktarına göre güneş paneli ve sayısı 

belirlenir. 

Güneş olmadığı zamanlarda enerjisiz kalmamak 

için akü grubu sisteme dahil edilir. Akünün aşırı 

şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek 

için akü şarj regülatörü kullanılır. Şarj 

regülatörü akünün durumuna göre, güneş 

pillerinden gelen akımı keser ya da yükün 

çektiği akımı keser. 

Şekil 2.1. Güneş enerjisinden elektrik üretim 

metodolojisi 

Evirici, alternatif akım istenen uygulamalarda 

panelde   elde    edilen    doğru    akım 

elektriğini alternatif akım elektriğine 

dönüştürmek için kullanılır. İstenirse sisteme bir 

de maksimum güç noktası izleyicisi (MPPT) 

eklenebilir. 

3. PROJE HAKKINDA

 Projenin Adı: Kâhta OSB Yenilenebilir

Enerji Kaynaklı İlk Badem İşleme Tesisi

 Projeyi Gerçekleştirecek Şirket: Bediroğlu

Enerji Gıda Tarım Hayvancılık İnş. San. ve

Tic. Ltd. Şti.

 Adresi: Adıyaman Kâhta OSB,  3.Cadde,

No: 26

 GES Açısal koordinatları ve yüzölçümü:

37.80° N, 38.57° E, 1282,51 m² inşaat alanı,

deniz seviyesinden yüksekliği: 689 m.

 Yatırım maliyeti: 600.000,00 TL 

(KDV’siz)

 Hibe Yapan Kuruluş: Adıyaman Gıda

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (%50) 

 Uygulama yeri: Çatı

Şekil 3.1. Projenin lokasyonu 

Şekil 3.2. Projenin simülasyonu 

Şekil 3.3. Tesisin son hali 

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/yesil-enerjide-devrim-yururken-elektrik-uretmek/4495
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/gunes-arabasnn-incelenmesi/4397
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akuler/4230
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akuler/4230
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akuler/4230
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-dersleri-alternatif-akimin-temel-tanimlari/4379#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/arama/?cx=011883342350918815643%3Aqjfbwvrcmry&amp;cof=FORID%3A11&amp;q=MPPT&amp;ie=UTF-8
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3.1.Saha hakkında genel bilgiler ve 

bölgenin avantajları 

 Kâhta OSB arazisi güneş santrali  kurmaya

ve işletmeye uygun olup güneşlenme süresi

yüksektir.

 Fabrika çatısında kurulacak GES tesisinin,

tüketim tesisi olan Badem İşleme Tesisine ait

trafoya yakın ve bağlanabilir olduğu avantajdır.

 Adıyaman genelinde 45.000 dönüm ekili

badem arazisinin 35.000 dönümü Kâhta’da

bulunması sanayici için Kâhta’da Badem İşleme

Tesislerinin kurulması cezp edicidir. [3]

 Sulama imkânı da sağlanırsa, dekar başına

alınan badem verimi Kaliforniya’yı

yakalayabilir.

 Bu kadar büyük bir hammadde pazarı için

işleme tesislerindeki sayı ve dolaysıyla enerji

talebi gün geçtikçe artacak bu da GES

kurulumunu hızlandıracaktır.

 Ülkemizde iklim, arazi büyüklüğü ve sulama

olanakları açısından Güneydoğu Anadolu

Bölgesinin bazı illeri badem yetiştiriciliği için

büyük bir potansiyele sahip gözükmektedir.

 Kâhta, badem için en uygun ekolojik

koşullara sahip olmasının yanında Atatürk

barajının sağladığı sulama olanaklarından

yararlanmak açısından önemlidir.

 Kâhta Çukurtaş Trafo Merkezine olan hat

uzunluğu yaklaşık 10 km’dir.

 Sanayicilerimizin kendi parselinde

elektriklerini üretmeleri konusunda ayrıcalık

olacaktır.

 Amortisman  süreleri  yaklaşık 5-6 

yıl arasındadır.

 Kâhta OSB havalimanına 10 km. Adıyaman

merkeze 30 km. mesafededir.

 Nissibi köprüsünün faaliyete geçmesi ile

Kâhta Doğu-Batı arasında  kavşak

konumundadır.

 Kâhta OSB 6. Ekonomik Bölgede 

değerlendirildiği için inşaat KDV’si ve 

istihdamdaki devlet destekleri santral kuracaklar 

için son derece avantajlıdır. 

3.2. Kâhta ilçesinin güneş kapasitesi 

 Kâhta’da yıllık güneş radyasyonu 1650 ile

1750 kWh/m² arasında değişim göstermektedir.

[4]

Şekil 3.4. Adıyaman ve ilçeleri toplam güneş 

radyasyonu (kWh/m²-yıl) 

Şekil 3.5. Kâhta radyasyon değerleri (kWh/m²- 

gün) 

Şekil 3.6. Kâhta güneşlenme süreleri (saat) 
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Şekil 3.7. Kâhta PV tipi alan üretebilecek enerji 

(kWh-Yıl) 

4. PROJE SİMÜLASYON

PARAMETRELERİ

Bu proje PVsyst V6.62 adlı Photovoltaic 

Systems Software ile simülasyonu hazırlandı. 

Simulasyon parametreleri aşağıda tüm detayları 

ile beraber sunulmuştur. 

 DC kurulu gücü: 177 kWp

 AC kurulu gücü: 150 kWe

 Evirici gücü: 3x40 kWe + 1x30 kWe

 Modül gücü ve sayısı: 295 Wp - 600 adet

 Planlanan Net Üretim: 269.400,00 kWh

 Sistemin ömrü: 25 yıl

Çizelge 4.2. PV kayıp faktörleri 

Çizelge 4.3. Ana sistem parametreleri 

Çizelgel 4.1. PV Panel ve inverter özellikleri Şekil 4.1. Normalleştirilmiş üretim 
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Şekil 4.2.  Performans oranı 

Çizelge 4.4. Ana sonuçlar 

Çizelge 4.5.  Yıllık kayıp diyagramı 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

 Kâhta OSB’de kurulacak olan yenilenebilir

enerji kaynaklı badem işleme tesisi ‘ilk’

olması hasebiyle bölgede kurulması

planlanan onlarca badem tesisi için rol- 

model olacağı aşikârdır.

 2017 yılı badem haset döneminde binlerce

ton bademin hammadde olarak çıkağı

düşünülürse Kâhta gibi güneşlenme süresi

yüksek bir bölge için GES kurulması

kaçınılmazdır.

 Bu bildiri hali-hazırda Kâhta OSB’de ve

Adıyaman genelinde kurulma aşamasında

olan badem işleme tesisleri için süratle

yapılmasını gerekli kılmıştır.

 Tesisin kurulacak lokasyonla bağlantı

noktasının aynı yerde olması maliyet ve güç

kalitesi yönünden avantajdır.

 Planlanan net üretimin 269.400,00 kWh

seviyede olması işletme kurulu  güç

açısından son derece önemlidir.

 Lisansız Üretim Yönetmeliği’nin 7. maddesi

7. fıkrası a bendinde bulunan tarım hibeleri

için azami kurulu gücün 300 kW’ı aşmaması

maddesi daha da esnek tutulmalıdır.

 Türkiye için kısa, orta ve uzun vadeler için

güneş enerjisi politikası geliştirilmeli,

öncelikle uygulama alanları belirlenmeli,

araştırmalar teşvik edilmelidir.
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KOBİ’lerde Kaizen ve Enerji Verimliliği 

Rıdvan VERCAN, TC BSTB VGM, Eskişehir Yolu, 

ridvan.vercan@sanayi.gov.tr 

Özet 
Bu makalede, işletmelerde kaizen yönetim ve anlayışının bir boyutu 

olarak ortaya çıkan “kaizen öneri sistemleri” çerçevesinde enerji 

verimliliği incelenmektedir. Öneri sistemlerinin kaizen yönetimi ve üretim 

felsefesiyle bütünleşmesi sonucu oluşan çıktılar, bu anlayışa katkı ve 

hizmet eder. Kaizen öneri sistemlerinin en önemli amacı, yönetim 

performansını ve etkinliğini arttırmak, verimliliği ve kaliteyi yükseltmek, 

değer yaratmak ve memnuniyet sağlamaktır. 

Uygulanmış öneriler anlamına da gelen kaizenlerin enerji tasarrufu, 

ürünün tasarlanması, süreçlerde zaman ve malzeme tasarrufu, endüstri ve 

trafik kazalarının önlenmesi gibi katkıları bulunmaktadır. 

Beş ilimizde yapılan araştırmalarda belirlenen kaizenler arasında enerji 

tasarrufuna katkı yapan kaizen örnekleri incelenecektir. Kaizenlerin 

toplamda enerji tasarrufuna maksimum katkı sağladığı ve  Kaizen 

Yönetimi idaresindeki bazı işletmelerde ortaya çıkan öneri miktarları ile 

ülkemizde yapılan araştırmalarda belirlenen öneri sistemlerine de sahip 

işletmelerimizde ortaya çıkan öneri miktarlarının karşılaştırılması da 

bildiride yapılacaktır. 

GİRİŞ 

Küreselleşen ekonomilerde işletmelerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri, onların müşterilerine makul bir maliyet ile 

küresel kalitede mal ve hizmet sunmalarına bağlı olmaktadır. Bu 

nedenle işletmeler, küresel pazar ve rekabet şartlarında kendilerini 

ve ürünlerini geliştirmek, gerekirse yenilik yapmak zorunda 

kalmakta ve bu bağlamda çeşitli yaklaşım ve sistemler geliştirip 

uygulamaktadırlar. Bu sistemlerin en önemlilerinden biri de, 

işletmelerin çalışanlarından ve paydaşlarından her alanda gelişim 

sağlayabilecek önerileri toplamak ve nihayetinde önerileri 

uygulamak için kullanılan, öneri sistemleridir.  

Elde edilen önerilerin uygulanması sonucunda, 

 ürünün tasarlanması, üretilmesi, pazarlanması, sevkiyatı

ve benzeri süreçlerde gelişmelerin elde edilmesi,

 enerji tasarrufu elde edilmesi,

 hatalı yarı mamül ve mamül üretiminin önlenmesi,

 süreçlerde zaman veya malzeme tasarrufu,

 iş akışlarının iyileştirilmesi,

 yerleşimin daha kullanışlı hale getirilmesi,

 stok hatalarının ve stokların azaltılması,

 hareket israfının önlenmesi,

 yedek parça değiştirme ve kurulum sürelerinin 

kısaltılması,

 gereksiz atıl malzemenin kaldırılması,

 gerektiğinde ortamlarda sıcaklığın azaltılması, arttırılması

veya ısının korunması,

 çalışma koşullarının düzeltilmesi,

 iş güvenliği ve insan sağlığında gelişmeler elde edilmesi

sağlanabilmektedir. Not edelim ki, yukarıda verilen liste, gelişme 

elde edilebilecek alanlar için örnek oluşturmaktadır. Bir diğer 

deyişle, yukarıdaki liste gelişme yaşanabilecek alanların sadece bir 

kısmıdır. 

Etkin bir öneri sistemi ile gelişmeye katkısı olabilecek bir öneri, 

fırsata dönüşürken, fikirler atıl ve gizli kalmamış olur. Bir öneri 

sistemi sayesinde çalışanlar bütün alanlardaki iyileştirmelerde 

kendi rollerini yerine getirebilir. Üretim sistemi içerisinde 

bulunan, kol ve beden gücüne dayalı işleri gerçekleştiren 

çalışanlar, mevcut sistemi geliştirmek yönünde zihinsel 

potansiyellerini, tecrübe ve birikimlerini kullanmaya başlarlar. 

İnsanları sadece çalıştığı makine veya ortam ile sınırlamak doğru 

bir yaklaşım olmadığı gibi motivasyonu düşürücü ve monotonluğa 

itici durum da ortaya çıkmaktadır. Her çalışan kendi çevresi 

dışındaki boşlukları, hataları, hataların nasıl giderileceğini fark 

eder, fakat atıl kalır. Öneri Sisteminin temel amacı bu algılamayı 

atıl durumdan dinamik konuma geçirmektir.  

ÖNERİ SİSTEMİ 

Öneri işletme refahını artıracak, verimlilikte veya katma değerde 

kazanç sağlayacak fikirler, buluşlardır; bir işle ilgili olarak öne 

sürülen, işletmenin hedef ve stratejileriyle uyumlu, sunulan hizmet 

ile ilgili, süreci iyileştirmeye ve verimliliği – katma değeri 

artırmaya yönelik yaratıcı düşüncelerin sistemli ifadesidir. İşletme 

yararına olabilecek her türlü önerinin sistematik şekilde 

toplanmasını, değerlendirilmesini ve uygulanmasını öneri 

sistemleri sağlamaktadır. Öneri sisteminin temel girdileri 

çalışanlardan elde edilen öneriler, öneri formu, öneri kurul 

çalışanları, öneri faaliyetleri, öneri sistemi kuruluş ve gelişme 

aşamalarında alınan danışmanlık – eğitim, oluşturulan hata türleri 

listeleridir. Çıktıları ise, değerlendirilen ve 

uygulanan/uygulanmayan öneriler, uygulanan önerilerin katkıları, 

öneri veren çalışana verilen ödül, öneri sistem performans ölçüleri, 

öneri kurulu tarafından düzenlenen raporlar, öneri kurul çalışanları 

tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Genelde öneri sistemleri 

öneri kurulları ile yürütülmekte ve aşağıdaki şemanın üst 

kısmındaki akıştan ziyade, alttaki akışın elde edilmesini 

hedeflerler. Bu hedef işletmede elde edilen öneri miktarında artış 

sağlamaktadır. 

Şekil: Kaizen ve klasik öneri sistemlerinde sorumlulukların 

dağılımı 

Öneri sistemleri kurum kültüründen etkilenmektedir. Çalışan 

başına öneri miktarlarının az ya da çok, etkili ya da etkisiz 

olmasının ardında yatan gerçek işletme kültürünün olumlu veya 

olumsuz olmasıdır. Genellikle çevremizdeki çalışma  kültürü 

içinde oluşmuş israf, kayıplar, hatalar, boşluklar, kazalar herhangi 

bir müdahale yapılmadan olduğu gibi devam etme eğilimindedir.  

İşletme Kültürü, Bir İnnovasyon Öyküsü: Bir Patronun İçinde 

Kalan Uhde 

Pantolon üreten bir tesisin sahibi, çok önceleri usta olarak bir 

fabrikada çalışmaktaydı. Üretim aşamalarının sonlarında bulunan 

bir işlemi hem değiştirerek, 

hem de önceye alarak pantolonun hem kaliteli hem de kısa sürede 

üretilebileceğini anlamıştı. Önerisini söylediğinde hem bu işin 

olamayacağı söylenmiş, hem de kızılmıştı. Ama kendi yerinde ilk 

işi bu işlemi öne çekmek olmuştu. Bir önerinin önünün kesilmesi 

hem strese, hem de çok değerli diğer yenilikçi – innovasyon 

fikirlerinin düşünülememesine, ortaya çıkamamasına yol açmıştı.  

İyileştirici müdahalenin çalışanlardan gelmesi için çalışanları 

teşvik edici bir sistemi yönetimin kurdurması gerekmektedir. 

Öneri sistemi “kazandır kazan” stratejisi ile bağlantılı olarak 

kurulmuştur. Kaybettireni cezalandırmak veya kayıpları 

umursamadan yaşamaya devam etmek yaklaşımı yerine, 

çalışanların çevresinde oluşan kayıpların, hataların, boşlukların, 

kazaların çalışanların önerileri ile ortadan kalkması veya azalması 

yaklaşımı, yani farklı bir deyişle her alanda yenilikçilik, sürekli 

iyileşme öneri sistemlerinin odağındadır. Öneri sistemleri sürekli 

iyileştirme   sağlayarak  işletmeye  rekabet   üstünlüğü  kazandıran 

sistemlerdir. 

mailto:ridvan.vercan@sanayi.gov.tr
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Öneri sistemini oluşturan işletmeler, çalışanlarından elde ettikleri 

öneriler sayesinde çeşitli alanlardaki giderlerden tasarruf, her türlü 

iş süreçlerinde gelişme, ürün ve yarı mamülde yeni tasarımlar 

yapılması, hataların azaltılması veya ortadan kaldırılması ile 

işletmelerin verimlilikleri, katma değerleri ve rekabet güçleri 

artmaktadır. Öneri sistemi, çalışanların düşüncelerinden 

yararlanma sağlarken, çalışanların işletmeye olan bağlılığını 

güçlendiren bir araç işlevini de görür. Öneri sunan ve önerisi 

uygulamaya konulan çalışan, kendine değer verilme hissinin 

mutluluğunu yaşar. Çalışanların bütünü tarafından tanınma, takdir 

edilme fırsatı oluşurken, çalışanın işe bağlılığı ve motivasyonu 

artar. 

Önerinin Uygulamaya Transfer Edilmesindeki Fazlar ve Öneri 

Sistemini Etkileyen Faktörler 

Faz 1. Öneri için Çalışanı Cesaretlendirme 

Faktörler 

a) İşbirliği

b) Derinlemesine düşünme ihtimali

c) Önerinin ortaya çıkması-yenilikçilik

Önerinin çalışanın düşüncesinden alınıp uygulamaya transfer 

edilmesindeki ilk faz, adım çalışanların içinden gelerek, gönüllü 

olarak organizasyonla önerilerini paylaşmasını gerektirir. 

İşletmelerin çalışanların beyninden önerileri alabilmek için 

kabiliyete, yeteneğe ihtiyaçları vardır. Bireyi kuşatan işletmede 

bulunan kültürel çevre önerilerin ortama çıkma seviyesini belirler 

ve motive eder. 

Şekil: Önerinin çalışanın beyninden alınıp uygulamaya transfer 

edilmesindeki fazlar ve öneri sistemini etkileyen 

faktörler 

Faz 2. Önerilere olan Organizasyonel Destek 

Faktörler 

a) Yeni ve/veya karmaşık önerilere açıklık-reddetmeme

b) Sistemin kolaylıkla ulaşılabilmeyi-görüşülebilmeyi 

sağlaması 

c) Anlama yeteneğinin, kavrama gücünün seviyesi

İkinci faz organizasyonda önerinin yüzeye çıkması, belirlenmesi, 

kayıt altına alınması fazıdır. Bu faz problem alanının orta 

yerindedir ve can alıcı bölgesidir. Bu problem alanı öneri 

sisteminin etkisiz, verimsiz kullanılmasıdır. Çalışan bu fazda  öneri 

verebilmesi için desteklenmelidir; organizasyonda yeni bir öneriye 

pozitif reaksiyon gösterileceğinden çalışanın emin olmasını 

sağlayacak faktörlerin işletmede var olması gerekir. Bu yapısal 

faktörlerden olan erişilebilir öneri sistemi olmasını da gerektirir. 

Faz 3. Önerilere Ayrılmış Kaynaklar 

Faktörler 

a) Değerlendirmenin yoğunluğu

b) Ödülün kullanımı

c) Önerilerin proses edilmesi

Transferin bu fazında önerinin izlenmesi ve takibi bulunmaktadır. 

Bu faz öneri sisteminin arka ofisi gibidir. Bu aynı zamanda 

innovasyon sürecinin ön ofisidir. Bu fazda, önerinin işlenmesi, 

hayata geçirilmesi ve karmaşık önerilerin projelendirilmesi 

gerçekleşir. 

ÖNERİ SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK PERFORMANS 

ÖLÇÜTLERİ 

Çalışan önerileri, aşağıda tabloda bir örneği bulunan öneri veri 

tabanına kayıt edilerek, ölçütler elde edilmesinin ilk adımı atılır. 

Bu öneri veri tabanından yararlanarak zaman içinde dönemsel 

(aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık, vb.) olarak aşağıda sıralanan 

ölçütler oluşturulabilir; 

A. Dönemsel toplam öneri sayısı

Bir dönem süresince verilen uygulanabilir öneri sayısıdır.

Örneğin “2009 ilk yarısı için elde edilen öneri sayısı, 80

adettir.” Bu sayılardaki dönemsel artışların sürekli

yaşanması, çalışma ortamının sürekli iyileştiğini

gösterecektir.

B. Her bir çalışan için öneri sayısı

Öneri veri tabanı isme göre sıralanarak, çalışan bazında

öneri sayıları belirlenir

C. Firma genelinde ortalama öneri sayısı

Dönemsel toplam öneri sayısının toplam çalışanlara

bölünmesi ile elde edilir. Örneğin

(Yılın ilk yarısında elde edilen öneri

sayısı) / ( toplam firma çalışan sayısı)

D. Birimler bazında ortalama öneri sayısı

Dönemsel olarak birimlerden elde edilen öneri sayılarının

o birimde çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Aşağıdaki örnek tabloda bu ölçüt için  örnekler

verilmiştir;

E. Katılım oranı (en az bir öneri yazan çalışan yüzdesi)

Bir öneri veya daha üstünde öneri veren çalışanların

toplam çalışana bölümünün 100 ile çarpımı sonucu elde

edilir.

F. Uygulama oranı (uygulanan önerilerin yüzdesi)

Dönemsel uygulanan önerilerin dönemsel toplam öneri

sayısına bölümünün 100 ile çarpımı sonucu elde edilir.

G. Bir önerinin ortalama uygulamaya geçiş süresi

Uygulamaya alınan her bir önerinin (öneri uygulanma

tarihi – öneri veriliş tarihi) farkının gün olarak

bulunmasının ardından, bulunan bütün farkların

toplamının uygulanan öneri sayısına bölümü ile elde

edilir.

İŞLETMELERDE HATA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ  

İşletmelerde elde edilen öneriler genelde iki sınıfa girmektedir. 

Bunlardan ilki, ürün, üretim, hizmet vb. alanlarda bulunan 

boşlukların doldurulmasını sağlayan yaratıcı nitelikteki 

önerilerdir. 

İkincisi ise, firmada hizmet, üretim ve diğer iş süreçlerinin 

işlemesi esnasında ortaya çıkan hata türlerinin sadece bir kısmının 

azaltılması veya ortadan kaldırılması için elde edilen önerilerdir. 

Bu durum işletmede oluşan hata türlerinin çalışanlar tarafından 

topluca görülebilmesini, zaman zaman üstünde düşünülebilmesi 

için görselleştirilebilmesi gerektirmektedir. Bu bağlamda, 

işletmelerde hata türlerinin belirlenmesi gereklidir. Danışmanlıklar 

esnasında elde edilen bir kısım hata türleri ve kodları aşağıdaki 

gibi oluşturulmuştur; 

İLK KALİTE KONTROL 

I01. İPLİK HATASI 

I02. AYAR HATASI 

I03. İGNE KIRIGI HATASI 

I04. PLAKA BOZ. HATASI 
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DİKİM 

KESİM 

I05.  İPLİK  ABRAJI  HATASI 

I06. İPLİK BÜKÜM HATASI 

I07. İPLİK İNCELMESİ HATASI 

I08. DESEN ÖLÇÜSÜ HATASI 

I09. ÖLÇÜ HATASI 

I10. HAV KARIŞIM HATASI 

D01. ÖLÇÜ HATALARI 

D02. MAKİNE OVERLOK KESTİRME HATALARI 

D03. DİKİS HATASI (REMAYÖZ) 

D04. DİKİŞ ATLAMA HATALARI 

D05. REMAYÖZ DİKİŞ AYAR HATASI 

D06. GÖRUNTÜ BOZUKLUKLARI YEDİRME 

HATALARI 

D07. DİKİŞ ADIM AYAR BOZUKLUKLARI 

D08. İP ÇEKTİRME HATASI 

D09. YAKA BİYE KOL YAN ÖLÇÜSÜ HATALARI 

D10. YAKA GÖZ AYAR HATASI 

D11. EKSİK DOKUMA MİKTARLARI 

K01. KESIM ÖLÇÜ HATASI 

K02. YANLIŞ KESİM 

K03. BEDENLERIN KARIŞMASINDAN DOLAYI 

OLUŞAN YANLIŞ BEDEN KESİMİ 

K04. MAKAS KAÇIRTMA HATASI 

K05. BEDENLERİN KARIŞMASI 

K06. KALIP HATASI 

K07. ÜTÜ BUHARININ DÜŞMESİ 

S04. DAYAMAYA TAM DAYAMAMA 

S05. BÜYÜK IŞLEME 

S06. ÇIFT BASKI 

S07. AYAR GÜNCELLEMEME 

S08. DAYAMA KAYDIRMA, ATLATMA 

S09. PILOT PIMDEN ÇIKMA 

S10. TERS BÜKÜM 

S11. TERS BAĞLAMA 

S12. IKI KEZ DELME 

S13. MALZEME EN BÜYÜK 

S14. AYAR HATASI 

S15. ONAY HATASI 

S16. KAPLAMA ALMASI 

S17. ETIKET SÖKMEME 

S18. TORNADA FAZLA IŞLEME ELMASIN YUKARI 

KAYMASI 

S19. BORULAR EĞRI 

S20. PARÇAYI KAYDIRMA 

S21. TEZGAHA SIKIŞMA 

S22. ELINDEN PARÇAYI KAYDIRMA 

S23. AYARLA OYNANMASI 

KAYNAK 

Y01. DÜZGÜN YERLEŞTIRMEME SONUCU EĞRI 

KAYNAK 

Y02. MERKEZLEME HATASI 

Y03. PISTON KEÇESI YIRTILMA, SABITLEMEME 

Y04. EĞRI KAYNAK 

AHŞAP 

SON KALİTE KONTROL 

S01. DESEN ÖLÇÜSÜ HATASI 

S02. ÜTÜ PARLAKLIGI 

S03. ÖLCÜ HATASI 

S04. İP TEMİZLEME HATASI 

S05. DİKİŞ HATASI 

S06. RENK FARKI 

S07. KAÇIK HATASI 

S08. PATLAK HATASI 

S09. YAG LEKELİ ÜRÜN 

S10. DİGER LEKELER 

S11. İŞLEME VE ELİŞİ HATASI 

S12. NAKIŞ HATASI 

S13. KATLAMA 

S14. JELATİN 

İşletmede her bir hata türü için kodlar oluşturulması yerinde olan 

bir yaklaşımdır. Örneğin yukarıda ve aşağıda kullanılan kodlarda, 

ilk hane bölüm koduna (D – Dikim Bölümü, K – Kesim Bölümü), 

diğer son iki hane ise o bölümde ortaya çıkan hata türlerine 

ayrılmıştır. Bir diğer işletmede belirlenen hata türleri ise aşağıdaki 

gibidir; 

KESİM 

K01. TAM DAYAMAMA 

K02. YANLIŞ YÖN 

K03. KESILDI ZANNEDIP 2. PARÇA GÖNDERME 

K04. ONAY HATASI 

K05. YERLEŞTIRIRKEN KESIM 

K06. BÜYÜK KESIM 

K07. SEGMAN KIRILMASI 

ŞEKİLLENDİRME 

S01. TERS BASKI 

S02. HAVA YETERSIZLIĞI, SABITLEYEMEME 

S03. TAKIM KIRILMASI 

A01. HATALI ÖLÇÜ GIRIŞI 

A02. ÖLÇÜ GÜNCELLEMEME 

A03. TAM DAYAMAMA 

A04. TAKOZLA MALZEMEYE ZARAR VERME 

A05. KARŞIDAKI OP.ÜN PARÇAYI DÜŞÜRMESI 

A06. TERS YERLEŞTIRME, 

A07. AYAR BOZULMASI 

A08. HATALI PARÇAYI KURTARMAYA ÇALIŞMA 

A09. ZAMAN AYARI KONTROL EDILMEMESI 

A10. EKSIK PARÇA KOYMA 

A11. İKI DEFA BASMA, PEDAL TAKILMASI 

HATA ÖYKÜLERİ - 1 

Hatalı barkoda sahip bir ürünle ilgili, ithalatçı firma tarafından 

talep edilen tazminat: 

Bir iplik çilesi üzerine yerleştirilen bandın üzerindeki barkodların 

hatalı olduğu, ancak ithalatçı firmanın deposuna giren maldan 

sonra anlaşılmıştı. Hata belirli bir çilenin üzerine konması gereken 

bandın, başka bir tip çilenin üzerine konması ile oluşmuştu. Hatalı 

barkod ve banta sahip çileler, ambalajlanıp, yurtdışındaki ithalatçı 

firmaya gönderilmek üzere konteynerlere yüklendi. Sonra,  gemi 

ile gideceği ülkeye ulaştı. En sonunda, ürünler firma depolarına 

girdi. Firma depo girişinde, ürünler ileri teknoloji sayesinde 

otomatik olarak bilgisayar stok kaydına işlendi. Fakat güncellenen 

bilgisayar stok kaydı ile depodaki ürün farklıydı. İthalatçı dağıtım 

firmasına ait modern ve çok büyük olan depolardaki durumun 

anlaşılması biraz vakit aldı. Sonuçta durum fark edildi ve üretici 

firmadan büyük miktarda, tazminat istendi. Bu tazminatın, üretici 

firmayı hayli zora soktuğu söylendi. 

HATA ÖYKÜLERİ – 2 

Yapı malzemesi üreten bir firmanın yeni ürünleri:  

Yapı malzemesi üreten bir firma yeni ürününü piyasaya sürdü. 

Ürünler bayileri aracılığı ile inşaatçı firmalara satıldı. İnşaat 

müteahhitleri inşaatlarında malzemeyi kullandılar. İnşaa edilen 

yapılar kullanılmaya başlandığında, yeni ürünün su sızdırdığı 

anlaşıldı. 
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Yukarıda anlatılan ve yaşanmış hata öykülerinin, bazı hata 

türlerinin firma için ne kadar hayati ve önemli olabileceğini açıkça 

vurgulamaktadır. 

Genelde 

 Nihai ürün üzerinde oluşan (her bir ayrı ürün için)

 Yarı mamul üzerinde oluşan

 Makine arıza türleri listesi

 Kalem kalem stok miktarı

 Sevkiyat

 Ofis ortamında oluşan

hata türleri listeleri oluşturulmakta, takip edilmekte ve azaltılmaya 

çalışılmaktadır. 

Grafiklerde, bir gruba bağlı işletmeler arasında, yaklaşımını 

değiştirmiş bir işletmenin durumu ele alınmaktadır. Yukarıda ve 

aşağıda sol tarafta bulunan grafiklerde, altı işletmenin 1975 

yılındaki saha hata türlerinin ağırlıklı oluşum  oranları 

gösterilirken, sağda bulunan grafiklerde ise altı işletmenin 

karlılıkları gösterilmektedir. Koyu renkli olarak gösterilmiş 

çubuklar YHP adlı firmaya aittir. Yukarıdaki grafiklerde 1975 

yılında YHP, altı işletme arasında en fazla saha hata türleri 

oranına sahip olduğu ve en düşük karlılığı elde ettiği 

görülmektedir. Aynı karşılaştırma 1980 yılında tekrarlanmış ve 

sonuç aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Aşağıdaki grafiklerde 

1980 yılında YHP, altı işletme arasında en az saha hata türleri 

oranına sahip olduğu ve en yüksek karlılığı elde ettiği 

görülmektedir. Gerçekte karşılaştırmanın yapıldığı iki farklı yılda, 

iş gücü ve ekipman parklarının hemen hemen aynı olduğu, sadece 

yönetim yaklaşımının değiştiği rapor edilmiştir. 

ÖNERİ KURULLARI VE FAALİYETLERİ 

Öneri Sisteminin etkin çalışabilmesi için biri sürekli, diğeri 

gerektikçe oluşturulan iki kuruldan yararlanılmaktadır. Bunlar 

Öneri Sistem Kurulu ve Öneri Uygulama Kuruludur. Öneri Sistem 

Kurulu Genel Müdüre, Öneri Uygulama Kurulunun ise Öneri 

Uygulama Kurulu liderine bağlanması yerinde olacaktır. 

Hata türlerinin israfların, kayıpların, boşlukların, kazaların ortadan 

kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasını sağlayacak önerilerin 

alınması için, Öneri Sistem Kurul üyeleri diğer görevleri yanında 

aşağıdaki görevleri de yerine getirirler. Arizi olarak gerektikçe 

kurulan Öneri Uygulama Kurulu ise, zaman zaman geliştirilen 

karmaşık önerilerin uygulanması kapsamında, oluşturulup, görev 

almaktadır. Öneri uygulaması gerçekleştiğinde, Öneri Uygulama 

Kurulunun    görevi    ve    işlerliği    sona    ermektedir. Çalışanlar 

tarafından doldurulan öneri formları Öneri Sistem Kurulu 

tarafından arşivlenerek, değerlendirilmeli ve uygun bir veri 

tabanına sahip veri tablolarında kayıt altına alınmalıdır.  

İşletmede Öneri Sisteminin uygulanmasını sağlamak ve sistemin 

etkinlik ve dönemsel ortalama öneri miktarını arttırmak amacı ile 

işletmeler Öneri Sistem ve Öneri Uygulama Kurulları oluşturup, 

onlara işlerlik kazandırmalıdırlar. 

ÖNERİ SİSTEM KURULU 

Bunlardan “Öneri Sistem Kurulu” sürekli bir kurul olup, bu 

kurulun görevleri ve oluşumu aşağıda verilmiştir. Aşağıda Öneri 

Sistem Kurul faaliyetleri belirtilmektedir; 

- Öneri ortamları oluşturmak (masa, kalem, öneri formu,

kutu, formun teslim edileceği kurul üyesi ismi vb.)

- Öneri ortamının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri

yapmak veya organize etmek,

- Öneri Sistem Kurul toplantısı düzenlemek,

- Önerilerin ön elemesini yapmak,

- Önerileri öneri veri tabanına kaydetmek ve formları

arşivlemek,

- Rapor hazırlamak,

- Öneri katkısını belirlemek, ödüllendirmeyi sağlamak,

- Büyük katkı sağlayan öneri sahibinin sözünü,

posterleştirmek, duyurmak; öneri sahiplerinin konuşma

yapmalarını sağlamak,

- Kuruluşta amaç birliğinin sağlanması, firma misyonunun

yaygınlaştırılması doğrultusunda, yılda en az iki defa

toplu öneri alma kampanyası düzenlemek,

- Öneri sistemi iş başı eğitimlerini tekrarlamak,

- Önerilerin verilmesini kolaylaştıracak eğitimlerin 

verilmesini, danışmanlıkların alınmasını sağlamak,

- Paydaşların, müşterilerin ve tedarikçilerin önerilerini elde

etmek,

- Gerektiğinde öneri sahibi çalışanı işin içine katarak, öneri

uygulama sürecini yönetmek,

- Hata türleri listelerinin veya veri tabanlarının işletme

içinde anlaşılmasını ve duyurulmasını sağlamak,

- Makine, ekipman, hammadde, vb. konularda çalışan iş

başı eğitimlerini izlemek ve arttırmak.

Bu kurul örneğin aşağıdaki üyelerden oluşabilir : (Not: Kurul 

üyeleri işletmeden işletmeye değişebilir.) 

 Tasarım uzmanı

 Pazarlama çalışanı

 Muhasebe görevlisi

 Şef veya usta konumunda çalışanlar

ÖNERİ UYGULAMA KURULU 

Çalışanlar tarafından içeriği karmaşık öneri geliştirildiğinde, Öneri 

Sistem Kurulunun önerisiyle geçici olarak bu önerinin 

uygulanmasına açıklık getirilmesi amacıyla firmada bir “Öneri 

Uygulama Kurulu” oluşturulmaktadır. Karmaşık öneri 

uygulandıktan sonra, Uygulama Kurulunun görevi ve varlığı sona 

ermektedir. 

ENERJİ TASARRUFUNDA KAİZEN ÖRNEKLERİ 

Beş ilimizde yapılan araştırmalarda belirlenen kaizenler arasında 

enerji tasarrufuna katkı yapan kaizen örnekleri ve incelemeleri bu 

kısımda yapılacaktır. 

Lise mezunu Kısım Ustasının kaizeni: Dokuma Hazırlama 

Kısmında bulunan toplam 33 adet elektrik motorunu, tasarlayıp 

uyguladığı Kayış Kasnak Sistemi ile motor dönüşünü 2/3 oranında 

azaltarak, söz konusu motorlardaki elektrik enerji sarfiyatını 2/3 

oranında düşürmüş, ayrıca bakım ve onarım maliyetlerini ortadan 

kaldırmıştır. 
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Enerji Tasarrufu: 33 makinede elektrik enerji sarfiyatı  2/3 

oranında düşmesinin yanısıra, bakım ve onarım sırasında 

kullanılan enerjiden de tasarruf edilmiştir. 

Endüstri Meslek Lisesi mezunu Kalıpçı Posta Başının kaizeni:  

Geliştirdiği yöntemle 90 derece silindir ile paralel ile bakılması 

mümkün olmayan flanş ve trim çeliklerinin 90 derecede 

taşlanmasını sağlamıştır. Bu sayede trim çeliklerinde kusursuz 

kesme ağzı elde edilmiş, flanş çeliklerinde ise sürtme taşı ve 

zımpara kullanılmadan AB standartlarına uygun  kusursuz 

görünüm sağlanmıştır. İşletme enerji, zaman ve malzemeden 

tasarruf etmiş, spiral ve gaz taşı tüketiminde azalma olmuştur.  

Enerji Tasarrufu: Kullanılan sürtme taşları ve zımparalardan 

tasarruf edilmesi, sürtme taşı ve zımpara üreten fabrikalarda 

ürünün imalatı sırasında harcanan enerjiden tasarruf edilmesi 

anlamına gelmektedir. Tedarik edilen spiral ve gaz taşı üretiminde 

de enerji kullanıldığından, ülke enerji tasarrufuna katkıda 

sağlanmıştır. 

Endüstri Meslek Lisesi mezunu Mekanik Bakım Ustasının 

kaizeni: 

Geliştirdiği yöntemle yüksek ısılı fırında hammadde ve 

dökümhane toz toplama tahliye sistemlerini yeniden 

yapılandırmıştır. Bu sayede bakım işçiliği büyük oranda azalmış, 

mekanik ekipmanlar basitleştirilmiş ve yüksek oranda enerji 

tasarrufu sağlanmıştır. 

İşletmede kimyager çalışanın kaizeni: 

Jantlarda lastik oturma yüzeylerinde boya kullanılmaması 

sağlanarak, işçilik azaldı, kalite etkilenmedi, 74000 Euro / yıllık 

tasarruf edildi. 

Enerji Tasarrufu: Kullanılan boyadan tasarruf edilmesi, boya imal 

eden fabrikada ürünün imalatı sırasında harcanan enerjiden 

tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir. Lastik oturma 

yüzeylerinde boyama işlemi yapılması sırasında harcanan 

enerjiden de tasarruf sağlanmıştır. 

İlkokul mezunu operatörün kaizeni: 

Eksantrik preslerin switch kutuları arızalı idi, ayrıca makinelerin 

kurs boyuna ayar ve mesafe gösteren her hangi bir gösterge de 

yoktu. Kurs boyu aşağıya çok inmekte idi. Operatör 

dikkatsizliğinde hava silindirlerinin millerinin kırılmasına sebep 

vermekte idi. Boğaz kapağı da bazen kırılıyordu.  

Makinenin koçu sökülerek, eksantrik krank koluna bağlı olarak 4 

delik delinip, switch mesafe mili bağlama mili yeri yapılıp alt ve 

üst switch yapılarak mesafe stroğu yapılarak makine korumaya 

alındı. 

Hataların azalması, enerji tasarrufu, iş güvenliği sağlanmıştır. 

Hava silindirlerinin tanesi 2000 Euro; Bir presin 8000 Euro  

getirisi var. Bütün presler için de 80 bin Euro getiri oldu. 

Duruşlar, iş kaybı, tamir giderlerinden vb maliyetlerden  de 

tasarruf sağlandı. 

Lise mezunu operatörün kaizeni: 

Ambalajların yamularak fireye ayrılan konserve miktarının 

düşürülmesi sonucu, hatalı üretimin engellenmesi sonucunda yıllık 

30000 dolar de kazanç sağlandı. 

Enerji Tasarrufu: Kullanılan ambalajın tasarruf edilmesi, ambalaj 

imalatı ile ilgili girdileri üreten fabrikalarda ürünlerin imalatı 

sırasında harcanan enerjiden tasarruf edilmesi anlamına 

gelmektedir. Konserve üreticisinde oluşan enerji tasarrufu ise, 

fireye ayrılan konservelerin üretimi esnasında harcanan enerji 

miktarıdır. 

Kaizen: Kazan sisteminden dejarj edilen buharın proses suyu 

ısıtmasında kullanımı sonucu, ısıtmada kullanılan enerjiden yıllık 

28000 dolar tasarruf edildi. 

Ortaokul mezunu işçinin kaizeni: 

Pres çıkışındaki zincir ve kayışlardan oluşan karmaşık taşıma 

bantları daha basit ama iyi çalışan ince kayışlardan oluşan sisteme 

çevrilerek, fayansların köşelerinin kırılmasının engellenmesi 

sonucu, köşe kırık oranı %2,0’den, %0,5’e düşeceğini bekliyoruz. 

Böylece 2000 metre karelik zayiat önlenmiş olur.  

Enerji Tasarrufu: Köşeleri kırılan fayanslara girdi oluşturan kil, sır 

boya vb girdileri üreten fabrikalarda ürünlerin imalatı sırasında 

harcanan enerjiden tasarruf edilmiştir. Ayrıca fayans fabrikasında, 

köşe kırığı oluşması esnasına kadar geçen sürede harcanan 

enerjiden de tasarruf sağlanmıştır. 

Lise mezunu işçinin kaizeni: 

Sırlama kabinlerine sulu soğutma sistemi konularak sır 

damlamalarının engellenmesi sonucu hatalı üretim engellendi, 

işletme malzemesinden tasarruf sağlandı. Tasarruf sağladığımız 

işletme malzemesini yeni üretimde kullanma avantajı sayesinde 

rekabet gücümüz de arttı. 

Enerji Tasarrufu: Sır damlamaları yaşanan fayanslara girdi 

oluşturan kil, sır boya vb girdileri üreten fabrikalarda ürünlerin 

imalatı sırasında harcanan enerjiden tasarruf edilmiştir. Ayrıca 

fayans fabrikasında, sır damlamaları oluşması esnasına kadar 

geçen sürede harcanan enerjiden de tasarruf sağlanmıştır. 

Lise mezunu işçinin kaizeni: 

Eski yöntem: Dökümden çıkan merdane zemine sabitlenmiş 

halatlara bağlanır, yukarıdan zincirle vince bağlanır, vinç yardımı 

ile asılınılarak kalıptan merdane çıkartılırdı. Bu yöntem hem 

vinçler için sakıncalı, hem çok sık arızaya sebep oluyor, hem iş 

güvenliği açısından riskli, hem de iş süresi uzundu. 

Yeni yöntem: Dökümden çıkan merdane hidrolik tertibat arasına 

alınır, hidrolik tertibat kalıptan merdaneyi kolayca çıkartır.  

- iş güvenliği riski kalmadı.

- işin süresi %30 oranında azaldı.

- vincin tamir – bakım masraflarında %40 iyileştirme sağlandı.

Enerji Tasarrufu: İşin süresinin %30 oranında azalması, daha  önce

%30 oranında iş sırasında harcanan enerjiden tasarruf edilmesi

anlamına gelmektedir. Ayrıca vincin tamir – bakımı sırasında

harcanan enerjiden de tasarruf sağlanmıştır.

Lise mezunu işçinin kaizeni: 

100/45 ekstruder hattında üretilen bitişik kordon kablolarda 

sentenin ayarlanması konusunda zaman ve ürün kaybına neden 

olmaktaydı. 

Yeni kablo kalıbı tasarımı yapılması önerildi. Tasarımı yaparken 

kabloda odaklama olmasa bile ayırıcı kısım geniş tutularak 

soyarken bakırın çıkmamasının sağlanması mümkün hale geldi. 

Ayna ve nipel kablo kalıbı birbirine pim ile odaklanarak kolayca 

takılıp makineye yol verildi. 

Makine ilk yol vermelerde ortalama 85 metre hurda verirken, yeni 

yapılan takımla 25 metre hurda vermeye başladı. 60 metre ise 

ürüne dönüştü. 

Enerji Tasarrufu: 60 metre kablo üretimi esnasında tüketilen 

enerjiden tasarruf sağlanmıştır. Bu tasarruf miktarı günlük bazda 

makinelere yol verme sayısı ile direk ilişkilidir. Ayrıca (60 metre) 

X (yol verme sayısı) kadar kablonun üretimi esnasında kullanılan 

hammadde ve işletme malzemesi miktarınca, o ürünleri üreten 

fabrikalarda enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Çevre verimliliğinde kullanılan karbon ayak izi benzeri olarak, 

enerji tasarrufu ayak izi de örneklerden görüldüğü gibi çıkarılarak, 

enerji tasarrufunun bütünü ortaya çıkartılabilir. Ayrıca, kaizen 

örnekleri enerji tasarrufuna bütün çalışanların katkı yapabildiğini 

göstermektedir. Sürekli gelişimi sağlayan, katma değeri arttıran, 

refaha katkı yapan verimlilik ve tabii ki enerji verimliliği  de, 

bütün  çalışanların  katılımı  ile  elde  edildiğini  vurgulamak  için 
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eğitim durumlarına vurgu yapılmıştır. Bu özellik Deming yönetimi 

ve anlayışının özünde bulunur. 

Sanayi İşletmelerinde Ortalama Öneri Miktarları 

Beş ilimizde yapılan araştırmalarda belirlenen kaizenler arasında 

enerji tasarrufuna katkı yapan kaizen örnekleri bir önceki bölümde 

incelenmiştir. Bu bölümde ise, kaizenlerin toplamda enerji 

tasarrufuna maksimum katkı sağladığı ve Kaizen Yönetimi 

konusunda mükemmelleşme sağlayan bazı işletmelerde ortaya 

çıkan öneri miktarları ile ülkemizde yapılan araştırmalarda 

belirlenen bazı işletmelerimizde ortaya çıkan öneri miktarlarının 

karşılaştırılması da bildiride yapılacaktır.  

İşletmelerimizdeki öneri miktarları incelendiğinde, ülkemizde kişi 

başına düşen öneri miktarının düşük seviyelerde seyrettiği 

gözlenmektedir. Örneğin önerilerin kayıt altına alınmasını 

sağlayan öneri sistemlerine sahip araştırma yapılan illerimizdeki 

işletmelerde kişi başına düşen ortalama yıllık öneri miktarı 

0,18’dir. Bu önerilerin uygulama oranları ise bilinmemektedir. 

21 

işletme 

toplamı 

Öneri 

sayısı 

Personel 

sayısı 

Ortalama 

öneri mkt. 

3734 21396 0,18 

Tablo: Öneri sistemlerine sahip işletmelerin tümü için 

kişi başına düşen yıllık öneri miktarları ve ortalamaları  

Türk Toyota ve yan kuruluşlarında Japonya’daki emsallerindeki 

gibi elde edilen miktarlarda kaizen ve innovasyona dönüşen 

öneriler elde edilmekte olduğu belirtilmekte iken, bazı Japon 

şirketlerinde çalışan başına yıllık ortalama öneri miktarları alttaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo: Öneri sistemlerine sahip bazı Japon işletmelerinde 

kişi başına düşen yıllık öneri miktarları ve 

ortalamaları 

Kaizen Yönetimine sahip işletmelerde ortaya çıkan  kaizenler 

enerji tasarrufuna olabildiğince maksimum katkı yaparken, 

ülkemizde yapılan araştırmalarda belirlenen öneri sistemlerine de 

sahip bazı işletmelerimizde ortaya çıkan kaizenlerin katkı 

seviyeleri düşük kalmakta olduğu görülmektedir.  

Kaynakça: 

1- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, JICA, Kaizen Öneri
Sistemleri Notları

2- Deming, W. E. The New Economics for Industry, Education and

Government. Cambridge: MIT Center for Advanced Engineering
Study, 1992.

3- Vercan, Rıdvan, Çalışan Motivasyonu ve Kurumsal Verimliliği

Arttırmada Öneri Sistemleri Araştırma  Raporları,  Verimlilik
Genel Müdürlüğü, 2010
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, pal eleman momentum teorisi 

(BEM) kullanılarak geliştirilen bir rüzgar türbin 

simülasyon modelinde, isteğe bağlı olarak seçilen 

yakınsaklık tolerans değeri ve kanat parça sayısı ile 

kök kayıp düzeltme faktörü gibi parametrelerin NREL 

5 MW’lık rüzgar türbini için tahmin edilen güç 

eğrisine olan etkilerini incelemek ve bu sayede 

literatürde bulunan benzer bir model ile aynı türbin 

için elde edilen güç eğrisi arasındaki farkın 

nedenlerini irdelemektir. 

1. GİRİŞ

Rüzgar enerjisi, keşfedildiğinden bu yana çok 

çeşitli görevlerde kullanılmıştır. Bu görevlere, 

tahıl ve baharat benzeri ürünlerin öğütülmesi, su 

pompalama, odun kesimi, demir dövme gibi vb. 

işlemler, örnek olarak verilebilir. Rüzgarda 

bulunan kinetik enerji, az gelişmiş yöntemlerle 

mekanik enerjisine dönüştürülmüş, ilave sistemler 

ile bu tür ihtiyaçlar giderilmiştir[1]. Ancak, 

günümüzde elde edilen bu mekanik enerji, 

jeneratör ilave edilmek suretiyle, elektrik enerjisi 

üretmede kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisini 

kullanarak elektrik enerjisine dönüştüren bu 

makinalara, rüzgar türbini denir. Rüzgar türbini 

ile elektrik enerjisinin üretilmesi sonucunda, 

yukarıda belirtilen görevler ve daha fazlası bugün 

rahatlıkla yerine getirilebilir. 

Rüzgar, günümüzde elektrik enerjisi 

üretmede, en önemli kaynakların başında geldiği 

düşünülmektedir[2]. Rüzgar enerjisinin 

popülerliğini artıran avantajların başında, bu 

enerjisinin oldukça temiz, bol ve tamamen 

masrafsız olmasıdır. Bu yüzden, günümüzde çoğu 

ülke, bu enerjiden elektrik üretmektedir. Rüzgar 

enerjisinden elektrik üreten ülkeler, bu alana 

yatırımları her geçen gün artırmakta olup, yeni 

yeni ülkeler de bu teknolojiden faydalanmayı 

hedeflemektedir. 

Dünya rüzgar enerjisi konseyi tarafından 

(GWEC)  hazırlanan en son rapordaki [3] verilere 

göre, günümüz itibariyle, rüzgar türbin 

teknolojisinden en fazla faydalanan ülke Çin olup, 

ardından Amerika, Almanya ve Hindistan 

gelmektedir(Şekil 1). Çin, Amerika’nın iki 

katından daha fazla kurulu güç kapasitesine 

sahiptir. 2016 yılı içinde yeni eklenen kurulu güç 

kapasitelerinde bile, önderliği Çin üstlenmiş olup, 

yukarıda belirtilen sıralama değişmemiştir(Şekil 

2). Bu durum, bu ülkelerin sürekli olarak rüzgar 

türbini kurma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. 

Türkiye, toplam kurulu güç miktarıyla, dünyada 

ilk on ülke içinde yer almasa da, 2016 yılı içinde 

yeni eklenen kurulu güç miktarı ile yedinci sırada 

yer almaktadır(Şekil 2). Bu durum, Türkiye’nin 

de bu enerjiden oldukça faydalanma arzusunu 

göstermektedir. Hollanda da, aynı şekilde 

Türkiye’ye benzer bir örnek teşkil etmektedir. 

Şekil 1: 2016 yılı itibariyle ülkeler bazında toplam  
kurulu güç miktarı[3] 

Şekil 2: 2016 yılı içinde ülkeler bazında yeni eklenen  
kurulu güç kapasitesi[3] 

mailto:musahin@metu.edu.tr
mailto:musahin@metu.edu.tr
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Şekil 3: Dünyaca çapında yıllık kurulan güç kapasiteleri[3] 

Şekil 4: Dünya çapında yıllara göre toplam kurulu güç kapasitesi[3]  

Dünyada yeni eklenen kurulu güç kapasiteleri, 

her yıl farklılık gösterse de, şu ana kadar dünyada 

toplam en fazla yeni eklenen rüzgar türbin kurulu 

gücü, 2015 yılında gerçekleşmiştir(Şekil 3). 

Dünya çapında rüzgar türbinlerinden elde edilen 

toplam kurulu güç sürekli olarak artmış ve 

günümüz itibariyle de 500.000 MW’a (Şekil 4) 

yaklaşmıştır[3]. 

Sonuçta, dünyaca bu kadar önemsenen rüzgar 

türbin ve teknolojilerinin daha da geliştirilmesi 

için üzerlerinde bilimsel araştırmalar yapılması 

gerekmektedir. Bu araştırma alanlarının önemli 

bir kolu, bu makinaların simülasyon modellerinin 

geliştirilmesidir. Simülasyon modeli sayesinde, 

tasarlanan rüzgar türbinleri üretilmeden önce 

farklı çalışma koşullarında, farklı rüzgar 

hızlarında ve değişik kanat yunuslama, nasel eğim 

ve rotor koni açılarında sergileyecekleri 

performanslar, önceden tahmin edilebilir. Ayrıca, 

simülasyon modeli ile çeşitli kontrolcü tasarımları 

ve analizleri de gerçekleştirilebilir. Ek olarak, bu 

çalışmada geliştirilen rüzgar türbin modeli 

sayesinde, türbinin kanat açıklığı boyunca, hücum 

açısı, akış açısı, kaldırma ve sürükleme katsayıları 

gibi vb. aerodinamik verilerin dağılımı da elde 

edilebilir. 

Bu çalışmanın amacı, geliştirilen yatay 

eksenli bir rüzgar türbin simülasyon modelinde, 

isteğe bağlı seçilen yakınsaklık tolerans değeri ve 

kanat parça sayısı ile kök kayıp faktörü gibi 

parametrelerin modelin tahmin ettiği güç eğrisine 

olan etkileri incelemek ve literatürde bulunan 

benzer bir türbin modelinden[4] aynı türbin için 

elde edilen güç eğrisi arasındaki farkın 

nedenlerini irdelemektir. Belirtilen amaç için, 

literatürde bulunan NREL yenilenebilir enerji 

laboratuvarının 5MW’lık rüzgar türbini 

verileri[5] kullanılmıştır. Türbin simülasyon 

modeli pal eleman momentum (BEM) teorisine 

dayalı olup, Matlab ve Simulink programları ile 

oluşturulmuştur. Geliştirilen model değişken 

nasel sapma ve kanat yunuslama açılarında 

çalışabilme özelliğine sahiptir.  Modelde, 

istenilen nasel eğim ve rotor koni açıları da 

seçilebilmektedir. Türbin modelinin aerodinamik 

hesaplamaları, literatürde bulunan PROP kodu 

[6], Wt_Perf [7] ve AeroDyn [8] gibi pal elemanı 

momentum teorisi içeren programlar ile kısmi 

ölçülerde benzerlik göstermektedir. 

İlerleyen kısımlarda geliştirilen türbin 

simülasyon modelinin teorisine, uygulamasına 

(Kısım 2) ve yukarıda belirtilen parametrelerin 

güç eğrisi üzerindeki (Kısım 3) etkileri detaylı 

olarak incelenmiştir. 
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2. RÜZGAR TÜRBİN SİMÜLASYON

MODELİNİN TEORİSİ 

Önceden de belirtildiği üzere, geliştirilen rüzgar 

türbini modelinde, BEM teorisi kullanılmıştır. Bu 

teori, pal elemanı ve momentum teorilerinin 

beraberce kullanılmasından ibarettir. Pal elemanı 

yönteminde, türbin kanadı parçalara ayrılır ve 

aerodinamik yükler kanadın geometrik bir 

fonksiyonu olarak hesaplanır. Bu aerodinamik 

yükler, daha sonra türbinin üreteceği itki ve tork 

miktarlarının hesaplanmasında kullanılır. 

Momentum teorisinde ise, rüzgar türbini dairesel 

bir disk gibi düşünülerek, türbinden üretilen tork 

değeri ve itki kuvveti doğrusal ve açısal 

momentum korunumu yasaları kullanarak elde 

edilir[9]. Türbin modelinin oluşturulması için 

BEM metodunun yanı sıra, bu yöntemin geçersiz 

olduğu, yüksek eksenel indüksiyon ile çalışma 

ve/veya türbinin rüzgara göre belli bir sapma 

açısında çalışması gibi durumlarda, gerekli 

matematiksel düzeltmeler uygulanmıştır. Ayrıca, 

türbin rotor kanatlarının kök ve ucunda oluşan 

girdapların oluşturduğu kayıplar da modele 

eklenerek daha gerçekçi bir rüzgar türbin 

simülasyon modeli elde edilmiştir. [8]–[14] 

numaralı kaynaklar temel alındığında, BEM 

metodunda, her bir kanat parçasının hücum açısı 

denklem 1 ile hesaplanır. 

𝛼  = 𝜑 − (𝜃𝑇 + 𝜃𝑝𝑜) (1)

rüzgar hızını, Ω türbin rotor açısal hızını, r ise 

yerel kanat parçasının yarıçapını temsil 

etmektedir. 

Denklem 2’de bulunan 𝑎 ve 𝑎′ ’ler ise sırasıyla

eksenel ve teğetsel indüksiyon faktörlerine 

karşılık gelir ve bu değerler denklem 5 ve 6 

kullanarak iterasyon yöntemiyle hesaplanmıştır. 

𝑎  = (1 + 
4𝐹 sin   𝜑

)−1 (5) 
σ𝐶𝑛

a′ = (−1 + 
4F sin φ cos φ

)−1 (6)σCt 

𝐶𝑛ve 𝐶𝑡’ler ise dik ve teğetsel kuvvet katsayıları

olup, denklem 7 ve 8 kullanarak elde edilir. 

𝐶𝑛   = (𝐶𝑙  cos 𝜑 + 𝐶𝑑  sin 𝜑) (7) 

𝐶𝑡   = (𝐶𝑙  sin 𝜑 − 𝐶𝑑 cos 𝜑) (8) 

Rotor parçasının sağlamlığına karşılık gelen ifade 

olan 𝜎, denklem 9 ile bulunur. 

𝜎 =  
𝐵𝑐

(9) 
2𝜋𝑟 

Rotorun kanatlarının kökünde ve ucunda 

meydana gelen girdap kayıpları, denklem 10 ve 11 

ile her iki etkiyi içeren toplam kayıp ta denklem 

12 ile elde edilir[8]. 

Denklem 1’de 𝜑 akış açısını, 𝜃 kanat parçasının 𝐵 𝑟−𝑅𝑔ö𝑏𝑒𝑘
𝑇 

burkulma açısı, 𝜃𝑝𝑜 kanat ucunun yunuslama

açısını  temsil  etmektedir.  Rotor  koni  açısı  𝛷, 

𝐹𝑘ö𝑘 
=  

2 
𝑐𝑜𝑠−1(𝑒

−
2

𝜋 

𝐵 

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜑    ) (10) 

𝑅−𝑟 

naselin eğim açısı θ, türbin sapma açısı Ψ, 

azimuth açısı Λ, dikkate alındığında rotordaki ve 

rotorun dönmesi sonucu oluşan hızlar ve akış açısı 

arasındaki ilişki denklem 2’deki gibi elde edilir. 

𝐹𝑢ç 
= 

2 
𝑐𝑜𝑠−1 (𝑒

−
2  𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜑) (11) 

𝜋 

𝐹 = 𝐹𝑘ö𝑘𝐹𝑢ç (12) 

𝜑  =  tan−1 𝑉𝑥(1−𝑎) 

𝑉𝑦(1+𝑎′)
(2) Denklem 9, 10 ve 11’de bulunan B, c, R, 𝑅𝑔ö𝑏𝑒𝑘 

sırasıyla türbin rotorunun kanat sayısı, kanat

parçasının veter uzunluğu, rotor ve rotorun göbek

Denklem  2’de  verilen  𝑉𝑥               ve  𝑉𝑦               hızları, gerekli

matematiksel dönüşümler sonucu elde edilen 

denklem 3 ve 4 ile hesaplanmıştır. Denklem 3 ve 

4 ile şekillenen bu hızlar, rüzgar hızının türbine 

tekdüze ve tek yönde gelmesi düşünülerek elde 

edilmiştir. Tek yönden kasıt, vektörel olarak, 

rüzgarın ikinci ve üçüncü bileşeninin olmayışıdır. 

𝑉𝑥         = 𝑈(𝑐𝛷𝑐𝜃𝑐𝛹 + 𝑠𝛷𝑐𝛬𝑠𝜃𝑐𝛹 + 𝑠𝛷𝑠𝛬𝑠𝛹)  (3) 

yarıçap uzunluğuna karşılık gelmektedir.

Türbinin yüksek eksenel indüksiyon faktörü ile 

çalışma durumlarında, BEM teorisini düzeltmek 

için denklem 13 ve 14 ile verilen Spera’nın 

deneysel formülü kullanılmıştır[11], [15]. Kritik 

eksenel indüksiyon faktörü olan 𝑎𝑐 , 0.2 olarak

seçilmiştir. K değeri ise denklem 14 vasıtasıyla 

bulunur. 

𝑉   = 𝑈(𝑠𝛬𝑠𝜃𝑐𝛹 − 𝑐𝛬𝑠𝛹) + Ω𝑟𝑐𝛷 (4) 𝑎  = 
1 

[2 + 𝐾(1 − 2𝑎  ) − √(𝐾(1 − 2𝑎  ) + 2)2  + 4(𝐾𝑎2  − 1)] (13)
 

𝑦 2 𝑐 𝑐 𝑐 

Denklem 3 ve 4’te bulunan trigonometrik 

ifadelerin  sadece  ilk  harfleri  yazılmış  olup,  U 𝐾  = 
4𝐹 sin  𝜑

𝜎𝐶𝑛 
(14)



250 

Ayrıca, türbinin rüzgar ile herhangi bir sapma 

açılı çalışması durumunda, BEM teorisinin bir kez 

daha düzeltilmesi gerekir. Bu, Pitt ve Peters’in 

formülünün (denklem 15) yanı sıra, Burton’a ait 

akım izinin bükülme açısını tahmin eden 

matematiksel ilişki (denklem 16) ile 

sağlanmıştır[8], [16], [17]. 

𝑎 = 𝑎(1 + 
15𝜋 𝑟  

tan 
𝑋 

sin 𝛬) (15) 
𝑏ü𝑘ü𝑙𝑚𝑒 32  𝑅 2 

𝑋  = (0.6𝑎 + 1)𝛹 (16) 

Denklem 15 ve 16’da bulunan 𝑋, Λ ve Ψ sırasıyla 

türbinin akım izinin bükülme, azimuth ve sapma 

açılarına karşılık gelir. Kanat parçası tarafından 

görülen hava hızı, W, 𝑉𝑥 ve 𝑉𝑦 hava hız bileşenleri

kullanılarak denklem 17 ile elde edilir[14]. 

𝑊  =  √(𝑉𝑥 (1 − 𝑎))2  + (𝑉𝑦 (1 + 𝑎′))2  (17)

Hesaplanan hücum açısına karşılık gelen 

aerodinamik kaldırma ve sürükleme katsayıları 

doğrusal enterpolasyon yöntemi ile bulunmuştur. 

Eksenel ve teğetsel indüksiyon faktörlerinin 

hesaplanması için tek döngü iterasyon yöntemi 

kullanılmıştır. Bu döngü için, eksenel ve teğetsel 

indüksiyon faktörleri için arzu edilen sınırlamalar 

ve yakınsaklık tolerans şartı sağlandığında, 

eksenel ve teğetsel indüksiyon faktörü elde 

edilmiştir. Rüzgar türbininin rüzgara karşı belirli 

bir sapma açısında çalışması durumunda, eksenel 

indüksiyon faktörünün düzeltilmesi için 

bükülmüş akım izi düzeltme formülleri (denklem 

15 ve 16) de uygulanmıştır. Tek döngü iterasyon 

ve bükülmüş akım izi düzeltme faktörünün 

uygulanması, Şekil 5’te verilen akış şemasında 

görülmekte olup, bu işlem her bir kanat parçasının 

rotorun dönme eksenine teğetsel ve dik (itki) 

kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu 

kuvvetlerin hesaplanması için gerekli yerel 

aerodinamik yükler denklem 18 ve 19 ile elde 

edilmiştir. 

𝑑𝐹  =1 
𝜌𝑊2𝐶 𝑐𝑑𝑟 (18) 

 

𝐿   2 𝑙

𝑑𝐹    = 
1 
𝜌𝑊2𝐶 𝑐𝑑𝑟 (19) 

𝐷 2 𝑑 

Şekil 5: Her bir kanat parçası için akış şeması  

Yerel yarıçap uzunluğu ve teğetsel kuvvet miktarı 

kullanılarak yerel tork değeri elde edilir. Her bir 

kanat parçasından elde edilen bu tork değeri ve 

itki kuvvetleri türbin kanatları boyunca 

toplandıktan sonra, türbin rotorunun toplam torku 

ve itki kuvveti bulunur. Bu işlemde, türbin 

rotorunun koni açısı ve her bir kanadın azimut 

açıları da dikkate alınmıştır. Ancak, azimuth etkisi 

türbin için elde edilen her bir kanadın itki ve tork 
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𝑑𝑖 

denkleminde (20 ve 21) direkt olarak görülmese 

de, denklem 3 ve 4’te verilen hız bileşenlerinden 

dolayı, tork ve itki değerleri dolaylı olarak 

etkilenmektedir. Denklem 20 ve 21 kullanarak, 

sadece bir kanattan alınan itki ve tork değerleri 

bulunur. Kanat sayısı da işleme katılırsa, türbinin 

toplam tork ve itki kuvveti hesaplanır. Denklem 

22 ile türbinden alınan toplam güç, toplam tork 

değeri ve türbin rotorunun hızının çarpımına 

eşittir. 

𝑇′ = 
1   

𝜌𝑊2𝑐𝐶  cos 𝛷 ∫ 𝑑𝑟 (20) 
 

Yakınsaklık tolerans değeri, kanat parça sayısı ve 

kök kayıp faktörü parametrelerinin simülasyon 

modeli tarafından tahmin edilen güç eğrisine olan 

etkileri incelemek ve literatürde bulunan ve 

Galvani vd. [4] tarafından oluşturulan modelin 

aynı türbin için tahmin ettiği güç eğrisi arasındaki 

farkın nedenini irdelemek için beş farklı durum 

seçilmiştir. 

Tablo 1: Seçilen durumlar 

2 𝑛 

1 2 

𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜′ = 
2 

𝜌𝑊  𝑐𝐶𝑡  cos 𝛷 ∫ 𝑟𝑑𝑟 (21) 

𝑃  = 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜 Ω (22) 

BEM teorisi kullanılarak oluşturulan statik türbin 

sistemine, Newton’un 2’inci kanunu uygulanarak 

dinamik bir rüzgar türbin modeli elde edilmiştir. 

Bu işlem, denklem 23 ile gerçekleştirilmiştir.  

𝐽𝑡Ω̇   = 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜 − 𝜏𝑗𝑒𝑛 (23) 

Tablo 1’deki durumlar, şu şekilde açıklanabilir. 

Durum 0, Galvani vd. geliştirdiği modelde seçilen 

değerleri göstermektedir. Durum I, yukarıda 

belirtilen parametrelerin etkisini görmek için 

oluşturulmuş referans durumdur. Durum II, 

yakınsaklık tolerans değerinin, güç eğrisi üzerine 

etkisini   incelemek   için   oluşturulan durumdur. 

Denklem  23’te, 𝐽𝑡 rotor  açısal  h toplam atalet momentini, Ω

türbinden  elde  edilen

Durum III ile kanat parça sayısının güç eğrisi 

üzerine  etkisi  incelenmiştir.  Durum  IV  ile kök  
ızını, 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜 

aerodinamik toplam torku, 𝜏𝑗𝑒𝑛 jeneratör torkunu

ifade etmektedir. 𝜏𝑗𝑒𝑛 ifadesinde dişli kutusunun

dönüştürme oranı etkisi dahil edilmiş olup, rotor 

şaftı tarafına yansıyan jeneratör torkunu ifade 

etmektedir. Toplam atalet momenti ise denklem 

24 vasıtasıyla bulunur. 

𝐽𝑡   = 𝐽𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  + 𝑁2 
ş𝑙𝑖 𝐽𝑗𝑒𝑛 (24) 

Denklem 24’de görüldüğü üzere, türbin 

sisteminin toplam atalet momenti rotorun atalet 

moment ile jeneratörün atalet momentinin dişli 

kutusunun etkisi dâhilinde toplamına eşittir. 

3. BELİRLİ PARAMETRELERİN

GÜÇ TAHMİNİNE OLAN 

ETKİLERİ 

Kısım 1’de de belirtildiği gibi, türbin 

simülasyon modelinde, NREL  yenilenebilir 

enerji laboratuvarına ait 5MW’lık rüzgar türbin 

verileri kullanılmıştır. Bu türbin üç kanatlı bir 

türbin olup, 63 metre kanat uzunluğuna sahiptir. 

Türbin kanatlarının kök kısmında iki tane 

silindirik, diğer kalan kısmında da altı tane kanat 

profili olmak üzere, toplam sekiz farklı profil 

kullanılmıştır. Türbin ve geometrisi ile ilgili daha 

detaylı bilgiler, [5] numaralı referansta 

bulunmaktadır. 

kayıp  faktörünün etkisine bakılmıştır. Durum  V  
ise geliştirilen modelde yapılan en son 

ayarlamaları göstermektedir. Bu durumlar sonucu 

elde edilen güç eğrileri sırasıyla, siyah, yeşil, sarı, 

kırmızı, eflatun ve mavi renklerle verilmiştir. 

Yakınsaklık tolerans değeri, kanat parça sayısı ve 

kök kayıp faktörünün etkileri, özellikle negatif (- 

4) ve pozitif (+4) kanat yunuslama açılarında

incelenmiştir. Şekil 6’da 5 MW’lık rüzgar türbini

için her iki yunuslama açısında, geliştirilen model

ile Galvani vd. modelinin güç eğrisi tahminleri

verilmiştir. Bu tahmin sonuçları, Galvani vd.

modelindeki ayarların Durum 0’a, geliştirilen

modeldeki ayarların da Durum V’e, göre

yapıldığında elde edilmiştir.

Güç eğrisi tahminleri incelendiğinde, her iki 

modelin düşük rüzgar hızlarında yaklaşık aynı 

sonuçlar verdiği, ancak yüksek rüzgar hızlarında 

sonuçlar arasında farkın belirginleştiği 

görülmektedir. Galvani vd. modelinde seçilen 

hava yoğunluğu açıkça belirtilmemiş olup, her iki 

model   için   aynı   hava   yoğunluğu 

değeri(1.225 𝑘𝑔⁄𝑚3)kullanıldığı düşünüldüğünde, 

bu farkın birden fazla etkenden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Öncelikle, her iki model temelde 

aynı yapıda olmasına rağmen, bu çalışmada 

geliştirilen model daha karmaşıktır. Galvani vd. 

modeli, aynı şekilde, BEM teorisine dayalı olup, 

bu teorinin geçersiz olduğu yerde, Glauert 

düzeltme formülü kullanıldığı belirtilse de, 

Spera’nın düzeltme[11], [15] formülüdür. 

Durum Kök 

Kayıp 

Faktörü 

Rotor 

Koni 

Açısı 

Nasel 

Eğim 

Açısı 

Yakınsaklık 

Tolerans 

Değeri 

Kanat 

Parça 

Sayısı 
0 - - - 0.01 100 

I - 0 0 0.01 17 

II - 0 0 0.005 17 

III - 0 0 0.01 68 

IV + 0 0 0.01 17 

V + 0 0 0.005 17 
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Kanat uç kaybı için, Prandtl uç kayıp faktörü 

(denklem 11)[8], [18] kullanılmıştır. Galvani vd. 

türbin  modeli  sadece  değişken   yunuslama 

açısı, 𝜃𝑝𝑜 özelliğine sahipken, geliştirilen model

yukarıda belirtilen özelliklerden başka, değişken 

sapma açısında, 𝛹 çalışma özelliğine sahiptir. 

Ayrıca, modelde rotor koni açısı, 𝛷 ve nasel eğim 

açısı, θ girdi olarak tanımlanabilir. İki modelinde 

sonuçları arasındaki farkı irdelemek için, model 

ortak özellikleri ile kanat kök kaybı dışındaki 

diğer özellikler, geliştirilen modelde devre dışı 

bırakılmıştır. Yani, 5MW’lık türbin için nasel 

eğim açısı, θ rotor koni açısı 𝛷 ve türbin sapma 

açısı 𝛹 sıfır dereceye ayarlanmıştır. 

Şekil 7’de yakınsaklık tolerans değerinin güç 

eğrisine olan etkisi görülmektedir. Düşük kanat 

yunuslama açısında (−4𝑜), tolerans değerinin güç

eğrisine olan etkisi açıkça görülürken, yüksek 

yunuslama açısında (4𝑜) bu etki çok azdır. Düşük

yunuslama açısında, tolerans değerinin 0.01’den 

0.005’e düşürülmesi çok yüksek hava hızları 

dışında, tahmin edilen güçte de azalmaya neden 

olmuştur. Tolerans değerinin düşürülmesi 

iterasyon işleminin hassasiyetini artırarak, daha 

doğru eksenel ve teğetsel indüksiyon faktörlerinin 

elde edilmesine ve gerçekçi performans 

sonuçların alınmasını sağlamaktadır. 

Şekil 8’de kanat parça sayısının türbin modelinin 

güç tahminine etkisi görülmektedir. Bu etkiyi 

görebilmek için, kanat parça sayısı 17’den 68’e 

çıkarılmış olup, Galvani vd. modelinde, bu değer 

100 olarak seçilmiştir. Kanat parça sayısının 

artırılması ile modelin güç tahmini her iki 

yunuslama açısı içinde azalmış ve Galvani vd. 

modelinin tahminine yaklaşmıştır. Şekil 8’de 

açıkça görünen bu etki, seçilen yakınsaklık 

tolerans değerinin etkisinden daha fazladır. Kanat 

parça sayısının artırılması daha doğru tahminlerin 

elde edilmesini sağlayabilir, ancak bu durum daha 

fazla hesaplama gücü ve zaman gerektirir. 

Şekil 9’da kök kayıp faktörünün güç eğrisine olan 

etkisi verilmiştir. Her iki kanat yunuslama 

açısında da kök kayıp faktörünün eklenmesi ile 

geliştirilen modelin güç tahmini çok fazla 

etkilenmemiştir. 

a) 

b) 

Şekil 7: Yakınsaklık tolerans değerinin güç eğrisine 

etkisi; a) 4 derece kanat yunuslama açısında, b) -4 

derece kanat yunuslama açısında 

a) 

b) 

Şekil 6: Her iki modelin 5MW’lık türbin için güç 

eğrileri; a) 4 derece kanat yunuslama açısı, b) -4 

derece kanat yunuslama açısı 
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Yukarıdaki sonuçlardan anlaşılacağı üzere, 

Galvani vd. modeli ile geliştirilen modelin 

tahminleri arasındaki fark, bir tane parametreden 

kaynaklanmayıp, yukarıda belirtilen 

parametrelerin toplam etkisi sonucunda 

oluşmaktadır. Tolerans değerinin 0.01’den 

0.005’e düşürülmesinin güç eğrisine etkisi, kök 

kayıp faktörünün modele eklenmesi etkisinden 

fazladır. Galvani vd. modellerinde bu etkiyi 

kullanmamalarının nedeni, kök kayıp faktörünün 

etkisinin az olması olabilir. Fakat, kök kayıp 

faktörü olmadan, türbin modeli eksiktir. Bu 

yüzden, geliştirilen modelin en son ayarlamasında 

(Durum V) kök kayıp faktörü aktif olarak 

bırakılmıştır. Bunun dışında, eğer kanat parça 

sayısı 100’e kadar artırılırsa, model tarafından 

tahmin edilen sonuçlar, Galvani vd. sonuçlarına 

daha da yaklaşacaktır. Ancak, tahmin edilen güç 

sadece kanat parça sayısının artırılması ile 

Galvani vd. model sonuçlarına tam olarak 

ulaşmayabilir. Bu durum, kanadın nasıl parçalara 

ayrıldığına, kanat boyunca profillerin dağılımına 

dikkat edilip edilmemesine ve kanat 

parçalarının etkisinin kanat boyunca toplanma 

yöntemine de bağlıdır. Bu çalışmada, kanat 68 

parçaya ayrılırken, kanat profilinin dağılımına 

dikkat edilmiş ve kanat 17’nın bir katı olarak 

parçalara ayrılmıştır. Çünkü 5MW’lık türbinin 

tanıtım makalesinde [5], kanat üzerindeki 17 

noktadaki profiller açıkça verilmiştir. Sonuçta, 

kanat parça sayısının 17 olarak seçilmesinde, 

herhangi bir kanat profili geçişi sorunu yoktur. 

Durum V’te, yukarıda belirtilen etkilerin 

incelenmesi sonucunda, kabul edilen ve model 

üzerinde yapılan en son ayarlar görülmektedir. 

Modelde kanat parça sayısı, özellikle 17 olarak 

seçilmiştir. Bu durum, öncelikle, simülasyonlarda 

daha hızlı sonuçlar alabilmek içindir. Çünkü 

önceden de belirtildiği üzere, geliştirilen model 

Galvani vd. modeline göre daha karmaşık olup, 

daha fazla hesaplama gücü gerektirmektedir. 

Sonuç olarak, Matlab ve Simulink programları ile 

geliştirilen türbin modeli sayesinde, seçilen 

yakınsaklık tolerans değeri, kanat parça sayısı ve 

kök    kayıp    faktörü    gibi    parametrelerin güç 

a) 

b) 

Şekil 9: Kök kayıp faktörünün güç eğrisine etkisi;  

a) 4 derece kanat yunuslama açısında, b) -4 derece

kanat yunuslama açısında 

a) 

b) 

Şekil 8: Kanat parça sayısının güç eğrisine etkisi;  

a) 4 derece kanat yunuslama açısında, b) -4 derece

kanat yunuslama açısında 
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tahminine olan etkisi incelenmiş, literatürde 

bulunan benzer bir modelin güç tahmini 

arasındaki fark irdelenmiştir. Bu çalışmada 

seçilen değerlere göre, güç tahminini etkileyen 

parametreler, yüksekten düşüğe doğru sırayla 

kanat parça sayısı, yakınsaklık toleransı ve son 

olarak ta kök kayıp faktörüdür. Şekil 10’da bütün 

durumlara göre tahmin edilen güç eğrileri bir 

arada verilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, mikro şebekeler arasında etkin ve 

adaletli bir yönetimin yapılabilmesi için gerekli 

olan kriterlerin belirlenmesine ve bu  kriterlerin 

bir veri paketine yerleştirilmesine yönelik bir 

çalışma yapılmıştır. Kriterlerin belirlenmesinde 

sadece enerji şebekesinin çıkarlarını koruyan bir 

yaklaşım değil, karşılıklı olarak hem şebekenin 

hem de mikro şebekelerin çıkarlarını koruyan bir 

yaklaşım kullanılmıştır.  Yapılan  çalışmada, 

seçilen kriterlerin gerekçeleri ele alınmış ve söz 

konusu kriterler için veri paketinde ne kadar yer 

ayrılması gerektiği incelenmiştir. Ayrıca 

oluşturulan örnek veri paketinin haberleşme 

teknolojileri açısından uygunluğu incelenmiştir. 

Yapılan çalışmanın mikro şebeke standartların 

oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağı 

beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mikro şebekeler, Adil 

yönetim, Mikro şebeke karakteristikleri, Çoklu 

mikro şebekeler 

1. GİRİŞ

İlk olarak 2002 yılında mikro şebeke kavramı 

ortaya atılmıştır ve mikro şebeke kavramı 

yükleri bir küme varsayarak mikro kaynakların 

bu sisteme elektrik ve ısı sağlaması 

öngörülmektedir. Mikro şebeke konsepti çok 

sayıda mikro kaynakların ana şebekeye 

sorunsuz bir şekilde entegrasyonunun 

yapılabilmesi için ortaya çıkarılmıştır [1]. 2002 

yılından bu yana geçen süre içerisinde, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye en 

uygun adaptasyonunun mikro şebekeler 

sayesinde sağlanabileceği artık kabul gören 

yaygın bir fikir haline gelmiştir [2,3]. 

Dünya genelinde mikro şebekelerin artışı da bu 

fikri desteklemektedir. Örneğin ABD’den alınan 

verilere göre küçük ve orta ölçekli MG’lerdeki 

artış son beş yıl içerisinde %267 oranında 

gerçekleşmiştir [4]. Ancak bu artış, mikro 

şebekelerin de belli merkezler tarafından kontrol 

edilmesi gerektiği gerçeğini gündeme 

getirmiştir [5, 6]. 

Eğer hızlı ve güvenilir bir haberleşme altyapısı 

sağlanırsa, çok sayıda mikro şebekenin belli 

merkezlerde kontrol edilmesinin, birçok önemli 

problemin çözümüne de katkı sağlayacağı 

beklenmektedir. Örneğin, yenilenebilir enerji 

kaynakları ve mikro şebekelerin enterkonnekte 

sisteme adaptasyonu kapsamında en çok 

karşılaşılan problemler akım yönünün 

değişmesine bağlı olarak oluşan problemlerdir. 

Bu problemler enterkonnekte sistemin koruma 

yapısını ve enerji kalitesini olumsuz 

etkilemektedir [7]. Mikro şebekelerde güç ve 

haberleşme altyapısının entegrasyonu yapılarak 

mikro şebekenin dengeli ve istikrarlı 

çalışabilmesi için haberleşme çok önemlidir ve 

seçilecek haberleşme protokolünün mirko 

şebekenin ada modu veya şebeke bağlantı modu 

arasındaki geçişlerdeki yaşanabilecek kontrol 

gecikmelerinde kritik bir rol oynamaktadır [8]. 
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Genel olarak mikro şebekeler kavramında 

haberleşme altyapısı, kontrol optimizasyon 

algoritmaları, koruma, enerji yönetimi, mikro 

kaynakların yönetimi ve mikro şebeke 

bileşenlerinin kendi içerisinde kontrolü 

konularında çalışmalar yapılmıştır [9-13]. Bu 

çalışmalara ek olarak mikro şebekelerin 

durumlarının gözlenebilmesi ve bir merkezden 

kontrol edilebilmesi akıllı şebekelerin 

hedeflerinden güvenilirlik, kaliteli ve sürekli 

elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için 

gereklidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

artması ile bu durumda ana kontrol 

merkezlerine ihtiyaç duyulacaktır ve adaletli ve 

verimli enerji alım/satımı yapabilmesi için 

mikro şebekelere ait bilgilerin standartlaşması 

gerekmektedir. Alınması gereken bilgilerin ve 

gönderilmesi gereken komutların neler olduğu 

belirlenmelidir. Bu çalışmada mikro şebekelerin 

görüntülenmesi ve bir merkezden kontrol 

edilebilmesini sağlayan, mikro şebeke 

bilgilerine göre bir veri paketinin oluşturulması 

ve bu veri paketi ile ilgili detaylı bilgiler 

verilmektedir. 

Mikro şebekeler için genel olarak kriterlerin 

neler olduğu, bu kriterlerin gerekçeleri ve 

kullanılabilecek uygun haberleşme 

teknolojilerine göre veri paketinin hazırlanması 

gerekmektedir. Bu kriterler genel olarak bir 

mikro şebekenin karakteristiğini, tipini ve 

çalışma değerlerini belirtmektedir. Belirlenen 

her kriter için bir önem derecesi de da 

tanımlanarak haberleşme ağının verimli 

kullanılması ve veri iletiminin hızlandırması 

hedeflenmiştir. Mikro şebekelerin akıllı 

şebekeler kapsamında enerji borsası/piyasası 

oluşturulduktan sonra dağıtım firmaları veya 

akıllı  şebekeler  merkezi  ile  yapabileceği  ikili 

anlaşmaların (protokollerin) veri paketinin 

kullanılmayan alanlarına eklenebilmesi de 

düşünülmektedir. Çalışma sonucunda elde 

edilebilecek faydalar olarak adaletli enerji alım- 

satımı, yüksek enerji kalitesi, şebeke çökme 

risklerinin azaltılması ve akıllı şebekelere geçiş 

zeminin hazırlanması hedeflenmektedir. 

Konu üç bölümde incelenmiştir. Birinci 

bölümde mikro şebeke kriterleri belirlenmiştir. 

İkinci bölümde gerekli olan verilerin neler 

olduğu ve örnek bir veri paketi gösterilmektedir. 

Son bölümde ise mikro şebekelerin 

görüntülenebilmesi için bir haberleşme mimarisi 

bölümü sunulmaktadır. 

2. MİKRO ŞEBEKE KRİTERLERİ

BÖLÜMÜ

Bu bölümde veri paketi oluşturulurken ilk önce 

mikro şebekeler için hangi kriterlerin sistemde 

kullanılacağı ve bu kriterler ile  ilgili 

gerekçelerin neler olduğu belirlenmiştir. Bu 

kriterler genel olarak: 

 Mikro şebekeye ait özgün bir adres,

 üretim tipi (güneş, rüzgar, doğalgaz vb) ve

üretim gücü,

 enerji depolama sistemine sahip olup

olmaması, türü ve ne kadarlık bir

depolama gücüne sahip olması,

 ada modu çalışabilme yeteneği ve enerji

talebi (alım/satım) ve miktarı,

 yük karakteristiği ve öncelikli yük metriği

(hastane, okul)

gibi bilgilerin neler olduğu olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca 

 mikro şebekeler ile genel sistem arasındaki

yapılmış özel protokoller,
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 sistemin gelişmiş ölçüm altyapısına sahip

olup olmaması,

 arıza ve bakım bilgileri

de özel veri olarak mikro şebeke kriterlerine 

eklenmelidir. Bu kriterler, kritlerlerin 

gerekçeleri ve gönderilecek mesajlarda 

geçerlilik sıklıkları olarak: 

2-1 Adress: Mikro şebekeyi sisteme entegre

edebilmek için tanımlanan bir bilgidir. 

Gönderilecek olan verinin hangi mikro 

şebekeden geldiği ve Ana Kontrol Merkezi’nin 

(AKM) oluşturduğu komutları hangi mikro 

şebekeye iletilmesi için etkin bir bilgidir. Bu 

kriterin sıklık katsayısı yüksek olup bütün 

mesajlarda bulunmalıdır. 

2-2 Time: Oluşturulan veri paketinin zamanını

göstermektedir. Oluşturulan veri paketinin hangi 

zamanda oluşturulduğu ve çok sayıda mikro 

şebekenin kontrolünün zaman kriterinin çok 

önemli olmasından dolayı bu kriterin sıklık 

katsayısı yüksek olup bütün mesajlarda 

bulunmalıdır. 

2-3 Generation Type: Mikro şebekenin sahip

olduğu güneş, rüzgar, doğalgaz, kojenerasyon 

vb. üretim kaynaklarını ifade etmektedir. Genel 

olarak üretim tiplerinin karakteristiği, stabilitesi, 

kalitesi, elektrik üretiminin yanında ısınma da 

sağlayabilmesi ve üretim şartlarının başka 

etkenlere de (hava durumu, benzin/doğalgaz 

stoğu vb.) bağlı olmasından dolayı bu bilginin 

iletilmesi gerekmektedir. Bu kriterin değişimi 

sürekli olamayacağından dolayı sıklık katsayısı 

düşüktür ve günde bir kere gönderilmesi 

planlanmaktadır. 

2-4 Generation Power: Mikro şebeke anlık

olarak kaç kW’lık üretim yapılabildiğini ifade 

etmektedir. Mikro şebekenin üretiminin  ne 

kadar olduğu ve sisteme ne kadar enerji 

verebileceğinin belirlenmesinde bu bilginin 

gönderilmesi gerekmektedir. Bu kriterin sıklık 

katsayısı yüksek olup bütün mesajlarda 

bulunmalıdır. 

2-5 Storage Type: Değişik özelliklerde kurşun- 

asit, lityum iyon, elektrikli araçlar vb. depolama 

sistemlerinin ifade etmektedir. Depolama 

sistemlerinin farklı ömürlerinin olması, ne kadar 

sürede sisteme enerji verebilmesi ve üretim 

tipine etkisi gibi etkenlerin bulunmasından 

dolayı bu kriterin iletilmesi gerekmektedir. Bu 

kriterin değişimi sürekli olamayacağından 

dolayı sıklık katsayısı düşüktür ve günde bir 

kere gönderilmesi planlanmaktadır. 

2-6 Storage Power: Mikro şebekenin anlık

olarak kaç kW’lık depolama yaptığını ifade 

etmektedir. Mikro şebekenin ne kadar 

depolanmış enerjiye sahip olduğu ve bu 

enerjinin gerekli durumlarda ne kadarının 

kullanılabilmesi gerektiğinin belirlenmesinde bu 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterin sıklık 

katsayısı yüksek olup bütün mesajlarda 

bulunmalıdır. 

2-7 Mode: Mikro şebekenin genel olarak enerji

talebini almak/satmak istediğini ve ada 

modunda çalışabilme yeteneğini belirtmektedir. 

Mikro şebekelerin ada modunda  çalışabilmesi 

bir sorun olduğunda sistemin kararlılığını 

artırabilmekte ve genel şebekeye çok fazla yük 

binmeden genel üretim maliyetlerini 

düşürebilmektedir. 
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Enerji talebinin iletilmesi ise adalet ve 

verimliliğin belirlenmesi için kritik bir rol 

oynamaktadır. Bu kriterin sıklık katsayısı 

yüksek olup bütün mesajlarda bulunmalıdır. 

2-8 Amount of Demand: Mikro şebekenin kaç

kW’lık enerji almak/satmak istediğini 

belirtmektedir. Mikro şebeke ne kadarlık enerji 

almak istediği ve ne kadarlık enerji satmak 

istediğinin iletilmesi AKM tarafından alınacak 

adaletli enerji alım-satımı ve enerji verimliliği 

açısından alacağı kararları belirlemekte etkin bir 

rol oynayacaktır. Bu kriterin sıklık katsayısı 

yüksek olup bütün mesajlarda bulunmalıdır. 

2-9 Load Type: Mikro şebeke içerisinde önemli

yük bilgisi (hastane/okul vs.) ve önem 

derecesini belirtmektedir. Gerekli olduğu 

zamanlarda bazı yüklerin sistemden çıkarılması 

ve genel sistemin kararlılığını artırabilmek için 

bu bilginin iletilmesi gerekmektedir. Bu kriterin 

değişimi sürekli olamayacağından dolayı sıklık 

katsayısı düşüktür ve günde bir kere 

gönderilmesi planlanmaktadır. 

2-10 Special Information: Mikro şebekelerin

akıllı şebekeler kapsamında enerji 

borsası/piyasası oluşturulduktan sonra dağıtım 

firmaları veya akıllı şebekeler merkezi ile 

yapabileceği ikili anlaşmaların (protokollerin) 

AKM tarafından alınacak adaletli enerji alım- 

satımı ve enerji verimliliği açısından alacağı 

kararları belirlemekte etkin bir rol oynayacaktır. 

Sistemin gelişmiş ölçüm altyapısına sahip olup 

olmaması mikro şebekeye ait sayaç bilgilerinin 

AKM’ye nasıl iletileceği hakkında detaylı bir 

bilgi vermektedir. 

Arıza ve bakım bilgileri de genel sistemin 

kararlılığını artırabilmek iletilmesi 

gerekmektedir. Bu kriterin değişimi sürekli 

olamayacağından dolayı sıklık katsayısı 

düşüktür ve günde bir kere gönderilmesi 

planlanmaktadır. 

3. VERİ PAKETİ BÖLÜMÜ

Bu bölümde mikro şebekeler için önemli 

kriterlere göre bir veri paketi hazırlanmıştır. 

Veri paketinin esnek bir yapıya sahip olması ve 

ileride eklenebilecek veriler ve mikro şebeke 

kriterleri içinde bulunan special information 

bölümü için rezerv alanlara da sahip olması 

gerekliliği düşünülmüştür. Buna ek olarak 

haberleşme hızı açısından verinin paketlenme 

süresi de önem arz etmektedir, bu sebeple mikro 

şebekeler için öngörülen bu kriterlerden 

bazılarının sürekli, bazıların ise gün içerisinde 

gönderilmesi planlanmaktadır. Tablo 1’de veri 

paketinin uzunluğu olarak 24 byte (önem 

derecesi düşük + yüksek) ve 16 byte (önem 

derecesi yüksek) ile ilgili bilgiler 

gösterilmektedir. 

Tablo 1 Veri Paketi İçeriği 

 Information Length(# bytes) Importance 
 Address 2 High 

 Time 5 High 

Generation 

 Type 

1 Low 

Generation 

Power 

2 High 

 Storage Type 1 Low 

 Storage Power 2 High 

 Mode 1 High 

Amount of 

 Demand 

2 High 

 Load Type 1 High 

 Reserved Area 6 Low 

Checksum 1 High 
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Address bilgisinin alabileceği değerler olarak 1- 

65536 tane mikro şebekenin sisteme 

bağlanabilmesini ifade etmektedir. Time bilgisi 

hhmmssddMMYY formatında olup bu bilginin 

(sayının) ikili karşılığıdır. Generation type, 

storage type, load characteristics bilgileri 

aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

Veri paketinin esnekliği açısından örnek olarak 

bir mikroşebeke hem güneş hem de rüzgar 

enerjisi ile üretim yapabiliyorsa aşağıdaki Tablo  

2’de gösterilen değerlerin toplamı ile çeşitli 

kombinasyonlara    da     izin     verilmektedir. 

Bu kombinasyonlar generation type, storage 

type, load type ve mode için 

uygulanabilmektedir. Generation power, storage 

power, amount of demand değerleri kW 

cinsinden bilginin ikili karşılığıdır. Reserved 

area için “0” değeri kullanılmaktadır. Checksum 

değeri ise checksum’a kadar veri paketinde 

bulunan bütün byte’ların toplamının 256 

modülasyonudur. 

Tablo 2. Format for Generation Type, Storage Type, Load Type and Mode 

Generation Type Storage Type Load Type Mode Binary Equal 

Null Null Null Null 00000000 

Photovoltaic Lead-acid Hospital Sell 00000001 

Wind Hydrogen School Purchase 00000010 

Natural Gas Gen. Lithium-Ion Factory Island Mode 00000100 

Diesel Generator Electrical Veh. Reserved Area Grid Mode 00001000 

Cogeneration Mechanical Reserved Area Reserved Area 00010000 

Biofuels Generator Reserved Area Reserved Area Reserved Area 00100000 

Reserved Area Reserved Area Reserved Area Reserved Area 01000000 

Reserved Area Reserved Area Users Island Mode Cap. 10000000 

Gün içerisinde bir kere gönderilecek olan veri paketi Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu veri paketinde mikro 

şebeke adresinin 1 (0x00 0x01), veri paketinin oluşturulma zamanı olarak 12:03 18/02/2016 (0x00 0x47 

0xB7 0x12 0xB8), mikro şebekenin üretim tipi olarak hem güneş hem rüzgar (0x03), ürettiği elektrik 

enerjisinin 256 kW (0x01 0x00, storage tipinin lityum ion bataryaya (0x04), ve şuan storage rezervinin 

100 kW (0x00 0x64), ada modunda çalışabilme yeteneği ve enerji alma talebinin bulunduğu (0x81),  

enerji alma talebinin 1MW (0x03 0xE8), mikro şebeke içerisinde son kullanıcılar ve okul yüklerin e 

(0x82) sahip olduğu bir senaryoya göre hazırlanmıştır. 

Şekil 1. Örnek Senaryoya Göre Hazırlanmış Veri Paketi #1  

Gün içerisinde sürekli gönderilecek veri paketi Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu veri paketinde mikro 

şebeke adresinin 1 (0x00 0x01), veri paketinin oluşturulma zamanı olarak 12:15 18/02/2016 (0x00 0x48 

0x6E 0x2D 0xB8), ürettiği elektrik enerjisinin 256 kW (0x01 0x00), ve şuan storage rezervinin 100 kW  
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(0x00 0x64), ada modunda çalışabilme yeteneği ve enerji alma talebinin bulunduğu (0x81), enerji alma 

talebinin 1MW (0x03 0xE8), mikro şebeke içerisinde son kullanıcılar ve okul yüklerine (0x82) sahip 

olduğu bir senaryoya göre hazırlanmıştır. 

Şekil 2. Örnek Senaryoya Göre Hazırlanmış Veri Paketi #2  

4. HABERLEŞME MİMARİSİ

BÖLÜMÜ 

Bu bölümde mikro şebekelerin görüntülenmesi 

ve kontrol edilebilmesi için gerekli sistem 

mimarisi temel olarak incelenmiştir. Sistem 

mimarisi Şekil-3’de gösterilmektedir. Öncelikle 

mikro şebekeye entegre olacak bir donanım ve 

yazılım ile mikro şebeke içerisinde bulunan 

EYS (Enerji Yönetim Sistemi) ile soru-cevap 

şeklinde haberleşerek bir mikro şebeke için 

önemli olabilecek verileri veri paketine 

çevirerek periyodik veya anlık olarak yeterli 

seviyede güvenlik içererek AKM’ye 

gönderebilmelidir. AKM şebekeden aldığı 

veriler, meteorolojik veriler, akıllı şebekeler 

merkezi kontrol ünitesi, talep cevap yönetimi ve 

mikro şebekelerin durum verilerini birleştirerek 

ana şebekenin kararlı bir şekilde çalışabilmesi 

için karar mekanizmalarını çalıştırmalı ve mikro 

şebekeleri kontrol edebilmelidir. 

Şekil 3. Sistem Mimarisi 
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Akıllı şebekelerde kullanılan HAN ev içi, akıllı 

sayaçlar arası iletişimi, LAN/FAN genel olarak 

dağıtım şebekesi ile kullanıcılar arası iletişimi, 

WAN genel olarak merkez ile üretim ve trafo 

merkezleri ile iletişim sağlamaktadır [14]. 

Herhangi bir standart bu zamana kadar olmasa 

da yapılan çalışmalara göre WAN için hücresel, 

WiMax, fiber haberleşme teknolojileri, 

LAN/FAN için WiMax, RF, DSL haberleşme 

teknolojileri, HAN için Zigbee, Wi-Fi, PLC 

haberleşme teknolojilerinin kullanımı öne 

çıkmaktadır. Akıllı şebekeler kapsamında 

haberleşme konusunda yapılan çalışmalarda 

literatürde akıllı şebekeler için HAN, LAN / 

FAN ve WAN ağlarının ve akıllı şebekelerde 

kullanılacak uygulamaların genel gereksinimler 

belirtilmiştir [15]. 

Bu çalışmalara ek olarak akıllı şebekeler için 

hangi haberleşme teknolojilerin değişik 

bölümler de kullanılabileceği ve bu haberleşme 

teknolojilerinin limitlerini ve kapsama alanları 

üzerine çalışmalar yapılmıştır[16]. Wi-Fi 

haberleşme teknolojisinin mikro şebekeler için 

kullanılabilirliği fakat bu teknolojinin güvenlik 

gereksinimlerinde iyileştirmeler yapılmasını da 

öngörmektedirler. Ayrıca veri profili ve 

paketleri için gerçek sistem üreticilerinden 

alınması gerekliliği ve güvenlik problemlerine 

de sonuçlar aranmaktadır . Hızlı dağıtım ve 

maliyet etkinliği gibi giderilmesini sağlayan 

WİMAX için bir mikro şebekede yüksek veri 

aktarımı için kullanılabileceğini göstermiştir. 

Dolayısıyla, kırsal ve uzak bölgelerde hem de 

kablosuz ağlar kurmak daha pratik ve güvenilir 

olabilecektir [17]. 

Bu çalışmada mikro şebekelerin görüntülenmesi 

ve bir merkezden kontrol edilebilmesi için 

gerekli  iletişim  hakkında  herhangi  bir standart 

olmamasına rağmen mikro şebekeler ile AKM 

arasındaki coğrafi kısıtlar, veri hızı, doğruluk ve 

zaman gecikme konuları göz önüne alındığında 

LAN/FAN ve WAN ağlarının kullanılması 

planlanmaktadır. Bu sistem için haberleşme 

teknolojilerinin WI-FI, DSL ve 3G/4.5G 

teknolojilerinin kullanılması düşünülmektedir.  

5. SONUÇ

Çok sayıda mikro şebekenin belli merkezlerden 

etkin kontrolünün yapılabilmesi için, mikro 

şebekelerden alınacak bilgilerin çok iyi 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve en uygun 

haberleşme teknolojileri ile mikro şebekelere 

iletilmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu 

çalışmada, bu maç doğrultusunda mikro 

şebekelerden alınacak bilgilerin belirlenmesine 

yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada; diğer çalışmalardan farklı 

olarak, üretim tipi metriği, yük tipi metriği, ada 

modu çalışabilme yeteneği, mikro şebekeler ile 

genel sistem arasındaki yapılmış özel 

protokoller, sistemin gelişmiş ölçüm altyapısına 

sahip olup olmaması, arıza ve bakım bilgileri 

bilgilerinin de kullanılması düşünülmüş ve bu 

bilgiler veri paketine eklenmiştir. İkinci olarak, 

belirlenen bilgilerin bir veri paketine ne şekilde 

yerleştirilebileceği konusunda bir çalışma 

yapılmış ve kriterler sayısal metrik haline 

getirildikten sonra sırasıyla Address, Time, 

Generation Type, Generation Power, Storage 

Type, Storage Power, Mode, Amount of 

Demand, Load Type, Reserved area (special 

information) ve Checksum şeklindeki  bir 

yapının kullanılmasının uygun olacağı kararına 

varılmıştır. 

Ayrıca, akıllı şebekeler kapsamında 

kullanılabilecek haberleşme teknolojileri 
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incelenip, oluşturulan veri paketinin hangi 

haberleşme teknolojileri ile kullanılması 

gerektiğine yönelikte bir inceleme yapılmıştır. 

Bu incelemeye göre WI-FI, DSL ve 3G/4.5G 

haberleşme teknolojilerinin uygun olacağı tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın, mikro 

şebekeler konusunda gerçekleştirilen standart 

geliştirme çalışmalarına çok önemli katkı 

sağlayacağı, mikro şebekeler arasında  adaletli 

ve etkin bir yönetimlerin sağlanmasına zemin 

hazırlayacağı ve bununla beraber, kullanılması 

gereken uygun haberleşme teknolojilerinin 

seçilmesinde örnek teşkil edeceği 

beklenmektedir. 

Makalede sunulan çalışmaların, aşağıdaki 

konuların dikkate alınarak genişletilmesi 

planlanmıştır ve bu konudaki çalışmalar devam 

etmektedir. 

 Veri toplama donanımı ile ilgili mikro

şebeke enerji yönetim sistemine

entegrasyonunun rahat yapılabilmesi için

uygun donanımların seçildikten sonra

gömülü yazılımların geliştirilmesi çalışma

planlanmaktadır.

 Ana merkez tarafından oluşturulacak

kontrol kriterleri ve üretilecek kontrol

komutları ile ilgili çalışma devam

etmektedir.

 Geliştirilmesi planlanan yapı ile mevcut

AMI sistemleri arasındaki benzerliklerin

dikkate alınması ve geliştirilen yapının

AMI ile birleştirilerek ele alınıp

alınmaması çalışmayı hazırlayan grup

içerisinde tartışma konusu olarak devam

etmektedir.

 Elektrik şebeke sistemi içinde talep

tarafında esneklik konusu geliştirilmeye

ihtiyaç    duyulan    konulardan    biridir ve

çalışmada oluşturulan veri paketi ile mikro 

şebekeye bağlı serbest tüketicilerin esnek 

tercih yapabilmelerine  olanak 

sağlayabilecekleri bir çalışma 

planlanmıştır. 

 Servis sağlayıcılarla mikro şebekelerin

ilişkileri veri paketi kullanılarak nasıl

yapılabileceği ve veri paketinin esnek

yapısının kullanabileceği ile ilgili bir

çalışma planlanmaktadır.
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Özet 

Günümüzde çevresel sorunlara neden olan enerji 

tüketimin önemli bir kısmının binalarda gerçekleştiği 

gerçeğinden hareketle enerji tüketiminin kısıtlanması ile 

binalarda enerji verimliliğinin sağlanabileceği 

savunulmaktadır. Bu noktada binalarda enerji verimliliği 

sağlayabilecek en etkili yöntemlerden birisi yenilenebilir 

enerji kaynaklarından güneş enerjisinden faydalanmaktır. 

Güneş enerjisinden faydalanmada aktif bir sistem olan 

fotovoltaik teknolojinin enerji israfının önlenmesi, enerji 

maliyetlerinin ülke ekonomileri üzerinden yükünün 

azaltılması, çevresel dengenin korunarak enerji verimliliği 

bilincinin oluşturulması hususlarında önemli olduğu 

belirtilirken; ayrıca pasif sistemlerle kombine kullanım ile 

enerji verimliliğinin daha fazla artırılabileceği 

beklenmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 

binalarda enerji verimliliği açısından önem arz eden güneş 

enerjisinden faydalanmak için kullanılan fotovoltaik 

sistemlerin pasif sistemlerle bir arada uygulanabilirliğinin 

tartışılması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle 

fotovoltaik (PV) sistemler tanıtılmış, daha sonra PV 

panellerin kullanıldığı bina örnekleri incelenmiş ve tüm bu 

örnekler karşılaştırılmış, sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Paneller, Aktif Sistemler, 

Pasif Sistemler, Enerji Üretimi 

1. GİRİŞ

Günümüzde fosil yakıtlar gibi geleneksel ve 

yenilenemez enerji kaynakları her geçen gün 

azalmakta ve çok sayıda kirliliğe neden olmaları 

dolayısıyla enerji arzı toplumların başlıca 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Endüstriyel ve 

teknolojik gelişmeler, yeni ve uygulanabilir yenilikler 

ve buluşlar getirmenin yollarını  açmaktadır[1]. 

Geçmiş yıllarda mevcut enerji üretim metotlarının 

geleceğinin olmadığı açık bir şekilde görülmüştür. 

Nitekim enerji kısıtlılığı, petrol ve gaz  fiyatlarına 

gözle görülür biçimde yansımaktadır. Aynı zamanda 

fosil yakıtların kullanımının olumsuz etkileri de 

görülmeye başlanmıştır. Buzulların erimesi, okyanus 

düzeylerinin yükselmesi ve hava sıcaklık farklarının 

artışı yanı sıra Fukushima gibi nükleer felaketlerin 

meydana gelmesi de gelecekte nükleer enerjinin 

izlenmemesi gereken bir yol olduğunu göstermiştir. 

Çözülmemiş nihai depolama sorununun yanı sıra 

ülkesinin büyük bölümünün radyoaktif nitelikte  olma 

riskini almaya istekli kişi sayısı da çok azdır. Neyse ki 

sürdürülebilir bir enerji arzının sağlanabileceği 

yenilenebilir enerji kaynaklarının bu duruma alternatif 

çözümler üretebileceği düşünülmektedir. 

Burada sonsuz kaynaklar, enerji kaynakları için bir 

temel olarak kullanılmakta ve fotovoltaik, biyokütle, 

rüzgar enerjisi ve benzeri farklı teknolojilerin uygun 

kombinasyonu ile önemli düzeyde enerji ihtiyacı 

karşılanabilir.Fotovoltaik teknoloji, yenilenebilir 

enerjiler kapsamında belirgin bir rol oynamaktadır. 

Güneş ışığının emisyonsuz bir şekilde elektrik 

enerjisine dönüştürülmesini mümkün kılan bu 

teknoloji, yüksek potansiyeli sayesinde gelecekteki 

enerji sistemlerinde önemli bir dayanak olacaktır[2]. 

Fotovoltaik sistemlerde elektrik üretimi süreci, diğer 

olağan enerji kaynaklarından ziyade daha kolay ve 

daha az zararlıdır. Fotovoltaik süreçte, fotonlar adı 

verilen hafif parçacıklar hücrelere nüfuz eder ve 

elektronları silikon atomlardan serbest bırakarak 

elektrik akımı yayar. Işık hücrelere yayıldığı sürece 

elektrik üretilebilmektedir. Fotovoltaik modüller 

tarafından gerçekleştirilen elektrik  üretiminin 

tamamen güvenli olması da bu yöntemin diğer bir 

avantajıdır [1]. 

Pasif güneş sistemleri yerel olarak uygulanabilmesi ve 

karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi nedeniyle 

kendisine geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Pasif 

güneş sistemleri ile enerji kazanımı güneş odaları ve 

güney yönünde tasarlanan büyük cam yüzeyler 

aracılığıyla sağlanabilmektedir. Güneş enerjisinden 

faydalanarak yapıların ısıtma ve soğutma maliyetleri 

azaltılmakta ve azaltılabilmekte ve enerji 

korunmaktadır. Pasif yöntemlerle kış aylarında ısı 

kazanımı, yaz aylarında ise doğal havalandırma ve 

soğutma sağlanabilir[3]. 

Aktif güneş sistemleri teknik donanım yoluyla güneş 

enerjisinin kazanıldığı sistemler olarak 

tanımlanmaktadır. Aktif güneş enerjisi teknolojileri, 

yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok 

çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Güneş kolektörleri, güneş ışınımından 

kazanılan ısı enerjisi kolektörlerde toplanarak binanın 

ısınma    ve    sıcak    su    ihtiyacını    karşılamaktadır.  
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Fotovoltaik sistemler ise güneş enerjisini elektrik 

enerjisine çevirerek binalarda kullanan sistemlerdir[4]. 

Bu çalışmada fotovoltaik teknolojiye ilişkin teknik 

bilgi düzeyinin geliştirilmesi ve bu teknolojinin 

kullanım alanlarının çeşitli örneklerle incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda güneş 

enerjisinden aktif ve pasif yöntemlerin bir arada 

kullanılmasıyla daha etkin enerji üretimi, fazla kaynak 

kullanımının önüne geçilmesi ve yüksek miktarlardaki 

enerji talebinin karşılanabilmesi hedeflenmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA

FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER 

Fotovoltaik teknolojiye ilişkin çalışmalar yaklaşık 100 

yıldan fazla bir zamandan beri süregelmektedir. İlk 

olarak1839 yılında Fransız fizikçi Alexandre-Edmond 

Becquerel “Fotoelektrik Etki”yi gözlemleyerek 

keşfetmiştir[5].1873 yılında İngiliz bilim adamı 

Willoughby Smith, selenyumun ışığa karşı duyarlı bir 

madde olduğunu keşfetmiştir[1]. 1883 yılında Charles 

Edgar Fritts, günümüzde kullanılan teknolojiye en 

yakın şekilde ancak %1-2 gibi düşük bir verimle ilk 

selenyum solarhücresini üretmiştir[6]. Albert Einstein 

1905 yılında ışığın doğası ve fotoelektrik etkiyi 

çalıştığı mekanizma teoremleri ile Nobel  ödülüne 

layık görülmüştür[7]. Bilim adamlarının düşük 

hücrelerle ilgili çalışmaları 1950’li yıllara kadar 

devam etmiştir. 1950’li yılların başında Bell 

Laboratuvarlarında görev alan bilim adamları, 

dünyada oksijenden sonra en çok bulunan ikinci 

element olan silikonun çok fazla saflaştırılması 

durumunda gün ışığına karşı duyarlı olduğunu 

keşfetmişlerdir. 1954 yılı itibariyle %6 verimliliğe 

sahip silikon bazlı solar hücreler geliştirilmiş[8], Bell 

Laboratuvarları tarafından ilk “Silisyum Güneş 

Hücresi” için patent alınmıştır[5].Solar hücreler ile ilk 

laboratuar dışı uygulamalar 1950’li yılların sonunda 

ABD’nin Georgia eyaletinin kırsal kesimlerindeki 

telefon istasyonlarında başlamıştır[1]. NASA ise 

1960’ların başında Vanguard I isimli uydusunun enerji 

ihtiyacının bir kısmını 108 hücreden  oluşan  PV 

sistemi ile karşılamıştır[9]. 

Fotovoltaik teknoloji, fotonlar tarafından aydınlatılan 

yarı iletkenlerden Watt (W) veya kiloWatt (kW) 

cinsinden ölçülebilen doğru akım (DC) elektrik 

enerjisi üreten teknolojidir. Dünyada ilk güneş pili 

santrali 1982 yılında Arco Solar Inc. tarafından 

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kurulmuş olan 1 MW 

gücündeki santraldir[8].Diğer bir santral yine 

ABD’nin Los Angeles kentinin kuzey doğusunda 

1MW gücünde ve güneşi izleyebilen 108 adet güneş 

panelinden ve 90.000 adet mono kristal içeren 

santraldir. Türkiye’de güneş enerjisi kullanımında 

kaynak anlamında bir sorun olmamakla beraber 

elektrik üretiminde uygulanacak yöntem açısından 

bazı bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Fotovoltaik 

sistemler   ile   bulutlu   veya   açık   her   türlü   hava 

şartlarında elektrik üretilebilirken, yoğunlaştırıcı 

sistemlerde (termik ve mekanik dönüşüm) direk 

ışınım, diğer bir deyişle açık hava gereklidir. Bu 

nedenle Türkiye açısından düşünüldüğünde, termik ve 

mekanik dönüşümlü üreteçler için Güneydoğu 

Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin tercih edilmesi 

gerekirken, fotovoltaik üreteçler için Doğu Karadeniz 

Bölgesi dışındaki tüm bölgeler uygunolmaktadır[10]. 

Fotovoltaik enerjiye yapılan yatırımlar ve sonucunda 

elde edilen mevcut üretim kapasitesi  alanında 

Almanya ilk sırada yer almaktadır. Bulunduğu coğrafi 

konum nedeniyle Almanya’nın yıllık güneşlenme 

süresi çoğu ülkeyle karşılaştırıldığında daha az 

olmasına rağmen güneş enerjisinden elektrik enerjisi 

elde etme yolundaki atılımları kayda değerdir. 2009 

yılı itibariyle fotovoltaik üretim kapasitesinin 

neredeyse yarısına (%47) sahip olan Almanya’yı, %16 

ile İspanya ve %13 ile Japonya takip etmektedir. 2010 

yılında ise dünya genelinde 15.000 MW’lık yeni 

fotovoltaik sistem kurulumu gerçekleşmiş olup toplam 

kapasite miktarı 40.000 MW düzeyine gelmiştir. Son 

yıllarda   gerçekleşen   fotovoltaik   enerji  yatırımının 

%70’lik kısmında Avrupa ülkelerinin imzası 

bulunmaktayken, A.B.D., Japonya, Çin ve Avustralya 

gibi ülkeler de yaptıkları yatırımlarla bu pazarda yer 

almaya başlamışlardır. 2010 yılı sonunda yapılan 

hesaplamalarda ise dünya genelinde fotovoltaik enerji 

üretim kapasitesinin 40GW’a çıktığı tespit 

edilmiştir[11]. Gelişmekte olan ülkelerde kurulan 

sistemler genellikle evlerde ve kamu binalarında 

kurulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise; güvenlik, cadde 

ve tünel aydınlatması gibi daha özel uygulama alanları 

bulmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde 10.000’den 

fazla su pompaj sistemi ihtiyaç duyduğu elektrik 

enerjisini güneş pili sistemlerinden elde 

etmektedir[12]. Fotovoltaik sistemin  kullanıldığı 

çeşitli yapılar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Solar Enerji Yapısal Dış Görünüş; (a) 

fotovoltaik/termal teknoloji entegreli ev; (b) kombine 

entegre edilmiş solar termal ve elektrik üretimli bina;  

(c) Japonya’da Sanyo Elektrik Şirketine ait solar

tabela; (d) Solar LED ışıklar.[12]
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Fotovoltaik sistemlerin sahip oldukları avantajlar ve 

dezavantajlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Fotovoltaik sistemlerin avantaj ve 

dezavantajları[8] 

Avantajlar Dezavantajlar 

Yakıt kaynağı geniş ve 

sonsuz 

Yakıt kaynağı dağınıktır 

(güneş ışığı nispeten 

düşük yoğunluklu bir 

enerjidir) 

Bertarafında emisyon 

yok, yanma veya 

radyoaktif yakıt yok 

(küresel iklim 

değişikliği veya 

kirliliğe neden 

olmamaktadır) 

Düşük işletme maliyeti 

(yakıt yok) 

Yüksek kurulum 

maliyetleri 

Hareketli parça yok 

(aşınma yok) 

Ortam sıcaklığı 

çalışması (yüksek 

sıcaklık korozyonu 

veya emniyet sorunları 

yok) 

Modüllerdeki yüksek 

güvenilirlik (> 20 yıl) 

Depolama dahil olmak 

üzere yardımcı (sistem 

dengesi) elemanlarının 

güvenilirliği daha düşük 

Modüler (küçük veya 

büyük artışlar) 

Hızlı kurulum 

Yeni veya mevcut bina 

yapılarına entegre 

edilebilir 

Günlük enerji çıktısının 

maksimumu yerel talebi 

karşılayabilir 

Ekonomik açıdan 

verimli enerji depolama 

eksikliği 

Neredeyse her noktada 

kurulabilir 

Günümüzde kadar 

yaygın olarak piyasada 

bulunan sistem 

entegrasyonu ve 

kurulumu eksikliği 

Kamuoyu tarafından 

kabul görme oranı 

yüksek 

Mükemmel emniyet 

3. FOTOVOLTAİK PANEL

KULLANILAN BİNA ÖRNEKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Fotovoltaik panel kullanımı bulunan bina örneklerinin 

seçiminde pasif, aktif ve hem pasif hem de aktif 

sistemleri barındıran örnekler ön plana çıkmaktadır. 

Bu amaçla ele alınan yapı örneklerini; Almanya’da 

bulunan   Mont   Cenis   Akademisi, Amerika  Birleşik 

Devletleri’nde bulunanWashington Enerji Departmanı 

Güneş Çadırı, İspanya’da bulunan Mataro 

Kütüphanesi, İtalya’da bulunan Roma Çocuk Müzesi 

ve Kaliforniya’da bulunan Keşif Bilim Merkezi Güneş 

Küpü meydana getirmektedir. 

3.1. Mont Cenis Akademisi-Herne Sodingen 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, 

yeri 

Mont Cenis Akademisi, 

HerneSodingen/ Almanya 

Mimarı Frank O. Gehry ve Ortakları 

İnşaatın 

tamamlanma 

tarihi 

1999 

Toplam alan 13.000 m
2

 Sistem gücü 92,74 kWp 

Fotovoltaik 

Güneş 

Modülleri 

Çatı ve Cephe 

125.000 şeffaf, mono-kristal, 

kare, gümüş güneş hücresi 

Enerji 

üretimi 

750,000 kWh/yıl 

Şekil 2. Mont Cenis Akademisi Dış ve İç Mekan 

Görünüşü[13] 

Mont Cenis Eğitim Akademisi, belediye ofisleri, 

toplantı odaları, konaklama birimleri, restoran, spor 

salonu, etkinlik salonu, kütüphane gibi birimleri 

içerisinde   bulunduran   enerji   etkin   tasarlanmış bir 
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binadır. Binadaki tüm birimler 15 m yüksekliğinde tek 

bir çatı örtüsü altında toplanmıştır. Bu cam kabuğun 

çatısına 1MW gücünde güneş pili entegre edilmiştir. 

72m x 168 m boyutlarındaki cam fanusta pasif bir 

sistem olan sera oluşturularak ısı kazanımı 

gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bina cephesi 

ve çatısında kullanılan PV elemanlarla elektrik üretimi 

sağlanmaktadır. Binanın güneybatı cephesinde ve 

çatısındaki bu elemanlar ile yılda yaklaşık 750 000 

kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Burada oluşan 

doğrusal akımı alternatif akıma çevirmek için 600 adet 

dönüştürücü kullanılmıştır. Mimar Gilles Perraudin, 

sistem hakkında “Bu bir binaya eklemlenen ve güneş 

enerjisiyle çalışan, sürekli bir enerji kaynağına sahip 

olacak ve enerji korunumu yasasına uyan, şimdiye dek 

hayata geçirilen en güzel örneği oluşturacak” 

demiştir[14]. Çatıda ve cephede enerji üretmek 

amacıyla kullanılan elemanların organik dağılımı ve 

yoğunluğu farklı hücreler kullanılması ile yapı 

içerisinde doğal olarak ışık kontrolü  de 

sağlanmaktadır. 

Şekil 3. Mont CenisAkademisi Bina Kesitleri [13] 

Şekil 4. Mont Cenis Akademisi Yaz ve Kış 

Mevsimlerindeki Bina Havalandırma Şeması[13] 

3.2. Washington Enerji Departmanı Güneş Çadırı 

İnşaatın 

tamamlanma 
tarihi 

2000 (Yarışma Projesi) 

Toplam alan 32.000 m
2

Sistem gücü 200kWp 

Fotovoltaik 

Güneş 

Modülleri 

Güney Cephesi 

125.000 şeffaf, mono-kristal, kare, 

gümüş güneş hücresi. 

Enerji üretimi - 

Şekil 5.Washington Enerji Departmanı Güneş Çadırı 

Dış Mekan ve İç Mekan Görünüşü[15] 

2000 Yılında Washington Enerji Departmanı için 

düzenlenen yarışma projesi bir renovasyon projesidir. 

Enerji Departmanının Karargah bölümünde bulunan 

güney cephesini kaplayacak şekilde tasarlanmış ve 

yarışmayı kazanmıştır. Toplamda 32.000 m² alan 

kaplayan güneş duvarı fotovoltaik hücrelerden 

oluşmuştur. Fotovoltaik hücrelerden oluşan güneş 

duvarının kavisli yapısı sayesinde güneş ışınlarından 

maksimum yararlanması hedeflenmiştir. Yapılan 

hesaplamalara göre Haziran ayında 100 kilowatt 

maksimum elektrik enerjisi üretimi 

gerçekleşecektir[16]. Bunun yanı sıra fotovoltaik 

hücrelerden   oluşan   duvarın   iç   yüzeyinde   boşluk 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, 

yeri 

Washington Enerji Departmanı Güneş 

Çadırı / Washington USA 

Mimarı Solomon CordwellBuenz 
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oluşturulmuş ve trombe duvarı prensibi ile bu boşlukta 

ısı konveksiyonu gerçekleşmesi öngörülmüştür. Kışın 

bu boşlukta oluşan sıcak hava,mekânın ısıtılmasına 

yardımcı olacaktır. Kavisli olarak tasarlanan duvarın 

dış yüzeyinin önünde bir havuz konumlandırılmıştır. 

Bu havuz sayesinde yaz aylarında sıcak hava 

soğutularak pasif olarak binanın içerisine verilir, bina 

içerisindeki sıcak hava ise üst kısımdan dışarıya atılır. 

Böylece binada ısıl konfor sağlanmış olur[16]. Bu 

yenileme projesi binalarda güneş enerjisinin aktif ve 

pasif bir arada kullanımı açısından iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. 

Şekil 6.Washington Enerji Departmanı Güneş Çadırı 

Yaz Mevsimi Havalandırma Şeması[15] 

3.3. Mataro Kütüphanesi 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri 
Mataro Kütüphanesi / 

Barselona İspanya 

Mimarı MiguelBrulletTenas 

İnşaatın 

tamamlanma tarihi 
1998 

Toplam alan 600 m
2

Sistem gücü - 

Fotovoltaik Güneş 

Modülleri 

Güney Cephesi ve Çatı 

125.000 şeffaf, mono-kristal, 

kare, gümüş güneş hücresi. 

Enerji üretimi - 

Şekil 7. Mataro Kütüphanesi Dış Görünüşü[17] 

Barselona'ya 20 km mesafede bulunan Mataro 

kütüphanesi,        sürdürülebilir        mimarlık      ilkesi  

doğrultusunda 1998 yılında tamamlanmıştır. Mataro 

kütüphanesinin güney cephesinde güneş enerjisi 

kazanımı yanı sıra ısı enerjisi sağlayan havalıPV/T 

sistem entegre edilmiştir. Sağlam bir kaide temelinde 

yükselen dikdörtgen planlı yapının güney giriş cephesi 

geniş ölçekli, mavimsi polikristal silikon güneş 

hücrelerinden  meydana  gelmektedir.  Güney  cephesi  

39.6 mgenişliğinde ve 6.5 m yüksekliğindedir. Güney 

cephesi dış yüzeye yarı-saydam PVentegreli, çift 

tabakalı havalandırılan cephe kuruluşuna sahiptir. 

225m
2
’lik alana sahip yapının belirtilen bölümü

sayesinde kütüphanenin elektrik ve ısı ihtiyacının 

önemli bir bölümü karşılanabilmektedir. Güney 

cephesine ve çatı ışıklıklarındaki eğimli yüzeylere PV 

paneller entegre edilmiştir. Yarı-saydam polikristal 

hücrelerden meydana gelen PV paneller arasındaki 

yatay çizgiler arasında 1,4 cm boşluk bırakılmıştır. Bu 

şeffaf yatay bant tüm cephe boyunca devametmekte ve 

iç mekâna doğal ışığın geçişini sağlamaktadır. Güney 

cephesindeki güneşhücreleri desen oluşturmakta, 

eklemleri aracılığıyla günışığını iç mekâna girmesi 

vekısık ışıkta bile çekici iç ortam yaratılması 

sağlanmaktadır[14]. 

Şekil 8. Mataro Kütüphanesi İç Mekan Görünüşü[17] 

Oluşturulan boşluk PV’lerin soğuması için 

havalandırma sağlarken aynı zamanda sıcak hava 

üretmektedir. Bu şekilde 15 cm’lik boşlukta yaratılan 

hava, güneş yolu ile ısıtılmaktadır. Kışın, serbest 

konveksiyon akımları ya da fanlar, ısıtılmış havayı 

geleneksel bir ısıtma tesisine iletmektedir ve bu ısı 

taze hava girişini ısıtmak için kullanılmaktadır. Bu 

yöntem ile %15 enerji korunumu sağlanmaktadır. 

Yazın ise içeri alınan hava, yoğun olarakısınan PV 

modüllerin havalandırılması için servis vermektedir ve 

bu ısı yükselerekçatı kapaklarından dışarı 

verilmektedir. Böylece boşluk termal tampon olarak 

içmekânı koruyucu görev görmektedir[14]. 

Çatıda 4x94 m
2 

ölçülerinde dört doğrusal ışıklık

bulunmaktadır. Bu ışıklıklar da PV modüllerden 

oluşmaktadır. Mataro Kütüphanesi  bina 

havalandırması ve aydınlatılması yönüyle pasif, 

elektrik üretimi yönüyle aktif olarak güneş enerjisini 

kullanmaktadır. Hem pasif hem de aktif yöntemle 

güneş enerjisinin kullanıldığı bu yapı fotovoltaik 

teknolojiyi barındıran diğer bir örnektir. 
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3.4. Roma Çocuk Müzesi 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri Roma Çocuk Müzesi / Roma 

Mimarı CinziaAbbate, Carlo Vigevano 

İnşaatın 

tamamlanma tarihi 
2001 (Restorasyon Projesi) 

Toplam alan 2500 m
2

Sistem gücü 15,2 KW 

Fotovoltaik Güneş 

Modülleri 
Çatı ve Gölgeleme Elemanları 

Enerji üretimi 18.000 kWh 

Şekil 9. Roma Çocuk Müzesi Dış ve İç 

Görünüşleri[18] 

1920 yılında bir hangar yapısı olarak inşa edilen bina 

2001 yılında restore edilerek çocuk müzesine 

dönüştürülmüştür. Proje konsept olarak çevreye saygı 

ilkesini benimsemiş, yapıda kullanılan bütün 

malzemeler geri dönüşmüş veya geri dönüştürülebilir 

olarak içerisinde toksik bileşen bulundurmayan 

malzemelerden oluşmaktadır. Restore edilen binada 

enerji etkin kullanım amacıyla fotovoltaik sistemi 

tasarımın bir parçası olacak şekilde binaya entegre 

edilmiştir. Fotovoltaik paneller, gölgeleme elemanı ve 

çatı kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. 

Gölgeleme elemanı binanın güney cephesinde 

hareketli ve sabit olmak üzere 7kW gücünde 108 

standart modülden oluşmaktadır. Bu standart 

modüllerin her biri 55,5 x 121,5 cm olup 76 m² alanı 

örtmektedir. Çatıda kullanılan fotovoltaik  paneller 

bina akslarına uygun olarak 114,5 x 114,5 cm 72 adet 

çift camlı modüllerden oluşmaktadır. Her bir modül 

8,2kW gücündedir ve toplamda 142 m² yüzey alanı 

kaplamaktadır. Çift camlı fotovoltaik modüllerin 

arasına düşük yansıtıcılı cam yüzeyler yerleştirilmiştir. 

Bu yüzeyler sayesinde mekâna doğal ışıklandırma 

sağlanmış ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen 

bu modüllerden bazıları açılarak doğal havalandırma 

sağlanmıştır. Binanın güney cephesindeki cam  ise 

sabit ve hareketli paneller sayesinde doğal ışık içeriye 

alıp fazla radyasyondan yapıyı korumuş oluyor. 

Fotovoltaik paneller yapay aydınlatmanın %60'ını 

karşılamaktadır. Hareketli paneller için mimarlar ve 

mühendisler ortak bir çalışma içerisinde bulunup özel 

taşıyıcı elemanlar ile desteklemişlerdir. Bu fotovoltaik 

sistem yılda yaklaşık 18.000 kWh enerji üretmektedir. 

Roma Çocuk Müzesi güneş enerjisinin elektrik 

enerjisine dönüştürülmesiyle aktif, doğal aydınlatma 

sağlaması yönünden ise pasif olarak bir arada 

kullanılması bakımından önemli bir örnek teşkil 

etmektedir[19]. 

Şekil 10. Roma Çocuk Müzesi Binasının İç 

Kesitleri[18] 

3.5. Keşif Bilim Merkezi Güneş Küpü 

Binanın Künyesi 

Binanın adı, yeri 
Keşif Bilim Merkezi Güneş Küpü/ 

Santa Ana California 

Mimarı Arquitectonica 

İnşaatın 

tamamlanma 

tarihi 

1999 

Toplam alan 5500 m² 

Sistem gücü 20 kWp 

Fotovoltaik Güneş 

Modülleri 
Küpün güney cephesi 

Enerji üretimi 30.000kWh 
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Şekil 11. Keşif Bilim Merkezi Güneş Küpü Dış ve İç 

Görünüşü[20] 

Santa Ana Keşif Bilim Merkezi’nininşaatı 1999 

yılında tamamlanmıştır. Bu yapının tasarımının da bir 

parçası olan Güneş Küpü ana binaya 50 derece açı ile 

oturtulmuştur. Güneş küpünün 50 derecelik açı ile 

binaya oturtulmasının sebebi ise güneşten maksimum 

yararlanmaktır. Güneş Küpü'nün taşıyıcı sistemi uzay 

kafes sistemdir. Küpün üst yüzeyinde 1320 m²’lik alan 

ince film fotovoltaik panellerle oluşturulmuştur. 

Güneş Küpü, ince film fotovoltaik panellerin dünyada 

kullanılan en büyük örneklerinden birisi olmuştur. Bu 

sistemin gücü 20 kWP olup yılda 30.000 kWh enerji 

üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretilen enerji Bilim 

Merkezi'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını 

karşılamaktadır. Küpün diğer yüzeyleri ise  siyah 

delikli metal levha panellerle kaplanmıştır. Siyah 

delikli metal levha doğal ışığın içeriye alınması ve 

doğal havalandırma sağlanması bakımından ve 

fotovoltaik panellerle cephe uyumu açısından uygun 

bir malzemedir[21]. 

3.6. Örneklerin Karşılaştırılması 

Yukarıda incelenen yapıların  karşılaştırılması 

açısından sistemin enerji üretim miktarı, sistemin 

gücü, fotovoltaik güneş modüllerinin özellikleri ile 

toplam alan parametreleri temel faktörler olarak 

dikkate alınmıştır. Bunun nedeni, enerji etkinliğinin 

sağlanmasında, binaların enerji tüketiminin azaltılması 

ve kombine yöntemlerin kullanılmasının temel nokta 

olmasıdır. Özellikle fotovoltaik teknolojinin kullanımı 

ile yapıların elektrik enerjisi gereksinimi binanın 

kendisi tarafından karşılanmakta ve hem enerji 

etkinliği de artırılmış olmaktadır. 

Tablo 2. Fotovoltaik teknolojinin kullanıldığı yapı örneklerinin karşılaştırılması  

Binanın adı, 

yeri 

Mont Cenis 

Akademisi, 

Herne / 

Almanya 

Washington 

Enerji 

Departmanı 

Güneş Çadırı / 

Washington 

USA 

Mataro 

Kütüphanesi / 

Barselona İspanya 

Roma Çocuk 

Müzesi / Roma 

İtalya 

Keşif Bilim 

Merkezi Güneş 

Küpü/ Santa 

Ana California 

Mimarı 

Frank O. 

Gehry ve 

Ortakları 

Solomon 

CordwellBuenz 
MiguelBrulletTenas 

CinziaAbbate, 

Carlo 

Vigevano 

Arquitectonica 

Açılış tarihi 1999 
2000 (Yarışma 

Projesi) 
1998 

2001 

(Restorasyon 

Projesi) 

1999 

Toplam alan 13.000 m
2

32.000 m
2

600 m
2

2500 m
2

5500 m² 

Sistem gücü 92,74 kWp 200 kWp - 15,2KWp 20 kWp 

Fotovoltaik 

Güneş 

Modülleri 

Çatı ve Cephe 

125.000 şeffaf, 

mono-kristal, 

kare, gümüş 

güneş hücresi 

Güney Cephesi 

125.000 şeffaf, 

mono-kristal, 

kare, gümüş 

güneş hücresi. 

Güney Cephesi ve 

Çatı 

125.000 şeffaf, 

mono-kristal, kare, 

gümüş güneş 

hücresi 

Çatı ve 

Gölgeleme 

Elemanları 

Küpün güney 

cephesi 

Enerji üretimi 

(kWh/yıl) 
750,000 - - 18.000 30.000 

İncelenen örnek yapılardan Mont Cenis 

Akademisi’nin 13.000 m
2 

alanda 92,74 kWp sistem

gücü ile yılda 750,000 kWh enerji üretimi sağladığı 

görülmektedir. Bu üretimin çatı ve cepheye 125.000 

adet    güneş    hücresi    yerleştirilerek    sağlandığı 

belirtilmiştir. Washington Enerji Departmanı Güneş 

Çadırı ise 32.000 m
2
’lik bir alanda 200 kWp sistem

gücü ile çalışmaktadır. Mont Cenis Akademisi’ne 

benzer   şekilde   ancak   yalnızca   güney cephesine  

125.000        güneş        hücresi       yerleştirilmiştir.  
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MataroKütüphanesi’nin 600 m
2
’lik alanına güney

cephesi ve çatıda 125.000 adet güneş hücresi 

yerleştirilmiştir. 2500 m
2 

sistem  alanına  sahip

Roma Çocuk Müzesi’nde çatı ve gölgeleme 

elemanlarında fotovoltaik güneş modülleri 

kullanılarak 18.000 kWh enerji  üretilmektedir. 

5500 m
2 

sistem alanına sahip Keşif Bilim Merkezi

Güneş Küpü’nde ise 20 kWp sistem gücü ile küpün 

güney cephesinde yer alan fotovoltaik güneş 

modülleri sayesinde 30.000 kWh enerji üretiminin 

gerçekleştirilebildiği tespit edilmiştir. Binaların 

yapım tarihlerinin hemen hemen birbirine yakın 

olması da restorasyon çalışmaları haricinde 

binaların özdeş teknolojilerle kurulduğunu 

gösterebilir. Bu durum sonuçların 

karşılaştırılabilirliği açısından önemlidir. 

4. SONUÇ

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli göz önüne 

alındığında fotovoltaik güç sistemleri birçok farklı 

uygulamalarda çekici bir seçenek olma 

potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu 

sistemlerin devlet otoritelerine ve toplumumuza 

geniş ölçüde sağlıklı verilerle tanıtılmamış olması 

nedeni ile ülkemizde yeterince 

desteklenmemektedir. Yakın gelecekte yenilenebilir 

enerji kaynaklarının dünya enerji dengelerinde 

küçümsenmeyecek katkılarının olacağı ve PV 

sistemlerin bu katkıda önemli bir payı olacağı kabul 

edilmektedir [22]. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında 

erişilebilirliği en kolay, yüksek miktarda ve temiz 

olan güneşten elektrik enerjisi üretmenin en etkili 

yollarından birisi olarak görülen Fotovoltaik 

sistemler, kullanım sürecinde çevre dostu nitelikte 

olması ve sera gazlarına sebep olmaması 

avantajlarına sahip bir teknolojidir. Pek çok ülkede 

binalarda ve güneş tarlalarında elektrik üretimi 

amacıyla kullanılan bu teknolojinin Türkiye’de yeni 

ilgi görmeye başladığı belirtilmektedir. Ancak bu 

teknolojinin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu 

ve gerekli bilgilendirme eğitimleri ve faaliyetlerinin 

yetersiz olması nedeniyle bu teknolojinin 

kullanımının ülkemizde henüz yaygınlaşmadığı 

kanısına varılmıştır. 

Bina örneklerinden elde edilen sonuçlara göre 

modül alanının enerji üretimi için önemli bir 

parametre olduğu ve alanın artmasıyla enerji 

üretiminin de arttığı görülmüştür. Geleneksel 

kaynakların tükenebilecek olması dikkate alınarak 

entegre yenilenebilir kombine teknolojilerin tasarım 

ve optimizasyonu sayesinde daha küçük alanlarda 

daha fazla enerji üretiminin sağlanabileceği 

modellemelerin geliştirilmesi gereklidir. Burada 

ayrıca sistemin ihtiyacı olan gücün azaltılarak aynı 

miktarda    Fotovoltaik    güneş    modülü    ve sabit 

alanlarda daha fazla enerji verimliliği sağlama 

yönünde de çalışmalar yapılabilir. 

Kısacası geleneksel sistemlerin kurulum ve maliyet 

avantajlarının, aktif sistemlerin enerjiyi daha hızlı 

ve çevreye duyarlı şekilde elde edişi bir arada 

kullanılarak her iki sistemin de olumsuzluklarının 

giderildiği karma sistemlerin binalarda enerji 

verimliliği sağlamak adına daha etkili olabileceği 

söylenebilir Bu konuda çeşitli teşvikler ve Ar-Ge 

projeleri aracılığıyla Türkiye’de de karma 

sistemlerin kullanılabilirliğine yönelik uzun 

dönemli saha çalışmalarının gerçekleştirilmesinin 

faydalı olabileceği ifade edilebilir. 
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Özet 

Modüler kondansatörlerin kullanılmadığı güneş 

enerjisi dizi eviricilerinde ana karta sabit lehimlenmiş 

olan elektrolitik kondansatörler yapısı gereği belli bir 

saat çalışma ömrüne sahiptir. Çevresel şartlardan 

etkilenen bu çalışma süresi ortalama verimlilik ömrü 

25 yıl olan güneş enerjisi elektrik üretim tesislerinin 

faydalı ömrünü eviricilerden dolayı 5 yıla 

düşürmektedir. Bu çalışmada sabit kondansatör 

kullanılan eviriciler yerine modüler kondansatör 

kullanılan dizi eviricilerinin önemi anlatılacaktır. 

1. GİRİŞ

Eski Televizyon tamircilerinin kendilerine gelen 

arızalı tüplü televizyon ya da monitörlerde 

baktıkları ilk arıza noktası giriş besleme katındaki 

elektrolitik kondansatörler olurdu. Zira çoğunlukla 

buradaki kondansatörler kurumuş, şişmiş, ya da 

patlamıştır. Sadece bu kondansatörlerin 

değiştirilmesiyle cihazın yeniden çalıştığı 

görülürdü. 

Günümüzde kullanılan güneş enerjisi dizi 

eviricilerinde dünyaca ünlü birçok firma evirici 

ana kartının üzerine lehimlenmiş elektrolitik 

kondansatörlü yapıyı tercih etmektedir. Bütünlülük 

açısından güzel gibi görünen bu yapı 

kondansatörlerin karakteristiği gereği kullanıma 

başlandığında belli bir sene sonra  dezavantaj 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güneş enerjisi yatırımlarının çok hızlı bir şekilde 

arttığı ülkemizde “şu ülkenin malı iyidir, şu marka 

iyidir” mantığı ile hareket edilmekte olup, ürün 

seçiminde mantıklı ve bilimsel yöntemler tercih 

edilmemektedir. 

Söz konusu firmalar çalışmamızın konusu olan 

kondansatör problemlerine göre garanti süresi 

vermektedir.  Kurulumundan  5-10  yıl  arasında ki 

zaman zarfında tüm bu meşhur firmaların dizi 

eviricileri arızalanıp yenisi ile değiştirilmek 

zorunda kalınacaktır. Bu durum güneş enerjisinden 

elde edilen karın yurt dışı firmalara aktarılmasına 

neden olacaktır. 

Bu çalışmada Ülkemiz açısından ileride; arıza, 

tamir ve çalışmamadan kaynaklanan büyük maddi 

kayıplara neden olacak problemin tespiti ve 

çözümüne yönelik öneriler sunulacaktır. 

2. EVİRİCİ KONDANSATÖR

GEREKSİNİMİ 

Fotovoltaik (PV) Panellerin gerilim ve akım değeri 

ortam, ışınım ve sıcaklığa göre değişim 

göstermektedir. Işınıma göre voltaj seviyesi dar bir 

aralıkta değişirken akım tamamen ışınıma bağlı 

değişim göstermektedir. Bu anlık değişimlerin 

etkisini azaltmak, sabit akım sağlayabilmek ve 

evirici tarafından şebekeye sabit güç aktarımı 

sağlamak açısından Evirici-PV arasında yüksek 

sığalı kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır Şekil 1’de 

görüldüğü gibi. Ayrıca bu kapasiteler filtre, 

kompanzasyon amaçlıda kullanılabilirler. 

Eviricilerde kullanılan IGBT modüllerin frekans 

sınırlamasından dolayı yüksek frekans da düşük 

değerli kondansatör kullanımı yöntemi Eviricilerde 

düşük sığalı kondansatör yerine, yüksek değerli 

kondansatör kullanımını gerekli kılmaktadır. 

Depolanan enerji kapasite voltajının karesi ile 

orantılı olduğundan yüksek gerilimli kondansatör 

kullanımı yüksek enerji depolanması için tercih 

edilmektedir. 

Sıcaklık artışı ile ömrü kısalan elektrolitik 

kondansatörlerin 10
o
C’lik sıcaklık artışı karşısında

ömrü yarıya düşmektedir.[1], [2] 

85°C’de 12000 saat çalışma ömrüne sahip 

kapasitör 105°C’de 5000 saat’lik ömre sahiptir.[3] 

Güneş santrali  için  ortalama  25  senelik bir ömür 
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f *V 

biçildiğine   göre   bunun   yarısını    gece    olarak 

düşünürsek ortalama 12.5  yıllık (109680  saat) bir C  
ömre    sahip    kapasitöre    ihtiyaç    vardır. Lakin 

ülkemiz gibi ortam sıcaklığının yüksek olduğu 

bölgelerde tamamen dışarıda bırakılan eviricilerin 

çoğunlukla zorlamalı soğutucu fan kullanmadığını 

görüyoruz. Dolayısı ile ortalama sıcaklık değerinin 

85°C    olduğunu    farz    sayarsak    12000 saatlik  
kapasitelerden   25   yıl  boyunca  en   fazla 9  kere Q 

V 

 

I * t 

2 

VDC _ mean 
* t

RLoad
kondansatör değişim işlemine gereksinim duyulur.  
İyi bir hesapla ortalama günlük sıcak çalışma 6  

saat  alınırsa  5  kere  kapasitör  değişimine ihtiyaç 

C  
V 


Vpeak 

 Vmin 


Vpeak  Vmin 3 

duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Evirici 

firmaları bu durumdan bahsetmemekle beraber 

Evirici garanti ömrü olarak 5 yıl vermektedirler. 

Şekil 1: Vidasız, karta lehimlenmiş 

Kondansatörlerin kullanıldığı Eviriciler. 

2.1. Kapasitör Hesaplaması 

Aşağıda Evirici-PV arasındaki kapasitörlerin 

değerini hesaplamak için kullanılan formüller ve 

bu formüller ile elde edilmiş aynı yük için 

kapasitör sığa değerleri verilmiştir. 

I dc
 Vdc




Çizelge 1: Formüle göre sığa hesaplamalarını 

karşılaştırılması. 

İSTENİLEN 

V  1V 

FORMÜLLERE GÖRE 

HESAPLANAN 

KONDANSATÖR 

DEĞERLERİ 

ÖLÇÜLEN 

V 
% 

HATA 

[1] 
903 μF 0.9171 V %8.29 

[2] 1344μF 0.6213 V %37.87 

[3] 2000μF 0.445 V %55 

Yukarıdaki formüller aynı yük için DC bara 

kapasitörünün 1V’luk dalgalanmaya müsaade eden 

bir devredeki hesaplamalarını ihtiva etmektedir.  

Düşük voltaj seviyeli kapasitörler seri bağlanarak 

yüksek voltajlı baraya uygunlaştırılabilirken 

kapasite değeri düşmektedir. 

Neticede yüksek sığalı kapasitörler Solar evirici 

devrelerinin olmazsa olmazı olup evirici devrenin 

hayati önem taşıyan parçasıdır. Evirici ne kadar iyi 

bir firmanın ürünü olursa olsun bu ömür problemi 

ile karşılaşılacaktır. Bu gün SMA, ABB gibi 

meşhur firmaların dizi eviricileri montajını takip 

eden 5 yıldan sonra sıkıntı oluşturmaya başlayacak 

ve kurulum yapılan şirkete ekstra maliyet 

çıkartacaktır. Değişim ve  bakım  esnasındaki 

üretim kaybı da hesaba katıldığında ne kadar riskli 

bir işlemle birçok kurucu firmanın karşılaşacağını 

tahmin etmek zor değildir. 

3. ÖNERİLEN ÇÖZÜM

Karta monte edilmiş kondansatörlerin bakım ve 

değişimi ve sonraki yıllardaki riskleri hesaba 

katıldığında dizi eviricilerinde vidalı harici 

kondansatör   kullanımı   problemin   çözümü  için  

C  
Vr ( p p)  m 


* 2 

hayati  önem  taşımaktadır.   Şekil  2’de  gösterilen  

1 yapıdaki kondansatörler [4] evirici içerisinde kolay 
takılıp  sökülebilir  bir  yere  takılmalıdır.  Böylece 

2 * f * R * V0 
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kondansatörden kaynaklanacak arızaların hızlı bir 

şekilde çözümü sağlanacaktır. 

Şekil 2: Vidalı Evirici kondansatörüne örnek  

Aşağıda vidalı kondansatörlerin kullanıldığı bir 

dizi eviricisinin içyapısı görülmektedir. Şekilde 

görüldüğü üzere kondansatörlerin değiştirilmesi 

çok kolay ve basittir. 

edildiği günümüzden 5 yıl sonraki karşılaşılacak 

olan problemlerden birine değindik. Dizi 

eviricilerinin yapısında bulunan kondansatörler 

sıcaklık ve benzeri etkenlerden dolayı ömür 

kısalmasına maruz kalacaktır. Dolayısı ile bu 

kondansatörlerin dizi eviricilerine kolayca sökülüp 

takılabilecek şekilde evirici mimarisi oluşturmak 

maliyet bakım ve onarım açısından ilerde 

karşılaşılacak olan zorlukların üstesinden 

gelinmesini sağlayacaktır. Güneş enerjisi 

kurulumu yapan firma ve şahısların bu konu ile 

ilgili bilgilendirilmesi şahıs ve ülke menfaatindir. 
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Şekil 2: Vidalı Evirici kondansatörün kullanıldığı 

dizi eviricisi 

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada; elektrolitik kondansatörlerin ana 

karta monte edildiği eviricilerin çok yaygın bir 

şekilde  yurt  dışından  yüksek  maliyetler  ile ithal  
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Özet 
Günümüzde insanların ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak 

sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi, 

konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. 

Ancak enerji; yaşantımızdaki vazgeçilmez 

yararlarının yanı sıra üretim, çevrim, taşınım ve 

tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine 

de yol açmaktadır. Nüfus artışı, sanayi gelişimine 

paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve 

çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde 

etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle çevre sorunları ulusal 

olduğu gibi uluslararası nitelikler de  taşımaktadır. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının 

çevreye olumlu etkileri ve olumsuz etkileri ele 

alınacak ve ise olumsuz etkilerinin nasıl giderileceği 

hakkında bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Olumlu 

Etkileri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye 

Olumsuz Etkileri. 

Abstracts 
Today, the energy required to meet the needs of 

people and to maintain the development in a healthy 

way is used especially in industries such as industry, 

housing and transportation. But energy; The 

indispensable benefits of our experience, as well as 

pollution of the environment during production, 

conversion, transport and consumption. Large-scale 

energy production and conversion systems, 

established in parallel with population growth and 

industrial development, greatly influence the 

ecological balance and bring about transboundary 

effects. For this reason, environmental issues are 

international as well as national. In this study, 

information about the positive and negative effects of 

renewable energy sources on the environment will be 

given and information about how to deal with the 

negative effects will be given. 

Key words: Renewable Energy Sources, Positive 

Effects of Renewable Energy Sources on the 

Environment, Negative Effects of Renewable Energy 

Sources on the Environment. 

1. Giriş

Enerji kavramı ve enerji kaynaklarının 

sürdürülebilirliği geçmişten bugüne dünyanın en 

önemli konularından ve sorunlarından biri 

olmuştur. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, 

petrol, kömür, nükleer enerji gibi kendini 

yenileme durumu olmayan kaynakların 

bilinçsizce kullanılması, bu kaynakların çevreye 

ve atmosfere verdiği kirlilik gibi etkenler 

insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmaya yönlendirmiştir. [1]. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tüm 

insanlığın geleceğini güvence altına almak için 

yaşamsal bir öneme sahiptir. Karbondioksit 

gazının atmosferde yoğun olarak birikmesi, 

küresel ısınmaya yol açmaktadır. Meydana gelen 

sıcaklık artışı, dünya ikliminin değişmesine, 

kutuplardaki buzulların erimesine, deniz 

seviyelerinin yükselmesine ve neticede birçok 

verimli tarım topraklarının sular  altında 

kalmasına neden olacaktır. Küresel ısı artışını 

önlemenin ilk koşulu, fosil yakıt kullanımını 

azaltarak, enerji  altyapısını  yenilenebilir 

enerjileri kullanmaya uygun duruma getirmektir 

[2]. 

Yenilenebilir enerji kullanımının ilk çevresel 

olumlu etkisi, fosil kaynaklı enerji üretim ve 

kullanımının meydana getirdiği zararın 

durdurulması  olacaktır.  Zararın  bir   anda  
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durdurulması yeterli olmayacak, fosil yakıtların 

kullanımından meydana gelen şimdiye kadar ki 

zararın düzeltilebilmesi için gerekli zaman 

zarfında da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması gerekecektir 

[3]. 

Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, 

rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, 

jeotermal enerji, gelgit enerjisi, hidrolik enerji, 

hidrojen enerjisi vb. kalıcı olarak tüketilmesi 

mümkün olmayan kaynaklardır. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının 

çevreye olumlu etkileri ve olumsuz etkileri ele 

alınacak ve ise olumsuz etkilerinin nasıl 

giderileceği hakkında bilgiler sunulacaktır.  

2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Çevreye Olumlu Etkileri

Enerji arzı ve çevresel etkilerin azaltılması 

sorunu çerçevesinde hem dünyada hem de 

ülkemizde önemi her geçen gün artan 

yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş 

enerjisi, kaynağı itibariyle hem bol ve bedava 

hem de sürekli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı 

ve çevre dostu olduğu  nitelendirilmektedir. 

Güneş kaynaklı enerji teknolojileri; daha düşük 

düzeyde kirletici atık içermesi, yerel olarak 

uygulanabilmesi, işletme kolaylığı ve dışa 

bağımlı olmaması gibi üstünlükleri sebebiyle son 

yıllarda fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel 

etkilerin azaltılması için kullanılan yaygın bir 

alternatif enerji kaynağı olmuştur [4]. 

Bu çevre yaralarının yanında geçen yıllarda 

Avrupa ve Amerika’da çevre araştırmacılarının 

yaptıkları çalışma sonucunda güneş panellerinin 

300 kadar deniz böceği türü için “sahte yaşam 

alanı” olabileceğini sonucuna varmışlardır. Buna 

göre böcekler, panellerin yansıtıcı yüzeyini suyla 

karıştırıp yumurtalarını oraya bırakabiliyor [5]. 

Rüzgârdan elde edilecek enerji  tamamen 

rüzgârın hızına ve esme süresine bağlıdır. 

Rüzgâr; kararlı, güvenilir, sürekli bir kaynaktır. 

Rüzgâr santralleri, türbin için geniş alana 

gereksinim gösterebilirler, dışa bağımlı 

değillerdir, maliyeti günümüz güç santralleriyle 

rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Bakım ve 

işletme maliyetleri düşüktür ve istihdam yaratır. 

Türbinlerin arasında tarım ve hayvancılık 

yapılabildiğinden arazi kaybı söz  konusu 

değildir. Aynı zamanda rüzgârdan birim elektrik 

enerjisi üretiminde nükleerden 600  kat, 

kömürden   500    kat    daha    az    su tüketildiği 

görülmektedir (Su, sadece rüzgâr türbinlerinin 

rotor kanatlarının toz ve pislikten temizlenmesi 

için kullanılır) [4-6]. 

Biyogaz üretiminde genellikle insan ve hayvan 

dışkıları ile bitkisel  atıklardan 

yararlanılmaktadır. Fosil yakıt tasarrufu, 

azaltılmış iş gücü, yakacak odun ve otlarda 

tasarruf, köy bölgelerinin hijyen koşullarının 

ıslahı ve ormanların korunması, bazı işlemlerin 

mekanizasyonu ve yerel elektrik üretimi gibi 

avantajlarının yanı sıra üretimden geriye kalan 

kısım zenginleşmiş gübre  olarak 

kullanılmaktadır. Bu şekilde atıklar bir taraftan 

enerji ve gübre üretimi amacıyla 

değerlendirilirken çevre kirliliğinin önlenmesine 

karşın da bir katkıda bulunmaktadır [7]. Biyogaz 

üretiminde kullanılan  hayvan  gübrelerinin 

kokusu proses esnasında kaybolduğundan ve 

insan sağlığını tehdit eden birçok unsur ortadan 

kalktığından,  biyogaz üretiminin 

gerçekleştirildiği alanlarda yaşayan insanlara 

temiz ve sağlıklı bir çevre kazandıracaktır [9]. 

Jeotermal enerjinin aranması aşamasında çevreyi 

en çok etkileyebilecek husus, sondaj çalışması 

sırasında olabilmektedir. Arama aşamasında 

alınan tedbirlerle çok küçük ölçekli kalıcı 

olmayan bu etkiler bertaraf edilebilmektedir. 

Yeni nesil jeotermal elektrik santrallerinde çevre 

kirliliği sıfıra yakındır. Yakıt yakılmadığından, 

azot emisyonu oluşmamaktadır, kükürt dioksit 

emisyonu ise çok düşüktür. Binary jeotermal 

santraller sayesinde gaz emisyonu hiç 

bulunmamaktadır. Binary jeotermal santraller ile 

yüzeye akışkan atılmamaktadır. Santraller az 

alan kaplamakta ve görüntüyü bozmamaktadır 

[8]. 

Hidroelektrik santrallerin çevre ile etkileşimi 

incelenecek olursa, hidro projeler, sera gazları, 

SO2 ve partikül emisyonlarının olmaması 

avantajına sahiptir. Ayrıca akarsularımızın, 

rejimlerini kontrol altına almak, dolayısıyla sel 

riskini azaltmak, depolanan sulardan içme suyu 

ve sulama da yararlanmak hidroelektrik 

santrallerin çevreye olumlu etkileri arasındadır 

[9]. 

Deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent 

enerjisi, deniz akıntıları enerjisi (boğazlarda) ve 

medcezir enerjisi olarak tanımlanabilmektedir. 

Dalga enejisi santralleri dalyan görevi görerek, 

denizlerdeki balık neslinin çoğalmasına yardım 

eder, ekolojik dengeye katkıda bulunur ve deniz 

üzerinde kurulduğu için tarım arazilerini yok 

etmez. Deniz sıcaklık gradyent enerji sistemleri 
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sayesinde içme suyu ve tuz elde edilmektedir 

[10]. 

Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su 

buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini 

artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde 

üretimi söz konusu değildir [6]. 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Çevreye Olumsuz Etkileri ve

Çözümleri

Güneş kaynaklı enerji üretim sistemleri 

kuruldukları yere ve türlerine bağlı olarak canlı 

yaşamını etkilemektedirler. Doğal 

ekosistemlerde alan kullanımının etkisi alanın 

topografyası, doğal güzellik veya hassas 

ekosisteme uzaklık ile alanın biyoçeşitliliği gibi 

özel faktörlere bağlıdır. Etkiler ve alan 

üzerindeki değişikliklerle inşaat aşaması 

esnasında yer hareketleri ve taşınma hareketleri 

gibi inşaat faaliyetlerinden dolayı karşılaşmak 

muhtemeldir Ayrıca bozulmuş toprak 

arazilerinde kurulmaları arazinin iyileştirilmesi 

açısından olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca güneş 

sistemlerinin terk edilmiş sanayi alanları  ve 

kurak topraklarda kurulması da canlı yaşamına 

olan etkilerin azaltılmasına neden olur. 

Rüzgâr kaynaklı enerji üretim sistemlerinin arazi 

uygulamaları geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır. 

Ancak türbinler arasında tarım yapılabilmesi bu 

olumsuz etkiyi fırsata çevirmektedir. Rüzgâr 

türbinlerinden kaynaklanan gürültü ve sesin, 

yapmış oldukları titreşimlerin insanlara, binalara 

ve diğer canlılara çeşitli olumsuz etkileri vardır. 

Ancak bunlar uygun teknolojik önlemlerle 

giderilebilmektedir. Türbinler doğal hayata ve 

habitata da çeşitli etkilerde bulunur. Etkiler canlı 

türlerine, mevsime ve yer özelliğine bağlı olarak 

değişir. Türbinler kuş ölümlerine de sebep 

olmaktadır. Kuşlar bu rüzgâr türbinlerine doğru 

sürüklenmekte, çok hızlı dönen pervanelerden 

kaçamamakta ve ölmektedirler. Rüzgâr türbini 

veya üretim donanımı elektromanyetik  alana 

tesir edip Radyo-TV alıcılarında parazit 

yapabilirler. Fakat engellenmesi basit ve ucuzdur 

[8]. 

Biyokütle enerjisi, genel anlamda  çevreye 

uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte, 

kullanılan biyokütle türüne göre bazı çevresel 

etkiler yaratabilmektedir. Örneğin, çöp ve çıkan 

atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

(TAKY) kapsamına girmekte ve bazı çevresel 

önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Diğer 

taraftan,   depolanması   ile   geçici   görsel çevre  

kirliliği yaratabilen bu tür kaynaklar, enerji 

kaynağı olarak kullanılması sonucunda bertaraf 

edilmektedir [12] . 

Jeotermal enerji üretiminde kuyu sondajı, deşarjı 

ve üretim aşamasındaki sıvı akımları, özellikle 

yüksek sıcaklıktaki rezervuarlarda (>230°C), 

çeşitli çözülmüş mineraller içerebilmektedir. 

Çözünmüş bulunan katıların miktarı sıcaklık ile 

birlikte önemli derecede artış göstermektedir. 

Bazı çözünmüş mineraller (ör., bor ve arsenik) 

yerüstü veya yer altı sıvılarını zehirleyebilmekte 

ve yerel bitki örtüsüne zarar  verebilmektedir. 

Sıkı akımları yüzeysel akış yoluyla veya kuyu 

kaplamasındaki çatlaklardan ortama 

karışabilmektedir. Yüzeysel akış, akışkanı 

geçirimsiz biriktirme havuzlarına yönlendirilerek 

ve tüm atık su yeraltının derinliklerine enjekte 

edilerek kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca 

jeotermal enerji tesisleri kurulurken arazi 

çökmesi, sismik tetikleme ve heyelan riskleri de 

doğayı etkiyen başka etmenlerdir. Bu etmenleri 

de doğru bir şekilde yapılacak jeolojik 

karakterizasyon ile çözmek mümkündür [13]. 

Hidroelektrik santraller ve barajların gerek 

ekolojik gerekse sosyo-ekonomik bakımından bir 

takım olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler; 

inşaat sürecindeki kazı işlemleri, bitki örtüsünün 

kaldırılması, akarsu yatağındaki suyun azalması 

ve sucul canlıların yaşamının zorlanması veya 

kısmen kaybolması şeklinde sıralanabilir. Bu 

sorunların çözümleri için ise; projelerin daha az 

zarar ile en doğru şekilde uygulanması 

gerekmektedir. Bu uygulama için; 

 Havza başına taşıma kapasitesi 

hesaplanarak, HES’lerin birbirine 

etkileri ve havzada toplamda 

oluşturacak çevresel etkiler ortaya 

çıkarılmalıdır, 

 Akarsu yataklarını daraltacak/kapatacak

şekilde malzeme dökülmemelidir. Her

türlü kazı çalışmalarında su

bulandırılmamalıdır.

 Akarsuların su kalitesini bozan iletim

tüneli atık su çalışmaları kontrol

edilmeli, atık yağ ve diğer kimyasal

maddelerin suya karışması

önlenmelidir.

 Projeler kapsamında kurulan ve

kullanılan kırma-eleme-yıkama ve hazır

beton tesisleri ile şantiyelerin arıtma

tesisleri olmalıdır.

 Hukuki ve çevresel olarak kontrollerin

devamlı sağlanması… vb. şartlar ile

yaşanacak sorunlar çözülebilir [14].
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Deniz kaynakları enerji sistemlerinin olumsuz 

etkileri; okyanusun tuzluluk derecesini, büyük 

miktardaki çözünmüş gazları, basıncı, besinleri, 

karbonatları ve bulanıklığı değiştirdiği için canlı 

yaşama ve habitata olan etkileridir. Olumsuz 

etkilerin yok olması için enerji kaynaklarının 

kuralacağı sahanın analizi ve kuralacak sistemin 

büyüklük seçimi önemlidir [3-8]. 

4. Çevresel Etkiler Bakımından

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Karşılaştırılması

Kaynak türlerine göre çevresel etkiler tablo 1’de 

verilmektedir. Tabloda yenilenebilir enerji 

kaynaklarını hava kirliliği, su kirliliği, atık 

oluşumu ve canlı yaşamına etkileri açısından 

karşılaştırılmış ve belirten etkisi varsa “+”, 

belirten etkisi yoksa “-“ işareti konmuştur. 

Tablo 1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Çevresel Etkilere Göre Karşılaştırılması 

Kaynak 
Hava 

Kirliği 

Su 

Kirliliği 

Atık 

Oluşumu 

Canlı 

Yaşamına 

Etkisi 
Güneş - - - + 

Rüzgâr - - - + 

Biyokütle - - + + 

Jeotermal - + - + 

HES - + - + 

Deniz K. - + - + 

Hidrojen - + - - 

Kaynakların hava kirliliği ve atık oluşumuna 

etkileri olmazken, her enerji üretim kaynağının 

(hidrojen dışında) canlı yaşamına etkisi olduğu 

vurgulanmıştır. 

5. Sonuç

Yenilenebilir enerji kaynakları, konveksiyonel 

enerji kaynakları ile kıyaslandıklarında büyük 

çevresel faydalara sahiptir. En büyük avantajları 

hava emisyonları ve atık ürünlerinin yokluğu 

veya azlığıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı sonucunda birtakım olumsuzluklar olsa 

da teknolojik gelişmeler ışığında bu 

olumsuzluklar en aza indirilerek; hava, toprak ve 

su korunmasına yardımcı olmakla birlikte doğal 

dengenin korunmasına da yardımcı olmaktadır. 
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Özet 

Enerji depolama teknolojileri, modern şebekelerde 

çeşitli uygulamalar için farklı tekniklerle 

kullanılmaktadır. Uygulama aralıkları ve teknolojiler 

çok geniştir ve eldeki iş için doğru depolama 

çözümünü seçmek bazen zor olabilir. Depolama tekniği 

seçimini basitleştirmek için mevcut teknolojilerden ve 

uygulamalardan faydalanmak gerekmektedir. Bu 

bildiride, enerji depolama sisteminin (EDS) 

uygulamaları ve teknolojileri kapsamlı bir şekilde 

açıklanmakta ve kapasite, depolama gücü, cevap 

zamanı, deşarj zamanı, yaşam süresi gibi birçok temel 

farklı parametre karşılaştırılmaktadır. Üstelik, farklı 

basamaklardan ve parçalardan oluşan enerji 

depolamanın yapısı da incelenmektedir. EDS’nin 

uygulanması pahalı olduğu için, bu bildiri ayrıca farklı 

EDS türlerini entegre etme olasılığını analiz etmekte ve 

gereken performansı uygun maliyetle sağlamak  için 

bir araya getirilebilen enerji depolama sistemi 

teknolojilerini değerlendirmektedir. 

1. GİRİŞ

Modern şebekelerde talep tarafında ve  üretimde 

yer alan değişkenler nedeniyle, güç yönetimi ve 

kararlılık güvencesi kritik görevlerdir. Bu 

problemlere yaklaşırken yenilenebilir enerji 

kaynaklarının çalışmasında, elektrik kesildiğinde 

talepten daha fazla güç varsa ve yük değişiyorsa 

birçok farklı yöntem vardır. Bununla birlikte, 

enerji depolama sistemleri ile enerjinin sistemin 

içine alınması, bu sorunu yönetmek için en iyi 

çözüm olabilir. Enerji depolama sistemlerinin 

aşağıdaki üç başlığı hedeflemesi gerekmektedir: 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliğini

arttırmak,

- Şebekenin dayanıklılığını arttırmak ve sorunlarını

çözmek,

- Akıllı şebekelerin faydalarını anlamak ve talebe

uymak için üretimin optimize edilmesi.

Gerçekten de, elektrik kesintisi zamanlarında sevk 

edilen ve mevcut depolanmış enerji, enerji 

depolama teknolojisi ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kombinasyonu, güç çıkışını stabilize 

etmeye yardımcı olurken yenilenebilir enerji 

kaynaklarının güvenilirliğini arttırır. Üstelik enerji 

depolama,  hava  değişimlerinde,  doğal   afetlerde,  

vb. durumlarda sistemin esnekliğini arttırır. 

Aslında, enerji depolama sisteminin en iyi 

düzenini belirlemek, sistem tasarımında ilk kritik 

konudur. Bu açıdan depolama sistemleri ya 

dağıtılır ya da birleştirilir. Dağıtık düzenlemelerde, 

enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının her biri için, güç elektroniği 

arabirimleri ile enerji depolama sistemlerine 

bağlıdırlar. Bu yöntemde, her depolama sistemi, 

bağlı bulunduğu kaynağın güç çıkışının 

optimizasyonu için ve kontrolü için sorumludur. 

Birleştirilmiş model, merkezi enerji depolama 

sistemi vasıtasıyla desteklenerek- örneğin mikro 

şebeke-çalışmaktadır. Düzenlemeye bağlı olarak, 

bu tür bir sistem ya doğrudan ya da güç elektroniği 

ara birimleri yoluyla DC baraya bağlanabilir. 

Depolama sistemleri için ikinci kritik konu, her bir 

uygulamanın kontrolü ve optimum depolama için 

kontroldür. Gerçekten de, optimum depolama 

projesinin uygulanması için üç farklı adımın 

dikkate alınması gereklidir: 

-Sistem için, en iyi depolama sisteminin türünü ve

boyutunu seçmek.

-Seçilen depolama sistemi için, uygulamaya

yönelik en iyi kontrol stratejisini belirlemek.

-Depolama sisteminin bugünkü mevcut değerini

araştırmak.

Farklı enerji depolama sistem teknolojileri analiz 

edildiğinde, bazı uygulamalarda enerji 

depolamanın yüksek maliyeti ortadan 

kaldırılabilmektedir. Şekil 1’de enerji depolama 

sistemlerinde enerji dengesi verilmektedir [1]. 

1. ENERJİ DEPOLAMANIN YAPISI

Üretilen enerjiyi depolamak için, onu kimyasal 

veya mekanik enerji gibi diğer enerji türlerine 

dönüştürmek gerekir. Enerji depolaması üç farklı 

adımdan oluşur: 

Şarj: Kaynaklardan elektrik enerjisi çekmek. 

Depolama: Elektrik enerjisini diğer enerji türlerine 

dönüştürmek ve depolamak. 

Deşarj: Depolanan elektrik enerjisini  tekrar 

sisteme enjekte etmek. 

mailto:kusdogan@kocaeli.edu.tr
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Şekil 1. Enerji depolama sistemlerinde enerji dengesi [1]  

Diğer taraftan, depolama sistemleri üç farklı 

bölüme ayrılabilir: merkezi depolama; 

dönüşümden sonra enerjinin depolandığı bölüm 

(depo); güç transformatörü; çift taraflı aktarımla 

merkezi depolama ve güç sistemi arasındaki 

arayüz; kontrol; depolanan enerjinin şarj ve deşarj 

seviyesini belirlemek için kullanılan sensörler ve 

diğer ölçüm cihazları [2]. Enerji depolaması ideal 

bir enerji kaynağı olmadığı için sadece bir enerji 

deposudur, depolama sürecinin her aşamasında 

daima bir kayıp vardır. Elektrik kesintileri 

sırasında sisteme verilen enerjinin, verildiği 

kaynaklardan elde edilen enerji eşitlik 1’de 

tanımlanmaktadır [2]: 

Eüretilen-ΔEkayıp= Eçıkış  (1) 

Bu işlemdeki enerji kayıpları, eşitlik 2’de 

açıklanmaktadır [2]. 
ΔEkayıp=ΔEşarj+ΔEdepolama+ΔEdeşarj (2) 

Aslında, elektrik depolamada önemli 

parametre, her adımın verimidir. Şekil 1, dikkate 

alındığında, bir depolama sistemindeki enerji 

akışını gösteren şarjın verimi aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir [2]: 
ηşarj=Edepolama/Eşarj   (3) 

Depolama periyodu şu şekilde ifade edilebilir: 

ηdepolama(t)=E*depolama/Edepolama   (4) 

Eşitlik 4’e göre, unutulmamalıdır ki  enerji 

kayıpları ve depolama verimliliği, depolama 

süresine bağlıdır. Bu sebeple, şarj etme ve 

boşaltma arasındaki süre dikkate alınmalıdır. Son 

olarak deşarj adımları elde edilebilir [2]: 

ηdeşarj=E*depolama/Edeşarj   (5) 

Bundan başka, toplam enerji depolama verimliliği 

(ηtoplam dep.) eşitlik 6’da gösterilmektedir [2]: 
ηtoplamdep=Eçıkış/Eüretilen = ηşarj x ηdep(t)x ηdeşarj  (6) 

Bu eşitliklerden ve şekil 1’den, enerji kayıpları; 

depolama sırasında ΔEdepolama, şarjda ΔEşarj ve 

deşarjda ΔEdeşarj; ΔE ile gösterilmektedir. Merkezi 

bölgede depolanan enerji, Edepolama ve E*depolama, bu 

bölümdeki mevcut enerjidir. Sırasıyla Eüretilen, Eçıkış, 

Eşarj ve Edeşarj üretilen, çıkış, şarj ve deşarj 

enerjisidir. Verimlilikler, şarj, deşarj ve depolama 

ηşarj, ηdeşarj ve ηdepolama’dır [2]. 

3. ENERJİ DEPOLAMA

TEKNOLOJİLERİ 

Enerji depolaması, elektrik enerjisini başka bir 

forma dönüştürerek elde edilir. Enerji depolama 

sistem tiplerinin tam bir sınıflandırması şekil 2’de 

sunulmaktadır [1]. 

3.1. Elektrokimyasal Depolama 

Bu teknolojide, aktif maddedeki kimyasal enerji 

direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Bataryalar, elektrokimyasal formda elektrik 

enerjisini depolamak için gelişmiş bir tekniktir. 

Farklı boyutlarda geniş aralıktaki bataryaların 

kullanılabilmesi, bu tekniğin ana avantajıdır. 

Aslında, operasyonel gerilim ve akım seviyeleri, 

hücrelerin seri veya paralel bağlantıları yoluyla 

üretilir [1]. Hücredeki tam yüklü durumdan, deşarj 

edilen duruma kadar elektrik yükünün miktarı, 

belleğin kapasitesi olarak adlandırılır [1]. Diğer 

taraftan, şarj durumu (SoC) kalan kapasite ve tam 

şarj arasındaki orandır, tam şarj için % 100 ve tam 

deşarj için % 0’dır. 

şarj depolama deşarj Edeşarj

Edp E*dp 

EŞrj

ΔEşrj ΔEdp ΔEdşj 
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Şekil 2.Enerji depolama sistemlerinin sınıflandırılması[1]  

SoC’deki değişim (dSoC), eşitlik 7’deki zaman ve 

kapasite (Ci) ilişkisine dayanır [1]. 

dSoC= i.dt/Ci

SoC=SoC-    (7) 

Kurşun asit bataryalar, büyük miktarlarda ve çeşitli 

boyut ve  tasarımlarda   mevcuttur. Yüksek 

performansa ve tüm sulu elektrolit batarya 

teknolojilerinin en yüksek hücre gerilimlerine 

sahiptirler. Mikro şebekeler (MG-özellikle büyük 

olduğunda), bunlar en ekonomik seçenektirler. 

Geniş bir kullanım alanına uygun olmalarına 

rağmen,  pompalamalı  hidro  kapasitesinin 

depolamasına eşit olamazlar. Nikel kadmiyum 

(NiCd) ve nikel metal hidrür (NiMH) bataryalar, 

kurşun asit bataryalardan çok daha pahalıdır ama 

iyi şarj tutma ve enerji yoğunluğu sağlarlar, ayrıca 

uzun yaşam döngüsüne sahiptirler. Lityum iyon 

bataryalar, hızlı şarj kapasitesi ve yüksek enerji 

yoğunluğuna sahiptir. Çalışma sırasında bakım 

gerektirmezler ve enerji kayıpları çok düşüktür 

(yaklaşık aylık % 5). Diğer bir deyişle, yüksek 

sıcaklıklarda performansları düşer ve koruyucu 

devreye ihtiyaçları vardır. Elektrokimyasal enerji 

depolamanın,  sodyum sülfür (NaS) tipinde, 

sodyumun sıvı olduğundan emin olmak için   

yüksek sıcaklıkta (350 oC/623 K) çalışması gerekir 

[1,3]. Bu durum, bazı zorluklara neden olur ve 

uygulama fiyatını arttırır. Bununla birlikte, enerji 

verimliliği yüksektir ve bu sistemler çok esnek 

çalışırlar. Sonuç olarak, akışkanlı bataryalar, diğer 

bir enerji depolama yöntemidir, elektrokimyasal 

enerji depolamanın bu sınıfı, sıvı elektrolitlerde 

dağılan iyonları kullanır. Hem redoks, hem de 

hibrid akışlı bataryalar mevcuttur. Hibrid akış 

bataryaları, çinko bromin modelleri içerir, 

vanadyum bataryalar, redoks tipine iyi bir örnektir. 

Bu yöntem, uzun yaşam döngüsü (yaklaşık 40 yıl) 

ve uygulanabilirliğini karakterize eder, depo 

boyutlarını arttırır, daha fazla elektrolit eklenerek 

kapasitenin arttırılmasına olanak tanır. Bununla 

birlikte bu bataryalar hala geliştirilmeye ihtiyaç 

duymaktadır ve kullanımı pahalıdır ve çalışması 

için harici bir güç gerekmektedir [1,3]. 

3.2. Mekanik Depolama 

Elektrik enerjisi aynı zamanda mekanik enerji 

formunda depolanabilir. Bu tipin önemli 

yöntemleri aşağıda tanımlanmıştır: 

3.2.1. Volan enerji depolama (FES) 

Enerji depolama sistemi teknolojileri 

Akış bataryası 

Kimyasal Termal Elektrokimyasal 

ACTES 

Yakıt pili&elektroliz 

Termal enerji 

depolama 
Batarya 

Mekanik 
Elektriksel 

Pompala- 

malı hidro 

(PHS) 

Volan 

(FES) 
Sıkıştırılmış 

hava (CAES) 
Çift 

katmanlı 

kapasitor 

Süper kapasitör 

enerji depolama 

Süper iletken 

magnetik 
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Bu teknik, enerjiyi depolayan dönen rotorun 

mekanik enerjisini kullanır. İki tür volan vardır: 

düşük hız (10.000 dev/dak altında) ve yüksek hız 

(10.000 dev/dak üstünde). Düşük hızlı sistemler 

endüstride daha çok popülerdir. FES sistemlerinin 

bakımı az, 20 yıla kadar uzun ömürlü, karbon 

emisyonları yok, toksik bileşenleri yoktur ve çok 

hızlı cevap zamanına sahiptirler. Bununla birlikte, 

kendi kendine deşarj oranları çok yüksek (% 3-20, 

saat başına), düşük depolama kapasitesine sahip ve 

yüksek maliyetlidirler. FES sistemi için mevcut 

enerji depolama alanı aralığı 0.2-25 kWh’tir [1,3]. 

Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç on yıl 

boyunca 200 W/kg ve 30 kW/kg’a yükselmesi 

beklenmektedir. Volanda depolanan enerji, 

aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanabilir. Bu 

denklem, bu aygıtta volanın toplam kütlesi (m) ve 

açısal hızın (W) karesinin enerji depolamadaki 

direkt etkisini göstermektedir. Bu eşitlikte, volanın 

yarıçapı (r) ile gösterilir [1]. 

E = ½ m r2  W2     (8) 

Genel bir FES sisteminin modeli, iki gerilim 

kaynağı dönüştürücüsü, bir elektrik makinası, 

kademeli transformatör ve bir ana şebeke 

içermektedir [1]. Gerçektende volan yavaşlarken, 

frekans düşer. Örneğin, AC şebekeye bağlı FES 

sistemi için aktif ve reaktif güç kontrolü gerekli 

olabilir. 

3.2.2. Pompalamalı hidro enerji depolama (PHES) 

Elektrik enerjisi, büyük miktarlarda suyun üst 

seviyeye pompalanması, elektrik eksikliği olduğu 

zaman bir generatör ve türbin kullanılarak elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi için pompalanan 

depolamalı hidroelektrik yoluyla depolanabilir. Bu 

tekniğin sonsuz teknik ömrü, ana avantajıdır ve 

topografik koşullara bağlılığı ve büyük arazi 

kullanımları ana dezavantajıdır. Pompa depolama 

projeleri, gelecekteki geçici rejeneratif enerji 

üretimindeki (rüzgar ve güneş) büyük artışın 

dengelenmesine önemli ölçüde katkıda 

bulunmaktadır. Bu teknoloji ticari olarak, 

piyasada 4000 MW’a kadar büyük ölçekte 

mevcuttur ve depolama türünün verimliliği %70- 

85 civarındadır [1,3]. Bu teknikle depolanan enerji 

eşitlik (9) yoluyla hesaplanabilir; çıkış gücü (P) 

için genel eşitlik (10) da gösterilmektedir [1]: 

Bu eşitliklerde, Q türbine geçen hacim akış hızıdır 

(m3/S), ρ suyun yoğunluğu (kg/m3), η türbinin 

hidrolik verimi (%)dir. Sırasıyla yerçekimi ivmesi 

g (m/s2) ve yüksekliği h (m) ile gösterilmektedir. 

W = m.g.h (9) 

P = Q.h. η.g. ρ (10) 

3.2.3. Sıkıştırılmış hava enerji depolama(CAES) 

Yaklaşık 70 barlık bir basınca kadar hava 

sıkıştırmak, sıkıştırılmış hava enerjisi depolama 

(CAES) olarak adlandırılan teknolojide, elektrik 

enerjisi depolamada kullanılır. Bununla birlikte, bu 

yöntem çok pahalıdır. Uygulama, tuz mağaraları, 

sert kaya mağaraları gibi ucuz doğal depolama 

alanlarının büyük hacimlerinde kullanılır. 

Sıkıştırılmış havanın elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi için bir genleşme türbini ve 

generatör kullanılır. CAES sistemlerinin tipik 

kapasiteleri 50-300 MW’tır ve CAES çok düşük 

kayıplarla, diğer metotlardan daha uzun süre enerji 

depolayabilir [1,3]. Pompalamalı hidro metodu 

gibi, CAES sistemleri, büyük miktarlarda enerji 

depolayabilir. CAES’in verimliliği de yaklaşık % 

70 kadardır. Ayrıca, CAES’in cevap zamanı çok 

yüksektir ancak teknoloji hala tamamen 

gelişmemiştir. 

3.3. Elektriksel depolama 

Süperkapasitörler veya ultrakapasitörler ve 

süperiletken magnetik enerji depolama (SMES), 

elektriksel enerji depolama türleridir. 

3.3.1. Süperkapasitörler (UK) 

Ultrakapasitörler ve süperkapasitör olarak 

adlandırılan çift katmanlı kapasitör  depolamada, 

iki iletken arasındaki dielektrik boşluğu kullanılır. 

Bu teknik, yüksek güç yeteneği sayesinde, yüksek 

enerji depolama kapasitesine sahiptir. Bu teknik, 

eşitlik (11) ile hesaplanan kapasitörde depolanan 

toplam enerji ve basit bir seri RC devresine 

dayanmaktadır. Aslında, bir kapasitörde depolanan 

enerji, iki farklı kısma ayrılır: bir kısmı 

kapasitörde tutulurken, diğer kısmı ısıya 

dönüştürülür ve boşa gider [1]. Kapasitörde 

depolanan elektrik enerjileri çok çabuk 

kullanılmalıdır, çünkü bu enerji depolama 

yönteminin kendi kendine deşarj oranı günde 

yaklaşık % 5’tir. Bu denklemde Q, kapasitörde 

depolanan yüktür, kapasitörün gerilimi Vq ve 

kapasitans değeri (F)’dır. 

W=  (11) 

3.3.2. Süperiletken magnetik enerji depolama 

SMES tekniği, kriyojenik bir soğutucu, süper 

iletken bir bobin, helyum bir kap, güç sisteminden 

oluşmaktadır. Bu yöntemde, gerilim süper iletken 

bobinde depolandıktan sonra bir AC-DC konvertör 

dönüştürücü ile dc’ye döndürülmektedir. Bobinin 

sıcaklığı    direnç    kaybını   önlemek    için düşük  
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tutulur. Bu yöntemle akım, sisteme verilinceye 

kadar bobinde depolanır. Güç belirleme sisteminin 

güvenilirliği, depolanan enerjiyi kontrol etmek ve 

sisteme güç sağlamak için kullanılır [1,3]. 

SMES sisteminin basit bir diyagramı, genellikle 

seri RL devresine eşittir. Dolayısıyla, matematiksel 

modelin prensibi, çift katmanlı kondansatör DLC 

ile benzerdir ve eşitlik 12 ile birim bobin hacmi 

(J/m3) başına SMES ile enerji depolama miktarı 

hesaplanabilir [1]. Bu eşitlikte, B magnetik akı 

yoğunluğu (T), ve µ geçirgenlik (H/m)’dir. 

W = B2/2µ  (12) 

3.4. Termal depolama 

Termal depolama yöntemi, enerjiyi buz veya sıcak 

suya dönüştürmeye dayanır. Termal enerji 

depolamasını kullanmak için pek çok farklı 

yaklaşım vardır. Termal enerji depolama 

sisteminin en yaygın versiyonu, gece buz tutan 

suyu gündüz klima sistemini soğutmak için 

kullanmaktır; böylece ana şebekeden veya mikro 

şebekeden kullanılan enerji azaltılır. Diğer yandan, 

ısı depolama yöntemi, ısı enerjisini depolamak için 

suyu da kullanabilir ve bu enerjiyi ihtiyaç 

duyulduğunda sisteme gönderir. Jeotermal enerji, 

güneş termal enerji dönüşüm sistemleri, faz 

değiştirme malzemeleri gibi birçok termal yöntem 

vardır. 

4. GÜÇ SİSTEMİNDE ENERJİ 

DEPOLAMA UYGULAMALARI

Modern sistemlerde yüksek güvenilirliğe ulaşmak 

için yükleri öncelik sırasına göre sınıflandırmak ve 

yük değiştirmek uygun değildir. Dolayısıyla, enerji 

depolama sistemlerinin bir yararı, bu sistemler için 

güvenilirliği arttırmaktır. Enerji depolama 

sistemlerinin mikro şebekeye uygulamaları şekil 

3’de gösterilen dört farklı gruba ayrılmıştır [1].  

4.1. Enerji Uygulamaları Hacmi 

Enerjinin hacmi modern şebekelerde büyük 

miktarlardaki değişimlerin entegrasyonu için 

önemli bir uygulamadır. İki ana tip aşağıda 

gösterilmektedir: 

4.1.1. Enerji arbitrajı 

Enerji üretimi çok pahalıdır ve enerjinin 

depolanması, sistemin verimliliğini arttırır ve 

ekonomik olarak optimize eder. Depolanan enerji 

düşük fiyatlı olduğunda ve elektriğin pahalı olduğu 

pik zamanlarında satılabildiğinde, uygulamaların 

ana  hedefidir.  Yenilenebilir  enerji  kaynakları ile  

mikro şebekede uygulama aynı zamanda enerjiyi 

depolar, elektrik kesintileri sırasında talep üretimi 

aştığında enerjiyi sisteme verir [1,3]. 

4.1.2. Pik traşlama 

Pik traşlamanın prensibi, enerji arbitrajına çok 

benzemektedir. Aradaki fark, pik traşlama pik 

yükleri örtecek şekilde monte edilir, enerji 

arbitrajındaki gibi ekonomik bir hedefi yoktur. 

Uygulama, normal kapasiteye dayanan ve ESS 

aracılığıyla pik talebini destekleyerek, sistem 

tasarımını iyileştirmeye yardımcı olur. Pik 

traşlama uygulaması genellikle tüketiciye 

kurulurken, arz tarafında enerji arbitrajı kullanılır 

[1,3]. Şekil 3, enerji depolama sistemi 

uygulamalarının sınıflandırılmasını 

göstermektedir[1]. 

4.2. Yardımcı Servis Uygulamaları 

Modern şebekelerde, gücün üretiminden tüketiciye 

iletilmesi sırasında sisteme destek sağlanması bir 

yardımcı servis olarak adlandırılabilir ve 

ayarlamalar ile esnek rezervleri içerir. Bu 

uygulamalarda farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır:  

4.2.1. Yük akışı 

Üretim tipleri karşılaştırıldığında, enerji depolama 

sistemleri (ESS) yükteki değişikliklere hızlı cevap 

vermektedirler. Yük, sık sık değişime 

uğrayabileceğinden; enerji depolama yük akışı 

uygulamaları için daha uygundur. Aslında bu 

uygulamada, enerji depolamanın güvenilirliği, 

üretim kısmı ile yük arasında bir denge 

oluşturmaktır. Enerji depolamayı kullanarak yük 

değişimini desteklemek için diğer bir neden, yükün 

aşağı ve yukarı izlenmesiyle sistemdeki 

değişimlerin her iki tarafı kaplayabilmesidir. 

4.2.2. Dönen rezerv 

Dönen rezerv, normal çalışma içinde 

kullanılmayan, kaynak kapasitesinin bir parçasıdır. 

Bununla birlikte, kaynak spesifik periyotlar için 

sisteme güç enjekte ederek sistemdeki kesintide 

güç sağlayabilir. Gerçekten de güç kesintisi, bu 

ekstra çalışma modunda kaynaklar tarafından 

karşılanmaktadır. Güç üretimi, yedekleme sistemi 

nominal değere ulaşıncaya kadar devam etmesi 

gerektiğinden, bu uygulamadaki depolama sistemi 

uzun bir süre boyunca, en az bir saat deşarj 

olabilmelidir. 

4.2.3. Gerilim sağlama 

Kararlılık, güç sisteminde önemli bir konudur ve 

gerilimi izin verilen sınırlar içinde tutarak elde 

edilebilir. Reaktif güç yönetimi bunu  başarmak 

için  bir   gerekliliktir   ve   gerilim  destek kaynağı 
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Şekil 3. Enerji depolama sistemi uygulamalarının sınıflandırılması.  

gösterir ve daha sonra frekans düzeltme için izin  

olarak enerji depolama sistemi ile tam olarak 

düzenlenebilir. Reaktif güç, uzun mesafelerde 

makul bir şekilde aktarılamadığından, problemi 

çözmek için, yerel olarak gerilim desteği 

uygulaması kullanılmaktadır. 

4.2.4. Siyah başlangıç 

Planlanmamış olaylar, sistemin tamamında veya 

tek bir bölgede güç kesintilerine neden olabilir. 

Bunun sonucunda, sistemin kararlığına gölge 

düşüren bir karanlık durum ortaya çıkabilir. 

Güvenilirlik, güç yönetimi, gerilim kontrolü ve 

dengeleme için sistem, siyah başlangıç denilen bir 

süreçle onarılır. Bu uygulamada enerji yönetimi 

sistemi, dağıtım hatlarına enerji vermek için veya 

büyük güç santralleri için çalıştırma gücü olarak 

kullanılabilen aktif güç üretir [1,3]. 

4.2.5. Frekans regülasyonu 

Frekans kontrolü, güç sistemlerinde meydana 

gelen birçok küçük değişikliği gidermek için çok 

önemlidir. Frekans regülatöründeki enerji 

depolama sistemi, frekans sapmalarını izin verilen 

sınırlar içinde düzelterek güç sistemlerine hizmet 

eder. Üç tip frekans regülasyonu vardır: primer, 

sekonder ve üçüncül. Bunlar şekil 4’de 

gösterilmektedir [1]. Birincil rezerv kontrolünün 

sorumluluğu, üretim ve talep arasında bir denge 

kurmak ve generatör kontrolü için 5-30 saniye 

içinde frekansı onarmaktır. İkincil rezervin iki 

hedefi vardır: primer düzenleme için yedek olarak 

görev yapar ve frekansın 50 Hz’e ayarlanmasını 

sağlarken, aynı zamanda enterkonnekte sistemde 

herhangi bir dengesizliği önler. Bu kontrol seviyesi 

primer   kontrol   rezervlerine   5-10   dakika  tepki 

verilen sınırlar içinde hazır olmalıdır. Son seviye 

içinde, üçüncül rezerv, ikincil rezerv ile aynı 

amaca sahiptir ve aynı zamanda yük, üretim ve 

satış dengesini ve böylece sistemin senkronize 

kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu rezerv 

seviyesi normal olarak çalıştırılmaktadır ve ülkeye 

bağlı olarak 15-60 dakikadır [1]. 

4.3. Müşteri Enerji Yönetim Uygulamaları 

Enerji yönetim uygulamaları, tüketiciye güç 

dağılımının kalitesine ve güvenilirliğine 

dayanmaktadır. Bunlar aşağıda incelenmektedir: 

4.3.1. Güç kalitesi 

Üretimde ve enerji kaynaklarında, özellikle de 

çevresel koşullara bağlı olan yenilenebilir enerji 

kaynaklarında bazı değişiklikler oluşmaktadır. 

Gerçekten de, güç üretim sistemlerinde meydana 

gelen dalgalanmalar, güç kalitesiyle ilgili, özellikle 

gerilim harmonikleri ve gerilim değişimleri 

koşullarında, kaygılara yol açmaktadır. Bu 

problemi yönetmek için, enerji depolama 

değişimleri ilk alternatiftir. Uygulama, kısa süreli 

olaylara karşı indirilen yükleri korumaya ve 

dağıtılan gücün kalitesini iyileştirmeye yardımcı 

olur. 

4.3.2. Güç güvenilirliği 

Güç güvenilirliği prensibi, güç kalitesine benzer, 

ancak güç güvenilirliğini güç kalitesi takip eder. 

Bu uygulama ile gücün eski haline getirilme 

süresinin, güç kalitesi uygulaması ile alınan 

zamandan daha uzun olduğu anlamına gelir. Bu 

uygulamadaki enerji depolama sistemi, en iyi 

Güç sistemlerinde enerji depolama uygulamaları  

Yenilenebilir 
kapasite 

yükseltimi 

Pik 

traşlama 

Güç 

güvenilirliği 

Yenilenebilir 

enerji zaman 

kaydırma 

Enerji 

hacmi 

Yardımcı 

servis 

Müşteri enerji 

yönetimi 

Yenilenebilir enerji 

entegrasyonu 

Güç 

kalitesi Enerji 

arbitrajı 

Yük 

izleme 
Gerilim 

desteği 

Siyah 

başlangıç 

Frekans 

ayarlama 

Döner yedek 
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Şekil 4. Enerji depolama sistem uygulamalarının sınıflandırılması. 

Şekil 4. Farklı seviyelerde çalışma alanlarında frekans kontrolü [1].  

kalite ile yüksek güvenilirlik gücüne sahip 

olmalıdır. Üstelik, güç güvenilirliği uygulaması, 

müşteri kontrolü altındadır ve müşteri 

lokasyonlarına kurulmuştur. 

4.4.Yenilenebilir Enerji Entegrasyon 

Uygulamaları 

Yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen 

ve enerji depolama sistemlerini içeren güç 

uygulamalarında birçok dalgalanmalar vardır. Bu 

uygulamalar iki farklı kategoriye bölünmüştür: 

zaman değişimi ve kapasite arttırma. Zaman 

kaydırma uygulamaları, farklı enerji depolama 

teknikleri ile sorunu yönetir. Talebin üretimden 

düşük olduğu zamanda enerji depolanır ve 

kesintiler sırasında bu güç sisteme verilir. Bu 

uygulamada enerji depolaması, yükün veya 

kaynağın yakınında, sistemin herhangi bir yerine 

kurulabilir. Kapasiteyi yükseltme uygulamasında 

güvenilirlik, kısa bir süre boyunca enerji depolama 

sistemleri kullanarak, yenilenebilir enerjiden gelen 

güç ve gerilim çıkışını düzeltmektir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarındaki çıkış gücü, enerji 

depolamasına eklenir ve yükü destekler. Bu 

karışım, güç kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. 

Depolanan enerji miktarının optimize edilmesinde, 

enerji depolama sisteminin kullanımı önemlidir ve 

ilgili bölümlerde uygulanması gereklidir [1,3]. 

5. TEKNOLOJİLER VE 

UYGULAMALARI

Konvansiyonel veya modern şebekelerde, enerji 

depolanması     için     kullanılan     birçok     farklı 

seçenekler vardır. Enerji depolama tekniğinin 

seçimi, doğrudan uygulamalara bağlıdır. Depolama 

teknolojilerini doğru bir şekilde seçmek için 

öncelikle, enerji (kWh) ve güç (kW) olarak iki 

önemli parametre bulunmaktadır. Böylece ideal 

enerji depolama sistemini tasarlamak için, ilk 

aşamada sistemin gücü ve enerjisi belirlenmelidir. 

Tablo 1’de, deşarj ve tepki süreleri, güç ve istenen 

yaşam süreleri, her bir uygulama için ayrı ayrı 

verilmektedir [1]. Gerçekten de, enerji depolama 

uygulamaları için önemli parametreler deşarjda üç 

farklı kategoride sınıflandırılabilir: saniye-dakika, 

dakika-saat, saatler. İlk iki kategorinin, müşteri 

enerji yönetimi ve enerji depolama uygulaması, 

yardımcı servisler ile ilgilidir. Saat kategorisi, 

yenilenebilir enerji entegrasyon uygulamalarında 

veya yük hacim enerjilerinde uzun  dönem 

depolama ve deşarj için kullanılabilir. Tablo 2’de, 

enerji depolama teknikleri, bunların kapasitesi, 

güç, cevap ve deşarj zamanı, yaşam süresi, 

verimlilik ve teknolojinin durumu ile ilgili veriler 

sunulmaktadır. Tablo 2’de yer alan çeşitli batarya 

teknolojileri, birçok farklı uygulamada, farklı şekil 

ve boyutlarda kullanılmaktadır. Uygulamalar için 

uygun batarya tiplerini belirleyen üç önemli 

parametre vardır: yüksek veya düşük hız servisleri, 

deşarj ve cevap zamanı ve çevresel eşleştirmeler. 

Bataryanın enerji depolaması, sistemde yardımcı 

servis ve müşteri enerji yönetimi uygulamalarını 

destekleyebilir. Aynı zamanda,  zaman  kaydırma 

ve kapasite arttırma gibi yenilenebilir enerji 

entegrasyonu için de mümkündür, ancak 

çoğunlukla enerji uygulamalarında sistemi 

destekleyemez. Diğer bir teknik de, volan, düşük 

enerji uygulamaları, acil durum cihazları ve yük 

Güç (MW) 

Üçüncül rezerv 

Sekonder 

rezerv 

Primer rezerv 

30 s 15 dak ≥15 dak Sapmadan sonraki zaman 
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Tablo 1.Modern şebekelerde enerji depolama uygulamalarının karakteristikleri [1]. 

Uygulamalar Depolama 

Gücü 

(MW) 

Cevap 

zamanı 

Deşarj zamanı Devir İstenen yaşam 

süresi(yıl) 

Önerilen şebeke 

Enerji hacmi   Enerji arbitrajı ≤ 500 dakika ≤ 10 saat 300-400/yıl ≤ 20 Orta gerilim (OG) 

Pik traşlama 

Yardımcı Yük izleme 

Servis Dönme rezervi 

Gerilim desteği 

Siyah başlangıç 

Frekans Primer 

Regülasyonu   Sekonder 

Üçüncül 

≤ 500 

≤ 100 

≤ 100 

≤ 10 

≤ 50 

≤ 40 

≤ 40 

≤ 100 

≤ 4 saat 

≤ 100 ms 

≤ 2 saat 

ani 

dakika 

≤ 6 saat 

<4 saat 

≤ 5 saat 

≤ 1 saat 

≤ 16 saat 

30 dak≥t≥15 dak 

1 saat≥t≥ 30 dak 

≥ 1 saat 

50-250/yıl

Uygulanabilir değil 

Uygulanabilir değil 

5000/yıl 

10-20 yıl

8000/yıl 

≤ 20 

≤ 20 

≤ 20 

≤ 20 

≤ 25 

≤ 15 

Orta gerilim 

Orta gerilim, düşük gerilim (DG) 

Yüksek gerilim (YG) 

Yüksek gerilim 

Yüksek gerilim, orta gerilim 

Orta gerilim 

Orta gerilim 

Orta gerilim 

Müşteri Güç kalitesi 

en. yönetimi  Güç güvenilirliği 

≤ 10 

≤ 10 

≤ 200 ms 

dakika 

≤ 2 saat 

≤ 4 saat 

50/yıl 

≤ 400/yıl 

≤ 10 

≤ 15 

YG,OG, DG 

OG, DG 

Yenilenebilir  Zaman kaydırma 

enerji entegrs. Kap. yükselt. 

≤ 500 

≤ 500 

≤ 30 

≤ 30 

≤ 5 saat 

≤ 4 saat 

≤ 4000/yıl 

300-500/yıl

≤ 15 

≤ 20 

OG 

OG 
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Tablo 2. Enerji depolama teknolojilerinin karakteristikleri [3,4] 
Teknoloji Enerji 

yoğunluğu 
Wh/kg, 

(Wh/L) 

Güç 

yoğunluğu 
W/kg, 

(W/L) 

Güç Deşarj 

zamanı 

Uygun 

depolama 

süresi 

Yaşam 

süresi 

(yıl) 

Çevrim 

ömrü 

(devir) 

Sermaye fiyatı 

$/kW $/kWh $/kWh/devir 

için 

Verim 

(%) 

Teknoloji 

durumu 

Volan 10-30

(20-80)

400-1500

(1000-2000)

0-250 kW ms-15dk s-dak ~ 15 20.000+ 250-350 1000-5000 3-25 85-95 Ticari 

Pom.Hidro 

en. depPHES 

0.5-1.5 

(0.5-1.5) 

100-5000

MW

1-24

saat+

Saat-ay 40-60 600-2000 5-100 0.1-1.4 65-87 Olgunlaşmış 

CAES 30-60 (3-6) 5-300 MW 1-24

saat+

Saat-ay 20-60 400-800 2-50 2-4 50-89 Gelişmiş 

Hidrojen 

Yakıt pili 800-10,000

(500-3000)

500+ 

(500+) 

0-50MW s-24+saat Saat+ay 5-15 1000 10,000+ 6000-20,000 20-25 Gelişmekte 

Süperkap. 2.5-15 500-5000 0-300kW ms-60 dk s-saat 100-300 300-2000 2-20 90-95 Gelişmiş 

Bataryalar 

NaS 

NaNiCl 

Vad. Redox 

FeCr 

ZnBr 

Zn-Hava 

Li-iyon 

SMES 

150-240

(150-250) 

100-120

(150-180)

10-30

10-50

30-50 

(30-60) 

150-3000

(500-10,000) 

75-200

(200-500)

0.5-5

(0.2-2.5)

150-230

MW

150-200

(220-300)

16-33

100 

500-2000

500-2000

(1000-4000)

50kW-8MW 

0-300 kW

30kW-3MW 

5-250 kW

50kW-2MW 

0-10 kW 

0-100 kW

100kW-10MW 

s-saat

s-saat

s-10 saat

s-12+saat

s-10 saat

s-24

saat+

dk-saat

dk-8 s 

s-saat

s-saat

saat-ay 

saat-ay 

saat-ay 

saat-ay 

dak-gün 

dak-saat 

10-15

10-14

5-10

5-10

20+ 

2500 

2500+ 

12,000+ 

2000+ 

100,000+ 

1000-3000  300-500 8-20 

150-300 100-200 5-10 

600-1500    150-1000 5-80 

250 

700-2500   150-1000 5-80 

100-250 10-60 

1200-4000  600-2500 15-100 

200-300    1000-10,000 

80-90

85-90

85-90

70-80

70-80

50-55

85-90

95-98

Ticari 

Ticari 

Ticari 

Demo 

Ticari 

Demo 

Demo 

Demo 

Demo 
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Tablo 3. Enerji depolama tekniklerinin avantaj ve dezavantajları [1]  

Teknoloji Avantaj Dezavantaj 

Elektrokimyasal 

Kurşun asit 

Lityum iyon 

Vanadyum redoks 

Ucuz 
Yüksek oranda geri dönüştürülebilir 

Uygulanabilir 

Yüksek kapasite 
Ömrü ve yaşam süresi çok kararlı 

Yüksek depolama kapasitesi 

Ucuz 

Birçok farklı yenilenebilir enerji 

kaynaklarında kullanılabilir 

Çok ağır 

Sınırlı kullanılabilir enerji 

Zayıf enerji yoğunluğu 

Sadece sodyum ve sıvı olarak 

sülfürle 290-390 0C’de çalışır 

Mekanik 

Volan 

PHES 

CAES 

Yüksek güç yoğunluğu 

Çevre kirliliği yapmaz 

Yüksek verim 

Çalışmada uzaktan kontrol 

Düşük insan gücü faktörü 

Düşük bakım 

Yüksek güç kapasitesi 

Düşük kayıplar 

Hızlı başlangıç 

Güvenliği yeterli değil 

Gürültülü 

Yüksek hızlı çalışmada titreşim 

Çevresel sorunlar 

Jeolojik yapıya bağlı olduğu için 

her yere kurulamaz 

Elektriksel 

Süperkapasitör 

SMES 

Yüksek güç yoğunluğu 

Yüksek verim 

Düşük direnç 

Yüksek güç 

Yüksek verim 

Çevre dostu 

Düşük enerji yoğunluğu 

Her hücre için düşük gerilim 

Soğutma sistemi pahalı 

Yüksek enerji depoladığı için 

boyutu büyük, döngüsü uzun 

Termal Çevre kirliliğine yol açmaz 

Sınırlı enerji kaynağı 

Pahalı 

Jeolojik yapıya bağlı 

seviyelendirme için kullanılır. Büyük ölçekte 

kullanılamaz, ancak ekonomik avantaj 

sağladığında yararlı olabilir. Diğer mekanik 

depolama teknikleri (CAES, PHES), müşteri 

hizmetleri ve yardımcı servis kategorilerinde 

gerilim desteğinden beklenen uygulamaların 

çoğuna uygundur. Elektrik enerji depolama 

teknikleri sadece acil durum aygıtları ve 

uygulamalarında, çok hızlı cevap gerektiren 

uygulamalarda kullanılabilir. 

6. ENERJİ DEPOLAMA 

TEKNOLOJİLERİNİN

ENTEGRASYONU

Enerji depolama işleminin maliyeti yüksektir. 

Bununla birlikte, üretimdeki değişim ve gücün 

dengelenmesi, gerilim ve frekansın ayarlanması, 

modern şebekelerde enerji depolama sistemlerinin 

kullanılması kaçınılmazdır. Yüksek fiyatlı enerji 

depolama maliyetinin bir çözümü, spesifik 

uygulamaları gerçekleştirmek için farklı 

teknolojilerin bir entegrasyonu olabilir. Bunun için 

her teknolojinin avantaj ve dezavantajları tablo 

3’de verilmektedir. Her bir uygulamanın gerekli 

karakteristikleri   ise   tablo   1’de gösterilmektedir.  

Bataryalar ve volanlar, gerilim desteği ve güç 

güvenilirliği uygulamaları için sistemi kapsayacak 

şekilde bir araya getirilebilir. Bundan başka, güç 

kalitesi uygulamaları, batarya ve volanlar ile 

elektriksel enerji depolaması ile birleştirilerek 

desteklenebilir. CAES ve PHES karıştırılarak ve 

termal metotlar kullanılarak, enerji arbitrajı, pik 

traşlama ve zaman kaydırma sağlanabilir. Sonuç 

olarak, siyah başlangıç uygulaması, PHES, CAES 

ve bataryalarla birleştirilerek yönetilebilir.  

7. SONUÇLAR

Optimum enerji depolama sistemini tasarlamak 

için, enerji depolama sistemi tipini seçerken 

önemli konu ile ilgili uygulama 

ilişkilendirilmelidir, ancak kontrol metotları da 

ihmal edilmemelidir. Enerji  depolama 

sistemlerinin birçok farklı karakteristikleri vardır. 

Bu farklı teknikleri uygulamalarla eşleştirmeye 

yardımcı olabilir. Bu bildiride, enerji depolama 

sistemlerinin çözümleri, bunlar arasındaki ilişkiler 

sunulmaktadır. 

Depolama teknolojileri ve uygulamaları birçok 

farklı temel parametre-kapasite,depolama gücü, 

cevap zamanı, deşarj zamanı, yaşam süresi, verim,  
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devir sayısı ve olgunluk gibi- karşılaştırılmıştır. 

Elektriksel enerji depolama teknikleri, güç 

kalitesinin yükseltilmesi gibi, güç sistemi geçici 

sorunları üzerine yoğunlaşan sınırlı sayıda 

potansiyel uygulama bulunmaktadır.  Diğer 

yandan, elektrokimyasal depolama en yaygın 

kullanılan tekniktir ve gerilim desteği, siyah 

başlangıç ve frekans regülasyonu gibi birçok 

uygulamayı kapsamaktadır. Mekanik depolama 

teknikleri aynı zamanda, toplu enerji uygulamaları 

ve büyük ölçekli yenilenebilir entegrasyonu 

desteklemek için yararlıdır. Sonuç olarak, enerji 

depolama sisteminin sağlanan entegrasyonuna 

dayanarak, termal, CAES ve PHES arasındaki en 

önemli destek, enerji arbitrajı, pik traşlama ve 

zaman kaydırmadır. Bundan başka bataryaların ve 

volanların entegrasyonu, gerilim desteği ve güç 

güvenilirliği uygulamalarını kapsayan başka bir 

yöntemdir. Enerji depolama sistemlerinin 

entegrasyonunda maliyetin düşürülmesinden başka 

enerji ve fiyat belirlemesini saptamak oldukça 

önemlidir. Enerji depolama sistemleri gelecekteki 

çalışmalar için önemli bir yer teşkil etmektedir. 
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Batarya Teknolojilerinin Enerji Depolama Sistemleri İçerisindeki Yerinin İncelenmesi 

Taner ÇARKIT Mustafa ALÇI 

ASPİLSAN Enerji San. Tic. A. Ş. Erciyes Üni. Elektrik Elektronik Müh. Böl. 

Abstract 

Limited energy production and external 

dependency. On the otherhand, today, 

traditional energy production methods are one 

of the important causes of environmental 

pollution. Therefore, the importance of 

renewable energy sources and energy storage 

systems (ESS) are increasing. In this  study, 

the results of testing on     based energy 

storage systems are evaluated while informing 

about the usage of Vanadium Redox 

technology and Lithium based battery 

technology in energy storage systems. 

Keywords:    Energy storage, , 
renewable energy 

Özet 

Fosil kaynakların sınırlı olması enerji üretim 

maliyetlerini ve dışa bağımlılığı artırmaktadır. 

Diğer taraftan, geleneksel enerji üretim 

yöntemleri bugün çevre kirliliğinin önemli 

nedenlerinden     biridir. Bu     sebeple, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji 

depolama sistemlerinin (EDS) önemi giderek 

artmaktadır. Bu çalışmada, batarya 

teknolojileri içerisinde yer alan, Vanadyum 

Redox teknolojisinin ve Lityum tabanlı 

batarya teknolojisinin enerji depolama 

sistemleri içerisindeki kullanımı hakkında 

bilgi    verilirken,     tabanlı enerji  

depolama sistemleri üzerine yapılan test 

sonuçları değerlendirilmektedir. 

Anahtar      Kelimeler:      Enerji     depolama, 

, yenilenebilir enerji 

1. Giriş

20’nci yüzyılın ekonomik ve endüstriyel

gelişimi, elektrik enerjisinin büyük güçlerde

üretilmesini, uzak mesafelere iletilmesini ve

dağıtılmasını yeni teknolojik gelişmelerle

mümkün   kılmıştır   [1].   Ancak,   söz konusu

olan bu enerji üretiminin temelindeki fosil 

kaynakların sınırlı olması, yerine yenisi 

konulamayacak bir enerji kaynağı olması, bu 

kaynakların üretim ve tüketim  

yöntemlerinden kaynaklanan çevre kirliliğine 

sahip olması gibi negatif etkileri,  

yenilenebilir, sınırsız, çevreye uyumlu kaynak 

ve teknolojilerin araştırılmasını, 

geliştirilmesini gerekli ve zorunlu hale 

getirmektedir. Bu değişim ve gelişmelere 

paralel olarak, Paris’te düzenlenen Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 22’nci Konferansı 

(COP22) sonunda, aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu 192 ülke içerisinden, küresel sera 

gazı salınımının %66’sından sorumlu 94 ülke, 

Paris Antlaşmasını onaylamıştır. Söz konusu 

anlaşma 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlülüğe 

girmiştir. Bu anlaşmanın hedefi; kısa  

zamanda tamamen yenilenebilir enerjiye 

geçmek ve fosil yakıtları en kısa zamanda terk 

etmektir [2]. Rüzgar enerjisi ve güneş 

enerjisinin de dahil olduğu yenilenebilir enerji 

kaynakları bu nedenle önem kazanmaktadır 

[3]. Günümüzde bütün bu enerji üretim 

sistemleri arz güvenilirliği, sistem kararlığı, 

enerji kaynaklarının daha verimli 

kullanılması, iletim/dağıtım problemleri, 

ulaştırma maliyetlerinin minimize edilmesi 

gibi birçok nedenler ile enerjinin 

depolanmasını zorunlu kılmaktadır [4]. 

Yenilenebilir enerji depolama sistemleri, 

üretimin fazla olduğu durumlarda depolama 

yaparken, üretimin yeterli olmadığı 

durumlarda ise sistemi desteklemektedir [5]. 

Enerji depolama teknolojilerinin (EDT) 

geliştirilmesi, gerilim düşmesi ve kesintiler 

gibi  güç  kalitesi  problemlerinin  hem sistem 
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Batarya teknolojisi içerisinde yer alan 

sekonder (şarj edilebilir) bataryalar, hızlı 

cevap verme süreleri, yüksek enerji 

kapasiteleri ve  yüksek  depolama 

verimlilikleri gibi avantajlarından dolayı sabit 

depolama sistemlerinde kullanışlı 

hem de donanım düzeyinde ele alınan 

çözümlerinde büyük önem taşımaktadır [6]. 

2. Enerji Depolama Sistemleri

Enerji depolama sistemlerinin (EDS) önemi

her geçen gün artmaktadır. Hayatımızın

vazgeçilmezi haline gelen EDS’ nin kullanım

yerleriyle ilgili bazı örnekler şöyle verilebilir;

elektronikte, elektrik sistemlerinde, havacılık

ve uzay alanında, günlük yaşamda, askeri

alanda, ayrıca stadyumların, benzin

istasyonlarının, elektrik santrallerinin,

hastanelerin, marketlerin, her türlü görüntü ve

sesli sistemlerin, bankaların, bilgi işlem

sistemlerinin, yazarkasaların elektrik

kesintisinden zarar görmemesi için kesintisiz

güç kaynağı (UPS) olarak

kullanılabilmektedir [7]. Tüketicinin kararlı

ve sabit bir şebeke voltajı kullanamamasının

yanında, atmosferik olaylar (yıldırım… vb) ve

hassas cihazların yakınlarında bazı yüksek

güçlü makine ve motorların devreye

girmesi/devreden çıkması ile de şebekede ani

voltaj düşmesi ve yükselmesiyle sıkça

karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan problemlerin

çeşitlenmesi ile bunlara karşı alınacak

tedbirler de değişmekte ve çeşitlenmektedir

[8]. Her geçen gün gelişen teknolojiden 

destek alınarak, uygulanması gereken 

tedbirlerde, önceliği enerji depolama 

sistemlerinin aldığı açık bir şekilde ifade 

edilebilmektedir. EDS, güneş ve rüzgar 

santrallerindeki gibi elektrik enerjisi 

üretiminin yetersiz kaldığı durumlarda, 

destekleyici bir güç kaynağı olarak devreye 

girebilmektedir. Enerji depolama sistemleri 

(EDS) yenilenebilir enerjinin gelişimini 

destekleyecek olan zincirin kayıp halkası 

niteliğindedir. Dünya çapında yenilenebilir 

nerjiye ve bu enerjinin depolanmasına olan 

eğilim ulusal ve uluslar arası resmi 

kurumlarca da desteklenmekte ve 

araştırılmaktadır. Dünyadaki gelişmiş 

ulusların  2020  yılı  ilerisi  için,  enerji  ve bu 

enerjinin depolanması üzerine hedeflerinin 

olduğu bilinmekte ve gündemde yerini 

almaktadır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji 

Ajansı (IRENA)’nın 2017 yılında yayınladığı 

“REthinking Energy 2017” raporuna göre, 

1GW olan enerji depolama kapasitesinin 2030 

itibariyle 250GW’a ulaşabileceği 

belirtilmektedir. Depolama sektörünün piyasa 

değerinin 2015’te 2,2 milyar dolar olduğu ve 

2020 itibariyle 14 milyar dolara 

yükselebileceği ifade edilmektedir [9]. 

3. Batarya Teknolojilerinin Enerji

Depolama Sistemleri’nde Kullanımı

 olmaktadırlar [10-11]. EDS, anotta ve katotta 

kullanılan kimyasal maddenin değişmesi ile 

farklı isimlerde tanımlanmaktadır. Ancak 

bütün bu anot ve katot tabanlı enerji depolama 

teknolojilerini “Batarya Teknolojisi” adı 

altında toplamak mümkündür. Günümüzde 

çok farklı teknolojiye sahip enerji depolama 

sistemlerine ulaşmak mümkündür. Bu 

teknolojiler şu şekilde çeşitlenebilmektedirler; 

 Lityum İyon (LiIon)

 Sodyum Sülfür (NaS)

 Çinko Bromin (ZnBr)

 Vanadyum Redox

 Metal Hava

 Nikel Kadmiyum (NiCd)

 Polisülfür Bromür (PSB)

 Kurşun Asit

Bu teknolojilerin fiyat, performans ve 

kararlılıkları açısından detaylı olarak 

araştırılması ve ihtiyaca cevap veren 

ürününün kullanılması gerekmektedir. Enerji 

depolama teknolojilerine ait deşarj süresi ile 

anma gücünü ifade eden grafik Şekil-1’de 

verilmektedir. İhtiyaca en iyi şekilde hitap 

etmesi ve talebi büyük  ölçüde 

karşılayabilmesi içi kullanılacak teknoloji 

altyapısının belirlenmesinde yine Şekil-1’deki 

grafikten yararlanılmaktadır. Bu bataryalar 

arasında  kurşun  asit   bataryalar,  güç sistemi 
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uygulamalarında kullanılan en eski ve 

olgunluğa ulaşmış teknoloji olarak 

görülmektedir. Yaygın bir şekilde kullanılan 

bu teknolojide gelişme oranı maximum %5 

olarak öngörülmektedir. Lityum İyon (LiIon), 

Sodyum Sülfür, Nikel Kadmiyum (NiCd) gibi 

bataryalar güç gereksinimi fazla olan, güç 

yoğunluğu gerektiren uygulama alanlarında 

fazlaca kullanılmaktadır [12]. Bu batarya 

teknolojileri içerisinde LiIon’un gelişim ve 

kararlılığı bakımından ileriki zamanlarda 

büyük potansiyele sahip olacağı tahmin 

edilmektedir. Boyutlarının ve ağırlığının 

küçük olmasını destekler nitelikte olarak, 

LiIon bataryalar %100’e yakın depolama 

kapasitesi ve yüksek enerji yoğunluğu 

sunmaktadır. Bu özellikleri itibari ile 

taşınabilir/mobil enerji depolama sistemleri 

için ideal bir çözüm olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Metal hava  tipi  bataryalar 

yüksek enerji yoğunluğuna ve düşük maliyete 

sahip olmalarından dolayı ideal bir sistem gibi 

görünse de tekrar şarj olmaları zordur. 

Şekil-1: Enerji depolama sistemlerinin güç- 

deşarj süresi grafiği [13] 

Redox bataryalar da kendiliğinden deşarj 

olmama özellikleriyle uzun süreli enerji 

depolama uygulamaları için umut vaat 

etmektedir. Redox bataryalar, yüksek sabit 

maliyet ve pompa sistemlerini 

gerektirmektedir. Kimyasal tesisin işletilmesi 

ve harici bir depolama ile akış kontrolü 

sağlanması gibi işlemleri maliyetini 

artırmaktadır. Maliyet dezavantajına ek olarak 

mobil sistemlerde kullanılması durumunda, 

oluşabilecek kazalarda yüksek tehlike oranına 

sahiptir. Enerji depolama alanında batarya 

teknolojisinin yenilenebilir enerji kaynakları 

ile koordineli olarak kullanılması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. EDS’nin yaygınlaşan bu 

kullanımının sebebi, akıllı  elektrik 

şebekesinin ekonomik, kaliteli ve güvenilir 

olma durumunu desteklemesinden 

kaynaklanmaktadır. Enerji depolama 

sistemlerinde batarya teknolojisi, dünya 

genelinde geniş alanlarda kullanılmasına 

rağmen, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya- 

Pasifik gibi kıtalarda geniş ölçekte 

kullanılmaktadır. 

3.1. Vanadyum Redox Teknolojisi 

Vanadyum elementi 23 atom numarasına 

sahiptir. Sert ve gümüş grisi renge sahip olan 

bu element,   sünek bir geçiş  metalidir. 

Element  doğada  çok  çeşitli hallerde ve 

neredeyse her yerde bulunabilmektedir. 65 

farklı mineralin içerisinde bileşik halinde 

bunan metal, düşük bir oranda da olsa insan 

vücudunda  dahi   bulunmaktadır.   Ülkeden 

ülkeye   üretim    yöntemi    çeşitlilik 

göstermektedir. Doğu Asya bölgelerinde ve 

Karadeniz’in kuzey bölgelerinde çelik üretim 

sanayinde ortaya çıkan cürufun işlenmesi 

sonucunda elde edilirken, başka ülkelerde ise 

ağır  yağ  baca tozunun  geri  dönüşümü 

yöntemiyle ve Uranyum metalinin yan ürünü 

olarak  elde  edilebilmektedir.  Ülkemizin 

neredeyse her yerinde vanadyum metaline 

rastlamak mümkündür. Şekil-2’de ülkemizin 

vanadyum haritası verilmektedir. 

Şekil-2: Türkiye’nin vanadyum cevherleşme 

sahaları/alanları 

Vanadyum redox tipi akışkan enerji depolama 

sistemi, güneş elektrik santralleri (GES), 

rüzgar elektrik santralleri (RES), biyogaz 

sistemleri, jeneratör sistemleri ve/veya parelel 
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şebeke sistemleri ile koordineli olarak 

çalışabilmektedir. Güneş ve rüzgar 

santrallerinde üretimin yetersiz kaldığı 

durumlarda destekleyici bir güç kaynağı  

olarak devreye girebilmektedir. Çalışma 

prensibi, eksi (-) ve artı (+) tanklardaki 

kimyasal reaksiyonun gerçekleşerek enerji 

elde edilmesine dayanmaktadır. Şekil-3’te de 

görüldüğü gibi, sıvı enerji kaynakları iki adet 

tankta depolanmakta ve elektrokimyasal 

hücreler aracılığı ile pompalanmaktadır. 

Uygulanan voltaja bağlı olarak enerji 

kaynakları elektrokimyasal olarak şarj 

edilmektedir. Şarj kontrol cihazı ve inverter, 

sırasıyla elektrik enerji kaynağı ile  

kullanıcılar arasında bir ara yüzü temsil 

etmektedir. 

Şekil-3: Vanadyum redox akışkan 

teknolojisinin çalışma prensibi 

Şekil-3’teki sistemde Denk.1’de verilmekte 

olan reaksiyon gerçekleşmektedir. Reaksiyon 

su (     O) oluşturma yönünde ise şarj, hidrojen 

(H) oluşturma yönünde ise deşarj 

gerçekleşmektedir. 

+ +    O + 2H

(1) 

Tanklar içerisindeki elektrolit sıvılar, temelde 

vanadyum pentaoksit tozlarının sülfürik asit 

içerisinde eritilmesi ile elde edilmektedir. 

Pozitif       tankta iyonları 

bulunurken negatif tankta ve iyonları 

bulunmaktadır. Eklem (junction) bölgesindeki 

geçirgen bir membran içerisinde, sıvılar 

karşılıklı  olarak   iyonu   vererek   dış 

çevreden elektron akışını sağlamaktadırlar.  

Bu akış sonucunda enerji oluşmaktadır. 1 

mol/lt    konsantrasyon    sonucunda    1,26  V 

gerilim üretilmektedir. Üretimde, yarım şarjlı 

durumda 1,4 V, tam şarj durumunda ise 1,6 V 

hücre gerilimi elde edilmektedir. Şekil-4’te 

Vanadyum tabanlı enerji depolama sisteminin 

detaylı elektronik ve mekanik görünümü 

verilmektedir. Artı ve eksi tankların birleşim 

yeri olan membranda gerçekleşen reaksiyon 

sonucunda oluşan enerji, şarj regülatörüne 

aktarılmaktadır. Burada regüle edilip 

düzenlendikten sonra inverter kısmına 

aktarılır ve burada istenilen türde enerjiye 

çevrilerek tüketiciye sunulmaktadır. 

Şekil-4: Vanadyum tabanlı EDS’nin 

elektromekanik görünümü 

3. 2.Lityum İyon Teknolojisi

Lityum, atom numarası 3 olan, sembolü Li ile

gösterilen kimyasal bir elementtir. Periyodik

tabloda alkali metal olarak bulunanve

yoğunluğu en düşük olan metaldir. Alkali

metal olmasının yanında, toprak alkali

(2.grup) özelliği de gösterebilmektedir. Son

yörüngesinde bir tane elektron  bulunduğu

için, bu değerlik elektronunu hemen vererek

pozitif iyon haline geçmektedir. Bu

özelliğinden dolayı su ile çok kısa sürede

reaksiyona girmektedir ve doğada doğal halde

bulunmaktadır. Yüksek özgül ısısı (3582

J/(kg.K)) ve sıvı haldeki geniş sıcaklık değer

aralığı, kullanışlı bir metal haline gelmesinde

büyük rol oynamaktadır. Lityum,

yerkabuğunda düşük konsantrasyonda yoğun

olarak bulunmaktadır. Kabuktaki ortalama

yoğunluğu yaklaşık %0,006 oranında olup,

deniz suyunda yaklaşık 0,1 – 0,2 ppm (parts

per million) oranında lityum olduğu

düşünülmektedir.  Bu  konsantrasyon  ile  tüm
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deniz sularında yaklaşık olarak 230 milyar ton 

lityum bulunduğu hesaplanabilmektedir. 

Lityumun doğadaki ana kaynakları killer, 

mineraller ve salamuralar (tuzlu yer  altı 

suları) olup ticari ölçekte üretim,  mineraller 

ve salamuralardan yapılmaktadır. Yüz elliden 

fazla lityum mineralinin varlığı bilinmesine 

rağmen bunların çok azının ticari  olarak 

önemi bulunmaktadır. Ticari olarak öneme 

sahip lityum mineralleri: Spodümen, lepidolit, 

petalit ve ambligonit’tir [14]. 1976’da batı 

dünyasının rezervlerinin toplamda, element 

düzeyinde 10,6 milyon ton olduğu 

hesaplanmıştır. Daha sonraki keşifler, 

özellikle Güney And Dağları’ndaki Batı Çin 

Platoları ve Tibet’teki keşifler, telaffuz edilen 

rakamı   belirgin   bir    şekilde   yükseltmiştir. 

Dünya rezervlerinin büyük bir çoğunluğu 

Bolivya'da bulunmaktadır (5,4x10
6 

ton). Bu

ülkeyi sırasıyla Şili (1,4x10
6 

ton), Avustralya

(0,44x10
6 

ton) ve ABD (0,41x10
6 

ton)
izlemektedir. Keşfedilen rezervler sayesinde 
Çin, günümüz lityum tabanlı pillerin merkezi 
haline gelmiştir. Lityum cevherlerinin dünya 
üzerindeki, dağılımları oransal olarak Şekil- 
5'te verilmektedir [15]. Dünyada toplam  
rezerv olarak 28,5 milyon ton lityum 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Şu anki 
mevcut talep rakamları, mevcut enerji üretimi 
ve  teknolojik koşullar göz önüne  alındığında 
bu rezerv 1775 yıl boyunca günümüz talebini 

karşılayacak büyüklükte görülmektedir. 

Ülkemizde lityum cevheri yok kabul 

edilmektedir. Türkiye’de Gördes ve Akdağ 

Madeni masiflerinde bazı pegmatitlerde 

lityumlu mika varlığı rapor edilmekle birlikte, 

önemli büyüklükte rezervlerden söz 

edilememektedir. Ayrıca MTA  (Maden 

Tetkik ve Arama ) tarafından Tuz Gölü’nde 

yapılan çalışmalarda, Li konsantrasyonu 

mevsimine göre 60 ppm dolayında 

saptanmıştır [16]. Yapılan çeşitli araştırmalar, 

Tuz Gölü’nün ve Kırka Bigadiç  

bölgelerindeki killerin gelecekte lityum 

bileşikleri açısından potansiyel kaynak 

olabileceklerini göstermiştir. Lityum metali, 

cep telefonu pili, kamera pili gibi şarj 

edilebilir pillerde ve alaşım olarak havacılık 

araçlarında kullanılmaktadır. En basit şekliyle 

bir pil,  biri pozitif diğeri negatif olmak  üzere 

iki elektrottan oluşmaktadır. Bu iki elektrodu 

birbirinden ayıran ve iyonik olarak iletken, 

elektriksel açıdan yalıtkan bir elektroliti 

bünyesinde barındırmaktadır. 

Şekil-5: Lityum cevherlerinin dünya 

üzerindeki dağılım oranları 

Lityum kökenli EDS’lerin diğer depolama 

yöntemlerine göre üstünlükleri aşağıdaki 

şekilde sıralanabilmektedir; 

 Çok uzun depolama ömürlerinin

olması,

 Uzun süreyle sabit gerilim 

sağlayabilmeleri,

 Düşük ve yüksek sıcaklıklarda 

kullanıma imkan sağlamaları,

 Yüksek enerji yoğunluğuna ve yüksek

nominal gerilime sahip olmaları [17],

 Yüksek oranda elastikiyet 

göstermeleri,

 Yüksek şarj verimine sahip olmaları,

 Çevrim ömürlerinin uzun olması [18].
Lityum   tabanlı   sistemlerin   içerisinden  de, 

 ’ın diğer lityum tabanlı sistemlere 

göre üstünlükleri, güvenilir olması, çevre 

dostu olması… vb özellikleri Tablo-1’de 

gösterilmiştir. 

3. 2. 1.  Tabanlı EDS İle Yapılan

Yüklenme Testleri Ve Sonuçları

Testlere başlamadan önce sistemin güç

tüketiminin alınabilmesi  için  EDS’nin

çıkışına kombine trifaze elektronik sayaç

bağlanmıştır. İlgili sayaç 3x150-300V

(3x220/380V)    ve    3x40-80V  (3x58/100V)

arası hassas ölçüm yapabilmektedir. Ölçüm

esnasında, sayacın koordineli  olarak

çalışacağı akım trafosunun ömür hassasiyetini

koruma garantisi bulunmaktadır. Sayacın

uzaktan izlenme ihtimali düşünülerek RS232

ve  RS485  bağlantı,  PLC  opsiyonu  bulunan

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maden_Tetkik_ve_Arama_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maden_Tetkik_ve_Arama_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
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ilgili sayaç seçilmiştir. Sayacın referans uçları 

olan K ve L ucuna 150/5 oranlı akım 

trafosundan çıkan referans çıkışlar 

bağlanmıştır. 

Tablo-1: ‘ın diğer lityum tabanlı 

sistemlerle karşılaştırılması [7] 

Akım trafoları, primer akımı belli bir oran 

içerisinde sekonder tarafına düşüren, primer 

akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı 

sıfır derece olan bir ölçü  transformatörü 

olarak bilinmektedir. Söz konusu akım 

trafoları rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek 

gerilim sisteminden yalıtımını sağlamaktadır. 

Sistemden çıkış gücünün ölçülebilmesi için 

çıkış ucundaki R, S, T fazları doğrudan akım 

trafosuna bağlanmıştır. Akım trafosunun çıkış 

R, S, T faz uçları, modifiye sayacın R, S, T 

uçlarına doğrudan bağlanırken, sistemden 

çekilen akımın ölçülebilmesi için, akım 

trafosunun K ve L referans uçları doğrudan 

modifiye sayacın K ve L girişlerine 2,5 mm 

kesite sahip bakır kablo ile bağlanmıştır. 

Modifiye sayaca uzaktan erişim yapılmadığı 

için A ve B uçları boş bırakılmıştır. Sistemin 

kurulum şeması ve bağlantı şablonu Şekil-6’te 

verilmektedir. Sistem, çıkış bağlantıları 

yapıldıktan sonra, yükler bağlanarak test 

edilmiş ve arızalar gözlemlenmiştir. Sisteme 

bağlanan yüklerin teorik olarak güçleri toplam 

5245 watt/h olarak alınmaktadır. Sistemin, 

beklenenden farklı davranış vererek alarm 

vermesi ve kapanması üzerine yapılan 

inceleme ve araştırmalar sonucunda, 24’üncü 

ve 30’uncu akü gruplarına ait batarya yönetim 

ve koruma devrelerinde arıza tespit edilmiştir. 

Arıza giderildikten sonra yapılan yüklenme 

testlerinde EDS’nin beklendiği gibi çalıştığı 

gözlemlenmiştir. Yapılan testlerden elde 

edilen sonuçların grafikleştirilmiş  hali  Şekil- 

7’de verilmektedir. Tam verim alınan testler 

sonucunda elektronik kartların iç tüketimi 

yaklaşık 0,25 kWh olarak tespit edilmiştir. 

Sistemin sıcaklığının uygun seviyede 

kalmasını sağlayan iklimlendirme sisteminin 

iç tüketimi ise yaklaşık 1 kWh olarak tespit 

edilmiştir. 

Şekil-6: Modifiye sayaç ve akım trafosu 

bağlantı şeması/bağlantı şablonu 

Bundan sonraki çalışmalar EDS iç 

tüketiminde büyük rolü oynayan 

iklimlendirme sistemi tüketiminin üzerinde 

yoğunlaşacaktır. İç tüketim ne  kadar 

azaltılırsa çıkış gücüde o denli artacaktır. 

Şekil-7: EDS üzerinde yapılan bütün testler 

sonucunda elde edilen güç çıkış grafiği 

3. 2.  2.  FV  Paneller  İle    Tabanlı

EDS’nin Entegre Olarak Çalışması

Panellerden elde edilen DC voltaj, DC/AC

veya DC/DC çeviriciler sayesinde uygun

formata çevrilerek bataryaların ve/veya akü

gruplarının   şarj   edilmesi   sağlanarak enerji
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depolanmaktadır. Enerji depolama sisteminin 

temel blok diyagramı Şekil-8’de 

gösterilmektedir. Fotovoltaik (FV) modül, 

üzerine düşen ışın radyasyonunu, kendi içinde 

elektriksel voltaja çevirmektedir. Daha iyi bir 

güç üretimi için MPPT (maximum  power 

point tracking) tercih edilmektedir. MPPT 

belirli periyotlarda elde edilen gücün tepe 

(peak) yaptığı değeri izleyip takip  ederek 

yüke yollanmasını sağlamaktadır.  FV 

kaynaklı enerji üretim sistemlerinden  

mümkün olabilecek en yüksek gücü elde 

edebilmek, ancak en yüksek  güç  noktası 

takibi (MPPT) yöntemi ile mümkün 

olabilmektedir [19]. Kaynaktan gelen voltaj 

DC/DC çeviricilerle en uygun şekle 

çevrilmektedir. Şarj kontrolü sayesinde,  

uygun formata çevrilen bu gerilim DC olarak 

depolama sisteminde depolanabilmektedir. 

Şekil-8: Enerji depolama (batarya) şarj 

sistemi blok diyagramı 

DC olarak kullanılmak istenen gerilim, 

depolanmadan DC yük üzerinde 

değerlendirilebilmektedir. AC yükte 

kullanılmak istenen enerji şarj kontrolöründen 

geçip invertere ulaşarak, ihtiyaca göre 

monofaze veya trifaze AC enerji olarak AC 

yükte değerlendirilmektedir. 76 kWh’lik 

LiFeP  tabanlı  enerji  depolama  sistemi 

(EDS) ulusal şebekeden gelen 50/60 Hz 

frekansa sahip 380 VAC (3 Faz + Nötr + 

Toprak) değerini inverter  sayesinde, 

içerisinde bulunan 3,6 VDC gerilime ve 72 A 

amper değerine sahip hücrelerden oluşan 

akülere uygun formata dönüştürerek depo 

edebilmektedir. Çıkış ise isteğe göre 12VDC, 

24VDC,  220VAC,  380VAC (3 Faz + Nötr  + 

Toprak) olarak  alınabilmektedir.  Sistem 

boyut olarak yaklaşık 10’’ konteyner ve 

takriben 3850 kg ağırlıktan oluşmaktadır. 

Sonuç 

Türkiye’nin yıllık büyüme hızı dikkate 

alınarak yapılan enerji talebi üzerindeki 

çalışmalar sonucunda, enerji ihtiyacının 2020 

yılına kadar 436 milyon kWh seviyesine 

ulaşması beklenmektedir. Türkiye’deki 

elektrik enerjisi kurulu gücünün oluşumunda, 

klasik kaynaklı enerji üretim  tesislerinden 

elde edilen enerji üretim oranının her  geçen 

yıl azalarak devam ettiği, buna karşılık 

yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen 

enerji üretim miktarı artış oranının hızlı bir 

şekilde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Gelişen 

teknoloji sonucunda yenilenebilir enerji 

alanında yapılan yatırım ve gelişmelerin 

artması sonucu, yenilenebilir enerji her alana 

girmeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji  ve 

bu enerji türünün içerisinde bulunan güneş 

enerjisi, günlük hayatın vazgeçilmezi haline 

gelmiştir. Bu gelişmeleri destekler biçimde, 

ülkemizde 2016 yılı son çeyreği itibarı ile 

toplam kurulu güneş santrali gücü  750 

MW’lar seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde 

gelecek 10 yıl içerisinde, güneş enerji santrali 

(GES) kurulu gücünün 5 GW’lar seviyesine 

ulaşacağı öngörülmektedir [20]. Türkiye’nin 

2023 yılı hedefleri arasında bulunan bir diğer 

yenilenebilir enerji türü, rüzgar enerjisidir. 

Rüzgar  enerji santrali (RES)  kurulu gücünün 

20.000 MW mertebelerine çıkartılması 

planlanmakta ve bu yönde çalışmalar devam 

etmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kararlı ve 

sürdürülebilir enerji üretemedikleri dikkate 

alındığında, enerji üretim santralleri ile 

koordineli olarak, enerji depolama sistemleri 

(EDS)’nin de geliştirilmesinin gerekli olduğu 

açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Enerji 

depolama yöntemleri, teknolojileri arasından 

tercihin, tüm yöntemlerin ve teknolojilerin 

avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak 

yapılması gerektiği bir gerçektir. EDS’leri ile 

aynı güce sahip dizel jeneratör ile EDS’ nin 

yük besleme maliyetleri karşılaştırıldığında, 

EDS’ nin yük besleme maliyetinin açık ara 

olarak tasarruflu olduğu ve EDS’nin birim  

güç başına maliyetinin yadsınamayacak 

ölçüde az olduğu analizler sonunca 

anlaşılmaktadır [7]. 
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Özet 

Yarasalar dünyada yaklaşık 5200 memeli türü içinde 

1200 tür ile ikinci sıradadır. Yarasalar gerçek uçuş 

özelliği gösteren tek memeli takımıdır. Yarasalar 

Türkiye'de 39 tür ile temsil edilmektedir. Bu 

yarasaların bir tanesi meyveler üzerinden beslenirken 

diğer 38 tür gece boyunca böcekler üzerinden 

beslenerek böcek popülasyonunun dengelenmesinde 

önemli bir ekolojik rol üstlenmektedir. Avrupa’da son 

20 yıldır yaygınlaşmakta olan Rüzgar Enerji 

Santrallerinin kuş ve yarasalar üzerine olan  etkileri 

gün geçtikçe dikkat çeken bir konu haline gelmektedir. 

Dünya çapında rüzgar enerji sistemlerinde kuş ve 

yarasa ölümleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan 

çalışmalarda rüzgar türbinlerinde doğrudan kanatlara 

çarparak veya dolaylı olarak yarasa ölümlerinin  

olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de bu konularda 

yapılmış ve yayınlanmış bilimsel çalışmalar çok 

sınırlıdır ve yeni bir konudur. Rüzgar enerji 

santrallerinde kurulum öncesi ve işletme döneminde 

önemli yarasa tüneme noktalarının, yarasa 

aktivitesinin, yoğunluğunun, türbine çarpma sonucu 

ölen yarasa (karkas) sayısının ve muhtemel risklerin 

belirlenmesi önemli bir konudur. Bu amaçla dünyada 

ve Türkiye'de çeşitli ekipmanlar ve yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler sonucunda tespit 

edilen risklerin seviyesine uygun olarak  çözüm 

önerileri sunulmaktadır. Bu çalışma sonucunda rüzgar 

enerji santrallerinin yarasalara olan etkisinin tespiti ve 

uygulamaları ile ilgili sorunlar, eksiklikler ve çözüm 

önerilerinden bahsedilmiştir. 

1. GİRİŞ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı 

arttıkça doğaya olan etkileri gün geçtikçe dikkat 

çeken bir konu haline gelmektedir. Dünya çapında 

rüzgar enerji sistemlerinde kuş ve 1972 yılından bu 

yana yarasa ölümleri ile ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır Australya (Hall ve Richards 1972), 

ABD ve Kanada (Erickson ve ark., 2002, Johnson 

ve ark., 2002, 2003, 2005, Nicholson 2003, Fiedler 

2004, Kerns ve Kerlinger 2004) ve Kuzey Avrupa 

(Ahlen 2002, 2003). 

Avrupa’da son 20 yıldır yaygınlaşmakta olan 

Rüzgar Enerji Santrallerinin kuş ve yarasalar 

üzerine olan etkileri gün geçtikçe dikkat çeken bir 

konu haline gelmektedir. Leibniz Yabani 

Hayvanları Araştırma Enstitüsü (IZW) tarafından 

yapılan araştırmaya göre Kuzey-Doğu Avrupa 

kökenli dört yarasa türü bahar ve sonhabar 

mevsimlerinde Avrupa boyunca göç ederken 

Almanya’daki rüzgar türbinleri yüzünden 

ölmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan 

çalışmalarda rüzgar türbinlerinde doğrudan 

kanatlara çarparak veya dolaylı olarak ölümlerin 

olduğu tespit edilmiştir (Lekuona 2001; Erickson 

et al. 2003; Arnett, 2005). Pennsylvania ve Batı 

Virginia’da 2005 yılında yapılan bir çalışmada 64 

rüzgar türbininde 6 haftalık araştırma ve gözlem 

sonucunda 13 türe ait toplam 660 yarasanın 

öldüğüne dair tespitte bulunulmuştur (Arnett, 

2005). İtalya’da 2008 yılında yapılan bir çalışmada 

iki farklı bölgede toplam 46 (21+25) türbinde iki 

farklı türe ait 7 yarasa ölüsü tespit etmişlerdir 

(Ferri ve ark., 2011). Ruzgar türbinlerinin yol 

açtığı yarasa ölümleriyle ilgili veriler 

EUROBATS Intersessional Working Group 

(AAVV 2010) ve Dürr and Bach (2004) and Dürr 

(2007) tarafından her yıl güncellenmektedir. 

Ülkemizdeki durum daha yeni ve bilimsel 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının kullanımının doğaya etkileri 

üzerine detaylı bilimsel çalışmalar çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan istenen izleme ve etki değerlendirme 

çalışmaları ile elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. 

Rüzgar türbinlerinde ülkemizde kuşların 

araştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan başlangıçta 

kuş izleme ve etki değerlendirme raporlarında bir 

mailto:tyorulmaz@karatekin.edu.tr
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alt başlık olarak konu edilen yarasalar zamanla 

farklı bir canlı gurubu olmaları, ekolojik ve 

biyolojik özelliklerinin farklı olması, 

davranışlarının ve izleme metotlarının dolasıyla 

uzmanlık gerektiren daha detaylı bir çalışma 

gerektirmesi sebebiyle son dönemde başlı başına 

bir konu olarak ele alınmaktadır. 

2. Yarasalar nasıl hayvanlardır ve

ekolojik rolleri nelerdir? 

Yarasalar dünyada gerçek uçuş özelliği  gösteren 

tek memeli grubudur (Şekil1). Dünyada yaklaşık 

1200 tür ile temsil edilmektedirler. Ülkemizde ise 

39 tür yarasa yaşamaktadır. Bu türlerden bir tanesi 

meyve ile beslenirken diğer 38 tür böcekler 

üzerinden beslenmektedir. Yarasalar gece aktif 

olan türlerdir. Nisan-Eylül ayları içinde aktif daha 

soğuk olan diğer aylarda ise kış uykusunda geçiren 

türlerdir. 

Şekil 1. Nalburunlu büyük yaras (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Yarasalar ortalama sıcaklığın devamlı olarak 10-15 

C seyrettiği yerlerde Nisan mayıs aylarında 

uykudan uyanırlar ve aktiftirler kısa mesafeli 

göçler yaparak kendilerine beslenme alanları ve 

yeni tüneme alanları ararlar. Haziran-Temmuz 

aylarında ise yavrular ve yavrulu koloniler 

oluştururlar. Ağustos-Eylül aylarında ise yavrular 

uçabilecek aşamaya gelir ve erkek dişiler 

çiftleşmek için birbirlerini ararlar ve en aktif ve 

hareketli döneme gelinmiş olur. Bu dönemden 

sonra Sıcaklılık 10-15 C altına indiğinde uygun 

yerlerde kış uykusuna geçerler. Yarasalar besin 

kaynakları olan böcekleri, ırmak kenarlarındaki 

sazlıklarda, tarım arazilerinde, orman içlerinde ve 

orman sınırlarında, dağ yamaçlarında ve 

böceklerin uçuştuğu heryerde gece boyunca uçarak 

avlar ve gün ağarmaya başladığında tüneme 

noktalarına  geçerler.  Yarasalar  yuva   yapmazlar. 

Türlere göre değişmek kaydı ile çoğu yarasalar 

mağaralarda tavana asılı bir şekilde tünerken, bazı 

yarasalar kaya yarıklarında, ağaç kovuklarında, 

terkedilmiş binaların çatı aralarında, eski tarihi 

yapılarda taş aralarında vb gibi her türün boyutuna 

uygun gün içinde güneş almayan genelde kuzey 

cepheye bakan yerlerde tünerler. Yarasalar 

bulundukları tüneme alanından türe bağlı olarak 6- 

10 km mesafeye kadar beslenme amaçlı uçuşlar 

yapabilirler. 

2.1. Yarasaları farklı kılan özellikler 

nelerdir? 

 Aktif uçabilme özellikleri bu sayede bazı

turler bir gecede 50-100 km yol

katedebilirler.

 Uzun yaşama-Cüsseye oranla digger

memeli türlerine gore daha uzun yaşarlar.

 Uzun ömürlü sperm hücrelerine sahip

olabilmeleri kıs boyunca spermlerini

saklayıp baharda doğrudan döllenme

yaparak nesillerini garanti altına

alabilirler.

 Ekolokasyon-Karanlıkta ses dalgalarıyla

yön bulabilir, gece boyunca besinlerinin

yerini seklini belirleyip avlanabilirler.

 Hibernasyon-Değişen çevre koşullarına

karsı adaptasyaon-Fizyolojik Esneklik

gösterip uygun olmayan düşük

sıcaklıklarda bile hibernasyona yatıp o

süreyi düşük fizyoloji ile geçirebilirler.

 Ekolojik niş zenginliği-Bir alandaki çok

farklı ekosistemde (orman, tarım alanı,

step, sulak alanlar vb) bulunabilir ve

beslenebilirler.

Bu özellikleri ile yarasalar kendilerine yakın 

olan diger bütün memeli türlerinden 

ayrılmaktadır. 

2.2. Yarasaların insanlar için önemi nedir? 

Yarasalar kutuplar hariç dünyanın her noktasında 

ekolojik besin ağının dengede kalabilmesi için tür 

çeşitliliği ve hareket kabiliyetleri sayesinde 

önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle böcekle 

beslenen yarasalar böcek popülasyonlarının 

dengede kalmasında çok önemli rolleri vardır. 

Yarasaların yön bulma ve fizyolojik durumları ile 
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ilgili yapılan bilimsel çalışmalardan insanların 

radar sistemlerinde ve sağlıkla ilgili çalışmaları 

için önemli bulgular elde edilmektedir. 

2.3. Yarasalar üzerindeki tehditler 

nelerdir? 

 Yarasaların önemli bir kısmı tünemek için

mağaralara zorunlu olarak bağlıdır.

Mağaraların insanlar tarafından farklı

amaçlarla kullanılması çok hassas olan bu

türleri o ortamdan uzaklaştırmaktadır.

 Zirai mücadelede kimyasal ilaçların

kullanılması böcekler üzerinden beslenen

bu türleri olumsuz etkilemektedir.

 Rüzgar türbinleri yarasalara çarparak

ölümlerine neden olabildiği gibi,

beslenme davranışlarının değişmesine yol

açabilmektedir.

2.4. Rüzgar türbinleri ve yarasalar 

Ruzgar türbinleri faaliyet sırasında alanda yaşayan 

yarasalarla çarpışma riski taşıması bakımından 

dikkate alınmaktadır. Yarasa türlerinin tamamı 

uluslararası sözleşmelerle korunma altında olduğu 

gibi ülkemizde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından da korunmaktadır. Bu bağlamda Rüzgar 

Enerji Santrallerinde kurulum öncesi, kurulum 

sırasında ve faaliyet aşamalarında bölgede bulunan 

yarasa varlığı, tür çeşitliliği, popülasyon durumu, 

üreme ve barınma yerlerinin konumu ve aktivite 

durumları izlenmekte ve bilimsel bir rapor halinde 

ilgili kuruma sunulmaktadır. 

2.5. RES sahalarında yarasalar nasıl 

izleniyor? 

RES sahalarında yarasalar türbinlerin kurulum 

durumuna göre 3 farklı dönemde 

izlenmektedir. 

1. Kurulum Öncesi

a. Yarasa varlığının araştırılması

b. Yarasa aktivitesinin araştırılması

c. Yarasalar açısından önemli

alanların tespiti (Mağara vb)

d. Alanın yarasalar açısından

kullanılabilirliğinin belirlenmesi

2. Kurulum Aşaması

a. İnşaat faaliyetlerinin yarasa

aktivitesine etkisi

b. Yarasa tüneme alanlarının inşaat

sırasında etkilenme durumlarının

izlenmesi

c. Yarasa varlığındaki değişimin

izlenmesi

3. Üretim aşaması

a. Yarasa varlığının izlenmesi

b. Yarasa aktivitesi ve türbin

ilişkisinin belirlenmesi

c. Karkas varlığının araştırılması-

Karkas çalışması

d. Riskli türbin alanlarının tespit

edilmesi

2.6. Yarasa izleme çalışmalarında 

kullanılan materyal ve metotlar 

nelerdir? 

• Zamanlama : Yarasaların aktif oldukları

Nisan-Ekim ayları arasında Nisan-Mayıs

(kışlama yerlerinden çıkış), Haziran-

Temmuz (Gebelik ve Yavrulama

dönemi), Ağustos-Eylül (Çiftleşme eş

arama dönemi) dönemlerinde RES

sahasının büyüklüğü ve türbin sayısına

bağlı olarak değişen sayıda günlerde

örnekleme yapılacak şekilde çalışma

planlanmaktadır.

 Yarasa detektörleri: RES sahası içinde

bütün gece yarasa varlığını kaydedecek

ultrasonik sesleri algılayan taşınabilir

veya monte edilen detektörler

kullanılmaktadır (Şekil 2-3).
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• Karkas taraması: Faaliyet aşamasındaki

RES sahalarında türbin altlarında düzenli

aralıklarla ölü yarasa (karkas) varlığı ve

sıklığı araştırılmaktadır (Şekil 5).

Şekil 2. Türbinlere yakın bölgelerde bir 

detektor kurulumu 

Şekil 3. RES sahası içinde manuel 

detector ile yarasa varlığı ve aktivitesinin 

belirlenmesi 

Kullanılan bu detektörler RES sahasının 

büyüklüğüne, Türbin sayısı ve dağılımına 

gore alanı temsil edecek şekilde 

kullanılmaktadır. Yaklaşık her beş türbin 

için bir tüm gece kayıt yapan detektor ile 

her dönemde en az iki gece boyunca kayıt 

alınması önerilmektedir. 

• Bölgedeki yarasa varlığının tespiti:

Bölgede yasayan yarasa türlerinin tespiti

için RES projesi içinde ve ya yakınlarında

bulunan mağara, kayalıklar, terkedilmiş

binalar vb tüneme noktalarında yarasa

varlığı araştırılmakta ve popülasyon

yoğunluğu ve korunma durumları

belirlenmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. RES sahası yakınlarında bir 

mağarada yarasa araştırması 

Şekil 5. Türbin altında yapılan bir karkas 

taraması sırasında bulunan bir yarasa 

örneği. 

• Vejetasyonun tespiti: Alandaki bitki

örtüsü ve yoğunluğu hakkında bilgi

toplanarak yarasaların bu alanı beslenme

amaçlı kullanımları hakkında bilgiler

toplanır.

• Önemli yarasa alanlarının tespiti: RES

proje sahasında ve yaklaşık 10 km

mesafedeki yarasaların barınabileceği

yada beslenebileceği mağara, kayalıklar,

ormanlık yada sulak alanlar gibi önemli

alanlar belirlenir.

• Türbinlerin bulunduğu alan özellikleri:

Türbinlerin yerleştiği alanın özellikleri

kaydedilir (orman içi kenarı, ırmak

kenarı, göl kenarı, tarla içi vb.)

• Türbinin yapısı ve konumlanması:

Türbinin boyu, kanat uzunluğu, rengi,

türbinler arası mesafe gibi özelliklerin

kaydedilmesi.

• Hava ve iklim koşullarının takibi:

Günlük gece nem, sıcaklık, rüzgar hızı

değerleri kaydedilmektedir.

• Verilerin analiz edilmesi: RES

sahasında iş planına uygun olarak her

dönemde detektörlerden elde edilen

yarasa ses kayıtları analiz porgramları ile

çözümlenerek tür teşhisleri, aktivite

yoğunlukları, riskli alanların belirlenmesi

gibi değerlendirmeler yapılmaktadır

(Şekil 6).
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Şekil 6. Detektörlerden elde edilen verilerin 

bilgisayar programlarında analizi ve 

yorumlanması 

3. SONUÇLAR

Alanda yapılan çalışmalar ve analizler neticesinde 

RES Proje sahası ile ilgili olarak, 

• Alanda kaç yarasa türü tespit edilmiştir

• Alandaki yarasa türlerinin ulusal ve

uluslar arası korunma statüleri nedir

• Alandaki yarasa aktivitesi nerelerde ve

hangi dönemlerde yoğunlaşmıştır

• Türbin ve yarasa çarpışma vakalarının

sıklığı nedir

• Alanda ve yakın çevresindeki önemli

yarasa alanları nerelerdedir

• Alanın ve projenin risk durumu

• Çözüm önerileri

gibi bulgular elde edilmekte ve bu bulgular 

raporda tablo, grafik ve haritalarla gösterilmektedir 

(Şekil 7). 

Şekil  7.  Proje  sahasında  Eylül  ayında Batcorder 

3.1 cihazı ile tam gece kayıt sonucu yarasa 

aktivitesi 

Yarasalar için rüzgar enerji santrallerinde risk 

oluşturan faktörler belirlenmektedir Bu faktörler 

her saha için değişebilmektedir. RES sahalarında 

yarasalar için risk oluşturan bazı faktörler şu 

şekilde sıralanabilmektedir; 

• Türbin hızının 6 m/s ‘den az olması

• Türbin pervanesinden kaynaklanan ani

basınç azalması

• Türbin noktalarında ultrasonic ses 

emisyonu

• Türbinin bulunduğu alanın şartları

(Orman içi veya kenarı, mağaraya

yakınlığı)

• Türbinin böcek çekici özelliği (motor

sıcaklığından dolayı ve beyaz renkte

olması)

• Yarasaların hareket halindeki pervaneleri

belirlemekte zorlanması

• Türbinin ürettiği sesin yarasanın yön

bulma yeteneğini bozabilmesi

• Türbin yapısı yüksekliği ile yarasaya

yuva olma özelliği taşıması

• Rüzgar türbinlerine yerleştirilen ışıkların

yarasayı çekebilmesi

• Ağustos-Eylül ayları arası yarasa 

haraketliliğinin fazla olması 

• Bazı yarasa türlerinin (Pipistrellus, 

Hypsugo ve Myotis türleri) RES 

sahalarındaki uçma davranışlarının 

türbinlere çarpma riskini arttırması 

Bu riskli durumların tespit edilmesi halinde her 

RES Proje sahasında değişmekle birlikte riskin 

seviyesine göre aşağıdaki gibi öneriler 

sunulmaktadır. 

• Düzenli olarak devam eden yıllarda

yarasa izlemesi

• Yarasa çekici özelliği olan yapıların

minimize edilmesi (Işık, vejetasyon vb)

• Yarasa Kovucu sistemlerin kullanılması

(Ses bombası, Ultsrasonik ses, UV ışık...)

• Türbin başlangıç hızlarının ayarlanması:

Cut-in speed hızının yükseltilmesi



304 

• Türbin çalışma dönemlerinin ayarlanması

(Riskli türbinlerde bazı günler...)

• Türbin noktalarının değiştirilmesi (Riskli

durumlarda diğer önlemler yetersiz

kaldığında)

Diğer enerji üretim yollarına göre nispeten daha az 

doğaya zarar vermesi bakımından Rüzgar Enerji 

Santrallerinde yapılan bu çalışmaların sonuçları 

maksimum enerji üretimi minimum doğa zararı 

prensibine göre sonuç değerlendirilmeleri 

yapılmaktadır. Ancak yüksek yatırımlı projeler 

olmasına rağmen bu tarz çalışmalarda gerekli özen 

gösterilmemekte ve Türkiye’de Yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla ilgili izleme yada ekosistem 

değerlendirme çalışmalarında bazı zorluklar 

yaşanmaktadır. 

• Arazi çalışması yapılmadan raporların

hazırlanması

• Arazi çalışmalarının ilgili uzmanlar

tarafından yapılmaması-Uzmanlığı

olmadığı halde maddi kaygılarla ÇED ve

EDR projelerinde yer alma isteği

(Örneğin: Bir böcek uzmanının Yarasa

izleme yada etki değerlendirme raporu

yazması).

• Tür teşhislerinin özensiz yapılması 

(Afganistandaki endemik bir türün 

Türkiye’den kaydedilmesi) 

• Proje sahasının habitat özelliğine uygun

olmayan bölgesel türlerin alanda

yaşayabileceğinin belirtilmesi (Örneğin:

Dağdaki RES sahasında su samuru

bulunması)

• Sorunun ve çözüm önerisinin doğru tespit

edilmeyişi(Örneğin: Bu proje olmaz

durdurulsun….yada…sorun yoktur herşey 

yolunda gibi özensiz ve sonucu zararlı 

tespitlere gidilmesi) 

• Çalışmaya uygun arazi çalışma

sürelerinin belirlenmemesi (Örneğin: 5

türbinlik bir sahaya 15 gun arazi çalışması

önerilirken 50 türbnlik bir sahada 2

gunluk rapaorlama yapılması)

Bu ve buna benzer sorunların yanında ülkemizde 

RES sahalarının yarasalar ile ilişkisne dair uzun 

surely bilimsel çalışmaların bulunmayışı ve bu 

çalışmaları yapmaya uygun yasal durumun 

sağlanmaması yapılacak önerilerin etkinliğini 

düşürmektedir. Eksik bilgi ve yanlış metodoloji ile 

yapılacak    izleme    ve    ekolojik    değerlendirme 

çalışmaları yüksek bütçeli yatırımlarda zaman, 

bütçe kaybına yol açabileceği gibi yarasa türlerinin 

de tahmin edilemez şekilde zarar görmesine yol 

açabilmektedir. Bu gerekçelerle izleme ve 

ekolojik değerlendirme çalışmaları için ilgili 

kurumlar ve Proje sahibi firmalar bilimsel 

çalışmaların önünü açacak düzenlemeler yapmalı 

ve alanında uzman insanların bu işlerde 

yetişmesine ve yer almasına özen göstermelidir. 
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Özet 
Odaklayıcı toplayıcılar kullanılarak, belirli sıcaklıklarda 

kızgın su, doymuş buhar, hatta kızgın buhar elde etmek 
mümkündür. Parabolik oluk toplayıcılar yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisi sistemlerinin en yaygın kullanılanıdır. 
Gaziantep organize sanayi bölgesinde yer alan tekstil 
fabrikası için 5 MW termik, 1 MW elektrik ihtiyacının yılın 6 
aylık (nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül) 

döneminde %80 %100’ünü karşılayan bir güneş enerjili 
kojenerasyon ( ısı + elektrik enerjisi) sisteminin enerji 

analizleri yapılmıştır. 

Çalışmada Güneş enerjisinin Dünya ve Türkiye 

potansiyelinden, güneş enerjisi dönüşüm teknolojilerinden ve 

endüstriyel enerji ihtiyacından da bahsedilmiştir. Ayrıca 

çalışmada Gaziantep yöresi için güneş enerjisi verileri 

hesaplanarak bulunmuş daha sonra parabolik oluklu 

toplayıcılar için enerji analizi bir tekstil  fabrikası  için 

yapılmış ve sonuçlar grafikler şeklinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Güneş Enerji 

Teknolojileri, Parabolik oluk toplayıcı 

Abstracts 
Hot water at certain temperature, saturated steam, 

superheated steam even possible to obtain using focusing 

collectors. Parabolic trough collectors are the most widely 

used of concentrated solar energy systems. For the textile 

factory in the organized industrial zone in Gaziantep 5 MW 

thermal, the year of the 1 MW of electricity needs 6 months 

(April, May, June, July, August, September) period of 

cogeneration solar energy to meet the 80% to 100% (heat + 

electricity energy) and the energy analysis of the system are 

performed. 

Turkey and the potential of solar energy in the work world, 

solar energy has also mentioned the transformation of 

technology and industrial energy needs. In addition  to 

working in Gaziantep region for solar energy was then 

calculated data has been made for energy analysis for 

parabolic trough collectors and a textile factory results were 

presented in the form of graphs. 
Key words: Solar Power, Solar Power Technologies,  

Parabolic Trough Collector 

1. Giriş

Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde 
edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneş'in yaydığı ve 
Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan 
füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki 
hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon 
sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş 

ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 

değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri 
arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük 
bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat 
fazladır[1]. 

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş 

enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı 
durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde 
(DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen 
güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak 
EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama 

yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat ortalama toplam 

ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl olduğu tespit edilmiştir[2]. Bu 

rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, 
toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk 
gelmektedir. Ülkemizin 9,8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) 
ısıl uygulamalara  olmak üzere yıllık 26,2  milyon TEP  enerji 

potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve 

ekonomik olarak ülke yüzölçümünün %63'ünde ve tüm yıl 

boyunca %17'sinden yararlanılabilir[1]. 

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji 

geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık 

ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer 

teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde 

kullanılmaktadır[3]. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, 

malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik 

göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:  Fotovoltaik 

güneş teknolojisi, fotovoltaik hücreler denen yarı-iletken 

malzemeler  güneş  ışığını  doğrudan  elektriğe  çevirirler.  Isıl 

mailto:ufukeyk@gmail.com
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güneş teknolojileri, öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. 

Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de 

kullanılabilir[4]. 

Parabolik toplayıcılar yüksek sıcaklık uygulamalarında 

kullanılan ve güneş enerjisini belirli bir merkeze 

yoğunlaştırma yapan ısıl sistemlerdir. Yoğunlaştırıcı 

sistemlerle direkt güneş ışınımından yararlanarak yüksek 

sıcaklıkta buhar üretilebilmekte ve elektrik üretiminde veya 

yüksek sıcaklık ihtiyacı duyulan sistemlerde 

kullanılabilmektedir. Yoğunlaştırıcı ısıl sistemlerin en yaygını 

silindirik parabolik oluk toplayıcılardır. Bu toplayıcılarda  400 

ºC sıcaklılara kadar buhar elde edilebilmektedir. Kesiti 

parabolik olan toplayıcıların iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, 

güneş ışınlarını odakta yer alan siyah bir yutucu boruya veya 

borulara odaklanır. Yutucu boruda dolaştırılan sıvıda toplanan 

ısı ile elde edilen buhardan elektrik üretilir. Sistem doğu-batı, 

kuzey-güney ve polar eksende yerleştirilebilmekle beraber, 

güneşi doğu-batı veya kuzey-güney yönünde tek eksende takip 

etmektedir[5]. 

Yansıtıcı 

Toplayıcı 

Şekil 1.  Çizgi odaklamalı yoğunlaştırma 

Enerji maliyetlerinin sürekli yükseldiği ve global rekabet 

nedeniyle karlılığın düştüğü günümüz ortamında kesintisiz 

enerji temini ve etkin gider yönetimi endüstri kuruluşlarının en 

önemli gündemini oluşturmaktadır. Kojenerasyon sistemleri 

buhar, sıcak su veya sıcak hava ihtiyacı olan üretim 

tesislerinde ve binalarda elektrik enerjisinin de birlikte 

üretilerek maliyet tasarrufu sağlayan ileri teknoloji 

uygulamalarıdır. Isı ve elektrik enerjisinin bir arada üretilmesi 

daha ekonomik sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu 

sistemde dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir  

bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji 

girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir[5]. 

Kojenerasyon sistemlerinin en çok tercih edildiği endüstrilerin 

tekstil, orman ürünleri, kâğıt ve kimya, seramik ve cam, 

rafineriler ve gıda endüstrileridir[6]. 

Gaziantep organize sanayi bölgesinde yer alan tekstil fabrikası 

için 2 MW termik, 2 MW elektrik ihtiyacının yılın 6 aylık 

(nisan,  mayıs,  haziran,  temmuz,  ağustos,  eylül)  döneminde 

%80 %100’ünü karşılayan bir parabolik oluk toplayıcılı 

yoğunlaştırılmış güneş enerjili kojenerasyon ( ısı + elektrik 

enerjisi) sisteminin enerji analizi yapılmıştır. POT ile yapılan 

bu kojenerasyon sisteminin yaygınlaşması ile tekstil 

fabrikalarının ısı ve elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanır duruma 

gelecek ve 2023 hedeflerinden biri olan tekstil sanayinin 

büyümesi ve gelişmesi gerçekleşmiş olacaktır. 

2. Güneş Enerjisi Teknolojileri

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik 

düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana 
gruba ayrılabilir: 

 Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle
güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan
kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de
kullanılabilir.

 Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarı- 
iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe
çevirirler[4].

Şekil 2. Güneş Enerjisi Teknolojileri 

2.1. Güneş Enerjisinden Direkt Elektrik 

Üretimi (Güneş Pilleri) 

Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen 

güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 

yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire 

şeklinde biçimlendirilen güneş hücreleri alanları genellikle 

100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2- 0,4 mm arasındadır[4]. 

Güneş hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani 

üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi 

oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine 

gelen güneş enerjisidir[4]. 

Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile 

% 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç 

çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine 

paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, 

bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı 

verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya 

da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan megaWatt'lara kadar 

sistem oluşturulur[4]. 

2.2. Isıl Güneş Teknolojileri 

2.2.1. Düşük sıcaklık sistemleri 

Düzlemsel güneş kolektörleri: Güneş enerjisini toplayan  ve 

bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki 

aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla 

kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. 

Düzlemsel güneş kolektörleri, üstten alta doğru, camdan 

yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince 

boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım 

ve bu bölümleri  içine alan bir  kasadan oluşmuştur. Absorban 
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plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği 

artıran bir madde ile kaplanır. Kolektörler, yörenin enlemine 

bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit bir açıyla 

yerleştirilirler[4]. 

Bu sistemler evlerin yanında, yüzme havuzları ve sanayi 

tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. Bu konudaki 

Ar-Ge çalışmaları sürmekle birlikte, bu sistemler tamamen 

ticari ortama girmiş durumdadırlar. Dünya genelinde kurulu 

bulunan güneş kolektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. 

En fazla güneş kolektörü bulunan ülkeler arasında ABD, 

Japonya, Avustralya İsrail ve Yunanistan yer almaktadır. 

Türkiye, 7,5 milyon m² kurulu kolektör alanı ile  dünyanın 

önde gelen ülkelerinden biri konumundadır[4]. 

Vakumlu güneş kolektörleri: Bu sistemlerde, vakumlu cam 

borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi artırmak 

için metal ya da cam yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları 

daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (100 - 120°C), düzlemsel 

kolektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek  

dondurma, bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede 

kullanılabilirler[4]. 

Güneş havuzları: Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı 

havuzun siyah renkli zemini, güneş ışınımını  yakalayarak 

90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde kullanılır. Havuzdaki ısının 

dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile düzenlenir, tuz 

konsantrasyonu en üstten alta doğru artar. Böylece en üstte 

soğuk su yüzeyi bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş 

tuz konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur. Bu 

sıcak su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak 

yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde 

de kullanılabilinir. Güneş havuzları konusunda en fazla 

İsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır. Bu ülkede 150 kW 

gücünde 5 MW gücünde iki sistemin yanında Avustralya'da 15 

kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları 

bulunmaktadır[4]. 

Güneş bacası: Güneş bacası, altında geniş şeffaf bir toplayıcı 

sera ve içinde rüzgâr türbini bulunan merkezi bir bacadan 

oluşur. Sıcak hava, toplayıcı sera tarafından güneş ışınları 

(direkt ve difüz ışını) kullanılarak üretilir. Sera bölgesinde 

ısınan hava, kolektörün merkezindeki bacaya doğru yönelir ve 

orta kısımda bulunan türbini hareket ettirerek, enerji üretir[7]. 

2.2.2. Yoğunlaştırıcılı sistemler 

Isıl güneş enerjisi sistemleri, çeşitli ayna veya lens 

konfigürasyonu kullanarak güneş enerjisini yüksek ısıya 

dönüştürüp bu sayede elektrik enerjisi üreten yapılardır. Isıl 

güneş enerjisi sistemlerinde (parabolik oluk, parabolik çanak, 

güç kulesi vb.) ısı, elektrik üretimi için bir türbine veya 

benzeri bir makinaya gönderilir. Isıl tesisler, biri güneş 

enerjisini toplayıp ısı enerjisine dönüştüren diğeri ise ısı 

enerjisini elektriğe dönüştüren iki temel alt sistemden 

oluşur[8]. 

Parabolik oluk yoğunlaştırıcılı sistemler: En yaygın 

kullanılan ve teknik olarak yeterliliği kanıtlanmış sistemlerdir. 

Bir parabolik oluk kolektör, ışın demetlerini odak ekseni 

üstünde konumlandırılmış alıcı borusu üzerinde yoğunlaştıran, 

doğrusal parabolik bir aynadan oluşur. Alıcı parabolik aynanın 

orta kısmının biraz üstüne yerleştirilmiş, içinde çalışma sıvısı 

bulunan   bir   borudur.   Genellikle   kuzey-güney    ekseninde 

yerleştirilmiş ayna gündüz saatlerinde Güneş’i doğudan batıya 

doğru (tek eksende) izleyerek ışınımı alıcı üstünde, eksen 

boyunca odaklar ve boru içinden akmakta olan çalışma sıvısını 

(sentetik yağ veya ergimiş tuz) 150-350°C sıcaklığa ısıtır; 

ısınmış çalışma sıvısı güç üretimindeki ısı kaynağı durumuna 

gelir. Bir sonraki aşamada çalışma sıvısı üzerindeki ısı, çevrim 

suyuna aktarılır ve elde edilen su buharı türbini döndürür. 

Parabolik oluk kolektörler, güneş tarlası üzerinde paralel ve 

seri bağlı sıralar halinde yerleştirilir ve böylece geniş bir alan 

üzerine düşen güneş enerjisi güç merkezinde toplanarak 

elektriğe dönüştürülür[9]. 

Fresnel aynalı yoğunlaştırıcılar: Birbiri ardına sıralanmış 

düzlemsel aynalara gelen güneş ışınımlarının, aynaların belirli 

bir yüksekliğinde bulunan absorblayıcıya odaklanması mantığı 

ile çalışmaktadır. Bu sayede absorblayıcı içinde bulunan 

havanın ısıtılması sağlanarak bu ısının absorblayıcı içerisinde 

bulunan boruya oradan da boru içerisinden geçirilen akışkana 

aktarılması sağlanmış olur. Bu sistem sayesinde yüksek 

sıcaklıklara çıkmak mümkün olabilmektedir. Elde  edilen 

buhar istenilirse direk olarak kullanılabileceği gibi bir türbin 

vasıtasıyla elektrik enerjisine de dönüştürülebilir[10]. 

Parabolik çanak sistemler: Çanak motor sistemleri başlıca; 

yansıtıcı, toplayıcı ve bir motordan oluşan başlı başına bir 

ünitedir. Güneş enerjisi, çanak biçimli bir yüzey tarafından bir 

alıcı yüzey üzerine nokta şeklinde yoğunlaştırılır. Alıcı 

yüzeyde, bu toplanan enerji ya termal enerjiye dönüştürülüp 

direkt ısı enerjisi olarak kullanılır ya da bir motor içerisindeki 

çalışma akışkanına aktarılır. Motor ise ısıyı mekanik güce 

çevirir. Soğukken sıkıştırılmış akışkan güneş enerjisi 

yardımıyla ısıtılır ve bir türbin veya silindir piston sisteminde 

genleşirken iş üretir. Bu mekanik güç bir jeneratör yardımıyla 

elektriksel güce dönüştürülür. 

Çanak-motor sistemleri güneşi iki eksende izlerler. İdeal 

yoğunlaştırıcı şekli paraboliktir. Üç ya da tek bir yansıtıcı 

yüzeye veya birçok yansıtıcıdan oluşan bir yüzeye sahiptir. 

Alıcı yüzey ve motor tipi için başlıca Stirling motor ve 

Brayton alıcısı gibi birçok seçenek vardır. Çanak motor 

sistemleri bugün ticari olarak üretilmemektedir. Tek bir çanak 

motor sistemleri ile 25kW kadar güç  üretmek 

mümkündür[11]. 

Merkezi alıcı sistemler: Merkezi alıcı sistemler esas olarak iki 

üniteden meydana gelmektedir. Bunlar alıcıyı taşıyan bir kule 

ve güneş ışınlarını alıcıya yansıtacak, kuleyi çevreleyecek 

biçimde yerleştirilmiş aynalardan (heliostat) oluşmaktadır[12]. 

Bu yöntem çok sayıda hareketli aynalar sisteminden ibaret 

olup, merkezi toplayıcı güneş kulesi vasıtasıyla, güneşten 

sağlanan enerji ile sıcaklık 350 dereceden 6000 dereceye  

kadar elde edilir. Tek tek yerleştirilmiş ve güneşi takip eden 

aynalar, güneş ışınlarını kule üzerindeki radyasyon toplama 

merkezine odaklamakta ve böylece çok yüksek sıcaklıklarda 

enerji elde edilmektedir. Güneş enerjisini toplayan ve belli 

yönlere göre yerleştirilmiş olan aynalar sistemine heliostat adı 

verilmektedir[12]. 

Toplayıcı içerisinden dolaştırılan tuzlu eriyiğin, bu yoğunlaşan 

enerji yardımıyla sıcaklığı artırılır. Bu tuzlu eriyiğin ısı 

enerjisi, daha sonra elektrik enerjisi üretmek amacıyla bir 

geleneksel  buhar  türbini  sisteminde  kullanılır.  Tuzlu  eriyik 
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ısıyı verimli bir şekilde tutar. Böylece ısı, saatlerce veya hatta 

günlerce elektrik enerjisi üretilmeden muhafaza edilir. Bu 

sistemde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu 

durumda sıcaklık 800 dereceye yükselebilir. Heliostatlar 

bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının daima 

güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin geliştirilmeye yönelik 

çalışmalara devam edilmektedir[12]. 

3. Gaziantep İli için Güneş Işınım ve POT’lar

için Temel Hesaplar

Şekil 3. Gaziantep Güneş Enerjisi Atlası[14] 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanan güneş 

verileri Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Güneş Verileri 

GAZİANTEP kWh/m2gün kWh/m2 ay 

Ocak 2,19 65,7 

Şubat 2,98 89,4 

Mart 4,15 124,5 

Nisan 5,22 156,6 
Mayıs 6,6 198 

Haziran 7,82 234,6 

Temmuz 7,92 237,6 

Ağustos 6,94 208,2 

Eylül 5,71 171,3 

Ekim 3,82 114,6 

Kasım 2,54 76,2 

Aralık 1,94 58,2 
Ortalama 4,83 144,575 

Toplam 1734,9 

Gaziantep Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikası için 
Sireng “Gün-Pot 2500” model silindirik parabolik oluk 

toplayıcı hesapları kullanılmıştır. Modülün bir tanesi 30 m2 

boyutundadır ve modül %67 verim ile çalışmaktadır. Bir adet 
modül için modülde toplanan ısıl enerji ve modülde üretilen 
elektrik enerjisi şekil 4’de verilmiştir[15]. 

Şekil 4.Bir Modülde toplanan ısıl enerji ve üretilen elektrik 

enerjisi 

Tekstil fabrikasının kojenerasyon amaçlı 5 MW ısıl ve 1 MW 

elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Sireng Gün-Pot 

2500 modülünden 250 adet kurulması gerekmektedir. Şekil 

5’de bu kojenerasyon sistemi ile bir yıllık üretilen ısı enerjisi 

ve elektrik enerjisi değerleri verilmiştir. 

Şekil 5. Bir yılda üretilen ısıl ve elektrik enerjisi 

4. Sonuç

Yoğunlaştırıcılı sistemler; çeşitli ayna düzenlemeleri 

kullanarak güneş enerjisini yüksek ısıya dönüştürüp bu sayede 

elektrik enerjisi üreten yapılardır. Isıl güneş enerjisi 

sistemlerinde (parabolik oluk, parabolik çanak, güç kulesi vb.) 

ısı dönüşümü ile kullanılan akışkan, elektrik üretimi için bir 

türbine veya benzeri bir sisteme gönderilir. Isıl tesisler, biri 

güneş enerjisini toplayıp ısı enerjisine dönüştüren diğeri ise ısı 

enerjisini elektriğe dönüştüren iki temel alt sistemden oluşur. 

Parabolik oluk sistemler en çok kullanılan yoğunlaştırılmış 

sistemlerdir. Bu sistem ile birlikte 43 ilden daha fazla elektrik 

tüketen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde  bulunan 

tekstil firmalarının hem elektrik hem de ısıl enerji ihtiyacının 

karşılanacağı çalışma ile ortaya konmuştur. Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 800 adet firmanın 345 adetinin 

tekstil firması olduğu göz önüne alındığında (%43 tekstil 

firması) ve sistemin ortalama amortisman süresinin de 4,8 – 5 

yıl olduğu düşünülürse sistemin kullanılması ülkemiz 

ekonomisi içinoldukça önemlidir. 
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