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ÖNSÖZ
Avrupa Birliği tara�ndan Ka�lım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2013 yılı programlaması
kapsamında ﬁnanse edilen ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen Enerji Sektörü Faz-2
Projesi kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da Elektrik İle�m ve Üre�minde Enerji
Verimliliği Sempozyumu düzenlenmiş�r. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tara�ndan
düzenlenen ve Elektrik Üre�m AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İle�m AŞ
Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tara�ndan teknik destek verilen Sempozyum ile elektrik ile�m
ve üre�minde enerji verimliliğine ilişkin çalışmaların akademisyenler, kamu ve özel sektör
temsilcilerinin bir araya geldiği bir ortamda paylaşılması ve tar�şmaya açılması ile farklı
paydaşların ﬁkir alışverişinde bulunmaları sağlanmış�r. Bu çerçevede, sırasıyla termik
santrallerde enerji verimliliği, yenilenebilir santrallerde enerji verimliliği, elektrik ile�minde
enerji verimliliği ve enerji verimliliği ve yeni teknolojiler konularında toplamda 140 kişi
tara�ndan ka�lım sağlanan 4 oturum gerçekleş�rilmiş�r.
Sempozyum süresince ka�lımcılar kendi hazırladıkları bildirileri sunma �rsa� bulmuşlardır.
Söz konusu bildirilerin değerlendirilmesinde Bilim Kurulu Üyelerimiz olan Prof. Dr. Çağatay
Bayındır, Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Prof. Dr. Aydoğan Özdemir, Prof. Dr. Hakan Hocaoğlu,
Doç. Dr. Bora Alboyacı, Doç Dr. Orhan Kaplan, Doç Dr. Kutay Çelebioğlu, Mithat Yüksel,
Şükrü İlhan, Serdar Toprak ve Dr. Doğan Gezer görev almışlardır. Sunulan bildirilerin tam
me�nlerinin yer aldığı bu kitapçık ile, yapılan çalışmaların detaylı olarak irdelenmesine
ve sektörün önümüzdeki dönem çalışmalarına katkı sunmasına olanak sağlanması
hedeﬂenmektedir.
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Elektrik Güç Sistemlerinde Dönüşüm

Elektrik
şebekeleri, kesikli ve tahmini zor yenilenebilir enerji üre�m kaynaklarının (rüzgar, güneş başta olmak
(OHNWULN*o6LVWHPOHULQGH'|QúP
üzere) payının giderek artması ve daha esnek ve çeşitli talep tara� etkileri ile beraber büyük bir dönüşüm

Elektrik úebekeleri,
ve sürecinde,
tahmini zorelektrik
yenilenebilir
enerji esnekliğinin
UHWLP ND\QDNODUÕQÕQ
U]JDU
içerisindedir.
Bu büyükkesikli
dönüşüm
şebekelerinin
ar�rılması yani
sistemin

JQHúEDúWDROPDN]HUH
güvenliğini,
güvenilirliğini ve SD\ÕQÕQJLGHUHNDUWPDVÕYHGDKDHVQHNYHoHúLWOLWDOHSWDUDIÕHWNLOHUL
verimliliğini sağlarken öngörülemeyen şebeke değişikliklerine tepki verme
LOH EHUDEHU E\N ELU G|QúP LoHULVLQGHGLU %X E\N G|QúP VUHFLQGH, elektrik
úHEHNHOHULQLQ HVQHNOL÷LQLQ DUWÕUÕOPDVÕ \DQL VLVWHPLQ JYHQOL÷Lni JYHQLOLUOL÷LQL YH
YHULPOLOL÷LQL VD÷ODUNHQ |QJ|UOHPH\HQ úHEHNH GH÷LúLNOLNOHULQH WHSNL YHUPH NDSDVLWHVLQLQ GH
Gelişen elektrik şebekelerinin sistem kararlılığını ve arz güvenliğini sağlamak için esnek üre�m kaynaklarının
JHOLúWLULOPHVLJHUHNPHNWHGLU
kapasitesinin de geliş�rilmesi gerekmektedir.

ar�rılması, çeşitli şebeke dengeleme mekanizmalarının geliş�rilmesi ve de enerji depolama sistemlerinin

*HOLúHQ
HOHNWULN úHEHNHOHULQLQ
VLVWHP NDUDUOÕOÕ÷ÕQÕ YH DU] JYHQOL÷LQL VD÷ODPDN LoLQ HVQHN
daha
ak�f kullanılması
gerekmektedir.

UHWLPND\QDNODUÕQÕQDUWWÕUÕOPDVÕoHúLWOLúHEHNHGHQJHOHPHPHNDQL]PDODUÕQÕQJHOLúWLULOPHVLYH
GHHQHUMLGHSRODPDVLVWHPOHULQLQGDKDDNWLINXOODQÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
Son
yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber maliyetleri düşen ve teknik yeterlilik açısından daha iyi
bir noktaya gelen batarya enerji depolama sistemleri (BESS) hızlı ve düzgün tepki verebilmeleri, esnek çalışma

6RQ \ÕOODUGD \DúDQDQ WHNQRORMLN JHOLúPelerle beraber PDOL\HWOHUL GúHQ YH WHNQLN \HWHUOLOLN

rejimleri
sayesinde
bir çok
noktasında
kullanım
alanı VLVWHPOHUL
bulmakta ve %(66
maliyetlerinin
DoÕVÕQGDQ
GDKD elektrik
L\L ELUendüstrisinin
QRNWD\D JHOHQ
batarya
eQHUML
GHSRODPD
 KÕ]OÕ giderek
YH
düşmesi
beraber
zamanla dahaHVQHN
da yaygınlaşması
beklenmektedir.
G]JQileWHSNL
YHUHELOPHOHUL
oDOÕúPD UHMLPOHUL
VD\HVLQGH HOHNWULN HQGVWULVLQLQ ELU oRN

QRNWDVÕQGD NXOODQÕP DODQÕ EXOPDNWD YH PDOL\HWOHULQLQ JLGHUHN GúPHVL LOH EHUDEHU ]DPDQOD
Batarya
Enerji Depolama Sistemleri (BESS)
GDKDGD\D\JÕQODúPDVÕEHNOHQPHNWHGLU
%DWDU\D(QHUML'HSRODPD6LVWHPOHUL %(66 

Artan ve çeşitlenen elektrik talebine karşın arz tara�ndaki büyümenin kesikli üre�m rejimlerine sahip olan
yenilenebilir
kaynakları
öncülüğünde
dengesinin
gerçek NHVLNOL
zamanlı UHWLP
yöne�lmesi
$UWDQ YH enerji
oHúLWOHQHQ
HOHNWULN
WDOHELQH artması
NDUúÕQ ile
DU]arz-talep
WDUDIÕQGDNL
E\PHQLQ

problemi
bir çok
açıdan
bir konuenerji
olarakkD\QDNODUÕ
enerji sektörünün
önündeDUWPDVÕ
durmaktadır.
Bu arz talep
rejimlerine
sahip
olanzorlayıcı
yenilenebilir
|QFO÷QGH
LOH DU]-talep

GHQJHVLQLQçözülmesinde
JHUoHN ]DPDQOÕ
SUREOHPL
ELUenerji
oRNdepolama
DoÕGDQ ]RUOD\ÕFÕ
olarak
probleminin
önemli\|QHWLOPHVL
katkılar sunabilen
batarya
sistemleri,ELU
birNRQX
çok farklı
kullanım
HQHUML VHNW|UQQ
alanlarına
da sahip�r. |QQGH GXUPDNWDGÕU %X DU] WDOHS SUREOHPLQLQ o|]OPHVLQGH |QHPOL

NDWNÕODU
VXQDELOHQ
EDWDU\D
HQHUML enerji
GHSRODPD
VLVWHPOHUL
ELU oRN IDUNOÕ
NXOODQÕPenerji
DODQODUÕQD
GD
İle�
m sistemi
güvenliği,
yenilenebilir
sistemlerinin
entegrasyonu,
konvansiyonel
santrallarının

VDKLSWLU verimliliğinin ar�rılması bu kullanım alanlarının başlıcalarındandır.
operasyonel

-Batarya Enerji Depolama Sistemlerinin KullDQÕP$ODQODUÕ-
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BESS ve Konvansiyonel Santrallar
Genel i�bariyle batarya enerji depolama sistemleri (BESS), yenilenebilir enerji kaynaklarının kesikli üre�minden
kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi konusunda ön planda tutulsa da, operasyonel verimlilik ve ekonomik
faydaları düşünüldüğünde konvansiyonel elektrik güç santralları için de çok faydalı çözümler sunmaktadır.
Batarya enerji depolama sistemlerinin konvansiyonel elektrik güç santralları ile entegrasyonu sayesinde
santralların operasyonel verimliliklerin ar�rılması ile hem santral gelirleri artmakta hem de yan hizmetler ve
black-start kabiliyetleri ile beraber sistem arz güvenliğine de önemli katkılar sunulabilmektedir.

PI-BESS
Batarya enerji depolama sistemlerinin, konvansiyonel elektrik güç santralları ile entegre çalışması hibrit bir
çalışma rejimi ortaya koymaktadır.
PI-Bess (Plant Integrated Ba�ery Energy Storage Systems) olarak da tanımlanan bu yeni çalışma rejimi ile
piyasa koşulları ve teknik kısıtlar çerçevesinde op�mal çalışma imkanı ortaya çıkmaktadır.
Bu bildiride, konvansiyonel elektrik güç santrallarından doğalgaz kombine çevrim santrallarının batarya enerji
sistemleri ile entegre (PI-BESS) bir şekilde hibrit bir yöntem ile çalış�rılmasının faydaları mevcut koşullar ve
piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Doğalgaz Kombine Çevrim Santralları
Doğalgaz kombine çevrim santralları yüksek verim, işletme kolaylığı gibi avantajlara sahip olmasına rağmen
hızlı ve değişken piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, operasyonel esneklik açısından çok yeterli
değildir.
Son yıllarda yakıt maliyetlerinde yaşanan bilhassa kur kaynaklı dalgalanmalar ile beraber elektrik spot
piyasalarındaki piyasa takas ﬁyatlarının maliyetlere göre yeterli seviyelerde seyretmemesi ne�cesinde
karlılıkları (Spark Spread) azalan doğalgaz kombine çevrim santrallarının kapasite kullanma oranlarında da
ciddi düşüşler yaşanmaktadır.
Doğalgaz kombine çevrim santralları için temel göstergelerden biri olan “Spark Spread” elektrik ﬁyatları ile
üre�m maliyetleri arasındaki farkı yani karlılığı göstermektedir.
Uzun yıllar ortalamalarına bakıldığında spark spread miktarlarının düştüğü ve pozi�f spark spread sayısının da
giderek azaldığı görülmektedir.
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Piyasa yapısının gelişimi ve dinamiklerin değişimi ile beraber eskiden baz yük santralı olarak düşünülen
doğalgaz kombine çevrim santrallarının spark spreadlerinin düşmesi ne�cesinde karlılıklarını ar�rabilmek
ve dengesizliklerini azaltabilmek adına elektrik piyasalarında operasyonel manevraları daha fazla yapar hale
geldikleri görülmektedir. Bu çerçevede doğalgaz kombine çevrim santrallarının operasyonel esnekliğinin ve
verimliliğin ar�rılması büyük önem arz etmektedir.

Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallarında Operasyonel Verimlilik Problemleri
Dengesizlik Problemleri
Mevcut durum ve koşullar i�bariyle baz ve pik yük santralı olarak kullanılabilen doğalgaz kombine çevrim
santrallarının, ikili anlaşmalar ile uzun dönemli, gün öncesi piyasası kapsamında ise kısa dönemli üre�m
planlamaları yapılmaktadır. Bu planlamalar yapılırken, santral durumu ve piyasa koşullarının yanı sıra saatlik
bazda üre�m seviyesinin belirlenmesinde sıcaklık tahmini verisi de önemli bir girdi olarak kullanılmaktadır.
Gün öncesinde yapılan bu planlamalarda göz önünde bulundurulan meteorolojik tahminlerin yanılması
ne�cesinde gerçek zamanda önemli enerji dengesizlikleri yaşanabilmektedir. Bu dengesizliklerin giderilebilmesi
için Gün İçi Piyasası (GİP) kullanılabilmekte, ancak süre kısı� ve piyasa koşulları düşünüldüğünde bu durum
operasyonel verimlilik ve karlılık açısından bazı zamanlar çeşitli handikaplara neden olabilmekte ve önemli
gelir kayıpları yaşanabilmektedir.
Aynı şekilde sistem operatörü olan TEİAŞ Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) tara�ndan dengeleme güç piyasası
(DGP) kapsamında gerçek zamanda dengelemenin yapılabilmesine yönelik santrallara verilen Yük Alma (YAL)
ve Yük Atma (YAT) talimatlarının yerine ge�rilmesinde de çeşitli nedenlere bağlı olarak bilhassa eski nesil
santrallarda sıkın�lar yaşanabilmekte ve enerji dengesizlikleri oluşabilmektedir.
Ayrıca planlamalar ve gerçek zamanlı dengelemeler ne�cesinde oluşabilecek dalgalı yük eğrisi ve arızi
durumlarda da önemli enerji dengesizlikleri yaşanabilmekte ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

Yan Hizmetlerde Yaşanan Problemler
Yan Hizmetler Piyasaları, elektrik şebeke yöne�minde sistem güvenliği açısından kri�k öneme sahip bir
mekanizmadır. Yan hizmetler piyasalarına ka�lan santralların tepkilerinin belirli kriterler çerçevesinde yeterli
ve düzgün olması beklenmektedir.
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Bilhassa eski nesil konvansiyonel santrallarGD \DQ KL]PHWOHUH NDWÕOÕP NRQXVXQGD ED]Õ
VÕNÕQWÕODU\DúDQPDNWDGÕU

-<DQ+L]PHWOHUGH%(66LOH)RVLO<DNÕWOÕ SantralODUÕQ .Õ\DVODPDVÕ-

<HWHUOL YH
WHSNLQLQ YHULOPHVL
JHUHNHQ
hL]PHWOHUka�
SL\DVDODUÕQGD
V|]bazı
NRQXVX
Bilhassa
eskiKÕ]OÕ
nesilELUkonvansiyonel
santrallarda,
yanyanhizmetlere
lım konusunda
sıkın�lar

VÕNÕQWÕODU \DúD\DQ NRQYDQVL\RQHO VDQWUDOODUGD DQL YH VUHNOL \N GDOJDODQPDODUÕQGDQ GROD\Õ
NULWLNVDQWUDOHNLSPDQODUÕ]HULQGHWHUPDOPHNDQLNVHOYHHOHNWULNVHOVWUHVOHUROXúabilmekte, bu
Yeterli ve hızlı bir tepkinin verilmesi gereken yan hizmetler piyasalarında, söz konusu sıkın�lar yaşayan
GD HNLSPDQODUÕQ |PUQ HWNLOHPHNWH ROXS DUÕ]L GXUXPODUD QHGHQ RODELOPHNWH EDNÕP YH
konvansiyonel
santrallarda ani DUWWÕUDELOPHNWHGLU
ve sürekli yük dalgalanmalarından
dolayı
kri�
k santral
üzerinde
UHYL]\RQ JHUHNVLQLPOHULQL
$\UÕFD GDOJDOÕ
\N
UHMLPL
LOHekipmanları
DUD \NOHUGH
termal,
mekaniksel ve elektriksel stresler oluşabilmekte, bu da ekipmanların ömrünü etkilemekte olup arızi
oDOÕúPDGXUXPXQDED÷OÕRODUDNsDQWUDOÕQWHUPLNYHULPLGHGúPHNWHGLU
yaşanmaktadır.

durumlara neden olabilmekte, bakım ve revizyon gereksinimlerini ar�rabilmektedir. Ayrıca, dalgalı yük rejimi
ile ara yüklerde çalışma durumuna bağlı olarak santralın termik verimi de düşmektedir.

'R÷DOJD] .RPELQH dHYULP 6DQWUDOODUÕQGD 2SHUDV\RQHO 9HULPOLOL÷LQ 3,-%(66 øOH
$UWWÕUÕOPDVÕ
Doğalgaz
Kombine Çevrim Santrallarında Operasyonel Verimliliğin PI-BESS İle Ar�rılması
6RQ\ÕOODUGDJHOLUOHULGúHQGR÷DOJD]kombine oevrim sDQWUDOODUÕQÕQRSHUDV\RQHOYHULPOLOL÷LQ

Son
yıllarda gelirleri düşen doğalgaz kombine çevrim santrallarının operasyonel verimliliğin ar�rılması buna
DUWWÕUÕOPDVÕEXQDGDLUo|]POHUUHWLOPHVLKD\DWL|QHPHVDKLSWLU
dair çözümler üre�lmesi haya� öneme sahip�r.

Batarya enerji Gepolama sistemlerinin %(66 , GR÷DOJD] kombine oevrim sDQWUDOODUÕ LOH
HQWHJUHELUúHNLOGHoDOÕúPDVÕ 3,-%(66 sDQWUDOÕQ RSHUDV\RQHOYHULPOLOL÷LQin DUWWÕUÕOPDVÕDGÕQD
Batarya enerji depolama sistemlerinin (BESS), doğalgaz kombine çevrim santralları ile entegre bir şekilde
J]HOo|]POHUVXQPDNWDGÕU
çalışması (PI-BESS), santralın operasyonel verimliliğinin ar�rılması adına güzel çözümler sunmaktadır.

PI-%(66
X\JXODPDVÕ
VD\HVLQGH
\XNDUÕGD
EDKVHGLOHQ
mHWHRURORMLN
WDKPLQOHUH
ED÷OÕ SODQODPD
PI-BESS
uygulaması
sayesinde
yukarıda
bahsedilen
meteorolojik
tahminlere
bağlı planlama
hataları, sistem

KDWDODUÕ sLVWHP
yN H÷ULVL
YH DUÕ]Lyaşanabilecek
GXUXPODU QHWLFHOHULQGH
\DúDQDELOHFHN
talimatları,
dalgalı WDOLPDWODUÕ
yük eğrisi veGDOJDOÕ
arızi durumlar
ne�celerinde
dengesizlikler
azal�labilecek, yan
GHQJHVL]OLNOHUD]DOWÕODELOHFHN, yan hL]PHWOHUHGDKDGR÷UXYHG]JQNDWÕOÕPVD÷ODQDFDNWÕU

hizmetlere daha doğru ve düzgün ka�lım sağlanacak�r.

%X ED÷ODPGD 'R÷DOJD] .RPELQH dHYULP 6DQWUDOODUÕQGD PI-%(66 X\JXODPDVÕQÕQ, Santral
øúOHWPHFLOL÷L
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Kombine
Çevrim
Santrallarında
uygulamasının,
Santral
İşletmeciliği
için çeşitli
sunDELOHFH÷LGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
faydalar sağladığı, ayrıca sistem güvenliği için de önemli katkılar sunabileceği değerlendirilmektedir.
PI-BESS
uygulaması ne�cesinde hibrit
üre�
m man�
ğı ile piyasa
koşulları ve �rsatları da göz önünde
PI-%(66X\JXODPDVÕQHWLFHVLQGH
hibrit
üretim
PDQWÕ÷ÕLOH
SL\DVDNRúXOODUÕYHIÕUVDWODUÕGDJ|]
bulundurularak
doğalgaz kombine
çevrim
santrallarında
daha güvenilir GDKD
ve karlı
üre�mYH
yapılabilecek,
|QQGH EXOXQGXUXODUDN
GR÷DOJD]
NRPELQH
oHYULP VDQWUDOODUÕQGD
JYHQLOLU
NDUOÕ

UHWLP \DSÕODELOHFHN
RSHUDV\RQHO YHULPOLOLN
VD÷ODQDELOHFHNWLU
Eatarya
sistemlerinin
operasyonel
verimlilik sağlanabilecek�
r. Ayrıca, batarya
sistemlerinin $\UÕFD
entegrasyonu
ile diğer
konvansiyonel
santralarda da operasyonel verimlilik ve karlılığının ar�rabileceği öngörülmektedir.
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DEK TMK ve TESAB Üyesi

1. GİRİŞ

0X]DIIHU%DúDUDQ
Eh$ù(PHNOL*HQHO0G<UG
'(.70.YHTESAB h\HVL

Bugün, Dünya gündemindeki en önemli konu “küresel ısınma” ve “iklim değişikliği” konusudur. Aralık 2009
Kopenhag,
Aralık 2010 Cancun, Aralık 2011 Durban, Aralık 2012 Doha, Kasım 2013 Varşova ve Aralık 2014
 *ø5øù

Bugün, ortalama
Dünya gündemindeki
önemli
konusınırlandırılması
“NUHVHOÕVÕQPD”
ve “LNOLPGH÷LúLNOL÷L”
Lima Zirvelerinde
küresel sıcaklıken
ar�
şının 20C’la
konusunda
prensipte mutabakata
konuVXGXU$UDOÕN.RSHQKDJ$UDOÕN&DQFXQ$UDOÕN'XUEDQ$UDOÕN
varılmasına
rağmen ülkelerin yükümlülükleri konusunda yazılı bir anlaşmaya varılamamış�r. Ancak 12

'RKD.DVÕP9DUúRYDYH$UDOÕN/LPD=LUYHOHULQGHRUWDODPDNUHVHOVÕFDNOÕN
DUWÕúÕQÕQ &¶ODVÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕNRQXVXQGDSUHQVLSWHPXWDEDNDWDYDUÕOPDVÕQDUD÷PHQ
dökülmüştür.
ülkeleULQ\NPOONOHULNRQXVXQGD\D]ÕOÕELUDQODúPD\DYDUÕODPDPÕúWÕU$QFDN$UDOÕN
¶GHNL3DULV=LUYHVLQGHONHOHUWDUDIÕQGDQDOÕQDFDNWHGELUOHUYH\NPOONOHU\D]ÕOÕELU
PHWQHG|NOPúWU
Paris
Zirvesi sonrası UEA Direktörü Fa�h Birol sunumlarında alınacak tedbirler konusunda bir graﬁk
3DULV=LUYHVLVRQUDVÕ8($'LUHNW|U)DWLK%LUROVXQXPODUÕQGDDOÕQDFDNWHGELUOHU
sunmuştur.
NRQXVXQGDELUJUDILNVXQPXúWXU
Aralık 2015’deki
Paris Zirvesinde ülkeler tara�ndan alınacak tedbirler ve yükümlülükler yazılı bir metne


ùHNLO0&VHQDU\RVX
5HIHUDQVVHQDU\R\DJ|UH¶GD*WRQ¶XQ]HULQGHJHUoHNOHúHFHNRODQ\ÕOOÕN&O
 şının
Referans senaryoya
göre 2040’da 37 Gton’un
üzerinde gerçekleşecek olan yıllık CO2 emisyonu sıcaklık ar�


HPLV\RQXVÕFDNOÕNDUWÕúÕQÕQ& LOHVÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕVHQDU\RVX\OD*WRQ¶DGúPHNWHGLU
%XGúúWHQNOHHULQSD\ÕNDUERQWXWPDYHGHSRODPDQÕQSD\Õ\DNÕWYHWHNQRORML
BuGH÷LúLPLQLQSD\Õ\HQLOHQHELOLUHQHUMLYHEL\R\DNÕWODUÕQSD\ÕLNHQHQHUMLYHULPOLOL÷LQLQ
düşüşte nükleerin payı %7, karbon tutma ve depolamanın payı %12, yakıt ve teknoloji değişiminin payı %7,
yenilenebilir
enerji ve biyoyakıtların
payı %30 iken enerji verimliliğinin payı %41 olmaktadır. Enerji verimliliği
SD\ÕROPDNWDGÕU
(QHUMLYHULPOLOL÷LGHQLOLQFHJHQHORODUDNWNHWLPGHNLYHULPOLOLN
DQODúÕOPDNWDGÕUDQFDNEXoDOÕúPDGDHOHNWULNUHWLPLQGHNLYHULPOLOLN]HULQGHGXUXODFDNWÕU
denilince
genel olarak tüke�mdeki verimlilik anlaşılmaktadır, ancak bu çalışmada elektrik üre�mindeki
2 C0 ile sınırlandırılması senaryosuyla 18 Gton’a düşmektedir.

verimlilik üzerinde durulacak�r.

 6$175$//$5,1<$ù/$10$6,
6DQWUDOODUGDGL÷HUVDQD\LWHVLVOHUL JLEL]DPDQOD\DúODQÕUODU\aúODQÕQFDGa dizayn
2. HGLOGLNOHULSHUIRUPDQVÕQJHULVLQHGúPH\HEDúODUODU(PUHDPDGHOLNOHULJYHQLlirlikleri,
SANTRALLARIN YAŞLANMASI
YHULPOHULGúHU9HULPGúQFHELULPHOHNWULNUHWLPL
Santrallarda
diğer sanayi tesisleri gibi zamanla yaşlanırlar, LoLQKDUFDQDQ\DNÕWPLNWDUÕYH
yaşlanınca da dizayn edildikleri performansın
emisyonlar
yükselir.
gerisine düşmeye başlarlar. Emre amadelikleri, güvenilirlikleri, verimleri düşer. Verim düşünce birim elektrik
üre�mi için harcanan yakıt miktarı ve emisyonlar yükselir.
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Yaşlanan santrallarda performans düşüklüğünün ana nedeni dört temel mekanizma: sünme (creep), yorulma
(fa�gue), paslanma (corrosion) ve aşınmadır (wear, erosion).
• Sünme (Creep): Ka� maddelerin aşırı stresin etkisiyle daimi olarak şeklinin
değişmesidir. Sünme uzun süre sıcaklık ve basınca maruz kalan malzemelerde daha ciddi bir sorundur.
• Yorulma (Fa�gue): Peryodik olarak inip çıkan (cyclic) yüklere veya strese tabi olan
malzemelerde zamanla ilerleyen, lokal olarak yapısal hasarlara yorulma denir. Yorulma hasarı kümüla��ir.
Yük ve stres ortadan kalksa da malzeme eski haline dönemez.

<DúODQDQVDQWUDOODUGDSHUIRUPDQVGúNO÷nün ana nedeni G|UWWHPel mekanizma:
sünme FUHHS , \RUXOPD IDWLJXH SDVODQPD FRUURVLon YHDúÕQPDGÕU ZHDUHURVLRQ .
• Korozyon (Corrosion): Bir malzemenin çevresiyle kimyasal tepkimeye girerek temel
x 6QPH &UHHS .DWÕPDGGHOHULQDúÕUÕVWUHVLQHWNLVL\OHGDLPLRODUDNúHNOLQLQ
özelliklerini kaybetmesine korozyon denir. En çok bilinen şekliyle metallerin elektronlarını kaybederek
GH÷LúPHVLGLU6QPHX]XQVUHVÕFDNOÕNYHEDVÕQFDPDUX]NDODQPDO]HPHOHUGHGDKDFLGGLELU
sorundur.
su veya oksijenle reaksiyona girmesidir.
x <RUXOPD )DWLJXH 3HU\RGLNRODUDNLQLSoÕNDQ F\FOLF \NOHUHYH\DVWUHVHWDELRODQ
PDO]HPHOHUGH]DPDQODLOHUOH\HQORNDORODUDN\DSÕVDOKDVDUODUD\RUXOPDGHQLU<RUXOPDKDVDUÕ
• Aşınma (Wear & Tear): Ka� yüzeyler, diğer ka�, sıvı veya gaz maddelerin
NPODWLIWLU<NYHVWUHVRUWDGDQNDONVDGDPDO]HPHHVNLKDOLQHG|QHPH]
sürtünmesiyle aşınırlar.
x .RUR]\RQ &RUURVLRQ %LUPDO]HPHQLQoHYUHVL\OHNLP\DVDOWHSNLPH\HJLUHUHNWHPHO
|]HOOLNOHULQLND\EHWPHVLQHNRUR]\RQGHQLU(QoRNELOLQHQúHNOL\OHPHWDOOHULQHOHNWURQODUÕQÕ
ND\EHGHUHNVXYH\DRNVLMHQOHUHDNVL\RQa
girmesidir.ilgili Türkiye’de fazla kaynak bulunmamaktadır.
Santralların yaşlanması sonucu verimliliğin düşmesiyle
x
$úÕQPD
:HDU
7HDU
.DWÕ\]H\OHUGL÷HUNDWÕVÕYÕYH\DJD]PDGGHOHULQ
Ancak örnek olarak Japon Chubu Electric Power Co. danışmanlık ﬁrmasının Afşin Elbistan A Santralının
VUWQPHVL\OHDúÕQÕUODU
Rehabilitasyon İhaleleri öncesi hazırladığı 10.08.2004 tarihli bir rapor verilebilir. Bu raporda santralın 3.
6DQWUDOODUÕQ\DúODQPDVÕVRQXFXYHULPOLOL÷LQGúPHVL\OHLOJLOL7UNL\H¶GHID]ODND\QDN
ünitesinde
yapılan testler ve etütler sonrası hangi etkenlerin verimi ne kadar düşürdüğü incelenmiş�r.
EXOXQPDPDNWDGÕU$QFDN|UQHNRODUDN-DSRQ&KXEX(OHFWULF3RZHU&RGDQÕúPDQOÕN
Sonuçlar aşağıdaki(OELVWDQ$6DQWUDOÕQÕQ5HKDELOLWDV\RQøKalHOHUL|QFHVLKD]ÕUODGÕ÷Õ
tablodadır.
ILUPDVÕQÕQ$Iúin
WDULKOLELUUDSRUYHULOHELOLU%X raSRUGDVDQWUDOÕQQLWHVLQGH\DSÕODQWHVWOHUYHHWWOHUVRQUDVÕ
KDQJLHWNHQOHULQYHULPLQHNDGDUGúUG÷LQFHOHQPLúWLU6RQXoODUDúD÷ÕGDNLWDEORGDGÕU
7DEOR$IúLQ(OELVWDQ$6DQWUDOÕQGDYHULPLGúUHQXQVXUODU
+HDW5DWH N&DONJ
'L]D\QGH÷HUL

9HULPLGúUHQQHGenler
.D]DQGD+DYDNDoD÷Õ

<NVHNEDFDJD]ÕVÕFDNOÕ÷Õ

<%EHVOHPHVX\XÕVÕWÕFÕGHYUHGÕúÕ

.RQGHQVHUGH\NVHNYDNXP

<%WUELQLQGHYHULPND\EÕ

7HNUDUNÕ]SVNUWPHVX\XID]OD

'L÷HU

gOoOHQGH÷HU
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9HULP 
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-
-
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-
-


 'h1<$¶'$7(50ø.6$175$//$5'$5(+$%ø/ø7$6<21
9HULPLGúHQVDQWUDOODUGDL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGD'Q\D¶GDOLGHUOL÷LdLQYH
+LQGLVWDQ\DSPDNWDGÕU<DGúNNDSDVLWHOLYHGúNYHULPOLVDQWUDOODUÕ NDSDWPDNWD\NVHN
verimli ve GúNHPLV\RQOXE\NNDSDVLWHOLVDQWUDOODUNXUPDNWD\DGD\NVHNNDSDVLWHOL
QLWHOHUGHYHULPDUWÕUÕFÕUHKDELOLWDV\RQODU\DSPDNWDGÕUODU

+LQGLVWDQ
+LQGLVWDQHOHNWULNWDOHELHQKÕ]OÕDUWDQONHOHUGHQELULVLGLUYHúXDQGDHOHNWUL÷LQLQ¶LN|PUGHQNDUúÕODQPDNWDGÕUSURMHNVL\RQODUÕQGDGDN|PUQSD\Õ¶ÕQ
]HULQGHGLU$QFDN+LQGLVWDQ¶GDNLN|PUVDQWUDOODUÕQÕQoR÷X\DúODQPÕúYHULPYHHPUH
amadelikleri dúPúW%XVHEHSOH+LQGLVWDQN|PUVDQWUDOODUÕLoLQNDSVDPOÕELU
UHKDELOLWDV\RQSURJUDPÕEDúODWPÕúWÕU%XUDGDND]DQODUWUELQYHNRQGHQVHUOHUEXSURJUDPGD
L\LOHúWLULOPHVLSODQODQDQDQDHNLSPDQODUGÕU%XoDOÕúPDVRQXFXUHWLPLQYHULPLQ
DUWPDVÕYHoHYUHVHOHWNLOHULQGúUOPHVLYHVDQWUDO|PUOHULQLQ-\ÕOX]DWÕOPDVÕ

3. DÜNYA’DA TERMİK SANTRALLARDA REHABİLİTASYON
Verimi düşen santrallarda iyileş�rme çalışmalarında Dünya’da liderliği Çin ve Hindistan yapmaktadır. Ya
düşük kapasiteli ve düşük verimli santralları kapatmakta, yüksek verimli ve düşük emisyonlu büyük kapasiteli
santrallar kurmakta, ya da yüksek kapasiteli ünitelerde verim ar�rıcı rehabilitasyonlar yapmaktadırlar.

3.1. Hindistan
Hindistan elektrik talebi en hızlı artan ülkelerden birisidir ve şu anda elektriğinin %70-80’i kömürden
karşılanmaktadır. 2030 projeksiyonlarında da kömürün payı %60’ın üzerindedir. Ancak Hindistan’daki kömür
santrallarının çoğu yaşlanmış, verim ve emre amadelikleri düşmüştü. Bu sebeple Hindistan kömür santralları
için kapsamlı bir rehabilitasyon programı başlatmış�r. Burada kazanlar, türbin ve kondenserler bu programda
iyileş�rilmesi planlanan ana ekipmanlardır. Bu çalışma sonucu üre�min %30, verimin %23 artması ve çevresel
etkilerin %47 düşürülmesi ve santral ömürlerinin 15-20 yıl uza�lması hedeﬂenmiş�r.

3.2. Çin
Çin’deki esas sorun çok sayıda verimi düşük küçük kapasiteli santrallardı. 2000’lerin başlarında Çin’deki
kömür santrallarının ortalama verimi %20’lerdeydi. 2006 yılında Japonya ve Avrupa’da kWh başına 300 gram
taşkömürü'ROD\ÕVÕ\ODdLQ¶GHLONHWDSWDGúNYHULPOLNoNVDQWUDOODUNDSDWÕODUDN\NVHNYHULPOLE\N
tüke�lirken Çin’de bu rakam 366 gramdı.

DolayısıylaNDSDVLWHOLVDQWUDOODUNXUXOPDVÕVWUDWHMLVLEHQLPVHQGL\ÕOÕQGDQ|QFHWRSODPGD0:
Çin’de ilk etapta düşük verimli küçük santrallar kapa�larak yüksek verimli büyük kapasiteli santrallar

NoNNDSDVLWHOLVDQWUDOÕQNDSDWÕOPDVÕNDUDUÕDOÕQGÕYH¶GHQ|QFH0:NDSDWÕOGÕ
$\UÕFDDOÕQDQELUNDUDUODGDdLQ¶GHNLoDOÕúPD|QFHOLNVÕUDVÕQÕ PHULWRUGHU VDQWUDOÕQ
kararı alındı
ve 2007’den önce 14.380 MW kapa�ldı. Ayrıca alınan bir kararla da Çin’deki çalışma öncelik
YHULPOHULQHJ|UHEHOLUOHPH\HEDúODGÕ'ROD\ÕVÕ\OD\NVHNYHULPOLVDQWUDOODUÕQVUHNOLoDOÕúPD
sırasını (merit
order) santralın verimlerine
göre belirlemeye başladı. Dolayısıyla
yüksek
verimli
santralların
DYDQWDMÕROXúWXUXOGX
'úNYHULPOLVDQWUDOODUÕQNDSDWÕOPDVÕve
yerine
yüksek
verimli
VDQWUDOODUÕQNXUXODUDNGHYUH\HDOÕQPDVÕdLQ¶GHNLHPLV\RQDUWÕúODUÕQGDGDSR]LWLIHWNL
sürekli çalışma avantajı oluşturuldu. Düşük verimli santralların kapa�lması ve yerine yüksek verimli santralların
ROXúWXrdu.
kurulması stratejisi benimsendi. 2010 yılından önce toplamda 50.000 MW küçük kapasiteli santralın kapa�lması

kurularak devreye alınması Çin’deki emisyon ar�şlarında da pozi�f etki oluşturdu.

 9(5ø0$57,5,&,5(+$%ø/ø7$6<21/$5

4. VERİM ARTIRICI
REHABİLİTASYONLAR
$PHULND
%LUOHúLN 'HYOHWOHUL 0LOOL (QHUML /DERUDWXDUÕQÕQ KD]ÕUODGÕ÷Õ ELU UDSRUGD
sanWUDOODUGD
KDQJLMilli
UHKDELOLWDV\RQODUOD
YHULPLQhazırladığı
QH NDGDUbirDUWÕUÕODELOHFH÷LQH
GDLU ELU
Amerika Birleşik
Devletleri,
Enerji Laboratuarının
raporda santrallarda
hangiWDEOR
ROXúWXUXOPXúWXU
EX UDSRUD
DUWÕUPDNAşağıda
LoLQ KDQJL
QRNWDODUD
rehabilitasyonlarla
verimin ne$úD÷ÕGD
kadar ar�VXQXODQ
rılabileceğine
dair birJ|UH
tablo YHULPL
oluşturulmuştur.
sunulan
bu
NRQVDQWUHROPDPÕ]JHUHNWL÷LJ|VWHULOPHNWHGLU

rapora göre verimi ar�rmak için hangi noktalara konsantre olmamız gerek�ği gösterilmektedir:

7DEOR9HULPDUWÕUÕFÕUHKDELOLWDV\RQODU
ø\LOHúWLUPHdDOÕúPDVÕ
.|PUNXUXWPDVLVWHPLNXUXOPDVÕ
<DQPDVLVWHPLRSWLPL]DV\RQX
.D]DQKDYD|QÕVÕWÕFÕ\]H\LDUWÕUÕOPDVÕ
+DYD|QÕVÕWÕFÕVÕRSWLPL]DV\RQX
%DFDJD]ÕQHPLDOÕQPDVÕ
%DFDJD]ÕÕVÕVÕQÕQGH÷HUOHQGLULOPHVL
%XKDUNDoDNODUÕQÕQD]DOWÕOPDVÕ
.XUXPIOH\LFLOHULQRSWLPL]DV\RQX
&UXIODQPDYH\DQPDRGDVÕNLUOHQPHVLQLQD]DOWÕPÕ
.ODWPDVLVWHPL\HQLOHQPHVL
gOoNRQWUROVLVWHPLL\LOHúWLULOPHVL\HQLOHQPHVi
%HVOHPHVX\XÕVÕWÕFÕODUÕRSWLPL]DV\RQX
.RQGHQVHU2SWLPL]DV\RQX
6R÷XWXFXVLVWHPSHUIRUPDQVÕQÕQL\LOHúWLULOPHVL
%XKDUWUELQLL\LOHúWLULOPHVL

9HULP$UWÕúÕ 
-
-

-
-
-

-


-
-
-
-
-

'R÷DORODUDNROD\DVDGHFHHVNLVDQWUDOODUÕQL\LOHúWLULOPHVLRODUDNEDNÕOPDPDOÕGÕU
gUQH÷LQDúD÷ÕGDNL7DEORGD$OPDQ\D¶GDNL1LHGHUDXVVHP6DQWUDOÕQGDKDQJLGL]D\Q 11
GH÷LúLNOLNOHUL\OHVDQWUDOYHULPLDUWÕUÕOGÕ÷ÕJ|UOHELOLU

gOoNRQWUROVLVWHPLL\LOHúWLULOPHVL\HQLOHQPHVi
%HVOHPHVX\XÕVÕWÕFÕODUÕRSWLPL]DV\RQX
.RQGHQVHU2SWLPL]DV\RQX
6R÷XWXFXVLVWHPSHUIRUPDQVÕQÕQL\LOHúWLULOPHVL
%XKDUWUELQLL\LOHúWLULOPHVL

-
-
-
-
-

Doğal olarak olaya sadece eski santralların iyileş�rilmesi olarak bakılmamalıdır. Örneğin aşağıdaki Tabloda

'R÷DORODUDNROD\DVDGHFHHVNLVDQWUDOODUÕQL\LOHúWLULOPHVLRODUDNEDNÕOPDPDOÕGÕU
Almanya’daki Niederaussem
Santralında hangi dizayn değişiklikleriyle santral verimi ar�rıldığı görülebilir:
gUQH÷LQDúD÷ÕGDNL7DEORGD$OPDQ\D¶GDNL1LHGHUDXVVHP6DQWUDOÕQGDKDQJLGL]D\Q
GH÷LúLNOLNOHUL\OHVDQWUDOYHULPLDUWÕUÕOGÕ÷ÕJ|UOHELOLU

Niederhaussem Santralı, Almanya’da RWE ﬁrmasının 2003 yılında işletmeye aldığı 1.012 MW’lık santraldır.

7DEOR 31LHGHUDXVVHP6DQWUDOÕQGD9HULP$UWÕúÕ 
0:¶OÕNELUQLWHQLQRUWDODPDQHWYHULPL

6R÷XWPD.XOHRSWLPL]DV\RQX.RQGHQVHUEDVÕQFÕGúUOPHVL

%DFDJD]ÕÕVÕVÕQÕQGH÷HUOHQGLULOPHVL

%XKDUSDUDPHWUHOHULQLQDUWÕUÕOPDVÕ

3URVHV2SWLPL]DV\RQX

'DKD\NVHNYHULPOL7UELQNXOODQÕOPDVÕ

øoLKWL\DFÕQ GúUOPHVL
1LHGHUDuVVHP761HW9HULP










Yakıt, Ruhr havzasının
2500 kCal/kg, %6 kül ve %53,3’lük linyi�dir. Kazan tek geçişli süperkri�k kule �pi
1LHGHUKDXVVHP6DQWUDOÕ$OPDQ\D¶GD5:(ILUPDVÕQÕQ\ÕOÕQGDLúOHWPH\HDOGÕ÷Õ
kazandır.
Kızgın buhar sıcaklığı 5800C
ve basıncı
275 bardır. Kazan EVT, Babcock, Steinmüller; Türbin Siemens
0:¶OÕNVDQWUDOGÕU
<DNÕW
5XKUKDY]DVÕQÕQN&DONJNOYH¶ON


OLQ\LWLGLU
.D]DQWHNJHoLúOL
İmala�
dır. SO2
emisyonu max. VSHUNULWLNNXOHWLSLND]DQGÕU
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5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ BELGELERİ VE PLANLARINDA
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Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi Türkiye’deki kömür santralları yaşlandığı için Türkiye’de santralların
rehabilite edilerek üre�mleri ve verimlerinin ar�rılacağı “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleş�rme
Strateji Belgesi” başlıklı 17.03.2004 Tarih ve 2004/3 sayılı YPK(Yüksek Planlama Kurulu) Kararında yer almış�r.
Başbakan’ın Başkanı olduğu YPK’nın bu kararının 6. sayfasının Arz Güvenliği başlıklı bölümünün 1. maddesinde
“saptanan rehabilitasyon ve yenileme ya�rımı ih�yaçlarından çok acil olduğu tespit edilenlerin ivedilikle
yapılabilmesi için 2005 yılı bütçesinden yeterli ödenek sağlanacak�r” denilmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) “2010-2014 Stratejik Planı”nının 21. sayfasındaki 3.2 no’lu hede�e
“ Mevcut Kamu elektrik üre�m santrallarında yeni teknolojiler kullanılarak verimi yükseltmek ve üre�m
kapasitesini ar�rmak için yapılan bakım, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarının 2014 yılı sonuna
kadar tamamlanması sağlanacak�r” denilmektedir. Bu hedeﬁn al�nda da rehabilitasyonu planlanan 10 termik
santral listelenmiş�r. . İlk olarak ta Kangal ve Yeniköy Santrallarında rehabilitasyon programları uygulanmış�r.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 02.01.2018 tarih ve 30289 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış
ve üre�m tesislerinde verim ar�rma konusu E9 sayılı Eylem koduyla yer almış�r. Buna göre: “Fosil yakıtlı
termik santralların ve hidroelektrik santralların enerji verimliliğinin ar�rılması ve iç tüke�mlerinin düşürülmesi
için gerekli bakım faaliyetlerinin yürütülmesi, yenileme ve iyileş�rme faaliyetlerine dair etüd çalışmalarının
yapılması ve gerekli görülmesi durumunda ﬁnansal teşvik modellerinin tasarlanmasıdır”.
Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler listelenmiş�r:
• Santralların toplam üretken (TPM), koruyucu ve önleyici bakım programlarının geliş�rmeleri ve
uygulamaları takip ve koordine edilecek�r.
• Etüt çalışması kapsamına girecek santrallar kapasite, yaş, teknoloji, verimlilik, iç tüke�m gibi kriterler
çerçevesinde belirlenecek, önceliklendirilecek�r.
• Finansal ve teknik yapılabilirlik etütleri yürütülecek�r.
• Yapılacak planlama çerçevesinde detay faaliyet ve ya�rım planlaması yapılacak�r.
• Teşvik ih�yacı değerlendirilecek ve bu doğrultuda gerekiyorsa teşvik mekanizması tasarlanacak�r.
• Ekonomik olarak yapılabilir ve teknik olarak uygulanabilir olması durumunda gerekli kaynak tahsisi
yapılacak�r.
• İzleme, doğrulama ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek�r

6. TÜRKİYE’DE REHABİLİTASYON ÖRNEKLERİ
6.1.

Yeniköy Santralı

6.1.1. Yeniköy Santralının Sorunları
• YEAŞ’ın hazırladığı raporda; 630 ton/saat kapasiteli (210 MW) santral kazanlarının yanma odasındaki
son kızdırıcı al�ndaki sıcaklığın 1050 °C’nin üzerinde (Ölçümlerde 1190 °C) olmasından dolayı kül
ergimesi ve ne�cesinde sıvılaşan curufun borulara sıvandığı, kazanın nefes alamadığı, kazan yanma
odasında vakum tutulamadığı, ayrıca yüksek sıcaklıktan dolayı kızdırıcı borularının mikro yapılarında
bozulma olduğu, bu nedenle de her ay en az bir defa kızdırıcı boru patlakları olduğu belir�lmektedir.
• Ayrıca, uçucu gazla gelen yüksek sıcaklıktaki kül ve cürufun, kazanın semer bölgesinde birik�ği, sonra
da hızla aşağıya düşerek son yanma ızgarasını hasarlandırdığı, ne�cesinde kazanın devreden çık�ğı
belir�lmektedir.
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• Yine yüksek gaz sıcaklığından dolayı,( cüruﬂanma ne�cesinde borularda ısı alış verişi olmadığından
dolayı) ça� kızdırıcılarında deformasyonlar olduğu, ne�cesinde bu bölgede çok sık boru patlakları
olduğu, ça� kızdırıcılarında 1992’de 16 cm, 1995’de 30 cm olan çökmenin son yıllarda 60 cm’i geç�ği,
çökme tehlikesi olduğu, emniyetsiz bir ortamda çalışıldığı anla�lmaktadır.
• Bu nedenle 210 MW’lık ünitelerin, yani 630 t/h kazan kapasitesinin, 540 t/h’lerde , dolayısı ile
ünitelerin 160 – 170 MW güçlerde , 40 MW eksik yükte çalış�rıldığı,
• Bu şekilde düşük yükte çalış�rmada bile, 3 ayda bir kazan devre harici yapılarak 1 ha�a kuru
temizlik,
9 – 12 ayda bir de 1 – 1,5 aylık duruş gerek�ren yüksek basınçlı su ile temizlik yapılmasının gerek�ği,
• Ünite düşük yükte çalış�ğı için veriminde oldukça düştüğü,
• İşletme maliyetlerinin yükseldiği, örneğin, 210 MW’da % 17 olan işçilik maliyetlerinin, 160 – 170
MW’larda % 23’lere çık�ğı, yılda 400.000.000 kWh/yıl üre�lemeyen enerji olduğu belir�lmektedir.
• 210 MW yükte çalışılması durumunda 8 ha�alık bir süreçte kazan içerisindeki gaz kanalları komple
�kanarak kazanın bloke olmasına neden olmaktaydı.
• 160-170 MW seviyesinde çalışmak şar�yla yılda bir kez 45 gün kapsamlı kazan temizliği çalışması
gerekmekteydi. Bu temizlik esnasında kazanda diğer bakım çalışmaları yapılamıyor, dolayısıyla bakım
süresi uzuyordu.
• Özellikle SH 2 kızdırıcısında ayda ortalama 2 kez boruların kavrulması sebebiyle boru patlağı yaşanıyor
ve ünite devre dışı kalıyordu
• Yanma odası üzerindeki ça� kızdırıcı bölgesi aşırı ısınmadan dolayı deforme olmuş, yer yer oluşan
çatlaklar sebebiyle kollektör bölgesinde kül kaçağı oluşmuş durumdaydı. Kazanların çökme riski
bulunmaktaydı.
6.1.2. Yapılan İşlemler
Yeniköy Santralında rehabilitasyonda yapılan önemli işler şöyle özetlenebilir.
• Kömür besleyicilere yeni kömür kalınlık ayar sistemi tesis edilmiş�r.
• Değirmenlere kömürü dağıtan bant konveyörlere yeni tahrik sistemleri ve hız kontrol üniteleri monte
edilmiş�r.
• Değirmenlerin seperatörleri yenilenmiş ve değirmen yatakları bakımı yapılmış�r.
• Yeni dizayn kömür yakıcıları monte edilmiş ve tüm kömür kanalları yenilenmiş�r.
• Yakıcıların üzerine OFA (Over Fire Air) hava nozulları monte edilmiş�r. OFA hava nozullarına hava
beslemesi için tüm hava kanal sistemi yeniden dizayn edilmiş ve yeni hava sistemi monte edilmiş�r.
Hava kanallarındaki tüm klapeler tamir edilmiş ve gerek�ğinde yenilenmiş�r.
• Taze hava fanlarına yeni şa�, kanatlar, yataklar monte edilmiş�r.
• Luvo’daki (hava ön ısı�cı) tüm petekler yenilenmiş, yataklar, ﬂanşlar tamir edilmiş�r.
• Yağ yakıcıları daha modern hale ge�rilmiş�r. Kontrol sistemi yenilenmiş�r.
• Cebri çekme fanına yeni şa�, kanatlar ve yataklar monte edilmiş�r.
• Basınçlı kısımlardan ça� kızdırıcıları tamamen, kızdırıcı ve tekrar kızdırıcılar kısmen değiş�rilmiş�r.
• Kazan domundaki tüm siklon, su seperatörleri ve ayırıcılar değiş�rilmiş�r.
• Kazan emniyet ven�llerinde yeni dizayn susturucu sistemler monte edilmiş�r.
• Kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı püskürtme valﬂeri yenilenmiş�r.
• Yeni dizayn sulu kurum üﬂeyiciler monte edilmiş�r.
• OFA nozulları ve sulu kurum üﬂeyiciler için mevcut çelik konstrüksiyona servis pla�ormları monte
edilmiş�r.
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• Son yanma ızgaraları, yeni tahrik üniteli, frekans kontrollu hale ge�rilmiş�r.
• Yüksek basınç bypass istasyonu yenilenmiş�r.
• Hasarlanmış ve bozulmuş kazan askıları ve boru askıları tamir edilmiş ve gerekli olanlar
yenilenmiş�r.
• Kazan borularında ve yüksek basınç borulardaki çalışmalar tamamlanınca kimyasal temizleme
ve arkasından buhar üﬂeme yapılmış�r.
• Kazan ve yardımcılarıyla yüksek sıcaklıktaki boru ve kanalların izolasyon malzemeleri
yenilenmiş�r.
• Kömür yakıcıları, yağ yakıcıları, OFA nozulları için refrakter malzemeler yenilenmiş�r.
• Rehabilitasyon kapsamında temin edilen yeni elektrik motorları ve korumaları monte edilmiş�r.
• Kazan için Digital Kontrol Sistemi yenilenmiş�r.
• Cüruf çıkarıcıdaki sızdırmazlık elemanları yenilenmiş�r.
• Temin edilen malzemeler korozyona karşı koruyucu boyayla boyanmış�r.
6.1.3. Rehabilitasyonun Sonuçları
• Kazanda yapılan rehabilitasyon sonrası gözlenen durum:
a. Kazan cüruﬂanma problemi giderilmiş�r.
b. Kazanda yıl içerisinde hiçbir temizlik ih�yacı kalmamış�r.
• Yıl sonunda herhangi bir temizlik ih�yacı olmamasına rağmen santralın ve diğer ekipmanların
 <ÕOVRQXQGDKHUKDQJLELUWHPL]OLNLKWL\DFÕROPDPDVÕQDUD÷PHQVDQWUDOÕQYHGL÷HU
genel bakımHNLSPDQODUÕQJHQHOEDNÕPYHNRQWUROOHULLoLQGXUXOGX÷XQGDND]DQLoHULVLEDVLWoH
ve kontrolleri için durulduğunda kazan içerisi basitçe hava tutularak temizlenebilir
durumdadır.KDYDWXWXODUDNWHPL]OHQHELOLUGXUXPGDGÕU
 .Õ]GÕUÕFÕODUGDNLERUXSDWODNODUÕGXUPXúWXU
• Kızdırıcılardaki
boru patlakları durmuştur.
 5HKDELOLWDV\RQVRQUDVÕQGDNOND\PDVÕQGDQGROD\ÕWULS\DúDQPDPÕúWÕU
• Rehabilitasyon
sonrasında kül kaymasından dolayı trip yaşanmamış�r.
 dDWÕNÕ]GÕUÕFÕGDKHUKDQJLELUGHIRUPDV\RQROPD\ÕSNROOHNW|URGDVÕQDNOJHoLúL
HQJHOOHQPLúWLU
• Ça� kızdırıcıda
herhangi bir deformasyon olmayıp kollektör odasına kül geçişi engellenmiş�r.
 5HKDELOLWDV\RQVRQUDVÕQLWHQLWHVDDWLQ]HULQGHoDOÕúPÕú
• Rehabilitasyon
sonrası 1. ünite 9100, 2. ünite 10300 saa�n üzerinde çalışmış olmasına rağmen
ROPDVÕQDUD÷PHQ0:FLYDUÕQGDUHWLPLFUXIODQPDROPDNVÕ]ÕQVRUXQVX]
210 MW civarında
üre�mi cüruﬂanma olmaksızın sorunsuz olarak gerçekleş�rmiş�r.
RODUDNJHUoHNOHúWLUPLúWLU

ùHNLOYHQLN|\6aQWrDOÕUHKDELOLWDV\RQ|QFHVLYHVRQUDVÕ

.DQJDO6DQWUDOÕ
 .DQJDO6DQWUDOÕQÕQ6RUXQODUÕ
³7HUPLN6DQWUDOODU³LoLQ(h$ù¶ÕQGDQÕúPDQÕRODQ*D]LhQLYHUVLWHVL(QHUMLdHYUH
6LVWHPOHUL(QGVWUL\HO5HKDELOLWDV\RQ$UDúWÕUPD0HUNH]LQLQ *(d(5 KD]ÕUODGÕ÷Õ
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6.2. Kangal Santralı
6.2.1. Kangal Santralının Sorunları
“Termik Santrallar“ için

EÜAŞ’ın danışmanı olan Gazi Üniversitesi Enerji Çevre Sistemleri Endüstriyel

Rehabilitasyon Araş�rma Merkezinin (GEÇER) hazırladığı 28.06.2004 tarihli ara raporunda ve 28.04.2005 tarihli
“Elektrik Üre�m AŞ.nin Termik Santrallarının Yanma Sorunları ile Toplu Değerlendirme Raporu”nda Kangal
Termik Santralındaki sorunlar çok detaylı olarak anla�lmış ve yanma op�mizasyonunun ve rehabilitasyonun
yapılması gereği şiddetle vurgulanmış�r.
Raporlarda belir�len sorunlar şöyle özetlenebilir:
• 1 ve 2 no’lu kazanlar 2003 ve 2004 yıllarında 3 no’lu kazana kıyasla kWh başına % 4-10 arasında daha
fazla kömür yakmış�r.
• Buna karşılık, 2 no’lu kazan aynı yıllarda 3 no’lu kazana kıyasla 5-17 kat daha fazla fuel-oil, 1 no’lu
kazan ise 5-16 kat daha fazla fuel-oil yakmış�r. 3 no’lu kazanla karşılaş�rıldığında, 2 no’lu kazan anılan
dönemde 8.330 ton, 1 no’lu kazan ise 1.872 ton daha fazla fuel-oil yakmış�r. Burada pra�kte yanmanın
sürekliliği, kömürün fuel-oil ile ikamesi yoluyla sağlanabilmiş�r.
• Anılan süre zar�nda, 3 no’lu kazanla karşılaş�rıldığında, 2 no’lu kazan 404 ton, 1 no’lu kazan ise 319
ton daha fazla motorin yakmış�r.
• Ocak-Şubat 2004 aylarında yapılan analizlerde yanmamış karbon oranı 1 no’lu kazan cürufunda %
39,9; 2 no’lu kazan cürufunda % 32,5; 3 no’lu kazanda ise % 10 dolayında bulunmuştur.
• Raporların yazıldığı tarihten önceki son beş yılın yakıt tüke�mi kayıtları, kWh başına fuel-oil
tüke�minin gi�kçe ar�ğını göstermiş�r. 1999’da 3-3,8 gr/kWh olan fuel-oil payı, 2003’de 15,7- 19,2
gr/ kWh değerine ulaşmış�r.
• 3 no’lu kazanın devreye alma sayısı diğerlerinin 1/3’ünden daha azdır. Örneğin 2003 yılındaki devreye
alma sayıları 3 no’lu kazanda 20 iken, 1 no’lu kazanda 72 ve 2 no’lu kazanda 68 olmuştur.
• Yukarıdaki sonuçlar, 1 ve 2 no’lu kazanlarda yanmanın çok verimsiz ve kötü olduğunu, bu nedenle
kömürün gerek�ği gibi kurutulamadığı, öğütülemediği, tutuşturulamadığı ve yakılamadığını, bunlar için
gerekli ısının kömür yakılması ile değil, fuel-oil yakılması ile sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir
(fuel-oil ikamesi). 1 ve 2 no’lu kazanların yanma odalarında aşırı basınç salınımları, puﬂamalar ve yanma
kararsızlıkları görülmektedir. 1 ve 2 no’lu kazanlarda çok aşırı sızdırmazlık sorunları bulunmakta, yanma
odası ve duman kanallarında hava sızmaları ve Hava ön ısı�cı da aşırı hava kaçağı bulunmaktadır.
6.2.2. Yapılan İşlemler
Rehabilitasyonda yapılan işlemler şöyle özetlenebilir.
• Modiﬁye edilmiş kömür yakıcıları ve kömür kanalları monte edilmiş�r.
• Hava ve baca gazı kanallarında tamirat ve yenilemeler yapılmış�r. Hasarlanan kompansatörler
yenilenmiş�r.
• Kömür transportlarının yerleri değiş�rilmiş, kömür şutları genişle�lmiş�r.
• Yanma odasında, kömür yakıcıları, gaz kanalı girişinde, yanma odasıyla cüruf ızgarası arasında
sızdırmazlık sağlanmış�r.
• Kömür kaloriﬁk değeri düştüğünden aynı kalori miktarını sağlamak için kömür miktarı artacağından
değirmenlerin öğütme kapasitesi 56,3 ton/saat’ten 72 ton/saate çıkarılmış�r.
•Değirmenle gaz ve kömür kanalları arası sızdırmazlık sağlanmış, kömür seperatörlerinde modiﬁkasyon
yapılmış�r.
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• Dizayn değişikliği yapılan bütün kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı borularıyla, yakıcılar çevresindeki
evaporatör boruları değiş�rilmiş�r.
•Yanma odasını çevreleyen kuşaklar değiş�rilmiş�r.
• Döner Hava Isı�cılarının sızdırmazlığı sağlanmış, üst yatak, tahrik üniteleri ve ısıtma elemanları
monte edilmiş�r.
• Ateş tuğlaları ve izolasyon yenilenmiş�r.
• Mevcut kurum üﬂeyiciler iptal edilerek 48 adet yeni buharlı kurum üﬂeyici monte edilmiş�r. Bu
kurum üﬂeyiciler için yeni pla�ormlar imal edilerek monte edilmiş�r.
• Fuel oil ha�ndaki valﬂer ve debimetreler yenilenmiş�r.
• Hava ön ısı�cı uçucu kül ha� ve kazan al� ızgarası yenilemiş�r.
• Kızgın buhar ha�ndaki basınç ölçme cihazları yenilenmiş�r.
• YB bypass vanasında bakım yapılmış�r.
• Basınçlı kısımlardaki emniyet ven�lleri yenilenmiş�r.
• Kazan al� son yanma ızgarasında tahrik üniteleri, rulmanlar, hava dağı�m kanalları, soğutma
sisteminin aşınan kısımları, sızdırmazlık elemanları yenilenmiş�r.
• Cebri çekme fanları, kapasiteleri %30 fazla olan yenileriyle değiş�rilmiş ve taze hava fanlarının sabit
ve hareketli kanatları değiş�rilmiş�r.
• Tüm menholler ve damperler tamir edilmiş veya yenilenmiş�r.
• Yüksek basınç bypas valﬂeri tamir edilmiş ve basınçlı kısımlardaki tüm emniyet ven�lleri
yenilenmiş�r.
• Yanma odasına kamera monte edilerek kontrol odasından izleme imkanı sağlanmış�r.
• Buhar ve su boruları ile gaz kanallarının boru askıları tamir edilmiş ve gereken parçalar yenilenmiş�r.
• Yukarıdaki değişikliklere paralel olarak elektrik ve ölçü kontrol sistemlerinde dizayn değişiklikleri
yapılmış ve gelişen teknolojiye uygun yeni parçalar takılmış�r.
6.2.3. Rehabilitasyonun Sonuçları
• Yapılan rehabilitasyonlar sonucunda 1. ve 2. ünitede yük kısıtlamaları kaldırılmış ve aşağıdaki
iyileşmeler kaydedilmiş�r.
• Üre�m kapasitesi 120-125 MW iken 145-150 MW’a yükselmiş�r.
• Termik verim % 28-30 civarında iken % 33-34’e yükselmiş�r.
• Özgül ana yakıt tüke�mi (başka bir ifadeyle 1 kWh elektrik enerjisi üretmek için ne kadar kömür
tüke�leceği) 2,4-2,9 kg/kWh’den 2,1-2,17 kg/kWh’e düşürülmüştür.
• Yardımcı yakıt ( fuel-oil ve motorin ) tüke�mi düşürülmüştür.
• Özgül ısı tüke�mi düşürülmüştür.
• İç tüke�m yüzdesi düşürülmüştür.
Bu rehabilitasyon çalışması son yıllarda dünya gündemindeki en önemli konulardan biri olan iklim
değişikliğiyle mücadelede de önemli bir adımdır. Linyit yakan termik santrallarda verimde % 1 ar�ş, CO2 (
karbon dioksit ) salınımında % 3 azalma sonucu doğurur. Kangal Termik Santralı 1. ve 2. ünitelerdeki
verim % 28-30’lardan % 33-34’e çık�ğına göre %4 verim ar�şı olduğunu kabul edersek CO2 salınımı %12
düşürülmüş olmaktadır.
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7. SONUÇ
Santrallar yaşlandıkça performans düşer, verimleri, emre amadelikleri ve güvenilirlikleri azalır.
Her santralda yapılan ölçümlere göre farklı bir rehabilitasyon programı yapılacak olsa da temel olarak
iyileş�rmeler; kömür kurutma sistemi kurulması, yanma sistemi op�mizasyonu, hava ön ısı�cı op�mizasyonu,
baca gazı nemi alınması, baca gazı ısısının değerlendirilmesi, su buhar çevriminde buhar kaçaklarının azal�lması,
kurum üﬂeyicileri op�mizasyonu, cüruﬂanma ve yanma odası kirlenmesinin azal�lması, kül atma sistemi
yenilenmesi, ölçü kontrol sistemi iyileş�rilmesi veya yenilenmesi, besleme suyu ısı�cıları op�mizasyonu,
kondenser op�mizasyonu, soğutma sistemi performansının iyileş�rilmesi ve buhar türbini iyileş�rmesi
sayılabilir.
Verimsiz santralları verimli hale ge�rmek de temiz enerjidir, çünkü verimdeki her %1 ar�ş, CO2 emisyonunda
%2,5-3 düşüş anlamına gelir.
Kangal ve Yeniköy Santralları kazanlarında yapılan rehabilitasyonlar sonucu güvenilirlikleri, emre amadelikleri,
verimleri artmış, birim elektrik üre�mi için harcanan ana yakıt ve yardımcı yakıt tüke�mleri düşmüş,
santrallardaki CO2 emisyonu %12’nin üzerinde bir düşüş sağlanmış�r.
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TERMİK SANTRALLARDA PERFORMANS İZLEME
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Proje Öncesi Aşamalar:
Avrupa Birliği Ka�lım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 18 Mart Çan Termik Santralında uygulanmak
üzere “Pilot Project for Analysis of the Thermal Power Genera�on Facili�es (CS-01.b) isimli proje Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Électricité de France (EDF) arasında Ocak 2017’de imzalanmış�r. Projenin amacı
Termik Santrallarda verimlilik araş�rması ve verimlilik ar�şlarının hangi noktalardan sağlanabileceğidir.
Proje Kapsamında;
• Mart 2017’de EDF’den 8 uzman Santrala Teknik Ziyaret yaparak, Equipment Assessment Report,
Rota�ng Assessment Report ve Recommenda�ons raporlarını sundular.
• Temmuz 2017’de EÜAŞ’tan 10 kişilik grubu EDF’e ait La Défense Verimlilik İzleme Merkezi ve Vaires sur
Marne Santralında teknik incelemelerde bulundu.
• Ağustos 2017 EDF tara�ndan Ön Performans Raporunun Sunuldu.
• Ağustos 2017 – Ocak 2018 periyodunda Santrala ait dataların EDF’e aktarımı sağlandı.
• Haziran 2018’de Final Raporunun Sunuldu ve proje kapanışında önemli kazanımlar elde edildi.
IPA Projesinin Kazanımları;
• Santral teknik ekibine verimlik bakış açısı kazandırmış�r. EDF grubu ile proje bitmesine karşın karşılıklı
bilgi paylaşımı hala sürmektedir.
• Raporda tavsiye edilen noktalar üzerinde verimlilik ar�şının sağlanması için düzel�ci süreçler başlamış
veya planlanmış�r.
• Gelişen bakış açışı ve konuya artan ilgi sayesinde, Santralımızın kurulumundan beri sahip olduğu ancak
teknik bazı sebeplerden dolayı kullanamadığı Performans İzleme Yazılımı ’nda yapılacak çalışmalar
başladı.
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Termik Santrallarda Performans İzlemenin Önemi:
Termik Santrallarda verimlilik, çok sayıda parametreye bağlıdır. Elektrik enerjisinin ile�m ve tüke�m
boyutları ile kıyaslandığında, “üre�mde verimlilik” kavramının, yakıt tüke�mini azaltmak başta olmak üzere
şebekeye daha fazla enerji verebilmeye uzanan daha yüksek tasarruf potansiyeli taşımakta olduğu görülecek�r.
Termik Santrallarda düzenli ve isabetli bakım da, Santralın gerek emre amadeliğini gerekse de verimini en
üst düzeyde tutmaya olanak sağlayacak bir kavramdır. Ayrıca, ekonomik açıdan en etkin işletme ve bakım
stratejilerinin saptanması ve uygulanmasına olanak sağlayabilmek için, en güncel nicelik bilgilerine erişilmesi
ve bunların işlenebilmesi de gereklidir. Ekipman yıpranması, çevresel koşullar, yakıt koşulları, ve yük değişimleri
türünden sınırlayıcı koşulları da dikkate almak sure�yle, işletme verileri ile referans şartlarını sürekli izleyen
ve kıyaslayan hedef odaklı ve kullanıcı dostu bir Performans İzleme Yazılımının varlığı da işletmeciye gerekli
ƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬ
ĞŶ ŐƺŶĐĞů
ŶŝĐĞůŝŬ
ďŝůŐŝůĞƌŝŶĞ
ĞƌŝƔŝůŵĞƐŝ
ďƵŶůĂƌŦŶ ŝƔůĞŶĞďŝůŵĞƐŝ
ĚĞ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ͘
önlemleri
zamanındaŝĕŝŶ͕
alabilme
olanağını
sağlaması
açısında
önem ǀĞ
taşımaktadır.
Böylesi bir yazılım,
“Online
ŬŝƉŵĂŶǇŦƉƌĂŶŵĂƐŦ͕ĕĞǀƌĞƐĞůŬŽƔƵůůĂƌ͕ǇĂŬŦƚŬŽƔƵůůĂƌŦ͕ǀĞǇƺŬĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝƚƺƌƺŶĚĞŶ
ƐŦŶŦƌůĂǇŦĐŦŬŽƔƵůůĂƌŦ
(çevrim içi) Performans İzleme Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. 18 Mart Çan Termik Santralının kurulumu
ĚĂ ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůŵĂŬ ƐƵƌĞƚŝǇůĞ͕ ŝƔůĞƚŵĞ ǀĞƌŝůĞƌŝ ŝůĞ ƌĞĨĞƌĂŶƐ ƔĂƌƚůĂƌŦŶŦƐƺƌĞŬůŝ ŝǌůĞǇĞŶ ǀĞ ŬŦǇĂƐůĂǇĂŶ ŚĞĚĞĨ
aşamasında bu yazılım Steag Energy Services GmbH tara�ndan tesis edilmiş ve kullanıma başlanmış�r. Zaman
ŽĚĂŬůŦ ǀĞ ŬƵůůĂŶŦĐŦ ĚŽƐƚƵ ďŝƌ WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ 7ǌůĞŵĞ zĂǌŦůŦŵŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ ĚĂ ŝƔůĞƚŵĞĐŝǇĞ ŐĞƌĞŬůŝ ƂŶůĞŵůĞƌŝ
içerisinde verimlilik anlayışındaki değişim ve bu konuya ilginin artması sonucu yazılımın güncellenmesi ve
ǌĂŵĂŶŦŶĚĂ ĂůĂďŝůŵĞ ŽůĂŶĂŒŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ƂǇůĞƐŝ ďŝƌ ǇĂǌŦůŦŵ͕ ͞KŶůŝŶĞ
tekrar;ĕĞǀƌŝŵ
ak�f edilmesi
ih�yacı doğmuştur.
2017 yılında
Santralda tekrar
güncellenmiş
ve ak�
f olarak
ŝĕŝͿ WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
7ǌůĞŵĞ ^ŝƐƚĞŵŝ͟
ŽůĂƌĂŬ sistem
ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
ϭϴ DĂƌƚ
ĂŶ dĞƌŵŝŬ
^ĂŶƚƌĂůŦŶŦŶ
kullanılmaya
başlanmış�r. ďƵǇĂǌŦůŦŵ ^ƚĞĂŐŶĞƌŐǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ'ŵď,ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶƚĞƐŝƐĞĚŝůŵŝƔǀĞŬƵůůĂŶŦŵĂ
ŬƵƌƵůƵŵƵĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ
ĂŵĂŶ
ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬ
ĂŶůĂǇŦƔŦŶĚĂŬŝ
ĚĞŒŝƔŝŵ
ǀĞ ďƵ ŬŽŶƵǇĂ ŝůŐŝŶŝŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵ
BuďĂƔůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
sistemin çalışma
adımları
aşağıda
belir�lmiş
olduğu şekilde
özetlenebilir:
ǇĂǌŦůŦŵŦŶ
ŐƺŶĐĞůůĞŶŵĞƐŝ
ǀĞ
ƚĞŬƌĂƌ
ĂŬƚŝĨ
ĞĚŝůŵĞƐŝ
ŝŚƚŝǇĂĐŦ
ĚŽŒŵƵƔƚƵƌ͘
ǇŦůŦŶĚĂ mevcut
ƐŝƐƚĞŵ ^ĂŶƚƌĂůĚĂ
•
EBSILON Professional (termodinamik hesaplama yazılımı) ϮϬϭϳ
vasıtasıyla,
santralın
ƚĞŬƌĂƌŐƺŶĐĞůůĞŶŵŝƔǀĞĂŬƚŝĨŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂǇĂďĂƔůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
termodinamik bir modelinin oluşturulması sağlanmış�r.
ƵƐŝƐƚĞŵŝŶĕĂůŦƔŵĂĂĚŦŵůĂƌŦĂƔĂŒŦĚĂďĞůŝƌƚŝůŵŝƔŽůĚƵŒƵƔĞŬŝůĚĞƂǌĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ͗

x
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^/>KE WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ;ƚĞƌŵŽĚŝŶĂŵŝŬ ŚĞƐĂƉůĂŵĂ ǇĂǌŦůŦŵŦͿ ǀĂƐŦƚĂƐŦǇůĂ͕ ŵĞǀĐƵƚ ƐĂŶƚƌĂůŦŶ
ƚĞƌŵŽĚŝŶĂŵŝŬďŝƌŵŽĚĞůŝŶŝŶŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘

x ^͛ƚĞŶ ĂŶůŦŬ ƂůĕƺůĞŶ ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ ŽƚŽŵĂƚŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĂůŦŶŵĂƐŦ ǀĞ ŐƺŶĐĞůͬŐĞƌĕĞŬ ǀĞƌŝŵŝŶ
x ^͛ƚĞŶ
ĂŶůŦŬ
ƂůĕƺůĞŶ
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ
ŽƚŽŵĂƚŝŬ
ŽůĂƌĂŬ
ĂůŦŶŵĂƐŦ
ŐƺŶĐĞůͬŐĞƌĕĞŬ
ǀĞƌŝŵŝŶ
•DCS’ten
anlık ölçülen
değerlerin
otoma�
k olarak
alınması
güncel/gerçek
verimin
gösterilmesi
sağlanmış�r.
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝ
ƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
ƵŶƵŶ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞƐŝ
ŝĕŝŶve^ĂŶƚƌĂů
ĂŶĂ ǀĞ
ŬŽŶƚƌŽů
ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞŶ
ŽŶůŝŶĞ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝ
ƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
ƵŶƵŶ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞƐŝ
ŝĕŝŶ
^ĂŶƚƌĂů
ĂŶĂ
ŬŽŶƚƌŽů
ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞŶ
ŽŶůŝŶĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝ KW
ƐĞƌǀĞƌana
ƺǌĞƌŝŶĚĞŶ
^Z͗͗WK^ ŵŽĚƺůƺŶĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŦŶ
ĚĞŒĞƌůĞƌŝSR::EPOS
BununĚĂƚĂ
gerçekleşmesi
için Santral
kontrol sisteminden
online dataƚĂƔŦŶĂƌĂŬ͕
transferi OPC
server üzerinden
ĚĂƚĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝ
KW
ƐĞƌǀĞƌ
ƺǌĞƌŝŶĚĞŶ
^Z͗͗WK^
ŵŽĚƺůƺŶĞ
ƚĂƔŦŶĂƌĂŬ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŦŶ
ŝƔůĞŵĞƐŝŶŝ͕
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ
ƵǇŐƵŶůƵŒƵŶƵŶ
ŬŽŶƚƌŽůƺ ǀĞ
ĚƺǌĞůƚŝůŵĞƐŝ͕
ĚĂƚĂůĂƌŦŶ kontrolü
ďĂƔŬĂ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ
ĨŽƌŵĂƚƚĂ
modülüne
taşınarak,
programın
değerleri işlemesini,
değerlerin
uygunluğunun
ve düzel�lmesi,
ŝƔůĞŵĞƐŝŶŝ͕
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ
ƵǇŐƵŶůƵŒƵŶƵŶ
ŬŽŶƚƌŽůƺ
ǀĞ
ĚƺǌĞůƚŝůŵĞƐŝ͕
ĚĂƚĂůĂƌŦŶ
ďĂƔŬĂ ĨŽƌŵĂƚƚĂ
ŝƔůĞƚŵĞĐŝǇĞƐƵŶƵůƵŵƵǀĞƌĂƉŽƌŚĂůŝŶĚĞǀĞƌŝůŵĞƐŝƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
dataların
başka forma�a işletmeciye sunulumu ve rapor halinde verilmesi sağlanmış�r.
ŝƔůĞƚŵĞĐŝǇĞƐƵŶƵůƵŵƵǀĞƌĂƉŽƌŚĂůŝŶĚĞǀĞƌŝůŵĞƐŝƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘

x
x

PůĕƺůĞŶ ǀĞ ŚĞƐĂƉůĂŶĂŶ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůŝŬ ŐƂƌƐĞů ďŝƌŝŵŝŶ ŬŽŶĨŝŐƺƌĂƐǇŽŶƵ
PůĕƺůĞŶ ǀĞ ŚĞƐĂƉůĂŶĂŶ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůŝŬ ŐƂƌƐĞů ďŝƌŝŵŝŶ ŬŽŶĨŝŐƺƌĂƐǇŽŶƵ
•ǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘
Ölçülen ve hesaplanan verilerin gösterilmesine yönelik görsel birimin konﬁgürasyonu yapılmış�r.
ǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘

x 'ĞĕŵŝƔĞ ǇƂŶĞůŝŬ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ͕ ƵǌƵŶ ǀĂĚĞůŝ ŽůĂƌĂŬ ĂƌƔŝǀůĞŶŵĞƐŝ ƐƵƌĞƚŝǇůĞ ŝƔůĞƚŵĞ ǀĞƌŝůĞƌŝ ŝůĞ
Geçmişe ǇƂŶĞůŝŬ
yönelik verilerin,
vadeli
olarak
arşivlenmesi
sure�ƐƵƌĞƚŝǇůĞ
yle işletmeŝƔůĞƚŵĞ
verileriǀĞƌŝůĞƌŝ
ile hesaplama
x •'ĞĕŵŝƔĞ
ǀĞƌŝůĞƌŝŶ͕uzun
ƵǌƵŶ
ǀĂĚĞůŝ
ŽůĂƌĂŬ
ĂƌƔŝǀůĞŶŵĞƐŝ
ŝůĞ
ŚĞƐĂƉůĂŵĂƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶƵǌƵŶĚƂŶĞŵůŝƚƌĞŶĚůĞƌŝŶŝŶĂŶŦŶĚĂŽůƵƔƚƵƌƵůĂďŝůŵĞƐŝƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
ŚĞƐĂƉůĂŵĂƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶƵǌƵŶĚƂŶĞŵůŝƚƌĞŶĚůĞƌŝŶŝŶĂŶŦŶĚĂŽůƵƔƚƵƌƵůĂďŝůŵĞƐŝƐĂŒůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
sonuçlarının
uzun dönemli trendlerinin anında oluşturulabilmesi sağlanmış�r.
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WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ7ǌůĞŵĞ^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶĂůŦƔŵĂDĂŶƚŦŒŦ͗
Performans İzlemeWĞƌĨŽƌŵĂŶƐ7ǌůĞŵĞ^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶĂůŦƔŵĂDĂŶƚŦŒŦ͗
Sisteminin
Çalışma Man�ğı:




Performans İzleme Yazılımı, sistema�k olarak derlenen ve muhafaza edilen verilerin değerli bilgiye
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ 7ǌůĞŵĞ zĂǌŦůŦŵŦ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĞƌůĞŶĞŶ ǀĞŵƵŚĂĨĂǌĂ ĞĚŝůĞŶ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ĚĞŒĞƌůŝ
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐvasıtasıyla,
7ǌůĞŵĞ zĂǌŦůŦŵŦ͕
ŽůĂƌĂŬ ĚĞƌůĞŶĞŶ
ǀĞŵƵŚĂĨĂǌĂ
ĞĚŝůĞŶdeğer
ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ĚĞŒĞƌůŝ
dönüştürülmesi
günlükƐŝƐƚĞŵĂƚŝŬ
işletme
faaliyetlerine
gerçek
anlamda
katma
ďŝůŐŝǇĞ ĚƂŶƺƔƚƺƌƺůŵĞƐŝ ǀĂƐŦƚĂƐŦǇůĂ͕
ŐƺŶůƺŬ
ŝƔůĞƚŵĞ ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶĞ
ŐĞƌĕĞŬ
ĂŶůĂŵĚĂsağlayabilmektedir.
ŬĂƚŵĂ ĚĞŒĞƌ
ďŝůŐŝǇĞ
ĚƂŶƺƔƚƺƌƺůŵĞƐŝ
ǀĂƐŦƚĂƐŦǇůĂ͕
ŐƺŶůƺŬ
ŝƔůĞƚŵĞ
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶĞ
ŐĞƌĕĞŬ
ĂŶůĂŵĚĂ
ŬĂƚŵĂ
Örneğin,
belli başlı ekipmanların
farklı renklerle
göstermekte
buĚĞŒĞƌ
ekipmanların
ƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
PƌŶĞŒŝŶ͕ verimlerini
ďĞůůŝ ďĂƔůŦ hesaplamakta,
ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶ ǀĞƌŝŵůĞƌŝŶŝ
ŚĞƐĂƉůĂŵĂŬƚĂ͕
 ve
ĨĂƌŬůŦ
ƌĞŶŬůĞƌůĞ
ƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ PƌŶĞŒŝŶ͕ ďĞůůŝ ďĂƔůŦ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶ ǀĞƌŝŵůĞƌŝŶŝ ŚĞƐĂƉůĂŵĂŬƚĂ͕  ĨĂƌŬůŦ ƌĞŶŬůĞƌůĞ
mevcut
durumları ile ilgili farkındalığı ar�rmaktadır.
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞǀĞďƵĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶŵĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵůĂƌŦŝůĞŝůŐŝůŝĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŒŦĂƌƚŦƌŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞǀĞďƵĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶŵĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵůĂƌŦŝůĞŝůŐŝůŝĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŒŦĂƌƚŦƌŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
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^ŝƐƚĞŵĚĞŬŝƌĞŶŬŬŽĚůĂƌŦƔƵƔĞŬŝůĚĞŝĨĂĚĞĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͖
<ŦƌŵŦǌŦďŝůĞƔĞŶůĞƌĂĐŝůŽůĂƌĂŬŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌĐĞŬŽŶƚƌŽůĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ
^ĂƌŦďŝůĞƔĞŶůĞƌ
Sistemdeki
renk ŵƺŵŬƺŶŽůĂŶĞŶŬŦƐĂƐƺƌĞĚĞŬŽŶƚƌŽůedilmelidir.
kodları şu şekilde ifade edilmektedir;

Kırmızı
bileşenlerƵǇŐƵŶĚƵƌƵŵĚĂĚŦƌ
acil olarak operatörlerce kontrol edilmelidir
zĞƔŝůďŝůĞƔĞŶůĞƌ
Sarı bileşenler mümkün olan en kısa sürede kontrol edilmelidir.
Yeşil bileşenler uygun durumdadır
^ƺƌĞŬůŝ ĂŶĂůŝǌ ve ƉƌŽƐĞƐůĞƌŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ her 5 ĚĂŬŝŬĂĚĂ ďŝƌ ǇĂƉŦůŵĂŬƚĂ ǀĞ ǀĞƌŝŵ
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŐƺŶĐĞůůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘&ĂƌŬůŦƌĞŶŬŬŽĚůĂƌŦǇĂƌĚŦŵŦŝůĞƐŝƐƚĞŵŽƉĞƌĂƚƂƌƺŶƺŶĚŝŬŬĂƚŝŶŝĕĞŬĞƌĞŬŽ
Sürekli analiz ve proseslerin değerlendirilmesi her 5 dakikada bir yapılmakta ve verim değerleri güncellenmektedir.
ĞŬŝƉŵĂŶĂ ŽĚĂŬůĂŶŵĂƐŦŶŦ ǀĞ ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞƐŝŶŝ͖ ǀĂƌƐĂ ĂƌŦǌĂůŦ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶŦŶ
Farklı
renk kodları yardımı
sistem operatörünün
dikka�ni ŽůƵƌ͘
çekerek
o ekipmana
odaklanmasını
değerlerin
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶŝ
ǀĞ ile
ŵƺĚĂŚĂůĞ
ĞĚŝůŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂŵŦƔ
ZĞŶŬ
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
ƐĂǇĞƐŝŶĚĞ ve
ĂƌŦǌĂ
kontrol
edilmesini;
varsa
arızalı
enstrümanın
değerlendirilmesini
ve müdahale
edilmesini
sağlamış
olur. Renk
ŽůƵƔŵĂĚĂŶ
ŬƂƚƺǇĞ
ŐŝĚŝƔŝŶ
ŐƂƌƺůŵĞƐŝŶŝ͕
ďƺǇƺŬ
ĂƌŦǌĂůĂƌĂ ƐĞďĞƉ ŽůŵĂĚĂŶ
ŵƺĚĂŚĂůĞǇŝ͕
ďƵŶƵŶ
ƐŽŶƵĐƵ
olarak da sayesinde
ƺƌĞƚŝŵĚĞŶŬĂǇďŦŶƂŶƺŶĞŐĞĕĞƌĞŬ͕
ďĂŬŦŵĚĂ
ŝƐĂďĞƚůŝ ƚĞƔŚŝƐ
ǀĞƚĂƐĂƌƌƵĨƵ
ƐĂŒůĂŵŦƔ
ŽůƵƌ͘müdahaleyi,
zĂŶŝ
değişimleri
arıza oluşmadan kötüye gidişin
görülmesini,
büyük
arızalara sebep
olmadan
ŚĞŵƺƌĞƚŝƌŬĞŶŚĞŵĚĞďĂŬŦŵǇĂƉĂƌŬĞŶŬĂǌĂŶŦŵƐĂŒůĂŶŦƌ͘
bunun sonucu olarak da üre�mden kaybın önüne geçerek, bakımda isabetli teşhis ve tasarrufu sağlamış olur.
Yani hem üre�rken hem de bakım yaparken kazanım sağlanır.
Ƶ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĞƐĂƐ ĂŵĂĐŦ͕ ĂŶĂ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌĞƌĞŬ ǀĞ ďƵ
BuĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶ
sistemin esas
ana ekipmanların
performans
değişimlerini
göstererek
ve bu
değişimlerin
ŶĞƚamacı,
ŦƐŦ ƚƺŬĞƚŝŵŝ
;ŬĂůͬŬtŚͿ ǀĞ
ƺƌĞƚŝŵ ŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
ƺǌĞƌŝŶĚĞŬŝ
ĞƚŬŝƐŝŶŝ
ŽƌƚĂǇĂ
ŬŽǇĂƌĂŬ net ısı
ŝƔůĞƚŵĞĐŝǇĞĚĞƐƚĞŬŽůŵĂŬǀĞŽŶƵǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞŬƚŝƌ͘
tüke�mi (kCal/kWh) ve üre�m maliyetleri üzerindeki etkisini ortaya koyarak işletmeciye destek olmak ve onu

yönlendirmek�r.
zĂǌŦůŦŵďƵƚĞƔŚŝƐůĞƌŝƔƵƔĞŬŝůĚĞǇĂƉĂƌ͖
Yazılım bu teşhisleri şu şekilde yapar;
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ7ǌůĞŵĞсZĞĨĞƌĂŶƐǀĞŐĞƌĕĞŬƉƌŽƐĞƐƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶŝŶŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŦůŵĂƐŦĚŦƌ͘
Performans
İzleme = Referans ve gerçek proses parametrelerinin karşılaş�rılmasıdır.





^/>KE͛ĚĂ&ŝǌŝŬƐĞůDŽĚĞů

^ŝŶŝƌŒůĂƌŦŝůĞsĞƌŝdĂďĂŶůŦDŽĚĞů



^ĂŶƚƌĂůŝŶŝǌŝŶĚĞƚĂǇůŦďŝƌŵŽĚĞůŝŶŝ
ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬŝĕŝŶŦƐŦ-ĚĞŶŐĞƐŝŶŝǀĞƂǌĞů
ƚĞƐŝƐŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬůĞƌŝĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶŦƌ



'ĞĕŵŝƔǀĞƌŝůĞƌĂŶĂůŝǌĞĚŝůĞƌĞŬŚĞƌŚĂŶŐŝ
ďŝƌŝƔůĞƚŵĞŵŽĚƵŝĕŝŶƌĞĨĞƌĂŶƐ
ĚĞŒĞƌůĞƌƐĂƉƚĂŶŦƌ



,ĞƌŚĂŶŐŝďŝƌŝƔůĞƚŵĞŵŽĚƵǀĞǇĂ
ĕĞǀƌĞƐĞůŬŽƔƵůŝĕŝŶƉƌŽƐĞƐ
parametrelerini hesaplar



^ŝŶŝƌĂŒůĂƌŦǇĂǌŦůŦŵĂĞŶƚĞŐƌĞĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ

Referans değerler ile mevcut değerler arasındaki sapmalar verim iyileş�rme potansiyeline işaret eder. Bu
noktada başta kırmızı renk ile gösterilen ekipmanlar olmak üzere sarı renkli ekipmanlar da verimin istenen
değere çıkarılabilmesi için anahtar ekipmanlardır. Bu ekipmanlarda yapılacak küçük de olsa iyileş�rme
çalışmaları önemli kazanımlar elde edilmesini sağlar.
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18 Mart Çan Termik Santralı’ndaki Uygulama Örnekleri:
18 Mart Çan Termik Santralı’nda uygulanmakta olan bu sistemin bir diğer ana avantajı da, sistemin sürekli
çalışıyor olması nedeniyle farklı yük ve işletme koşulları al�nda da kontrol sisteminde bulunmayan bilgileri
temin edebilmesidir.
Bu sistem, ekipman verimliliklerinin izlenmesi, parasal kayıpların (TL/ saat) gösterilmesi sure�yle,18 Mart Çan
Termik Santralında işletme perspek�ﬁnin ve bakım anlayışının değişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.
Böylelikle, bakım işlerinin daha etkin ve ekonomik olarak yapılabilmesi mümkün olmuş ve Santralı emre
amadeliğinin artması sağlanmış�r.
Örnek olarak;
18 Mart Çan Termik Santralı su-buhar çevrimi sayfasında Reheater sprey ﬂow değeri kaynaklı kayıp 93 TL/
saat’�r. Bu kaybın yıllık karşılığı 803.520 TL’dir. Sadece DCS sistemine bakarak bu kaybın farkına varılması
mümkün değildir. Ancak bu yazılıma sahip olan Santral işletmecisi kaybı görerek ilk �rsa�a bakımcısına kaçağın
giderilmesi için iş emri oluşturmak sure�yle çözümünü sağlamış, hep parasal kaybın önüne geçmiş hem de
arızanın küçükken giderilmesini ve bakım maliye�n düşürülmesine katkıda bulunmuş oldu.

tĂƚĞƌ^ƚĞĂŵǇĐůĞKǀĞƌǀŝĞǁ
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ŝŒĞƌďŝƌƂƌŶĞŬĚĞ͖
ϭϴDĂƌƚĂŶdĞƌŵŝŬ^ĂŶƚƌĂůŦŶĚĂůƵǀŽ;,ĂǀĂPŶ/ƐŦƚŦĐŦƐŦͿƐŝƐƚĞŵŝŶĞĂŝƚƐĂǇĨĂĚĂ͕ϮŶŽůƵŐĂǌŚĂƚƚŦůƵǀŽĚĂŬŝ
Diğer bir örnek de;
ĂŶůŦŬŬĂǇŦƉϭϰϮd>ͬƐĂĂƚ͛ƚŝƌ͘ƵŬĂǇďŦŶǇŦůůŦŬŬĂƌƔŦůŦŒŦϭ͘ϮϮϲ͘ϴϴϬd>͛Ěŝƌ͘ǇŶŦƔĞŬŝůĚĞƐĂĚĞĐĞ^
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞďĂŬĂƌĂŬďƵŬĂǇďŦŶďŽǇƵƚƵŶƵŶŐƂƌƺůŵĞƐŝŵƺŵŬƺŶĚĞŒŝůĚŝƌ͘^ĂŶƚƌĂůŝƔůĞƚŵĞĐŝƐŝƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ
18 Mart Çan Termik Santralında luvo (Hava Ön Isı�cısı) sistemine ait sayfada, 2 nolu gaz ha� luvodaki anlık
ůƵǀŽĚĂŽůƵƔĂŶŬĂĕĂŬůĂƌŦŶƂŶƺŶĞŐĞĕŝůĞďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶƐĂŶƚƌĂůƉůĂŶůŦďĂŬŦŵĚƂŶĞŵŝŶĚĞƵǇŐƵůĂŶŵĂŬƺǌĞƌĞ
kayıp 142 TL/saat’�r. Bu kaybın yıllık karşılığı 1.226.880 TL’dir. Aynı şekilde sadece DCS sistemine bakarak
ďĂŬŦŵƉƌŽŐƌĂŵŦŚĂǌŦƌůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂůƵǀŽůĂƌĂĂŝƚƉĞƚĞŬůĞƌ͕ƚƺŵƐŦǌĚŦƌŵĂǌůŦŬƐĂĕůĂƌŦ͕ŵŝůǀĞ
bu kaybın boyutunun görülmesi mümkün değildir. Santral işletmecisi tara�ndan luvoda oluşan kaçakların
ǇĂƚĂŬůĂƌĚĞŒŝƔŝŵĞĂůŦŶŵŦƔ͕ƂŵƌƺĚŽůĂŶŵĂůǌĞŵĞůĞƌǇĞŶŝůĞƌŝŝůĞĚĞŒŝƔƚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘^ĂĚĞĐĞŝƔůĞƚŵĞĚĞŬŝ
önüne geçilebilmesi için santral planlı bakım döneminde uygulanmak üzere bakım programı hazırlanmış�r.
ǇĂŬůĂƔŦŬϯǇŦůůŦŬŬĂǇŦƉŬĂƌƔŦůŦŒŦŶĚĂƉƌŽũĞŬĞŶĚŝƐŝŶŝƂĚĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶƵŶǇĂŶŦŶĚĂůƵǀŽŬĂǇŶĂŬůŦƐĂŶƚƌĂů
Bu kapsamda luvolara ait petekler, tüm sızdırmazlık saçları, mil ve yataklar değişime alınmış, ömrü dolan
ĚĞǀƌĞĚŦƔŦŽůƵƔůĂƌŦŶĚĂŬŝƺƌĞƚŝŵŬĂǇŦƉůĂƌŦďƵƐƺƌĞĚĞŚĞƐĂďĂŬĂƚŦůŵĂŵŦƔƚŦƌ͘ƵŬĂǇŦƉůĂƌŦŶĚĂŐƂǌƂŶƺŶĞ
malzemeler yenileri ile değiş�rilmektedir. Sadece işletmedeki yaklaşık 3 yıllık kayıp karşılığında proje kendisini
ĂůĂƌĂŬďƵƐƺƌĞĕŽŬĚĂŚĂŬŦƐĂƐƺƌĞĚĞƉƌŽũĞŐĞƌŝĚƂŶƺƔƺŶƺƐĂŒůĂŶĂĐĂŬƚŦƌ͘
ödemektedir. Bunun yanında luvo kaynaklı santral devre dışı oluşlarındaki üre�m kayıpları bu sürede
hesaba ka�lmamış�r. Bu kayıpların da göz önüne alarak bu süre çok daha kısa sürede proje geri dönüşünü
sağlanacak�r.



ŽŵďƵƐƐŝŽŶŝƌŽĨhŶŝƚϭ
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Performans İzleme Sisteminin Kazanımları:
• Program tara�ndan yapılan termodinamik doğrulama hesaplamaları ile beraber, sahada yer alan
enstrümanlardan kaynaklanan ölçüm hataları tespit edilmeye başlandı,
• Santralde yer alan ana ekipmanların Performansları ayrı ayrı izlenmeye başlandı,
• Daha uzun dönemli durum değerlendirmesi yapabilme imkanı sağlandı,
• Verimlilik bakış açısındaki köklü değişim, verimliliğin Santral önceliğindeki yerinin artması
• İzlemenin ge�rdiği kolaylık sonucu; bakım işlerinin daha etkin, isabetli ve ekonomik programlanmaya
başlanması
• Santraldaki kayıpların önüne geçilmeye başlanması ve bunların sonucu ﬁnansal ve kaynak bazında
kazançlar ve bunların sonucu olarak verimlilik ar�şı projelerin hayata geçirilmesi.

Anahtar Kelimeler: Online (çevrim içi), Santral, Verim, Emre Amadelik, Termodinamik
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KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLERDE KÖMÜR KURUTMA
Doç. Dr. Şaban PUSAT1*, Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM1*, Doç.Dr. Ali Volkan AKKAYA1,
1
Yıldız Teknik Üniversitesi/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
*spusat@yildiz.edu.tr
Kömür, birçok kimyasal proses için hammadde olmasının yanı sıra düşük maliyetleri nedeniyle termik
santrallerde kullanılan en önemli yakıtlardan biridir. Dünyadaki kömür kaynaklarının %45’i linyitlerden
oluşmaktadır. Ancak linyit gibi bazı düşük kaliteli kömürler, yüksek derecede nem ve kül içerirler. Linyitler ucuz
olmaları ve düşük sülfür içermeleri gibi avantajlarına rağmen yüksek nem içerikleri nedeniyle diğer kömürlere
göre daha düşük ısıl değere sahip�rler. Kömürün kalitesi değişik kimyasal ve ﬁziksel hazırlama teknikleri ile
iyileş�rilmeye çalışılır. Ancak çoğu durumda bu yöntemler kömür içeriğine fazladan nem eklenmesi anlamına
gelmektedir.
Termik santrallerde yanma esnasında linyi�eki nemin buharlaş�rılması için %7-10 civarında fazla yakıt
yakılması gerekmektedir. Daha fazla yakıt girdisi ise düşük verimin yanı sıra daha fazla baca gazı ve kül
oluşumu, daha fazla iç güç tüke�mi ve yüksek bakım maliyetlerine sebep olmaktadır. Ayrıca yüksek nemli
kömürün, kömür sahasından termik santrale taşınması özellikle soğuk iklim bölgelerinde oldukça fazla
zorluk oluşturabilmektedir. Yine linyit nem içeriği linyi�n öğütülebilirliğini de azaltan önemli bir faktördür.
Bunun sonucunda değirmenlerin yapmış olduğu iş yükünün artmasının yanı sıra, kömürün ayrış�rılması ve
sınıﬂandırılması gibi işlemler de oldukça zorlaşır. Tüm bunlara ek olarak yüksek nem içeriği kendiliğinden
yanma eğilimini, ayrışma derecesini ve toz alma karakteris�klerinin de kısıtlanmasına sebep olur.
Linyi�eki nemin azal�lması sonucu termik santrallerin verimi artmakta, kömür neminden kaynaklanan işletme
problemleri azalmakta, taşıma ve kül atma maliyetleri azalmakta ve daha az emisyon salımı olmaktadır.
Linyit neminin düşürülmesi ile elde edilebilecek bu faydalar kurutma işleminin ne kadar önemli olduğunun
bir göstergesidir. Ayrıca artan enerji maliyetleri düşük dereceli kömürlerde kurutma işlemini gerekliliğini
ar�rmaktadır.
Ülkemizdeki kömür kaynakları genç kömür sını�nda yer almakta ve nem içerikleri de oldukça yüksek seviyelerde
görülmektedir. Nem ve kül içeriğinin fazla olması istenmeyen bir durum olmakla beraber, bu kaynakların en
iyi şekilde değerlendirilmesi de gerekmektedir. Türkiye yerli kömürlerinin yaklaşık % 70’inin ısıl değeri 10002000 kcal/kg aralığındadır ve %50’den fazlasının nem içeriği %40’ın üzerindedir.
Linyit yakıtlı termik santraller açısından bakıldığında, linyi�eki nem yüksekliğinin prosesler üzerindeki etkileri
Şekil 1’de özetlenmiş�r. Linyi�eki nemin yüksek olması nedeniyle, değirmenlerden başlayan, kazan ile
devam eden ve yardımcı ekipmanlara kadar yansıyan olumsuz etkiler yerli linyit yakıtlı santrallerin hemen
hemen tamamında yapılan incelemeler sırasında görülmüştür. Linyit neminin santrallere etkilerinin sonuçları
özetlenmek istenirse, santral termik veriminde ve emreamadelikte azalma, bakım ih�yaçlarında, emisyonlarda
ve üre�m maliyetlerde artma olacağı söylenebilir.
Linyit yakıtlı termik santrallerde yüksek nem içeriğine sahip yerli linyit kaynakları nedeniyle oluşan
olumsuzlukların birçoğu kömür kurutma işlemi ile minimum seviyelere indirilebilecek�r. Ancak, bu noktada
önemli olan kurutmada kullanılacak enerji kaynağı, kurutma yöntemi, termik santral prosesi içerisinde kurutma
prosesinin yapılacağı yer, kurutma şartları, vb. konuların en uygun şekilde belirlenmesi olacak�r.
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Özet
Ekonomik ve sosyal kalkınma süreci içinde olan ülkemizde, elektrik enerjisine olan talep sürekli artmaktadır.
Artan elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ise
ulusal enerji poli�kaları çerçevesinde en önemli ilke olarak ortaya çıkmaktadır. Yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması doğrultusunda, ülkemizin en önemli öz kaynaklarından
biri olan hidrolik kaynakların yöne�minin havza bazında planlamasının yapılması önem arz etmektedir.
Günümüzde havza paydaşlarının artması ile karşılaşılan sorunlar karmaşık hale gelmiş olup havza planlama/
yöne�m çalışmalarında yeni yaklaşımlara ih�yaç duyulmaktadır. Bu bağlamda aynı havzada kaskat yapıda
yer alan tüm hidrolik santralların bütüncül bir yaklaşım ile “Entegre Havza Yöne�mi Enerji Planlaması”nın
gereksinim olduğu görülmektedir. Entegre havza yöne�minin gerekliliği olarak planlama verilerinin, havzadaki
tüm paydaşlara izleme olanağının verilmesi verimliliğin artmasını sağlayacak�r.
Bir akarsu havzasının entegre yaklaşımla yöne�mi hedeﬂendiğinde üç aşamadan oluşan bir süreç izlenmektedir.
Bu süreçlerden ilki havza açısından problemlerin tanımlanması ve buna göre amaçların belirlenmesidir. Havza
paydaşlarının fazla olması amaçların çoğalmasına yol açmakta bu da havza yöne�mini zorlaş�rmaktadır.
Bu kapsamda; havza yöne�m faaliyetleri sırasında tüm paydaşlar ile koordinasyonun sağlanabilmesi, görev
ve sorumluluklarının paylaşılabilmesi entegre havza yöne�mi enerji planlaması açısından gereklidir. İkinci
aşama havzanın genel olarak tanımlanması ve havza bilgi sisteminin oluşturulmasıdır. Hidroelektrik enerji
yöne�minde; santral verileri organize edilirken santral �pi, santralın kot- hacim-özgül su tabloları, santral
emre amade kapasitesi, gelen su tahmin verileri, geçmiş su bilgileri, can suyu, sulama gibi zorunlu üre�m
kısıtları verileri, maksimum-minimum göl kotu bilgileri, hedef seviyeler, doluluk bilgileri, yağış, rüzgar tahmini
gibi meteorolojik veriler hem santralın üre�m kısı�nı hem de talebe bağlı enerji talebine ilişkin verilerin yanı
sıra; santralların aynı nehir kaskadını paylaş�ğı durumlarda, bir mansap santralın verileri memba santralın
türbinlenmiş ve savaklanmış çıkış akımlarına bağlı olacağından kaskat yapı kısıtları, türbinleme kapasiteleri,
türbinlenmiş suyun akış zamanı gibi verilerin ölçülmesi ve kayıt al�na alınması ile planlama verileri elde
edilebilecek�r. Enerji üre�m tesislerinin bulunduğu bölgedeki ile�m kısıtlarına bağlı enerji üre�m zorunluluğu
ya da ile�m hat kapasitesine bağlı olarak üre�min kısıtlamasına bağlı zorunluluklar da sisteme bir girdi
olarak tanımlanmalıdır. Gerçekleşmelerin de planlama verilerine geri besleme veri olarak aktarılması ile
planlama verileri güncel tutulabilecek�r. Son olarak ise, yapılması gereken eylemler ile alınan kararların risk
değerlendirmesi ortaya konulmalı kullanılacak olan bir karar destek modeli vasıtasıyla Entegre Havza Yöne�mi
Enerji Planlaması yapılmalıdır.
Anahtar Kelime: Havza, Hidroelektrik, Planlama, Yöne�m, Paydaş
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miktarı 304,3 TWh olup elektrik üre�mimizin, 88,9 TWh’sı (%29,2) hidrolik enerjiden elde edilmiş�r (Tablo.1)
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Son yıllarda enerjide dışa bağımlılığın önemli ölçüde artması ve bu bağımlılığın arz güvenilirliğini tehlikeye
sokması, bunun yanında cari açık sorunu nedeniyle yerli kaynaklara bir yönelim başlamış�r.
Yıllar i�bariyle elektrik enerjisi üre�minin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde elektrik enerjisi üre�minde
%50 oranı üzerinde dışa bağımlılığın olduğu görülmektedir (Şekil.1) [2]. Bu sebeple hem enerjide dışa olan
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ki hedef
ise, 2023
HQHUMLVLUHWLPLQGHNXOODQÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNWÕU [3].
yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelin tamamının elektrik
4
enerjisi üre�minde kullanılmasını sağlamak�r [3].

Tablo.2: (QHUML6HNW|U+HGHIOHUL
%LULQFLO(QHUML7DOHEL %7(3
(OHNWULN(QHUMLVL7DOHEL 7:K
.LúL%DúÕ%LULQFLO(QHUML7NHWLPL 7(3.LúL
.LúL%DúÕ(OHNWULN(QHUMLVL7NHWLPL N:K.LúL
'R÷DO*D]ÕQ(OHNWULNhUHWLPLQGHNL3D\Õ 
<HQLOHQHELOLU.D\QDNODUÕQ(OHNWULNhUHWLPLQGHNL3D\Õ 
<HUOL.D\QDNODUGDQhUHWLOHQ(OHNWULN(QHUMLVL0LNWDUÕ 7:K
(OHNWULN.XUXOX*F 0:

2018
147.955
303,3
1,81
3.698
29,85
32,5
150,0
88.551

2023
174.279
375,8
2,01
4.324
20,7
38,8
219,5
109.474

.D\QDN  \ÕOÕ YHULOHUL (QHUML YH 7DELL .D\QDNODU %DNDQOÕ÷Õ YH 7(ø$ù¶D DLWWLU  \ÕOÕ YHULOHUL 2Q %LULQFL .DONÕQPD
3ODQÕWDKPLQOHULGLU(OHNWULNNXUXOXJFKDULFLQGHNL\ÕOÕYHULOHULJHUoHNOHúPHWDKPLQOHULGLU
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Yenilenebilir enerji kaynaklarımız açısından değerlendirme yapıldığında, ülkemizin değerlendirilmeyi bekleyen
büyük bir hidroelektrik potansiyelinin olduğu görülmektedir.
Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh/yıl, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 216
milyar kWh/yıl olarak hesaplanmış�r. Türkiye’nin teknik hidroelektrik potansiyeli dünya teknik hidroelektrik
potansiyelinin %2’sine, Avrupa teknik hidroelektrik potansiyelinin ise %18’ine tekabül etmektedir. ABD teknik
hidroelektrik potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç %72’sini, Kanada %56’sını, Türkiye ise %45’ini
geliş�rmiş durumdadır. Türkiye’nin teknik olarak değerlendirilebilir HES potansiyeli olan 216 milyar kWh/yıl’lık
kısmın teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan yapılabilir kısmı 180 milyar kWh/yıl’dır [4].
Tarihsel olarak bakıldığında, Türkiye’de hidroelektrik santralların yapımı ve işle�lmesi sürecinde 2000 yıllara
kadar kamu kurumlarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. 2001 yılında yürülüğe giren “4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu” ile ülkemizde elektrik piyasasında serbest rekabetçi yapının önü açılmış�r. Tüzel kişiler tara�ndan
hidroelektrik enerji üre�m tesislerinin kurulması ve işle�lmesine yönelik olarak 26 Haziran 2003 tarihinde
“Elektrik Piyasasında Üre�m Faaliye�nde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve su kullanım anlaşması yapılmaya başlanmış�r. 2005
yılında çıkar�lan “5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üre�mi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun” ile de yenilenebilir enerji kaynaklarına özel sektör ilgisi ar�rılmış ve böylece hidroelektrik
enerji ya�rımlarında özel sektör önemli bir pay almaya başlamış�r. Özellikle 2010 yılından sonra yeni yapılan
projelerle birlikte hidroelektrik kurulu gücü ar�şında önemli bir ivme yakalanmış�r (Şekil.2). Hidroelektrik
enerji üre�m miktarında önemli ar�ş ve düşüşlerin yaşandığı yıllar ile yağışlı ve kuraklık yaşanan yılların birbiri
5
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 $UDOÕN D\Õ LWLEDUL\OH, 7UNL\H¶\L NDSVD\DQ  KDY]D LoHULVLQGH ¶ (20.642,5
0: EDUDMOÕ ¶L  0: DNDUVX ROPDN ]HUH WRSODPGD 682 DGHW  0:
ile hLGURHOHNWULN
uyumlu olduğu VDQWUDOL
görülmektedir.
EXOXQPDNWDGÕU %X VDQWUDOODUÕQ  WDQHVL  0: kamu
2019
Aralık ayı i�bariyle, Türkiye’yi kapsayan
25 havza içerisinde
124’ü (20.642,5 MW) barajlı, 558’i (7.860,5
WDUDIÕQGDQLúOHWLOLUNHQWDQHVL
0:
UHWLPúLUNHWOHULWDUDIÕQGDQLúOHWLOPHNWHGLU.
MW) akarsu olmak üzere toplamda 682 adet (28.503 MW) hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bu santralların

Tablo.2: 2019 $UDOÕN$\ÕøWLEDUL\OH7UNL\H+(6'D÷ÕOÕPÕ
(h$ù

hUHWLPùLUNHWOHUL

.XUXOX*o
(MW)

Oran
(%)

.XUXOX*o
(MW)

/LVDQVVÕ]
(MW)

Oran
(%)

12.776,4
12.819,4
12.882,5
13.166,0
13.003,6
12.995,2
12.917,8
12.213,8
11.589,5
11.677,9
11.677,9
11.455,9

44,8
45,3
47,2
49,3
50,3
55,0
58,0
62,3
67,6
73,8
80,2
82,8

15.717,9
15.464,4
14.383,2
13.512,1
12.864,2
10.648,0
9.371,2
7.395,6
5.547,6
4.153,3
2.875,4
2.372,8

8,7
7,6
7,4
2,9

55,2
54,7
52,8
50,7
49,7
45,0
42,0
37,7
32,4
26,2
19,8
17,2

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

.D\QDN7(ø$ù

Türkiye
Hidrolik
Hidrolik
.XUXOX*o
*o2UDQÕ
(MW)
(%)
28.503,0
32,2
28.291,4
31,9
27.273,1
32,0
26.681,1
34,0
25.867,8
35,4
23.643,2
34,0
22.289,0
34,8
19.609,4
34,4
17.137,1
32,4
15.831,2
32,0
14.553,3
32,5
13.828,7
33,1 6

RHNDEHW
RUWDPÕQGD
|]HOtara�
KXNXN
J|UH
IDDOL\HW
J|VWHUHQ
ELU HOHNWULN
HQHUMLVL
48 tanesi
(12.776,4
MW) kamu
ndanKNPOHULQH
işle�lirken 634
tanesi
(15.717,9
MW) üre�
m şirketleri
tara�ndan
SL\DVDVÕQÕQ
ROXúWXUXOPDVÕ
SROLWLNDODUÕoHUoHYHVLQGH+(6¶OHUGHNLNDPXYH
|]HOVHNW|UD÷ÕUOÕ÷Õ
işle�lmektedir.
GH÷LúHUHN KDY]D \|QHWLP SODQÕ VUHFLQH |]HO VHNW|U NXUXOXúODUÕGD SD\GDú RODUDN \HU DOPD\D
Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması
EDúODPÕúWÕU ùHNLO 
poli�kaları çerçevesinde HES’lerdeki kamu ve özel sektör ağırlığı değişerek havza yöne�m planı sürecine özel
sektör kuruluşlarıda paydaş olarak yer almaya başlamış�r (Şekil.3).
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Daha önce tek bir otorite tara�ndan işle�len hidroelektrik santraller günümüzde birden fazla işle�ci tara�ndan
işle�lmektedir. Havza enerji üre�m sürecinde paydaşlarının artması ile karşılaşılan sorunlar daha karmaşık
hale gelmiş�r. Havza paydaşlarının fazla olması amaçlarında çoğalmasına yol açmaktadır. Özellikle yağışların
az olduğu kurak yıllarda suyun kullanımı, paylaşımı ya da aidiye� konusu, paydaşlar arasında ciddi ça�şmalara
sebep olmaktadır. Bu durum havza yöne�mini oldukça zorlaş�rmaktadır.
Ülkemizin su poli�kası, barajlarımızdaki mevcut su potansiyeli ve yağış rejimiyle doğrudan ilişkilidir. Sahip
olduğumuz coğraﬁ yapı nedeniyle çeşitli iklim �plerinin ve düzensiz yağış rejiminlerinin var olması su
poli�kalarının belirlenmesinde ana etken olmaktadır [5]. Mevcut su kaynaklarımızın verimli ve etkin bir şekilde
7
kullanılmasına yönelik olarak su poli�kaları geliş�rilirken enerji sektöründe de bir takım gerekli tedbirlerin
alınması
kaçınılmaz
2. Havza
Enerji olmaktadır.
Planlama

+LGURHOHNWULN6DQWUDO(QHUMLhUHWLP3D\GDúODUÕ
2.2.1.
Havza
Enerji Planlama

3D\GDúODU Santral
ELU RUJDQL]DV\RQXQ
NXUXPun NXUXOXúXQ \DGD úLUNHWLQ IDDOL\HWOHULQGHQ
2.1. Hidroelektrik
Enerji Üre�m Paydaşları
KHGHIOHULQGHQ
SROLWLNDODUÕQGDQ
DOGÕ÷Õ VRQXoODUGDQ
HWNLOHQHELOHQ
HWNLOH\HELOHQ
NLúLOHU
Paydaşlar,
bir organizasyonun,
kurumun,
kuruluşun yada
şirke�n YH\D
faaliyetlerinden,
hedeﬂ
erinden,
JUXSODU
RUJDQL]DV\RQODU
YH\D VLVWHPOHUGLU
ED÷ODPGDkişiler,
D\QÕ gruplar,
KDY]DGDorganizasyonlar
\HU DODQ WPveya
poli�
kalarından,
aldığı sonuçlardan
etkilenebilen [6].
veya%X
etkileyebilen
KLGUROLN
VDQWUDOODUÕQ
EWQFO
ELU
\DNODúÕP
LOH
HQHUML
SODQODPDVÕQÕQ
\DSÕODELOPHVL
LoLQ ile
sistemlerdir [6]. Bu bağlamda, aynı havzada yer alan tüm hidrolik santralların bütüncül bir yaklaşım
|QFHOLNOHSD\GDúODUÕQEHOLUOHQPHVL JHUHNPHNWHGLU%|\OHFHHQHUMLSODQODPDVÕQGDWPNHVLPOHU
enerji planlamasının yapılabilmesi için öncelikle paydaşların belirlenmesi gerekmektedir. Böylece enerji
GLNNDWH DOÕQDUDN IDUNOÕ J|Uú EHNOHQWL YH DPDoODUÕQÕQ EWQOHúWLULOPHVL\OH (QWHJUH +DY]D
planlamasında tüm kesimler dikkate alınarak farklı görüş, beklen� ve amaçlarının bütünleş�rilmesiyle Entegre
<|QHWLPL (QHUML 3ODQODPD LúOHYL ROXúWXUXOPXú ROXQDFDNWÕU ùHNLO¶GH KLGURHOHNWULN VDQWUDO
Havza
Yöne�mi SODQODPDVÕQGDNLSD\GDúODUJ|VWHULOPLúWLU
Enerji Planlama işlevi oluşturulmuş olunacak�r. Şekil.4’de hidroelektrik santral enerji üre�m
HQHUMLUHWLP
planlamasındaki paydaşlar gösterilmiş�r.
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2.2. +DY]D.DVNDW<DSÕYH+HV6ÕQÕIODQGÕUPD
%LU DNDUVX\XQ WP NROODUÕQGD \D÷ÕúODUOD WRSODQDQ VXODUÕ ELU \]H\VHO VX \ROX DNDUVX 

2.2. Havza, Kaskat Yapı ve Hes Sınıﬂandırma
Bir akarsuyun tüm kollarında, yağışlarla toplanan suları bir yüzeysel su yolu (akarsu) üzerinden bir çıkış noktasına
(deniz, göl, nehir ağzı, haliç veya delta) ulaş�ran yüzeye “akarsu havzası” veya kısaca “havza” denilmektedir
8
[7]. Su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak Türkiye 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmış�r (Şekil.5).
8
Bu havzalarda aynı nehir üzerinde kamu ve özel sektör tara�ndan işle�len ardışık (kaskat yapı) hidroelektrik
IDUNOÕOÕN J|VWHUPHVL D\UÕFD EX VDQWUDOODUÕQ D\UÕ W]HO \DSÕODUlarla IDUNOÕ SL\DVD EHNOHQWLOHUi
santraller yer almaktadır. Kaskat yapı içerisinde yer alan santrallerin farklı �plerde olması ve rezervuar
LoHULVLQGH LúOHWLOPHOHUL KDY]DHQHUML\|QHWLPLQLROGXNoD]RUODúWÕUPDNWDGÕU (ùHNLO).
IDUNOÕOÕN
J|VWHUPHVL
D\UÕFDözgü
EX karakteris�
VDQWUDOODUÕQ
D\UÕ W]HOfarklılık
\DSÕODUlarla
IDUNOÕ
SL\DVD
EHNOHQWLOHUi
hacmi, özgül
su gibi santrala
k özelliklerin
göstermesi
ayrıca
bu santralların
ayrı tüzel
LoHULVLQGH
LúOHWLOPHOHUL
KDY]DHQHUML\|QHWLPLQLROGXNoD]RUODúWÕUPDNWDGÕU
(
ùHNLO).
yapılarlarla farklı piyasa beklen�leri içerisinde işle�lmeleri havza enerji yöne�mini oldukça zorlaş�rmaktadır
(Şekil.6).7UNL\H+DY]DODUÕ
ùHNLO.5:

ùHNLO.5: 7UNL\H+DY]DODUÕ

Kaynak: '6ø
Kaynak: '6ø

ùHNLO.6: +LGURHOHNWULN6DQWUDOOHULQ6ÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ.
ùHNLO.6: +LGURHOHNWULN6DQWUDOOHULQ6ÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ.
+(66,1,)/$1',50$
+(66,1,)/$1',50$
7]HO.LúLOL÷HGöre

'HSRODPD
<DSÕODUÕQD*|UH

$PDoODUÕQD*|UH

+LGURORMLNøOLúNL\H
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%XOXQGX÷X<HUH
Göre

7]HO.LúLOL÷HGöre

'HSRODPD
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+LGURORMLNøOLúNL\H
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Göre
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0DQVDS+(6
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9

+(6(QHUML3ODQODPD6UHFLQH(WNL(GHQ)DNW|UOHU
2.3. HES
Enerji Planlama
Etki Eden
Faktörler
0HYFXW
GXUXPGD Sürecine
hONHPL]GHNL
VX ND\QDNODUÕQÕQ
\|QHWLPL '6ø¶LQFH \DSÕOPDNWDGÕU
Mevcut
Ülkemizdeki
kaynaklarının
mi DSİ’ince
yapılmaktadır.
DSİ’ninOLVDQVÕ
6446 sayılı
kanuna
'6ø¶QLQdurumda
 VD\ÕOÕ
NDQXQDsuJ|UH
J|UHYOHUL,yöne�
“+LGUROLN
ND\QDNODU
LoLQ UHWLP
DOPDN
PDNVDGÕLOHVXNXOODQÕPKDNNÕDQODúPDVÕLP]DODPDN]HUH\DSÕODQEDúYXUXODUGDVXNXOODQÕP
göre
görevleri, “Hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile su kullanım hakkı anlaşması imzalamak
KDNNÕDQODúPDVÕLP]DODQDFDNW]HONLúL\LEHOLUOHPH\H'6ø\HWNLOLGLU$\QÕND\QDNLoLQ'6ø¶\H
üzere
yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye DSİ yetkilidir.
ELUGHQ
ID]OD
\DSÕOPÕú
ROPDVÕyapılmış
KkOLQGH
IL]LELOLWHVL
HGLOHELOLU
EXOXQDQODU
Aynı kaynak
için EDúYXUX
DSİ’ye birden
fazla başvuru
olması
hâlinde; NDEXO
ﬁzibilitesi
kabul edilebilir
bulunanlar
DUDVÕQGDQKHU\ÕOLoLQELULPPHJDYDWEDúÕQDHQ\NVHNRUDQGDKLGURHOHNWULNND\QDNNDWNÕSD\Õ
arasından her yıl için birim megavat başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif
YHUPH\L WHNOLI HGHQ W]HO NLúL DQODúPD LP]DODQPDN ]HUH EHOLUOHQLU YH .XUXPD ELOGLULOLU”
eden tüzel kişi, anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve Kuruma bildirilir.” şeklinde belirlenmiş�r.
úHNOLQGHEHOLUOHQPLúWLU
'6ø hLGURHOHNWULN
VDQWUDOODUÕQÕ
DPDoODUÕQD
HQ X\JXQ
ELoLPGH
LúOHWLOPHOHULQL
VD÷ODPDN
DSİ, hidroelektrik
santrallarını
amaçlarına en
uygun biçimde
işle�lmelerini
sağlamak
üzere gerekli
havza yıllık
]HUHJHUHNOLKDY]D\ÕOOÕNLúOHWPH
SURJUDPÕ
G]HQLQLEHOLUOHPHNWH
YHLOJLOLNXUXOXúODUODJHUHNOL
işletme programı düzenini belirlemekte ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. Ancak enerji
NRRUGLQDV\RQX VD÷ODPDNWDGÕU $QFDN HQHUML DPDoOÕ VDQWUDOODUGD KDY]D LúOHWPH SURJUDPÕ
amaçlı santrallarda havza işletme programı hazırlanması ve gerçek zamanda yöne�lmesi konusunda bir takım
KD]ÕUODQPDVÕYHJHUoHN]DPDQGD\|QHWLOPHVLNRQXVXQGDELUWDNÕP]RUOXNODU\DúDQPDNWDGÕU
zorluklar yaşanmaktadır.
ùHNLO.9: +DY]D(QHUML3ODQODPD=RUOXNODUÕ

*LULú$NÕPÕQ
7DKPLQ
(GLOPHVL
)DUNOÕ7]HO
<DSÕODU

øOHWLP
.ÕVÕWODUÕ

.DVNDW<DSÕ

HAVZA
(1(5-ø
3/$1/$0$
=25/8./$5,

6X.XOODQÕP
gQFHOL÷L

+DY]D
.ÕVÕWODUÕ

3L\DVD
5LVNOHUL

Ülkemiz açısından sınırlı bir kaynak olan suyun daha planlı ve ekonomik kullanılması amacı ile suyun enerji
hONHPL]DoÕVÕQGDQVÕQÕUOÕELUND\QDNRODQVX\XQGDKDSODQOÕYHHNRQRPLNNXOODQÕOPDVÕ
amaçlı planlaması ve yöne�lmesi sırasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve önlenmesi gerekmektedir.

DPDFÕ LOH VX\XQ HQHUML DPDoOÕ SODQODPDVÕ YH \|QHWLOPHVL VÕUDVÕQGD NDUúÕODúÕODQ VRUXQODUÕQ
EHOLUOHQPHVLYH|QOHQPHVLJHUHNPHNWHGLU

Havza yıllık işletme programı hazırlanmasında en önemli girdi gelecek akımın tahmin edilmesidir. DSİ,
HDY]D \ÕOOÕNLúOHWPHSURJUDPÕ KD]ÕUODQPDVÕQGDHQ |QHPOLJLUGL JHOHFHN DNÕPÕQWDKPLQ
gelecek akımın tahminine göre havza yıllık işletme programını hazırlarken, içme suyu, doğal hayat, sulama,
HGLOPHVLGLU '6ø, JHOHFHNDNÕPÕQWDKPLQLQHJ|UH KDY]D\ÕOOÕNLúOHWPHSURJUDPÕQÕKD]ÕUODUNHQ,
enerji üre�mi ve sınai su ih�yaçlarını dikkate alarak, santral türbin verimliliği, maksimum/minimum göl
LoPHVX\XGR÷DOKD\DWVXODPD HQHUMLUHWLPLYHVÕQDLVXLKWL\DoODUÕQÕGLNNDWHDODUDN, VDQWUDO
kotu, rezervuar hacmi, mansap yatak kapasitesi kısı�, planlı bakım/onarım çalışma gibi kısıtları göz önünde
WUELQ YHULPOLOL÷L PDNVLPXPPLQLPXP J|O NRWX UH]HUYXDU KDFPL, PDQVDS \DWDN NDSDVLWHVL
bulundurarak her bir rezervuar için yıllık işletme eğrisini oluşturmaktadır. Bu noktada en büyük sıkın� akım
tahminlerinde önemli sapmaların yaşanmasıdır.
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Su kullanım anlaşmasına göre bir havzadaki suyun miktarı, kalitesi, havzanın özelliği, zorunlu ih�yaçlar ve
şartlar başka türlü bir çözüm yolu gerek�rmedikçe, su kaynaklarının kullanım amaçlarında aşağıdaki öncelik
sırası uygulanmaktadır.
a) İçme ve kullanma suyu ih�yacı.
b) Çevresel su ih�yacı.
c) Tarımsal sulama ve su ürünleri ye�ş�riciliği.
ç) Enerji üre�mi ve sınai su ih�yaçları.
d) Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ih�yaçları
Su kullanım Anlaşmasında suyun kullanım önceliği tanımlanmış olmasına rağmen, taraﬂarın farklı Kurum ve
Kuruluşlarca yöne�lmesi yetki karmaşasına yol açmakta, koordinasyon eksiklikleri yaşanmakta ve kurallara
uymayan taraﬂara yeterli caydırıcı yap�rımlar uygulanmamaktadır. Bu kapsamda sektörel bazlı su tahsisleri
konusunda yeni düzenlemelere ih�yaç duyulmaktadır. Özellikle kurak dönemlerde suyun tahsis edilirken
fayda analizi yapılarak bu dönemlere ait yöne�m planlarının oluşturulması gerekmektedir. Havza üzerindeki
paydaşların etkin, verimli ve sorumlu bir şekilde su kullanımı hususunda farkındalığın sağlanarak su yılı
başlangıcında sektörler arası koordinasyonun sağlanılması ve oluşturulan yöne�m planlarının taraﬂar arasında
paylaşılması gerekmektedir.
Tarım, Türkiye’de ve dünyada suyun en çok kullanıldığı sektördür. Türkiye’de kullanılan suyun yaklaşık olarak
%74’ü sulamada kullanılmaktadır [5]. Havza bazında tarımsal sulama için ayrılan su belirlenirken DSİ ve Tarım
ve Orman Bakanlığı tara�ndan bölgesel olarak birlikte çalışarak sulama imkanlarına göre ürün ye�ş�rilmelidir.
Ürün bazlı tarımsal destek ve teşvik bölgeleri uygulamaları su yılı başlangıcında Meteorolojik veriler dikkate
alınmak sure� ile yapılmalıdır. Ayrıca tarımsal sulama sorumluluğu sadece mansapta bulunan santralın değil
nehir üzerinde bulunan tüm santralların ortak yükümlülüğü olmalıdır. Sulama için bırakılan su akışının memba
santraldan başlayarak tüm işletmelerden geçisi sağlanmalı uymayanlar için yap�rım kuralları işle�lmelidir.
Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanılması açısından, sürdürülebilir su ürünleri ye�ş�riciliği de önem
taşımaktadır. Rezervuarlı santrallarda su; enerji talebinin olmadığı saatlerde birik�rilip, ih�yacın olduğu
saatlerde harcanması prensibi ile kullanılmaktadır.
Enerji amaçlı rezervuarlı santralların mansabında
tahsis edilen su ürünleri ye�ş�riciliği tesislerinde söz konusu faaliye�n sürdürülebilmesi için sürekli bir akışın
sağlanması gerekmektedir. Kurak sezonda suyun verimli kullanılmasını teminen, Tarım ve Orman Bakanlığınca
su ürünleri ye�ş�riciği ile iş�gal eden tesisler için farklı çözüm önerileri üre�lmelidir.
Ayrıca TEİAŞ’ın ile�m kısıtları da suyun verimli yöne�lmesi açısından özellikle yağışlı sezonda önemli bir
kısıt oluşturmaktadır. Barajlı santrallarda üre�len elektriğin bölgesel ile�m kısıtları nedeni ile ile�lememesi
suyun enerjiye çevrilmeden savaklanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda TEİAŞ tara�ndan ile�m altyapı
kısıtlarının giderilmesi için gerekli ya�rımların biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Özelleş�rme uygulamaları ve Elektrik Piyasalarının gelişimi ile birlikte aynı nehir üzerinde yer alan üre�m
tesislerinin farklı üre�m şirketlerine ait olması suyun verimli kullanılması açısından düzenlenilmesi gereken bir
problem olarak ortaya çıkmış�r. DSİ yıllık işletme programlarında santral klavuz işletme eğrilerini uygulamak
üzere üre�m şirketlerine vermekle birlikte; Elektrik Piyasası faaliyetleri, suyun yolculuk süresi, kurulu güç,
debi gibi farklılıklar yüzünden memba ve mansap santrallarındaki ilişkinin günlük olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
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LúOHWPHSURJUDPODUÕQGDVDQWUDONODYX]LúOHWPHH÷ULOHULQLX\JXODPDN]HUH UHWLPúLUNHWOHULQH
YHUPHNOHELUOLNWH(OHNWULN3L\DVDVÕIDDOL\HWOHULVX\XQ\ROFXOXNVUHVLNXUXOXJoGHELJLEL
IDUNOÕOÕNODU\]QGHQPHPEDYHPDQVDSVDQWUDOODUÕQGDNLLOLúNLQLQJQONRODUDNG]HQOHQPHVL
JHUHNPHNWHGLU
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hidrolik santralların bütüncül bir yaklaşım ile “Entegre Havza Yöne�mi Enerji Planlaması”nın gereksinim olduğu
görülmektedir.
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$úDPD

İlk olarak hem havza açısından hemde paydaşlar açısından problemlerin tanımlanması ve buna göre amaçların
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belirlenmesi gereklidir. Havza paydaşlarının sorunlara farklı bakış açılarıyla ve farklı anlayışlarla yaklaşmaları
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kullanılacak olan bir karar destek modeli vasıtasıyla Entegre Havza Yöne�mi Enerji Planlaması yapılmalıdır.
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1. GİRİŞ
Hidroelektrik santraller (HES) ve bu santrallerdeki en önemli ekipmanlardan biri olan hidrolik türbinlerin
çalışma ömrü, çalışma koşulları, çalışma süresi, kavitasyon tamir oranları gibi faktörlere bağlı olarak farklılık
gösterebilmektedir. Standarda göre ortalama çalışma ömrü HES’lerde yaygın olarak kullanılan türbin �plerinden
olan kaplan ve bulb türbinleri için 25-50 yıl, francis türbinler için ise 30-50 yıl olarak belirlenmiş�r. EÜAŞ
hidroelektrik santralleri içerisinde 30 yıl ve üzeri yaşa sahip birçok santral bulunmaktadır. Bu santrallerden
birçoğunun gerek elektrik ve kontrol sistemlerinin eskimesiyle yeni teknolojinin gerisinde kalması gerekse
mekanik ekipmanların yıllar içerisinde degredasyona (yıpranma kaynaklı performansta düşüş) uğraması
ile verimleri ciddi oranda azalma göstermektedir. Bu santrallerin günümüz verimlerinin tespit edilmesi,
rehabilitasyonlar ile verim ar�şlarının % kaç olabileceği ve amor�sman hesaplamaları için santrallerde
verimlilik testlerinin yapılması gerekmektedir.

2. VERİMLİLİK PERFORMANS TESTLERİ
Hidroelektrik santrallerinde verimlilik performans testleri santralin debisini, generatör çıkış gücünü, göl ve
kuyruk kotu gibi seviyelerinin trandüserler yardımı ile ölçülerek hesaplanması temeline dayanmaktadır. Bu
ölçümlerden en önemli parametrelerden biriside türbine giren suyun debisinin tespit edilmesidir.

2.1. DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Debi ölçüm yöntemleri santrallerin cebri boru yapılarına ve uzunluklarına, su alma ağzı yapılarına göre farklı
yöntemler ile gerçekleş�rilmektedir. Bu yöntemler verimlilik hesaplamalarında kullanılan debi Q (m3/sn)
hesaplanması için gerekli olan ve yüksek ölçüm hassasiye� gerek�ren ölçümlerdir. Proje kapsamında kullanılan
debi ölçüm yöntemleri; akus�k debi ölçüm yöntemi (kalıcı ve geçici), boya yöntemi, current meter yöntemi ve
fark basınç ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. Fark basınç ölçüm yöntemi dolaylı, diğerleri doğrudan debi ölçüm
yöntemleridir. Projemizde kullanılan debi ölçüm yöntemlerinin şema�k gösterimi Şekil 2.1 de yer almaktadır.
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Debi Ölçüm
Yöntemleri

Doğrudan Ölçüm
Yöntemleri

Dolaylı Ölçüm
Yöntemleri

W-K
Yöntemi
Akustik Debi
Ölçüm
Yöntemi

Geçici
Akustik
Ölçüm

Boya Seyreltme
Debi Ölçüm
Yöntemi

Current Meter
Debi Ölçüm
Yöntemi

Kalıcı
Akustik
Ölçüm
Şekil 2.1 Proje kapsamında kullanılan debi ölçüm yöntemleri

Debi ölçüm yöntemleri yukarıda belirtildiği gibi doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır.
Doğrudan debi ölçüm yöntemlerinde cebri borudan ya da su yolu yapılarından geçen suyun

Debi ölçüm yöntemleri yukarıda belir�ldiği gibi doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan debi

debisi
direkt olarakcebri
kullanılan
ileyapılarından
ölçülebilmektedir.
Dolaylı
debidirekt
ölçümünde
ise
ölçüm
yöntemlerinde
borudantransdüserler
ya da su yolu
geçen suyun
debisi
olarak kullanılan

direk ölçüm
eldeDolaylı
edilen debi
Q debisi
kullanılarak
katsayı
daha
sonra
transdüserler
ile yönteminden
ölçülebilmektedir.
ölçümünde
ise direk
ölçümhesaplanmakta,
yönteminden elde
edilen
Q debisi
kullanılarak
katsayı
hesaplanmakta,
bu kat
sayı kullanılarak türbine
giren
Q debisi
hesaplanmaktadır.
bu kat sayı
kullanılarak
türbinedaha
girensonra
Q debisi
hesaplanmaktadır.
Dolaylı
ölçümün
direk
ölçümü
Dolaylı
direk ölçümü
ile kalibre edilmesi
Debi ölçüm
özet olarak
Şekil 2.2
ile ölçümün
kalibre edilmesi
gerekmektedir.
Debigerekmektedir.
ölçüm yöntemleri
özetyöntemleri
olarak Şekil
2.2 de
de belir�lmiş�r.

belirtilmiştir.
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Şekil 2.2 Debi ölçüm yöntemleri özet anlatımı
Debi ölçüm yöntemlerinde kullanılan transdüserleringenel dağılımı Şekil 2.3’deki gibi ifade
edilebilir.

Şekil 2.3 Debi ölçüm yöntemleri genel transdüser yerleşimi
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2.1.1. Akustik Debi Ölçüm Yöntemi
Akustik debi ölçüm yöntemi, suyun hızının ses dalgaları ile ölçüldüğü bir yöntemdir. Akustik
transdüserlerden gönderilen ses dalgalarının, akışa karşı ve akış ile aynı yönde hareketleri
Akus�
k debi ölçüm
yöntemi,arasında
suyun hızının
dalgaları
ölçüldüğü
yöntemdir. Akus�
transdüserlerden
sonucunda,
transdüserler
geçişses
zaman
farkıileortaya
çıkar.birTransdüserler
arasık mesafenin
gönderilen
ses dalgalarının,
akışa
karşıhızı
ve hesaplanmış
akış ile aynı olur.
yöndeOrtalama
hareketleri
transdüserler
zaman farkına
bölünmesi ile
suyun
su sonucunda,
hızı kesit alanı
ile
arasında geçiş zaman farkı ortaya çıkar. Transdüserler arası mesafenin zaman farkına bölünmesi ile suyun

çarpıldığı zaman cebri boru içerisinden geçen suyun debisi hesaplanır. Montaj şekli olarak

hızı hesaplanmış olur. Ortalama su hızı kesit alanı ile çarpıldığı zaman cebri boru içerisinden geçen suyun

geçici (clamp-on) ve kalıcı montajlama yapılmaktadır. Kalıcı transdüser (transdüser) montajları

debisi hesaplanır. Montaj şekli olarak geçici (clamp-on) ve kalıcı montajlama yapılmaktadır. Kalıcı transdüser

da içten montaj
ve da
dıştan
olmak
Şekil 2.4 Şekil
de akustik
(transdüser)
montajları
içten montaj
montaj ve
dıştanüzere
montajikiye
olmakayrılmaktadır.
üzere ikiye ayrılmaktadır.
2.4 de akus�k
trandüserlerin
montajlama
şekli
şeklinden
örnekler
gösterilmektedir.
trandüserlerin
montajlama
şekli
şeklinden
örnekler
gösterilmektedir.

Şekil 2.4 Akustik trandüserlerin montaj çeşitleri
Dıştan Montaj Akustik Transdüserler

Dıştan Montaj Akus�k Transdüserler

Cebri borunun dışından montaj uygulaması ile akustik transdüserler cebri boruya kademeli

olarak
montajdışından
edilirlermontaj
ve birbirlerine
hizalandırılırlar.
Dışarıdan
montajlama
Cebri
borunun
uygulamasıgöre
ile akus�
k transdüserler
cebri boruya
kademeliişlemleri
olarak montaj
sırasıyla
şekilde yapılır:
edilirler
ve şu
birbirlerine
göre hizalandırılırlar. Dışarıdan montajlama işlemleri sırasıyla şu şekilde yapılır:

- Cebri borunun lazer yardımı ile merkezi belirlenir ve yerleş�rilecek olan transdüserler tahta cetvel ve
yardımı ile
cebri
boru üzerindeki
yerleri
işaretlenir.
-tebeşirli
Cebriipborunun
lazer
yardımı
ile merkezi
belirlenir
ve yerleştirilecek olan transdüserler

- Daha önceden projelendirilen transdüser yerleşim planına uygun bir şekilde cebri boru üzerinde

tahta cetvel ve tebeşirli ip yardımı ile cebri boru üzerindeki yerleri işaretlenir.

-

işaretlemeler yapıldıktan sonra, punch delme makinesi ile transdüser yerleri delinir.

Daha önceden projelendirilen transdüser yerleşim planına uygun bir şekilde cebri boru

- Delinen yerlere transdüser ﬂanşları kayna�lır vidalı bağlan� sağlanmış olur. Bu şekilde transdüserlerin

üzerinde
yapıldıktan
sonra,
punch
delme makinesi
ile transdüser
cebri
borununişaretlemeler
içerisine uygun
bir mesafede
girmesi
ve ayarlanmasına
olanak
sağlanır. yerleri

delinir.
- Kaynak
yapılan bölgelere kök kaynak tes� (penetrant tes�) yapılır ve kaynakların kontrolü yapılır.
açılan
yerlere montaj
birlikte
transdüserler
anahtarlar
-- Transdüserler
Delinen yerlere
transdüser
flanşlarıedilerek
kaynatılır
vidalıçalışacak
bağlantıolan
sağlanmış
olur. Buözel
şekilde

ile hizalanarak birlikte uyumlu bir şekilde çalışmaları, ses dalgalarının doğru okunması için manuel

transdüserlerin cebri borunun içerisine uygun bir mesafede girmesi ve ayarlanmasına

ayarlama yapılır.

olanak sağlanır.

- En son işlem olarak, transdüserlere bağlanan frekans cihazı ile iki transdüser arasındaki frekans uyumu
kontrol edilir ve transdüserlerden gelen kablolar panoya çekilerek mekanik montaj işlemi tamamlanmış
olur.
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mekanik montaj işlemi tamamlanmış olur.
Aşağıdaki Şekil 2.5 de Kılıçkaya HES cebri borusunda dışarıdan montajlama işlemi sırasında
Aşağıdaki
Şekil genel
2.5 dehali
Kılıçkaya
HES cebri borusunda dışarıdan montajlama işlemi sırasında yapılan
yapılan
işlemlerin
gösterilmiştir.
işlemlerin genel hali gösterilmiş�r.

Şekil 2.5 Akustik transdüserlerincebri boruya dışarıdan montajı
Akustik transdüserlerin, cebri boru içerisindeki suyun tam gelişmiş akış profili (laminar akış)
Akus�
k transdüserlerin,
cebri boru
içerisindeki
suyun
tamedilmesi
gelişmiş akış
proﬁlihususlardan
(laminar akış)birisidir.
gösterdiği
bölgeye
gösterdiği
bölgeye montaj
edilmesi
en çok
dikkat
gereken
Yani
montaj edilmesi en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Yani türbülanslı akış bölgelerinin olduğu

türbülanslı akış bölgelerinin olduğu dirsek, kelebek vana gibi akışın bozulduğu bölgelerden en

dirsek, kelebek vana gibi akışın bozulduğu bölgelerden en az cebri borun çapının beş ka� kadar uzakta montaj

az cebri borun çapının beş katı kadar uzakta montaj yerinin seçilmesi gerekmektedir.

yerinin seçilmesi gerekmektedir.

Bunun sebebi transdüserler arası gönderilen ses dalgalarının daha doğru bir şekilde su içerisinden geçerek
ölçüm hassasiye�nin ar�rılması ve ölçüm hatalarının azal�lması için gereklidir.

8

Akus�k debi ölçüm yönteminde temel olarak iki transdüser arasındaki suya karşı ve su ile beraber olan ses
dalgası sinyalinin zaman farkı oluşturması ve transdüserler arasındaki mesafenin bu zaman farkına bölünmesi
ile ses dalgasının hızının tespit edilmesi temeline dayanmaktadır. Şekil 2.6 da bu geçiş zamanın hesaplanması
gösterilmektedir.
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beraber olan ses dalgası sinyalinin zaman farkı oluşturması ve transdüserler arasındaki
mesafenin bu zaman farkına bölünmesi ile ses dalgasının hızının tespit edilmesi temeline
dayanmaktadır. Şekil 2.6 da bu geçiş zamanın hesaplanması gösterilmektedir.

Şekil 2.6 Transdüserler arası sinyalin zaman farkı gösterimi

9
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Bu zaman farkı ile Şekil 2.7 da gösterildiği gibi ses hızı hesaplanır.

Şekil 2.7 Ses hızı hesabı
Ses hızı her path için hesaplanmasından sonra ortalama bir su hızı hesaplanır ve ağırlıklı alan
formülü ile debi hesaplanmış olur. Şekil 2.8 de debi hesaplama formülü ifade edilmiştir.

Şekil 2.8 Debi hesaplama formülü
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Bu formülde Wi plane1, 2, 3, 4 şeklinde çizilen bölgelere göre ağırlıklı alanı ifade eder ve W 1

Buformülünde
formülde Wide
plane1,
2, 3, 4üzere
şeklinde
çizilen bölgelere
göre olan
ağırlıklı
alanı ifade
W1 formülünde
de
görüldüğü
transdüserlerin
merkeze
uzaklıkları
veeder
cebriveboru
çapı ile
görüldüğü üzere transdüserlerin merkeze olan uzaklıkları ve cebri boru çapı ile denkleme sokularak alan elde

denkleme sokularak alan elde edilir.

edilir.

İçeridenMontaj
Montaj Akustik
İçeriden
Akus�kTransdüserler
Transdüserler
Akustik
transdüserler
borunun
dışarıdan
uygunbölgelerde
olmadığı cebri
bölgelerde
Akus�
k transdüserler
cebri cebri
borunun
dışarıdan
montaja montaja
uygun olmadığı
borununcebri
içerisinden
montaj
edilmektedir.
montajlamada
farklılık
delme yerine
kaynakise,
işlemi
yapılması
ve transdüser
borunun
içerisindenBumontaj
edilmektedir.
Bu ise,
montajlamada
farklılık
delme
yerine kaynak
�plerinin
farklı değişmesidir.
olsalar da çalışma
man�kları
aynıdır.
Şekilolsalar
2.9 dedaiçeriden
işlemi değişmesidir.
yapılması veTransdüser
transdüser�pleri
tiplerinin
Transdüser
tipleri
farklı
montaj edilen transdüserleringenel hali gösterilmiş�r.

çalışma mantıkları aynıdır. Şekil 2.9 de içeriden montaj edilen transdüserleringenel hali
gösterilmiştir.

Şekil 2.9 Cebri boru içerisine kaynaklı transdüser montajı
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İçeriden montaj işlemleri sırasıyla şu şekilde yapılmaktadır:
-

Cebri boru iç yüzeyine montaj edilecek olan transdüserlerin konumlarının doğru bir

İçeriden montaj
işlemleri
sırasıyla şu
şekilde
belirlenmesi
içinşekilde
lazeryapılmaktadır:
ile hizalama ve seviye belirleme işlemleri yapılır.
- Cebri
boru iç yüzeyineaynı
montaj
edilecek
olanölçüm
transdüserlerin
konumlarının
bir önemlidir.
şekilde belirlenmesi
Transdüserlerin
hizada
olması
hatalarının
az olması doğru
için çok
için lazer ile hizalama ve seviye belirleme işlemleri yapılır. Transdüserlerin aynı hizada olması ölçüm

-

Hizalama işlemlerinden sonra transdüserlerin cıvatalı bağlantı yapılacağı plakalar cebri

hatalarının az olması için çok önemlidir.

boru iç yüzeylerine
- Hizalama
işlemlerindenkaynak
sonra edilir.
transdüserlerin cıvatalı bağlan� yapılacağı plakalar cebri boru iç

-yüzeylerine
Transdüser
kablolarının
geçmesi için paslanmaz boru kaynakları yapılır.
kaynak
edilir.

kablolarının
geçmesi
için paslanmaz
boru kaynakları
yapılır. kontrol edilir.
-- Transdüser
Transdüser
bağlantıları
yapıldıktan
sonra lazer
ile hizalamaları
ları yapıldıktan sonra lazer ile hizalamaları kontrol edilir.
-- Transdüser
Kablolarbağlan�
cebri borudan
delinerek çıkarılır ve açılan deliğin sızdırmazlığı sağlanır ve

- Kablolar cebri borudan delinerek çıkarılır ve açılan deliğin sızdırmazlığı sağlanır ve gerekli testler ile

gerekli testler ile sızdırmazlık kontrolü yapılır.

sızdırmazlık kontrolü yapılır.

-- Transdüserlerden
Transdüserlerden
dalga frekansları
kontrol sonra
edildikten
sonra
mekanik
montaj
çıkançıkan
dalga frekansları
kontrol edildikten
mekanik
montaj
işlemi tamamlanmış
olur.işlemi tamamlanmış olur.
Hem
dışarıdan
hemhem
de içeriden
montajlama
için hesaplama
işlemleriişlemleri
aynıdır. Şekil
2.10 de
belir�
ldiğide
üzere
Hem
dışarıdan
de içeriden
montajlama
için hesaplama
aynıdır.
Şekil
2.10
belirsizlik hesaplamaları da aynı şekilde hesaplanmaktadır.

belirtildiği üzere belirsizlik hesaplamaları da aynı şekilde hesaplanmaktadır.

Şekil 2.10 Belirsizlik hesaplamaları
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Akus�
k debi
ölçüm
yönteminde
belirsizlikler
%1-2 arasındadır.
Akus�k debi ölçüm
ile verimlilik
tes� adımları
Akustik
debi
ölçüm
yönteminde
belirsizlikler
%1-2 arasındadır.
Akustik
debi ölçüm
ile

Akustik
ölçümşekilde
yönteminde
belirsizlikler
Tablo
2.1 de debi
gösterildiği
gerçekleş�
rilmektedir. %1-2 arasındadır. Akustik debi ölçüm ile

verimlilik testi adımları Tablo 2.1 de gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.
verimlilik testi adımları Tablo 2.1 de gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.
Tablo 2.1 Akustik debi ölçümü (AFM) ile verimlilik testi
Tablo 2.1 Akustik debi ölçümü (AFM) ile verimlilik testi

Farklı ayar kanadı açıklıklarında ve farklı güç değerlerinde testler yapılarak verim hesabı için gerekli veriler

Farklı
verim hesabı
hesabı için
için
Farklıayar
ayarkanadı
kanadıaçıklıklarında
açıklıklarındave
vefarklı
farklı güç
güç değerlerinde
değerlerinde testler yapılarak verim

kaydedilmiş olur. Testlerden alınan değerler daha sonra Tablo 2.2 de olduğu gibi hesaplanarak Ünite ve türbin

gerekli
de olduğu
olduğu gibi
gibi
gerekliveriler
verilerkaydedilmiş
kaydedilmişolur.
olur.Testlerden
Testlerdenalınan
alınan değerler
değerler daha sonra Tablo 2.2 de

verimleri hesaplanır.

hesaplanarak
hesaplanarakÜnite
Üniteve
vetürbin
türbinverimleri
verimlerihesaplanır.
hesaplanır.
Tablo
Tablo2.2
2.2Verim
Verimhesap
hesaptablosu
tablosu
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Daha sonra tabloda hesaplanan değerler graﬁklere dönüştürülerek ünite ve türbinin debi, güç gibi

Daha sonra tabloda hesaplanan değerler grafiklere dönüştürülerek ünite ve türbinin debi, güç

değerlere bağlı olarak verimleri Şekil 2.11 ve 2.12 de olduğu gibi graﬁkte çizilmiş olur.

gibi değerlere bağlı olarak verimleri Şekil 2.11 ve 2.12 de olduğu gibi grafikte çizilmiş olur.

Şekil 2.11 Generator gücü MW- Türbin verimi (%) grafiği

Şekil 2.12 Ünite debisi m3/sn- türbin verimi (%) grafiği
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2.2.2 Boya Seyreltme Debi Ölçüm Yöntemi

2.2.2
Boya Seyreltme
Yöntemi
Boya seyreltme
yöntemiDebi
(DyeÖlçüm
Dilution),
su alma ağzından enjekte edilen boyanın salyangoz

Boya seyreltme yöntemi (Dye Dilu�on), su alma ağzından enjekte edilen boyanın salyangoz girişinden

girişinden toplanması ile konsantrasyon değişimlerinden faydalanarak debi hesaplama

toplanması ile konsantrasyon değişimlerinden faydalanarak debi hesaplama yöntemidir. Bu yöntemin

yöntemidir. Bu yöntemin seçilmesinde en önemli kriter cebri boru uzunluğudur. Enjekte edilen

seçilmesinde en önemli kriter cebri boru uzunluğudur. Enjekte edilen boyanın cebri boru içerisinde homojen

boyanınkarışımın
cebri boru
içerisinde
şekildebelli
karışımın
sağlanmasıolması
için cebri
borunun belli
şekilde
sağlanması
içinhomojen
cebri borunun
bir uzunluğunun
gerekmektedir.
Şekilbir
2.13 de
boya
seyreltmeolması
yöntemi
ile debi ölçümünün
gösterilmiş�
r.
uzunluğunun
gerekmektedir.
Şekilşeması
2.13 de
boya seyreltme
yöntemi ile debi ölçümünün

şeması gösterilmiştir.

Şekil 2.13 Boya seyreltme ile debi ölçüm yöntemi
Boya seyreltme yöntemi temel olarak dört evreden oluşur. Bunlar sırasıyla: Boya hazırlama,
hazırlananboyanın enjekte edilmesi, türbin girişindeki basınç tapalarından boyanın Flourometer
ile toplanması
ve standart
hazırlama
ölçüm
hatalarının
Bu enjekte
Boyacihazı
seyreltme
yöntemi temel
olarak dört
evreden ile
oluşur.
Bunlar
sırasıyla:tespit
Boya edilmesi
hazırlama,işlemleridir.
hazırlananboyanın
edilmesi,
türbindetaylı
girişindeki
basınç sırasıyla
tapalarından
boyanın
Flourometer cihazı ile toplanması ve standart hazırlama ile
aşamalar
bir şekilde
aşağıda
açıklanmaktadır:
ölçüm hatalarının tespit edilmesi işlemleridir. Bu aşamalar detaylı bir şekilde sırasıyla aşağıda açıklanmaktadır:

15

56

Boya hazırlama evresi
Boya hazırlama evresi

Boya hazırlama evresi

Proje kapsamındaki
verimlilik
testinde
kullanılan
boya yüksek
fluorescence
rhodamin
boya
kapsamındaki
verimlilik
tes�
ndekullanılan
kullanılan
boya
ﬂuorescence
rhodamin
boya boya
Proje Proje
kapsamındaki
verimlilik
testinde
boyayüksek
yüksek
fluorescence
rhodamin
olup
Şekil2.14
2.14dedeboya
boyagösterilmiş�
gösterilmiştir.
olupçevreye
çevreyezarar
zararvermeyen
vermeyenorganik
organik yapıdadır.
yapıdadır. Şekil
r.
olup çevreye zarar vermeyen organik yapıdadır. Şekil 2.14 de boya gösterilmiştir.

Şekil 2.14 Rhodamin boya

Şekil 2.14 Rhodamin boya
Boya hazırlama işlemleri sırasıyla şu şekilde olmaktadır:
Boya hazırlama işlemleri sırasıyla şu şekilde olmaktadır:
Boya hazırlama
işlemleri
sırasıyla şu
şekilde olmaktadır:
- Santralin
karakteristik
özelliklerine
göre kabul edilen verim değeri üzerinden yaklaşık
-

- Santralin
karakteris�
k özelliklerine
göre kabul Tablo
edilen 3.3
verim
değeri
üzerinden yaklaşık
bir debi
hesabı yapılır.
Örnek Hesaplama
de
gösterilmiştir.
Santralin
karakteristik
özelliklerine
göre kabul edilen
verim
değeri üzerinden yaklaşık
bir debi hesabı yapılır. Örnek Hesaplama Tablo 3.3 de gösterilmiş�r.

bir debi hesabı yapılır. Örnek Hesaplama Tablo 3.3 de gösterilmiştir.
Tablo 2.3 Yaklaşık debi hesabı

Tablo 2.3 Yaklaşık
Gate debi hesabı
Power
GateHead (during test)
Approx. Eff.
Power
Head (during test)
Approx.
Approx.
Eff. rated flow

Approx. rated flow

100,00%
32000 kW
100,00%
58,15 m
3200088kW%
58,15 m
63,7% m^3/s
88

63,7 m^3/s

- Cebri borudan geçen su debisini bulmak için, enjekte edilen boyanın debisinin doğru bir
şekilde hesaplanması gerekmektedir. Denklem 1 de enjekte edilecek boyanın debi formülü
ifade edilmiştir.
16

16
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bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Denklem 1 de enjekte edilecek boyanın debi
formülü ifade edilmiştir.
birformülü
şekildeifade
hesaplanması
edilmiştir.gerekmektedir. Denklem 1 de enjekte edilecek boyanın debi

formülü ifade edilmiştir.
�

𝑞 = 𝑄 ×�
𝑞=𝑄× 𝐶
�𝐶
𝑞=𝑄×

(1)
(1)
(1)

𝐶

Denklemde kullanılan C enjekte edilen boya konsantrasyonu, c boya örneği ifade etmektedir.
Denklemde kullanılan C enjekte edilen boya konsantrasyonu, c boya örneği ifade etmektedir.
Denklemde
enjekte
edilen
boya
konsantrasyonu,
c boya
örneği
ifadegerekmektedir.
etmektedir. Standart
Standart kullanılan
IEC 41’e Cgöre
boya
örneği
konsantrasyonu
5-10
ug/L
olması
TestlerIEC 41’e
Denklemde
kullanılan
C
enjekte
edilen
boya
konsantrasyonu,
c
boya
örneği
ifade
etmektedir.
Standart
IEC
41’e
göre
boya
örneği
konsantrasyonu
5-10
ug/L
olması
gerekmektedir.
Testler
göre boya örneği konsantrasyonu 5-10 ug/L olması gerekmektedir. Testler sırasında c 7 ug/L olarak alınmış�r.
sırasında c 7 ug/L olarak alınmıştır. Daha sonra Tablo 2.4 de belirtilen boya basma süresi ve
sırasında
c 741’e
ug/L
olarak
alınmıştır.
Daha süresi
sonra ve
Tablo
2.4ug/L
dehesaplanmış
belirtilen
boya
ve
Standart
IEC
boya
örneği
konsantrasyonu
5-10
olması gerekmektedir.
Testler
Daha
sonra
Tablo
2.4göre
de
belir�
len
boya basma
miktarı
da
olur.basma süresi
miktarı da hesaplanmış olur.
miktarı cda7 hesaplanmış
sırasında
ug/L olarakolur.
alınmıştır. Daha sonra Tablo 2.4 de belirtilen boya basma süresi ve

miktarı da hesaplanmış olur.
Tablo 2.4 Boya hazırlama hesaplamaları
Tablo 2.4 Boya hazırlama hesaplamaları
Tablo 2.4 Boya hazırlama hesaplamaları

Hazırlanan
boyaboya
su alma
ağzından
cebri boru
enjekte edilerek
homojen
şekilde bir
karışması
Hazırlanan
su alma
ağzından
cebriiçerisine
boru içerisine
enjekte suya
edilerek
suya bir
homojen
Hazırlanan boya su alma ağzından cebri boru içerisine enjekte edilerek suya homojen bir
sağlanmış olur. Boya Şekil 2.15 da gösterilen pompa ile basınçlandırılan su ile karış�rılarak su alma ağzı
şekilde karışması sağlanmış olur. Boya Şekil 2.15 da gösterilen pompa ile basınçlandırılan su
şekilde karışması
sağlanmış
olur. borular
Boya Şekil
2.15borudan
da gösterilen
içerisinden
sarkı�lan özel
hazırlanmış
ile cebri
içeriyepompa
basılır. ile basınçlandırılan su

Hazırlanan
boya su
ağzından
cebri sarkıtılan
boru içerisine
enjekte edilerek
homojen
bir
ile karıştırılarak
su alma
alma ağzı
içerisinden
özel hazırlanmış
borularsuya
ile cebri
borudan
ile karıştırılarak su alma ağzı içerisinden sarkıtılan özel hazırlanmış borular ile cebri borudan
şekilde
karışması
içeriye
basılır. sağlanmış olur. Boya Şekil 2.15 da gösterilen pompa ile basınçlandırılan su
içeriye
basılır.
ile karıştırılarak su alma ağzı içerisinden sarkıtılan özel hazırlanmış borular ile cebri borudan
içeriye basılır.

Şekil2.15
2.15Boya
Boyabasma
basmadüzeneği
düzeneği
Şekil

Şekil 2.15 Boya basma düzeneği

1717
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Hazırlanan boya su alma ağzından Şekil 2.16 de gösterildiği gibi enjekte edilir.

Hazırlanan boya su alma ağzından Şekil 2.16 de gösterildiği gibi enjekte edilir.

Hazırlanan boya su alma ağzından Şekil 2.16 de gösterildiği gibi enjekte edilir.

Şekil 2.16 Boya enjekte noktası ve enjekte şekli

Şekil
2.16
Boya
enjekte
ve enjekte şekli
Su alma ağzından enjekte
edilen
boya
türbin
girişnoktası
basınç tapalarından
Şekil 2.17 de gösterildiği
Sugibi
alma
ağzından enjekte
boya türbinve
giriş
basınç tapalarından
Şekil 2.17 deölçülmektedir.
gösterildiği gibi ﬂourometer
flourometer
cihazıedilen
ile toplanmakta
boya-su
karışımının flourosensi

Su alma
ağzından enjekte
edilen
boya türbin
giriş basınç
tapalarından Şekil 2.17 de gösterildiği
cihazı
ile toplanmakta
ve boya-su
karışımının
ﬂourosensi
ölçülmektedir.
gibi flourometer cihazı ile toplanmakta ve boya-su karışımının flourosensi ölçülmektedir.

Şekil 2.17 Boya toplama işlemi

Şekil 2.17 Boya toplama işlemi
18
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Boyanın
toplanması
birliktedebi,
debi,denklem
denklem 2
2 deki
Boyanın
toplanması
ileile
birlikte
deki gibi
gibihesaplanmaktadır.
hesaplanmaktadır.
BoyanınBoyanın
toplanması
ile birlikte
debi, denklem
2 deki gibi
hesaplanmaktadır.
toplanması
ile (𝑞
birlikte
2 deki
gibi hesaplanmaktadır.
𝑞 × 𝐶� +
𝑄 × 𝐶� =
+ 𝑄)debi,
× 𝐶denklem
�

𝑞 × 𝐶� + 𝑄 × 𝐶� = (𝑞 + 𝑄) × 𝐶�

(2)

(2)

𝑞 × 𝐶� + 𝑄geçen
× 𝐶� =
(𝑞 + 𝑄) q× 𝐶
(2)
Denklemde
ifadelerden
enjekte
edilen boya debisi, 𝐶� enjekte edilen boya
�

Denklemde geçen ifadelerden q enjekte edilen boya debisi, 𝐶� enjekte edilen boya

konsantrasyonu, Q cebri borudan geçen su debisi, 𝐶� su konsantrasyonu, 𝐶� Flourometer cihazı
Denklemde
geçen ifadelerden
q enjekte
edilen
boya debisi,
C1 enjekte edilen𝐶�boya
konsantrasyonu,
konsantrasyonu,
Q cebriifadelerden
borudan
geçen
su debisi,
𝐶 su
konsantrasyonu,
Flourometer
cihazı Q
enjekte
edilen boya
Denklemde
geçen
q enjekte
edilen
boya
debisi,Q 𝐶su
� debisi
ile
toplanan boya-su
karışımı konsantrasyonu.
Bu� denklemden
çekilerek
debi
cebri borudan geçen su debisi, C0 su konsantrasyonu, C2 Flourometer cihazı ile toplanan boya-su karışımı
ile toplanan
karışımı
konsantrasyonu.
denklemden
Q su𝐶�debisi
çekilerek
konsantrasyonu,
Flourometer
cihazıdebi
konsantrasyonu,
Q cebri
borudan
geçen su debisi,Bu
𝐶� su
denklem
3boya-su
deki gibi
hesap
edilir.
konsantrasyonu. Bu denklemden Q su debisi çekilerek debi denklem 3 deki gibi hesap edilir.
denklem
3 deki gibi
hesap
edilir. konsantrasyonu. Bu denklemden Q su debisi çekilerek debi
ile toplanan
boya-su
karışımı
𝐶 �𝐶

denklem 3 deki
� hesap edilir.
Q
= q × � gibi

Q=q×

𝐶� �𝐶
𝐶� �𝐶
� �

𝐶� �𝐶
𝐶� �𝐶
� �

Q =tes�
q ×yapılması
Verimlilik
𝐶� �𝐶
Verimlilik
testi
yapılması
�

(3)

(3)
(3)

Boya seyreltme yöntemi ile verimlilik tes� Tablo 2.5 de belir�ldiği gibi farklı ayar kanadı açıklıklarında, her bir

Verimlilik testi yapılması

açıklıktaBoya
en azseyreltme
7 dakika boyunca
3 litretesti
boyanın
yapılması
ile gerçekleşmektedir.
yöntemi ortalama
ile verimlilik
Tabloenjekte
2.5 deedilerek
belirtildiği
gibi farklı
ayar kanadı
Verimlilik
testi yapılması

açıklıklarında, her bir açıklıkta en az 7 dakika boyunca ortalama 3 litre boyanın enjekte edilerek

Boya seyreltme yöntemi ile verimlilik testi Tablo 2.5 de belirtildiği gibi farklı ayar kanadı
Boya seyreltme
yöntemi ile verimlilik testi Tablo 2.5 de belirtildiği gibi farklı ayar kanadı
yapılması
ile gerçekleşmektedir.

açıklıklarında, her bir açıklıkta en az 7 dakika boyunca ortalama 3 litre boyanın enjekte edilerek
açıklıklarında, her bir açıklıkta en az 7 dakika boyunca ortalama 3 litre boyanın enjekte edilerek

Tablo 2.5
Testi adımları
yapılması
ile Boya
gerçekleşmektedir.

yapılması ile gerçekleşmektedir.

Tablo
2.5 2.5
Boya
Testi
adımları
Tablo
Boya
Testi
adımları

Farklı ayar kanadı açıklıklarında ve farklı güç değerlerinde testler yapılarak verim hesabı için
gerekli veriler kaydedilmiş olur. Testlerden alınan değerler daha sonra Tablo 2.6 de olduğu gibi
Farklı ayar kanadı
ve farklı
güç değerlerinde testler yapılarak verim hesabı için
hesaplanarak
ünite açıklıklarında
ve türbin verimleri
hesaplanır.
Farklı ayar kanadı açıklıklarında ve farklı güç değerlerinde testler yapılarak verim hesabı için gerekli veriler
gerekli
olur. ve
Testlerden
alınan
değerler daha
sonrayapılarak
Tablo 2.6verim
de olduğu
gibiiçin
Farklı
ayarveriler
kanadıkaydedilmiş
açıklıklarında
farklı güç
değerlerinde
testler
hesabı
kaydedilmiş olur. Testlerden alınan değerler daha sonra Tablo 2.6 de olduğu gibi hesaplanarak ünite ve türbin
19gibi
hesaplanarak
ünite ve türbin
verimleri
hesaplanır.
gerekli
veriler kaydedilmiş
olur.
Testlerden
alınan değerler daha sonra Tablo 2.6 de olduğu
verimleri hesaplanır.

hesaplanarak ünite ve türbin verimleri hesaplanır.

19
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Tablo 2.6 Boya seyreltme testi verim hesap tablosu
Tablo 2.6 Boya seyreltme testi verim hesap tablosu

Daha sonra tabloda hesaplanan değerler grafiklere dönüştürülerek ünite ve türbinin debi, güç
gibisonra
değerlere
bağlı
olarak verimleri
2.18dönüştürülerek
ve 2.19 de olduğu
grafiktedebi,
çizilmiş
olur.
Daha
tabloda
hesaplanan
değerler Şekil
graﬁklere
ünite gibi
ve türbinin
güç gibi
değerlere
Daha
grafiklere
dönüştürülerek
ünite ve türbinin debi, güç
bağlı sonra
olarak tabloda
verimlerihesaplanan
Şekil 2.18 vedeğerler
2.19 de olduğu
gibi graﬁ
kte çizilmiş olur.
gibi değerlere bağlı olarak verimleri Şekil 2.18 ve 2.19 de olduğu gibi grafikte çizilmiş olur.

Şekil 2.18 Generatör gücü MW- Türbin verimi (%) grafiği
Şekil 2.18 Generatör gücü MW- Türbin verimi (%) grafiği

20
20

61

Şekil 2.19 Generatör gücü MW- Santral verimi (%)
Boya Seyreltme Standart Hazırlama
Şekil 2.19 Generatör gücü MW- Santral verimi (%)
Verimlilik
testi sırasında
boya basma adımında toplam 10 adet boya-su karışımı numune
Boya
Standart
Hazırlama
BoyaSeyreltme
Seyreltme
Standarther
Verimlilik
tes� sırasında
basma adımında
toplamhazırlanan
10 adet boya-su
karışımı ile
numune
alınmaktadır.
alınmaktadır.
Alınan her
buboya
numuneler
daha sonra
standartlar
flourometer

Alınan bu numuneler daha sonra hazırlanan standartlar ile ﬂourometer kalibrasyonu yapıldıktan sonra

Verimlilik
testi
sırasında sonra
her boya
basma adımında
10 adet
boya-su karışımı
kalibrasyonu
yapıldıktan
flourometer
cihazındatoplam
tekrardan
okutulmaktadır.
Oluşannumune
ölçüm

ﬂourometer cihazında tekrardan okutulmaktadır. Oluşan ölçüm farklılıkları standart sapma olarak hesaplanarak

alınmaktadır.
Alınan
bu olarak
numuneler
daha sonra
standartlar ile Şekil
flourometer
farklılıkları standart
sapma
hesaplanarak
verim hazırlanan
değerinden düşülmektedir.
2.20 de

verim değerinden düşülmektedir. Şekil 2.20 de örnek bir standart kalibrasyon tablosu ve ölçüm hata oranı

kalibrasyonu
yapıldıktan
sonratablosu
flourometer
cihazında
tekrardan
okutulmaktadır. Oluşan ölçüm
örnek
bir standart
kalibrasyon
ve ölçüm
hata oranı
gösterilmektedir.
gösterilmektedir.

farklılıkları standart sapma olarak hesaplanarak verim değerinden düşülmektedir. Şekil 2.20 de
örnek bir standart kalibrasyon tablosu ve ölçüm hata oranı gösterilmektedir.

Şekil 2.20 Kalibrasyon tablosu
Şekil 2.20 Kalibrasyon tablosu
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Standart hazırlama üç evreden oluşur, boya her bir adımda seyreltilerek üçüncü adımda elde

Standart hazırlama üç evreden oluşur, boya her bir adımda seyrel�lerek üçüncü adımda elde edilen boya-

edilen
boya-su
test sırasında
santralin
karakteristik
hazırlanan
ve
su karışımı,
test karışımı,
sırasında santralin
karakteris�
k özelliklerine
göreözelliklerine
hazırlanan vegöre
ﬂouremeter
de ölçülmesi
flouremeter
de ölçülmesi
beklenen
karışımı
edilmişhazırlama
olunur. Şekil
2.21gösterilmiş�
de standart
beklenen boya-su
karışımı elde
edilmişboya-su
olunur. Şekil
2.21elde
de standart
adımları
r.

Boya seyreltme
yöntemi
ile debi ölçümündeki hata %1-2 arasında değişmektedir. Boya hazırlama, enjekte
hazırlama
adımları
gösterilmiştir.

Şekil 2.21 Boya seyreltme standart ile kalibrasyon yapma tablosu ve boya standı
Boya seyreltme yöntemi ile debi ölçümündeki hata %1-2 arasında değişmektedir. Boya
etme, ölçmeenjekte
ve hesaplama
adımlarına
göre hata oranları
değişmektedir.
hazırlama,
etme, ölçme
ve hesaplama
adımlarına
göre hata oranları değişmektedir.

2.2.3
2.2.3Current
CurrentMeter
MeterDebi
DebiÖlçüm
ÖlçümYöntemi
Yöntemi
Proje
kapsamındasadece
sadece
Karkamış
hidroelektrik
santralinde
bir Karkamış
yöntemdir.
Proje kapsamında
Karkamış
hidroelektrik
santralinde
uygulananuygulanan
bir yöntemdir.
HES yatay

Karkamış
HES
yatay
kaplan
(bulb)
olduğu ve
olmadığı için akustik
kaplan (bulb)
türbin
olduğu
ve cebri
borutürbin
yapısı olmadığı
içincebri
akus�boru
k debiyapısı
ölçüm kullanılamamış,
bu geçiş yapısı
çok kısa
olduğu
için de boya seyreltme
yöntemi
dekısa
uygulanamamış�
r. Bu
nedenle
en ideal
yöntemdecurrent
debi
ölçüm
kullanılamamış,
bu geçiş yapısı
çok
olduğu için de
boya
seyreltme
yöntemi

metot yöntemi olmuştur. Current meter debi ölçüm yönteminde önceden kalibrasyonu yapılan pervanelerin

uygulanamamıştır. Bu nedenle en ideal yöntem current metot yöntemi olmuştur. Current meter

(propeller) belirli aralıklarla ile bağlan� şasesine montaj edildikten sonra su alma ağzından indirilerek su

debi ölçüm yönteminde önceden kalibrasyonu yapılan pervanelerin (propeller) belirli aralıklarla
hızının ölçülmesi işlemidir. Daha sonra standar�a yer alan formülle debi hesabı yapılmaktadır.

ile
bağlantı
edildiktenözet
sonra
alma ağzından
indirilerek su hızının ölçülmesi
Şekil
2.22 deşasesine
currennt montaj
meter yönteminin
halisugösterilmiş�
r.
işlemidir. Daha sonra standartta yer alan formülle debi hesabı yapılmaktadır. Şekil 2.22 de
currennt meter yönteminin özet hali gösterilmiştir.
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Şekil 2.22 Current meter yöntemi ile debi ölçümü

Verimlilik
yapılması
Verimlilik tes�
testi yapılması

Current meter ile verimlilik tes� farklı ayar kanadı ve çark kanadı açıklığında yapılmış, test sırasında her bir
ayar kanadı açıklığında pervane(propeller) şasesi su alma ağzı boyunca kademe kademe kaldırılarak su alma
Current meter ile verimlilik testi farklı ayar kanadı ve çark kanadı açıklığında yapılmış, test
ağzının her bir kesi�nde ortalama hız proﬁli oluşturulmuştur. Daha sonra ağırlıklı alan ile denkleme sokularak
sırasında
her bir ayar
debi
hesaplanmış�
r. kanadı açıklığında pervane(propeller) şasesi su alma ağzı boyunca kademe

kademe kaldırılarak su alma ağzının her bir kesitinde ortalama hız profili oluşturulmuştur. Daha
Test
yapılmadan
önceile
Şekil
2.23 de gösterildiği
şase üzerine belirli aralıklar ile yerleş�rilerek su
sonra
ağırlıklı alan
denkleme
sokularak gibi
debipervaneler
hesaplanmıştır.
alma ağzı kesi� boyunca ölçüm yapabilme imkanı olmuştur. Böylece ölçüm hatası minimuma indirilmiş�r.

Test yapılmadan önce Şekil 2.23 de gösterildiği gibi pervaneler şase üzerine belirli aralıklar ile
yerleştirilerek su alma ağzı kesiti boyunca ölçüm yapabilme imkanı olmuştur. Böylece ölçüm
hatası minimuma indirilmiştir.

Şekil 2.24 Current meter propeller şase yerleşimi
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Şase üzerindeki pervanelerin projelendirilmiş hali Şekil 2.25 da belirtilmiştir.

23

Şekil 2.24 Current meter propeller şase yerleşimi
Şaseüzerindeki
üzerindeki
pervanelerin
projelendirilmiş
hali 2.25
Şekilda2.25
dalmiş�
belirtilmiştir.
Şase
pervanelerin
projelendirilmiş
hali Şekil
belir�
r.

Şekil 2.25 Propeller (pervane) şase üzerindeki yerleşim planı

Şekil 2.26 de su alma ağzının kesitlere ayrılmış hali gösterilmektedir. Verimlilik tes� sırasında hazırlanan şase
her bir ayar kanadı açıklığında 20 adımda belirli bir süre bekle�lerek kademe kademe indirilerek tüm kesit
boyunca su hız proﬁli oluşturulmuştur.
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Şekil 2.26 de su alma ağzının kesitlere ayrılmış hali gösterilmektedir. Verimlilik testi sırasında
hazırlanan şase her bir ayar kanadı açıklığında 20 adımda belirli bir süre bekletilerek kademe
kademe indirilerek tüm kesit boyunca su hız profili oluşturulmuştur.

Propeller Şase
Şekil 2.26 Su alma ağzı kesit çizimi ve propeller şasenin test sırasındaki hareketi
Verimlilik performans test adımları Tablo 2.7 de belirtilmiştir. Verimlilik testi bu adımlar
doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir.
Verimlilik
performans
test adımları Tablo 2.7 de belir�lmiş�r. Verimlilik tes� bu adımlar doğrultusunda
gerçekleş�rilmiş�r.
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Tablo 2.7 Current meter verimlilik test adımları
Tablo 2.7 Current meter verimlilik test adımları

Farklı
ayarayar
kanadı
açıklıklarında
ve farklı
değerlerinde
testler yapılarak
verim hesabı
gerekli
veriler
Farklı
kanadı
açıklıklarında
ve güç
farklı
güç değerlerinde
testler yapılarak
verimiçin
hesabı
için
kaydedilmiş
olur. Testlerden
alınan
daha
sonradeğerler
Tablo 2.8daha
de olduğu
gibi hesaplanarak.
gerekli veriler
kaydedilmiş
olur.değerler
Testlerden
alınan
sonra Tablo
2.8 de olduğuünite
gibive
Farklı
ayar kanadı
açıklıklarında ve farklı güç değerlerinde testler yapılarak verim hesabı için
türbin
verimleri
hesaplanır.
hesaplanarak. ünite ve türbin verimleri hesaplanır.
gerekli veriler kaydedilmiş olur. Testlerden alınan değerler daha sonra Tablo 2.8 de olduğu gibi
Tablo
2.8 Current
verimlilik
testhesaplanır.
verileri
hesaplanarak.
ünitemeter
ve türbin
verimleri

Tablo 2.8 Current meter verimlilik test verileri

26
26

67

Daha sonra tabloda hesaplanan değerler graﬁklere dönüştürülerek ünite ve türbinin debi, güç gibi değerlere

Daha sonra tabloda hesaplanan değerler grafiklere dönüştürülerek ünite ve türbinin debi, güç

bağlı olarak verimleri Şekil 2.27 ve 2.28 de olduğu gibi graﬁkte çizilmiş olur

gibi değerlere bağlı olarak verimleri Şekil 2.27 ve 2.28 de olduğu gibi grafikte çizilmiş olur

Şekil 2.27 Debi m3/sn- Türbin verimi grafiği (%)

Şekil 2.28 Generatör gücü MW- santral verimi grafiği (%)
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Current meter yöntemi ile debi ölçümünde hata oranı %1.418, verimlilik testi hata oranı
toplamda %1.83 dür. Karkamış HES verimlilik testinin belirsizlik raporu Şekil 2.29 da
Current meter yöntemi ile debi ölçümünde hata oranı %1.418, verimlilik testi hata oranı
belirtilmiştir.
toplamda
dür.
Karkamış
HEShata
verimlilik
testinin
belirsizlik
raporu
Şekil
2.29 %1.83
da
Current
meter%1.83
yöntemi
ile debi
ölçümünde
oranı %1.418,
verimlilik
tes� hata
oranı
toplamda
dür.
Karkamış
HES verimlilik tes�nin belirsizlik raporu Şekil 2.29 da belir�lmiş�r.
belirtilmiştir.

Şekil 2.29 Karkamış HES belirsizlik hesabı sonuçları
Şekil 2.29 Karkamış HES belirsizlik hesabı sonuçları
Verimlilik Testi İçin Kullanılan Diğer Transdüserler
Verimlilik Testi İçin Kullanılan Diğer Transdüserler

Verimlilik
İçin Kullanılan
Diğer Transdüserler
Şekil 2.30 Tes�
de performans
testi sırasında
kullanılan seviye transdüserleri, türbin giriş basınç

Şekil
2.302.30
de performans
tes�testi
sırasında
kullanılan
seviyeseviye
transdüserleri,
türbin türbin
giriş basınç
ve
Şekil
de performans
sırasında
kullanılan
transdüserleri,
giriş transdüserü
basınç
transdüserü ve güç analizörü gösterilmektedir. Bu transdüserlerden ve debi ölçüm sisteminden
güç analizörü gösterilmektedir. Bu transdüserlerden ve debi ölçüm sisteminden test sırasında alınan veriler
transdüserü ve güç analizörü gösterilmektedir. Bu transdüserlerden ve debi ölçüm sisteminden
test sırasında
alınan
sadeleştirildikten
sonra verim denkleminde kullanılmaktadır.
sadeleş�
rildikten
sonraveriler
verim denkleminde
kullanılmaktadır.
test sırasında alınan veriler sadeleştirildikten sonra verim denkleminde kullanılmaktadır.

Şekil
testi için
için kullanılan
kullanılantransdüserler
transdüserler
Şekil2.30
2.30 Verimlilik
Verimlilik testi
2828
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2.2.4 Winter-Kennedy Debi Ölçüm Yöntemi
Winter-Kennedy debi ölçüm yöntemi bağlı bir ölçüm metodudur. Önceki bölümlerde
bahsettiğimiz
akustik debi
boya
seyreltme yöntemi ve curent meter metodu gibi debi
2.2.4
Winter-Kennedy
Debiölçü,
Ölçüm
Yöntemi

ölçüm yöntemlerinden
ile metodudur.
‘k’ katsayısı
hesaplanmakta
ve bu ğimiz
kat sayı
Winter-Kennedy
debi ölçüm alınan
yöntemidebi
bağlıdeğeri
bir ölçüm
Önceki
bölümlerde bahse�
akus�k
debi
ölçü, boya seyreltme
yöntemi
ve curent
meter
metodu gibi
debi ölçümfark
yöntemlerinden
alınan debi
salyangozdan
gelen yüksek
basınç
ve alçak
basınçlarının
oluşturduğu
basıncı denklemde
değeri ile ‘k’ katsayısı hesaplanmakta ve bu kat sayı salyangozdan gelen yüksek basınç ve alçak basınçlarının

yerine konulduğunda debi hesaplanmaktadır. Winter-Kennedy (W-K) debi ölçüm yönteminin

oluşturduğu fark basıncı denklemde yerine konulduğunda debi hesaplanmaktadır. Winter-Kennedy (W-K)

denklemleri Şekil 2.31 de gösterilmiştir.

debi ölçüm yönteminin denklemleri Şekil 2.31 de gösterilmiş�r.

Şekil 2.31 Winter-Kennedy debi hesabı
Şekil
2.312.31
de gösterilen
denklemlerde
kullanılan ‘Q’
debi, ‘k’ santral
katsayısı
salyangozdan
yüksek
Şekil
de gösterilen
denklemlerde
kullanılan
‘Q’ debi,
‘k’ , ‘ΔP’
santral
katsayısıgelen
, ‘ΔP’
basınç ve alçak basınç farkı, ‘n’ üssel sayı 0,48 ile 0,52 arasında değişmektedir.

salyangozdan gelen yüksek basınç ve alçak basınç farkı, ‘n’ üssel sayı 0,48 ile 0,52 arasında
değişmektedir.
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Salyangozdan gelen fark basıncı, fark basınç transdüseri ile ölçülmektedir ve Şekil 3.32 de
gösterilmektedir
Salyangozdan
gelen fark basıncı, fark basınç transdüseri ile ölçülmektedir ve Şekil 3.32 de gösterilmektedir

Şekil 2.32 Fark basınç transdüseri ve bağlantı şekli
Proje kapsamında santrallerimizde boya seyreltme, current metot ve geçici akustik debi ölçüm
Proje
kapsamında
santrallerimizde
boya seyreltme,
current
metot
ve geçiciDicle,
akus�kKeban
debi ölçüm
yöntemleri
yöntemleri
ile verimlilik
testi yapılan
Karkamış,
Çatalan,
Aslantaş,
HES’leri
gibi ile

verimlilik tes� yapılan Karkamış, Çatalan, Aslantaş, Dicle, Keban HES’leri gibi 16santralimizde W-K yöntemi ile

16santralimizde W-K yöntemi ile debi hesaplaması verim izleme sürecinde türbin verim

debi hesaplaması verim izleme sürecinde türbin verim hesaplarında kullanılmaktadır. 5 santralimizde kalıcı

hesaplarında kullanılmaktadır. 5 santralimizde kalıcı akustik sistemler bulunmaktadır. Bu

akus�k sistemler bulunmaktadır. Bu santrallerimiz Al�nkaya HES, Kılıçkaya HES, Gezende HES, Obruk HES,

santrallerimiz
Altınkaya
HES, tüm
Gezende
HES, kurulu
Obruk bulunan
HES, Hasan
Hasan
Uğurlu HES’�
r. AtatürkHES,
HES’eKılıçkaya
de santralimizin
ünitelerinde
akus�kUğurlu
debi ölçüm
sistemi
kullanılarak
izleme
sistemi kurulacak�
HES’tir.
Atatürkverim
HES’e
de santralimizin
tüm r.ünitelerinde kurulu bulunan akustik debi ölçüm

sistemi kullanılarak verim izleme sistemi kurulacaktır.

3. TEORİK VERİM HESAPLAMALARI

3. TEORİK VERİM HESAPLAMALARI

Proje kapsamında performans testlerinin yanı sıra teorik verimlilik hesaplamaları da yapılmaktadır. Teorik
hesaplamalarda
performans
testlerdentestlerinin
farklı olarak,yanı
uluslararası
standartlar
ve yayınlarda
geçen hesaplamalar
Proje kapsamında
performans
sıra teorik
verimlilik
hesaplamaları
da
için gerekli olan kayıp katsayıları, güç faktörü gibi kabuller yapılmakta, performans tes� sırasındaki maksimum

yapılmaktadır. Teorik hesaplamalarda performans testlerden farklı olarak, uluslararası

brüt düşü ve debi verileri teorik hesaplamalarda kullanılmaktadır. Teorik verim hesaplamaları genel hatlarıyla

standartlar ve yayınlarda geçen hesaplamalar için gerekli olan kayıp katsayıları, güç faktörü

şu şekilde yapılmaktadır:

gibi -kabuller
testi ölçülen
sırasındaki
brüt
düşü ve debi
verileri güç
Santralinyapılmakta,
performansperformans
tes� sırasında
brüt maksimum
düşeye göre
maksimum
üretebileceği

hesaplanır
teorik
hesaplamalarda kullanılmaktadır. Teorik verim hesaplamaları genel hatlarıyla şu şekilde
- Hesaplanan maksimum güçten verim kayıplarının neden olduğu güç kaybı çıkarılır ve trafo çıkışındaki
yapılmaktadır:
güç hesaplanır

- Trafo çıkışındaki güç, maksimum su gücüne bölünerek santral verimi hesaplanmış olur.
Teorik verim hesaplamaları; mevcut maksimum su potansiyel gücünün ne kadarını elektrik enerjisine
çevirdiğimizi formüller ve kabuller yolu ile açıklama yöntemidir.
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enerjisine çevirdiğimizi formüller ve kabuller yolu ile açıklama yöntemidir.
Teorik Hesapları

Teorik Hesapları

Teorik
hesaplamalarda
öncelikle
mevcut
santralimizde
elde edebileceğimiz
güçŞekil
Teorik
hesaplamalarda
öncelikle
mevcut
santralimizde
elde edebileceğimiz
maksimummaksimum
güç hesaplanır.
3.1hesaplanır.
de maksimum
güç
hesabı
gösterilmiş�
r. hesabı gösterilmiştir.
Şekil
3.1
de maksimum
güç

Şekil 3.1 Mevcut maksimum su gücü hesabı
gücü
hesabında
performans
teste
alınan
maksimum
ve brüt
kullanılır.
Bu
BuBu
su su
gücü
hesabında
performans
teste
alınan
maksimum
debi debi
ve brüt
düşü düşü
kullanılır.
Bu değerlerin
değerlerin kullanılmasındaki
amaçhesabı
teorikileverim
hesabı ile
performans
testinin kıyas
edilmesidir.
kullanılmasındaki
amaç teorik verim
performans
tes�
nin kıyas edilmesidir.
Daha
sonra santralin
bölgesel
hesap edilir.
Bu kayıplar
suyolu hesap
kayıpları,
türbinBu
kayıpları,
generatör
ve diğer
kayıplar
Daha kayıpları
sonra santralin
bölgesel
kayıpları
edilir.
kayıplar
suyolukayıpları
kayıpları,
türbin
olmak üzere dört başlık al�nda toplanabilir. Şekil 3.2 de bölgesel kayıplar gösterilmiş�r.

kayıpları, generatör kayıpları ve diğer kayıplar olmak üzere dört başlık altında toplanabilir.
Şekil 3.2 de bölgesel kayıplar gösterilmiştir.
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Şekil 3.2 HES’lerde bölgesel verim kayıpları
Bu bölgesel kayıpları ayrı ayrı incelediğimiz zaman su yolu kayıpları Şekil 3.2 de gösterildiği

Bu bölgesel kayıpları ayrı ayrı incelediğimiz zaman su yolu kayıpları Şekil 3.2 de gösterildiği gibi su alma

gibi su emme
alma borusu
ağzından
borusuüzere
çıkışı
dahil
olmak
üzere suyun
geçtiği bölgelerdeki
ağzından
çıkışıemme
dahil olmak
suyun
geç�
ği bölgelerdeki
kayıplardır.
kayıplardır.
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Bu bölgesel kayıpları ayrı ayrı incelediğimiz zaman su yolu kayıpları Şekil 3.2 de gösterildiği
gibi su alma ağzından emme borusu çıkışı dahil olmak üzere suyun geçtiği bölgelerdeki
kayıplardır.

Şekil 3.3 Su yolu geçiş kayıpları
Türbin
geçiş
kayıpları
Şekil 3.4’de
gösterildiği
gibi salyangoz,
sabit kanat,sabit
ayar kanadı,
türbinçark
girişinden
Türbin
geçiş
kayıpları
Şekil 3.4’de
gösterildiği
gibi salyangoz,
kanat, çark
ayargibi
kanadı,
emme
borusu girişinden
çıkışına kadar
olan süreçte
içermektedir.
gibi türbin
emme
borusu meydana
çıkışına gelen
kadarkayıpları
olan süreçte
meydana gelen kayıpları

içermektedir.
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Şekil 3.4 Türbin Kayıpları
Generatör kayıpları generatörün sargı kayıplarından dolayı meydana gelen kayıplardır. Bu

Generatör kayıpları generatörün sargı kayıplarından dolayı meydana gelen kayıplardır. Bu kayıplar yıllar

kayıplar yıllar içerisinde türbin kayıpları gibi çok fazla artış göstermezler. Diğer elektriksel

içerisinde türbin kayıpları gibi çok fazla ar�ş göstermezler. Diğer elektriksel kayıplar ise bara kayıpları, trafo

isegibi
barakayıplardır.
kayıpları,Bu
trafo
ve şaltgeneratör
sahası gibi
Bu kayıplar
generatör
ve türbin
ve kayıplar
şalt sahası
kayıplar
ve kayıplardır.
türbin kayıplarına
göre çok
daha küçük
kayıplardır.
Generatör
ve diğer
kayıplarına
göreelektriksel
çok dahakayıplar
küçük kayıplardır. Generatör ve diğer elektriksel kayıplar Şekil 3.5
Şekil
de gösterilmiş�r.
de 3.5
gösterilmiştir.
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kayıplar ise bara kayıpları, trafo ve şalt sahası gibi kayıplardır. Bu kayıplar generatör ve türbin
kayıplarına göre çok daha küçük kayıplardır. Generatör ve diğer elektriksel kayıplar Şekil 3.5
de gösterilmiştir.

Şekil 3.5 Generatör ve diğer elektriksel kayıplar
Tüm
bubu
kayıplar
çık�çıktıktan
ktan sonra
trafotrafo
çıkışında
elde edilecek
güç hesaplanmış
olur. Elektriksel
üre�len gücün
Tüm
kayıplar
sonra
çıkışında
elde edilecek
güç hesaplanmış
olur. Elektriksel
suüretilen
gücüne oranı
santral
verimini
teorik
Şekil 3.6olarak
hesaplamalar
sonucunda
oluşturulan
gücünisesu
gücüne
oranı
ise olarak
santralvermektedir.
verimini teorik
vermektedir.
Şekil
3.6
özet tablo ve verim formülü gösterilmiş�r.

hesaplamalar sonucunda oluşturulan özet tablo ve verim formülü gösterilmiştir.
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Şekil 3.6 Teorik verim hesabı özet tablosu
Proje kapsamında boya seyreltme yöntemi ile verimlilik tes� yapılan Çatalan HES’in teorik ve performans

Proje kapsamında boya seyreltme yöntemi ile verimlilik testi yapılan Çatalan HES’in teorik ve

testleri sonuçları Tablo 3.1 ve 3.2 da verilmiş�r. Tablolarda görüldüğü üzere teorik hesaplamaları gerçek

performans
testleri
sonuçları
Tablo 3.1 ve Sonuçların
3.2 da verilmiştir.
Tablolarda
görüldüğü
teorik
performans
test
sonuçları
ile örtüşmektedir.
çok yakın
çıkması bizlere
teoriküzere
hesaplamalar
ile
hesaplamaları
gerçek
performans
test sonuçları
ile örtüşmektedir.
Sonuçların çok yakın çıkması
santralin
detaylı olarak
bölgesel
kayıplarının
çıkar�labileceğini
göstermektedir.
bizlere teorik hesaplamalar ile santralin detaylı olarak bölgesel kayıplarının çıkartılabileceğini
göstermektedir.
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Tablo 3.1 Seçilen bir HES’in teorik verim sonuçları

performans testleri sonuçları Tablo 3.1 ve 3.2 da verilmiştir. Tablolarda görüldüğü üzere teorik
hesaplamaları gerçek performans test sonuçları ile örtüşmektedir. Sonuçların çok yakın çıkması
bizlere teorik hesaplamalar ile santralin detaylı olarak bölgesel kayıplarının çıkartılabileceğini
göstermektedir.
Tablo 3.1 Seçilen bir HES’in teorik verim sonuçları

Türbin Kayıpları

Seçilen Bir HES’in Teorik Verim
Salyangoz kayıpları (%)
Sabit Kanat Kayıpları (%)
Ayar Kanat Kayıpları (%)
Türbin Çarkı Kayıpları (%)
Türbin Çarkı Diski Kayıpları (%)
Aralık Kayıpları (%)
Emme Borusu Kayıpları (%)
Toplam Kayıpları (%)
Türbin Verimliliği (%)

1,69
1,13
1,69
3,96
0,23
0,34
2,26
11,3
88,70

Tablo 3.2 Seçilen bir HES’in verimlilik test sonuçları
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AKIM TAHMİN VE HAVZA OPTİMİZASYON MODELİ (ATHOM) PROJESİ: GÜNCEL
GELİŞMELER
Serkan Buhan1,*, Dilek Küçük1, Muhammet Serkan Çınar1, Filiz Malkoç2, Mehmet Uğur Yıldırım2
1
TÜBİTAK Marmara Araş�rma Merkezi, Enerji Ens�tüsü
2
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
*E-posta: serkan.buhan@tubitak.gov.tr

ÖZET
Akarsu havzalarında suyun op�mum kullanımı tüm paydaşlar için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, ülkeler
havza yöne�mlerini en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Türkiye’de de öncelikle su
akım tahminleri ve op�mum baraj işletmeleri için milli bir sistem geliş�rmek üzere yeni bir proje başla�lmış�r.
Akım Tahmin ve Havza Op�mizasyon Modeli (ATHOM) projesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş�rma Kurumu
Marmara Araş�rma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Enerji Ens�tüsü tara�ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
için geliş�rilmiş bir AR-GE projesidir. Projenin amacı; Seyhan Havzası’nda yer alan kaskat bağlı depolamalı su
yapılarına gelecek su akımını kısa süreli (10 güne kadar saatlik çözünürlükte) ve uzun süreli (15 aya kadar günlük
çözünürlükte) olarak tahmin ederek tüm havza için bütünsel bir yaklaşımla uzun süreli işletmelerde enerji
maksimizasyonu amaçlı ve kısa süreli işletmelerde taşkın önleme amaçlı op�mizasyon işlemlerini otoma�k
olarak gerçekleş�recek ve işletme eğrilerini oluşturacak bütünleşik bir sistemin geliş�rilmesidir. Bu çalışmada,
sistemin özet olarak mimarisinden ve modellerden bahsedilirken esasen projedeki son güncel gelişmeleri,
yenilikleri ve sonuçları paylaşmak hedeﬂenmiş�r. Ayrıca yeni eklenen yeteneklerin kullanıcı arayüzü sayfaları
örnek görselleri ile paylaşılmış ve akım tahmin modeli ile elde edilen kısa ve uzun süreli tahminlerin güncel
başarı oranları sunulmuştur. Sonuçlar; özellikle veri miktarı ar�kça ve yeni hava olayları sisteme eklendikçe
tahmin başarısının ar�ğını ve buna bağlı olarak op�mum işletme eğrilerinin de hem taşkın önleme hem de
enerji maksimizasyonu amaçlı olarak daha başarılı şekilde elde edildiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: akım tahmini, havza yöne�mi, enerji op�mizasyonu, enerji verimliği, makine öğrenmesi,
yapay sinir ağları, taşkın işletmesi
1. GİRİŞ
Son yıllarda özellikle akarsu havzalarının izlenmesi ve işle�lmesi kri�k bir önem kazanmış�r. Çünkü mevcut su
kaynaklarının gelecek dönemlerde azalacağı ve bu kaynaklara erişimin oldukça zorlaşacağı öngörülmektedir.
Yakın zamanda elde edilen veriler de bu öngörüyü destekler niteliktedir [1].
Kullanılabilir su kaynaklarının ve dolayısıyla akarsu havzalarının op�mum işle�lmesi için literatürde birçok
çalışma yapılmış�r [2]-[6]. Elde edilen sonuçlar insan faktörü kullanılarak anlık karar verme yaklaşımı yerine
bilimsel ve akılcı model ve sistemlerin kullanılmasının suyun op�mum kullanımına büyük katkı sağladığını
ortaya koymuştur. Suyun ileriye dönük olarak op�mum şekilde kullanılmasını planlamak için en temelde ileriye
dönük olarak havzalara gelecek suyun miktarını kes�rebilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle su akımlarının
akarsu havzalarındaki barajlara gelecek miktarının tahmin edilmesi için de hava tahmin modellerini esas alan
bilimsel model ve sistemlerin bir arada kullanılması gerekmektedir. Literatürde baraj giriş akımlarını kısa ve
uzun dönem olarak tahmin eden çeşitli yaklaşımlar uygulanmış�r. Operasyonel olarak tahmin ve op�mizasyon
sisteminin gerçek zamanlı çalışması ve kaskat baraj sisteminin dikkate alınarak değerlendirilmesi önemlidir
[7].
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Akarsu havzalarındaki akımlar için kısa ve uzun süreli tahmin çalışmaları yaygın olarak yapılmaktadır. Makine
öğrenmesi tabanlı topak modeller havzayı tek bir bütün ya da ana parçalar şeklinde modeller iken [8]-[12],
yarı dağılımlı modeller hem nokta (grid) bazlı hem de bütünsel yaklaşımları bir arada kullanırlar [13]-[14].
Bunların dışında, çalışma alanı olan havzayı tamamen noktasal olarak modelleyen tam dağılımlı modeller de
kullanılmış�r [15].
Elde edilen akım tahminleri, havzanın bütünsel olarak op�mum faydayı verecek şekilde yöne�lmesinde
kullanılmaktadır. Bu açıdan özellikle kaskat yapıdaki havzaların bütünsel bir yaklaşımla tüm kısıtları dikkate
alarak yöne�lmesi ve sonuçların makul sürelerde kullanıcılara sunulması oldukça önemlidir. Literatürde baraj
ya da havza yöne�mi amaçlı çok sayıda çalışma yapılmış�r. Yapılan çalışmalarda gene�k algoritma, dinamik
programlama, parçacık sürü op�mizasyonu gibi farklı türde yöntemler ile taşkın önleme amaçlı ve enerji
maksimizasyonu amaçlı op�mizasyonlar uygulanmış�r [16]-[21].
Bu çalışmamızın amacı, ATHOM sistemine eklenen yeni güncel yeteneklerin tanı�lmasıdır [22]. İlk olarak,
sistem mimarisi ve modeller ile ilgili bilgiler verilecek, sonrasında güncel akım tahminleri hata oranlarıyla
birlikte verilecek ve işletme eğrileri sunulacak�r. Ardından Web-tabanlı kullanıcı arayüz uygulaması ATHOMWEB’e eklenmiş olan yeni yetenekler sayfa görüntüleriyle birlikte açıklanacak�r. Söz konusu yetenekler: (1)
Kısa ve uzun süreli sayısal hava tahminlerinin Türkiye haritası üzerinde zamana bağlı olarak animasyon şeklinde
izlenebilmesinin sağlanması, (2) Seyhan Havzası’ndaki kaskat yapıdaki barajları gösteren havza proﬁline kullanıcı
tara�ndan yeni baraj ve e�ket tanımlamalarının memba-mansap ilişkileri de dikkate alınarak dinamik olarak
yapılabilmesidir. Kısa ve uzun süreli hava tahminlerin her ikisinin de izlenebilmesi amacıyla harita modülü
üzerinde bulunan meteorolojik tahmin katmanlarına Hava Araş�rma ve Tahmin Modeli (WRF), Avrupa Orta
Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Modeli veya sisteme tanımlanabilecek diğer Sayısal Hava Tahmin
(SHT) modellerinin üre�ği veri türlerinin (Sıcaklık, Kar-Su Eşdeğeri, Karla Kaplı Alan, Kar Yoğunluğu, Yağış)
katman olarak eklenebilmesi sağlanmış�r. Seçimi yapılan meteorolojik tahmin katmanlarına ait verilerin, harita
sunucusundan alınan zaman serileri ile bir oyna�cı üzerinde farklı hız seçenekleri kullanılarak yürütülmesi
sağlanmaktadır. Harita sunucusu üzerinden sunulan meteorolojik tahmin katmanlarından istenen koordina�a
noktasal tahmin verisi sorgulanabilmekte ve ilgili katman verisinin oyna�cı ile yürütülmesi durumunda
noktasal verinin değişimi gözlenebilmektedir.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE MODELLER
ATHOM sisteminde, baraj giriş akımlarının tahmin edilmesi için ulusal ve uluslararası kaynaklı SHT verileri
kullanılmaktadır. Bu kapsamda WRF modeli ile ECMWF sınır koşulları kullanılarak elde edilen SHT verilerinin
yanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) de ALARO modeline dayalı SHT verileri alınmaktadır. Bu
veriler kullanılarak kısa ve uzun süreli akım tahminleri, makine öğrenmesi tabanlı (yapay sinir ağları (YSA), destek
vektör makinaları (DVM)) ve hidroloji tabanlı (WRF-Hydro, HBV) modeller kullanılarak gerçekleş�rilmektedir.
Sistemin parçacık sürü op�mizasyonu (PSO) tabanlı op�mizasyon modülü ise üre�len akım tahminleri ile
havza ve santrallere ait kısıtları kullanarak santrallerin taşkın önleme ve enerji maksimizasyonu amaçlı işletme
eğrilerini oluşturmaktadır. Sistem tara�ndan DSİ’nin iç sisteminden ve TEİAŞ ve MGM gibi dış sistemlerden
alınan verilerle birlikte, sistemin kendi bünyesinde otoma�k oluşturduğu hava tahmin, akım tahmin ve
op�mizasyon sonuçları merkezi bir veri tabanında depolanmaktadır. Geliş�rilen ATHOM-WEB ile tüm bu
veriler izlenerek görselleş�rilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Ayrıca sistemin periyodik akım tahmin ve
op�mizasyon çık�sı üretme işlemleri dışında, ATHOM-WEB yoluyla kullanıcı inisiya�ﬁyle istenen bir zamanda
farklı konﬁgürasyonlarla tahmin veya op�mizasyon işlemleri başla�labilmekte, işlemler tamamlandığında
kullanıcılar bu sonuçlara erişebilmektedir. Sistem mimarisi Şekil 1’de verilmiş�r.
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ATHOM modeli SHT yanında ölçüm verileri ve geçmiş verileri birlikte kullanan operasyonel olarak çalışan ve
üre�ği kısa ve uzun dönemli akım tahminlerini yine sistemin diğer ana parçası olan op�mizasyon modülüne
ileterek kısa ve uzun süreli işletme eğrilerini çıkaran bütünsel bir sistemdir. Bu sistem ile havzanın kaskat
yapısı dikkate alınmakta ve tüm havza birlikte değerlendirilerek tahmin ve işletmeler üre�lmektedir. Seyhan
havzasının kaskat yapısını ortaya koyan proﬁl görünümü Şekil 2’de verilmiş�r.
LúOHWPHOHU UHWLOPHNWHGLU 6H\KDQ KDY]DVÕQÕQ NDVNDW \DSÕVÕQÕ RUWD\D NR\DQ SURILO J|UQP ùHNLO ¶GH
YHULOPLúWLU

ùHNLO1$7+20VLVWHPPLPDULVL



ùHNLO26H\KDQKDY]DVÕNDVNDWKDY]DpURILOL


2.1. $NÕP7DKPLQOHUL*QFHO6RQXoODU
$7+20VLVWHPLQLQRSHUDV\RQHORODUDNGHYUH\HDOÕQPDVÕQGDQVRQUDKHP NÕVDVUHOLKHPGHX]XQVUHOL
WDKPLQOHU SHUL\RGLN RODUDN JQFHOOHQPHNWH YH HOGH HGLOHQ VRQXoODU VLVWHPLQ YHUL WDEDQÕQD
ND\GHGLOPHNWHGLU$7+20-:(%X\JXODPDVÕLOHVLVWHPVRQXoODUÕNXOODQÕFÕ\DJUDILNVHOYHWDEORVDORODUDN
VXQXOPDNWDGÕU(OGHHGLOHQVRQJQFHOWDKPLQOHUYHKDFLPVHOGR÷UXOXNGH÷HUOHUL|UQHNLNLEDUDMLoLQNÕVD
YHX]XQVUHOLRODUDNùHNLO¶WHYHULOPLúWLU
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2.1.

Akım Tahminleri Güncel Sonuçlar

ATHOM sisteminin operasyonel olarak devreye alınmasından sonra hem kısa süreli hem de uzun süreli
tahminler periyodik olarak güncellenmekte ve elde edilen sonuçlar sistemin veri tabanına kaydedilmektedir.
ATHOM-WEB uygulaması ile sistem sonuçları kullanıcıya graﬁksel ve tablosal olarak sunulmaktadır. Elde edilen
son güncel tahminler ve hacimsel doğruluk değerleri örnek iki baraj için kısa ve uzun süreli olarak Şekil 3’te
verilmiş�r.
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 edilen akım tahmin sonuçları havzanın tamamında işletmesi yapılan 10 baraj için Tablo 1’de verilmiş�r.
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3. ATHOM-WEB UYGULAMASI YENİ YETENEKLER
3.1. Harita Modülü
ATHOM-WEB uygulaması kullanıcılarına harita üzerinde baraj yapılarını, akım gözlem istasyonlarını ve
3. $7+20-:(%8<*8/$0$6,<(1ø<(7(1(./(5
meteorolojik tahmin verilerini interak�f olarak sunmakta olan bir CBS(Coğraﬁ Bilgi Sistem) altyapısına
sahip�
Barajlara gelecek akım tahminleri ve barajların op�mize edilmiş işletme eğrileri harita üzerinde
3.1.r. +DULWD0RGO
baraj bölgesine �klanarak elde edilebilmektedir. Barajlara gelecek akım tahmini için temel verileri oluşturan
$7+20-:(%X\JXODPDVÕNXOODQÕFÕODUÕQDKDULWD]HULQGHEDUDM\DSÕODUÕQÕDNÕPJ|]OHPLVWDV\RQODUÕQÕYH
meteorolojik tahmin verileri de harita üzerinde kullanıcılara sunulmaktadır. Projenin ilk fazında WRF hava
PHWHRURORMLNWDKPLQYHULOHULQLLQWHUDNWLIRODUDNVXQPDNWDRODQELU&%6 &R÷UDIL%LOJL6LVWHP DOW\DSÕVÕQD
tahmin
modelinin kısa süreli meteorolojik tahmin sonuçları harita üzerinde 10 günlük süre boyunca saatlik
VDKLSWLU%DUDMODUDJHOHFHNDNÕPWDKPLQOHULYHEDUDMODUÕQRSWLPL]HHGLOPLúLúOHWPHH÷ULOHULKDULWD]HULQGH
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JHOHFHN
WDKPLQL LoLQ
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ROXúWXUDQPHWHRURORMLNWDKPLQYHULOHULGHKDULWD]HULQGHNXOODQÕFÕODUDVXQXOPDNWDGÕU3URMHQLQLONID]ÕQGD
üre�len WRF modeli sonuçlarının sta�k resim görüntüsü olmasından dolayı harita üzerinde istenen noktanın
:5) KDYD WDKPLQ PRGHOLQLQ NÕVD VUHOL PHWHRURORMLN WDKPLQ VRQXoODUÕ KDULWD ]HULQGH  JQON VUH
meteorolojik verilerine erişim mümkün olamamaktaydı. Yeni geliş�rilen yetenek ile farklı modeller tara�ndan
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ECMWF
\HWHQHN LOH
IDUNOÕmodelinin
PRGHOOHU WDUDIÕQGDQ
UHWLOHQ
PHWHRURORMLN
WDKPLQ harita
NDWPDQODUÕQÕQ
YHentegre
EX NDWPDQODUD
meteorolojik
tahmin
kısa ve uzun
süreli çık�
ları ATHOM-WEB
modülüne
edilmiş�DLW
r.
QRNWDVDO WDKPLQ YHULOHULQLQ KDULWD ]HULQGH J|VWHULPL VD÷ODQPDNWDGÕU %X DPDoOD LON DúDPDGD :5)
ECMWF meteorolojik tahmin modeline ait kısa süreli “Kar Derinliği” ve “Kar Yoğunluğu” veri türlerine ait
PHWHRURORMLN WDKPLQ PRGHOLQH HN RODUDN (&0:) PHWHRURORMLN WDKPLQ PRGHOLQLQ NÕVD YH X]XQ VUHOL
katmanlar
5 ve Şekil 6’da
verilmiş�
r.
oÕNWÕODUÕŞekil
$7+20-:(%
KDULWD
PRGOQH
HQWHJUH HGLOPLúWLU (&0:) PHWHRURORMLN WDKPLQ PRGHOLQH DLW
NÕVD VUHOL
'HULQOL÷L´
³.DU
<R÷XQOX÷X´
YHUL WUOHULQH
DLW NDWPDQODU
YHaylık
ùHNLO
6¶GD
ECMWF
tahmin³.DU
modelinde
kısa YH
süreli
ve uzun
süreli meteorolojik
tahminler
saatlik, ùHNLO
günlükve
olarak
YHULOPLúWLU
farklı çözünürlüklere sahip�r. Kısa süreli ECMWF tahmin modelinin üre�ği veriler 10 günlük olup, ilk 4 gün
birer
saatlik çözünürlükle,
sonrakiNÕVD
2 gün
üçerYH
saatlik
kalan 4 WDKPLQOHU
gün ise al�VDDWOLN
şar saatlik
çözünürlükle
(&0:)
WDKPLQ PRGHOLQGH
VUHOL
X]XQçözünürlükle,
VUHOL PHWHRURORMLN
JQON
YH D\OÕN
RODUDN
IDUNOÕ
o|]QUONOHUH
VDKLSWLU
.ÕVD
VUHOL
(&0:)
WDKPLQ
PRGHOLQLQ
UHWWL÷L
YHULOHU

JQON
sunulmaktadır. ATHOM-WEB harita modülünde harita üzerinde ileri tarihlere yönelik tahminleri göstermeyi
ROXSLONJQELUHUVDDWOLNo|]QUONOHVRQUDNLJQoHUVDDWOLNo|]QUONOHNDODQJQLVHDOWÕúDU
sağlayan Şekil 7’de verilen oyna�cı birimi seçilen tahmine göre çözünürlükleri otoma�k olarak ayarlamaktadır.
VDDWOLN o|]QUONOH VXQXOPDNWDGÕU $7+20-:(% KDULWD PRGOQGH KDULWD ]HULQGH LOHUL WDULKOHUH
Böylece
farklıWDKPLQOHUL
tahmin modellerinin
çözünürlüklerde
sunulabilmesi
sağlanmaktadır.
\|QHOLN
J|VWHUPH\Lfarklı
VD÷OD\DQ
ùHNLO 7¶GH
YHULOHQ R\QDWÕFÕ
ELULPL VHoLOHQ WDKPLQH J|UH
o|]QUONOHULRWRPDWLNRODUDND\DUODPDNWDGÕU%|\OHFHIDUNOÕWDKPLQPRGHOOHULQLQIDUNOÕo|]QUONOHUGH
VXQXODELOPHVLVD÷ODQPDNWDGÕU




ùHNLO(&0:)NÕVDVUHOLNDUGHULQOL÷LNDWPDQÕYHVHoLOHQNRRUGLQDWWDNLQRNWDVDOYHUL

81


ùHNLO6(&0:)NÕVDVUHOLNDU\R÷XQOX÷XNDWPDQÕYHVHoLOHQNRRUGLQDWWDNLQRNWDVDOYHUL



ùHNLO7$7+20-:(%KDULWDPRGOPHWHRURORMLNWDKPLQNDWPDQODUÕR\QDWÕFÕELULPLKÕ]VHoHQHNOHUL
E|OPNÕUSPDDQDVD\IDYHOHMDQWJ|VWHUPHEXWRQODUÕ

Meteorolojik
tahmin
katmanlarının
hızlarda
(1X,
2X,;
4X,;
8X);
yürütülebilmesi
amacı
ile LOH
oyna�
cı birim
0HWHRURORMLN
WDKPLQ
NDWPDQODUÕQÕQfarklı
IDUNOÕ
KÕ]ODUGD
;
 \UWOHELOPHVL
DPDFÕ
R\QDWÕFÕ
ELULP]HULQGHR\QDWPDKÕ]VHoHQHNOHULQLJ|VWHUHQEXWRQODUEXOXQPDNWDGÕU)DUNOÕKÕ]VHoHQH÷LVXQXOPDVÕ
üzerinde
oynatma hız seçeneklerini gösteren butonlar bulunmaktadır. Farklı hız seçeneği sunulması sonucunda
VRQXFXQGD |]HOOLNOH \NVHN o|]QUONO  D\OÕN X]XQ VUHOL YH JQON o|]QUONO YHULOHU  WDKPLQ
özellikle yüksek çözünürlüklü (7 aylık uzun süreli ve günlük çözünürlüklü veriler) tahmin sonuçlarının
VRQXoODUÕQÕQ NXOODQÕFÕQÕQ LVWH÷L GR÷UXOWXVXQGD GDKD KÕ]OÕ ELU úHNLOGH \UWOPHVL VD÷ODQPDNWDGÕU ùHNLO
kullanıcının
isteği doğrultusunda
daha\HU
hızlıDODQ
bir şekilde
yürütülmesi
Şekil
7’de LOH
haritanın
7’GH KDULWDQÕQ
VD÷ DOW N|úHVLQGH
EXWRQODUGDQ
NÕUSPDsağlanmaktadır.
VLPJHVL J|UOHQ
EXWRQ
VHoLOHQsağ
NDWPDQÕQÕQkırpma
LOJLOL KDY]D\D
J|UH NÕUSÕOPDVÕ
LúOHPL meteorolojik
JHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU
+DY]D
altPHWHRURORMLN
köşesinde yerWDKPLQ
alan butonlardan
simgesi görülen
buton ile seçilen
tahmin katmanının
VÕQÕUODUÕ GÕúÕQGD NDODQ E|OJH LoLQ NDWPDQ YHULVL J|VWHULOPHPHNWHGLU .ÕUSPD LúOHPLQH LOLúNLQ HNUDQ
ilgili havzaya göre kırpılması işlemi gerçekleş�rilmektedir. Havza sınırları dışında kalan bölge için katman
J|UQWVùHNLO8¶GHYHULOPHNWHGLU+DULWDQÕQVD÷DOWNÕVPÕQGD\HUDODQDQDVD\IDEXWRQX HYVLPJHVLRODQ
verisi
gösterilmemektedir.
işlemine
ekran görüntüsü
Şekil 8’de verilmektedir.
Haritanın
EXWRQ
 KDULWD\Õ 7UNL\H Kırpma
VÕQÕUODUÕQD
X\JXQilişkin
RUWDOD\DFDN
úHNLOGH J|VWHUPHNWHGLU
ø KDUIL VLPJHOL
EXWRQsağ
LVHalt
kısmında
yer alan ana sayfa butonu (ev simgesi olan buton) haritayı Türkiye sınırlarına uygun ortalayacak
KDY]DGD\HUDODQJ|]OHPLVWDV\RQODUÕQDDLWOHMDQWELOJLVLQLDoÕSNDSDWPD\ÕVD÷ODPDNWDGÕU
şekilde göstermektedir. İ harﬁ simgeli buton ise havzada yer alan gözlem istasyonlarına ait lejant bilgisini açıp
kapatmayı sağlamaktadır.
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ùHNLO8+DY]D\DJ|UHNÕUSPDLúOHPLVRQXFXROXúDQPHWHRURORMLNNDWPDQHNUDQJ|UQWV 
ùHNLO8+DY]D\DJ|UHNÕUSPDLúOHPLVRQXFXROXúDQPHWHRURORMLNNDWPDQHNUDQJ|UQWV

ECMWF tara�ndan üre�len mevsimsel tahmin verilerinden toplam yağış ve sıcaklık anomalileri verileri
(&0:)WDUDIÕQGDQUHWLOHQPHYVLPVHOWDKPLQYHULOHULQGHQWRSODP\D÷ÕúYHVÕFDNOÕNDQRPDOLOHULYHULOHUL
de
ATHOM-WEB harita modülüne entegre edilmiş olup Şekil 9’da 2019 yılı Aralık ayına ait toplam yağış
(&0:)WDUDIÕQGDQUHWLOHQPHYVLPVHOWDKPLQYHULOHULQGHQWRSODP\D÷ÕúYHVÕFDNOÕNDQRPDOLOHULYHULOHUL
GH$7+20-:(%KDULWDPRGOQHHQWHJUHHGLOPLúROXSùHNLO¶GD\ÕOÕ$UDOÕND\ÕQDDLWWRSODP\D÷Õú
GH$7+20-:(%KDULWDPRGOQHHQWHJUHHGLOPLúROXSùHNLO¶GD\ÕOÕ$UDOÕND\ÕQDDLWWRSODP\D÷Õú
anomalisini
gösterir ekran görüntüsü verilmektedir. Anomali verileri tahminlerin mevsim normallerinden
DQRPDOLVLQLJ|VWHULUHNUDQJ|UQWVYHULOPHNWHGLU$QRPDOLYHULOHULWDKPLQOHULQPHYVLPQRUPDOOHULQGHQ
DQRPDOLVLQLJ|VWHULUHNUDQJ|UQWVYHULOPHNWHGLU$QRPDOLYHULOHULWDKPLQOHULQPHYVLPQRUPDOOHULQGHQ
IDUNODUÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
farklarını göstermektedir.
IDUNODUÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU



ùHNLO(&0:)WRSODP\D÷ÕúDQRPDOLYHULVL
ùHNLO(&0:)WRSODP\D÷ÕúDQRPDOLYHULVL
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3.2. Havza Proﬁli Modülü
ATHOM
WEB uygulamasının Havza Proﬁli menüsünde interak�f havza şeması, detaylı havza şeması, havzada
3.2. +DY]D3URILOL0RGO
yer$7+20
alan rezervuarlar,
DSİ istasyonları
ve MGM
:(% X\JXODPDVÕQÕQ
+DY]D
3URILOListasyonları
PHQVQGHbulunmaktadır.
LQWHUDNWLI KDY]D úHPDVÕ GHWD\OÕ KDY]D úHPDVÕ

Açılan
sayfada ilk olarak barajların doluluk oranlarını gösteren interak�f havza şeması görülmekte ve ilgili
KDY]DGD\HUDODQUH]HUYXDUODU'6øLVWDV\RQODUÕYH0*0LVWDV\RQODUÕEXOXQPDNWDGÕU
baraj resimlerine �klanınca baraja ait küçük bilgi kutucuklarında Mevcut ve Ak�f Hacim verileri gösterimi ile
$oÕODQ VD\IDGD LON RODUDN EDUDMODUÕQ GROXOXN RUDQODUÕQÕ J|VWHUHQ LQWHUDNWLI KDY]D úHPDVÕ J|UOPHNWH YH
baraja
açılırUHVLPOHULQH
kapanır özellikteki
bilgi
kutucuklarında
Günlük
Su Seviye, Akım
Tahmin
ve İşletme
graﬁ
klerinin
LOJLOLait
EDUDM
WÕNODQÕQFD
EDUDMD
DLW NoN ELOJL
NXWXFXNODUÕQGD
0HYFXW
YH $NWLI
+DFLP
YHULOHUL
J|VWHULPLLOHEDUDMDDLWDoÕOÕUNDSDQÕU|]HOOLNWHNLELOJLNXWXFXNODUÕQGD*QON6X6HYL\H$NÕP7DKPLQYH
gösterimi
yapılmaktadır (Şekil 10).
øúOHWPHJUDILNOHULQLQJ|VWHULPL\DSÕOPDNWDGÕU ùHNLO 
Havza proﬁli sayfasında;
+DY]DSURILOLVD\IDVÕQGD
• Memba mansap ilişkisi göz önünde bulundurularak baraj yapısı ekleme, düzenleme ve silme
xişlemlerini,
0HPED PDQVDS LOLúNLVL J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN EDUDM \DSÕVÕ HNOHPH G]HQOHPH YH VLOPH
• İstenen
bölgeye e�ket bilgisi ekleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleş�ren yeni geliş�rmeler
LúOHPOHULQL
xyapılmış�
øVWHQHQ
r. E|OJH\H HWLNHW ELOJLVL HNOHPH G]HQOHPH YH VLOPH LúOHPOHULQL JHUoHNOHúWLUHQ \HQL
JHOLúWLUPHOHU\DSÕOPÕúWÕU
Bu sayede havza proﬁli görselinin ATHOM-WEB kullanıcıları tara�ndan oluşturulabilmesi sağlanmış�r.
%XVD\HGHKDY]DSURILOLJ|UVHOLQLQ$7+20-:(%NXOODQÕFÕODUÕWDUDIÕQGDQROXúWXUXODELOPHVLVD÷ODQPÕúWÕU
Havza
proﬁline yeni bir baraj eklenmek istendiğinde proﬁl sayfasında bulunan + simgeli butona �klanır. Havza

proﬁ
li otoma�k olarak düzenleme moduna geçer. Açılan pencerede eklenmek istenen baraja ait memba,
+DY]DSURILOLQH\HQLELUEDUDMHNOHQPHNLVWHQGL÷LQGHSURILOVD\IDVÕQGDEXOXQDQVLPJHOLEXWRQDWÕNODQÕU
+DY]Dbilgileri
SURILOL (seçilen
RWRPDWLNbarajın
RODUDNmembasındaki
G]HQOHPH PRGXQD
JHoHU $oÕODQ
SHQFHUHGH
LVWHQHQhangi
EDUDMD
DLW
mansap
ve mansabındaki
baraj
bilgileri),HNOHQPHN
şema üzerinde
sa�
r ve
PHPED PDQVDSELOJLOHUL VHoLOHQEDUDMÕQPHPEDVÕQGDNLYH PDQVDEÕQGDNLEDUDMELOJLOHUL úHPD]HULQGH
sütunda yer alacağı bilgisi ve barajın gösterim yön bilgisi Şekil 11’deki gibi seçilir. Kaydet butonuna �klanarak
KDQJLVDWÕUYHVWXQGD\HUDODFD÷ÕELOJLVLYHEDUDMÕQJ|VWHULP\|QELOJLVLùHNLO11 GHNLJLELVHoLOLU.D\GHW
baraj
ekleme işlemi gerçekleş�rilir ve proﬁl otoma�k olarak güncellenir.
EXWRQXQDWÕNODQDUDNEDUDMHNOHPHLúOHPLJHUoHNOHúWLULOLUYHSURILORWRPDWLNRODUDNJQFHOOHQLU
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ùHNLO+DY]DSURILOLVD\IDVÕQGDELOJLNXWXFXNODUÕQÕQJ|VWHULPL
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ùHNLO11+DY]DSURILOLEDUDM\DSÕVÕHNOHPHHNUDQÕ
ùHNLO11+DY]DSURILOLEDUDM\DSÕVÕHNOHPHHNUDQÕ



Havza
proﬁline e�ket eklenmek istendiğinde proﬁl sayfasında bulunan A simgeli butona �klanır. Havza şeması
+DY]DSURILOLQHHWLNHWHNOHQPHNLVWHQGL÷LQGHSURILOVD\IDVÕQGDEXOXQDQ$VLPJHOLEXWRQDWÕNODQÕU+DY]D
otoma�
olarak düzenleme
modunaPRGXQD
geçer. Açılan
eklenmek
istenenLVWHQHQ
e�keteHWLNHWH
ait başlık,
şema
+DY]DSURILOLQHHWLNHWHNOHQPHNLVWHQGL÷LQGHSURILOVD\IDVÕQGDEXOXQDQ$VLPJHOLEXWRQDWÕNODQÕU+DY]D
úHPDVÕkRWRPDWLN
RODUDN G]HQOHPH
JHoHU pencerede
$oÕODQ SHQFHUHGH
HNOHQPHN
DLW EDúOÕN
úHPDVÕ
RWRPDWLN
G]HQOHPH
PRGXQD
JHoHU
$oÕODQ
LVWHQHQ
üzerinde
hangi sa�RODUDN
r ve sütunda
yer alacağı
bilgisi,
renk
koduSHQFHUHGH
ve yazınınHNOHQPHN
font boyutu
Şekil HWLNHWH
12’deki DLW
gibiEDúOÕN
seçilir.
úHPD]HULQGHKDQJLVDWÕUYHVWXQGD\HUDODFD÷ÕELOJLVLUHQNNRGXYH\D]ÕQÕQIRQWER\XWXùHNLO12
GHNL
úHPD]HULQGHKDQJLVDWÕUYHVWXQGD\HUDODFD÷ÕELOJLVLUHQNNRGXYH\D]ÕQÕQIRQWER\XWXùHNLO12
GHNL
JLEL
VHoLOLU
.D\GHW
EXWRQXQD
WÕNODQDUDN
HWLNHW
HNOHPH
LúOHPL
JHUoHNOHúWLULOLU
YH
úHPD
RWRPDWLN
RODUDN
Kaydet butonuna �klanarak e�ket ekleme işlemi gerçekleş�rilir ve şema otoma�k olarak güncellenir.
JLEL
VHoLOLU .D\GHW EXWRQXQD WÕNODQDUDN HWLNHW HNOHPH LúOHPL JHUoHNOHúWLULOLU YH úHPD RWRPDWLN RODUDN
JQFHOOHQLU
JQFHOOHQLU
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ùHNLO12+DY]DSURILOLHWLNHWHNOHPHHNUDQÕ
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4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Seyhan Havzası’nda başarıyla uygulanan ve yeni yeteneklerle zenginleş�rilmekte olan ATHOM Projesi
ülkemizdeki su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Önümüzdeki dönemde projenin yeni yetenekler de kazandırılarak diğer havzalarda da uygulanması ve ülke
geneline yaygınlaş�rılması hedeﬂenmektedir.
ATHOM sistemi ile;
• Havzadaki verisi sağlanan tüm barajlar 7/24 izlenebilmektedir
• Taşkın amaçlı 10 güne kadar yüksek doğrulukta baraj giriş akım tahminleri her gün güncellenerek
yapılmaktadır
• Taşkın riski algılandığında taşkın amaçlı olarak tüm havza bütüncül bir yaklaşımla 10 günlük işletme
poli�kaları belirlenmektedir.
• Böylece Taşkın riskleri önceden öngörülerek buna uygun işletme manevraları yapılabilmesi
sağlanmaktadır.
• 15 Aya kadar yüksek doğrulukta baraj giriş akım tahminleri her ay güncellenerek yapılmaktadır
• En güncel akım tahminlerine göre havza bütüncül bir yaklaşımla maksimum enerji elde edilecek
şekilde 15 aylık işletme poli�kaları belirlenmektedir.
• Operasyonel olarak canlı bir şekilde çalışan sistem ile otoma�k olarak oluşturulan tüm veriler webtabanlı proje yazılımı ile yetkili kullanıcıların kullanımına sunulmaktadır.
• Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için yine yetkili kullanıcılar ile sonuçlar raporlanmaktadır.

Geliş�rilen bu sistemin Türkiye’deki tüm havzalara yaygınlaş�rılması kri�k öneme sahip�r. Böylece tek bir
elden tüm havzalar izlenebilecek, sürekli güncel kısa/uzun vadeli akım tahminleri yapılacak ve buna göre
taşkın ve enerji amaçlı işletme poli�kaları belirlenebilecek�r.
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BAZI ŞEBEKE GÜÇ KALİTESİ OLAYLARI VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERE ETKİLERİNİN
VERİSEL TABANLI ANALİZİ
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Türkiye şebeke sistemi büyük dinamik değişimler al�nda hareket etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları
sürekli artmakta, dağı�m özelleş�rmeleri ise tamamlanmış durumdadır. Bu sistemin birçok farklı karakterde
ka�lımcısı olduğundan, tüm bu ih�yaçları senkronize etmek için bazı bilimsel kural ve düzenlemeler
gerekmektedir.
Diğer tara�an, birçok kural olmasına rağmen, sistemin nasıl etkili bir şekilde çalış�ğına dair herhangi bir
ista�s�ksel veri bulunamamaktadır. Endüstriyel tesislerin karşı karşıya olduğu sorunlar neler? Ulusal dağı�m
veya ile�m şebekesine orta gerilim seviyesinden bağlı endüstriyel tesisler, öncelikle üre�m verimliliklerini
olumsuz etkileyen ve dolaylı ve dolaysız ekipman ve sistem arızalarına yol açan çeşitli şebeke olaylarına maruz
kalmaktadır.
Şebeke olaylarının veriler olmadan tanımlanması ve analizlerinin yapılması oldukça zor, ha�a imkansızdır.
Ortak bağlan� noktasında uzun süre kaydedilen veriler mevcut durumu değerlendirmek, sonrakileri tahmin
etmek ve iyileş�rmek amaçlı kullanılacak�r.
Bu bildiride, beş farklı sanayi şebekesi noktasında yer alan 12 sanayi tesisi için dört yıllık verisel güç kalitesi
incelemesi yapılmaktadır. Bu çalışmayla, özel elektrik dağı�m şirketlerinin ve endüstriyel tesislerin olumsuz
durumlarını geliş�rmelerine yönelik literatüre ve otoritelere sektörel bakış açısıyla sayısal veriler verilmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güç Kalitesi, İsta�s�k, Dağı�m Sistemi
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1. GİRİŞ
Arzın sürekliliği ve güvenliği olarak hedeﬂere ulaşmak için, bazı problemlerin sistem işletmecileri ve diğer
kullanıcılar tara�ndan gerçek verilere dayalı olarak ortaya konması gerekmektedir. Bazı ülkeler, her türlü
tesisi ile�m veya dağı�m sistemine yönelik elektrik şebekesine bağlamak için özel şebeke kodları çıkarmış�r.
Türkiye Şebeke Yönetmeliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Ens�tüsü (IEEE) ile birlikte özellikle Avrupa
kaynaklı olanları temel almaktadır. Türk şebeke kodunda bu şartlar, enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin
yeteneklerinden kaynaklanan hatalara odaklanmamış�r. Şebeke bozulmalarının endüstriyel tesisler üzerinde
derinden olumsuz etkileri vardır.
Şebekede, çoğu şebeke gerilimi ile ilgili çeşitli olaylar tanımlanmış�r. Bu olaylar, milisaniyeden saatlere kadar
olan genlik ve sürelerdeki değişikliklerle karakterize edilir [1]. Bu genlik ve süreye bağlı olarak, gerilim olayları
standart yöntemlerle farklı şekillerde sınıﬂandırılmış�r.
EN 50160 standardı [2], düşük ve orta gerilim şebekelerinin gerilim karakteris�klerine yoğunlaşırken, IEEE
1159 [3] standart güç sistemindeki gerilim değerlerinde böyle bir sınırlama olmadığını belir�r. Birkaç saniyelik
geçici gerilim bozukluğu, IEEE 1250 standardında [4] sınıﬂandırılır.
Her ne kadar aynı gerilim düşümü olayı EN 50160 ve IEEE 1159 standartları arasında aynı standarta dayansa
da, olayın genliği bu standartlarda farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bu, her iki standart için de Tablo 1’de
gösterilmiş�r [5].
Elektrik şebekesindeki olayların büyüklüğüne ve süresine dayanan bu sınıﬂandırma yönteminin birçok avantajı
ve dezavantajı vardır. Bu yöntem kullanıldığında, aşağıdaki öğeler [1] olarak ifade edilir:
Olayın sırasındaki gerilimin etkin değeri (rms) sabit değildir; bu, olayın genliğini ve süresini açıklarken belirsizliğe
yol açabilir.
Bir süreden daha kısa olan hızlı olaylar, gerilimin değeri tam olarak hesaplanamadığından çok iyi
tanımlanamaz.
Tekrarlanan olaylar hatalı sonuçlar verebilir. Bu durumda, olay sayısı eksik veya fazla tahmin edilebilir. Gerilim
0.1 pu veya al�na düşen ve 1 saniyeye kadar olan olaylara odaklanacak�r. Kısa kesin�ler ve gerilim düşmesi
olayları bu genlik ve süre ile karakterize edilmektedir [1]. Bu olaylar genel olarak elektrik şebekesindeki kısa
devrelerle ilgilidir. Bu çalışmada, aşağıdaki soruların cevapları gerçek saha/ölçümlerine göre cevaplandırılmaya
çalışılacak�r.
• Bir dağı�m şebekesi neden başarısız olur?
• Şebeke arızalarının üre�m tesisi üzerindeki etkisi nedir?
• Organize sanayi bağlan�sının doğrudan 154 kV sisteme ya da dağı�m sistemine olması arasında bir fark var
mıdır?
• Ulusal ağa bağlan� her bölge ve endüstri tesisi için aynı mıdır ve aynı olması gerekli midir?
• Aynı güvenilirliği sağlamak için ne gereklidir?
• Yük karakteris�ği bağlan� noktası seçimini etkiler mi?

2. ŞEBEKE OLAYLARININ İNCELENMESİ
Şebeke olayları literatürde ve standartlarda etkili bir şekilde tanı�lmış�r [6]. Bu bağlamda, ABD, Fransa gibi
ülkelerde ölçüm ve uzun vadeli çalışmalar dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmış�r [5]. Türkiye’de
literatürde bu açıdan yansı�lan gerçek ölçüm sonuçlarına dayanarak ulusal sisteme katkı sağlayacak bir
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ĨĂƌŬůŦůŦŬůĂƌŶĞĚĞŶŝǇůĞĚĂŒŦƚŦŵƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞĂǇŶŦƔĞŬŝůĚĞĚĞǀĂŵĞƚŵĞĚŝŒŝǀĞďƵŶĞĚĞŶůĞƂůĕƺŵ͕ŬĂǇŦƚŐŝďŝ

çalışma
bulunmamaktadır. İle�m sistemindeki yapının ve etkisinin, yapısal farklılıklar nedeniyle dağı�m
ďĂǌŦǇƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝŶƵǇŐƵůĂŶŵĂƐŦǀĞƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƔƚŦƌŦůŵĂƐŦŐĞƌĞŬƚŝŒŝŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
sisteminde aynı şekilde devam etmediği ve bu nedenle ölçüm, kayıt gibi bazı yükümlülüklerin uygulanması ve
bĞŬŝů ϭ͛ĚĞ ǇĞƌůĞƔŝŵůĞƌŝ ŐƂƌƺůĞŶ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶ ϰ ǇŦů ďŽǇƵŶĐĂ E ϱϬϭϲϬ ƐƚĂŶĚĂƌĚŦŶĂ ŐƂƌĞ ƔĞďĞŬĞ ŽůĂǇůĂƌŦ
standartlaş�
rılması gerek�ği görülmektedir.
ŬĂǇĚĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘ƵŶůĂƌŬŦƐĂǀĞƵǌƵŶƐƺƌĞůŝŬĞƐŝŶƚŝůĞƌĞ͕ŐĞƌŝůŝŵĚƺƔŵĞůĞƌŝŶĞǀĞƺƌĞƚŝŵŚĂƚĂůĂƌŦŶĂŶĞĚĞŶ
Şekil 1’de
yerleşimleri
görülen
tesislerin
4 yıl boyunca
EN 50160ŬĂƌƔŦůŦŬ
standardına
göre şebeke
olayları
kaydedilmiş�r.
ŽůĚƵŒƵ
ĚƺƔƺŶƺůĞŶ
Ϭ͘ϵ -ϭ͘ϭ
ƉƵ ĚŦƔŦŶĂ
ĕŦŬĂŶ ŽůĂǇůĂƌĂ
ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
'Ğƌŝůŝŵ
ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ͕
ďƵƌĂĚĂĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶŵĂǇĂĐĂŬƚŦƌ͘ĂŒŦƚŦŵ
BunlarƚŝƚƌĞƔŵĞƐŝǀĞŚĂƌŵŽŶŝŬůĞƌ͕ŽůĂǇƐŦŶŦĨŦŶĚĂŽůŵĂůĂƌŦŶĂƌĂŒŵĞŶ͕
kısa ve uzun süreli kesin�lere, gerilim düşmelerine ve üre�
m hatalarına neden olduğu düşünülen 0.9
ƔŝƌŬĞƚůĞƌŝƚƺŵǇĞƌůĞƌŝĕŝŶĨĂƌŬůŦĚŦƌ͘
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bĞŬŝůϭ͘ŶĚƺƐƚƌŝǇĞůƚĞƐŝƐůĞƌŝŶǇĞƌůĞƔŝŵůĞƌŝ

-1.1 pu dışına çıkan olaylara karşılık gelmektedir. Gerilim dengesizliği, �treşmesi ve harmonikler, olay sını�nda
ŶĞƌũŝ ĚĂŒŦƚŦŵ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ďŽǌƵůŵĂůĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ Őƺĕ ŬĂůŝƚĞƐŝ ;WYͿ ƐŽƌƵŶůĂƌŦ ƐĂĚĞĐĞ ĞŶĞƌũŝ
olmalarına
rağmen, burada dikkate alınmayacak�r. Dağı�m şirketleri tüm yerler için farklıdır.
ŬĂůŝƚĞƐŝ ƐŽƌƵŶůĂƌŦ ĚĞŒŝů ĂǇŶŦ ǌĂŵĂŶĚĂ ƚĞƐŝƐŝŶ ĞŶĞƌũŝ ǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŶŝ ĚĞ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
EnerjiƚĞƐŝƐůĞƌĚĞ
dağı�m sistemlerinin
bozulmalarından
kaynaklanan
güçŬĂůŝƚĞƐŝ
kalitesiŽůĂǇůĂƌŦ
(PQ) sorunları
sadece
kalitesi
ĞŶĞƌũŝ ǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝ
ƐƂǌ ŬŽŶƵƐƵ ŽůĚƵŒƵŶĚĂ͕
Őƺĕ
ŝůĞƚŬĞŶůĞƌĚĞ
ǀĞ enerji
ĞůĞŬƚƌŝŬ
ŵŽƚŽƌůĂƌŦŶĚĂ
ŬĂǇďŦŶĂ tesisin
ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ
ƚƺŵ ƐŝƐƚĞŵůĞƌĚĞŬŝ
ƌƂůĞůĞƌ Őŝďŝ ĂƌŦǌĂ
ǇĂƉĂŶ ŶĞŐĂƚŝĨ
Ěŝǌŝenerji
sorunları
değil aynıŐƺĕ
zamanda
enerjiǀĞverimliliğini
de etkilemektedir.
Endüstriyel
tesislerde
ďŝůĞƔĞŶůĞƌŝǇĂƌĂƚŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ĂŚĂƐŦ͕ďƵŶůĂƌƐŝƐƚĞŵďŝůĞƔĞŶůĞƌŝŶĞǌĂƌĂƌǀĞƌĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
verimliliği söz konusu olduğunda, güç kalitesi olayları iletkenlerde ve elektrik motorlarında güç kaybına neden
olan ve
tümŽůĂǇůĂƌŦŶ
sistemlerdeki
röleler
arıza yapan
nega�
f dizi bileşenleri
Dahası,
bunlar
7ůŐŝůŝ
ďĂƔůŦĐĂ
ĂŶĂ gibi
ŶĞĚĞŶůĞƌŝ
ǀĂƌĚŦƌ͗
DŝŬƌŽŝƔůĞŵĐŝ
ƚĂďĂŶůŦyaratmaktadır.
ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ
ǇĞŶŝ
ŶĞƐŝůsistem
ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌ
Őƺĕ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŒŝ ĂǇŐŦƚůĂƌŦ͕ WY ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶĞ ŬĂƌƔŦ ĚĂŚĂ ŚĂƐƐĂƐƚŦƌ͘ ǇĂƌůĂŶĂďŝůŝƌ ŚŦǌ
bileşenlerine
zararǀĞverebilmektedir.
ƐƺƌƺĐƺůĞƌŝǀĞŬĂǇŦƉůĂƌŦĂǌĂůƚŵĂŬŝĕŝŶŐƺĕĚƺǌĞůƚŵĞƐŝŝĕŝŶƔƂŶƚŬĂƉĂƐŝƚƂƌůĞƌŝ͕ǇƺŬƐĞŬƐŝƐƚĞŵǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŶĞ
İlgili olayların başlıca ana nedenleri vardır: Mikroişlemci tabanlı kontrollere sahip yeni nesil ekipmanlar ve güç
ŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇŵĂŬƚĂĚŦƌ͘^ŝƐƚĞŵŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ͕ĂƌƚĂŶŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
elektroniği aygıtları, PQ değişikliklerine karşı daha hassas�r. Ayarlanabilir hız sürücüleri ve kayıpları azaltmak
ƌƚŦŬƐŽŶŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌ͕ŝǌůĞŵĞƐŝƐƚĞŵůĞƌŝƐĂǇĞƐŝŶĚĞ͕ŬĞƐŝŶƚŝůĞƌ͕ŐĞƌŝůŝŵĚƺƔŵĞůĞƌŝ͕ĂŶĂŚƚĂƌůĂŵĂŽůĂǇůĂƌŦ
için güç
düzeltmesi için şönt kapasitörleri, yüksek sistem verimliliğine ih�yaç duymaktadır. Sistem kapasitesi,
ǀĞďƵŐŝďŝŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝŽůĂǇǀĞƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŶŝǇŝůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝŝĕŝŶŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇƵůĂŶŬŽŶƵůĂƌŚĂŬŬŦŶĚĂĚĂŚĂŝǇŝ
artan güvenilirliği etkilemektedir.
ďŝůŐŝƐĂŚŝďŝŽůŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ͘ŝŒĞƌǇĂŶĚĂŶ͕ĞŶƚĞŐƌĞǇĂƉŦĚĂ͕ŚĞƌŚĂŶŐŝďŝƌƚĞƐŝƐŝŶŬĞŶĚŝŶĚĞŶŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ
Ar�k son kullanıcılar, izleme sistemleri sayesinde, kesin�ler, gerilim düşmeleri, anahtarlama olayları ve bu
ŚĂƚĂƐŦŶŦŶ ĚĂƔĞďĞŬĞǇĞďĞŬůĞŶĞŶĚĞŶĨĂǌůĂĞƚŬŝĞĚĞďŝůĞĐĞŒŝŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
gibi güç kalitesi olay ve sorunlarının iyileş�rilmesi için ih�yaç duyulan konular hakkında daha iyi bilgi sahibi
Ϯ͘ϭ͘'Ğƌŝůŝŵ<ĞƐŝŶƚŝůĞƌŝ
olmaktadırlar. Diğer yandan, entegre yapıda, herhangi bir tesisin kendinden kaynaklanan hatasının da şebekeye
beklenenden
fazla etki edebileceği görülmektedir.
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌŝůŝŵ ŬĞƐŝŶƚŝůĞƌŝŶŝŶ ŬƂŬĞŶůĞƌŝ ƔĞďĞŬĞ ǀĞǇĂ ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů ƚĞƐŝƐůĞƌĚĞŶ ǀĞ ŬŦƌŦŬͬŬŽƉƵŬ
ďĂŒůĂŶƚŦ ƉĂƌĕĂůĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ ͞ĂƌŦǌĂůĂƌĚŦƌ͘͟ dĂďůŽ / ƚĂŶŦŵůĂŵĂůĂƌŦ ŬĂƚĞŐŽƌŝǌĞ ƔĞŬŝůĚĞ

ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
2.1. Gerilim
Kesin�<ĞƐŝŶƚŝ͕
leri ďĞƐůĞŵĞ ŐĞƌŝůŝŵŝŶŝŶ ϯ ĚĂŬŝŬĂĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ďŝƌ ƐƺƌĞ ďŽǇƵŶĐĂ Ϭ͘ϭ ƉƵ ĂůƚŦŶĂ

<ĞƐŝŶƚŝůĞƌ͕
ƐŝƐƚĞŵŝ
ĂƌŦǌĂůĂƌŦŶŦŶ͕
ĞŬŝƉŵĂŶ
ĂƌŦǌĂůĂƌŦŶŦŶ ǀĞ
ŬŽŶƚƌŽů ĂƌŦǌĂůĂƌŦŶŦŶ
ǀĞ ǇĂŶůŦƔ
GenelĚƺƔŵĞƐŝĚŝƌ͘
olarak gerilim
kesin�Őƺĕ
lerinin
kökenleri
şebeke
veya endüstriyel
tesislerden
ve kırık/kopuk
bağlan�
ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶŦŶƐŽŶƵĐƵŽůĂďŝůŝƌ͘<ĞƐŝŶƚŝůĞƌ͕ŐĞƌŝůŝŵďƺǇƺŬůƺŒƺŶƺŶƐƺƌĞƐŝǇůĞ%ϭΖĚĞŶĂǌƂůĕƺůƺƌ͘bĞďĞŬĞĚĞŬŝ
parçalarından kaynaklanan “arızalardır”. Tablo I tanımlamaları kategorize şekilde göstermektedir. Kesin�,
ďŝƌ ĂƌŦǌĂ ŶĞĚĞŶŝǇůĞ ďŝƌ ŬĞƐŝŶƚŝ ƐƺƌĞƐŝ͕ ŬƵůůĂŶŦŵ ǀĞ ƚĞƐŝƐ ŬŽƌƵǇƵĐƵ ĐŝŚĂǌůĂƌŦŶ ĕĂůŦƔŵĂ ƐƺƌĞƐŝŶĞ ŐƂƌĞ
besleme
geriliminin 3 dakikadan daha kısa bir süre boyunca 0.1 pu al�na düşmesidir. Kesin�ler, güç sistemi
ďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘<ŽƌƵǇƵĐƵĐŝŚĂǌůĂƌŦŶƚĞŬƌĂƌŬĂƉĂƚŦůŵĂƐŦǀĞͬǀĞǇĂŐĞĐŝŬƚŝƌŝůŵŝƔƚĞŬƌĂƌŬĂƉĂƚŦůŵĂƐŦ͕ďŝƌŚĂƚĂŶŦŶ
arızalarının, ekipman arızalarının ve kontrol arızalarının ve yanlış çalışmasının sonucu olabilir. Kesin�ler,
gerilim büyüklüğünün süresiyle %1’den az ölçülür. Şebekedeki bir arıza nedeniyle bir kesin� süresi, kullanım
ve tesis koruyucu cihazların çalışma süresine göre belirlenir. Koruyucu cihazların tekrar kapa�lması ve/veya
gecik�rilmiş tekrar kapa�lması, bir hatanın neden olduğu kesin�yi sınırlayabilir. Ekipman arızası veya gevşek
bağlan�lar nedeniyle kesin� süresi düzensiz olabilir.
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ŶĞĚĞŶŽůĚƵŒƵŬĞƐŝŶƚŝǇŝƐŦŶŦƌůĂǇĂďŝůŝƌ͘ŬŝƉŵĂŶĂƌŦǌĂƐŦǀĞǇĂŐĞǀƔĞŬďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŶĞĚĞŶŝǇůĞŬĞƐŝŶƚŝƐƺƌĞƐŝ
ĚƺǌĞŶƐŝǌŽůĂďŝůŝƌ͘
ŶĞĚĞŶŽůĚƵŒƵŬĞƐŝŶƚŝǇŝƐŦŶŦƌůĂǇĂďŝůŝƌ͘ŬŝƉŵĂŶĂƌŦǌĂƐŦǀĞǇĂŐĞǀƔĞŬďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŶĞĚĞŶŝǇůĞŬĞƐŝŶƚŝƐƺƌĞƐŝ
ĚƺǌĞŶƐŝǌŽůĂďŝůŝƌ͘
dĂďůŽ/͘<ĞƐŝŶƚŝůĞƌŝŶdĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ
^ƚĂŶĚĂƌƚ
dĂŶŦŵ
'ĞŶůŝŬ
^ƺƌĞ
hǇŐƵůĂŵĂ
dĂďůŽ/͘<ĞƐŝŶƚŝůĞƌŝŶdĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ
EϱϬϭϲϬ
<ŦƐĂŬĞƐŝŶƚŝ
< %1
фϯŵŝŶƵƚĞƐ
>sĂŶĚDs;фϯϱŬsͿ
^ƚĂŶĚĂƌƚ
dĂŶŦŵ
'ĞŶůŝŬ
^ƺƌĞ
hǇŐƵůĂŵĂ
/ ^ƚĚ ϭϭϱϵŶůŦŬŬĞƐŝŶƚŝ
фйϭϬ
ϭϬ
ŵƐ– ϯƐ
>s͕Ds͕,s
EϱϬϭϲϬ
<ŦƐĂŬĞƐŝŶƚŝ
< %1
фϯŵŝŶƵƚĞƐ
>sĂŶĚDs;фϯϱŬsͿ
ϭϵϵϱ
/ ^ƚĚ ϭϭϱϵŶůŦŬŬĞƐŝŶƚŝ
фйϭϬ
ϭϬ ŵƐ–Ϭ͕ϱƐ
ϯƐ
>s͕Ds͕,s
ŶŝŬĞƐŝŶƚŝ
ϭϬŵƐ–
>s͕Ds͕,s
/
'ĞƌŝůŝŵŝŶƚƺŵĚĞŶ
ϭϵϵϱ ^ƚĚ ϭϮϱϬϭϵϵϱ
ŐŝƚŵĞƐŝ
ŶůŦŬŬĞƐŝŶƚŝ
ϭϬŵƐ– ϮƐ
>s͕Ds͕,s
>s͕Ds͕,s
/ ^ƚĚ ϭϮϱϬ-ŶŝŬĞƐŝŶƚŝ
'ĞƌŝůŝŵŝŶƚƺŵĚĞŶ ϭϬŵƐ– Ϭ͕ϱƐ
ϭϵϵϱ
ŐŝƚŵĞƐŝ
ŶůŦŬŬĞƐŝŶƚŝ
ϭϬŵƐ– ϮƐ
>s͕Ds͕,s
dĂďůŽ
//-///-/s-s͕
ƚĞƐŝƐůĞƌĚĞ
ŵĞǇĚĂŶĂ
ŐĞůĞŶ
ŽůĂǇůĂƌŦŶ
ƐĂǇŦůĂƌŦĚŦƌ͘
ŽůĂǇůĂƌŦ
ƌĂƐƚŐĞůĞ
ŵĞǇĚĂŶĂ
Tablo II-III-IV-V, tesislerde meydana gelen olayların
sayılarıdır.
PQ WY
olayları
rastgele
meydana
gelenŐĞůĞŶ
olaylardır.
ŽůĂǇůĂƌĚŦƌ͘ Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ͕ WY ŽůĂǇůĂƌŦŶŦŶ ŝǌůĞŶŵĞƐŝ͕ WY ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ ďƺǇƺŬ ďŝƌ ŐĞůŝƌ ŬĂǇďŦŶŦŶ
BudĂďůŽ
nedenle,
PQ olaylarının
izlenmesi,
PQŐĞůĞŶ
problemlerinden
büyük birWY
gelir kaybının
beklendiği
kri�kŐĞůĞŶ
ve hassas
//-///-/s-s͕
ŵĞǇĚĂŶĂ
ŽůĂǇůĂƌŦŶ
ƐĂǇŦůĂƌŦĚŦƌ͘
ƌĂƐƚŐĞůĞ
ŵĞǇĚĂŶĂ
ďĞŬůĞŶĚŝŒŝ
ŬƌŝƚŝŬƚĞƐŝƐůĞƌĚĞ
ǀĞ ŚĂƐƐĂƐ
ĞŬŝƉŵĂŶ
ŝĕŝŶ
ŶĞƌĞĚĞǇƐĞ
ǌŽƌƵŶůƵ ŽůĂǇůĂƌŦ
ŚĂůĞ ŐĞůŵŝƔƚŝƌ͘
WY ŽůĂǇůĂƌŦŶŦ
ŽůĂǇůĂƌĚŦƌ͘
Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ͕
WY ŽůĂǇůĂƌŦŶŦŶ
ŝǌůĞŶŵĞƐŝ͕
WY ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ
ďƺǇƺŬ
ďŝƌ ŐĞůŝƌ
ŬĂǇďŦŶŦŶ
ekipman
için neredeyse
zorunlu
hale
gelmiş�
r. PQďƵ
olaylarını
değerlendirmek
için
kullanılan
izleme
sistemi, bu
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ
ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ
ŝǌůĞŵĞ
ƐŝƐƚĞŵŝ͕
ŬĂǇŦƚͬƂůĕƺŵ
ĐŝŚĂǌůĂƌŦ ŽůŵĂƐŦ
ŬŽƔƵůƵǇůĂ
Őƺĕ ŬĂůŝƚĞƐŝ
ďĞŬůĞŶĚŝŒŝ
ŬƌŝƚŝŬ
ǀĞ
ŚĂƐƐĂƐ
ĞŬŝƉŵĂŶ
ŝĕŝŶ
ŶĞƌĞĚĞǇƐĞ
ǌŽƌƵŶůƵ
ŚĂůĞ
ŐĞůŵŝƔƚŝƌ͘
WY
ŽůĂǇůĂƌŦŶŦ
kayıt/ölçüm
cihazları olması koşuluyla güç kalitesi sorunlarını iyileş�rmek ve azaltmak için karar vermek için
ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŝǇŝůĞƔƚŝƌŵĞŬǀĞĂǌĂůƚŵĂŬŝĕŝŶŬĂƌĂƌǀĞƌŵĞŬŝĕŝŶǇĞƚĞƌůŝǀĞƌŝƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŝǌůĞŵĞ ƐŝƐƚĞŵŝ͕ ďƵ ŬĂǇŦƚͬƂůĕƺŵ ĐŝŚĂǌůĂƌŦŽůŵĂƐŦ ŬŽƔƵůƵǇůĂ Őƺĕ ŬĂůŝƚĞƐŝ
yeterli veri sağlayabilmektedir.
dĂďůŽ//͘ϮϬϭϲǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŝǇŝůĞƔƚŝƌŵĞŬǀĞĂǌĂůƚŵĂŬŝĕŝŶŬĂƌĂƌǀĞƌŵĞŬŝĕŝŶǇĞƚĞƌůŝǀĞƌŝƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
WůĂŶƚ
zĞĂƌ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů
dĂďůŽ//͘ϮϬϭϲǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ

ϮϬϭϲ
Ϭ
ϰ
ϭϰϰ
8
WůĂŶƚ
zĞĂƌ

ϮϬϭϲ ^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ Ϭ >ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ 1 sŽůƚĂŐĞĚŝƉϵϴ sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů7

ϮϬϭϲ
ϭϰϰ
AF
ϮϬϭϲ
1Ϭ
ϯϰ
ϱϵ
18

ϮϬϭϲ
W
ϮϬϭϲ
ϰϬ
ϰ1
ϭϬϮϵϴ
ϭϯ 7
AF
ϮϬϭϲ
W<
ϮϬϭϲ
Ϭ1
Ϯϯ
ϯϴϳϱϵ
ϯϵϰ 1
W
ϮϬϭϲ
ϰ
ϰ
ϭϬϮ
d&
ϮϬϭϲ
Ϭ
Ϭ
ϯϯϱ
ϯϱϴϭϯ
W<
ϮϬϭϲ
ϯϴϳ
ϯϵϰ
dD
ϮϬϭϲ
ϬϬ
1Ϯ
Ϯϭϱ
ϱϵ
d&
ϮϬϭϲ
ϯϯϱ
ϯϱϴ
dE
ϮϬϭϲ
ϬϬ
ϮϬ
ϭϰϴ
ϭϰ
dD
ϮϬϭϲ
Ϭ
1
Ϯϭϱ
dW
ϮϬϭϲ
Ϭ
7
ϭϱϴϴ
ϭϮϰϯϱϵ
dE
ϮϬϭϲ
ϭϰϴ
^K
ϮϬϭϲ
ϮϬ
ϵϮ
ϰϬϵ
ϰϬϴϭϰ
dW
ϮϬϭϲ
ϭϱϴϴ
ϭϮϰϯ
^
ϮϬϭϲ
ϵϬ
ϭϰ7
ϵϱ
Ϯϴ
^K
ϮϬϭϲ
ϰϬϵ
ϰϬϴ
<Z
ϮϬϭϲ
ϯϮ
Ϭϵ
Ϯ
Ϭ
^
ϮϬϭϲ
ϵ
ϭϰ
ϵϱ
Ϯϴ
dĂďůŽ///͘ϮϬϭϳǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
<Z
ϮϬϭϲ
ϯ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
WůĂŶƚ
zĞĂƌ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů
dĂďůŽ///͘ϮϬϭϳǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ

ϮϬϭϳ
1
ϰ
ϭϬϮ
Ϯ
WůĂŶƚ
zĞĂƌ

ϮϬϭϳ ^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ Ϭ >ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ Ϭ sŽůƚĂŐĞĚŝƉϲϰ sŽůƚĂŐĞƐǁĞůůϲ

ϮϬϭϳ
ϭϬϮ
AF
ϮϬϭϳ
Ϯ1
1ϰ
ϯϭ
ϮϮ

ϮϬϭϳ
W
ϮϬϭϳ
1Ϭ
ϮϬ
ϲϱϲϰ
ϲϲ
W<
ϮϬϭϳ
1Ϯ
ϰ1
ϯϰϴϯϭ
ϯϱϭ Ϯ
AF
ϮϬϭϳ
d&
ϮϬϭϳ
Ϯ1
1Ϯ
ϭϴϰϲϱ
177 ϲ
W
ϮϬϭϳ
dD
ϮϬϭϳ
11
1ϰ
ϮϳϮ
ϭϯϮ
W<
ϮϬϭϳ
ϯϰϴ
ϯϱϭ
dE
ϮϬϭϳ
ϬϮ
Ϭ1
7
Ϭ
d&
ϮϬϭϳ
ϭϴϰ
177
dW
ϮϬϭϳ
Ϯϴ1
81
ϴϵϴ
ϱϮϮ
dD
ϮϬϭϳ
ϮϳϮ
ϭϯϮ
^K
ϮϬϭϳ
ϬϬ
11Ϭ
ϯϱϳ 7
ϯϱϱ Ϭ
dE
ϮϬϭϳ
^
ϮϬϭϳ
1
7
ϳϵ
1
dW
ϮϬϭϳ
Ϯϴ
8
ϴϵϴ
ϱϮϮ
<Z
ϮϬϭϳ
1Ϭ
7
Ϯϯϴ
1
^K
ϮϬϭϳ
11
ϯϱϳ
ϯϱϱ

^
<Z
WůĂŶƚ
WůĂŶƚ

92

ϮϬϭϳ
1
7
ϳϵ
dĂďůŽ/s͘ϮϬϭϴǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
ϮϬϭϳ
1
7
Ϯϯϴ
zĞĂƌ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů
zĞĂƌ

dĂďůŽ/s͘ϮϬϭϴǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ

sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů

1
1

dW
^K
^
<Z

WůĂŶƚ

 
 AF
AF W
W W<
W< d&
d& dD
dDdE
dE dW
dW ^K
^K ^
^ <Z
<Z

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ

Ϯϴ
Ϭ
1
1

8
11
7
7

ϴϵϴ
ϯϱϳ
ϳϵ
Ϯϯϴ

ϱϮϮ
ϯϱϱ
1
1

dĂďůŽ/s͘ϮϬϭϴǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
zĞĂƌ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů
ϮϬϭϴ
Ϭ
1
ϭϬϮ
Ϭ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϭ Ϭ
1 ϵ
ϭϬϮϭϴϱ
Ϭ ϭϵ
ϮϬϭϴ
1
ϯ
Ϯϯ
ϮϬϭϴ
Ϭ
ϵ
ϭϴϱ
ϭϵ Ϯ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
1 Ϯ
ϯ 8
Ϯϯϭϴϱ
Ϯ ϮϬ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϯ Ϭ
8 ϯ
ϭϴϱϰϵϭ
ϮϬϱϭϯ
ϮϬϭϴ
Ϯ
ϰ
ϲϯϯ
ϮϬϭϴ
Ϭ
ϯ
ϰϵϭ
ϱϭϯϲϲϭ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϯ Ϭ
ϰ ϯ
ϲϯϯϭϳϱ
ϲϲϭ ϰϮ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϭ ϰ
ϯ 1
ϭϳϱ ϭϯ
ϰϮ ϰ
ϮϬϭϴ
ϭϬϵϮ
ϮϬϭϴ
ϰ Ϯ
1 7
ϭϯ
ϰϴϲϳ
ϮϬϭϴ
Ϭ
ϭϬ
ϲϱϵ
ϮϬϭϴ
Ϯ
7
ϭϬϵϮ
ϴϲϳϲϳϮ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϭ Ϭ
ϭϬ ϯ
ϲϱϵ ϱϱ
ϲϳϮ Ϭ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
Ϭ Ϭ
ϯ ϯ
ϱϱ ϯϰ
Ϭ Ϭ
ϮϬϭϴ

Ϭ
ϯ
ϯϰ
Ϭ
dĂďůŽs͘ϮϬϭϵ ǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
WůĂŶƚ
zĞĂƌ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů
dĂďůŽs͘ϮϬϭϵ
ǇŦůŦŽůĂǇŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ sŽůƚĂŐĞĚŝƉ

Ϭ
ϰ
ϲϬ
7
WůĂŶƚ
zĞĂƌ ϮϬϭϵ
^ŚŽƌƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
>ŽŶŐ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ
sŽůƚĂŐĞĚŝƉ
sŽůƚĂŐĞƐǁĞůů

ϮϬϭϵ
1
ϲ
ϵϯ

ϮϬϭϵ
Ϭ
ϰ
ϲϬ
7 ϵ
ϮϬϭϵ
 AF
ϮϬϭϵ
1 Ϭ
ϲ Ϯ
ϵϯ 18
ϵ 1
ϮϬϭϵ
AF W
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
Ϯ ϯ
18 ϵϭ
1 ϭϬ
ϮϬϭϵ
W W<
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
ϯ ϯ
ϵϭϯϴϮ
ϭϬϯϲϬ
d&
ϮϬϭϵ
Ϯ
1
ϯϯϲ
W<
ϮϬϭϵ
Ϭ
ϯ
ϯϴϮ
ϯϲϬϯϯϴ
ϮϬϭϵ
d& dD
ϮϬϭϵ
Ϯ Ϭ
1 Ϯ
ϯϯϲϭϰϵ
ϯϯϴ ϲϬ
ϮϬϭϵ
dDdE
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
Ϯ Ϯ
ϭϰϵ ϳϲ
ϲϬ 17
dW
ϮϬϭϵ
Ϭ
7
ϰϮϭ
dE
ϮϬϭϵ
Ϭ
Ϯ
ϳϲ
17ϭϱϭ
ϮϬϭϵ
dW ^K
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
7 7
ϰϮϭϯϴϬ
ϭϱϭϯϱϵ
ϮϬϭϵ
^K ^
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
7 ϲ
ϯϴϬ ϱϲ
ϯϱϵ Ϭ
ϮϬϭϵ
^ <Z
ϮϬϭϵ
Ϭ Ϭ
ϲ 8
ϱϲϰϵϰ
Ϭ Ϭ
<Z
ϮϬϭϵ
Ϭ
8
ϰϵϰ
Ϭ
ƚĞƐŝƐŝŶŝŶŐĞŶůŝŬ- ƐƺƌĞŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬůĞƌŝǀĞƌŝůĞƌŝdĂďůŽs/ΖĚĂ ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ƵƚĂďůŽůĂƌŚĞƌŬĞƐĞĂĕŦŬƚŦƌ͕ĂŶĐĂŬ
AE tesisinin genlik - süre ista�s�kleri verileri Tablo VI’da verilmiş�r. Bu tablolar herkese açık�r, ancak diğer
ĚŝŒĞƌƚĞƐŝƐůĞƌǀĞǇŦůůĂƌŝĕŝŶĚĂŚĂĨĂǌůĂǀĞƌŝůŵĞǇĞĐĞŬƚŝƌ͘
ƚĞƐŝƐŝŶŝŶŐĞŶůŝŬƐƺƌĞŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬůĞƌŝǀĞƌŝůĞƌŝdĂďůŽs/ΖĚĂ
ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ƵƚĂďůŽůĂƌŚĞƌŬĞƐĞĂĕŦŬƚŦƌ͕ĂŶĐĂŬ
tesisler
ve yıllar için daha
fazla verilmeyecek�r.
ĚŝŒĞƌƚĞƐŝƐůĞƌǀĞǇŦůůĂƌŝĕŝŶĚĂŚĂĨĂǌůĂǀĞƌŝůŵĞǇĞĐĞŬƚŝƌ͘
dĂďůŽs/͘ϮϬϭϴǇŦůŦŽůĂǇůĂƌŦŐĞŶůŝŬ-ƐƺƌĞŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
ZĞƐ͘ǀŽůƚĂŐĞ
Ƶ;йͿ
ZĞƐ͘ǀŽůƚĂŐĞ
Ƶ;йͿ
ϵϬшƵшϴϬ
ϴϬшƵшϳϬ
ϵϬшƵшϴϬ
ϳϬшƵшϰϬ
ϴϬшƵшϳϬ
ϰϬшƵшϱ
ϳϬшƵшϰϬ
ϱшƵ
ϰϬшƵшϱ

ƵƌĂƚŝŽŶ;ƐͿ
dĂďůŽs/͘ϮϬϭϴǇŦůŦŽůĂǇůĂƌŦŐĞŶůŝŬ-ƐƺƌĞŝƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
Ϭ͘Ϭϭчƚ чϬ͘Ϯ Ϭ͘ϮчƚчϬ͘ϱ ƵƌĂƚŝŽŶ;ƐͿ
Ϭ͘ϱчƚчϭ
ϭчƚчϱ
Ϭ͘Ϭϭчƚ чϬ͘Ϯ Ϭ͘ϮчƚчϬ͘ϱ
Ϭ͘ϱчƚчϭ
ϭчƚчϱ
ϭϬϮ
ϱ
7
ϱ
ϮϮ
ϰ
ϲ
ϭϬϮ
ϱ
7
ϱ Ϭ
ϮϮ ϭϰ
ϰ Ϭ
ϲ 1
Ϭ Ϭ
ϭϰ ϭϲ
Ϭ 1
1 Ϭ
Ϭ 1
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϲ
1
Ϭ
1 Ϭ

ϱшƵ
Ϭ
Ϯ͘ϭ͘'ĞƌŝůŝŵƺƔŵĞůĞƌŝ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱчƚчϲϬ
ϱчƚчϲϬ
Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ 1
1 Ϭ

ƚ х
ƚ ϲϬх
ϲϬ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ ϵ

Ϭ

ϵ

Ϯ͘ϭ͘'ĞƌŝůŝŵƺƔŵĞůĞƌŝ
sĞƌŝůĞŶ ŐĞƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ƂǌĞƚŝ dĂďůŽ s//Ζ ĚĞ ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ 'Ğƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ͕ ŬŦƐĂ
ĚĞǀƌĞůĞƌĚĞŶ͕ĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌĚĞŶǀĞďƺǇƺŬŵŽƚŽƌůĂƌŦŶĕĂůŦƔƚŦƌŦůŵĂƐŦŶĚĂŶŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ͕ŐĞƌŝůŝŵĚĞŬŦƐĂ
sĞƌŝůĞŶ ŐĞƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ƂǌĞƚŝ dĂďůŽ s//Ζ ĚĞ ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ 'Ğƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ͕ ŬŦƐĂ
ƐƺƌĞůŝĂǌĂůŵĂůĂƌĚŦƌ͘ƌŦǌĂŵĞƐĂĨĞƐŝ͕ŚĂƚͬŬĂďůŽƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ͕ƚƌĂĨŽďĂŒůĂŶƚŦƐŦ͕ƔĞďĞŬĞĚƵƌƵŵƵ͕ŬŦƐĂĚĞǀƌĞ
ĚĞǀƌĞůĞƌĚĞŶ͕ĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌĚĞŶǀĞďƺǇƺŬŵŽƚŽƌůĂƌŦŶĕĂůŦƔƚŦƌŦůŵĂƐŦŶĚĂŶŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ͕ŐĞƌŝůŝŵĚĞŬŦƐĂ
ĞŵƉĞĚĂŶƐŦǀď͘ŐĞƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶďĞůŝƌůĞǇŝĐŝƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌĚŝƌ͘
ƐƺƌĞůŝĂǌĂůŵĂůĂƌĚŦƌ͘ƌŦǌĂŵĞƐĂĨĞƐŝ͕ŚĂƚͬŬĂďůŽƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ͕ƚƌĂĨŽďĂŒůĂŶƚŦƐŦ͕ƔĞďĞŬĞĚƵƌƵŵƵ͕ŬŦƐĂĚĞǀƌĞ
ĞŵƉĞĚĂŶƐŦǀď͘ŐĞƌŝůŝŵ ĚƺƔŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶďĞůŝƌůĞǇŝĐŝƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌĚŝƌ͘
dĂďůŽs//͘'ĞƌŝůŝŵĚƺƔŵĞƐŝƚĂŶŦŵůĂƌŦ
dĂďůŽs//͘'ĞƌŝůŝŵĚƺƔŵĞƐŝƚĂŶŦŵůĂƌŦ
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2.1. Gerilim Düşmeleri
Verilen gerilim düşmeleri tanımlarının bir öze� Tablo VII’ de verilmiş�r. Gerilim düşmeleri, kısa devrelerden,
aşırı yüklenmelerden ve büyük motorların çalış�rılmasından kaynaklanan, gerilimde kısa süreli azalmalardır.
Arıza mesafesi, hat/kablo özellikleri, trafo bağlan�sı, şebeke durumu, kısa devre empedansı vb. gerilim
düşmeleri için belirleyici parametrelerdir.

^ƚĂŶĚĂƌƚ

'ĞŶůŝŬ

^ƺƌĞ

hǇŐƵůĂŵĂ
>sĂŶĚDs
EϱϬϭϲϬ
%1 – ϵϬй
ϭϬŵƐ– ϭĚĂŬ
;фϯϱŬsͿ
^ƚĂŶĚĂƌƚ
'ĞŶůŝŬ
^ƺƌĞ
hǇŐƵůĂŵĂ
/^ƚĚϭϭϱϵ-ϭϵϵϱ
йϭϬ– ϵϬй
ϭϬŵƐ– 1 ĚĂŬ
>s͕Ds͕,s
>sĂŶĚDs
/^ƚĚϭϮϱϬ-ϭϵϵϱ
ZĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨǀŽůƚĂŐĞ
ϭϬŵƐ–ďŝƌŬĂĕƐĂŶŝǇĞ
>s͕Ds͕,s
EϱϬϭϲϬ
%1 – ϵϬй
ϭϬŵƐ– ϭĚĂŬ
;фϯϱŬsͿ
/^ƚĚϭϭϱϵ-ϭϵϵϱ
ϵϬй
ĚĂŬ
dĂďůŽ
//-///-/s-sΖƚĞ ŬŽŶƚƌŽůйϭϬ–
ĞĚŝůĞŵĞǇĞŶ
ĕŽŬ ϭϬŵƐ–
ďƺǇƺŬ 1ŵŝŬƚĂƌĚĂ
ŐĞƌŝůŝŵ >s͕Ds͕,s
ĚƺƔŵĞƐŝŶŝŶ ǇĂƔĂŶĚŦŒŦ
/^ƚĚϭϮϱϬ-ϭϵϵϱ
ZĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨǀŽůƚĂŐĞ
ϭϬŵƐ–ďŝƌŬĂĕƐĂŶŝǇĞ
>s͕Ds͕,s
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Tablo II-III-IV-V’te kontrol edilemeyen çok büyük miktarda gerilim düşmesinin yaşandığı görülmektedir.
^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶƵůƵƐĂůƔĞďĞŬĞǇĞͬƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĞďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦdĂďůŽs///ΖĚĞƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
dĂďůŽ
//-///-/s-sΖƚĞ
ĞĚŝůĞŵĞǇĞŶ
ĕŽŬ ďƺǇƺŬ
ŐĞƌŝůŝŵtanımlanmaktadır.
ĚƺƔŵĞƐŝŶŝŶ ǇĂƔĂŶĚŦŒŦ
Sanayi
tesislerinin
ulusalŬŽŶƚƌŽů
şebekeye/trafo
merkezlerine
bağlan�ŵŝŬƚĂƌĚĂ
ları Tablo VIII’de
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

dĂďůŽs///͘dĞƐŝƐůĞƌŝŶďĂŒůĂŶƚŦŶŽŬƚĂůĂƌŦǀĞĞůĞŬƚƌŝŬƐĞůƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ
dĞƐŝƐ<ŽĚƵ
bĞŚŝƌ
ϭϱϰͬϯϲŬsdƌĂĨŽ ϯĨĂǌŬŦƐĂĚĞǀƌĞ
ϭĨĂǌŬŦƐĂĚĞǀƌĞ
^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶƵůƵƐĂůƔĞďĞŬĞǇĞͬƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĞďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦdĂďůŽs///ΖĚĞƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
DĞƌŬĞǌŝ
ĂŬŦŵŦŬ
ĂŬŦŵŦŬ
dĂďůŽs///͘dĞƐŝƐůĞƌŝŶďĂŒůĂŶƚŦŶŽŬƚĂůĂƌŦǀĞĞůĞŬƚƌŝŬƐĞůƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ

zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
ϴ͕ϵϯ
ϱ͕ϱϭ
dĞƐŝƐ<ŽĚƵ
bĞŚŝƌ
ϭϱϰͬϯϲŬsdƌĂĨŽ
ϯĨĂǌŬŦƐĂĚĞǀƌĞ
ϭĨĂǌŬŦƐĂĚĞǀƌĞ

ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
ϮϬ͕ϯϵ
ϭϱ͕ϳϮ
DĞƌŬĞǌŝ
ĂŬŦŵŦŬ
ĂŬŦŵŦŬ
AF
DĞƌƐŝŶ
zĂŬĂŬöǇ
ϭϯ͕ϲϳ
ϵ͕ϵϰ

zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
ϴ͕ϵϯ
ϱ͕ϱϭ
W
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
ϮϬ͕ϯϵ
ϭϱ͕ϳϮ

ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
ϮϬ͕ϯϵ
ϭϱ͕ϳϮ
W<
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
AF
DĞƌƐŝŶ
zĂŬĂŬöǇ
ϭϯ͕ϲϳ
ϵ͕ϵϰ
d&
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
W
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
ϮϬ͕ϯϵ
ϭϱ͕ϳϮ
dD
DĞƌƐŝŶ
EĂĐĂƌůŦ
ϭϵ͕ϴϳ
ϭϱ͕ϴϭ
W<
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
dE
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
ϴ͕ϵϯ
ϱ͕ϱϭ
d&
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
dW
WŽůĂƚůŦ
ĞǇůŝŬŬƂƉƌƺ
ϱ͕ϮϬ
ϯ͕ϯϬ
dD
DĞƌƐŝŶ
EĂĐĂƌůŦ
ϭϵ͕ϴϳ
ϭϱ͕ϴϭ
^K
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
dE
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
ϴ͕ϵϯ
ϱ͕ϱϭ
^
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
ϭϯ͕ϱϬ
ϭϬ͕ϰϮ
dW
WŽůĂƚůŦ
ĞǇůŝŬŬƂƉƌƺ
ϱ͕ϮϬ
ϯ͕ϯϬ
<Z
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
ϭϯ͕ϱϬ
ϭϬ͕ϰϮ
^K
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
ϭϲ͕ϱϵ
ϭϮ͕Ϭϲ
^
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
ϭϯ͕ϱϬ
ϭϬ͕ϰϮ
dĂďůŽs///͕dƺƌŬŝǇĞƔĞďĞŬĞŝƔůĞƚŵĞĐŝƐŝ͕dƺƌŬŝǇĞůĞŬƚƌŝŬ7ůĞƚŝŵbŝƌŬĞƚŝ;d7bͿǀĞƌŝůĞƌŝŶĞĂŝƚƚŝƌ͘ƵƌĂĚĂ͕ϯ
<Z ǀĞ ϭ ĨĂǌ ƚŽƉƌĂŬ
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
ϭϯ͕ϱϬ ŬŽƌĞůĞ ŽůĚƵŒƵ
ϭϬ͕ϰϮ
ĨĂǌ
ŬŦƐĂ ĚĞǀƌĞ ĚĞǀƌĞůĞƌŝŶŝŶ
ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌďŝƌůĞƌŝǇůĞ
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŶĐĂŬ͕ǇƵŬĂƌŦĚĂǀĞƌŝůĞŶŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝďŽǌƵůŵĂŬĂǇŦƚůĂƌŦ ŝůĞƵǇƵŵůƵĚĞŒŝůĚŝƌ͘'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬĂŶĂůŝǌŝŝĕŝŶďĂǌŦ
dĂďůŽs///͕dƺƌŬŝǇĞƔĞďĞŬĞŝƔůĞƚŵĞĐŝƐŝ͕dƺƌŬŝǇĞůĞŬƚƌŝŬ7ůĞƚŝŵbŝƌŬĞƚŝ;d7bͿǀĞƌŝůĞƌŝŶĞĂŝƚƚŝƌ͘ƵƌĂĚĂ͕ϯ
ƂǌĞů
ĚƵƌƵŵůĂƌ ĂƌĂƔƚŦƌŦůŵĂůŦĚŦƌ͘ dĂďůŽ /y͕ ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶ ĂǇŶŦ ƚƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝ ďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦŶĂ
Tablo VIII, Türkiye şebeke işletmecisi, Türkiye Elektrik İle�m Şirke� (TEİAŞ) verilerine ai�r. Burada, 3 faz ve 1
ĨĂǌ ǀĞ ϭ ĨĂǌ ƚŽƉƌĂŬ ŬŦƐĂ ĚĞǀƌĞ ĚĞǀƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌďŝƌůĞƌŝǇůĞ ŬŽƌĞůĞ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
fazŶĐĂŬ͕ǇƵŬĂƌŦĚĂǀĞƌŝůĞŶŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝďŽǌƵůŵĂŬĂǇŦƚůĂƌŦ
toprak kısa devre devrelerinin oranlarının birbirleriyle korele
olduğu görülmektedir. Ancak, yukarıda verilen
ŝůĞƵǇƵŵůƵĚĞŒŝůĚŝƌ͘'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬĂŶĂůŝǌŝŝĕŝŶďĂǌŦ
dĂďůŽ/y͘zĞƌůĞƔŝŵĞŐƂƌĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂƐǇŽŶ
güçƂǌĞů
kalitesi
bozulma
kayıtları ile uyumlu
Güvenilirlik
analizi ĂǇŶŦ
için bazı
özel
durumlar
araş�rılmalıdır.
ĚƵƌƵŵůĂƌ
ĂƌĂƔƚŦƌŦůŵĂůŦĚŦƌ͘
dĂďůŽ değildir.
/y͕ ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶ
ƚƌĂĨŽ
ŵĞƌŬĞǌŝ
ďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦŶĂ
dĞƐŝƐ<ŽĚƵ
bĞŚŝƌ
ϭϱϰͬϯϲŬsdƌĂĨŽ
WYzŽŒƵŶůƵŒƵ
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
Tablo
IX, endüstriyel tesislerin aynı trafo merkezi bağlan�larına sahip�r.
DĞƌŬĞǌŝ
ϯzŦůůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ
dĂďůŽ/y͘zĞƌůĞƔŝŵĞŐƂƌĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂƐǇŽŶ

zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
Ϭ͕Ϭϭϰ
dĞƐŝƐ<ŽĚƵ
bĞŚŝƌ
ϭϱϰͬϯϲŬsdƌĂĨŽ
WYzŽŒƵŶůƵŒƵ
dE
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
Ϭ͕ϬϬϴ
DĞƌŬĞǌŝ
ϯzŦůůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ

ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
Ϭ͕Ϭϭϱ

zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
Ϭ͕Ϭϭϰ
W
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
Ϭ͕Ϭϭϴ
dE
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
Ϭ͕ϬϬϴ
W<
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
Ϭ͕Ϭϵϱ

ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
Ϭ͕Ϭϭϱ
d&
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
Ϭ͕ϬϵϮ
W
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
Ϭ͕Ϭϭϴ
^K
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
Ϭ͕ϭϭϬ
W<
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
Ϭ͕Ϭϵϱ
AF
DĞƌƐŝŶ
zĂŬĂŬƂǇ
Ϭ͕ϬϬϱ
d&
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
Ϭ͕ϬϵϮ
dD
DĞƌƐŝŶ
EĂĐĂƌůŦ
Ϭ͕Ϭϯϰ
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dĂďůŽs///͕dƺƌŬŝǇĞƔĞďĞŬĞŝƔůĞƚŵĞĐŝƐŝ͕dƺƌŬŝǇĞůĞŬƚƌŝŬ7ůĞƚŝŵbŝƌŬĞƚŝ;d7bͿǀĞƌŝůĞƌŝŶĞĂŝƚƚŝƌ͘ƵƌĂĚĂ͕ϯ
ĨĂǌ ǀĞ ϭ ĨĂǌ ƚŽƉƌĂŬ ŬŦƐĂ ĚĞǀƌĞ ĚĞǀƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌďŝƌůĞƌŝǇůĞ ŬŽƌĞůĞ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŶĐĂŬ͕ǇƵŬĂƌŦĚĂǀĞƌŝůĞŶŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝďŽǌƵůŵĂŬĂǇŦƚůĂƌŦ ŝůĞƵǇƵŵůƵĚĞŒŝůĚŝƌ͘'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬĂŶĂůŝǌŝŝĕŝŶďĂǌŦ
ƂǌĞů ĚƵƌƵŵůĂƌ ĂƌĂƔƚŦƌŦůŵĂůŦĚŦƌ͘ dĂďůŽ /y͕ ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶ ĂǇŶŦ ƚƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝ ďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦŶĂ
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
dĂďůŽ/y͘zĞƌůĞƔŝŵĞŐƂƌĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂƐǇŽŶ
bĞŚŝƌ
ϭϱϰͬϯϲŬsdƌĂĨŽ
DĞƌŬĞǌŝ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
zĞŶŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
ƐŬŝƔĞŚŝƌ
ƐŬŝƔĞŚŝƌϯ
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
<ŦƌŬůĂƌĞůŝ
ƺǇƺŬ<ĂƌŦƔƚŦƌĂŶ
DĞƌƐŝŶ
zĂŬĂŬƂǇ
DĞƌƐŝŶ
EĂĐĂƌůŦ
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
DĞƌƐŝŶ
DĞƌƐŝŶϮ
WŽůĂƚůŦ
ĞǇůŝŬŬƂƉƌƺ

dĞƐŝƐ<ŽĚƵ

dE

W
W<
d&
^K
AF
dD
^
<Z
dW

WYzŽŒƵŶůƵŒƵ
ϯzŦůůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϵϱ
Ϭ͕ϬϵϮ
Ϭ͕ϭϭϬ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕Ϭϯϰ
Ϭ͕Ϭϭϭ
Ϭ͕Ϭϭϭ
Ϭ͕Ϯϯϴ

7ϳƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌŝǀĞϭϮƚĞƐŝƐŽůŵĂŬƺǌĞƌĞϱĂůĂŶďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ŶŝǇŝŝŬŝŶĐŝĚĞŒĞƌ͕dEƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶϬ͘ϬϬϴ
trafo merkezi ve 12 tesis olmak üzere 5 alan bulunmaktadır. En iyi ikinci değer, TN tara�ndan 0.008 ve en
kötü
ikinci değer ise SO tara�ndan 0.110’dur. Bu varsayımdaki Güvenilirlik (R), sırasıyla% 99.2 ve% 89.00’dır.
ǀĞĞŶŬƂƚƺŝŬŝŶĐŝĚĞŒĞƌŝƐĞ^KƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶϬ͘ϭϭϬΖĚƵƌ͘ƵǀĂƌƐĂǇŦŵĚĂŬŝ'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ;ZͿ͕ƐŦƌĂƐŦǇůĂйϵϵ͘Ϯ
ǀĞйϴϵ͘ϬϬΖĚŦƌ͘ĞƌŶŽƵůůŝ;ŝŶŽŵͿĚĞŶŬůĞŵŝŶŝŬƵůůĂŶĂƌĂŬ͕йϵϵ͘ϮϬŝĕŝŶdĂďůŽy͕ƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĞďĂŒůŦ
Bernoulli
(Binom) denklemini kullanarak,% 99.20 için Tablo X, trafo merkezlerine bağlı endüstriyel tesislere
ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞůƚĞƐŝƐůĞƌĞŐƂƌĞŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬŚĂƌŝƚĂƐŦŝĕŝŶŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
göre
güvenilirlik haritası için oluşturulmuştur.
Güvenilirlik,
sisteminin
kabul
edilen
standartlar
dahilinde
ve istenen
miktarda
enerji sağlama
kabiliye�dir.
'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ͕güç
Őƺĕ
ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ
ŬĂďƵů
ĞĚŝůĞŶ
ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌ
ĚĂŚŝůŝŶĚĞ
ǀĞ ŝƐƚĞŶĞŶ
ŵŝŬƚĂƌĚĂ
ĞŶĞƌũŝ ƐĂŒůĂŵĂ
ŬĂďŝůŝǇĞƚŝĚŝƌ͘
ŶĚƺƐƚƌŝ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝ ŝĕŝŶTablo
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŬ
dĂďůŽ
y͕edilen
ŐĞŶĞůůŝŬůĞ
ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ
Endüstri
tesisleri
için kullanılabilirlik
X, genellikle
kabul
güvenilirlik
olarakŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ
belir�lir. ŽůĂƌĂŬ
ďĞůŝƌƚŝůŝƌ͘

Ŷ
Z

1
Ϭ͕ϵϵϮϬ

Ϯ
Ϭ͕ϵϴϰϭ

dĂďůŽy͘'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬƚŬŝƐŝ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
Ϭ͕ϵϳϲϮ Ϭ͕ϵϲϴϰ Ϭ͕ϵϲϬϲ Ϭ͕ϵϱϮϵ

7
Ϭ͕ϵϰϱϯ

8
Ϭ͕ϵϯϳϳ

ϵ
Ϭ͕ϵϯϬϯ

ϯ͘^KEh
ƵĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ƺůŬĞŵŝǌŝŶĨĂƌŬůŦďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞĨĂƌŬůŦďĂŒůĂŶƚŦŶŽŬƚĂůĂƌŦŶĚĂŶƵůƵƐĂůĂŒĂďĂŒůĂŶƚŦĚƵƌƵŵůĂƌŦ
ŝĕŝŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶǀĞƌŝůĞƌŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
ůĞŬƚƌŝŬƔĞďĞŬĞƐŝŶĚĞŬŝŬĂǇŦƚůŦŽůĂǇůĂƌĂĚĂǇĂŶĂƌĂŬĂƔĂŒŦĚĂŬŝƐŽŶƵĕůĂƌĕŦŬĂƌŦůĂďŝůŝƌ͗
ͻŝƌĞǇƐĞůďĞƐůĞŵĞǇŝŚĂŝǌĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞůƚĞƐŝƐůĞƌĞŶŝǇŝŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒĞǀĞŬĂůŝƚĞǇĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
ͻKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝƂůŐĞƐŝŶĚĞďĂŒůŦŽůĂŶƚĞƐŝƐůĞƌĞŶŝǇŝŝŬŝŶĐŝďĂŒůĂŶƚŦǇĂƐĂŚŝƉŽůĚƵŬůĂƌŦŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ͻĂŒŦƚŦŵƐŝƐƚĞŵŝďĞƐůĞǇŝĐŝůĞƌŝŶĞďĂŒůŦĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞůƚĞƐŝƐůĞƌĞŶŬƂƚƺŬŽƔƵůůĂƌĂƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
ͻ ǇŶŦ ďĂƌĂĚĂ ŽůĂŶ ƚĞƐŝƐůĞƌ͕ ƚĞƐŝƐŝŶ ŬĞŶĚŝƐŝŶĚĞŶ ŬĂǇŶĂŬůĂŶĂŶ ĕƂŬŵĞůĞƌĚĞ ĚŝŒĞƌ ƚĞƐŝƐůĞƌŝ ĚĞ ŽůƵŵƐƵǌ
ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŽůĂǇĚĂŐĞƌŝůŝŵŝŶŐĞŶůŝŒŝϬ͘ϱƉƵ͛ŶƵŶ ĂůƚŦŶĂĚƺƔĞƌƐĞ͕ƚƺƌĞǀĂƌŦǌĂǀĞŚĂƐĂƌůĂƌůĂďŝƌůŝŬƚĞ
ƺƌĞƚŝŵƚĂŵĂŵĞŶŬĂǇďŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
ͻƵĚƵƌƵŵĚĂ͕ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶǇĂƉŵŦƔŽůĚƵŒƵǀĞǇĂǇĂƉĂĐĂŒŦďĂŬŦŵůĂƌŦƐƚĂŶĚĂƌƚŚĂůĞŐĞƚŝƌŵĞŬƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘
ͻ dƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ ǀĞ K^ΖŶŝŶ ǀĞǇĂ ĂǇƌŦ ďĞƐůĞŵĞ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ ĕŝĨƚ ĚĞǀƌĞ ŝůĞ ďĞƐůĞŶŵĞƐŝ ƂǌĞůůŝŬůĞ
ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘
ͻƵŵĞƐĂĨĞŶŝŶƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƔƚŦƌŦůŵĂƐŦǀĞŐĞƌĞŬŝƌƐĞϭϱϰŬsƐĂŒůĂŶŵĂƐŦĨĂǇĚĂůŦŽůĂĐĂŬƚŦƌ͘
ͻϯϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲƚĂƌŝŚůŝZĞƐŵŝ'ĂǌĞƚĞΖĚĞǇĂǇŦŵůĂŶĂŶƚƺŬĞƚŝĐŝǀĞƺƌĞƚŝĐŝďĂŒůĂŶƚŦƐŦŶŦŶƚĂŶŦŵŦ͕ǇƺŬƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ
ǀĞĚŝŶĂŵŝŬůĞƌŝĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶĂƌĂŬĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘PƌŶĞŒŝŶ͕^KŐŝďŝϱDtŵŽŵĞŶƚůŝǇƺŬŐŝƌŝƔͬĕŦŬŦƔůŦ
ďŝƌƚĞƐŝƐ͕ƚŽƉůĂŵϮ͘ϱDtǇƺŬĞƐĂŚŝƉďŝƌƚĞƐŝƐŐŝďŝͬŽůĂƌĂŬĚƺƔƺŶƺůŵĞŵĞůŝĚŝƌ͘
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3. SONUÇ
Bu çalışmada, ülkemizin farklı bölgelerinde farklı bağlan� noktalarından ulusal ağa bağlan� durumları için
elde edilen veriler incelenmiş�r.
Elektrik şebekesindeki kayıtlı olaylara dayanarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
• Bireysel beslemeyi haiz endüstriyel tesisler en iyi güvenilirliğe ve kaliteye sahip�r.
• Organize Sanayi Bölgesinde bağlı olan tesisler en iyi ikinci bağlan�ya sahip oldukları görülmektedir.
• Dağı�m sistemi besleyicilerine bağlı endüstriyel tesisler en kötü koşullara sahip�r.
• Aynı barada olan tesisler, tesisin kendisinden kaynaklanan çökmelerde diğer tesisleri de olumsuz
etkilemektedir.
Bu olayda gerilimin genliği 0.5 pu’nun al�na düşerse, türev arıza ve hasarlarla birlikte üre�m tamamen
kaybolmaktadır.
• Bu durumda, tesislerin yapmış olduğu veya yapacağı bakımları standart hale ge�rmek önemlidir.
• Trafo merkezinin ve OSB’nin veya ayrı besleme tesislerinin çi� devre ile beslenmesi özellikle önemlidir.
• Bu mesafenin standartlaş�rılması ve gerekirse 154 kV sağlanması faydalı olacak�r.
• 30.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tüke�ci ve üre�ci bağlan�sının tanımı, yük özellikleri ve
dinamikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Örneğin, SO gibi 5 MW momentli yük giriş / çıkışlı bir tesis,
toplam 2.5 MW yüke sahip bir tesis gibi/olarak düşünülmemelidir.
• Baraya bağlı tüke�ci sayısı ar�kça, yaşanan bozulmaların da doğrusal olduğu görülmektedir. Bu durumda,
tesisler aynı hizmet kalitesine sahip değildir. Mersin’de sağlanan güç kalitesi ile Trakya’da sağlanan güç kalitesi
arasında önemli fark olmaktadır.
• Trafo merkezlerinin standart güce sahip olması ve tüke�ci sayısının artması, gücün kalitesini ar�racak�r.
• Şebekede önemli miktarda gerilim bozulması olduğu görülmektedir.
Ulusal şebeke, üre�m, ile�m, dağı�m ve tüke�cilerle bir bütündür. Bunlardan birinde yaşanan olumsuzluk
diğerlerini de olumsuz yönde etkileyecek�r.
Fabrikaların, fatura için temeli olan sayaçlar gibi standart binadaki güç kalitesinin değerlendirilmesine olanak
tanıyan bir izleme sistemi ile dona�lması, sistem iyileş�rmelerine öncelik verilmesi bakımından yararlı
olacak�r.
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Yük Tevzi Merkezlerinde bulunan ile�m sistemi operatörleri (İSO), ile�m sistemi için gerekli önlemleri alarak
sistem güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Kısa devre akımlarının belirlenen sınırı aşmaması, temel durumda
ve N-1 durumunda ile�m hatlarının veya transformatörlerin termal yüklenme kapasitelerini aşmaması ve
bara gerilimlerinin belirlenen sınırlar içerisinde tutulması, ile�m sistemi operatörlerinin sorumluluğundadır.
Özellikle yüksek düzeyde karmaşık ile�m ha� altyapısına sahip büyükşehirlerde, ototransformatör miktarının
artmasıyla birlikte 154 kV gerilim seviyesinde kısa devre akım limi� aşılmaktadır. Dolayısıyla, İSO kısa devre
akımlarını sınırlandırmak amacıyla iki baraya sahip trafo merkezlerinde bara bölme metodunu kullanmaktadır.
Bu yöntemde, kısa devre akımları belirlenen sınırların al�nda kalacak ve arz güvenliği devam edecek şekilde
ﬁder dağılımı yapılarak baralar arasında bulunan kuplaj kesici servis harici edilmektedir.
İle�m sisteminde bulunan ekipmanlardan bir tanesinin servis harici olması halinde, sistem güvenliğinin
devam etmesi zorunluluğu N-1 kuralı olarak bilinmektedir. Kısa devre akımlarını sınırlandırmak için bölünen
sistemde, N-1 güvenliğinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla, bara bölme yöntemi farklı açılardan
değerlendirilerek yapılmalıdır. Ancak, İSO’lar için uygun topolojinin elde edilmesi oldukça karmaşık bir
problemdir. Örneğin, üç trafo merkezinde beşer ile�m ha� ve dörder transformatör bulunması halinde İSO’lar
tara�ndan denenmesi gereken milyonlarca seçenek bulunacak�r. Bu sebeple, karışık ile�m sisteminde doğru
topolojinin elde edilmesi oldukça zor bir işlemdir ve bu çalışmadaki yaklaşımlar İSO’ların işini kolaylaş�rmak
amacıyla yapılmaktadır.
Sezgi-üstü yöntemler birçok yerel op�mali bulunan karmaşık op�mizasyon problemlerinin çözümünde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Parçacık sürüsü op�mizasyonu, kuş sürülerinin besin arama yöntemlerinden ilham
alan, yinelemeli bir sezgi-üstü araş�rma algoritmasıdır. Yaygın olarak, sürekli problemler üzerinde kullanılan
bu yöntemin ayrık problemler için geliş�rilen İkili Parçacık Sürüsü Op�mizasyonu (İPSO) yaklaşımı, bara
dağılımı op�mizasyonu problemimizi çözebilmek amacıyla kullanılmış�r. Türkiye Elektrik İle�m Sisteminin
Bursa Bölgesinde 154 kV gerilim seviyesinde meydana gelen kısa devre akımlarını sınırlandırmak ve N-1
güvenliğini sağlamak amacıyla İPSO algoritması kullanılmış ve örnek olay analizi yapılmış�r. İPSO algoritması,
Python programlama diliyle yazılmış�r. Kısa devre akım hesabı ve güç akış analizi PSS/E programı kullanılarak
yapılmış�r. Kullanılan algoritmanın etkinliği, gerçek bir sistem üzerinde uygulanarak gösterilmiş�r.
Anahtar Kelimeler: Bara Dağılımı Op�mizasyonu, Parçacık Sürüsü Op�mizasyonu, İle�m Sistemi Güvenliği,
Sürdürülebilirlik, Kısa Devre Akımları

1. GİRİŞ
İle�m Sistemi Operatörleri, sosyal refahı yakinen ilgilendiren enerjinin sürdürülebilirliğini temin etmek
amacıyla çeşitli önlemler almakta ve güç sisteminin güvenilirliğini sağlamaya çalışmaktadır. Enerji sisteminde
bir ekipmanın servis harici olması ne�cesinde sistem güvenliğinin devam etmesi ve tüke�cinin bu arızadan
etkilenmemesi veya en az şekilde etkilenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, ile�m sisteminde meydana
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gelebilecek arızalar sonucunda oluşacak kısa devre akımlarının trafo merkezlerinde bulunan kesicilerin kesme
kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması gerekmektedir. Sosyal refahı sağlamak amacıyla sürekli olarak
genişle�len ile�m sisteminde, eşdeğer empedans sürekli olarak azalmakta ve dolayısıyla kısa devre akımları
da sürekli yükselmektedir.
Herhangi bir ek ya�rıma ih�yaç duymadan, kısa devre akımlarını sınırlandırmak iki şekilde mümkün
olabilmektedir. Birincisi, ile�m sisteminde bulunan bazı ile�m hatlarını servis harici etmek�r ki bu işlem
literatürde op�mal ile�m anahtarlaması (Op�mal Transmission Switching (OTS)) [1-7] olarak geçmektedir.
Araş�rmacılar, OTS yaklaşımını kısa devre akımlarını sınırlandırmak için kullanılmış olsa bile, yoğun olarak
işletme maliye�ni düşürmeye yönelik araş�rmalara yönelmişlerdir. İkincisi, ile�m sisteminde bulunan çi�
baralı trafo merkezlerinde, ﬁderleri uygun baralara dağıtarak kuplaj kesicisini servis harici etme işlemidir.
Bu yönde yapılan çalışmalar da literatürde op�mal bara dağılımı (Op�mal Bus Layout (OBL)) veya bara
bölme op�mizasyonu (Bus Spli�ng Op�miza�on (BSO)) [8] olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada BSO
problemi Bara Dağılımı Op�mizasyonu (BDO) olarak isimlendirilmiş�r. Bilim insanları, ile�m sistemindeki
BDO yaklaşımında, OTS tekniğinde olduğu gibi genellikle işletme maliye�ni düşürmeye odaklanmış�r. Ayrıca,
OTS ve BDO yöntemlerinin birleş�rildiği teknikler de maliye� düşürecek ve maliye� düşürürken oluşabilecek
sistem güvenliği kısıtlarını engelleyecek, başka bir deyişle N-1 güvenliğini sağlayacak sistem topolojisinin elde
edilmesi amacıyla kullanılmış�r [9,10].
Sezgi-üstü (meta-heuris�c) yöntemler farklı mühendislik alanlarında çeşitli op�mizasyon problemlerine, etkili
çözüm bulan ve yaygın şekilde kullanılan yapay zekâ op�mizasyon algoritmalarıdır. Bu yöntemlerden sürü
zekası (swarm intelligence) grubunda bulunan Parçacık Sürüsü Op�mizasyonu (Par�cle Swarm Op�miza�on
- PSO) [11] en çok kullanılan sezgi-üstü algoritmalardan biridir. PSO gibi yaygın şekilde kullanılan birçok
algoritma bulunmasına rağmen araş�rmacılar, yeni sürü zekâsı algoritmaları tasarlamaya devam etmektedir.
Çünkü, sezgi-üstü algoritmalar bazı op�mizasyon problemlerinde çok başarılı sonuçlar verirken bazılarında
kabul edilemeyecek kadar kötü sonuçlar verebilmektedir. Bu durum, [12]’de yapılan çalışmayla kanıtlanmış ve
No-Free Lunch (NFL) teoremi ortaya a�lmış�r. Örnek vermek gerekirse, bu çalışma kapsamında, son derece
güçlü bir sezgi-üstü
algoritma olan yapay arı kolonisinin ikili forma� BDO problemine uygulanmış ve fakat, arzu edilen sonuçlar elde
edilememiş�r. Dolayısıyla, NFL teoremi doğrultusunda denemeye devam edilerek PSO yöntemi kullanılmış ve
başarılı sonuçlar elde edilmiş�r.
Bu çalışmanın amacı ile�m sistemi operatörlerinin karşılaş�ğı gerçek bir problemin bir sezgi-üstü algoritma
yardımıyla çözülmesi ve alınacak kararlara destek vererek ile�m sisteminin güvenliğini, sürdürülebilirliğini ve
verimliliğini ar�rmasıdır. Çalışmanın 2. Bölümünde Parçacık Sürüsü Op�mizasyonu yöntemi tanı�lacak, Bölüm
3’te bara dağılımı problemi açıklanacak, 4. Bölümde mevcut ile�m sisteminde uygulanan programın sonucu
verilecek ve 5. Bölümde çalışma sonuçlandırılacak�r.

2. İKİLİ PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU
Parçacık sürüsü op�mizasyonu yöntemi kuş sürülerinin sosyal davranışları ve besin arama yaklaşımlarından
ilham almış bir sezgi-üstü op�mizasyon yöntemidir. Sürüye ait üyeler, başka bir deyişle parçacıklar hem
birbirlerinden bilgi alarak hem de kendi tecrübelerini kullanarak bir sonraki pozisyonlarını belirlemeye
çalışırlar. Üyelerin kendi tecrübelerini kullandığı bölüm, bilişsel bileşen olarak adlandırılırken sürünün diğer
üyelerinden bilgi aldığı bölüm, sosyal bileşen olarak adlandırılmaktadır. C1 ve C2 katsayıları üyelerin kendi
tecrübesi ile diğer üyelerden aldığı bilgiyi kullanma oranını belirleyen sabit katsayılardır ve bu ikisi arasındaki
denge, algoritmanın op�male yakınsaması açısından oldukça önemlidir.
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bilişsel bileşen olarak adlandırılırken sürünün diğer üyelerinden bilgi aldığı bölüm, sosyal
bileşen olarak adlandırılmaktadır. 𝐶� ve 𝐶� katsayıları üyelerin kendi tecrübesi ile diğer
üyelerden aldığı bilgiyi kullanma oranını belirleyen sabit katsayılardır ve bu ikisi arasındaki
denge, algoritmanın optimale yakınsaması açısından oldukça önemlidir.
𝑉(𝑡 + 1)� = 𝑉(𝑡)� ∗ 𝑤 + 𝐵𝑖𝑙𝑖ş𝑠𝑒𝑙(𝑡)� + 𝑆𝑜𝑠𝑦𝑎𝑙 (𝑡)�

(1)

𝑆𝑜𝑠𝑦𝑎𝑙(𝑡)� = 𝐶� ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝐺[𝐵𝑒𝑠𝑡] − 𝑃� [𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛])

(3)

𝐵𝑖𝑙𝑖ş𝑠𝑒𝑙(𝑡)� = 𝐶� ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝑃� [𝐵𝑒𝑠𝑡] − 𝑃� [𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛])
𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛(𝑡 + 1)� = 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛(𝑡)� + 𝑉 (𝑡 + 1)
𝑤 = 𝑤��� + (𝑤��� − 𝑤��� ) ∗

𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡𝑒𝑟 − 𝐼𝑡𝑒𝑟
𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡𝑒𝑟

(2)
(4)
(5)

𝑉 (𝑡)� i. üyenin hızını, 𝑉 (𝑡 + 1)� ise bir sonraki hızını temsil eder, 𝑃� [𝐵𝑒𝑠𝑡] i. parçacığın o ana
ettiği
en i iyi
i. parçacığın
konumunu,
𝐺 [𝐵𝑒𝑠𝑡
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� [𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛
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i.
iyi pozisyonu,
[Pozisyon]
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üyelerin o+ana
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i
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konumunu,
𝑤��� ve
en yüksek,
en küçük
atalet
��� sırasıyla
e�ği parçacığın
en iyi pozisyonu,
Pozisyon(t+1)
i. parçacığın
bir 𝑤
sonraki
konumunu,
Wmax ve W
sırasıyla
en yüksek,
i
min
katsayısını
ve
𝑤
ise
o
anki
yinelemede
kullanılacak
olan
atalet
katsayısını
temsil
etmektedir.
en küçük atalet katsayısını ve w ise o anki yinelemede kullanılacak olan atalet katsayısını temsil etmektedir.
Atalet katsayısı, arama uzayında bulunan henüz keşfedilmemiş alanların tespit edilmesi
Atalet katsayısı, arama uzayında bulunan henüz keşfedilmemiş alanların tespit edilmesi açısından çok önemli
açısından çok önemli bir parametredir. Algoritmanın başlangıç yinelemelerinde arama
bir parametredir. Algoritmanın başlangıç yinelemelerinde arama uzayının agresif şekilde araş�rılması dinamik
uzayının agresif şekilde araştırılması dinamik değişen eşitlik (5) ile mümkün olmaktadır.
değişen eşitlik (5) ile mümkün olmaktadır. Yinelemeler ilerledikçe atalet azalmaktadır ve dolayısıyla arama
Yinelemeler ilerledikçe atalet azalmaktadır ve dolayısıyla arama uzayında bulunan gelecek
uzayında
bulunan
gelecekyerel
vadeden
bölgelerinkeşfedilmeye
yerel minimumları
keşfedilmeye çalışılmaktadır.
vadeden
bölgelerin
minimumları
çalışılmaktadır.

En iyi
performansım

Sürüdeki en iyi
performans

Mevcut Pozisyon

Yeni Pozisyonum
Hız
Şekil 1 – PSO’da bir üyenin bir sonraki pozisyonunu elde etme prensibi

Aslında PSO, sürekli yapıya sahip optimizasyon problemleri için önerilmiş bir yöntemdir.
AncakPSO,
araştırmacılar
problemleri
de bu güçlü
algoritmayla
çözebilmek amacıyla
Aslında
sürekli yapıya ayrık
sahip op�
mizasyon problemleri
için önerilmiş
bir yöntemdir.
yöntemin
ikili formatını
da önermişlerdir
[13-17].
BDO yöntemi
doğası
gereği
ikili birikili
yapıya
Ancak
araş�rmacılar
ayrık problemleri
de bu güçlü
algoritmayla
çözebilmek
amacıyla
yöntemin
forma�nı
sahiptir.
Çünkü,
trafo
merkezinde
bulunan
fiderlerin
konumları
ikili
formatta
ifade
da önermişlerdir [13-17]. BDO yöntemi doğası gereği ikili bir yapıya sahip�r. Çünkü, trafo merkezinde bulunan
edilebilmektedir.
Örneğin,
bir
fiderin
bara-1’e bağlı Örneğin,
olması durumu
0 ile
ifade bağlı
edilirken
baraﬁderlerin
konumları ikili
forma�
a ifade
edilebilmektedir.
bir ﬁderin
bara-1’e
olması
durumu
bağlı
olmasıbara-2’ye
durumu 1bağlı
ile ifade
ilgiliedilebilir.
merkezdeki
0
0 2’ye
ile ifade
edilirken
olmasıedilebilir.
durumu 1Eğer
ile ifade
Eğertüm
ilgili fiderlerin
merkezdekikonumu
tüm ﬁderlerin
veya 10ise
durum
aslında
kuplaj
kesicinin
durumunakarşılık
karşılık
gelmektedir.
konumu
veyabu1 ise
bu durum
aslında
kuplaj
kesicininkapalı
kapalıolması
olması durumuna
gelmektedir.
Dolayısıyla,
BDO
problemi
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gereğince
optimizasyon
problemidir.
Dolayısıyla,
BDO
problemi
doğası
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ikili birikili
op�bir
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problemidir.
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edilebilmektedir. Örneğin, bir fiderin bara-1’e bağlı olması durumu 0 ile ifade edilirken bara2’ye bağlı olması durumu 1 ile ifade edilebilir. Eğer ilgili merkezdeki tüm fiderlerin konumu 0
veya 1 ise bu durum aslında kuplaj kesicinin kapalı olması durumuna karşılık gelmektedir.
Dolayısıyla, BDO problemi doğası gereğince ikili bir optimizasyon problemidir.

Şekil 2 – PSO’yu ikili formata dönüştürmek için kullanılan Transfer Fonksiyonları

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟1(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 ) =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟2(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦) =

1
1 + 𝑒 ���������
𝑒 �������� − 1
𝑒 �������� + 1

𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑡𝑖𝑟(𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛(𝑡)� ), 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟(𝑉 (𝑡 + 1)� ) > 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)
𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛(𝑡)� , 𝐴𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒

𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛(𝑡 + 1)� = �

(6)
(7)

(8)

Sürekli bir sezgi-üstü algoritmayı ayrık formata çevirebilmek için çeşitli transfer fonksiyonları
kullanılmaktadır.
2’de ve
eşitlik
(6-7)
de görüldüğü
üzeretransfer
çalışmamız
kapsamında
iki
Sürekli
bir sezgi-üstü Şekil
algoritmayı
ayrık
formata
çevirebilmek
için çeşitli
fonksiyonları
kullanılmaktadır.
farklı transfer fonksiyonu kullanılmış ve V-şeklindeki transfer fonksiyonundan daha iyi
Şekil 2’de ve eşitlik (6-7) de görüldüğü üzere çalışmamız kapsamında iki farklı transfer fonksiyonu kullanılmış
sonuçlar elde edilmiştir. Transfer fonksiyonundan elde edilen değer, (0,1) arasından rastgele
ve V-şeklindeki transfer fonksiyonundan daha iyi sonuçlar elde edilmiş�r. Transfer fonksiyonundan elde edilen
seçilen bir sayıdan büyük olması halinde, parçacığın ilgili boyuttaki pozisyonu değiştirilir.
değer, (0,1) arasından rastgele seçilen bir sayıdan büyük olması halinde, parçacığın ilgili boyu�aki pozisyonu
Böylece, elde edilen sürekli değerler ikili formata çevrilmiş olmaktadır.
değiş�rilir. Böylece, elde edilen sürekli değerler ikili formata çevrilmiş olmaktadır.
3.

BARA DAĞILIMI OPTİMİZASYONU

3. BARA DAĞILIMI OPTİMİZASYONU

İletim
sistemi
operatörleri
sistem
güvenliğini
sağlamak
amacıyla
iletim sisteminin
topolojisini
İle�
m sistemi
operatörleri
sistem
güvenliğini
sağlamak
amacıyla
ile�m sisteminin
topolojisini
değiş�rmektedir.

değiştirmektedir.
Daha önce
gibi BDO
işletmeamacıyla
Daha
önce de bahsedildiği
gibi de
BDObahsedildiği
yöntemi yoğun
olarakyöntemi
işletme yoğun
maliye�olarak
ni düşürmek
maliyetini düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, çalışmamız kapsamında İSO’ların her
gün yapmak zorunda kaldığı gerçek bir işletme probleminde alınan kararlara yardımcı
probleminde alınan kararlara yardımcı olabilmek adına, 154 kV gerilim seviyesinde kısa devre akımlarını
olabilmek adına, 154 kV gerilim seviyesinde kısa devre akımlarını sınırlandırmak ve N-1
sınırlandırmak ve N-1 güvenliğini sağlamak amacıyla PSO yöntemi kullanılarak op�mal bara dağılımını elde
güvenliğini sağlamak amacıyla PSO yöntemi kullanılarak optimal bara dağılımını elde
edebilen bir yaklaşım sunulmuştur.
edebilen bir yaklaşım sunulmuştur.
kullanılmaktadır. Ancak, çalışmamız kapsamında İSO’ların her gün yapmak zorunda kaldığı gerçek bir işletme

Bu problemdeki amacımız N-1 durumunda hatların termal kapasitelerini aşacak kadar
yüklenmesini önlemek, bara gerilimlerini ve kısa devre akımlarını belirlenmiş sınırlar
içerisinde tutmak ve olabildiğince az bara bölmektir. İSO’lar baraları bölmek zorundadır,
çünkü kısa devre akımlarını sınırlandırmak için ek bir yatırıma gerek kalmadan yapılabilecek
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edebilen bir yaklaşım sunulmuştur.
Bu problemdeki amacımız N-1 durumunda hatların termal kapasitelerini aşacak kadar
yüklenmesini önlemek, bara gerilimlerini ve kısa devre akımlarını belirlenmiş sınırlar
içerisinde tutmak ve olabildiğince az bara bölmektir. İSO’lar baraları bölmek zorundadır,
Bu problemdeki amacımız N-1 durumunda hatların termal kapasitelerini aşacak kadar yüklenmesini önlemek,
çünkü kısa devre akımlarını sınırlandırmak için ek bir yatırıma gerek kalmadan yapılabilecek
bara gerilimlerini ve kısa devre akımlarını belirlenmiş sınırlar içerisinde tutmak ve olabildiğince az bara
en mantıklı işletme yöntemi bara bölmedir. Baralar kısa devre akımlarını sınırlandırmak için
bölmek�r. İSO’lar baraları bölmek zorundadır, çünkü kısa devre akımlarını sınırlandırmak için ek bir ya�rıma
bölündüğü zaman sistemin N-1 güvenliği sağlanmak zorundadır, ancak hangi dağılımın sistem
gerek kalmadan yapılabilecek en man�klı işletme yöntemi bara bölmedir. Baralar kısa devre akımlarını
güvenliğine zarar vermeyeceğini bulmak çok karmaşık bir işlemdir. Ayrıca statik olarak
sınırlandırmak için bölündüğü zaman sistemin N-1 güvenliği sağlanmak zorundadır, ancak hangi dağılımın
sistemin N-1 güvenliği sağlansa bile dinamik açıdan gereğinden fazla bara bölme işleminin
sistem güvenliğine zarar vermeyeceğini bulmak çok karmaşık bir işlemdir. Ayrıca sta�k olarak sistemin N-1
yapılmaması gerekmektedir. Belirtilen açıklamalar doğrultusunda oluşturulan amaç
güvenliği sağlansa bile dinamik açıdan gereğinden fazla bara bölme işleminin yapılmaması gerekmektedir.
fonksiyonu aşağıda verilmiştir.
Belir�len açıklamalar doğrultusunda oluşturulan amaç fonksiyonu aşağıda verilmiş�r.

𝑀𝑖𝑛.

𝑃𝐼�� + 𝑃𝐼� + 𝐾𝐷 + 𝐾𝐵𝑀

(9)

İPSO algoritması, verilen amaç fonksiyonunu minimize etmeye çalışmaktadır.PI , N-1 durumunda hesaplanan

PF
İPSO algoritması, verilen amaç fonksiyonunu minimize etmeye çalışmaktadır.
𝑃𝐼�� , N-1
güç akışı performans endeksini, PIV gerilim açısından performans endeksini,KD kısa devre akımını temsil eden
durumunda hesaplanan güç akışı performans endeksini, 𝑃𝐼� gerilim açısından performans
performans endeksini ve KBM kuplaj bölme maliye�ni temsil etmektedir.
endeksini, 𝐾𝐷 kısa devre akımını temsil eden performans endeksini ve 𝐾𝐵𝑀 kuplaj bölme
maliyetini temsil etmektedir.

��

𝑃𝐼�� = �
��

𝑃𝐼� = �
��

���

𝐾𝐷 = � �
���

���

𝑊� 𝑆� ��
(
)
2𝑛 𝑆 ���

𝑊�� |𝑉� | − |𝑉������� | ��
(
)
2𝑛
∆𝑉�����

𝑘 ∗ 𝐾𝐷𝐴� ,
0,
��

𝐾𝐷𝐴� > 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑟
𝐴𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒

𝐾𝐵𝑀 = � 𝑊� 𝑥 𝑖𝑘𝑖𝑙𝑖𝑘𝑜𝑑�
���

(10)
(11)
(12)
(13)

𝑁 ve 𝑁 iletim sisteminde bulunan toplam hat ve bara sayısını, 𝑊 ve 𝑊 ağırlıklandırma
katsayısını, 𝑆 ve 𝑆 ��� iletim hattından akan görünür gücü ve hattın termal kapasitesini, 𝑉� ,
ile�m ha�ndan�akan görünür gücü ve ha�n termal kapasitesini, Vi , Vnominal ve ΔVlimit bara gerilimini, nominal
𝑉�������
ve ∆𝑉 ����� bara gerilimini, nominal bara gerilimini ve izin verilen gerilim bozulma
bara
gerilimini ve izin verilen gerilim bozulma aralığını,KDAi i. barada hesaplanan kısa devre akımını, k sabit bir
aralığını, 𝐾𝐷𝐴� i. baradaWhesaplanan
kısa devre akımını, 𝑘 sabit bir ölçeklendirme katsayısını,
ölçeklendirme katsayısını,
ve n sabit bir katsayıyı, BB ve ikilikodi bölünebilecek bara sayısını ve bölünmesi
c
𝑊� ve 𝑛 sabit
bir katsayıyı, 𝐵𝐵 ve 𝑖𝑘𝑖𝑙𝑖𝑘𝑜𝑑� bölünebilecek
bara sayısını ve bölünmesi
durumunda
1, aksi halde 0 değerini alan ikili kodu temsil
eder. Burada, KDAi nin ilgili sistemdeki i. baranın
durumunda 1, aksi halde 0 değerini alan ikili kodu temsil eder. Burada, 𝐾𝐷𝐴� nin ilgili
kısa devre akım kapasitesini aşması halinde hesaplamaya ka�lacağı, aksi halde 0 olarak değerlendirileceği
sistemdeki i. baranın kısa devre akım kapasitesini aşması halinde hesaplamaya katılacağı, aksi
denklem 12’den görülmektedir.
halde 0 olarak değerlendirileceği denklem 12’den görülmektedir.
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uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Örneğin, parçacıklar rastgele üretildiği için bir baraya iletim
102hattı bağlantısı olmadığı halde transformatör bağlantısı yapılabilir veya sadece bir iletim hattı
bağlanabilir. İletim sistemi açısından bu tür bozuklukların önüne geçebilmek amacıyla Birey

önüne geçebilmek amacıyla Birey Kontrolü modülü oluşturulmuştur.
Kontrolden geçen her bir bireye göre ile�m sistemi topolojisi düzenlenir ve yeni bir kontrol işlemine tabi tutulur.
Sistem durumu kontrolü modülü, ile�m sisteminde bara bölme işleminden sonra oluşabilecek sistemin diğer
bölümlerinden tamamen izole olmuş ada sistemi varsa, bu topolojiyi cezalandırmak amacıyla tasarlanmış�r.
Kontrolleri yapılan parçacıklar amaç fonksiyonu açısından uygunluk değerleri hesaplanarak yeni pozisyonlarına
geçerler. Bu yinelemeli süreç durdurma kriteri sağlanana kadar devam eder.

Bölünebilecek
baraları bul
Daha önce tecrübe edilmiş bir
bara düzeni var ise ilgili düzeni
PSS’ten çekip popülasyona ekle

Başlat

En uygun
sonuç

Parçacıkların hız ve
konumlarını güncelle

Evet

Durdurma kriteri
sağlandı mı?

Hayır

Bilişsel ve Sosyal
bileşenleri belirle
Sistemi N-1 analizi, kısa devre ve
gerilim sapması bakımından
değerlendirerek Bireysel ve Global
en iyiyi güncelle.

Parçacıkları
oluştur

Birey
Kontrolü

Hatları, OTR’leri,
TR’leri yeni bireye
göre taşı

Sistem durumu
kontrolü

Şekil 3 – İPSO ile yapılan BDO Algoritması

4.

BENZETİM SONUÇLARI

Türkiye Elektrik İletim Sistemi 154 kV gerilim seviyesinde, özellikle metropol şehirlerde,
kompleks bir topolojiye sahiptir. Artan enerji talebini karşılayabilmek amacıyla yeni iletim103
hatları ve ototransformatörler tesis edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili şehirlerde kısa devre

4. BENZETİM SONUÇLARI
Türkiye Elektrik İle�m Sistemi 154 kV gerilim seviyesinde, özellikle metropol şehirlerde, kompleks bir topolojiye
sahip�r. Artan enerji talebini karşılayabilmek amacıyla yeni ile�m hatları ve ototransformatörler tesis
edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili şehirlerde kısa devre akımları olması gerekenin çok üzerinde olabilmektedir.

faz-toprak kısa devre akım seviyesi yaklaşık olarak 50 kA olmaktadır. Türkiye’de 154 kV
gerilim seviyesi için müsaade edilen en yüksek kısa devre akımı 31.5 kA olduğu için 50 kA’lik
bazı baralarda faz-toprak kısa devre akım seviyesi yaklaşık olarak 50 kA olmaktadır. Türkiye’de 154 kV gerilim
bir kısa devre akımı mutlaka engellenmesi gereken bir seviyedir. Dolayısıyla, İSO’lar bu kısa
seviyesi için müsaade edilen en yüksek kısa devre akımı 31.5 kA olduğu için 50 kA’lik bir kısa devre akımı
devre akımlarını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak enerji sisteminin
mutlaka engellenmesi gereken bir seviyedir. Dolayısıyla, İSO’lar bu kısa devre akımlarını sınırlandırmak için
sürekli olarak genişlemesi ve karmaşıklaşması İSO’ların işini oldukça zorlaştırmaktadır.
Örneğin, Bursa bölgesinde trafo merkezlerinde bulunan kuplaj kesicilerin tamamının kapalı olması durumunda,
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Şekil 4 – Bursa Bölgesinde iletim sisteminde kuplaj bölünebilecek bazı baralar
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İPSO algoritmasıyla elde edilen sistem Şekil-5’te verilmiştir. Bahsedildiği gibi bara bölünme
ihtimali bulunan toplamda 5 adet trafo merkezi bulunmaktaydı. Algoritmamız, bu trafo

sistem işletmesi esnasında faydalanabilecekleri bir sezgi-üstü yöntem önerilmiş�r.
İPSO algoritmasıyla elde edilen sistem Şekil-5’te verilmiş�r. Bahsedildiği gibi bara bölünme ih�mali bulunan
toplamda 5 adet trafo merkezi bulunmaktaydı. Algoritmamız, bu trafo merkezlerinden 4’ünde kuplaj kesicinin
açılması sure�yle kısa devre akımlarının arzu edilen seviyeye çekileceği sonucuna varmış�r. Üstelik, elde edilen
merkezlerinden 4’ünde kuplaj kesicinin açılması suretiyle kısa devre akımlarının arzu edilen
topolojinin N-1 açısından uygun olması da sağlanmış�r. Aslında, 5. Merkezde bulunan kuplajın da servis harici
seviyeye çekileceği sonucuna varmıştır. Üstelik, elde edilen topolojinin N-1 açısından uygun
edilmesi, kısa devre akımlarını daha fazla düşürebilirdi. Ancak bu durumda, sistem güvenliği sta�k ve dinamik
olması da sağlanmıştır. Aslında, 5. Merkezde bulunan kuplajın da servis harici edilmesi, kısa
açıdan risk al�nda olacağından algoritmamız o merkezde kuplajı açmamış�r.
devre akımlarını daha fazla düşürebilirdi. Ancak bu durumda, sistem güvenliği statik ve
dinamik açıdan risk altında olacağından algoritmamız o merkezde kuplajı açmamıştır.

Şekil 5 – Bursa Bölgesinde İPSO algoritması ile elde edilen bara dağılımı

PSO Çözüm Öncesi ve Sonrası KD Akımları
KISA DEVRE AKIMLARI (A)

60000
F-Toprak (ÇÖ)

50000
40000

3-Faz (ÇÖ)

Sınır

31500 A

30000
20000

3-Faz (ÇS)

10000

0

F-Toprak (ÇS)

[220021][220023][220121] [220122][227221] [227222][228721]

3-Faz (ÇS)

3-Faz (ÇÖ)

F-Toprak (ÇS)

F-Toprak (ÇÖ)

Sınır

Şekil 6 – Bursa Bölgesinde bazı baralarda hesaplanan kısa devre akımları: İPSO’dan önce ve sonra
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İPSO uygulanmadan önce tüm kuplaj kesiciler kapalı konumda düşünülerek kısa devre hesabı
ve bu durum
ÇÖkuplaj
olarakkesiciler
isimlendirilmiştir.
İPSOdüşünülerek
ile elde edilen
göre ve bu
İPSO yapılmış
uygulanmadan
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devredağılımına
hesabı yapılmış
kısa
yapılmış r.veİPSO
bu ile
durum
ÇS olarak
Şekil
6’dan
görüldüğü
durum
ÇÖdevre
olarakhesabı
isimlendirilmiş�
elde edilen
baraisimlendirilmiştir.
dağılımına göre kısa
devre
hesabı
yapılmış ve bu
üzere,
tüm
kuplaj
kesicilerin
kapalı
olması
durumunda
bazı
baralarda
hesaplanan
kısa
durum ÇS olarak isimlendirilmiş�r. Şekil 6’dan görüldüğü üzere, tüm kuplaj kesicilerin kapalı olmasıdevre
durumunda
akımları
kabul
edilemeyecek
kadar
yüksek
seviyelere
çıkmaktadır.
İPSO
yöntemiyle
elde İPSO
bazı baralarda hesaplanan kısa devre akımları kabul edilemeyecek kadar yüksek seviyelere çıkmaktadır.
edilen bara dağılımı yapılarak hesaplanan kısa devre akımları incelendiğinde ise hiçbir barada
yöntemiyle elde edilen bara dağılımı yapılarak hesaplanan kısa devre akımları incelendiğinde ise hiçbir barada
belirlenen sınır olan 31.5 kA’in üzerinde bir kısa devre akımı oluşmayacağı görülmektedir.
belirlenen sınır olan 31.5 kA’in üzerinde bir kısa devre akımı oluşmayacağı görülmektedir.

Şekil 7 – En ciddi N-1 durumunda bara dağılımı İPSO ile oluşturulan Bursa Bölgesi
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ederek her bir durumu ayrı ayrı değerlendirmektedir.
Kısa devre açısından uygun olan topolojinin N-1 açısından da uygun olduğunu gösterebilmek adına Bursa
Kısa devre açısından uygun olan topolojinin N-1 açısından da uygun olduğunu gösterebilmek
Bölgesinde yaşanabilecek en ciddi arıza olan 500 MVA’lık bir bankın servis harici edildiği durum Şekil-7’de
adına Bursa Bölgesinde yaşanabilecek en ciddi arıza olan 500 MVA’lık bir bankın servis harici
verilmiş�r. Böyle ciddi bir arızada dahi yüklenme görülen sadece birkaç teçhizat bulunmaktadır ve bunlar
edildiği durum Şekil-7’de verilmiştir. Böyle ciddi bir arızada dahi yüklenme görülen sadece
sarı ile işaretlenmiş�r. Örneğin, 220110 nolu 400 kV bara ile 220121 nolu 154 kV bara arasındaki bağlan�nın
birkaç teçhizat bulunmaktadır ve bunlar sarı ile işaretlenmiştir. Örneğin, 220110 nolu 400 kV
yapıldığı ototransformatörler 250 MVA’nın üzerinde yüklenmiş�r. Bu ototransformatörler, nominal yüklerinin
bara ile 220121 nolu 154 kV bara arasındaki bağlantının yapıldığı ototransformatörler 250
üzerinde yüklenmiş olsalar bile kaskat açmaya sebep olacak seviyede aşırı yüklenmemişlerdir. Başka bir deyişle,
MVA’nın üzerinde yüklenmiştir. Bu ototransformatörler, nominal yüklerinin üzerinde
bu ototransformatörler böyle bir yüklenme durumunda röleler marife�yle servis harici edilmeyeceği için N-k
durumu oluşmayacak�r. İle�m hatları arasında da iki adet yüklenme (sarı işaretli olanlar) görülmektedir. Ancak
bunlar da yine açma sınırının çok uzağında bulunmaktadır. Örneğin, 220121 nolu 154 kV bara ile 228621 nolu
154 kV bara arasındaki ile�m ha�nın aşırı akım rölesi tara�ndan servis harici edilmesi için yaklaşık 50 MVA
daha yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ilgili enerji ile�m ha�nın servis harici olarak kaskat açmalara
sebep olması söz konusu değildir.
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5. SONUÇ
İle�m sistemi, artan enerji talebini tüke�ciye kesin�siz şekilde ulaş�rabilmek için sürekli olarak geliş�rilmektedir.
Günümüzde sosyal refahın temini, sürdürülebilir enerjiye büyük oranda bağlıdır. Bir sistemin verimli olabilmesi
için öncelikle sürdürülebilir olması gerekir. İle�m sistemi gibi çok karmaşık bir yapıyı kesin�siz şekilde
işletebilmek ve sürdürülebilirliği temin edebilmek için bilimsel yaklaşımlardan faydalanmak gerekir. Çünkü,
aynı anda sağlanması gereken birden fazla kriter ve önlenmesi gereken birden fazla tehlike bulunmaktadır.
Türkiye Elektrik İle�m Sistemi 154 kV gerilim seviyesinde, kesicilerin kısa devre kesme kapasitesi 31500
Amperdir. Ancak, ile�m sisteminin sürekli olarak genişlemesi, bu sınırın çok daha üzerinde kısa devre
akımlarının oluşmasına sebep olmaktadır. İle�m sistemi operatörleri, kısa devre akımlarını sınırlandırabilmek
amacıyla çeşitli trafo merkezlerinde gerekli bara dağılımlarını yapmakta ve kuplaj kesicilerini servis harici
etmektedir. Ancak, karşılarında çözmeleri gereken yüz milyonlarca ih�mal bulunmaktadır. İle�m sisteminin
genişlemeye devam etmesi, aslında sistem operatörünün geçmiş tecrübesinden faydalanarak doğru topolojiyi
elde etmesini de zorlaş�rmakta ve ha�a imkânsız hale ge�rmektedir.
Bu çalışma kapsamında, İSO’lara alacakları kararlarda yardımcı olabilmek amacıyla bir sezgi-üstü sürü zekâsı
konsep�ne ait yapay zekâ op�mizasyon algoritması olan parçacık sürüsü op�mizasyonu yaklaşımı, bara
dağılımı problemine uygulanmış�r. PSO yöntemi sürekli op�mizasyon problemlerini çözmek için tasarlanmış
bir yaklaşımdır. Ancak, BDO problemi tam sayılı programlamanın bir dalı olan kombinasyonel bir problemdir.
Dolayısıyla, sürekli tabandan ayrık tabana geçmeyi sağlayan iki transfer fonksiyonu, çalışma kapsamında BDO
problemine uygulanmış�r. V-şekilli transfer fonksiyonunun problemi çözmede daha etkili bir yaklaşım olduğu
sonucuna varılarak BDO probleminde kullanılmış�r.
Sonuç olarak, çalışmamız kapsamında İSO’ların her gün karşılaş�ğı ve çözmek zorunda olduğu karmaşık bir
problem, İPSO yaklaşımıyla çözülmüş ve çok başarılı sonuçlar elde edilmiş�r. Python dilinde oluşturulan
algoritma, Türkiye Elektrik İle�m Sisteminin Bursa Bölgesinde yaşanan kısa devre sorununu N-1 kriterini
sağlayarak çözebilmeyi başarmış�r. Sistemi olabildiğince az bölme prensibi gereğince bara bölünebilecek
tüm trafo merkezlerinde bara bölünme işlemi yapılmamış ve kısıtların sağlanabileceği ölçüde bara bölünme
işlemi gerçekleş�rilmiş�r. Gelecek çalışmalarda, BDO problemi farklı sezgi-üstü yaklaşımlarla çözülerek İPSO
sonucuyla karşılaş�rılabilir. Ayrıca, güç kayıpları da amaç fonksiyonuna eklenerek kısa devre ve N-1 kuralının
yanı sıra güç kayıplarının da dikkate alınması sağlanabilir. Diğer yandan İPSO algoritması 400 kV sistemde
uygulanacak şekilde tasarlanarak işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik bir amaç fonksiyonu oluşturulabilir.
Ayrıca, BDO çok amaçlı op�mizasyon problemi olduğu için sezgi-üstü algoritması amaç fonksiyonu uygunluğunu
değerlendirirken Pareto tekniklerinden faydalanabilir.
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Özet
Bu çalışmada enerji iletim hatlarında iletken seçiminin ve trafoların yüklenme oranlarının kayıplar üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Birinci bölümde belirli nitelikteki yükün 2 farklı kesitteki iletken üzerinden iletilmesi
durumunda gerçekleşecek kayıp miktarları ömür boyu maliyet analizleri çerçevesinde incelenmiştir. İkinci
bölümde ise transformatörlerin yüklenme durumları ve verim ilişkisi dikkate alınarak aynı nitelikte yük için iki
farklı yüklenme durumunda transformatörlerde yaşanacak kayıp miktarları analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Enerji İletim Hatları, Transformatör, Verimlilik

Abstract
In this study, the eﬀect of conductor cross sec�on of electricity transmission lines and the loading rates of the
transformers on the losses have been inves�gated. In the ﬁrst sec�on, the savings and eﬃciency gains that
will be achieved in case the same load is transmi�ed with a conductor having larger cross sec�on have been
analyzed. In the second sec�on, the saving to be achieved if a given load is shared to two transformers instead
of a single transformer have been analyzed.
Keywords: Energy Transmission Lines, Transformer, Eﬃciency

1. Giriş
Türkiye’nin elektrik ile�m kayıpları 2017 yılında %1,9, 2018 yılında ise %1,7 olarak gerçekleşirken son 10
yılın kayıp ortalaması %2,2’dir [1]. Dağı�m kayıplarını da dikkate alırsak toplam şebeke kayıpları Türkiye için
%10 değerinin üzerine çıkmaktadır. Güney Kore, Almanya, Japonya gibi ülkelerin elektrik ile�m ve dağı�m
kayıplarının % 4’ler mertebesinde olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin anılan kayıpları azal�m potansiyeli
olduğunu söylemek mümkündür[2].
Türkiye’nin elektrik ile�m sistemi birçok ülkeye kıyasla daha verimli olsa da tasarım aşamasında ve işletme
aşamasında alınacak bazı önlemler ile elektrik ile�m sistemindeki kayıpları daha da azaltmak mümkündür.
Elektrik ile�mindeki kayıpların önemli bir kısmı ile�m hatlarında ve transformatörlerde yaşanmaktadır. Bu
yüzden ile�m hatlarında ve transformatörlerde yaşanan kayıpların asgari seviyeye çekilmesi ile�m sistemi
verimini önemli ölçüde ar�racak�r. Örneğin birden fazla transformatörün bulunduğu transformatör
merkezlerinde transformatörlerin op�mum yükte çalışacak şekilde yük dağılımı yapılması ile transformatörlerin
en yüksek verimde çalışması sağlanabilecek�r. Bir diğer önemli husus ise yüksek gerilim hatları projelendirilirken
kullanılacak iletkenlerin ömür boyu maliyet analizleri yapılarak seçilmesidir. Belirlenen kesi�nin ilk ya�rım
maliye� ile ömrü boyunca iletken üzerinde kaybedilen enerjinin maliye� op�mize edilerek kesit seçimi
yapılması durumunda kayıp miktarlarının azal�lması mümkündür.
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2. Yüksek Gerilim Hatlarında İletken Seçimi ve Kayıp İlişkisi
Enerji ile�m hatlarında seçilen iletken kesitleri kayıpları etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Genellikle
ilk ya�rım
maliyetlerinin
yüksek olması
nedeniyle
yeni LON
ya�\DWÕUÕP
rımlardaPDOL\HWL
bile üst sınıra
yakınER\XQFD
kesitler seçilmektedir.
\DSÕODUDN
VHoLOPHVLGLU
%HOLUOHQHQ
NHVLWLQLQ
LOH |PU
LOHWNHQ
]HULQGH
ND\EHGLOHQ
HQHUMLQLQ
PDOL\HWL
RSWLPL]H
HGLOHUHN
NHVLW
VHoLPL
\DSÕOPDVÕ
GXUXPXQGD
Fakat iletkenin ömrü boyunca yapacağı kayıpların maliyetleri dikkate alındığında ilk ya�rım aşamasında bir üst
ND\ÕSPLNWDUODUÕQÕQD]DOWÕOPDVÕPPNQGU.
kesi�eki iletkenin seçiminin daha doğru olabileceği görülmektedir. Bu yüzden ilk ya�rım maliye� yerine ömür
boyu maliyet analizlerinin yapılması daha doğru olacak�r.

2. Yüksek GHULOLPHDWODUÕQGDøOHWNHQSHoLPLYHKD\ÕSøOLúNLVL
LOHWLP KDWODUÕQGD
LOHWNHQiçin
NHVLWOHUL
ND\ÕSODUÕ
HWNLOH\HQ
HQ yöntemler
|QHPOL IDNW|UOHUGHQ
Elektrik (QHUML
ile�m hatlarında
kayıplarınVHoLOHQ
hesaplanması
hatların
uzunluğuna
göre farklı
kullanılmaktadır.
ELULVLGLU*HQHOOLNOHLON\DWÕUÕPPDOL\HWOHULQLQ\NVHNROPDVÕQHGHQL\OH\HQL\DWÕUÕPODUGDELOH
80 km’ye kadar olan ile�m hatları kısa ile�m hatları olarak sınıﬂandırılırken bu hatlarda kayıp hesaplarında
VW VÕQÕUD \DNÕQ NHVLWOHU VHoLOPHNWHGLU  )DNDW LOHWNHQLQ |PU ER\XQFD \DSDFD÷Õ ND\ÕSODUÕQ
sadece seri
empedans
dikkate
alınır. 80-240
arasındaki
uzunluğa
sahip
orta
uzunluktaki
ile�m hatları
PDOL\HWOHUL
GLNNDWH
DOÕQGÕ÷ÕQGD
LONkm
\DWÕUÕP
DúDPDVÕQGD
ELU
VW hatlar
NHVLWWHNL
LOHWNHQLQ
VHoLPLQLQ
olarak tanımlanırken
bu hatlar için
yapılacak hesaplarda
seri empedans
vePDOL\HWL
şönt admitans
alınır. Kaçak
GDKD GR÷UX RODELOHFH÷L
J|UOPHNWHGLU
 %X \]GHQ
LON \DWÕUÕP
\HULQHdikkate
|PU ER\X
PDOL\HWDQDOL]OHULQLQ\DSÕOPDVÕGDKDGR÷UXRODFDNWÕU
geçirgenlik genelde ihmal edilir. 240 km üzeri uzunluğa sahip hatlar ise uzun ile�m hatları olarak tanımlanır ve
(OHNWULN ile�
LOHWLP
KDWODUÕQGD
ND\ÕSODUÕQ
X]XQOX÷XQD
J|UH
IDUNOÕolarak
orta uzunluktaki
m hatlarında
olduğu
gibi seriKHVDSODQPDVÕ
empedans veLoLQ
şönt KDWODUÕQ
admitansın
hat boyunca
homojen
NXOODQÕOPDNWDGÕU
dağıldığı\|QWHPOHU
varsayılarak
analiz yapılır [3]. NP¶\H NDGDU RODQ LOHWLP KDWODUÕ NÕVD LOHWLP KDWODUÕ RODUDN
VÕQÕIODQGÕUÕOÕUNHQEXKDWODUGDND\ÕSKHVDSODUÕQGDVDGHFHVHULHPSHGDQVGLNNDWHDOÕQÕU-
NP DUDVÕQGDNLX]XQOX÷DVDKLSKDWODU  RUWD X]XQOXNWDNL LOHWLP KDWODUÕ RODUDN WDQÕPODQÕUNHQ EX
KDWODU LoLQ
\DSÕODFDN
ú|QWkullanarak
DGPLWDQV kayıp
GLNNDWH
DOÕQÕU
Kaçak
Orta uzunluktaki
elektrik
ile�mKHVDSODUGD
hatlarında VHUL
Pİ veHPSHGDQV
T eşdeğer YH
modeli
hesabı
yapılmaktadır.
Pİ
LKPDOempedansı
HGLOLU ortada,
NP ]HUL
X]XQOX÷D
VDKLS
KDWODU
LOHWLP
KDWODUÕ
eşdeğerJHoLUJHQOLN
modelinde JHQHOGH
ha�n toplam
sönt
admitans
ise hat
başıLVH
ve X]XQ
sonunda
2 parça
halinde,
RODUDN WDQÕPODQÕU YH RUWD X]XQOXNWDNL LOHWLP KDWODUÕQGD ROGX÷X JLEL VHUL HPSHGDQV YH ú|QW
T eşdeğer
modelinde
ise sönt admitans ha�n ortasında empedans ise 2 eşit parça olarak modellenmektedir.
DGPLWDQVÕQ
KDWER\XQFDKRPRMHQRODUDNGD÷ÕOGÕ÷ÕYDUVD\ÕODUDNDQDOL]\DSÕOÕU>@
Şekil 1’de 2 farklı model gösterilmektedir [4].
2UWD X]XQOXNWDNL elektrik LOHWLP KDWODUÕQGD 3ø YH 7 HúGH÷HU PRGHOL NXOODQDUDN ND\ÕS KHVDEÕ
Şekil 1’de
Vs hat başı3øgerilimini
Is ise hatKDWWÕQ
başı WRSODP
akımını HPSHGDQVÕ
göstermektedir.
Z empedansı,
ise şönt
\DSÕOPDNWDGÕU
HúGH÷HU PRGHOLQGH
RUWDGD V|QW
DGPLWDQV LVHY KDW
EDúÕ
YH VRQXQGD  Pİ
SDUoD
KDOLQGH
7 HúGH÷HU
LVHakımı
V|QW DGPLWDQV
KDWWÕQ RUWDVÕQGD
kapasiteyi
göstermektedir.
eşdeğer
modelinde
hat PRGHOLQGH
başı gerilimi,
ve gücü aşağıdaki
formüller ile
HPSHGDQVLVHHúLWSDUoDRODUDNPRGHOOHQPHNWHGLUùHNLO¶GHIDUNOÕPRGHOJ|VWHULOPHNWHGLU
hesaplanmaktadır[5].
>@
ùHNLO(OHNWULNøOHWLP+DWWÕ(úGH÷HU0RGHOOHUL

ùHNLO1¶GH9V KDWEDúÕJHULOLPLQL,VLVHKDWEDúÕDNÕPÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU=HPSHGDQVÕ<LVH
ú|QWNDSDVLWH\LJ|VWHUPHNWHGLU 3øHúGH÷HUPRGHOLQGHKDWEDúÕJHULOLPLDNÕPÕYHJF
Vs = (1+Z.Y/2).Vr + Z.Ir (1)
DúD÷ÕGDNLIRUPOOHULOHKHVDSODQPDNWDGÕU>@.
Is = Y.(1+Z.Y/4).Vr + (1+Z.Y/2).Ir (2)
9V  =< 9U=,U 
Ps= (3) ,V < =< 9U =< ,U 
Benzer 3V
şekilde T eşdeğer modeli için hat başı gerilimi, akımı ve gücü hesabı aşağıda verilen formüller ile
yapılmaktadır
[4].
%HQ]HUúHNLOGH7HúGH÷HUPRGHOLLoLQKDWEDúÕJHULOLPLDNÕPÕYHJFKHVDEÕDúD÷ÕGDYHULOHQ
IRUPOOHULOH\DSÕOPDNWDGÕU>@
Vs = (1+Z.Y/2).Vr
+ Z.Ir.(1+Z.Y/4) (4)
Is = Y.Vr + (1+Z.Y/2).Ir (5)
Ps=√3.Vs.Is.cos ø
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Bu bölümde yukarıdaki formüller kullanılarak 154 kV gerilim seviyesinde yıl boyunca sabit 50 MVA yükü 80,4
km iletmek
için 954 MCM
ve1272
MCM iletken
9V  =<
9U=,U
=<
  kullanılması durumunda gerçekleşecek kayıp miktarı 2 farklı

9V,V =<
9U=,U
 
<9U =<
,U=<
model
kullanılarak
hesaplanmış�
r. Pi eşdeğerine göre yapılan hesapların sonuçları Tablo 1’de verilmektedir.
,V <9U
=< ,U 
¥9V,VFRV
Tablo3V1’de
görüldüğü üzere Pi eşdeğer modeline göre 50 MVA yükü154 kV gerilim al�nda 80,4 km iletmek
3V ¥9V,VFRV
%XE|OPGH\XNDUÕGDNLIRUPOOHUNXOODQÕODUDNN9JHULOLPVHYL\HVLQGH\ÕOER\XQFDVDELW
için 954
MCM yerine 1272 MCM iletken kullanılması durumunda yıllık 0,95 milyon kWh, 20 yıl boyunca ise
%XE|OPGH\XNDUÕGDNLIRUPOOHUNXOODQÕODUDNN9JHULOLPVHYL\HVLQGH\ÕOER\XQFDVDELW
09$\NNPLOHWPHNLoLQ0&0YH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD
19 milyon kWh tasarruf sağlanabilecek�r. Tablo 2’de ise T eşdeğer modeline göre kayıp hesabı sonuçları
09$\NNPLOHWPHNLoLQ0&0YH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD
JHUoHNOHúHFHN ND\ÕS PLNWDUÕ  IDUNOÕ PRGHO NXOODQÕODUDN KHVDSODQPÕúWÕU 3L HúGH÷HULQH J|UH
verilmektedir.
JHUoHNOHúHFHN
ND\ÕS PLNWDUÕ  IDUNOÕ PRGHO NXOODQÕODUDN KHVDSODQPÕúWÕU 3L HúGH÷HULQH J|UH
\DSÕODQKHVDSODUÕQVRQXoODUÕ7DEOR¶GHYHULOPHNWHGLU
\DSÕODQKHVDSODUÕQVRQXoODUÕ7DEOR¶GHYHULOPHNWHGLU
7DEOR3L(úGH÷HU0RGHOL.D\ÕS+HVDEÕ
7DEOR3L(úGH÷HU0RGHOL.D\ÕS+HVDEÕ
+DW6RQX
+DW
.D\ÕS
*HULOLP +DW6RQX
<ÕOOÕN.D\ÕS .D\ÕS
+DW
Gücü
8]XQOX÷X
øOHWNHQ7U
FRV¡
2UDQÕ
*HULOLP N9
<ÕOOÕN.D\ÕS
6HYL\HVL
N:K
Gücü
8]XQOX÷X
øOHWNHQ7U FRV¡
2UDQÕ
09$
NP

6HYL\HVL N9
N:K
09$
NP




0&0






0&0






0&0






0&0




<ÕOOÕN7DVDUUXI
N:K

<ÕOOÕN7DVDUUXI
N:KN:K

<ÕOOÕN7DVDUUXI

<ÕOOÕN7DVDUUXI N:K
Tablo7DEOR¶GHJ|UOG÷]HUH
2’de görüldüğü üzere T eşdeğer
modeline göre 50 MVA yükü154
kV gerilim al�ndaJHULOLPDOWÕQGD
80,4 km iletmek için
3LHúGH÷HUPRGHOLQHJ|UH
09$\NN9
NPLOHWPHNLoLQ0&0\HULQH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD\ÕOOÕN
7DEOR¶GHJ|UOG÷]HUH
3LHúGH÷HUPRGHOLQHJ|UH
JHULOLPDOWÕQGD
954
MCM
yerine 1272 MCM iletken
kullanılması durumunda 09$\NN9
yıllık 0,83 milyon kWh, 20
yıl boyunca ise 16,6
PLO\RQN:K\ÕOER\XQFDLVHPLO\RQN:KWDVDUUXIVD÷ODQDELOHFHNWLU7DEOR¶GHLVH7
NPLOHWPHNLoLQ0&0\HULQH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD\ÕOOÕN
milyon kWh tasarruf sağlanabilecek�r. Yıllık tasarruf değeri Pi eşdeğer modeline yakın bir değerdir.
HúGH÷HUPRGHOLQHJ|UHND\ÕSKHVDEÕVRQXoODUÕYHULOPHNWHGLU
PLO\RQN:K\ÕOER\XQFDLVHPLO\RQN:KWDVDUUXIVD÷ODQDELOHFHNWLU7DEOR¶GHLVH7

HúGH÷HUPRGHOLQHJ|UHND\ÕSKHVDEÕVRQXoODUÕYHULOPHNWHGLU
7DEOR7(úGH÷HU0RGHOL.D\ÕS+HVDEÕ
7DEOR7(úGH÷HU0RGHOL.D\ÕS+HVDEÕ
*HULOLP
+DW6RQX +DW8]XQOX÷X
<ÕOOÕN.D\ÕS .D\ÕS2UDQÕ
øOHWNHQ7U FRV¡
NP
N:K

6HYL\HVL
N9
*F
09$
*HULOLP
+DW6RQX +DW8]XQOX÷X
<ÕOOÕN.D\ÕS
.D\ÕS2UDQÕ
øOHWNHQ7U FRV¡
6HYL\HVL
N9 *F 09$
NP
N:K




0&0  



0&0 
 





0&0


<ÕOOÕN7DVDUUXI
N:K



0&0  


<ÕOOÕN7DVDUUXI
N:K

<ÕOOÕN7DVDUUXI N:K

<ÕOOÕN7DVDUUXI N:K

7DEOR¶GH J|UOG÷]HUH7HúGH÷HUPRGHOLQH J|UH09$ \N N9 JHULOLPDOWÕQGD
¶GH
NPLOHWPHNLoLQ0&0\HULQH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD\ÕOOÕN
7DEOR
J|UOG÷]HUH7HúGH÷HUPRGHOLQH J|UH09$ \N N9 JHULOLPDOWÕQGD
Elektrik
piyasa
takas ﬁya�
0,3 TL/kWh ve km başına ilave hat maliye� 21.216 TL/km kabul edildiğinde T
PLO\RQN:K
\ÕOER\XQFDLVHPLO\RQN:KWDVDUUXIVD÷ODQDELOHFHNWLU<ÕOOÕNWDVDUUXI

NPLOHWPHNLoLQ0&0\HULQH0&0LOHWNHQNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD\ÕOOÕN
GH÷HUL3LHúGH÷HUPRGHOLQH\DNÕQELUGH÷HUGLU
eşdeğer
modeli
için yıllık
tasarrufun ekonomik karşılığı 249.922 TL, ilave ya�rımın geri ödeme süresi ise 6,8
PLO\RQ
N:K
\ÕOER\XQFDLVHPLO\RQN:KWDVDUUXIVD÷ODQDELOHFHNWLU<ÕOOÕNWDVDUUXI
1
yılGH÷HUL3LHúGH÷HUPRGHOLQH\DNÕQELUGH÷HUGLU
olarak
hesaplanmış�r. Pi eşdeğer modeline göre ise yıllık tasarrufun ekonomik karşılığı 286.452
TL, ilave
NDEXO
(OHNWULNSL\DVDWDNDVIL\DWÕ7/N:KYHNPEDúÕQDLODYHKDWPDOL\HWL7/NP

HGLOGL÷LQGH
7 HúGH÷HU
PRGHOL
yÕOOÕN
WDVDUUXIXQ
NDUúÕOÕ÷Õ

1 LODYH
ya�
rımın
geri ödeme
süresi ise
5,9 yıl LoLQ
olarak
hesaplanmış�
r. HNRQRPLN
Ha�n ömrünün
20 yıldan
fazla7/
olacağı
dikkate
(OHNWULNSL\DVDWDNDVIL\DWÕ7/N:KYHNPEDúÕQDLODYHKDWPDOL\HWL7/NP
NDEXO
\DWÕUÕPÕQ
JHUL
|GHPH
VUHVL
LVH

\ÕO
RODUDN
KHVDSODQPÕúWÕU
3L
HúGH÷HU
PRGHOLQH
J|UH
LVH
alındığında
6-7 7
yıllık
bir geri PRGHOL
ödeme süresi
çok kısadır.
Ayrıca 954
MCM iletken
204 MVA
ve 1254
HGLOGL÷LQGH
HúGH÷HU
LoLQ yÕOOÕN
WDVDUUXIXQ
HNRQRPLN
NDUúÕOÕ÷Õ

7/MCM
LODYHiletken
\ÕOOÕNWDVDUUXIXQHNRQRPLNNDUúÕOÕ÷Õ7/LODYH\DWÕUÕPÕQJHUL|GHPHVUHVLLVH\ÕO
|GHPH
VUHVL
LVH 
KHVDSODQPÕúWÕU
3L HúGH÷HU
LVH
ise\DWÕUÕPÕQ
247
MVA JHUL
termal
kapasiteye
sahip
olup\ÕO
50 RODUDN
MVA yük
nominal kapasitelerinin
çokPRGHOLQH
al�ndadır. J|UH
Yani\ÕOOÕN
yüklenme
RODUDNKHVDSODQPÕúWÕU
+DWWÕQ|PUQQ\ÕOGDQID]ODRODFD÷ÕGLNNDWHDOÕQGÕ÷ÕQGD-7
\ÕOOÕNWDVDUUXIXQHNRQRPLNNDUúÕOÕ÷Õ7/LODYH\DWÕUÕPÕQJHUL|GHPHVUHVLLVH\ÕO
oranıELUJHUL|GHPHVUHVLoRNNÕVDGÕU$\UÕFD0&0LOHWNHQ09$YH0&0LOHWNHQ
ar�kça tasarruf oranının artacağı ve geri ödeme süresinin azalacağı unutulmamalıdır.
RODUDNKHVDSODQPÕúWÕU +DWWÕQ|PUQQ\ÕOGDQID]ODRODFD÷ÕGLNNDWHDOÕQGÕ÷ÕQGD-7 \ÕOOÕN
LVH  09$ WHUPDO NDSDVLWH\H VDKLS ROXS  09$ \N QRPLQDO NDSDVLWHOHULQLQ oRN
ELUJHUL|GHPHVUHVLoRNNÕVDGÕU$\UÕFD0&0LOHWNHQ09$YH0&0LOHWNHQ
DOWÕQGDGÕU <DQL \NOHQPH RUDQÕ DUWWÕNoD WDVDUUXI RUDQÕQÕQ DUWDFD÷Õ YH JHUL |GHPH VUHVLQLQ
LVHD]DODFD÷ÕXQXWXOPDPDOÕGÕU
 09$ WHUPDO NDSDVLWH\H VDKLS ROXS  09$ \N QRPLQDO NDSDVLWHOHULQLQ oRN

DOWÕQGDGÕU <DQL \NOHQPH RUDQÕ DUWWÕNoD WDVDUUXI RUDQÕQÕQ DUWDFD÷Õ YH JHUL |GHPH VUHVLQLQ
1
D]DODFD÷ÕXQXWXOPDPDOÕGÕU
d7b- ϭϱϰŬs7,ϮϬϭϵǇŦůŦŬŝůŽŵĞƚƌŝŬĨŝǇĂƚůĂƌĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶĂƌĂŬŚĞƐĂƉůĂŵĂǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘
1

d7b- ϭϱϰŬs7,ϮϬϭϵǇŦůŦŬŝůŽŵĞƚƌŝŬĨŝǇĂƚůĂƌĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶĂƌĂŬŚĞƐĂƉůĂŵĂǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘
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3. Transformatör Yüklenme Oranı ve Verim İlişkisi
3. 7UDQVIRUPDW|U<NOHQPH2UDQÕYH9HULPøOLúNLVL
Transformatörler
her ne kadar yüksek verimli olsalar da elektrik ile�minde yaşanan kayıplarda önemli bir
7UDQVIRUPDW|UOHU
KHU QH NDGDU
\NVHN
YHULPOL
ROVDODU GD HOHNWULN
LOHWLPLQGH
\DúDQDQ
7UDQVIRUPDW|U<NOHQPH2UDQÕYH9HULPøOLúNLVL
paya3.
sahip�
r. Transformatörlerde
yaşanan
kayıplar,
transformatörün
verim sını�
ve yüklenme
durumu ile
ND\ÕSODUGD |QHPOL ELU SD\D VDKLSWLU 7UDQVIRUPDW|UOHUGH \DúDQDQ ND\ÕSODU WUDQVIRUPDW|UQ
7UDQVIRUPDW|UOHU
KHU QHçalışma
NDGDUveriminin
\NVHN en
YHULPOL
ROVDODU
HOHNWULN
LOHWLPLQGH \DúDQDQ
doğrudan
Trafolarda
yüksek
olduğu GD
yüklenme
durumu
kayıpları
YHULPilişkilidir.
VÕQÕIÕ YH
\NOHQPH
GXUXPX
LOH GR÷UXGDQ
LOLúNLOLGLU
7UDIRODUGD
oDOÕúPDdemir
YHULPLQLQ
HQ ile bakır
ND\ÕSODUGD |QHPOL ELU SD\D VDKLSWLU 7UDQVIRUPDW|UOHUGH \DúDQDQ ND\ÕSODU WUDQVIRUPDW|UQ
kayıplarının
birbirine\NOHQPHGXUXPXGHPLUND\ÕSODUÕLOHEDNÕUND\ÕSODUÕQÕQELUELULQHHúLWROGX÷X
eşit olduğu andır. Bu değere genelde %30-%45 yüklenme durumlarında erişilir [6]. Graﬁk
\NVHNROGX÷X
YHULP VÕQÕIÕ YH \NOHQPH GXUXPX LOH GR÷UXGDQ LOLúNLOLGLU 7UDIRODUGD oDOÕúPD YHULPLQLQ HQ
DQGÕU%XGH÷HUH
JHQHOGH
- \NOHQPHGXUXPODUÕQGDHULúLOLU>@*UDILN¶GHIDUNOÕ
1’de \NVHNROGX÷X
3
farklı transformatörün
verim-yüklenme
eğrisi verilmektedir [7].
\NOHQPHGXUXPXGHPLUND\ÕSODUÕLOHEDNÕUND\ÕSODUÕQÕQELUELULQHHúLWROGX÷X
WUDQVIRUPDW|UQYHULP-\NOHQPHH÷ULVLYHULOPHNWHGLU>7@
DQGÕU %X GH÷HUHJHQHOGH- \NOHQPH GXUXPODUÕQGD HULúLOLU >@*UDILN ¶GH  IDUNOÕ
WUDQVIRUPDW|UQYHULP-\NOHQPHH÷ULVLYHULOPHNWHGLU>7@
*UDILN7UDQVIRUPDW|UOHUGHYHULP-\NOHQPHLOLúNLVL
*UDILN7UDQVIRUPDW|UOHUGHYHULP-\NOHQPHLOLúNLVL

Graﬁ*UDILN¶GHJ|UOG÷]HUH\NOHQPHGXUXPXDUWWÕNoDYHULPGH÷HULGúPHNWHGLU%XQXQHQ
k 1’de görüldüğü üzere yüklenme durumu ar�kça verim değeri düşmektedir. Bunun en büyük sebebi
E\N
VHEHEL EDNÕU ND\ÕSODUÕQÕQ DNÕPÕQ NDUHVL LOH GR÷UX RUDQWÕOÕ RODUDN DUWPDVÕGÕU gUQH÷LQ
bakır*UDILN¶GHJ|UOG÷]HUH\NOHQPHGXUXPXDUWWÕNoDYHULPGH÷HULGúPHNWHGLU%XQXQHQ
kayıplarının akımın karesi ile doğru oran�lı olarak artmasıdır. Örneğin Avrupa Birliği standartlarına göre
$YUXSD
%LUOL÷L
VWDQGDUWODUÕQD
J|UH
\NVHN
YHULPOL
NDEXO
HGLOHQ
 09$
JFQGH
 ELU
E\N VHEHEL
EDNÕU
ND\ÕSODUÕQÕQ
DNÕPÕQ
NDUHVL
LOH GR÷UX
RUDQWÕOÕ
RODUDN
DUWPDVÕGÕU
gUQH÷LQ
yüksek
verimli kabul edilen
100 GHPLU
MVA gücünde
birN:
transformatörün
tam
yük
demir
kaybı
46 kW
ve bakır kaybı
WUDQVIRUPDW|UQ
WDP
\N
ND\EÕ

YH
EDNÕU
ND\EÕ

N:
ROPDN
]HUH
WRSODP
$YUXSD %LUOL÷L VWDQGDUWODUÕQD J|UH \NVHN YHULPOL NDEXO HGLOHQ  09$ JFQGH  ELU
ND\ÕS

N:¶WÕU>@
$\QÕ
WUDQVIRUPDW|U
LoLQ

 ND\EÕ
\N ND\EÕ
LVHyük

N:135,25
RODUDN
357 kW
olmak
üzere
toplam
kayıp
403
kW’�r[8].
Aynı
transformatör
için
50
kaybı
ise
kW olarak
WUDQVIRUPDW|UQ
WDP \N
GHPLU
ND\EÕ
 N:
YH
EDNÕU
%N:
ROPDN
]HUH
WRSODP
KHVDSODQPÕúWÕU
7DEOR
¶WH
IDUNOÕ
WUGHNL
WUDQVIRUPDW|UOHULQ

YH

\NWHNL
YHULP
YH
ND\ÕS 
N:¶WÕU>@
$\QÕtürdeki
WUDQVIRUPDW|U
LoLQ  
\Nve
ND\EÕ

N:
hesaplanmış�
r. Tablo
3’te farklı
transformatörlerin
%100
%50 LVH
yükteki
verim
ve RODUDN
kayıp değerleri
ND\ÕSGH÷HUOHULJ|VWHULOPHNWHGLU>@
KHVDSODQPÕúWÕU
7DEOR
¶WH
IDUNOÕ
WUGHNL
WUDQVIRUPDW|UOHULQ

YH

\NWHNL
YHULP
YH
gösterilmektedir[9].
ND\ÕSGH÷HUOHULJ|VWHULOPHNWHGLU>@
7DEOR YH<NWH7UDQVIRUPDW|U9HULPOHULYH.D\ÕSODUÕ

7DEOR YH<NWH7UDQVIRUPDW|U9HULPOHULYH.D\ÕSODUÕ
9HULP 
.D\ÕS N:
7UDQVIRUPDW|U7U
*o 09$
9HULP\N

.D\ÕS \N
N:
\N
\N
7UDQVIRUPDW|U7U
*o 09$
1100




-HQHUDW|UWUDIRVX
\N
\N
\N
\N



øQGLULFL7UDIR
1100




-HQHUDW|UWUDIRVX





øQGLULFL7UDIR





øQGLULFL7UDIR
øQGLULFL7UDIR
'D÷ÕWÕP7UDIRVX


1













1




'D÷ÕWÕP7UDIRVX
7DEOR ¶WH J|UOG÷ ]HUH |]HOOLNOH WUDQVIRUPDW|U JF DUWWÕNoD  \N LOH  \N
ND\ÕSODUÕDUDVÕQGDNLIDUNDUWPDNWDGÕU%XE|OPGHWDQH09$JFQGHWUDQVIRUPDW|UQ
7DEOR
¶WH J|UOG÷ ]HUH |]HOOLNOH WUDQVIRUPDW|U JF DUWWÕNoD  \N LOH  \N
Tablo 3’te görüldüğü üzere özellikle transformatör gücü ar�kça %100 yük ile %50 yük kayıpları arasındaki fark
ND\ÕSODUÕDUDVÕQGDNLIDUNDUWPDNWDGÕU%XE|OPGHWDQH09$JFQGHWUDQVIRUPDW|UQ
artmaktadır. Bu bölümde, 2 tane 100 MVA gücünde transformatörün olduğu bir transformatör merkezinde
100 MVA’lık yükün tek bir transformatör üzerinden veya 50 MVA şeklinde 2 transformatör üzerinden ile�lmesi
durumunda yaşanacak kayıplar analiz edilmiş olup sonuçlar Tablo 4’te verilmektedir.
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ROGX÷X ELU WUDQVIRUPDW|U PHUNH]LQGH  09$¶OÕN \NQ WHN ELU WUDQVIRUPDW|U ]HULQGHQ
YH\D  09$ úHNOLQGH  WUDQVIRUPDW|U ]HULQGHQ LOHWLOPHVL GXUXPXQGD \DúDQDFDN ND\ÕSODU
DQDOL]HGLOPLúROXSVRQXoODU7DEOR¶WHYHULOPHNWHGLU
ROGX÷X ELU WUDQVIRUPDW|U PHUNH]LQGH  09$¶OÕN \NQ WHN ELU WUDQVIRUPDW|U ]HULQGHQ
YH\D  09$ úHNOLQGH  WUDQVIRUPDW|U ]HULQGHQ LOHWLOPHVL GXUXPXQGD \DúDQDFDN ND\ÕSODU
7DEOR09$\NQIDUNOÕVHQDU\RLOHLOHWLOPHVL
DQDOL]HGLOPLúROXSVRQXoODU7DEOR¶WHYHULOPHNWHGLU
YÜK
7UDQVIRUPDW|U
7UDQVIRUPDW|U
<NOHQPH
<ÕOOÕN7RSODP
7DEOR09$\NQIDUNOÕVHQDU\RLOHLOHWLOPHVL
09$
*F 09$
6D\ÕVÕ $GHW
'XUXPX 
.D\ÕS N:K
YÜK
7UDQVIRUPDW|U
7UDQVIRUPDW|U
<NOHQPH
<ÕOOÕN7RSODP
100
100
1
100

09$
*F 09$
6D\ÕVÕ $GHW
'XUXPX 
.D\ÕS N:K
100
100


100
100
12
100

7$6$558)
100

100

2







7$6$558)
7DEOR ¶WH YHULOHQ \NOHQPH GXUXPODUÕQÕQ \ÕO ER\XQFD GHYDP HWWL÷L YDUVD\ÕOGÕ÷ÕQGD; 100
transformatör
üzerinden
lmesi durumunda
yıllık kayıp
3.530.280
kWh, aynı\ÕOOÕN
yükünND\ÕS
2 transformatöre
09$¶OÕN \Nün
WHNile�
WUDQVIRUPDW|U
]HULQGHQ
LOHWLOPHVL
GXUXPXQGD
 eşit
7DEOR
¶WH
YHULOHQ
\NOHQPH
GXUXPODUÕQÕQ
\ÕO
ER\XQFD
GHYDP
HWWL÷L
YDUVD\ÕOGÕ÷ÕQGD;
100 yıllık
N:K
traQVIRUPDW|UH
HúLWRODUDN09$úHNOLQGHGD÷ÕWÕOPDVÕGXUXPXQGDLVH
olarak
50 D\QÕ
MVA yükün
şeklinde2 dağı�
lması durumunda
ise yıllık kayıp 2.369.580 kWh olacak�r. İkinci durumda
09$¶OÕN \Nün WHN WUDQVIRUPDW|U ]HULQGHQ LOHWLOPHVL GXUXPXQGD \ÕOOÕN ND\ÕS 
\ÕOOÕNND\ÕSN:KRODFDNWÕUøNLQFLGXUXPGD\ÕOOÕNWDVDUUXIN:K37)
tasarruf
kWh, PTF 0,3 TL/kWh olarak kabul edilirse tasarrufun ekonomik karşılığı ise yıllık 348.210
N:K 1.160.700
D\QÕyükün
2 traQVIRUPDW|UH HúLWRODUDN09$úHNOLQGHGD÷ÕWÕOPDVÕGXUXPXQGDLVH
7/N:K RODUDN NDEXO HGLOLUVH WDVDUUXIXQ HNRQRPLN NDUúÕOÕ÷Õ LVH \ÕOOÕN  7/ RODFDNWÕU
TL \ÕOOÕNND\ÕSN:KRODFDNWÕUøNLQFLGXUXPGD\ÕOOÕNWDVDUUXIN:K37)
olacak�r. Mevcut transformatör merkezlerindeki transformatörlerin daha verimsiz oldukları ve soğutma
0HYFXWWUDQVIRUPDW|UPHUNH]OHULQGHNLWUDQVIRUPDW|UOHULQGDKDYHULPVL]ROGXNODUÕYHVR÷XWPD
7/N:K
RODUDNalındığında
NDEXO HGLOLUVH
WDVDUUXIXQ
HNRQRPLN
NDUúÕOÕ÷Õ
\ÕOOÕN

7/ RODFDNWÕU
kayıpları
da dikkate
hesaplanan
bu tasarruf
miktarının
dahaLVH
daPLNWDUÕQÕQ
artacağı
unutulmamalıdır.
İspanya’da
ND\ÕSODUÕ
GD GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD
KHVDSODQDQ
EX WDVDUUXI
GDKD GD DUWDFD÷Õ
0HYFXWWUDQVIRUPDW|UPHUNH]OHULQGHNLWUDQVIRUPDW|UOHULQGDKDYHULPVL]ROGXNODUÕYHVR÷XWPD
birXQXWXOPDPDOÕGÕU
dağı�m merkezindeøVSDQ\D¶GD
bulunan transformatörlerin
yük dağılımının
op�mizeWUDQVIRUPDW|UOHULQ
edilmesi ile kayıpların
%41’e
ELU GD÷ÕWÕP PHUNH]LQGH
EXOXQDQ
\N
ND\ÕSODUÕ GD GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD KHVDSODQDQ EX WDVDUUXI PLNWDUÕQÕQ GDKD GD DUWDFD÷Õ
GD÷ÕOÕPÕQÕQ
HGLOPHVL
ND\ÕSODUÕQ
YDUDQ
RUDQODUGDtransformatör
D]DOWÕODELOHFH÷L
WHVSLW
varan
oranlardaRSWLPL]H
azal�labileceği
tespitLOH
edilmiş�
r [10]. ¶H
Bu yüzden
mümkün
merkezlerinde
XQXWXOPDPDOÕGÕU
øVSDQ\D¶GD
ELU
GD÷ÕWÕP
PHUNH]LQGH
EXOXQDQolan
WUDQVIRUPDW|UOHULQ
\N
HGLOPLúWLU
>@ %Xtransformatörlerin
\]GHQ PPNQ
RODQverimde
WUDQVIRUPDW|U
PHUNH]OHULQGH
\N SD\ODúÕPÕ
yük
paylaşımı yapılarak
op�mum
çalışması
sağlanmalıdır.
GD÷ÕOÕPÕQÕQ
RSWLPL]H HGLOPHVL LOH ND\ÕSODUÕQ
¶H YDUDQ
RUDQODUGD
D]DOWÕODELOHFH÷L WHVSLW
\DSÕODUDNWUDQVIRUPDW|UOHULQRSWLPXPYHULPGHoDOÕúPDVÕVD÷ODQPDOÕGÕU
HGLOPLúWLU >@ %X \]GHQ PPNQ RODQ WUDQVIRUPDW|U PHUNH]OHULQGH \N SD\ODúÕPÕ
\DSÕODUDNWUDQVIRUPDW|UOHULQRSWLPXPYHULPGHoDOÕúPDVÕVD÷ODQPDOÕGÕU
7UDQVIRUPDW|UOHUGH
DUDVÕQGDNL
GHQJHVL]OLN
Q|WUsebebiyet
DNÕPODUÕQD
VHEHEL\HW
YHUHUHN
GH
Transformatörlerde
fazlarID]ODU
arasındaki
dengesizlik
nötr akımlarına
vererek
de kayıplarının
artmasına
ND\ÕSODUÕQÕQ
DUWPDVÕQD
ROPDNWDGÕU
7DEORQ|WU
¶WH
ID]ODU verimine
DUDVÕ
GHQJHVL]
\NOHULQ
7UDQVIRUPDW|UOHUGH
DUDVÕQGDNL
GHQJHVL]OLN
DNÕPODUÕQD
VHEHEL\HW
YHUHUHN
GH
neden
olmaktadır.
TabloID]ODU
5’te QHGHQ
fazlar
arası
dengesiz
yüklerin
transformatör
etkisi
gösterilmektedir
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Tablo 4’te verilen yüklenme durumlarının yıl boyunca devam e�ği varsayıldığında; 100 MVA’lık yükün tek

[9].
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C fazında yaşanan yıllık toplam kayıp A fazında yaşanan kayıptan 451 kWh daha fazladır. Düzenli bakımlar
etmektedir. Bir diğer husus da ayırıcı ve kesici gibi ekipmanların kontak geçiş dirençlerinin kontrol edilmesidir.

yapılarak kontak geçiş dirençlerinin düşürülmesi ve kayıpların azal�lması mümkündür.
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4. Sonuç
Enerji ile�m hatlarının tasarımı aşamasında iletken seçimi yapılırken iletkenin ömrü boyunca sebep olacağı
kayıpları dikkate alan ömür boyu maliyet analizleri yapılmalıdır. Çünkü ilk ya�rım maliye� fazla olsa bile bir üst
kesit seçilmesi durumunda kayıpların azal�lması ile ilave ya�rımın kısa sürede kendini ödemesi mümkündür.
İşletme aşamasında ise transformatör merkezlerinde transformatörler arasında yük paylaşımı op�mize
edilerek en yüksek verim düzeyinde çalış�rılması ile kayıplar azal�labilmektedir.
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ÖZET
Serbestleşen güç sistemlerinde, bağımsız sistem opertörleri ile-�m hatlarındaki ak�f güç akışı ve bara gerilim
sı-nırlarını sağlama sorumluluğundadır. Elektrik sisteminin güvenli işle�lmesinin, bara gerilimlerinin ve
ile�m hatları yüklemelerinin en aza seviyede olması gerekmektedir. İle�m hatlarının güç değer-leri sistem
operatörleri tara�ndan sınır değerler içerisinde tutulmak-tadır.
Sistem operatörleri, ile�m hatlarının kapasitesinin aşımı ya da eksilmesi durumunda, elektrik santrallerinin
devreye girip çıkma-sını sağlamaktadır. Sistem operatörlerinin bu santralleri devreye al-ması veya devreden
çıkarması ile�m ha�nın işle�lmesine bir ma-liyet ge�rmektedir. Böylece sistem işletmecilerinin elektrik
santral-lerini devreye alıp çıkarması en aza seviyede olmak zorundadır. İle-�m hatlarının enerjisi ne kadar az
kesilirse maliyet açısından o ka-dar önemlidir. Bu nedenle güç yöne�mi sistem işle�cileri için hem ekonomik
hem de yasal bir öneme sahip�r.
Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de elektrik santrallerinde uy-gulanan kısıt maliye�nin nasıl meydana geldiği
incelenmiş�r.Ay-rıca Türkiye’de yapılan canlı bakım çalışmalarıyla santrallerde uy-gulanan kısı�n en aza
indirgenerek ekonomi açısından katkıları ele alınmış�r.
Anahtar Kelimeler: Bakım Maliye�, Canlı Bakım, Enerji Ke-sin�si, Enerji Ekonomisi.

GİRİŞ
Dünya’da enerji ih�yacının artması elektrik sektöründe teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmış�r. Enerji
sektö-ründe ih�yacın artması, kesin�siz elektrik ile�minin önemini ar�rmış�r. Enerji sistemlerindeki herhangi
bir kesin� hem müşteriler hem de sistem operatörleri için maliyet yükü an-lamına gelmektedir. Enerji
sektöründe kesin�siz elektrik ya-pılabilmesi için gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Bu nedenle kesin�siz
elektrik ile�mi için canlı bakım teknolojisi kullanılmaktadır. Enerji işletmeciliğinin ve kesin�siz enerji ile�minin
günümüz teknolojisine uygun bir hale ge�rilmesi ülke kalkınmasına büyük ölçüde fayda sağlayacak�r.
Türkiye enerji ile�m sistemi operatörü olan TEİAŞ; 400 kV, 154 kV, 66 kV gerilim seviyelerindeki şebekesinin
işle�lmesinden ve bakımından sorumlu olan bir kamu kurumudur.
TEİAŞ, ile�m şebekesinin işle�lmesi, yöne�mi, bakımı ve geliş�rilmesi için referans olarak, Elektrik Piyasası
Ka-nunu, Elektrik Şebekesi Mevzua� gibi ulusal birincil ve ikin-cil mevzua� kullanmaktadır.
TEİAŞ, enerji ile�m ağını N-1 güvenilirliğine uygun ola-rak işletmektedir. Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca; müşterilerin planlı ve öngörülmeyen kesin�-lerinden N-1 şebekesinin etkilenmesi durumunda
müşteriler cezaya tabi tutulur. Bu nedenle enerji sisteminde meydana gelen herhangi bir kesin�de santrallerin
devreye alınması veya devreden çıkarılması kararını TEİAŞ verir. Bu arada önemli olan enerji santrallerine
mümkün olduğunca az kısıt vermek�r. Bu yüzden meydana gelebilecek bir arıza ya da bakım durumunda canlı
bakım çalışmalarının yapılması enerji arz ve güvenliği yönünden büyük önem taşır.
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Canlı bakım çalışmalarının yapılması, gelişmiş ülkeler-deki enerji poli�kalarının ve enerji alanındaki teknolojik
gelişmelerin benimsenmesini desteklemektdir. Bununla bera-ber canlı bakım çalışması iş güvenliği açısından
alınan önlemlerin daha kontrollü bir yapıda olmasını sağlamış�r. Tür-kiye’de enerji ih�yacından doğan bakım
veya onarımdan kaynaklı oluşabilecek enerji kesin�lerinin önüne geçilmesi için canlı bakım ekipleri kurulmuştur.
IEC Terminolojisi, canlı çalışmayı, çalışanın enerjilendi-rilmiş parçalarla temas e�ği veya canlı çalışma bölgesi
için-deki vücudunun parçalarıyla veya aletlerle, cihazlarla veya ekipmanlarla temas e�ği bir faaliyet olarak
tanımlar. Başka bir deyişle, canlı çalışma, enerjilendirilmiş ekipman üzerinde bir kesin� yapmadan bakım ve
onarım işlerini yapmak�r. Günümüzde, herhangi bir kesin� hem müşteriler hem de sis-tem operatörleri için
maliyet yükü anlamına gelmektedir. Bu nedenle canlı çalışma ekonomik ve teknik yararları nede-niyle daha
fazla önem kazanmaktadır.
Pek çok ülkede, özellikle ABD ve Fransa’da, güç sistemi üzerinde uzun süredir canlı çalışma yürütülmektedir.
Bu nedenle, kesin�siz ve elektrik enerjisinin devamlılığı günümüz dünyasında giderek daha önemli bir hale
gelmektedir. Enerji ile�m ha� ve trafo merkezlerinde yapılan canlı bakım yöntemi, günümüzde “bakımın
geleceği” olarak adlandırılabilir.
Teknik ve ekonomik faydaları nedeniyle enerji sistemle-rinde giderek daha popüler bir hal almaktadır. Canlı
bakım çalışmaları hem dağı�m ile ile�m sistemi operatörleri hem de tüke�ciler tara�ndan tercih edilmektedir.
Bu teknoloji, şebekeye enerjili iken yapılması planlanan tamir ve bakım ça-lışmalarını sağlar. Enerjinin
kesilmesine gerek kalmadığından dolayı, tüke�ci memnuniye�ni ar�rır Ayrıca ile�m ve dağı�m sistem
operatörü, enerji kesimi yapmadığından do-layı enerji sistemi açısından avantajlıdır[1].
Bununla birlikte, yüksek gerilim şebekelerinin çoğu, elektrik enerjisi ile�mi ve dağı�mının uygun güvenlik faktörlerini sağlamak için sisteme bağlanır. Belirli bir ha�n ka-pa�lmasıyla N’nin toplamı olduğu “kural N-1-M”
nin ihlal edilmesine yol açan özel koşullar olabilir. Şebekenin ve M’nin elemanları, planlı bir bakım nedeniyle
işlem dışı kalan elemanların sayısıdır. Belirli bir elemanın arızalanması du-rumunda ağ hala güvenilir şekilde
çalışacak�r. Enerjisi kesi-len bir iş için belirli bir ha�n kapa�lması durumunda, mev-cut ile�m ha� yolları
artar. Artan uzunluk ve sistemin akım değerleri de kayıpları ar�rır.
Enerji sistemlerindeki kesici, ayırıcı vb. techizatların her çalışması, ekipmanın servis süresini kısal�r ve techiza�n
bozulma sayısını ar�rır. Enerjisi kesilmiş işlerden kaynaklanan ve herhangi bir canlı hat çalışması sırasında
meydana gelmeyen ekonomik kayıplar, hizmet edilmeyen enerjinin maliye� ve para cezalarının toplamıdır.
Para cezaları genellikle öngö-rülebilir ve tahmin edilemeyen bölümlerden oluşur. Tahmin edilemeyen
kısım (örneğin yağmur �r�nası, buzlanma, kar vb.) bunların bir sonucu olarak öngörülemez. Enerji kesilmiş
periyotların uzunluğu mümkün olduğunca düşük tutularak öngörülebilir kısmın maliye� en aza indirilebilir.
Hizmet ka-litesinin bir göstergesi olarak tüke�ci memnuniye� aynı zamanda ﬁnansal bir miktar olarak ifade
edilebilir. [2].
Arz kalitesinin yanı sıra, canlı hat çalışması uygulaması-nın başlamasından bu yana birçok teknik avantaj ortaya
çıkmış�r. Canlı hat çalışmasının çalışma güvenliğini ar�rdığı, canlı çalışma sırasında daha az kaza meydana
geldiği yapılan analizlerden bilinmektedir. Ayrıca canlı çalışma için yüksek nitelikli işgücü gerekmektedir. Bu
nedenle canlı bakım işçilerinin düzenli olarak aldıkları eği�mlerin canlı çalışmanın önemli bir unsuru olduğu
görülmektedir.[3,4].
Canlı çalışma sayesinde şalt cihazlarının anahtarlama döngüleri azal�labilir ve ekipmanın yaşı göz önüne
alındı-ğında, olay risklerini azaltmaya yardımcı olabilir [4]
Canlı hat bakım teknolojisinin diğer faydaları, elektrik kesin�si olmasa bile gösterilir, çünkü ile�m için ile�m
hat-larının enerjisinin kesilmesi ağ kaybını ar�rabilir. Bu da ba-kım maliyetlerini ar�rır. Tarımsal bitki örtüsüne
verilen zarar canlı hat çalışmasıyla azal�labilir, çünkü bakım bitki ör-tüsüne, yani hasat sonrası veya ekim veya
ekimden önce planlanabilir. Bakım için enerji hatlarının enerjisiz hale ge�-rilmesi birkaç faktöre bağlıdır, bu
nedenle tarımsal düşünceler her durumda dikkate alınamaz.
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Bu çalışmada, canlı hat bakımının çeşitli ekonomik faktörleri dikkate alınmış�r.
Bertalan ve arkadaşları çalışmlarında, Macaristan elekt-rik ile�m ha� üzerine bakım maliyet hesaplamalarını
canlı hat ve enerjisiz teknolojiler ile yapmış�r[5].
Bu çalışmada canlı hat bakımı durumunda, maksimum çalışma grubu sayısı, 20 çalışanın canlı hat için lisansı
oldu-ğundan iki alınmış�r. Yerel çalışma grubunu içeren 4 ça-lışma grubu, enerjilendirilmemiş yöntemle
çalışabilmiş�r. Hesaplamalarda, 2, 3 veya 4 çalışma grubu olarak varsayım yapılmış�r. Enerji ile�m ha�
üzerindeki çalışma damperlerinin değiş�rilmesi üzerinedir.
Bu çalışmada çalışma grupları, sadece bir grup üzerinde çalışıyorsa, zaman bu sürenin çeyreği, yarısı gibi alınır.
Bu nedenle zamana dayalı tahsis edilen maliyetler çalışma grubu sayısından bağımsızdır. Bu tür maliyetler
ücretler, koruyucu kıyafet maliyetleri, eği�m, araç ve gereçlerdir. Hesaplama-ların sonuçları göreceli çalışma
gruplarında sağlanmış ve karşılaş�rılmış�r. Canlı bakım çalışmasında alınan referans, canlı hat teknolojisi ile
bir çalışma grubunun damperlerdeki değişim durumunda incelenmiş�r[5].
Bertalan ve arkadaşları çalışmalarında ele aldıkları Paks-Samdorfalva ile�m ha�nda yer damperi değişiminin
canlı ve enerjisiz maliyet hesaplaması karşıla�rma sonuçlarını aşağıda sunulmuştur:
• Canlı hat yöntemiyle bakım maliyetlerinin en büyük kıs-mının ücretler ve malzeme maliyetleri
olduğunu göstermektedir.
• Bakım teknolojisinden bağımsızdır, ancak ile�m ha�nın uzunluğuna bağlıdır.
• Enerji kaybına uğramış işlerin maliyetleri ücretlerin canlı hat bakım ücretlerinden daha düşük olmasıdır,
çünkü top-lam çalışma süresi enerjisiz teknoloji ile canlı hat yönte-minden daha kısadır.
• Koruyucu ekipman, eği�m, konaklama, araç ve gereçle-rin maliye�, canlı hat bakımı durumunda daha
yüksek�r.
• En önemli enerji kaybı olan bakım türü, Paks-Sandor-falva ile�m ha�nın kesilmesi durumunda ortaya
çıkan ilave şebeke kaybı maliye�dir.
• Bu ha�n enerjilendirilmesinden kaynaklanan ekonomik kayıp, canlı bakım teknolojisi ile alan
damperlerinin de-ğiş�rilmesinin toplam maliye�ni aşıyor.
• Her ne kadar daha fazla çalışma grubu kullanılıyorsa, ek ağ kaybı radikal bir şekilde azalsa da, her
durumda enerjilendirilmemiş çalışmanın maliye� canlı hat yönteminden daha yüksek�r.
Canlı hat çalışmasının en önemli avantajı, bakım nede-niyle tüke�cilerin arz sürekliliğinin kesin�ye
uğramamasıdır. Bu nedenle bu bakım teknolojisi doğrudan hizmet kalitesini ar�rmaktadır. Bazı teknik
avantajlarının yanı sıra, ekonomik fayda, belirli bir bakım çalışmasının gerçek maliyetlerinin sayılmasıyla
değerlendirilebilir. Ekonomik kayıp-ların ve faydaların değerlendirilmesi için, basit bir bakım çalışmayla
damperlerin değiş�rilmesinin maliyetleri, canlı ve enerjisiz bakım durumunda karşılaş�rılmış�r. Canlı hat
bakım teknolojisi ile bakım yapılması, koruyucu kıyafet ve teç-hizat, eği�m, işçilerin yerleş�rilmesi ve taşıt
kullanımı gibi daha fazla zaman ve maliyet gerek�rmektedir. Ancak bu ma-liyetler, ilave ile�m şebekesi kaybı,
ile�m hatlarının kesil-mesi maliyetlerinden çok daha düşüktür. Farklı teknolojile-rin maliyet karşılaş�rması,
kesin�lere verilen cezaların yanı sıra, enerjilendirmeden kaynaklanan ekonomik zararın, ile-�m ha� ağındaki
canlı hat iş teknolojilerinin geliş�rilme-sinde gerçek i�ci güç olduğunu ortaya koymaktadır. [5].
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DURUM ANALİZİ
Materyal ve Metodlar
İşletme sisteminin güvenliği, gerçek zaman şartları göz önünde bulundurularak ile�m sistemindeki güç
akışlarının belirlenen limitler içerisinde kalmasıyla mümkündür. Belir-lenen güç limitlerinin kararlılığını
kaybetmeden işle�lmesi için önlem alınması gerekmektedir. Enerji ile�m sisteminde yapılan çalışmalar, iklim
değişimleri veya arıza gibi durum-larda ortaya çıkacak beklenmedik durumlar göz önüne alına-rak yapılır.
Beklenmedik bu durumlarda program dışı üre�m talep ve hava koşulları gibi olaylar dikkate alınarak belirlenir. Fiili işletme şartları al�nda sistemin işle�lebilmesi için çalışmaların planlanması ve gerekli önlemlerin
önceden alınması gerekmektedir.
İle�m sisteminin aşırı yüklenmesi kabul edilemez. Aşırı yüklenme koşulları dikkate alındığında söz konusu
hatların kapasitelerinin üstünde yüklendiği durumlarda ya ile�m hat-�ndan yük düşürülür ya da fazla yük
diğer ile�m hatlarına paylaş�rılır.
İle�m sisteminde herhangi bir ﬁder veya hat arızası du-rumunda, oluşabilecek risklerin azal�lması için sistemin
ye-dek kapasitesinin ar�rılması gerekmektedir. Sistem opera-törleri meydana gelen arıza veya hat açması
durumlarında (N-1) ve (N-2) kısıtlılık durumları oluşturarak uygun işletme stratejilerinin oluşturulmasını sağlar.
Ayrıca gerek gördüğü durumlarda sistemin kapasitesinin ar�rılarak ile�m hatları üzerindeki yükün azal�lması
gibi önlemleri alır.
Arıza sonrası alınan tüm önlemler ve gerekçeleri, üre�m faaliye� gösteren ilgili tüzel kişiler ile etkilenmesi
muhtemel tüm serbest tüke�cilere bildirilir. Birincil veya (N-1) kısıtlı-lığa yol açan arızanın ardından, mümkün
olan en kısa süre içerisinde sistemi tekrar normal işletme koşullarına geri dön-dürmek için gerekli önlemler
alınır.
İşletme güvenliği dağı�m şirketlerine, ile�m sistemine doğrudan bağlı üre�m faaliye� gösteren tüzel kişilere
ve ile-�m sistemine bağlı tüke�cilere uygulanır[6].
Türkiye elektrik sistemi enterkonnekte bir yapıdadır. Elektrik enerjisinin tüke�m ih�yacına göre üre�m
yapılma-sının yöne�lmesi Milli Yük Tevzii Merkezinden (MYTM) gerçekleş�rilmektedir. Sistemin gerçek
zamanda güvenilir bir şekilde işle�lmesi yük ve üre�m yöne�mi açısından MYTM ile eşgüdümlü olarak
bölgesel yük dağı�m merkez-leri ile birlikte yapılmaktadır. Elektrik sisteminin tümünün esas olarak tek bir
merkezden yöne�lmesi sistemin işle�lme-sinin sağlıklı ve güvenilir olması yanı sıra üre�m ve tüke�m bilgilerine
ulaşılmasına da olanak sağlamaktadır.
Bilindiği üzere elektrik enerjisi tüke�leceği anda üre�l-mesi gerekir. Bu nedenle elektrik enerjisi üre�mi için
asıl be-lirleyici unsur talep miktarıdır. Bu nedenle kapasitenin bir kısmı üre�me hazır ama üre�m yapmadan
yedek olarak bek-lemelidir. Talebi karşılamak üzere sistemdeki santraller emre amadelik durumlarına göre
çalış�rılmakta ve elektrik üre�l-mektedir. Santraların çalışma durumunu etkileyen bütün un-surlar göz önüne
alınarak emre amade olma durumu belirlen-mektedir.Bu çalışmada sisteminin güvenliği göz önünde bulundurularak 400 kV Gelibolu – Ünimar Enerji İle�m Hat-�nda canlı bakım çalışması incelenmiş�r. Çalışma
yapılan bu ha�n enerjisiz kalması durumunda üre�m santralinin devreye alınması gerek�ği görülmüştür.
Şekil-1 ‘de 400 kV Gelibolu - Ünimar Enerji İle�m Ha�nda yapılacak enerjili ve enerjisiz çalışmalar için, ilgili
ha�n yük durumuna göre maliyet analizi çıkarılacak�r.
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maliye�nin canlı bakım çalışmalarının yaklaşık 7 ka� bir maliyet oluş-turduğu görülmektedir. Bu nedenle
canlı bakım çalışmaları-nın yaygınlaş�rılması kesin� maliye�ni en az seviyeye indi-receğinden dolayı ülke
ekonomisine ciddi katkı sağlayacak�r.
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ÖZET

Dağı�k üre�m santrallerinin elektrik ile�m ve dağı�m şebekelerine olan etkisi ile ilgili çalışmalar, gün geç�kçe
önem kazanmaktadır. Elektrik dağı�m şebekelerinde, şebeke kayıplarının en aza indirgenmesi için kompanzasyon
ya�rımlarına ih�yaç duyulmaktadır. Ancak günümüzde yürürlükte olan Elektrik Şebeke Yönetmeliği’ne göre
elektrik üre�m santrallerinin reak�f güç kompanzasyonu yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Elektrik
dağı�m şebekelerinin bu reak�f güç ih�yacının karşılanması adına; elektrik dağı�m şebekesine bağlı dağı�k
üre�m santrallerinden yararlanılması mümkün olabilmektedir. Fotovoltaik ve generatör esaslı dağı�k üre�m
santralleri; uzaktan kontrole uygun yapıda olabildiklerinden dolayı, gerekli olduğu durumlarda elektrik
dağı�m şebekesine reak�f güç verebilecek ya da dağı�m şebekesinden reak�f güç çekebilecek durumdadır.
Dağı�k üre�m santrallerinin puant ak�f enerji üre�mi yapmadıkları dönemlerde, uygun kapasitelerinin reak�f
güç ih�yacının karşılanması için kullanılması mümkün olabilmektedir. Dağı�k üre�m santrallerinden reak�f
enerjinin sa�n alınması sure�yle oluşabilecek böyle bir market yapısının oluşması durumunda elektrik dağı�m
şebekesinde ih�yaç duyulan reak�f güç, şebekede yapılacak ya�rımlar yerine daha uygun maliyetlerle temin
edilebilecek�r.
Anahtar Kelimeler: Dağı�k Üre�m, Şebeke, Reak�f, Evirici, Generatör, Kompanzasyon.

ABSTRACT

Studies on the eﬀect of distributed genera�on plants on electricity transmission and distribu�on grids are
gaining importance day by day. In the electricity distribu�on grids compensa�on investments are needed to
minimize grid losses. However according to the current Electricity Grid Regula�on, electricity power genera�on
plants are not obliged to reac�ve power compensa�on. In order to supply this reac�ve power requirement
of the electricity distribu�on grids; it is possible to beneﬁt distributed genera�on plants connected to the
electricity distribu�on grid. Photovoltaic and generator based distributed genera�on plants; because of they
can be suitable for remote control, they are able to supply reac�ve power to the electricity distribu�on grid
or to draw reac�ve power from the distribu�on grid when necessary.
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When distributed genera�on plants do not produce peak ac�ve energy, it is possible to use their suitable
capaci�es to supply reac�ve power requirements. In case such a market structure is formed by purchasing
reac�ve energy from distributed genera�on plants, the reac�ve power required in the electricity distribu�on
grid can be provided at more cost-eﬀec�ve instead of investments in the grid.
Keywords: Distributed Produc�on, Grid, Reac�ve, Inverter, Generator, Compensa�on.

1. GİRİŞ
Dünya üzerindeki enerji tüke�mi nüfus ar�şı, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak baş
döndürücü bir hızla artmaktadır. Bu enerji ih�yacını karşılamak için kullanılan fosil yakıtların yüksek miktarlarda
tüke�minden kaynaklanan çevre kirlenmesinin küresel ısınmayı ciddi şekilde etkiler duruma gelmesi, fosil
yakıtların sınırlı olup tükenecek olması gibi olumsuzlukların beraberinde git gide artan elektrik enerjisi talebi,
dünya genelinde alterna�f ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi teşvik etmiş�r. Bu alterna�f ve
yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz ve dalga olarak sıralanabilmektedir. Yukarıda
sayılan kaynaklar arasında en çok ilgiyi ve ya�rımı güneş enerjisi çekmektedir. Güneşten faydalanmak için
büyük santraller kurulduğu gibi şahısların kendi ev ya da iş yerlerinde kullandıkları sistemler de mevcu�ur.
Güneş enerjisi sistemleri, doğrudan elektrik dağı�m şebekesi ile bağlan�lı (on-grid) olarak kullanılabildiği gibi
şebekeden bağımsız (oﬀ-grid) olarak da kullanılabilmektedir.
Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin elde edilmesi, güneş panelleri yardımıyla gerçekleşmektedir.
Güneş panelleri içerisinde yarı-iletken hücreler bulunmakta, güneşten gelen foton enerjisi ise bu yarıiletken malzemeyle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.. Bu panellerin üre�ği elektrik, doğru akım
(DA)’dır. Sanayide ve konutlarda kullanılmakta olan elektrik ise alterna�f akım (AA)’dır. Bundan dolayı DAAA dönüşümünün yapılması gerekmektedir. Bu DA’yı AA’ya çevirmek için panel çıkışına inverter denilen ve
DA’yı AA’ya dönüştüren bir elektronik eleman bağlanmaktadır. İnverter çıkışındaki elektrik, son kullanıcının
tüketeceği enerjidir.
Güneş panelleri, güneş ışını geldiğinde ak�f güç üretmekte ve bu zaman dilimleri dışında ise tamamen pasiﬁze
olmaktadır. Yani bir günlük zaman dilimi referans alınırsa; 24 saa�n ortalama 8 saa�nde güneş panelleri
tara�ndan elektrik enerjisi üre�lmekte ancak kalan ortalama 16 saatlik zamanda bu sistemler devre dışı
kalmaktadır. Bu 8 saatlik ak�f kısımda, güneş ışınlarının dünyaya gelme açısı değiş�ğinden dolayı, panellerin
tam kapasite çalış�kları saat, bu 8 saatlik zaman diliminin yaklaşık olarak 2 saa�nde (öğle saatleri) mümkün
olabilmektedir. Güneş enerjisi sistemlerin en verimli saatleri öğle vakitleri olmasına karşın elektrik enerjisine
olan talebin en çok olduğu vakit öğle vakitlerinden ziyade akşam vakitleridir. Özellikle son yıllarda; büyük
ya�rımlarla kurulmuş ve işle�lmekte olan bu sistemlerin günün belirli saat dilimlerinde ak�f olmaları göz önüne
alınırsa, bu sistemlerin başka görevler için de kullanılması yönünde ﬁkirler sunulmaya başlanmış�r. Bu ikincil
görevlerden bazıları reak�f güç kompanzasyonu, harmonik kompanzasyonu ve on-line tap changer (OLTC)
şeklinde sıralanabilmektedir [1]. Bu çalışmada, güneş enerjisi sistemlerinin reak�f güç kompanzasyonunda
kullanılması konusu ele alınmış, klasik kompanzasyon ya�rımı yapılması yerine bu çalışmanın gerçekleş�rilmesi
durumunda ortaya çıkacak durumlar ortaya konulmuştur.
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2. MATERYAL VE METOD
Bir güneş enerji santrali tesis edilirken kullanılacak inverterin gücü, kurulacak panellerden elde edilecek
olan maksimum güce göre hesaplanıp seçilmektedir. Yani fotovoltaik sistem olarak da adlandırılan güneş
enerji sisteminin doğru akım tara�ndan gelen güce göre inverter gücü seçilmektedir. Fotovoltaik sistemde
reak�f güç elde edildikten sonra inverter, şebekeye bu referans reak�f gücü geçmeyecek şekilde reak�f güç
sağlayabilmektedir. Şebekedeki yükün kapasi�f karakterli olması durumunda inverterin endük�f karakterde,
endük�f karakterde olması durumunda ise kapasi�f karakterde olacak şekilde çalışması gerekmektedir [2].
2.1. Reak�f Güç Kompanzasyonu Gereksinimi
Reak�f enerjinin, istenilen yerde ve gerek�ği kadar üre�lmesine reak�f güç kompanzasyonu adı verilmektedir.
Bir başka ifadeyle, tüke�cilerin normal olarak şebekeden çek�kleri endük�f reak�f gücün kapasi�f güç vermek
sure�yle özel bir reak�f güç üre�cisi tara�ndan dengelenmesine reak�f güç kompanzasyonu denilmektedir
[3].
Saf sinüzoidal gerilim ile yük akımı arasındaki açının kosinüsü güç faktörü (PF) olarak adlandırılır. Bu açının
sı�ra veya sı�ra mümkün olduğunca yaklaş�rılması, reak�f güç kompanzasyonunun amacıdır. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tara�ndan yayınlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin ‘’Reak�f Enerjinin Kompanzasyonu’’
Başlıklı 14. Maddesinin
1. Bendinde: ‘’İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından;
aylık olarak sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde yirmiyi,
aylık olarak sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise yüzde onbeşi
geçemez.’’ denilmektedir [4]. Reak�f güç kompanzasyonu ile tüke�cinin güç faktörü düzel�lmiş olur. Dağı�m
şebekesine bağlı kompanzasyonu yapılmamış bir yükte meydana gelen ani reak�f güç değişimleri şebekedeki
gerilimin değişmesine yol açar. Gerilimdeki bu ani değişimler aynı noktaya bağlı olan diğer tüke�cileri de
olumsuz etkiler. Kompanzasyonun bir amacı da bu gerilim değişimlerini en aza indirmek�r [3].
Temel frekansta kapasi�f reak�f güç ile endük�f reak�f arasında güç 180° faz farkı vardır. Vektörel olarak
her iki reak�f güç aynı doğrultuda ve birbirlerine ters yöndedir. Bu iki güç bir arada kullanıldığında kapasi�f
güç, endük�f gücü azaltarak kompanzasyon etkisi yapar. Elektrik dağı�m şebekesi açısından kompanzasyonun
faydaları üç ana başlık al�nda toplanır. Bunlar; sistemin kapasitesinin artması, ısı kayıpları ve gerilim düşümünün
azalmasıdır [3].

Sistem Kapasitesinin Artması
Reak�f gücün kompanze edilmesinden sonra dağı�m hatlarından akan reak�f akım sisteme bağlanan
kompanzatör tara�ndan karşılanacağından görünür akım azalır. Böylece sistemdeki aşırı yüklenmelerin önüne
geçilebileceği gibi istek halinde ek kapasite de sağlanmış olur [5].
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Isı Kayıplarının Azalması
Elektrik tesislerinde meydana gelen enerji kayıpları, P_k = I^2 * R denklemindeki gibi ifade edilir. Bu kayıplar
puant ve minimum yük saatlerine, iletken kesitlerine ve uzunluklarına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle
toplam enerjinin %5’i kadar bir değer tutmaktadır. Denklemde görüldüğü gibi kayıplar akımın karesiyle
ଶ
(OHNWULNWHVLVOHULQGH
%XND\ÕSODUSXDQW
oran�
lıdır. Akım da güçPH\GDQDJHOHQHQHUMLND\ÕSODUÕܲ
faktörü ile değiş�ğinden dolayı
kayıpları güç faktörünün karesinin
tersi ile oran�lıdır.
 =  ܫısı5GHQNOHPLQGHNLJLELLIDGHHGLOLU
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Kompanzasyon
ile ha�an çekilen toplam akım azaldığı için buna bağlı olarak ısı kayıpları da azalır [6].
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Gerilim Düşümlerinin Azalması
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Enerji dağı�m sistemlerinde gerilim kontrolü öncelikle generatörleri ve trafoların kademelerini ayarlayarak
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yapılmalıdır.
Bu ayarlar yetersiz kalırsa güç faktörünün iyileş�rilmesi yoluna gidilmelidir. Bu amaçla,
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GL\DJUDPODU
NXOODQÕODELOLU
kullanılabilir.
Burada kondansatör
gerilimi
yüksel�
ği açıkça
görülmektedir
[3].
%XUDGDNRQGDQVDW|UNXOODQÕPÕQÕQJHULOLPL\NVHOWWL÷LDoÕNoDJ|UOPHNWHGLU>@


ùHNLO1*oNDWVD\ÕVÕQÕQJHULOLPGúP]HULQGHNLHWNLVL>@
<XNDUÕGDYHULOHQúHNLOGHDNRPSDQ]DV\RQ|QFHVLGXUXPXJ|VWHULUNHQENRPSDQ]DV\RQVRQUDVÕGXUXPXJ|VWHULU
5 YH ; KDWWÕQ DNWLI YH UHDNWLI GLUHQoOHUL U KDW EDúÕ JHULOLPL U KDWWÕQ VRQXQGDNL JHULOLPL

Yukarıda verilen şekilde a, kompanzasyon öncesi durumu gösterirken b, kompanzasyon sonrası durumu
ȟ࢛ ER\XQDJHULOLPGúPQYH߮ ID]DoÕVÕQÕJ|VWHULUùHNLOGHQGHJ|UOG÷JLELNRPSDQ]DV\RQ|QFHVLJHULOLP

gösterir.
R ve X ha�n ak�f ve reak�f dirençleri, U_1 hat başı gerilimi, U_2 ha�n sonundaki gerilimi,
GH÷HUL NRPSDQ]DV\RQ VRQUDVÕ JHULOLP GH÷HULQGHQ GDKD E\NWU %X GD JHULOLP GúPOHULQLQ NRPSDQ]DV\RQ

Δ_u boyuna
gerilim düşümünü ve � faz açısını gösterir. Şekilden de görüldüğü gibi kompanzasyon öncesi gerilim
VRQUDVÕQGDD]DOGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
değeri
 kompanzasyon sonrası gerilim değerinden daha büyüktür. Bu da gerilim düşümlerinin kompanzasyon
2.2. $.('$ùøoLQ5HDNWLI*o.RPSDQ]DV\RQX*HUHNVLQLPLQLQ.DUúÕODQPDVÕ
sonrasında azaldığını
göstermektedir.

(OHNWULN GD÷ÕWÕP VLVWHPOHULQGH DNWLI JoOH ELUOLNWH VLVWHPLQ LKWL\DFÕQÕQ NDUúÕODQPDVÕ LoLQ UHDNWLI Jo DNÕúÕ GD
HQHUML
VDQWUDOOHULQGH
UHWLOLS LOHWLOGLNWHQGereksiniminin
VRQUD WNHWLFL\H GD÷ÕWÕOPDVÕ
]RUXQOX ROVD GD
2.2.ROPDNWDGÕU
AKEDAŞ$NWLI
İçinJFQ
Reak�
f Güç
Kompanzasyonu
Karşılanması
UHDNWLI Jo LoLQ E|\OH ELU ]RUXQOXOXN \RNWXU 5HDNWLI Jo LKWL\Do GX\XODQ QRNWDODUGD LVWHQLOGL÷L NDGDU GH÷LúLN

Elektrik dağı�m sistemlerinde ak�f güçle birlikte sistemin ih�yacının karşılanması için reak�f güç akışı da
VLVWHPOHUOH UHWLOHELOLU %|\OHFH HQHUML GD÷ÕWÕP VLVWHPLQLQ oDOÕúPDVÕ LoLQ ùHNLO ¶GHNL JLEL LGHDO NRúXOODU

olmaktadır. Ak�f gücün enerji santrallerinde üre�lip ile�ldikten sonra tüke�ciye dağı�lması zorunlu olsa
ROXúWXUXOPXúROXU>@

da reak�f güç için böyle bir zorunluluk yoktur. Reak�f güç, ih�yaç duyulan noktalarda istenildiği kadar
değişik sistemlerle üre�lebilir. Böylece enerji dağı�m sisteminin çalışması için Şekil 2’deki gibi ideal koşullar
oluşturulmuş olur [2].
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ùHNLOøGHDO6LQVùHNLOOL$NÕPYH*HULOLP'DOJDVÕ
A.('$ù(OHNWULN'D÷ÕWÕP$ù\ÕOÕVRQXLWLEDUL\OH0:NXUXOXJFHVDKLSROXSEXWRSODPÕ0:H
  LOH \HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕ ROXúWXUPDNWDGÕU %X \HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕQÕQ GD÷ÕOÕPÕQD
EDNÕOGÕ÷ÕQGD0:H
UDNDPODHQ\NVHNSD\ÕQJQHúHQHUMLVLQGHROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
ùHNLO 493 MWe
AKEDAŞ
Elektrik Dağı�mRUDQÕQGD
A.Ş. 2019 yılı
sonu i�bariyle 692 MW kurulu güce sahip olup bu toplamı
¶WH$.('$ùE|OJHVLVÕQÕUODUÕLoHULVLQGH\HUDODQUHWLPVDQWUDOOHULQLQE|OJHGHNLWRSODPNXUXOXJFHRUDQÕ
ùHNLO dağılımına
(%71)
ile yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının
ùHNLOøGHDO6LQVùHNLOOL$NÕPYH*HULOLP'DOJDVÕ

¶WHLVH\LQH$.('$ùE|OJHVLQGHNLUHWLPVDQWUDOLWLSOHULQLQNHQGLDUDODUÕQGDNLRUDQÕYHULOPHNWHGLU%XUDGDQGD
bakıldığında
278 MWe (%40 oranında) rakamla en yüksek payın güneş enerjisinde olduğu görülmektedir. Şekil
A.('$ù(OHNWULN'D÷ÕWÕP$ù\ÕOÕVRQXLWLEDUL\OH0:NXUXOXJFHVDKLSROXSEXWRSODPÕ0:H
J|UOHFH÷L ]HUH E|OJHGH D]ÕPVDQPD\DFDN |OoGH ELU \HQLOHQHELOLU HQHUML SRWDQVL\HOL YH EX ND\QDNODUD GD\DOÕ

3’te
AKEDAŞ
bölgesi sınırları
alan üre�m santrallerinin
bölgedeki
toplam kurulu
güce oranı Şekil

 LOH \HQLOHQHELOLU
HQHUMLiçerisinde
ND\QDNODUÕyer
ROXúWXUPDNWDGÕU
%X \HQLOHQHELOLU
HQHUML ND\QDNODUÕQÕQ
GD÷ÕOÕPÕQD
UHWLP VDQWUDOOHUL PHYFXWWXU <HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕ\OD UHWLP \DSÕODQ VDQWUDOOHULQLQ WRSODP NXUXOX JFH

4’te
ise yine AKEDAŞ bölgesindeki
üre�
m santrali �plerinin kendi aralarındaki oranı verilmektedir.
EDNÕOGÕ÷ÕQGD0:H
RUDQÕQGD
UDNDPODHQ\NVHNSD\ÕQJQHúHQHUMLVLQGHROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
ùHNLOBuradan da
RUDQÕQD EDNÕOGÕ÷ÕQGD JQHú HQHUMLVL VDQWUDOOHULQLQ ¶ OÕN ELU SD\OD EX WRSODPGD \HU DOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU

¶WH$.('$ùE|OJHVLVÕQÕUODUÕLoHULVLQGH\HUDODQUHWLPVDQWUDOOHULQLQE|OJHGHNLWRSODPNXUXOXJFHRUDQÕ
ùHNLO
görüleceği
üzere; bölgede azımsanmayacak ölçüde bir yenilenebilir enerji potansiyeli ve bu kaynaklara
dayalı
YHQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕQD GD\DOÕ UHWLP VDQWUDOOHULQLQ NHQGL DUDODUÕQGDNL RUDQÕQD EDNÕOGÕ÷ÕQGD LVH JQHú
¶WHLVH\LQH$.('$ùE|OJHVLQGHNLUHWLPVDQWUDOLWLSOHULQLQNHQGLDUDODUÕQGDNLRUDQÕYHULOPHNWHGLU%XUDGDQGD
üre�
m santralleri mevcu�ur. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üre�m yapılan santrallerinin toplam kurulu
HQHUMLVLVDQWUDOOHULQLQ¶OLNELUSD\LOH\HUDOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU

J|UOHFH÷L ]HUH E|OJHGH D]ÕPVDQPD\DFDN |OoGH ELU \HQLOHQHELOLU HQHUML SRWDQVL\HOL YH EX ND\QDNODUD GD\DOÕ
güce
oranına bakıldığında güneş enerjisi santrallerinin %40’ lık bir payla bu toplamda yer aldığı görülmektedir.
UHWLP VDQWUDOOHUL PHYFXWWXU <HQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕ\OD UHWLP \DSÕODQ VDQWUDOOHULQLQ WRSODP NXUXOX JFH

1%
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üre�m santrallerinin
kendi aralarındaki oranına bakıldığında ise güneş
RUDQÕQD EDNÕOGÕ÷ÕQGD JQHú HQHUMLVL VDQWUDOOHULQLQ ¶ OÕN ELU SD\OD EX WRSODPGD \HU DOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU
25%
YHQLOHQHELOLU HQHUML ND\QDNODUÕQD GD\DOÕ UHWLP VDQWUDOOHULQLQ NHQGL DUDODUÕQGDNL RUDQÕQD EDNÕOGÕ÷ÕQGD LVH JQHú

enerjisi santrallerinin
%57’ lik bir pay ile yer aldığı görülmektedir.
29%
HQHUMLVLVDQWUDOOHULQLQ¶OLNELUSD\LOH\HUDOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU
1%

25%

29%

5%
Biyokütle
Hidrolik

40%

Kojen
'ƺŶĞƔ
5%
ŝŒĞƌ

Biyokütle
ùHNLO$.('$ù %|OJHVLQGHNLhUHWLP6DQWUDOOHULQLQ.XUXOX*FH2UDQÕ
Hidrolik
40%

Kojen
'ƺŶĞƔ
ŝŒĞƌ

ùHNLO$.('$ù %|OJHVLQGHNLhUHWLP6DQWUDOOHULQLQ.XUXOX*FH2UDQÕ
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7%

57%

7%

57%

Biyokütle
Hidrolik

35%

Kojen

1%

'ƺŶĞƔ
Biyokütle

Hidrolik
35%
ùHNLO$.('$ù %|OJHVLQGHNLhUHWLP6DQWUDOL7LSOHULQLQ.HQGL$UDODUÕQGDNL2UDQÕ
Kojen
1%

'ƺŶĞƔ
$.('$ù (OHNWULN 'D÷ÕWÕP $ù LúOHWPH VÕQÕUODUÕQGD \HU DODQ YH EX oDOÕúPDGD SLORW E|OJH RODUDN VHoLOHQ 1DUOÕ

%|OJHVLQGH 
\ÕOÕ VRQX LWLEDUL\OH
 0:H µOÕN JQHú HQHUML VDQWUDOL EXOXQPDNWDGÕU %|OJHGH VHoLOHQ YH DNWLI
ùHNLO$.('$ù
%|OJHVLQGHNLhUHWLP6DQWUDOL7LSOHULQLQ.HQGL$UDODUÕQGDNL2UDQÕ

AKEDAŞ
Elektrik Dağı�m A.Ş. işletme sınırlarında yer alan ve bu çalışmada pilot bölge olarak seçilen Narlı
RODUDNUHWLP\DSPDNWDRODQELUJQHúHQHUMLVDQWUDOLQLQ$÷XVWRVD\ÕLoHULVLQGHNLELUJQONUHWLPYHULOHULVDDWOLN
Bölgesinde
2019 yılı
sonuYHVDQWUDOLQJQLoHULVLQGHNLUHWLPH÷ULVLoÕNDUÕOPÕúWÕU
i�
bariyle
14VÕQÕUODUÕQGD
MWe ‘lık güneş
bulunmaktadır.
Bölgede
seçilen ve ak�f
ED]GDHOHDOÕQPÕú
7DEOR
ùHNLO
 RODUDN
$.('$ù (OHNWULN
'D÷ÕWÕP
$ù
LúOHWPH
\HU DODQenerji
YH EXsantrali
oDOÕúPDGD
SLORW
E|OJH
VHoLOHQ 1DUOÕ

olarak
üre�m
yapmakta
bir 
güneş
enerji
santralinin
Ağustos
ayı içerisindeki
birVHoLOHQ
günlük
üre�m verileri
%|OJHVLQGH

\ÕOÕ VRQXolan
LWLEDUL\OH
0:H
µOÕN JQHú
HQHUML VDQWUDOL
EXOXQPDNWDGÕU
%|OJHGH
YH DNWLI
7DEOR*QHú(QHUML6DQWUDOLQLQ6DDWOLN%D]OÕ%LU*QONhUHWLP9HULOHUL
saatlik
bazda ele alınmış (Tablo 1) ve santralin gün içerisindeki üre�m eğrisi çıkarılmış�r (Şekil 5).
RODUDNUHWLP\DSPDNWDRODQELUJQHúHQHUMLVDQWUDOLQLQ$÷XVWRVD\ÕLoHULVLQGHNLELUJQONUHWLPYHULOHULVDDWOLN
ED]GDHOHDOÕQPÕú 7DEOR YHVDQWUDOLQJQLoHULVLQGHNLUHWLPH÷ULVLoÕNDUÕOPÕúWÕU ùHNLO 
7DEOR*QHú(QHUML6DQWUDOLQLQ6DDWOLN%D]OÕ%LU*QONhUHWLP9HULOHUL

450
400
350
450
300
400
250
350
200
300
150
250
100
200
50
150
0
100
00:00
-50
50
0
00:00
-50

04:48

09:36

14:24

19:12

00:00

ùHNLO*QHú(QHUML6DQWUDOLQLQ6DDWOLN%D]OÕ%LU*QONhUHWLP(÷ULVL
04:48

09:36

14:24

19:12

00:00

ùHNLO*QHú(QHUML6DQWUDOLQLQ6DDWOLN%D]OÕ%LU*QONhUHWLP(÷ULVL
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04:48

04:48

Güneş enerjisi santrallerindeki inverterlerin ak�f güç üretmenin yanında, puant ak�f enerji üre�mi

*QHúHQHUMLVLVDQWUDOOHULQGHNL LQYHUWHUOHULQ DNWLIJoUHWPHQLQ \DQÕQGD SXDQWDNWLIHQHUMLUHWLPL \DSPDGÕNODUÕ

yapmadıkları zamanlarda kalan kapasitesinin, reak�f güç ih�yacının karşılanmasında kullanılabilmesi mümkün
]DPDQODUGDNDODQNDSDVLWHVLQLQ UHDNWLIJoLKWL\DFÕQÕQNDUúÕODQPDVÕQGDNXOODQÕODELOPHVLPPNQRODELOPHNWHGLU

olabilmektedir. Bu solar inverterler, boşta kalan kapasitesiyle şebekede bulunan reak�f güce ters bir reak�f

%XVRODULQYHUWHUOHUERúWDNDODQNDSDVLWHVL\OHúHEHNHGHEXOXQDQUHDNWLIJFHWHUVELUUHDNWLIJoUHWHUHNúHEHNH\H

güç üreterek
şebekeye ek fayda sağlayabilmektedir. Yani gündüz vakitlerinde solar inverter, ışınım miktarına
HN ID\GD VD÷OD\DELOPHNWHGLU <DQL JQG] YDNLWOHULQGH VRODU LQYHUWHU ÕúÕQÕP PLNWDUÕQD J|UH ELU PLNWDU DNWLI Jo

göreUHWLUNHQNDODQNDSDVLWHVL\OHGHUHDNWLIJoUHWHELOHFHNWLU*HFHVDDWOHULQGHLVHRUWDPGDÕúÕQÕPROPD\DFD÷ÕQGDQ
bir miktar ak�f güç üre�rken kalan kapasitesiyle de reak�f güç üretebilecek�r. Gece saatlerinde ise;
ortamda
ışınım olmayacağından solar inverterler tam kapasiteyle elektrik şebekesinde var olan reak�f güçleri
VRODULQYHUWHUOHUWDPNDSDVLWH\OHHOHNWULNúHEHNHVLQGHYDURODQUHDNWLIJoOHULNRPSDQ]HHWPHJ|UHYLQLNHQGLJo

kompanze
etme
görevini
kendi güç kapasitesi
üstlenebilecek�
Böylece
günün yaklaşık
8 saatlik
NDSDVLWHVL
RUDQÕQGD
VWOHQHELOHFHNWLU
%|\OHFHoranında
JQQ \DNODúÕN
 VDDWOLN r.
VUHFLQL
QHUHGH\VH
\DUÕP NDSDVLWH\OH
sürecini
neredeyse yarım kapasiteyle
geçiren ve diğer 16 saa�n 9 saatlik dilimde ise tamamen boş kalan güneş
JHoLUHQYHGL÷HUVDDWLQ
VDDWOLNGLOLPGHLVHWDPDPHQERúNDODQJQHúHQHUMLVLVWHPOHULDNWLIKDOHJHWLULOPLú
enerji
sistemleri 7/24 ak�f hale ge�rilmiş olabilecek�r.
RODELOHFHNWLU
WUDQVIRUPDW|U
PHUNH]LQH
ED÷OÕ
JQHú
HQHUML
VDQWUDOLQLQ
ERúWD
NDODQ
LQYHUWHUkapasitesinin
NDSDVLWHVLQLQ
Tablo7DEOR
2’de,¶GH
Narlı 1DUOÕ
transformatör
merkezine
bağlı
bir ELU
güneş
enerji
santralinin
boşta
kalan
inverter

reak�UHDNWLIJoUHWPHGHNXOODQÕOGÕ÷ÕQGDYHNXOODQÕOPDGÕ÷ÕGXUXPODUGDHOGHHGLOHQYHULOHUJ|VWHULOPLúWLU
f güç üretmede kullanıldığında ve kullanılmadığı durumlarda elde edilen veriler gösterilmiş�r.
dDOÕúPD
|QFHVLQGH
EDUDVÕQGDQ
oHNLOHQ
UHDNWLI
HQHUML6,460
MVar
09DUolup
ROXSçalışma
oDOÕúPDyapıldıktan
\DSÕOGÕNWDQsonra
VRQUD ile�
LOHWLP
Çalışma
öncesinde
ile�LOHWLP
m barasından
çekilen
reak�
f enerji
m
EDUDVÕQGDQoHNLOHQUHDNWLIHQHUML09DURODUDNKHVDSODQPÕúWÕU$UDGDNLIDUNLVH09DU¶GÕUdDOÕúPDQÕQ
barasından
çekilen reak�f enerji 1,901 MVar olarak hesaplanmış�r. Aradaki fark ise 4,559 MVar’dır. Çalışmanın
X\JXODPD\D
JHoPHVL
GXUXPXQGD
KHP
úHEHNHGHNLkayıplar
ND\ÕSODUhem
KHPde
GHklasik
NODVLNkompanzasyon
NRPSDQ]DV\RQsistemi
VLVWHPL kurulması
NXUXOPDVÕ
uygulamaya
geçmesi
durumunda,
hem
şebekedeki

sure�VXUHWL\OHROXúDFDNEHGHOHQD]DLQGLUJHQHELOHFHNWLU
yle oluşacak bedel en aza indirgenebilecek�r.

7DEOR1DUOÕ70%DUDVÕYH%D÷OÕ*QHú(QHUMLVLhUHWLP6DQWUDOLQLQ5HDNWLI(QHUML9HULOHUL

SAAT

<7>E <7>E
<7>E
<7>E
GES
mZd7>7>7Z
Em<d7& <W^7d7&
GES
Em<d7& <W^7d7&
mZd7D
Z<d7&
Z<d7& Z<d7&
<W^7d^7
Z<d7&
Z<d7&
D7<dZ/
EZ:7
EZ:7
EZ:7
(MW)
EZ:7
EZ:7
(MWe)
(MVAr x 10)
(MVAr)
(MVAr)
(MVAr)
(MVAr)

00:00

0,481

0

0,002

0,8

0

0,481

0

01:00

0,293

0

0,002

0,8

0

0,293

0

02:00

0,365

0

0,002

0,8

0

0,365

0

03:00

0,075

0,024

0,002

0,8

0

0,075

0,024

04:00

0,011

0,036

0,002

0,8

0

0,011

0,036

05:00

0,022

0,057

0,001

0,8

0

0,022

0,057

06:00

0,001

0,156

0,046

0,8

7,54

0

0

07:00

0

0,312

0,216

0,8

5,84

0

0

08:00

0,002

0,082

0,406

0,8

3,94

0

0

09:00

0,066

0,025

0,551

0,8

2,49

0

0

10:00

0,284

0

0,658

0,8

1,42

0

0

11:00

0,313

0

0,715

0,8

0,85

0

0

12:00

0,501

0

0,731

0,8

0,69

0

0

13:00

0,499

0

0,697

0,8

1,03

0

0

14:00

0,431

0

0,633

0,8

1,67

0

0

15:00

0,343

0

0,532

0,8

2,68

0

0

16:00

0,273

0

0,385

0,8

4,15

0

0

17:00

0,212

0

0,193

0,8

6,07

0

0

18:00

0,32

0

0,037

0,8

7,63

0

0
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19:00

0,739

0

0,001

0,8

7,99

0

0

20:00

0,259

0

0,002

0,8

0

0,259

0

21:00

0,132

0,001

0,002

0,8

0

0,132

0,001

22:00

0,08

0

0,002

0,8

0

0,08

0

23:00

0,002

0,063

0,002

0,8

0

0,002

0,063

5,704

0,756

5,82

19,2

53,99

1,72

0,181

dKW>D

6,46

1,901

Mevcut
durumda, üre�m satrallerinin reak�f güç üretme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dağı�m şirke�nin
0HYFXWGXUXPGDUHWLPVDWUDOOHULQLQUHDNWLIJoUHWPH]RUXQOXOX÷XEXOXQPDPDNWDGÕU'D÷ÕWÕPúLUNHWLQLQUHDNWLI

Jo LKWL\DFÕQÕ E|\OH ELU oDOÕúPD VXUHWL\OH NDUúÕOD\DELOPHVL LoLQ ELUWDNÕP JHUHNVLQLPOHUH LKWL\Do GX\XOPDNWDGÕU
%XQODUGDQED]ÕODUÕ

reak�f güç ih�yacını böyle bir çalışma sure�yle karşılayabilmesi için birtakım gereksinimlere ih�yaç
duyulmaktadır. Bunlardan bazıları;

hUHWLP VDQWUDOLQLQ X]DNWDQ RNXPD VLVWHPL LOH VRUXQVX] ELU úHNLOGH L]OHQHELOPHVL YH X]DNWDQ NRQWURO
HGLOHELOPHVL YDUVDEX\|QGHDOW\DSÕHNVLNOLNOHULQLWDPDPODPDVÕ

hUHWLPVDQWUDOLQL]QLQLQDOÕQPDVÕ
• Üre�m santralinin uzaktan okuma sistemi ile sorunsuz bir şekilde izlenebilmesi ve uzaktan kontrol
 (OHNWULNRWRULWHOHULQFHJHUHNLUVH PHY]XDWVDO GH÷LúLNOLNOHUH JLGLOPHVL
edilebilmesi, varsa bu yönde altyapı eksikliklerini tamamlaması,
RODUDNVD\ÕODELOPHNWHGLU


3. 6218d
• Üre�
m santralin izninin alınması,

• Elektrik otoritelerince gerekirse mevzuatsal değişikliklere gidilmesi,

GQG]YDNLWOHULQGHDNWLIJoUHWHQIRWRYROWDLNVLVWHPOHULQ JQHúLQROPDGÕ÷ÕVDDWOHUGHYHJQHúÕúÕQÕPÕQÕQGúN

olarak sayılabilmektedir.

VHYL\HGH ROGX÷X YDNLWOHUGH LQYHUWHULQ DNWLI Jo UHWLPLQGHQ NDODQ NDSDVLWHVL |OoVQGH úHEHNHGHNL UHDNWLI
JFQQ EDVWÕUÕOPDVÕQGD NXOODQÕOPDVÕ PPNQGU %X oDOÕúPDGD úHEHNH ED÷ODQWÕOÕ IRWRYROWDLN VLVWHPOHUGHNL

3. SONUÇ
LQYHUWHUOHULQ DNWLIJoUHWLPLQLQ\DQÕQGDúHEHNHGHROXúDQUHDNWLIJoOHULQHOLPLQDV\RQXQGDNXOODQÕOPDVÕ UHDNWLI
Gündüz
vakitlerinde ak�f]HULQGHGXUXOPXúWXU
güç üreten fotovoltaik sistemlerin, güneşin olmadığı saatlerde ve güneş ışınımının
JoNRPSDQ]DV\RQX

düşük seviyede olduğu vakitlerde inverterin ak�f güç üre�minden kalan kapasitesi ölçüsünde, şebekedeki
reak�fÇDOÕúPD
gücünün
bas�rılmasında
mümkündür.
BuPHNDQL]PDVÕ
çalışmada KHP
şebeke
bağlan�
lı fotovoltaik
NDSVDPÕQGD
HOH DOÕQDQkullanılması
ROXúDFDN UHDNWLI
HQHUML PDUNHW
UHWLP
WHVLVL VDKLELQH
KHP GH
sistemlerdeki
inverterlerin, ak�f güç üre�minin yanında şebekede oluşan reak�f güçlerin eliminasyonunda
GD÷ÕWÕPúLUNHWLQHoHúLWOLID\GDODUVD÷OD\DFDNWÕUhUHWLPWHVLVLDoÕVÕQGDQUHWLOHQUHDNWLIHQHUMLQLQGD÷ÕWÕPúLUNHWLQH
kullanılması
(reak�
f güç kompanzasyonu)
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durulmuştur.
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RODFDNWÕU
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LKWL\DFÕQÕQ
NDUúÕODQPDVÕ
DGÕQD
NRPSDQ]DV\RQ
VLVWHPLQLQ
NXUXOPDVÕ
\HULQH UHWLP
WHVLVLQGHQ
UDNDPODUOD
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kapsamında
ele alınan;
oluşacak
reak�f enerji
market
mekanizması,
hem üre�
m tesisiGúN
sahibine
hem
UHDNWLI
HQHUMLneVDWÕQ
DOÕQDFD÷Õ
LoLQ
NRPSDQ]DV\RQ
NXUXOXUNHQ
\DWÕUÕP
PDOL\HWLdağı�
HQ D]D
de dağı�
m şirke�
çeşitli
faydalar
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r. Üre�VLVWHPL
m tesisi
açısından;ROXúDFDN
üre�lenELU
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f enerjinin
m

şirke�LQGLUJHQHFHNWLU$\UÕFDHOHNWULNGD÷ÕWÕPúHEHNHVLQGHNLJoYHÕVÕND\ÕSODUÕQÕQD]DOPDVÕúHEHNHGHYDURODQUHDNWLI
ne sa�lması ile ekstradan kazanç sağlanmış olacak�r. Böylece büyük ya�rımlar yapılarak inşa edilen
JoOHUGHQ
\NOHQPHOHULQ
RUWDGDQ
NDOGÕUÕOPDVÕ
JoOHULQ
QHGHQr.ROGX÷X
JHULOLP
bu elektrik
üre�ND\QDNOÕ
m tesislerinden
en yüksek
düzeyde
faydaUHDNWLI
sağlanmış
olacak�
Dağı�m
şirke�GDOJDODQPDODUÕQÕQ
açısından ise;

reak�fHQJHOOHQPHVLYHKDWWDQGDKDID]ODDNWLIHQHUMLLOHWLOHFH÷LQGHQUHWLPLOHWLPYHGD÷ÕWÕPVLVWHPOHULQLQNDSDVLWHVLQLQ
güç ih�yacının karşılanması adına kompanzasyon sisteminin kurulması yerine üre�m tesisinden düşük
DUWPDVÕVD÷ODQDELOHFHNWLU
rakamlarla
reak�f enerji sa�n alınacağı için, kompanzasyon sistemi kurulurken oluşacak bir ya�rım maliye�

en aza indirgenecek�r. Ayrıca elektrik dağı�m şebekesindeki güç ve ısı kayıplarının azalması, şebekede var
olan reak�f güçlerden kaynaklı yüklenmelerin ortadan kaldırılması, reak�f güçlerin neden olduğu gerilim
dalgalanmalarının engellenmesi ve ha�an daha fazla ak�f enerji ile�leceğinden üre�m, ile�m ve dağı�m

4. .$<1$./$5

sistemlerinin kapasitesinin artması sağlanabilecek�r.


[1] 7HNLQ 0 (OHNWULN ùHEHNHOHULQGHNL 5HDNWLI *oOHULQ )RWRYROWDLN 6LVWHPOHUOH %DVWÕUÕOPDVÕ 'RNWRUD 7H]L
.DKUDPDQPDUDú 6Wo øPDP hQLYHUVLWHVL )HQ %LOLPOHUL (QVWLWV (OHNWULN-(OHNWURQLN 0KHQGLVOL÷L $QDELOLP
'DOÕ
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Elektrik şebekesinin verimli, güvenli işle�lmesini ve enerjinin kaliteli tedarikini güvence al�na alan performans
standartları modern güç sistemlerinde önemli hususlardır.
İle�m ve dağı�m şebekeleri için emremadelik terimi, gücün ne kadar süreyle mevcut olacağı anlamına
gelmektedir. Emreamadelik genellikle yüzde olarak belir�lmektedir Güvenilirlik, enerjinin mevcut olduğu süreyi,
arıza sıklığını, çeşitli arıza türlerini ve çalışma marjlarını tanımlayan durumları veya tek bileşenli arızaların ne
zaman sistem arızalarına yol açabileceğini kapsar. Hem arıza tanımı hem de arıza olması olasılığı güvenilirliğin
kilit unsurlarıdır. Emreamadelik ve güvenilirlik, her biri bir sürecin devam e�ği ve çalış�ğı zamanın bir ölçüsü
(ya da zamanın yüzdesi) olması nedeniyle yakından ilgilidir. Bununla birlikte, emreamadelik, bir işlemin
kesin�ye uğramasından sonraki süreye bağlıyken, güvenilirlik işlem kesin�lerine neden olabilecek olayların
sayısını içermektedir. Yaygın olarak kabul edilen görüşe göre güvenilirlik, bir arızanın ortaya çıkma olasılığını
azaltmak için yapılabilecek her şeydir. Yüksek güvenilirlik bir güç sistemi kullanılabilirliğini ar�rmalı ve arıza
olaylarının sayısını azaltmalıdır. Ancak bu iki ölçüm eşit oranda geliş�rilmesi gerekli değildir. Örneğin, belirli
eylemler arıza sayısını önemli ölçüde azaltabilirken, kalan arıza olayları için uzun onarım süreleri hala düşük
sistem emreamadeliğe neden olabilir. Teknik kalite ise, ile�m ve dağı�m sisteminin kullanıcıların elektrik
enerjisi talebini; gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir değişim
sınırları içerisinde kesin�siz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme kapasitesidir.
Emreamadelik, güvenilirlik ve teknik kalite birbiriyle ilişkili olup sistemin bütünsel bir bakışla verimli işle�lmesini
ve müşteri memnuniye�ni sağlamaktadır.

Sistem performansına etki eden bu üç önemli parametrenin

ölçülmesi çeşitli performans göstergeleri ile mümkündür.
İle�m ve Dağı�m Şebekesi Operatörlerinin teknik anlamda uyması gereken kurallar ve performans standartları
ülkelerdeki Düzenleyici Kuruluşlar tara�ndan yayımlanan yönetmeliklerle belirlenmektedir. EPDK Türkiye’de
bu görevi yerine ge�rmektedir. Mevcut ulusal yönetmelikler ile�m sistemi performansının değerlendirmesine
ışık tutacak göstergeler tanımlamamaktadır. ENS, AIT, SAIDI, SAIFI ve MAIFI ENTSO-E üyeleri tara�ndan
çoğunlukla takip edilen göstergelerdir. Bunun yanında teknik kaliteye dair birçok göstergede sürekli takip
edilerek raporlanmaktadır. ENTSO-E üyeleri gerilim kalitesini EN50160 standardı çerçevesinde izlemektedir.
Önemli bir teknik kalite problemi olan gerilim çukur ve tepeleri Şebeke Yönetmeliği’nde ele alınmamış�r.
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Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Dağı�mı ve Perakende Sa�şına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ndeki
teknik kalite ile ilgili maddelerin bütünsel bir şekilde ele alınarak uluslararası standartlara uygun şekilde
gözden geçirilmesi, eşik değerlerin tekrar tanımlanması, emreamadelik ve güvenilirlik ile ilgili performans
göstergelerinin ENTSO-E uygulamaları doğrultusunda verimli ve etkin bir şebeke yöne�mi için yol gösterici
olacak�r.
Bu çalışmada ile�m ve dağı�m şebekesinde emreamadelik, güvenilirlik ve teknik kalite parametrelerinin
tanımlanması ve ölçülmesine yönelik dünyada ve ülkemizdeki uygulamalar, ilgili standart ve yönetmelikler
ışığında ele alınarak kapsamlı öneriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İle�m Sistemi, Dağı�m Sistemi, Güvenilirlik, Emreamadelik, Teknik Kalite

Giriş
Son yıllarda elektrik hizme�nde sürdürülebilirlik, emreamadelik ve hizmet kalitesi izlenmesi gereken önemli
parametreler haline gelmiş�r. Bunun yanında, elektrik şebekelerine bağlı elemanlar teknolojinin gelişmesiyle
ekonomi ve performans gereksinimlerine bağlı olarak elektrik kalitesine daha hassas olarak üre�lmekte
ve çalış�rılmaktadır. Ülkelerarası enerji �care�nin yaygınlaşması enerji otoriteleri arasında belli hizmet
standartlarının belirlenmesi ve ülkeler tara�ndan benzer şebeke izleme mekanizmalarının kullanımı ih�yacını
doğurmuştur. Uygulamada her şebekenin ih�yacı ve yapısına göre çeşitli farklılıklar bulunmakla birlikte
ENTSO-E ülkelerinde emreamadelik, güvenilirlik ve teknik kalite alanlarında takip edilen ve hesaplanıp tutulan
belirli parametler ve endeksler bulunmaktadır. Bir ile�m-dağı�m sistemi için bu verilerin tutulmasının sistem
arızalarına proak�f yaklaşım geliş�rilebilmesi, sistem beklenirliğinin ar�rılması ve son kullanıcı ih�yaçlarına
hitap eden bir hizmet kalitesine ulaşılması gibi faydaları mevcu�ur.
Bu çalışmada ülkemizde bu alanda var olan çalışmaların geliş�rilmesine katkı sağlamak amacıyla ülkemiz ve
çeşitli ENTSO-E ülkeleri bazında karşılaş�rmalar yapılarak üye ülkelerdeki söz konusu endeks ve parametre
odaklı çalışmaların ülkemizde uygulanabilirliği tar�şılmış�r.

Performans Kriterleri
Enerji talebinin ar�ğı, ile�m ve dağı�m şebekelerinde lineer olmayan özellikte elemanların kullanımının
yaygınlaş�ğı günümüzde sistemlerde enerji verimliliğinin sağlanması için sistem performansının ölçülebilirliğinin
ar�rılması önem kazanmış�r. Sistem operatörlerine bu yeteneğin kazandırılması ancak hem ile�m hem
de dağı�m sistemlerinde ilgili şebekenin ih�yacına ve önceliklerine uyumlu ve sistem parametrelerine
uygulanabilir belirli performans kriterlerinin oluşturulması ile mümkündür.
Performans kriterleri; ile�m ve dağı�m son kullanıcılarına götürülen hizme�n kalitesini ölçer ve sistem
operatörlerine hizme�n sürdürülebilirliği hakkında ﬁkir verir. Genel olarak performans kriterleri Güç Kalitesi,
Güvenilirlik ve Emreamadelik başlıkları al�nda değerlendirilir. Güç Sistemlerinde emremadelik terimi, gücün
ne kadar süreyle mevcut olacağı anlamına gelmektedir. Güvenilirlik ise bir arızanın ortaya çıkması yani gücün
kesilmesi olasılığını ifade etmektedir. Bir başka ifade ile bir güç sisteminde kesin�ye sebep olacak arıza
olayları sayısı ne kadar az ise sistem o kadar güvenilirdir. Güç Kalitesi ise gerilimin genliğinin anma değeri
ve frekansın anma değerlerini koruması ve gerilim dalga şeklinin sinüs biçiminde bulunmasıdır. Güç kalitesi
parametreleri belirli bir sistemdeki gerilimi, akımı ve frekansı; frekans değişimi, gerilim dalgalanması, geçici
olaylar (tranzientler), akım ve gerilim harmonikleri, gerilim dengesizliği, gerilim yükselmesi ve gerilim çukuru
başlıklarında inceler. Güç Kalitesi, Güvenilirlik ve Emreamadelik fenomenleri arasındaki ilişki Tablo 1’de
görselleş�rilmiş�r.[3]
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Tablo 1. WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ<ƌŝƚĞƌůĞƌŝ&ĞŶŽŵĞŶůĞƌŝƌĂƐŦŶĚĂŬŝ7ůŝƔŬŝ
Tablo 1. WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ<ƌŝƚĞƌůĞƌŝ&ĞŶŽŵĞŶůĞƌŝƌĂƐŦŶĚĂŬŝ7ůŝƔŬŝ

^Ƃǌ
ŬŽŶƵƐƵ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝ
ǀƌƵƉĂ
ǀĞ ƺŶǇĂ͛ĚĂ
ƺůŬĞůĞƌĚĞ
ĞŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŒŝ
ǀĞ
Söz
konusu
performans
kriterleri
Avrupa
ve Dünya’da
çeşitliĕĞƔŝƚůŝ
ülkelerde
sistem ƐŝƐƚĞŵ
emreamadeliği
ve güvenilirliğini
^Ƃǌ ŬŽŶƵƐƵ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝ ǀƌƵƉĂ ǀĞ ƺŶǇĂ͛ĚĂ ĕĞƔŝƚůŝ ƺůŬĞůĞƌĚĞ ƐŝƐƚĞŵ ĞŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŒŝ ǀĞ
ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝŶŝƂůĕŵĞŬŝĕŝŶĂŬƚŝĨŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ŶǇĂǇŐŦŶŬƵůůĂŶŦůĂŶĞŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬĞŶĚĞŬƐůĞƌŝ
ölçmek
için ak�f olarak kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan emreamadelik endeksleri ENS (Sağlanamayan
ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝŶŝƂůĕŵĞŬŝĕŝŶĂŬƚŝĨŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ŶǇĂǇŐŦŶŬƵůůĂŶŦůĂŶĞŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬĞŶĚĞŬƐůĞƌŝ
E^;^ĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶŶĞƌũŝͿǀĞ/d;KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ƺƌĞƐŝͿ͚Ěŝƌ͘E^ĂƌŦǌĂůĂƌǀĞďĞŶǌĞƌŝƐĞďĞƉůĞƌůĞďŝƌ
Enerji)
ve AIT (Ortalama Kesin� Süresi) ‘dir. ENS arızalar ve benzeri sebeplerle bir sistemde son kullanıcılara
E^;^ĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶŶĞƌũŝͿǀĞ/d;KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ƺƌĞƐŝͿ͚Ěŝƌ͘E^ĂƌŦǌĂůĂƌǀĞďĞŶǌĞƌŝƐĞďĞƉůĞƌůĞďŝƌ
ƐŝƐƚĞŵĚĞƐŽŶŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌĂƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶƚŽƉůĂŵĞŶĞƌũŝǇŝŝĨĂĚĞĞĚĞƌ͘/d;KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ƺƌĞƐŝͿŝƐĞ
ƐŝƐƚĞŵĚĞƐŽŶŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌĂƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶƚŽƉůĂŵĞŶĞƌũŝǇŝŝĨĂĚĞĞĚĞƌ͘/d;KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ƺƌĞƐŝͿŝƐĞ
sağlanamayan
toplam enerjiyi ifade eder. AIT (Ortalama Kesin� Süresi) ise bir sistemde yıllık kesin� süresinin
biƌƐŝƐƚĞŵĚĞǇŦůůŦŬŬĞƐŝŶƚŝƐƺƌĞƐŝŶŝŶďŝƌƂůĕƺƐƺĚƺƌ͘ƵĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŐĞŶĞůŚĞƐĂƉůĂŶŵĂŵĞƚŽĚŽůŽũŝůĞƌŝǀĞ
biƌƐŝƐƚĞŵĚĞǇŦůůŦŬŬĞƐŝŶƚŝƐƺƌĞƐŝŶŝŶďŝƌƂůĕƺƐƺĚƺƌ͘ƵĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŐĞŶĞůŚĞƐĂƉůĂŶŵĂŵĞƚŽĚŽůŽũŝůĞƌŝǀĞ
bir ölçüsüdür.
Ed^K-ƺůŬĞůĞƌŝĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝŬƵůůĂŶŦŵǇƺǌĚĞůĞƌŝdĂďůŽϮ͛ĚĞǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘[ϭϭ]
Ed^K-ƺůŬĞůĞƌŝĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝŬƵůůĂŶŦŵǇƺǌĚĞůĞƌŝdĂďůŽϮ͛ĚĞǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘[ϭϭ]
dĂďůŽϮ͘zĂǇŐŦŶ<ƵůůĂŶŦůĂŶŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŝŶ&ŽƌŵƺůůĞƌŝǀĞmůŬĞůĞƌĐĞ<ƵůůĂŶŦŵzƺǌĚĞůĞƌŝ
dĂďůŽϮ͘zĂǇŐŦŶ<ƵůůĂŶŦůĂŶŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŝŶ&ŽƌŵƺůůĞƌŝǀĞmůŬĞůĞƌĐĞ<ƵůůĂŶŦŵzƺǌĚĞůĞƌŝ

D
D

dE/D
dE/D

Tedarikin
Tedarikin
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ
ͬ^ƺƌĞŬůŝůŝŒŝ
ͬ^ƺƌĞŬůŝůŝŒŝ

^ĂŒůĂŶŵĂǇĂŶŶĞƌũŝ
^ĂŒůĂŶŵĂǇĂŶŶĞƌũŝ
;E^Ϳ
;E^Ϳ

Tedarikin
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ
ͬ^ƺƌĞŬůŝůŝŒŝ
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&KZDm>
&KZDm>
ƌŦǌĂůĂƌƐĞďĞďŝǇůĞ
ƌŦǌĂůĂƌƐĞďĞďŝǇůĞ
ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌĞ
ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌĞ
ƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶƚŽƉůĂŵ
ƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶƚŽƉůĂŵ
ĞŶĞƌũŝŵŝŬƚĂƌŦŶŦǀĞƌŝƌ͘
ĞŶĞƌũŝŵŝŬƚĂƌŦŶŦǀĞƌŝƌ͘
ܵܰܧ

==ܵܰܧ
ܧܧ



>%50
>%50



ܧܧ
 сŚĞƌďŝƌĂƌŦǌĂĚĂ
 сŚĞƌďŝƌĂƌŦǌĂĚĂ
ŵƺƔƚĞƌŝůĞre
ŵƺƔƚĞƌŝůĞre
ƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶĞŶĞƌũŝ
ƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶĞŶĞƌũŝ
;DtŚͿ
;DtŚͿ

KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ
^ƺƌĞƐŝ;/dͿ

d^K͛ůĂƌĚĂ<ƵůůĂŶŦŵ
d^K͛ůĂƌĚĂ<ƵůůĂŶŦŵ
zƺǌĚĞƐŝ
zƺǌĚĞƐŝ

/dǇŦůůŦŬkesinti
ƐƺƌĞƐŝŶŝŶďŝƌ
ƂůĕƺƐƺĚƺƌ͘ŝƌŝŵŝ
ĚŬͬǇŦů
60 ݔσ ܧ
= ܶܫܣ
ܲ௧
ܲ௧ сdƺŵƐŝƐƚĞŵŝŶ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦŽƌƚĂůĂŵĂŐƺĕ
;DtͿ

09/07/2020

>%30

ŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŒŝŶ ǇĂŶŦŶĚĂ ƚĂŬŝƉ ĞĚŝůĞŶ ĚŝŒĞƌ ďŝƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ŬƌŝƚĞƌŝ ĚĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬƚŝƌ͘ 'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ
Ed^K- ƺůŬĞůĞƌŝŶĐĞ ŬĞƐŝŶƚŝ ƐƺƌĞƐŝ ǀĞ ŬĞƐŝŶƚŝ ƐŦŬůŦŬůĂƌŦŶĂ ŽĚĂŬůĂŶĂŶ ^// ;^ŝƐƚĞŵ KƌƚĂůĂŵĂ <ĞƐŝŶƚŝ
^ƺƌĞƐŝŶĚĞŬƐŝͿ͕^/&/;^ŝƐƚĞŵKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ŦŬůŦŒŦŶĚĞŬƐŝͿǀĞD/&/;ŶůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ŦŬůŦŒŦ
ŶĚĞŬƐŝͿĞŶĚĞŬƐůĞƌŝǇůĞŚĞƐĂƉůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ƵĞŶĚĞŬƐůĞƌƂǌĞůůŝŬůĞĚĂŒŦƚŦŵŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌŝŶĐĞŬƵůůĂŶŦůŦƌŬĞŶ
ĨĂƌŬůŦ ƺůŬĞ ŝůĞƚŝŵ ŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌŝ ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ĚĂ ƚƌĂĨŽ ǀĞ ĞůĞŬƚƌŝŬ ŝůĞƚŝŵ ŚĂƚƚŦ ďĂǌůŦ ŬƵůůĂŶŦŵ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ ĚĞ

ƂůĕƺƐƺĚƺƌ͘ŝƌŝŵŝ
ĚŬͬǇŦů
Tedarikin
KƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ
60 ݔσ ܧ
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ
>%30
^ƺƌĞƐŝ;/dͿ
= ܶܫܣ
ͬ^ƺƌĞŬůŝůŝŒŝ
ܲ௧
ܲ௧ сdƺŵƐŝƐƚĞŵŝŶ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦŽƌƚĂůĂŵĂŐƺĕ
Bu endekslerin genel hesaplanma metodolojileri ve ENTSO-E
ülkeleri arasındaki kullanım yüzdeleri Tablo 2 ’de
;DtͿ
verilmiş�r.[11]

Emreamadeliğin
yanında
takip
edilen
diğer
bir performans
kriteri
de güvenilirlik�
r. Güvenilirlik
ENTSO-E
ŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŒŝŶ
ǇĂŶŦŶĚĂ
ƚĂŬŝƉ
ĞĚŝůĞŶ
ĚŝŒĞƌ
ďŝƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
ŬƌŝƚĞƌŝ
ĚĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬƚŝƌ͘
'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ
Ed^K-kesin�
ƺůŬĞůĞƌŝŶĐĞ
ƐƺƌĞƐŝ
ǀĞ ŬĞƐŝŶƚŝodaklanan
ƐŦŬůŦŬůĂƌŦŶĂSAIDI
ŽĚĂŬůĂŶĂŶ
;^ŝƐƚĞŵ
KƌƚĂůĂŵĂ
ülkelerince
süresiŬĞƐŝŶƚŝ
ve kesin�
sıklıklarına
(Sistem^//
Ortalama
Kesin�
Süresi<ĞƐŝŶƚŝ
Endeksi),
^ƺƌĞƐŝŶĚĞŬƐŝͿ͕^/&/;^ŝƐƚĞŵKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ŦŬůŦŒŦŶĚĞŬƐŝͿǀĞD/&/;ŶůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ^ŦŬůŦŒŦ
SAIFI
(Sistem Ortalama Kesin� Sıklığı Endeksi ) ve MAIFI (Anlık Ortalama Kesin� Sıklığı Endeksi) endeksleriyle
ŶĚĞŬƐŝͿĞŶĚĞŬƐůĞƌŝǇůĞŚĞƐĂƉůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ƵĞŶĚĞŬƐůĞƌƂǌĞůůŝŬůĞĚĂŒŦƚŦŵŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌŝŶĐĞŬƵůůĂŶŦůŦƌŬĞŶ
hesaplanmaktadır. Bu endeksler özellikle dağı�m operatörlerince kullanılırken farklı ülke ile�m operatörleri
ĨĂƌŬůŦ ƺůŬĞ ŝůĞƚŝŵ ŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌŝ ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ĚĂ ƚƌĂĨŽ ǀĞ ĞůĞŬƚƌŝŬ ŝůĞƚŝŵ ŚĂƚƚŦ ďĂǌůŦ ŬƵůůĂŶŦŵ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ ĚĞ
tara�ndan da trafo ve elektrik ile�m ha� bazlı kullanım örnekleri de mevcu�ur. SAIDI, SAIFI ve MAIFI güvenilirlik
ŵĞǀĐƵƚƚƵƌ͘ ^//͕ ^/&/ ǀĞ D/&/ ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ ĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŝŶ ŐĞŶĞů ŚĞƐĂƉůĂŵĂ ŵĞƚŽĚŽůŽũŝůĞƌŝ ǀĞ
endekslerinin genel hesaplama metodolojileri ve ülkelerce kullanım yüzdeleri Tablo 3’te verilmiş�r.[11]
ƺůŬĞůĞƌĐĞŬƵůůĂŶŦŵǇƺǌĚĞůĞƌŝdĂďůŽϯ͛ƚĞǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ϭϭ
Tablo 3.zĂǇŐŦŶ<ƵůůĂŶŦůĂŶ'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬŶĚĞŬƐůĞƌŝŶŝŶ&ŽƌŵƺůůĞƌŝǀĞmůŬĞůĞƌĐĞ<ƵůůĂŶŦŵzƺǌĚĞůĞƌŝ

D

^ŝƐƚĞŵ'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝ

^ŝƐƚĞŵ'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝ

^ŝƐƚĞŵ'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝ

dE/D

&KZDm>

^ŝƐƚĞŵKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ
^ƺƌĞƐŝŶĚĞŬƐŝ;^//Ϳ

^//ŵƺƔƚĞƌŝďĂƔŦŶĂ
ǇŦůůŦŬŽƌƚĂůĂŵĂŬĞƐŝŶƚŝ
ƐƺƌĞƐŝŶŝǀĞƌŝƌ͘
σ ܰ ݎݔ
ܵ= ܫܦܫܣ
ܰ௧
ݎ = her ĂƌŦǌĂŝĕŝŶĂƌŦǌĂ
ŐŝĚĞƌŵĞƐƺƌĞƐŝŶŝǀĞƌŝƌ͘
ܰ = ŬĞƐŝŶƚŝǇĞƵŒƌĂǇĂŶ
ŵƺƔƚĞƌŝƐĂǇŦƐŦ
ܰ௧ сƚŽƉůĂŵŵƺƔƚĞƌŝ
ƐĂǇŦƐŦ

^ŝƐƚĞŵKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ
^ŦŬůŦŒŦŶĚĞŬƐŝ;^/&/Ϳ

ŶůŦŬKƌƚĂůĂŵĂ<ĞƐŝŶƚŝ
^ƺƌĞƐŝŶĚĞŬƐŝ;D/&/Ϳ

^/&/ŵƺƔƚĞƌŝďĂƔŦŶĂ
ǇŦůůŦŬŽƌƚĂůĂŵĂŬĞƐŝŶƚŝ
ƐĂǇŦƐŦŶŦǀĞƌŝƌ͘
σ ܰ
ܵ= ܫܨܫܣ
ܰ௧

ܰ сŬĞƐŝŶƚŝǇĞƵŒƌĂǇĂŶ
ŵƺƔƚĞƌŝ ƐĂǇŦƐŦ
ܰ௧ сƚŽƉůĂŵŵƺƔƚĞƌŝ
ƐĂǇŦƐŦ

D/&/ŵƺƔƚĞƌŝďĂƔŦŶĂ
ǇŦůůŦŬŽƌƚĂůĂŵĂϯĚĂŬŝŬĂ
ǀĞǇĂĚĂŚĂĂǌƐƺƌĞůŝ
ŬĞƐŝŶƚŝƐĂǇŦƐŦŶŦǀĞƌŝƌ͘
σ ܰ
= ܫܨܫܣܯ
ܰ௧

d^K͛ůĂƌĚĂ<ƵůůĂŶŦŵ
zƺǌĚĞƐŝ

>%90

>%90

09/07/2020

>%30

ܰ сŬĞƐŝŶƚŝǇĞƵŒƌĂǇĂŶ
ŵƺƔƚĞƌŝƐĂǇŦƐŦ
ܰ௧ сƚŽƉůĂŵŵƺƔƚĞƌŝ
ƐĂǇŦƐŦ

3. Ç
dĂďůŽϰ͘ĂǌŦǀƌƵƉĂmůŬĞůĞƌŝŶĚĞ<ƵůůĂŶŦůĂŶ<ĞƐŝŶƚŝŶĚĞŬƐůĞƌŝ
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3.Yaygın Uygulamalar;
3. Ç
dĂďůŽϰ͘ĂǌŦǀƌƵƉĂmůŬĞůĞƌŝŶĚĞ<ƵůůĂŶŦůĂŶ<ĞƐŝŶƚŝŶĚĞŬƐůĞƌŝ

m><
7ƚĂůǇĂ
Polonya

WŽƌƚĞŬŝǌ

ZŽŵĂŶǇĂ
7ƐǀŝĕƌĞ
^ůŽǀĞŶǇĂ

7ƐƉĂŶǇĂ

E<^
d^K: E^͕Et͕/d͕^/&/
^K: ^//͕^/&/͕ϴƐĂĂƚƚĞŶƵǌƵŶŬĞƐŝŶƚŝǇĂƔĂǇĂŶŵƺƔƚĞƌŝƐĂǇŦƐŦ
d^K͗E^͕/d͕^//͕ ^/&/
^K: ^//͕ ^/&/
d^K: E^͕/d͕^//͕^/&/
^K͗^/&/z'͕^//z'͕EK'͕/dK';d/W/Ϳ͕^/&/K'͕^/&/'͕^//K'͕
^//'
d^K͗E^͕/d
^K͗^/&/͕^//͖E^ǀĞ/dϭϭϬŬsƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
d^K͗^//͕^/&/͕E^
^K͗^//͕^/&/
d^K͗^//͕ ^/&/͕ƂǌĞůůŝŬůĞ;E^͕ /d͕ /&͕ /Ϳ
^K͗^//͕ ^/&/͕//͕/&/
d^K͗ E^͕/dǀĞŚŝǌŵĞƚƵǇŐƵŶůƵŬǇƺǌĚĞƐŝ
^K͗d/W/ǀĞE/W/;ŬƵƌƵůƵŬĂƉĂƐŝƚĞǇĞŐƂƌĞĞƔĚĞŒĞƌŬĞƐŝŶƚŝƐƺƌĞƐŝͿďŝƌĞǇƐĞůǇĂ
ĚĂďƂůŐĞƐĞůďĂǌĚĂďƵĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶϴϬ͘ƉĞƌƐĞŶƚŝůůĞƌŝ

7ůŐŝůŝ ƚĂďůŽĚĂ ǀƌƵƉĂ͛ŶŦŶ ĨĂƌŬůŦ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ ŝůĞƚŝŵ ǀĞ ĚĂŒŦƚŦŵ ŽƉĞƌĂƚƂƌůĞƌŝŶĐĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĕĞƔŝƚůŝ
İlgili tabloda
Avrupa’nın
farklı ülkelerinde
ile�ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ
m ve dağı�
m operatörlerince
çeşitliƺǌĞƌĞ
emreamadelik
ĞŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬ
ǀĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬ
ĞŶĚĞŬƐůĞƌŝ
;dĂďůŽ
ϰͿ͘[5] dĂďůŽĚĂkullanılan
ĚĂ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ
ƐĞĕŝůŝ
ƺůŬĞůĞƌĚĞ
ŐĞŶĞůůŝŬůĞ
^//͕
^/&/͕
D/&/͕
E^
ǀĞ
/d
ĞŶĚĞŬƐůĞƌŝ
ŝůĞ
ďƵŶůĂƌůĂ
ďĞŶǌĞƌ
ŚĞƐĂƉůĂŵĂ
ve güvenilirlik endeksleri verilmiş�r (Tablo 4). [5] Tabloda da görüldüğü üzere seçili ülkelerde genellikle SAIDI,
ŵĞƚŽĚŽůŽũŝůĞƌŝŶĞƐĂŚŝƉĨĂƌŬůŦŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔĞŶĚĞŬƐůĞƌŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
SAIFI, MAIFI, ENS ve AIT endeksleri ile bunlarla benzer hesaplama metodolojilerine sahip farklı isimlendirilmiş

endeksler kullanılmaktadır.
Tablo 5 ve Tablo 6 ‘da görüldüğü üzere, ENS ve AIT emreamadelik endeksleri belirli Avrupa ülkelerince uzun
süredir takip edilmektedir. Araş�rma konusu her ülke kendi sistem gereksinimleri ve hesaplama yöntemleriyle
endeks üretmektedir. Tablo 5’te verilen farklı seneler için ENTSO-E ile�m sistemi operatörleri bazında AIT
endeks sonuçlarına göre Fransa ve Portekiz’in 2002’den beri bu kayıtları tu�uğu gözlenirken; Macaristan gibi
konuya ilgili sistem etüdlerini yakın zamanda ön plana alan ülkeler de mevcu�ur. Tablo 6’da ise aynı ülkeler
için toplanan MWh cinsinden ENS verilerine yer verilmiş�r. Bu tabloda AIT’de olduğu gibi Fransa ve Portekiz’in
ENS hesaplama konusunda da belirli bir birikime sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo ϱ͘WůĂŶůĂŶŵĂǇĂŶ/d;ŝůĞƚŝŵͿ͕7ƐƚŝƐŶĂŝKůĂǇůĂƌ,Ăƌŝĕ
m><

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ĞůĕŝŬĂ
ĞŬǇĂ

ϱ͕ϱϬ

ϱ͕ϬϬ

ϭϱ͕ϰϬ

Estonya
Finlandiya
m><
2002
2003
2004 2005
Fransa
Ϯ͕ϯϴ
ϰ͕ϮϬ
ϯ͕ϳϳ
Ϯ͕ϰϰ
ĞůĕŝŬĂ
zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ
ĞŬǇĂ
DĂĐĂƌŝƐƚĂŶ
Estonya
7ƚĂůǇĂ
Finlandiya
>ŝƚǀĂŶǇĂ
Fransa
ϭϳϱϯ
EŽƌǀĞĕ

2006
ϭ͕ϴϵ

2007
Ϯ͕ϱϮ

2008
2009
ϰ͕ϯϱ
ϲ͕ϯϱ
Ϯ͕ϴϵ

ϱ͕Ϯϴ
ϯϮϭϭ

2950

ϭϵϯϳ

ϭϮ͕ϴ

ϭϱϭϮ

ϯ͕ϲϴ

2002

Polonya

3563

ϯ͕ϰϭ

ϰ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϰϵ
ϱϬϴϵ

Ϭ͕ϯϱ
ϮϰϮϵ

2014

2015

2016

ϭ͕ϳϲ

ϯ͕ϰϱ

ϭ͕Ϯϱ

ϭ͕ϵϬ

ϰ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϯϴ

ϭϱ͕ϴϯ

ϭϳ͕ϱϬ

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϳϱϲ

Ϯϳϭϵ

ϰϭϬ͕ϯ

552

ϭϰϬϰ͕ϲϲ

ϭ͕Ϯϰ
ϰ͕ϰϬ
ϭ͕ϱϰ
ϭ͕ϮϮ
2012
2013
2014
2015
2016
ϯ͕ϬϮ Ϯϯϳ͕ϰϴ
Ϯ͕ϳϳ ϰϱϯ͕ϳϵ
ϳ͕ϬϮ ϭϲϭ͕Ϭϵ
Ϯ͕ϵϬ ϮϰϮ͕ϯϯ
Ϯϵϯ͕ϴϭ
ϭϯ͕ϲϭ ϰ͕ϱϬ
Ϯϯ͕ϳϴ ϭϲϳ͕ϱϬ
ϭϵ͕ϲϱ Ϯϯϭ͕Ϭ
ϯϬ͕ϲϭ ϲϰ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϵϯ ϭϲ͕Ϭ
ϭϲϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϯ
ϭϰϴ͕Ϯϭ
ϱϴ͕ϰϭ
Ϯϳ͕ϱϲ
ϭϭ͕ϵϯ
ϲϳ͕ϱϰ
ϲ͕ϭϳ
ϰ͕ϲϱ
Ϯ͕ϲϴ
ϱ͕Ϯϵ
Ϯ͕ϲϵ
ϲϬ͕Ϭ
ϭϱϬ͕Ϭ
ϰϵϬ͕Ϭ
ϭϳϬ͕Ϭ
ϭϯϵ͕ϲϳ
Ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϯϭ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϮϮ
Ϭ͕Ϭϰ
ϭϯϳϰ
ϭϴϲϱ
Ϯϰϵϵ
ϮϭϱϬ
ϱϱϰϬ
2320
ϭϵ͕ϭϱ
ϰϮϳϬ͕ϳϳ
ϭϬϮ͕ϲϱ
ϭϭ
ϱ͕ϵϳ

ϳ͕ϬϬ

ϯ͕ϴϮ

2013

Ϯ͕ϭϴ

Ϭ͕ϰϰ
2011
Ϯ͕Ϯϴ

2010
ϭ͕ϳϯ

ϰϭ͕ϬϬ

2012

Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϴ͕ϰϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͕ϱϳ

ϮϱϮ͕ϯϯ

ϭϲϭ͕ϴϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϰϵ͕ϳϴ

ϴϲ͕ϳϳ

ϴϰ͕ϰϰ

Ϭ͕ϴϭ

ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϰϰ

ϭ͕ϭϲ

Ϭ͕Ϯϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϴϬ

Ϭ͕ϴϭ

ϯ͕ϭϬ

ϭ͕Ϭϲ

ϭ͕ϭϵ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϴϮ

Ϭ͕ϯϲ

Ϯ͕ϭϭ

Ϭ͕Ϯϲ

ϯ͕ϴϱ

ϭ͕ϰϱ

ϭ͕ϬϮ

ϭϭ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϯϳ

ϭ͕Ϭϴ

Ϭ͕Ϭϰ

Ϯ͕ϲϳ

Ϭ͕Ϯϳ

7ƐƉĂŶǇĂ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϭ͕ϰϰ

Ϭ͕ϭϭ

Ϭ͕ϭϰ

7ƐǀĞĕ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϰ

Ϭ͕Ϭϭ

WŽƌƚĞŬŝǌ

ϭ͕Ϭϳ

Ϯ͕ϬϮ

ϲ͕ϲϴ

Ϭ͕ϱϮ

Ϭ͕ϳϴ

ZŽŵĂŶǇĂ
^ůŽǀĂŬǇĂ
^ůŽǀĞŶǇĂ

Ϭ͕ϭϬ

ϰ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϭϭ

ϲ͕ϯϯ

ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϯϲ

Ϯ͕ϵϱ

Ϭ͕ϰϬ

Tablo 6.WůĂŶůĂŶŵĂǇĂŶE^;7ůĞƚŝŵͿ͕ŝƐƚŝƐŶĂŝŽůĂǇůĂƌŚĂƌŝĕ;DtŚͿ
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zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ

ϭϮϳϱ

ϮϬϱϬ͕ϲ

ϭϲϳϮ͕ϭ

Ϯϲϰϱ͕Ϭ
Ϯ͕ϰϱ

Ϯ͕ϳϯ

ϯϴϴϲ

Ϯϴϯϵ

ϭϱϵϯ

3209

ϭϲϮϯ

DĂĐĂƌŝƐƚĂŶ
7ƚĂůǇĂ

ϯϰϳϳ

ϴϰϲϱ

ϮϰϯϬ

>ŝƚǀĂŶǇĂ

ϮϯϳϮ

Ϯϭϳϱ

ϯϭϯϭ

Ϯ͕Ϯϰ

ϭϭ͕ϲϯ

ϳ͕ϱϯ

EŽƌǀĞĕ
Polonya

ϭϴϬϲ͕ϳ

ϳ͕ϯϲ

ϲ͕ϳϬ

ϱ͕ϯϲ

ϰ͕ϱϰ

ϭ͕Ϭϯ

ϭϬϲ͕Ϯϱ

ϴϲϬϲ

ϭϴϴ͕ϱϱ

ϭϰ͕ϰϵ

ϭϴ͕ϵϮ
ϰϮϱ͕ϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϵϮϱ͕ϭϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϴ͕ϵϴ

ϭϭϯϰ͕Ϯ

ϳϱϱ͕ϭϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϯϳϱ͕ϭ

ϯϴϴ͕ϵϵ

ϳϱ͕ϵ

ϭϯϬ͕ϭϲ

ϰϮ͕Ϭϵ

ϭϭϲ͕Ϯ

Ϯϳ͕Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϴ͕ϲϬ

ϭ͕ϴϬ

Ϭ͕ϰϬ

ϭϭ

ϭϲϳ͕Ϭ

ϲϵ͕ϯϬ

Ϯϲϳ͕ϵϬ

ϵϴ͕ϴϬ

ϭϬϳ͕ϭϮ

ϯϬ͕ϴϵ

ϴϮ͕ϱϭ

ϯϴ͕ϯϲ

ϮϮϰ͕ϲϵ

ϭ͕ϯϰ

ϳ͕ϲϵ

ϲϳ͕ϵϰ

ϵ͕ϳϭ

ϴ͕ϴϱ

Ϯϲ͕ϲϵ

Ϭ͕ϴϮ

ϲϰ͕ϰϳ

ϲ͕ϰϮ

7ƐƉĂŶǇĂ

ϭϭϯ

ϭϭϮϲ

ϮϬϰ

232

ϱϮϰ

7ƐǀĞĕ

ϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϮϬ

ϭϬ͕ϲϬ

ϵ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϬ

WŽƌƚĞŬŝǌ

ϳϱ͕ϵ

ϭϰϭ͕ϳϴ

ϰϵϲ

ϰϬ͕Ϯ

ϮϲϮ͕ϱϵ

ZŽŵĂŶǇĂ
^ůŽǀĞŶǇĂ

Ϯ͕ϯϯ

ϵϰ͕ϱ
ϰ

Ϯ͕ϱϰ

ϭϱϲ͕ϳϲ

ϯϰ͕ϬϮ

ŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬǀĞŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬĂůĂŶŦŶĚĂƚĂŶŦŵůĂŶĂŶĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶǇĂŶŦŶĚĂǀƌƵƉĂǀĞƺŶǇĂƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ
ŝůĞƚŝŵ ǀĞ ĚĂŒŦƚŦŵ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ŐƂǌůĞŶĞďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĕĞƔŝƚůŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ ƚƵƚƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŐĞŶĞůŽůĂƌĂŬŐĞƌŝůŝŵĚĞŒŝƔŝŵŝ͕ĨůŝŬĞƌ͕ŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵǀĞǇƺŬƐĞůŵĞƐŝ;ƐĂŐ-ƐǁĞůůͿ͕ĂŶŝŐĞƌŝůŝŵ
ǇƺŬƐĞůŵĞƐŝ͕ ŐĞƌŝůŝŵ ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ͕ ŐĞƌŝůŝŵ ŚĂƌŵŽŶŝŒŝ͕ ĂƌĂ ŐĞƌŝůŝŵ ŚĂƌŵŽŶŝŒŝ͕ ƔĞďĞŬĞ ƐŝŶǇĂů ŐĞƌŝůŝŵŝ
;ŵĂŝŶƐƐŝŐŶĂůǀŽůƚĂŐĞͿǀĞĂŶŝŐĞƌŝůŝŵĚĞŒŝƔŝŵŝŽůĂƌĂŬƂǌĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ͘&ĂƌŬůŦƺůŬĞůĞƌƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝ
ďĂƔůŦŒŦĂůƚŦŶĚĂĨƌĞŬĂŶƐǀĞd,;dŽƚĂů,ĂƌŵŽŶŝŬŝƐƚŽƌƐŝǇŽŶͿƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝĚĞƚƵƚƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ϭϵĨĂƌŬůŦ
ǀƌƵƉĂ ƺůŬĞƐŝŝĕŝŶƚƵƚƵůĂŶƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌdĂďůŽϳ͛ĚĞǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘[5]
Tablo 7.Ed^K-můŬĞůĞƌŝŶĚĞdĂŬŝƉĚŝůĞŶ'Ğƌŝůŝŵ'ƺĕ<ĂůŝƚĞƐŝWĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ
můŬĞůĞƌ
ǀƵƐƚƵƌǇĂ
ĞůĕŝŬĂ
ƵůŐĂƌŝƐƚĂŶ
<ŦďƌŦƐ
ĞŬǇĂ
Fransa
zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ
DĂĐĂƌŝƐƚĂŶ
7ƌůĂŶĚĂ

'Ğƌŝůŝ
ŵ
ĞŒ͘
X
X
X
X
X
X
X
X
X

&ůŝŬĞƌ

'Ğƌ͘
ƵŬ͘

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

'Ğƌ͘
zƺŬƐ
͘

Ŷŝ
'Ğƌ͘
zƺŬ͘

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

'Ğƌ͘
ĞŶŐ͘

'Ğƌ͘
,Ăƌŵ͘

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

ƌĂ'Ğƌ͘
,Ăƌŵ͘

bĞďĞŬĞ
^ŝŶǇĂů'Ğƌ͘

Ŷŝ'Ğƌ͘
ĞŒŝƔ͘

ŝŒĞƌ

X
X

X
X

X
X
X

EϱϬϭϲϬ

X

Frekans

X

137

ϴ͕ϴϱ

Ϯϲ͕ϲϵ

7ƐƉĂŶǇĂ

ϭϭϯ

ϭϭϮϲ

ϮϬϰ
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ϱϮϰ

7ƐǀĞĕ

ϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϮϬ

ϭϬ͕ϲϬ

ϵ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϬ

^ůŽǀĞŶǇĂ

Ϯ͕ϯϯ

Ϯ͕ϱϰ

ϰ

ϭϱϲ͕ϳϲ

ϯϰ͕ϬϮ

ϭ͕ϯϰ

ϳ͕ϲϵ

ϲϳ͕ϵϰ

ϵ͕ϳϭ

Ϭ͕ϴϮ

ϲϰ͕ϰϳ

ϲ͕ϰϮ

Emreamadelik ve güvenilirlik alanında tanımlanan endekslerin yanında Avrupa ve Dünya ülkelerinde ile�m
ve dağı�m sistemlerinin gözlenebilmesi için çeşitli parametreler tutulmaktadır. Bu parametreler genel olarak
ŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬǀĞŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬĂůĂŶŦŶĚĂƚĂŶŦŵůĂŶĂŶĞŶĚĞŬƐůĞƌŝŶǇĂŶŦŶĚĂǀƌƵƉĂǀĞƺŶǇĂƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ
gerilim değişimi,
ﬂiker, gerilim çukuru ve yükselmesi (sag-swell), ani gerilim yükselmesi, gerilim dengesizliği,

ŝůĞƚŝŵ ǀĞ ĚĂŒŦƚŦŵ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ŐƂǌůĞŶĞďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĕĞƔŝƚůŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ ƚƵƚƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŐĞŶĞůŽůĂƌĂŬŐĞƌŝůŝŵĚĞŒŝƔŝŵŝ͕ĨůŝŬĞƌ͕ŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵǀĞǇƺŬƐĞůŵĞƐŝ;ƐĂŐ-ƐǁĞůůͿ͕ĂŶŝŐĞƌŝůŝŵ
olarak özetlenebilir.
Farklı ülkeler
tara�
ndan ŚĂƌŵŽŶŝŒŝ͕
güç kalitesi
nda frekans
ve ƐŝŶǇĂů
THD ŐĞƌŝůŝŵŝ
(Total Harmonik
ǇƺŬƐĞůŵĞƐŝ͕ ŐĞƌŝůŝŵ
ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ͕
ŐĞƌŝůŝŵ
ĂƌĂbaşlığı
ŐĞƌŝůŝŵal�
ŚĂƌŵŽŶŝŒŝ͕
ƔĞďĞŬĞ
;ŵĂŝŶƐƐŝŐŶĂůǀŽůƚĂŐĞͿǀĞĂŶŝŐĞƌŝůŝŵĚĞŒŝƔŝŵŝŽůĂƌĂŬƂǌĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ͘&ĂƌŬůŦƺůŬĞůĞƌƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝ
Distorsiyon) parametreleri de tutulmaktadır. 19 farklı Avrupa ülkesi için tutulan parametreler Tablo 7’de
ďĂƔůŦŒŦĂůƚŦŶĚĂĨƌĞŬĂŶƐǀĞd,;dŽƚĂů,ĂƌŵŽŶŝŬŝƐƚŽƌƐŝǇŽŶͿƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝĚĞƚƵƚƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ϭϵĨĂƌŬůŦ
verilmiş�r.[5]
ǀƌƵƉĂ ƺůŬĞƐŝŝĕŝŶƚƵƚƵůĂŶƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌdĂďůŽϳ͛ĚĞǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘[5]

gerilim harmoniği, ara gerilim harmoniği, şebeke sinyal gerilimi (mains signal voltage) ve ani gerilim değişimi

Tablo 7.Ed^K-můŬĞůĞƌŝŶĚĞdĂŬŝƉĚŝůĞŶ'Ğƌŝůŝŵ'ƺĕ<ĂůŝƚĞƐŝWĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ
můŬĞůĞƌ

'Ğƌŝůŝ
ŵ
ĞŒ͘
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

&ůŝŬĞƌ

'Ğƌ͘
ƵŬ͘

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

,ŽůůĂŶĚĂ
EŽƌǀĞĕ
Polonya
WŽƌƚĞŬŝǌ

X

ZŽŵĂŶǇĂ
^ůŽǀĞŶǇĂ

ǀƵƐƚƵƌǇĂ
ĞůĕŝŬĂ
ƵůŐĂƌŝƐƚĂŶ
<ŦďƌŦƐ
ĞŬǇĂ
Fransa
zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ
DĂĐĂƌŝƐƚĂŶ
7ƌůĂŶĚĂ
7ƚĂůǇĂ
>ĞƚŽŶǇĂ
>ŝƚǀĂŶǇĂ
DĂůƚĂ

'Ğƌ͘
zƺŬƐ
͘

Ŷŝ
'Ğƌ͘
zƺŬ͘

'Ğƌ͘
ĞŶŐ͘

'Ğƌ͘
,Ăƌŵ͘

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

ƌĂ'Ğƌ͘
,Ăƌŵ͘

bĞďĞŬĞ
^ŝŶǇĂů'Ğƌ͘

Ŷŝ'Ğƌ͘
ĞŒŝƔ͘

ŝŒĞƌ

X
X

X
X

X
X
X

EϱϬϭϲϬ

X

Frekans

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

Frekans

d,͕
Frekans
d,
d,͕
Frekans
Frekans
Frekans

Gerilim çukuru
izlenmesi
son yıllarda
sistem
yük
karakteris�
klerinin ĚĞŒŝƔŵĞƐŝ
değişmesi
'Ğƌŝůŝŵparametresinin
ĕƵŬƵƌƵ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞƐŝŶŝŶ
ŝǌůĞŶŵĞƐŝ
ƐŽŶ ǇŦůůĂƌĚĂ
ƐŝƐƚĞŵ
ǇƺŬ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬůĞƌŝŶŝŶ
ǀĞve sistem
ƐŝƐƚĞŵ
ŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌŦŶŦŶ
ŬŽŶƵǇĂ ĚĂŝƌ ŚĂƐƐĂƐŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
ĂƌƚŵĂƐŦ
ƐŽŶƵĐƵ
ŚĞƌ ǌĂŵĂŶŬŝŶĚĞŶ
ĚĂŚĂ ƂŶĞŵůŝ
kullanıcılarının
konuya
dair hassasiyetlerinin
artması sonucu
her
zamankinden
daha önemli
hale gelmiş�r.
ŚĂůĞŐĞůŵŝƔƚŝƌ͘'ĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵ͕ŐĞƌŝůŝŵŐĞŶůŝŒŝŶŝŶǇĂƌŦŵƉĞƌŝǇŽƚŝůĞϭĚĂŬŝŬĂǇĂŬĂĚĂƌŽůĂŶƐƺƌĞĚĞϬ͘ϭGerilim çukuru,
gerilim genliğinin yarım periyot ile 1 dakikaya kadar olan sürede 0.1-0.9 pu arasına düşmesi
Ϭ͘ϵƉƵĂƌĂƐŦŶĂĚƺƔŵĞƐŝŽůĂƌĂŬƚĂŶŦŵůĂŶŦƌǀĞŬŦƐĂĚĞǀƌĞůĞƌ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚƂƌĞŶĞƌũŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ŬĂƉĂƐŝƚƂƌ

olarak tanımlanır
ve kısa devreler, transformatör enerjilendirilmesi, kapasitör anahtarlama, büyük yüklerin
anahtarlamĂ͕ďƺǇƺŬǇƺŬůĞƌŝŶĚĞǀƌĞǇĞŐŝƌŵĞƐŝǀĞĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌůĂƌŦŶŦŶďĂƔůŦĐĂƐĞďĞƉůeri
09/07/2020

devreye girmesi ve aşırı yüklenme gerilim çukurlarının başlıca sebepleri olarak kabul edilir. Tablo 8’de gerilim
çukuru karakteris�
ği verilmiş�
r.[12] Güç
kalitesi
parametrelerinden
gerilim çukurunun
izlenmesi
standar�a
olarak kabul
edilir. Tablo
ϴ͛ĚĞ
ŐĞƌŝůŝŵ
ĕƵŬƵƌƵ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŒŝ
ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘[ϭϮ]
'ƺĕ için
ŬĂůŝƚĞƐŝ
ŝĕŝŶƐƚĂŶĚĂƌƚƚĂƚĂŶŦŵůŦdĂďůŽϵ͛ĚĂǀĞƌŝůĞŶƚĂďůŽǇĂǇŐŦŶ
tanımlı ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĚĞŶŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵŶƵŶŝǌůĞŶŵĞƐŝ
Tablo 9’da verilen tablo yaygın olarak kullanılmaktadır.
[8]
ŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ϴ

dĂďůŽϴ͘ŝƌ'ĞƌŝůŝŵƵŬƵƌƵKůĂǇŦ^ŦƌĂƐŦŶĚĂ'ĞƌĕĞŬůĞƔĞŶdŝƉŝŬ'ĞƌŝůŝŵĞŒŝƔŝŵŝ

Tablo 9.^ƚĂŶĚĂƌƚƚĂƚĂŶŦŵůŦŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵƐŦŶŦĨůĂŶĚŦƌŵĂƚĂďůŽƐƵ
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Tablo 9.^ƚĂŶĚĂƌƚƚĂƚĂŶŦŵůŦŐĞƌŝůŝŵĕƵŬƵƌƵƐŦŶŦĨůĂŶĚŦƌŵĂƚĂďůŽƐƵ

4. ÇÇ
4. Mevzuat
Açısından Mevcut Durum
Genel olarak ŐƺĕŬĂůŝƚĞƐŝďĂƔůŦŒŦŶĚĂŬƵůůĂŶŦĐŦ-ƐŝƐƚĞŵŽƉĞƌĂƚƂƌƺĂƌĂƐŦŶĚĂƐŽƌƵŵůƵůƵŬƉĂǇůĂƔŦŵůĂƌŦŶŦŶƔƵ
ƔĞŬŝůĚĞŽůŵĂƐŦďĞŬůĞŶŝƌ͖
Genel
olarak güç kalitesi başlığında kullanıcı-sistem operatörü arasında sorumluluk paylaşımlarının şu şekilde
olması beklenir;
x 'ĞƌŝůŝŵŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶƐĂŒůĂŶŵĂƐŦƔĞďĞŬĞŝƔůĞƚŵĞĐŝůĞƌŝŶŝŶƐŽƌƵŵůƵůƵŒƵĚƵƌ͘

x• Gerilim
bĞďĞŬĞĚĞŶĕĞŬŝůĞŶĂŬŦŵŦŶŬĂůŝƚĞƐŝŵƺƔƚĞƌŝŶŝŶƐŽƌƵŵůƵůƵŒƵĚƵƌ͘
kalitesinin sağlanması şebeke işletmecilerinin sorumluluğudur.
x• Şebekeden
^ƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂ
ƵǇŐƵŶ
ǀĞ Őƺĕ
ŬĂůŝƚĞƐŝ
ďŽǌƵůŵĂůĂƌŦŶĂ
ŬĂƌƔŦŶ ƚŽůĞƌĂŶƐŦ ŽůĂŶ uygun maliyet ve
çekilen
akımın
kalitesi
müşterinin
sorumluluğudur.
ƚĞŬŶŽůŽũŝĚĞĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦƺƌĞƚŵĞŬƚĞƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶƐŽƌƵŵůƵůƵŒƵĚƵƌ͘
• Standartlara uygun ve güç kalitesi bozulmalarına karşın toleransı olan uygun maliyet ve teknolojide
x ƵƐŽƌƵŵůƵůƵŬůĂƌĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝĂĚĂůĞƚǀĞĚĞŶŐĞǇŝƐĂŒůĂŵĂŬĚĂƺǌĞŶůĞǇŝĐŝ<ƵƌƵůƵƔƵŶŐƂƌĞǀŝĚŝƌ͘
ekipmanları üretmek te üre�cilerin sorumluluğudur.
• Bu sorumluluklar arasındaki adalet ve dengeyi sağlamak da Düzenleyici Kuruluşun görevidir.
W<ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶǇĂǇŦŵůĂŶĂŶůĞŬƚƌŝŬbĞďĞŬĞzƂŶĞƚŵĞůŝŒŝ͛ŶŝŶƚĞŵĞůĂŵĂĕůĂƌŦŶĚĂŶďŝƌŝĚĞd7b͕ŝůĞƚŝŵ
ƐŝƐƚĞŵŝŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌŦǀĞĚĂŒŦƚŦŵƐŝƐƚĞŵŝŶĞďĂŒůŦŽůĂŶĂŶĐĂŬŝůĞƚŝŵƐŝƐƚĞŵŝŶŝĞƚŬŝůĞǇĞŶĚŝŒĞƌŬƵůůĂŶŦĐŦůĂƌŦŶ
ǇƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝŶŝ
ǀĞ ƵǇŵĂůĂƌŦ
ŐĞƌĞŬĞŶ
ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬƚŦƌ͘
 bĞďĞŬĞ
Őƺĕ
EPDK
tara�ndan yayımlanan
Elektrik
ŞebekeƚĞŬŶŝŬ
Yönetmeliği’nin
temel amaçlarından
birizƂŶĞƚŵĞůŝŒŝ͛ŶĚĞ
de TEİAŞ, ile�m sistemi
ŬĂůŝƚĞƐŝ͖ 7ůĞƚŝŵ ^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ͕ dĞƐŝƐ ǀĞ dĞĕŚŝǌĂƚŦŶĂ 7ůŝƔŬŝŶ dĞŬŶŝŬ <ƌŝƚĞƌůĞƌ ďĂƔůŦŒŦ ĂůƚŦŶĚĂ ĞůĞ
kullanıcıları ve dağı�m sistemine bağlı olan ancak ile�m sistemini etkileyen diğer kullanıcıların yükümlülüklerini
ĂůŦŶŵŦƔƚŦƌ͘ϲ'ƺĕŬĂůŝƚĞƐŝŝůĞŝůŐŝůŝƚĞŬŶŝŬŬƌŝƚĞƌůĞƌƔƵďĂƔůŦŬůĂƌĂůƚŦŶĚĂƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
ve uymaları gereken teknik kriterleri tanımlamak�r. Şebeke Yönetmeliği’nde güç kalitesi; İle�m Sisteminin
 ^ŝƐƚĞŵĨƌĞŬĂŶƐŦǀĞĚĞŒŝƔŝŵŝ͕
Performans,
Tesis ve Teçhiza�na İlişkin Teknik Kriterler başlığı al�nda ele alınmış�r.[6] Güç kalitesi ile ilgili
teknik kriterler
şu başlıklar al�nda tanımlanmış�r.
 ^ŝƐƚĞŵŐĞƌŝůŝŵůĞƌŝǀĞĚĞŒŝƔŝŵƐŦŶŦƌůĂƌŦ͕
• Sistem frekansı ve değişimi,
 7ůĞƚŝŵƐŝƐƚĞŵŝŐĞƌŝůŝŵĚĂůŐĂƔĞŬůŝŬĂůŝƚĞƐŝ͕
• Sistem gerilimleri ve değişim sınırları,
• İle�
'ĞƌŝůŝŵĂŶŝĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
m sistemi gerilim dalga şekli kalitesi,
• Gerilim ani değişimleri
• Gerilim salınımları ve ﬂiker
• Faz dengesizliği
• Akım harmonikleri
Dağı�m şirketleri açısından ele alındığında teknik kalite (güç kalitesi), “Elektrik Dağı�mı ve Perakende Sa�şına
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde şu şekilde tanımlanmış�r. [7]
“MADDE 21 – (1) Teknik kalite, dağı�m sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini; gerilimin frekansı,
genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir değişim sınırları içerisinde kesin�siz ve kaliteli
bir şekilde karşılayabilme kapasitesidir.”
Yönetmelikte yer alan teknik kalite parametreleri şu şekildedir.
• Gerilim etkin değerleri
• Gerilim Dengesizliği
• Gerilim Harmonikleri
• Fliker
• Akım harmonikler
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Gerilim ,ĂƌŵŽŶŝŬůĞƌŝ



Fliker



ŬŦŵŚĂƌŵŽŶŝŬůĞƌ

Tablo 10.7ůĞƚŝŵǀĞĂŒŦƚŦŵzƂŶĞƚŵĞůŝŬůĞƌŝĕŦƐŦŶĚĂŶŵƌĞĂŵĂĚĞůŝŬ͕'ƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬǀĞ'ƺĕ<ĂůŝƚĞƐŝĂƔůŦŬůĂƌŦŶĚĂ,ĞƐĂƉůĂŶĂŶ
ŶĚĞŬƐůĞƌǀĞWĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ

DZD>7<

ůĞŬƚƌŝŬbĞďĞŬĞ
zƂŶĞƚŵĞůŝŒŝ

ůĞŬƚƌŝŬĂŒŦƚŦŵŦǀĞ
WĞƌĂŬĞŶĚĞ^ĂƚŦƔŦŶĂ
7ůŝƔŬŝŶ,ŝǌŵĞƚ<ĂůŝƚĞƐŝ
zƂŶĞƚŵĞůŝŒŝ

-

d<^mZ

'msE7>7Z>7<
hǇŐƵůĂŵĂĚĂďƵ
eŶĚĞŬƐůĞƌŬƵůůĂŶŦůŦǇŽƌ
ĂŶĐĂŬzƂŶĞƚŵĞůŝŬƚĞ
ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔĞndeks yok
-dƌĂĨŽƌŦǌĂŶĚĞŬƐŝ
-dƌĂĨŽĕŵĂŶĚĞŬƐŝ
-7ůĞƚŝŵ,ĂƚƚŦƌŦǌĂ
Endeksi
-7ůĞƚŝŵ,ĂƚƚŦĕŵĂ
Endeksi
-K<^mZ;^//Ϳ
-K<^/<;^/&/Ϳ
-K<^/<
ਠ;D/&/Ϳ
-d<^z/

'm<>7d^7
-^ŝƐƚĞŵ&ƌĞŬĂŶƐŦǀĞ
ĞŒŝƔŝŵŝ͕
-^ŝƐƚĞŵ'ĞƌŝůŝŵůĞƌŝǀĞ
ĞŒŝƔŝŵ^ŦŶŦƌůĂƌŦ͕
-7ůĞƚŝŵ ^ŝƐƚĞŵŝ'Ğƌŝůŝŵ
ĂůŐĂbĞŬůŝ<ĂůŝƚĞƐŝ͕
-'ĞƌŝůŝŵŶŝ
ĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
-'Ğƌŝůŝŵ^ĂůŦŶŦŵůĂƌŦǀĞ
Fliker
-&ĂǌĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ
-ŬŦŵ,armonikleri
-Gerilim Etkin
ĞŒĞƌůĞƌŝ
-'ĞƌŝůŝŵĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ
-'Ğƌŝůŝŵ,ĂƌŵŽŶŝŬůĞƌŝ
-Fliker
-ŬŦŵ,armonikleri

5. Değerlendirme
& Öneriler
5. ºƬYler
ůĞŬƚƌŝŬ ƔĞďĞŬĞƐŝŶŝŶ ǀĞƌŝŵůŝ͕ ŐƺǀĞŶůŝ ŝƔůĞƚŝůŵĞƐŝŶŝ ǀĞ ĞŶĞƌũŝŶŝŶ ŬĂůŝƚĞůŝ ƚĞĚĂƌŝŬŝŶŝ ŐƺǀĞŶĐĞ ĂůƚŦŶĂ ĂůĂŶ
Elektrik
şebekesinin
verimli,
güvenli işle�lmesini ve enerjinin kaliteli tedarikini güvence al�na alan performans
performans
eŶĚĞŬƐůĞƌŝ͕
ŵŽĚĞƌŶŐƺĕƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞƂŶĞŵůŝŚƵƐƵƐůĂƌĚŦƌǀĞǀƌƵƉĂǀĞƺŶǇĂŶŦŶƉĞŬĕŽŬ
endeksleri,
sistemlerinde
önemli hususlardır
Avrupa ve ĕĞƔŝƚůŝ
Dünyanın
pek çok ülkesinde
hizmet
ƺůŬĞƐŝŶĚĞmodern
ŚŝǌŵĞƚgüçŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ
ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ
ĂŵĂĐŦǇůĂveŬƵůůĂŶŦůĂŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
ĞŶdeksleri
kalitesinin yüksel�lmesi amacıyla kullanılan çeşitli performans endeksleri mevcu�ur. Kullanılan endeksler ülke
bazlı spesiﬁkasyonlar içermekle birlikte her ülkede kullanılabilir tavsiye edilen endeksler de bulunmaktadır.
İle�m ve dağı�m sistemlerinde elektrik arz güvenliğinin, hizmet kalitesine verilen önemin ar�ğı günümüzde
emreamadelik, güvenilirlik ve güç kalitesi başlıklarında bir sistem değerledirmesinin yapılması gerekmektedir.
Emreamadelik, güvenilirlik ve güç kalitesi fenomenlerine dair ile�m ve dağı�m operatörlerince kullnaılan
çeşitli uygulamalar ve yönetmeliklerde de konuya dair maddeler mevcu�ur.
Emreamadelik ve güvenilirlik adına dağı�m yönetmeliğinde uyulmadığı takdirde son kullanıcıya uygulanacak
çeşitli cezai işlemlerinde yer aldığı maddeler mevcu�ur. İle�m yönetmeliğinde ise sistem güvenilirliğini ölçme
amaçlı hesaplanıp tutulan bilgi verme amaçlı veriler bulunmakla birlikte yönetmelik bazında tanımlanmış bir
müeyyide ya da tavsiye kararı bulunmamaktadır.
Güç kalitesi konusunda ise ilişkin parametrelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli iyileş�rmelerin
teşviki hususunda ile�m ve dağı�m şebekesi bütünsel olarak ele alınmalı ve ulusal yönetmelikler bu yönde
güncellenmelidir.
Performans göstergelerinin ENTSO-E uygulamaları da dikkate alınarak gözden geçirilmesi, arıza süresi faktörünün
hesaplara dahil edilmesi ve güç kalitesine dair parametrelerin dikkatle takibi önemli görülmektedir.
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2040 yılı Türkiye İle�m Şebekesinde İle�m Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi ve
Şebekeye Etkileri
TÜBİTAK MAM Enerji Ens�tüsü Güç Sistemleri Analiz ve Planlama
Teknoloji Grubu
1.Giriş
Bu çalışma Türkiye ile�m şebekesi için uzun dönemli şebeke gelişiminin değerlendirilmesi, ya�rımların ve
yeni teknolojilerin incelenmesi ve şebekenin gelecek dönemlere dair planlamalarının gerçekleş�rilebilmesi
amacıyla Türkiye ile�m sistemi ana omurgasının 20 yıllık bir periyot sonrası (2040 yılı) için incelenmesi
çalışmalarını içermektedir. 20 yıl sonrası için ile�m şebekesi ana omurgasının durumunu ve ya�rım ih�yaçlarını
belirleyebilmek, ya�rımların doğru bir zamanda ve doğru teknoloji ile yapılabilmesi açısından ile�m sistemi
planlama çalışmalarında önemli bir değerlendirmedir.
Bilindiği üzere, ile�m sistemi planlama çalışmalarında, gelecek yıllara dair sistem analizlerinin gerçekleş�rilmesi
ve bu doğrultuda sistem ih�yaçlarının belirlenmesi amacıyla sistem modellerinin oluşturulması gerekmektedir.
Bu sistem modeli oluşturulurken; i) çalışılacak senaryolar (mevsimsel, puant vb.) belirlenir, ii) senaryolar
kapsamında tüke�m/talep tahminleri yapılır iii) belirlenen senaryolar için talebi karşılayacak üre�min noktaları
ve kaynak bazlı dağılımları belirlenir. Analiz yapılacak sistem modeli senaryoları oluşturulduktan sonra
sistem gereksinimleri (N, N-1) durumlarda incelenerek gerekli ya�rım planlamaları oluşturulur. Bu noktada
yapılan ya�rımların kullanım kapasitesi faktörünün değerlendirilmesi ve ya�rımların mali açıdan önemlerinin
belirlenmesi için analizlerin 8760 saa� kapsayacak şekilde gerçekleş�rilmesi önem arz etmektedir. Bir diğer
deyişle ile�m sistemi için sezonluk veya daha kısa bir süreli bir ya�rımın görece daha önemli ya�rımlar arasında
önceliklendirilmesinin planlama için de önemli kriterlerden biri olması gerekmektedir.
Nitekim bu çalışma kapsamında öncelikle bahse konu model oluşturma adımları izlenerek ile�m şebekesinin
2040 yılı analiz modeli oluşturulmuştur. Bu noktada ile�m sisteminin 8760 saat süreli değerlendirilmesi,
gereksinimlerin daha doğru belirlenmesini sağlayabilmesi açısından değerli bulunmuş ve bahse konu şebeke
modelleme sa�alarında üre�m ve tüke�mlerin saatlik frekansta yıl boyu proﬁllerinin belirlenmesi çalışması
yapılmış�r. Bu doğrultuda 2040 yılının saatlik çözünürlükteki yükleri hem ulusal hem de trafo merkezi bazında
tahmin edilmiş, sonrasında bu tüke�m taleplerini karşılayacak şekilde yine saatlik çözünürlükte üre�m
proﬁlleri oluşturulmuştur. Tüke�m proﬁlleri oluşturulurken geçmiş yıllara ait trafo merkezi bazlı yük değerleri
kullanılmış�r. Üre�m proﬁlleri kaynak bazlı ve kaynakların bulundukları havzalara göre üre�m proﬁlleri
belirlenmiş�r. Üre�m proﬁllerinin belirlenmesinde geçmiş veriye dayalı ista�s�ki modeller ve marjinal ﬁyata
dayalı üre�m belirleme algoritması kullanılmış�r.
Gerçekleş�rilen analizler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve 2040 yılında yaşanabilecek olası
aşırı yüklenmeler belirlenmiş�r. Muhtemel aşırı yüklenme görülen ile�m koridorlarında aşırı yüklenme
probleminin çözümüne yönelik alterna�f ya�rım önerileri belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışma senaryoları
oluşturularak bu senaryolar için 8760 saatlik DC güç akışı analizleri gerçekleş�rilmiş�r. Yapılan analizler
sonucunda baz durum ve alterna�f ya�rım önerilerini içeren senaryo sonuçları sisteme etkileri ve maliyet
açısından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sunulmuştur.
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2. Yük ve Üre�m Proﬁllerinin Belirlenmesi
2040 yılı şebeke modeli TEİAŞ ile birlikte 10 yıllık şebeke master planları ve planlama öngörüleri temel alınarak
oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle talep tahmini analizi yapılarak 2040 yılı için şebeke yükü tahmin
edilmiş,
2040 Profillerinin
yılı için tahminlenen
yüklerin TM bazında 8760 saatlik alt kırılımları oluşturularak
2. Yüksonrasında
ve Üretim
Belirlenmesi
analiz modelleri oluşturulmaya çalışılmış�r. Buna bağlı olarak 8760 saatlik üre�m proﬁlinin belirlenmesi
ϮϬϰϬǇŦůŦ ƔĞďĞŬĞŵŽĚĞůŝ d7bŝůĞďŝƌůŝŬƚĞ ϭϬǇŦůůŦŬƔĞďĞŬĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶůĂƌŦǀĞƉůĂŶůĂŵĂƂŶŐƂƌƺůĞƌŝ ƚĞŵĞů
amacıyla
kaynak ve santral bazlı
üre�ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
m verileri oluşturulmuştur.
noktadaĂŶĂůŝǌŝ
ista�s�
ki veri ve ϮϬϰϬ
piyasaǇŦůŦ
yaklaşımı
ĂůŦŶĂƌĂŬ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
ĂůŦƔŵĂ
ƂŶĐĞůŝŬůĞ ƚĂůĞƉBuƚĂŚŵŝŶŝ
ǇĂƉŦůĂƌĂŬ
ŝĕŝŶ
kullanılarak,
saatlik
üre�
mlerin
gerçekleşmesi
en
muhtemel
şekilde
oluşturulmasına
özen
gösterilmiş�
r.
ƔĞďĞŬĞǇƺŬƺƚĂŚŵŝŶĞĚŝůŵŝƔ͕ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂϮϬϰϬǇŦůŦŝĕŝŶƚĂŚŵŝŶůĞŶĞŶǇƺŬůĞƌŝŶdDďĂǌŦŶĚĂϴϳϲϬƐĂĂƚůŝŬĂůƚ
ŬŦƌŦůŦŵůĂƌŦŽůƵƔƚƵƌƵůĂƌĂŬĂŶĂůŝǌŵŽĚĞůůĞƌŝŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂǇĂĕĂůŦƔŦůŵŦƔƚŦƌ͘ƵŶĂ ďĂŒůŦŽůĂƌĂŬϴϳϲϬƐĂĂƚůŝŬƺƌĞƚŝŵ
ƉƌŽĨŝůŝŶŝŶ
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ
ĂŵĂĐŦǇůĂ
ŬĂǇŶĂŬ
ďĂǌůŦ
ƺƌĞƚŝŵ
ǀĞƌŝůĞƌŝ
Ƶbelirlenerek
ŶŽŬƚĂĚĂ
2040
yılı temel
sistem modeli
üzerinde
herǀĞ
bir ƐĂŶƚƌĂů
üre�m ve
tüke�
m noktası
için ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
8760 saatlik proﬁller
ŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬŝ
ǀĞƌŝ
ǀĞ
ƉŝǇĂƐĂ
ǇĂŬůĂƔŦŵŦ
ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ͕
ƐĂĂƚůŝŬ
ƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞƐŝ
ĞŶ
ŵƵŚƚĞŵĞů
ƔĞŬŝůĚĞ
8760 saatlik analizlerin gerçekleş�rilebileceği analiz modeli oluşturulmuştur. Analiz modeli oluşturulması
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦŶĂƂǌĞŶŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
kapsamında her bir tüke�m noktasında 8760 saatlik tüke�m proﬁlleri, çeşitli tahmin araçları kullanılarak

ϮϬϰϬ ǇŦůŦ ƚĞŵĞů
ŵŽĚĞůŝ ƺǌĞƌŝŶĚĞ
ŚĞƌ 20
ďŝƌyılın
ƺƌĞƚŝŵ
ǀĞpuant
ƚƺŬĞƚŝŵ
ŶŽŬƚĂƐŦ
ŝĕŝŶ ϴϳϲϬ ƐĂĂƚůŝŬ
ƉƌŽĨŝůůĞƌ
belirlenen
ve ŞekilƐŝƐƚĞŵ
1’de gösterilen
önümüzdeki
ulusal
değerleri
doğrultusunda
oluşturulmuştur
ďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬϴϳϲϬƐĂĂƚůŝŬĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞďŝůĞĐĞŒŝĂŶĂůŝǌŵŽĚĞůŝŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘ŶĂůŝǌŵŽĚĞůŝ
[1]. Her ne kadar talep ar�ş hızı azalsa da ülkemiz puan�nın 2040 yılı içerisinde ~90 GW’a yükselmesi
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
ŚĞƌulusal
ďŝƌ ƚƺŬĞƚŝŵ
ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ
ϴϳϲϬ ƐĂĂƚůŝŬ(YTM)
ƚƺŬĞƚŝŵ
ƉƌŽĨŝůůĞƌŝ͕
ƚĂŚŵŝŶ
beklenmektedir.
Şekil 2’de ise
puanta yük
tevzi merkezlerinde
gelen
katkılar ĕĞƔŝƚůŝ
gösterilmektedir.
ĂƌĂĕůĂƌŦ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ďĞůŝƌůĞŶĞŶ ǀĞ bĞŬŝů 1͛ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŶ ƂŶƺŵƺǌĚĞŬŝ ϮϬ ǇŦůŦŶ ƵůƵƐĂů ƉƵĂŶƚ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ
Şekiller incelendiğinde, beklenildiği üzere yükün büyük bir oranda Trakya ve Kuzey-Ba� Anadolu bölgesinde
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ [1]͘ ,Ğƌ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ƚĂůĞƉ ĂƌƚŦƔ ŚŦǌŦ ĂǌĂůƐĂ ĚĂ ƺůŬĞŵŝǌ ƉƵĂŶƚŦŶŦŶ ϮϬϰϬ ǇŦůŦ
olduğu
görülmektedir.
ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ
ΕϵϬ 't͛Ă ǇƺŬƐĞůŵĞƐŝ ďĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ bĞŬŝů 2͛ĚĞ ŝƐĞ ƵůƵƐĂů ƉƵĂŶƚĂ ǇƺŬ ƚĞǀǌŝ ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĚĞ
;zdDͿŐĞůĞŶŬĂƚŬŦůĂƌŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘bĞŬŝůůĞƌ ŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝŶĚĞ͕ďĞŬůĞŶŝůĚŝŒŝƺǌĞƌĞǇƺŬƺŶďƺǇƺŬďŝƌŽƌĂŶĚĂ
dƌĂŬǇĂǀĞ<ƵǌĞǇ-ĂƚŦŶĂĚŽůƵďƂůŐĞƐŝŶĚĞŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

hůƵƐĂůWƵĂŶƚ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ

't

ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ ϮϬϮϴ ϮϬϮϵ ϮϬϯϬ ϮϬϯϭ ϮϬϯϮ ϮϬϯϯ ϮϬϯϰ ϮϬϯϱ ϮϬϯϲ ϮϬϯϳ ϮϬϯϴ ϮϬϯϵ ϮϬϰϬ

bĞŬŝů1͘PŶƺŵƺǌĚĞŬŝϮϬzŦůŦŶhůƵƐĂůWƵĂŶƚdĂŚŵŝŶŝ
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ϮϬϰϬWƵĂŶƚŦŶŦŶzdDΖůĞƌĞŐƂƌĞĂŒŦůŦŵŦ
dĂůĞƉ;DtͿ

ϮϱϬϬϬ

ϭϵϱϯϰ

ϮϬϬϬϬ

ϭϯϲϱϯ

ϭϱϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ

ϭϯϰϰϬ
ϳϵϴϯ

ϳϬϱϳ

ϰϮϭϲ

2223

ϱϬϬϬ

ϭϮϴϰϮ

ϵϵϴϰ

Ϭ
d/
<E7

d/
EK>h

K)h
<E7

K)h
EK>h

'mEz <hzd/ KZd
KZd
dZ<z
K)h
EK>h EK>h <ZE7
EK>h

bĞŬŝů2͘ϮϬϰϬhůƵƐĂůWƵĂŶƚŦŶzdDĂǌŦŶĚĂŬŝĂŒŦůŦŵŦ

ϮϬϰϬ ǇŦůŦ ĂŶĂůŝǌ ŵŽĚĞůŝŶŝŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦŶĚĂŬŝ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ĂĚŦŵ ƺƌĞƚŝŵ ǇĂƚŦƌŦŵůĂƌŦŶŦŶ ƔĞďĞŬĞ ŵŽĚĞůŝŶĞ
ŝƔůĞŶŵĞƐŝ ĕĂůŦƔŵĂƐŦĚŦƌ͘ ϮϬϮϬ ǇŦůŦ ,ĂǌŝƌĂŶ ĂǇŦ ŝƚŝďĂƌŝǇůĞ dƺƌŬŝǇĞ ƔĞďĞŬĞƐŝŶŝŶ ŬƵƌƵůƵ ŐƺĐƺ 91͘ϱ 't
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞĚŝƌ͘WƵĂŶƚͬŬƵƌƵůƵŐƺĕŽƌĂŶŦϮϬϮϬǇŦůŦŝĕŝŶǇĂŬůĂƔŦŬϬ͘ϱ2 ŵĞƌƚĞďĞƐŝŶĚĞĚŝƌ͘ϮϬϮϴǇŦůŦŶĂŬĂĚĂƌďƵ
ŬƵƌƵůƵ ŐƺĐƺŶ ϭϮϯ 't͛Ă ĕŦŬŵĂƐŦ ƉůĂŶůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ ǀĞ ďƵ ǇŦůŦŶ ƉƵĂŶƚŦŶŦŶ ǇĂŬůĂƔŦŬ ϲϲ 't ŽůŵĂƐŦ ƚĂŚŵŝŶ
2040ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶĂŐƂƌĞ͕ϮϬϮϴǇŦůŦŝĕŝŶƉƵĂŶƚͬŬƵƌƵůƵŐƺĕŽƌĂŶŦǇŝŶĞϬ͘ϱϮƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞĚŝƌ͘^ŝƐƚĞŵŝŶŐƺǀĞŶůŝ
yılı analiz modelinin oluşturulmasındaki bir diğer adım üre�m ya�rımlarının şebeke modeline işlenmesi
çalışmasıdır.
2020 yılı Haziran ayı i�bariyle Türkiye şebekesinin kurulu gücü 91.5 GW seviyesindedir. Puant/
ďŝƌƔĞŬŝůĚĞŝƔůĞƚŝůĞďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶƉƵĂŶƚͬŬƵƌƵůƵŐƺĕŽƌĂŶŦŶŦŶďĞůŝƌůŝďŝƌŽƌĂŶŦŶƺƐƚƺŶĚĞŬĂůŵĂƐŦŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
BƵ
ĚŽŒƌƵůƚƵĚĂ
ϮϬϰϬyılı
ǇŦůŦiçin
ƉƵĂŶƚ
ƚĂŚŵŝŶŝ
ϵϬ 't
ŽůĂƌĂŬ ƚĂŚŵŝŶ ĞĚŝůĚŝŒŝ
ŝĕŝŶ ŬƵƌƵůƵ
ŝŚƚŝǇĂĐŦgücün
Εϭϲϴ 't
kurulu güç oranı 2020
yaklaşık
0.52
mertebesindedir.
2028 yılına
kadar Őƺĕ
bu kurulu
123 GW’a
ŽůĂƌĂŬƉůĂŶůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘

çıkması planlanmaktadır ve bu yılın puan�nın yaklaşık 66 GW olması tahmin edilmektedir. Buna göre, 2028
ϮϬϮϬ
ǇŦůŦŶĚĂŶ ϮϬϰϬ
ǇŦůŦŶĂ
ǇŦůůŦŬ ƐƺƌĞĕƚĞ ďƵ
ŬƵƌƵůƵ ŬĂƉĂƐŝƚĞŶŝŶ
ƚƺŬĞƚŝŵĞ
ďĂŒůŦ
ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚŦƔ
yılı için
puant/kurulu
güç
oranıŬĂĚĂƌ
yine Ǉŝƌŵŝ
0.52 seviyesindedir.
Sistemin
güvenli bir şekilde
işle�
lebilmesi
için puant/
ŐƂƐƚĞƌŵĞƐŝ
ďĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
EŝƚĞŬŝŵ
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
ŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶ
dƺƌŬŝǇĞBu
ƐĂƚŚŦŶĚĂ
ƂŶĞŵůŝ
ďŝƌ ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůĞ
kurulu
güç oranının
belirli bir oranın
üstünde
kalması
gerekmektedir.
doğrultuda
2040
yılı puant tahmini

ƐĂŚŝƉ ŽůŵĂƐŦ ǀĞ ďƵ ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶ ŐƺŶ ŐĞĕƚŝŬĕĞ ǇĂƚŦƌŦŵ ŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ ĂǌĂůŵĂƐŦ ǇĂƚŦƌŦŵĐŦůĂƌŦ ďƵ ƚŝƉƚĞ
ŬĂǇŶĂŬůĂƌŝĕŝŶŬƵƌƵůƵŐƺĕǇĂƚŦƌŦŵŦǇĂƉŵĂǇĂƚĞƔǀŝŬĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵƐĞďĞƉůĞϮϬϰϬǇŦůŦĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂZ^ͬ'^
~168ŬƵƌƵůƵ
GW olarak
planlanmış�
Őƺĕ ƚŽƉůĂŵŦŶŦŶ
ΕϱϮr. 't ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞ ĕŦŬĂĐĂŒŦ ǀĂƌƐĂǇŦŵŦ ŝůĞ ĂŶĂůŝǌůĞƌ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ Z^ͬ'^
ŽůĂƐŦ ƺƌĞƚŝŵ ŶŽŬƚĂůĂƌŦŶŦŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ŚĂůŝ ŚĂǌŦƌĚĂ z< ďƂůŐĞƐŝ ŽůĂƌĂŬ ďĞůŝƌůĞŶĞŶ ďƂůŐĞůĞƌ ĚŝŬŬĂƚĞ
2020ĂůŦŶŵŦƔǀĞďƵŶƵŶůĂďŝƌůŝŬƚĞǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶĂƌĂŬďŝƌĚĂŒŦůŦŵŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
yılından 2040 yılına kadar yirmi yıllık süreçte bu kurulu kapasitenin tüke�me bağlı olarak ar�ş göstermesi

90 GW olarak tahmin edildiği için kurulu güç ih�yacı

beklenmektedir.
Nitekim yenilenebilir kaynakların Türkiye sathında önemli bir potansiyele sahip olması ve
^ŝƐƚĞŵďĂǌǇƺŬƺŶĚĞŬŝĂƌƚŦƔŦŶƚĞƌŵŝŬǀĞŶƺŬůĞĞƌŬĂǇŶĂŬůŦƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞŶŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝŐƂǌƂŶƺŶĞ
ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ ŶƺŬůĞĞƌ
ƐĂŶƚƌĂů
ǇĂƚŦƌŦŵůĂƌŦŶŦŶ
ǇĂŶŦŶĚĂazalması
ŬƂŵƺƌ ŬĂǇŶĂŬůŦ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ŬƵƌƵůƵ ŐƺĐƺŶƺŶ
bu teknolojilerin
gün geç�
kçe ya�
rım maliyetlerinin
ya�rımcıları
bu �pteĚĞ
kaynaklar
için kurulu güç

ĂƌƚŦƌŦůŵĂƐŦŵĂŶƚŦŬůŦďŝƌǇĂŬůĂƔŦŵŽůĂĐĂŬƚŦƌ͘ƵƐĞďĞƉůĞϮϬϰϬǇŦůŦŝĕŝŶŬƂŵƺƌŬĂǇŶĂŬůŦ;ŝƚŚĂů ŬƂŵƺƌ+ ůŝŶǇŝƚͿ
ƐĂŶƚƌĂů ŬƵƌƵůƵ ŐƺĐƺŶƺŶ 2Ϭ Gt’Ă ǇĂŬŦŶ ĂƌƚĂƌĂŬ Ε ϰϬ't ŽůŵĂƐŦ ƚĂŚŵŝŶ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ bĞŬŝů 3͕ ϮϬϰϬ ǇŦůŦ
seviyesine
çıkacağı varsayımı ile analizler gerçekleş�rilmiş�r. RES/GES olası üre�m noktalarının belirlenmesinde
ďĞŬůĞŶĞŶƐĂŶƚƌĂůŬƵƌƵůƵŐƺĕůĞƌŝŶŝŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

ya�rımı yapmaya teşvik etmektedir. Bu sebeple 2040 yılı çalışmasında RES/GES kurulu güç toplamının ~52 GW

hali hazırda YEKA bölgesi olarak belirlenen bölgeler dikkate alınmış ve bununla birlikte yenilenebilir enerji
potansiyeli dikkate alınarak bir dağılım gerçekleş�rilmiş�r.
Sistem baz yükündeki ar�şın termik ve nükleer kaynaklı santrallerden karşılanması gerekliliği göz önüne
alındığında nükleer santral ya�rımlarının yanında kömür kaynaklı santrallerin de kurulu gücünün ar�rılması
man�klı bir yaklaşım olacak�r. Bu sebeple 2040 yılı için kömür kaynaklı (ithal kömür + linyit) santral kurulu
gücünün 20 GW’a yakın artarak
oGòò
ò
ǡ
~ 40GW
olması tahmin edilmektedir.
Şekil 3, 2040 yılı beklenen
santral kurulu güçlerini göstermektedir.
ϰ/19
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ϮϬϰϬ^ĂŶƚƌĂů<ƵƌƵůƵ'ƺĕůĞƌŝ ;dŽƉůĂŵϭϲϴ 'tͿ
ϰϱϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ϯϲϬϬϬ

ϯϳϰϳϴ

ϯϱϬϬϬ

Dt

ϯϬϬϬϬ

25311

ϮϱϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ

ϭϲϮϱϮ

ϭϱϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϴϭϲϬ

Ϭ
'^

K)>'

dZD7<

Zm'Z

,^

:^

E'^

bĞŬŝů3͘ϮϬϰϬzŦůŦWůĂŶůĂŶĂŶ^ĂŶƚƌĂů<ƵƌƵůƵ'ƺĕůĞƌŝ

^ĂĂƚůŝŬ ĕƂǌƺŶƺƌůƺŬƚĞƺƌĞƚŝŵƉƌŽĨŝůůĞƌŝ bĞŬŝů3͛ƚĞŬŝŬƵƌƵůƵŐƺĕůĞƌďĂǌĂůŦŶĂƌĂŬďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ϴϳϲϬƐĂĂƚůŝŬ ǇƺŬ
ĂŬŦƔ ĂŶĂůŝǌŝ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŝůĞƚŝŵ ŚĂƚůĂƌŦŶŦŶ ǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌŝŶŝŶ ŐĞƌĕĞŬĕŝ ďŝƌ ďŝĕŝŵĚĞ ƐŽŶƵĕůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ
Saatlik
çözünürlükte
üre�
m proﬁďĂŒůŦ
lleri Şekil
3’teki
kurulu güçler
baz alınarak
belirlenmiş�
r.8760
saatlik
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ŬĂǇŶĂŬ
ƚƺƌůĞƌŝŶĞ
ƺƌĞƚŝŵ
ƉƌŽĨŝůůĞƌŝŶŝŶ
ĚĞ ŐĞƌĕĞŬĕŝ
ďŝĕŝŵĚĞ
ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ
ƂŶĞŵ
Ăƌǌyük akış
analizi
sonucunda
ile�m hatlarının
gerçekçi
birĚĂbiçimde
sonuçlandırılması
için santrallerin
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ
ďĞůŝƌůĞǇŝĐŝyüklenmelerinin
ĞƚŵĞŶ ĞůĞŬƚƌŝŬ ƉŝǇĂƐĂƐŦ
ŽůƐĂ
ďĂǌŦ ŬĂǇŶĂŬ
ƚƺƌůĞƌŝŶĞ Ăŝƚ ƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶ
ĞůĞŬƚƌŝŬ
ƉŝǇĂƐĂƐŦŶĚĂŶ
ďĂŒŦŵƐŦǌ
ƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶŝ
ĂŬƚĂƌĚŦŒŦ
;Z^͕
'^ ǀĞ ŬĂƌƐƵönem
,^Ϳ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
kaynak
türlerine
bağlı üre�
m proﬁ
llerinin ƔĞďĞŬĞǇĞ
de gerçekçi
biçimde
tanımlanması
arz etmektedir. Bu
EŝƚĞŬŝŵǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶŦŶƺƌĞƚŝŵŝĚĂŚĂĕŽŬƉƌŝŵĞƌĞŶĞƌũŝŬĂǇŶĂŒŦŶŦŶŵĞǀĐƵĚŝǇĞƚŝŶĞďĂŒůŦ
noktada belirleyici etmen elektrik piyasası olsa da bazı kaynak türlerine ait üre�mlerin elektrik piyasasından
ŽůĚƵŒƵŝĕŝŶ ďƵŬĂǇŶĂŬůĂƌĚĂŶŐĞůĞĐĞŬƺƌĞƚŝŵůĞƌďĞůŝƌůĞŶŝƌŬĞŶďƂůŐĞƐĞůŽůĂƌĂŬǇĂŒŦƔͬƌƺǌŐĂƌͬŐƺŶĞƔƌĞũŝŵŝŶĞ
bağımsız
mlerini
şebekeyeďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ
aktardığı (RES,
ve Akarsu
HES)
bilinmektedir.
Nitekim yenilenebilir
ƵǇŐƵŶüre�
ŽůĂƌĂŬ
ƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶ
ĞŶ GES
ŵĂŶƚŦŬůŦ
ǇĂŬůĂƔŦŵ
ŽůĂƌĂŬ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ƵŶƵŶůĂ enerji
ďŝƌůŝŬƚĞ ŶƺŬůĞĞƌ
ĞŶĞƌũŝ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶ
ǇƺŬkaynağının
ƐĂŶƚƌĂůŝ ŽůĂƌĂŬ
ĂƌŦǌĂͬďĂŬŦŵ
ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ
ƚĂŵĂŵĞŶ
kaynaklarının
üre�mi
daha
çok primerďĂǌ
enerji
mevcudiye�
ne ƐƺƌĞĕůĞƌŝ
bağlı olduğu
için bu
kaynaklardan
ĚĞǀƌĞĚĞŽůĂĐĂŒŦǀĂƌƐĂǇŦůĂďŝůŝƌ͘
gelecek üre�mler belirlenirken bölgesel olarak yağış/rüzgar/güneş rejimine uygun olarak üre�mlerinin

belirlenmesi
en man�klı yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte nükleer enerji santrallerinin
ƵďŝůŐŝůĞƌŦƔŦŒŦŶĚĂϮϬϰϬǇŦůŦŝĕŝŶƐĂĂƚůŝŬƺƌĞƚŝŵůĞƌďĞůŝƌůĞŶŝƌŬĞŶZ^͕'^͕ĂŬĂƌƐƵƚŝƉŝ,^ǀĞďĂƌĂũƚŝƉŝ,^
ŬĂǇŶĂŬ
ƚŝƉůŝ arıza/bakım
ƺƌĞƚŝŵ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
ƉŝǇĂƐĂĚĂŶ
ďĂŒŦŵƐŦǌ
ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ
ŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬŝ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽũŝŬ ǀĞƌŝůĞƌ
baz ǀĞ
yükE^
santrali
olarak
süreçleri
haricinde
tamamen
devrede
olacağıǀĞvarsayılabilir.
ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ͕ŐĞƌŝŬĂůĂŶĚŽŒĂůŐĂǌǀĞŬƂŵƺƌƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶŝƐĞƉŝǇĂƐĂǇĂƉŦƐŦŶĂƵǇŐƵŶďŝƌƔĞŬŝůĚĞ
ƺƌĞƚŝŵƉƌŽŐƌĂŵŦďĞůŝƌůĞŵĞŵĂŶƚŦŒŦŝůĞƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ ǇĂŬůĂƔŦŵŦďĞŶŝŵƐĞŶŵŝƔƚŝƌ [2]͘

Bu bilgiler ışığında 2040 yılı için saatlik üre�mler belirlenirken RES, GES, akarsu �pi HES ve baraj �pi HES ve
NES'ĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶǇĂŬůĂƔŦŵĂƵǇŐƵŶŽůĂƌĂŬĕĂůŦƔŵĂĚĂƐĂŶƚƌĂůůĞƌ
kaynak �pli üre�m tesislerinin piyasadan bağımsız bir şekilde ista�s�ki ve meteorolojik veriler kullanılarak
belirlenmesi,
geri kalan doğalgaz ve kömür santrallerinin ise piyasa yapısına uygun bir şekilde üre�m programı
- ŬĂƌƐƵǀĞďĂƌĂũƚŝƉŝ,^͛ůĞƌŝŶƺƌĞƚŝŵƉƌŽĨŝůůĞƌŝďĞůŝƌůĞŶŝƌŬĞŶďƵƚŝƉƐĂŶƚƌĂůůĞƌdƺƌŬŝǇĞ͛ĚĞŬŝϱĨĂƌŬůŦ
ŚĂǀǌĂǇĂŐƂƌĞĂǇƌŦůŵŦƔǀĞďƵƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶƉƌŽĨŝůůĞƌŝŚĂǀǌĂďĂǌůŦŽůĂƌĂŬĂǇƌŦĂǇƌŦďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ
[3]͘Ƶ
belirleme man�
ğı ile üre�mlerinin belirlenmesi yaklaşımı benimsenmiş�r [2].

ŬĂƉƐĂŵĚĂ ,^ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ ƚŽƉůĂŵ ƺƌĞƚŝŵ ƉƌŽĨŝůůĞƌŝ ďĂƌĂũůŦ ǀĞ ĂŬĂƌƐƵ ƚŝƉŝ ŽůŵĂŬ ƺǌĞƌĞ ƐŦƌĂƐŦǇůĂ
bĞŬŝůϰ ǀĞbĞŬŝů5’ƚĞŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
Geliş�rilen
yaklaşıma
uygunĞŶĞƌũŝƐŝ
olarak ŬĂǇŶĂŬůŦ
çalışmada
santrallerƺƌĞƚŝŵ ƉƌŽĨŝůůĞƌŝ͕ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŬŽŶƵŵĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ
- ZƺǌŐąƌ ǀĞ ŐƺŶĞƔ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ƌƺǌŐĂƌ ŐƺĐƺͬǇŽŒƵŶůƵŒƵͬŚŦǌŦ͕ ŦƔŦŶŦŵ ǀĞƌŝůĞƌŝ ŐƂǌ ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶĂƌĂŬ ůŽŬĂů ďĂǌĚĂ ŚĞƌ ďŝƌ ƐĂŶƚƌĂů ŝĕŝŶ
ŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘ůĚĞĞĚŝůĞŶƐŽŶƵĕůĂƌŦƔŦŒŦŶĚĂƌƺǌŐąƌ
ǀĞŐƺŶĞƔƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶƚŽƉůĂŵƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶ
Akarsu
ve baraj �pi HES’lerin üre�m proﬁlleri belirlenirken
bu �p santraller Türkiye’deki 5 farklı
ƐŦƌĂƐŦǇůĂbĞŬŝůϲ ǀĞ bĞŬŝůϳ͛ĚĞŐƂƐƚĞƌŝůĚŝŒŝŐŝďŝĚĞŒŝƔŵĞƐŝƂŶŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

havzaya göre ayrılmış ve bu santrallerin proﬁlleri havza bazlı olarak ayrı ayrı belirlenmiş�r [3]. Bu

kapsamda HES santrallerin toplam üre�m proﬁlleri barajlı ve akarsu �pi olmak üzere sırasıyla Şekil 4 ve
Şekil 5’te gösterilmiş�r.

oGòò ò ǡ

- Rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklı santrallerin üre�m proﬁlleri, bulunduğu konuma bağlı olarak
5/19 rüzgar
gücü/yoğunluğu/hızı, ışınım verileri göz önüne alınarak lokal bazda her bir santral için hesaplanmış�r.
Elde edilen sonuçlar ışığında rüzgâr ve güneş santrallerinin toplam üre�mlerinin sırasıyla Şekil 6 ve
Şekil 7’de gösterildiği gibi değişmesi öngörülmektedir.
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-

Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10 sırasıyla, ithal kömür, yerli kömür ve doğalgaz kaynaklı santrallerin üre�m

atama

-

algoritması kullanılarak elde edilen üre�m proﬁllerini (toplam) göstermektedir.

bĞŬŝů ϴ͕ bĞŬŝů 9 ǀĞ bĞŬŝů ϭϬ ƐŦƌĂƐŦǇůĂ͕ ŝƚŚĂů ŬƂŵƺƌ͕ ǇĞƌůŝ ŬƂŵƺƌ ǀĞ ĚŽŒĂůŐĂǌ ŬĂǇŶĂŬůŦ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ƺƌĞƚŝŵ ĂƚĂŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬĞůĚĞĞĚŝůĞŶƺƌĞƚŝŵƉƌŽĨŝůůĞƌŝŶŝ;ƚŽƉůĂŵͿŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

ŬĂƌƐƵdŝƉŝ^ĂŶƚƌĂůmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
- Ϭ͕ϳ
bĞŬŝů ϴ͕ bĞŬŝů 9 ǀĞ bĞŬŝů ϭϬ ƐŦƌĂƐŦǇůĂ͕ ŝƚŚĂů ŬƂŵƺƌ͕ ǇĞƌůŝ ŬƂŵƺƌ ǀĞ ĚŽŒĂůŐĂǌ ŬĂǇŶĂŬůŦ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ƺƌĞƚŝŵ ĂƚĂŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬĞůĚĞĞĚŝůĞŶƺƌĞƚŝŵƉƌŽĨŝůůĞƌŝŶŝ;ƚŽƉůĂŵͿŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ϭ͕ϲ
<ĂƚƐĂǇŦ

Ϭ͕ϱ

ŬĂƌƐƵdŝƉŝ^ĂŶƚƌĂůmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰϬ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

<ĂƚƐĂǇŦ

Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ

^ĂĂƚ

Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

bĞŬŝůϰ͘ŬĂƌƐƵdŝƉŝ,^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

^ĂĂƚ
ĂƌĂũdŝƉŝ^ĂŶƚƌĂůmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
Ϭ͕ϲ

bĞŬŝůϰ͘ŬĂƌƐƵdŝƉŝ,^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϱ

<ĂƚƐĂǇŦ

Ϭ͕ϰ

ĂƌĂũdŝƉŝ^ĂŶƚƌĂůmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ

Ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

<ĂƚƐĂǇŦ

Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϰ

^ĂĂƚ

Ϭ͕ϭ

bĞŬŝů5͘ĂƌĂũdŝƉŝ,^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

Ϭ

^ĂĂƚ
bĞŬŝů5͘ĂƌĂũdŝƉŝ,^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
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1
239
ϰϳϳ
ϳϭϱ
953
1191
ϭϰϮϵ
ϭϲϲϳ
ϭϵϬϱ
Ϯϭϰϯ
Ϯϯϴϭ
Ϯϲϭϵ
Ϯϴϱϳ
ϯϬϵϱ
3333
ϯϱϳϭ
ϯϴϬϵ
ϰϬϰϳ
ϰϮϴϱ
ϰϱϮϯ
ϰϳϲϭ
ϰϵϵϵ
ϱϮϯϳ
ϱϰϳϱ
ϱϳϭϯ
5951
ϲϭϴϵ
ϲϰϮϳ
ϲϲϲϱ
ϲϵϬϯ
ϳϭϰϭ
ϳϯϳϵ
ϳϲϭϳ
ϳϴϱϱ
ϴϬϵϯ
ϴϯϯϭ
ϴϱϲϵ

<ĂƚƐĂǇŦ <ĂƚƐĂǇŦ
1
239
ϰϳϳ
ϳϭϱ
953
1191
ϭϰϮϵ
ϭϲϲϳ
ϭϵϬϱ
Ϯϭϰϯ
Ϯϯϴϭ
Ϯϲϭϵ
Ϯϴϱϳ
ϯϬϵϱ
3333
ϯϱϳϭ
ϯϴϬϵ
ϰϬϰϳ
ϰϮϴϱ
ϰϱϮϯ
ϰϳϲϭ
ϰϵϵϵ
ϱϮϯϳ
ϱϰϳϱ
ϱϳϭϯ
5951
ϲϭϴϵ
ϲϰϮϳ
ϲϲϲϱ
ϲϵϬϯ
ϳϭϰϭ
ϳϯϳϵ
ϳϲϭϳ
ϳϴϱϱ
ϴϬϵϯ
ϴϯϯϭ
ϴϱϲϵ

Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ
Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ
Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ
1
239
ϰϳϳ
ϳϭϱ
953
1191
ϭϰϮϵ
ϭϲϲϳ
ϭϵϬϱ
Ϯϭϰϯ
Ϯϯϴϭ
Ϯϲϭϵ
Ϯϴϱϳ
ϯϬϵϱ
3333
ϯϱϳϭ
ϯϴϬϵ
ϰϬϰϳ
ϰϮϴϱ
ϰϱϮϯ
ϰϳϲϭ
ϰϵϵϵ
ϱϮϯϳ
ϱϰϳϱ
ϱϳϭϯ
5951
ϲϭϴϵ
ϲϰϮϳ
ϲϲϲϱ
ϲϵϬϯ
ϳϭϰϭ
ϳϯϳϵ
ϳϲϭϳ
ϳϴϱϱ
ϴϬϵϯ
ϴϯϯϭ
ϴϱϲϵ

Ϭ͕ϴ

1
239
ϰϳϳ
ϳϭϱ
953
1191
ϭϰϮϵ
ϭϲϲϳ
ϭϵϬϱ
Ϯϭϰϯ
Ϯϯϴϭ
Ϯϲϭϵ
Ϯϴϱϳ
ϯϬϵϱ
3333
ϯϱϳϭ
ϯϴϬϵ
ϰϬϰϳ
ϰϮϴϱ
ϰϱϮϯ
ϰϳϲϭ
ϰϵϵϵ
ϱϮϯϳ
ϱϰϳϱ
ϱϳϭϯ
5951
ϲϭϴϵ
ϲϰϮϳ
ϲϲϲϱ
ϲϵϬϯ
ϳϭϰϭ
ϳϯϳϵ
ϳϲϭϳ
ϳϴϱϱ
ϴϬϵϯ
ϴϯϯϭ
ϴϱϲϵ

<ĂƚƐĂǇŦ <ĂƚƐĂǇŦ

'^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϵ

'^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

^ĂĂƚ

^ĂĂƚ
bĞŬŝůϲ͘'^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

bĞŬŝůϲ͘'^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Z^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϴ

Z^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

^ĂĂƚ

^ĂĂƚ
bĞŬŝůϳ͘Z^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

bĞŬŝůϳ͘Z^mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
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7ƚŚĂů<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
ϭ͕Ϯ

7ƚŚĂů<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϲ
1
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϲ
Ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯ

^ĂĂƚ
1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

Ϭ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

<ĂƚƐĂǇŦ

<ĂƚƐĂǇŦ

1

bĞŬŝůϴ͘7ƚŚĂů<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶKůĂƐŦϮϬϰϬmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
^ĂĂƚ
bĞŬŝůϴ͘7ƚŚĂů<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶKůĂƐŦϮϬϰϬmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

zĞƌůŝ<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ

^ĂĂƚ
1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

Ϭ

zĞƌůŝ<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

1
Ϯϰϱ
ϰϴϵ
ϳϯϯ
ϵϳϳ
1221
ϭϰϲϱ
ϭϳϬϵ
1953
Ϯϭϵϳ
Ϯϰϰϭ
Ϯϲϴϱ
2929
ϯϭϳϯ
ϯϰϭϳ
ϯϲϲϭ
ϯϵϬϱ
ϰϭϰϵ
ϰϯϵϯ
ϰϲϯϳ
ϰϴϴϭ
5125
ϱϯϲϵ
ϱϲϭϯ
ϱϴϱϳ
ϲϭϬϭ
ϲϯϰϱ
ϲϱϴϵ
ϲϴϯϯ
ϳϬϳϳ
ϳϯϮϭ
ϳϱϲϱ
ϳϴϬϵ
ϴϬϱϯ
ϴϮϵϳ
ϴϱϰϭ

<ĂƚƐĂǇŦ

<ĂƚƐĂǇŦ

Ϭ͕ϳ

bĞŬŝů9͘zĞƌůŝ<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶKůĂƐŦϮϬϰϬ
mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
^ĂĂƚ
bĞŬŝů9͘zĞƌůŝ<Ƃŵƺƌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶKůĂƐŦϮϬϰϬ mƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
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ŽŒĂůŐĂǌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ
ϭ͕Ϯ
1
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

1
239
ϰϳϳ
ϳϭϱ
953
1191
ϭϰϮϵ
ϭϲϲϳ
ϭϵϬϱ
Ϯϭϰϯ
Ϯϯϴϭ
Ϯϲϭϵ
Ϯϴϱϳ
ϯϬϵϱ
3333
ϯϱϳϭ
ϯϴϬϵ
ϰϬϰϳ
ϰϮϴϱ
ϰϱϮϯ
ϰϳϲϭ
ϰϵϵϵ
ϱϮϯϳ
ϱϰϳϱ
ϱϳϭϯ
5951
ϲϭϴϵ
ϲϰϮϳ
ϲϲϲϱ
ϲϵϬϯ
ϳϭϰϭ
ϳϯϳϵ
ϳϲϭϳ
ϳϴϱϱ
ϴϬϵϯ
ϴϯϯϭ
ϴϱϲϵ

Ϭ

bĞŬŝůϭϬ͘ŽŒĂůŐĂǌ<ĂǇŶĂŬůŦ^ĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶKůĂƐŦϮϬϰϬmƌĞƚŝŵWƌŽĨŝůŝ

bĞŬŝůůĞƌĚĞŶ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ƺǌĞƌĞ ǇĞƌůŝ ŬƂŵƺƌ ŬĂǇŶĂŬůŦ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌ ďĂŚĂƌ ĚƂŶĞŵŝ ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ ŵĞǀĐƵƚ ƔĞďĞŬĞĚĞ
ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ďƺǇƺŬ ŽƌĂŶĚĂ ƺƌĞƚŝŵĚĞ ƉĂǇ ĂůŵŦƔƚŦƌ͘ 7ƚŚĂů ŬƂŵƺƌ ŬĂǇŶĂŬůŦ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ ŝƐĞ ďĂŚĂƌ ĂǇůĂƌŦŶĚĂ
ĂƌĂůŦŬůĂƌůĂ ŝŚƚŝǇĂĕ ĚƵǇƵůĂŶƉĞƌŝǇŽƚůĂƌĚĂ ǇƺŬůĞŶĚŝŒŝĂŶĐĂŬŬĂƉĂƐŝƚĞĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶĚƺƔƺŬŽůĚƵŒƵ͕ǇĂǌǀĞŬŦƔ
Şekillerden görüldüğü üzere yerli kömür kaynaklı santraller bahar dönemi haricinde mevcut şebekede olduğu
ŐŝďŝƉƵĂŶƚĂǇůĂƌŦŶĚĂŝƐĞƺƌĞƚŝŵĚĞŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
gibi büyük oranda üre�mde pay almış�r. İthal kömür kaynaklı santrallerin ise bahar aylarında aralıklarla ih�yaç
Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ
ĞŶ ĕĂƌƉŦĐŦ
ƐŽŶƵĕ
ĚŽŒĂůŐĂǌ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞ
ŐƂǌůĞŵůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŽŒĂůŐĂǌ
ŬĂǇŶĂŬůŦ
duyulan
periyotlarda
yüklendiği
ancak
kapasiteŬĂǇŶĂŬůŦ
faktörlerinin
düşük olduğu,
yaz ve kış gibi puant
aylarında
ise
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶďĂŚĂƌĂǇůĂƌŦŶĚĂǀĞƐŝƐƚĞŵǇƺŬƺŶƺŶĂǌĂůĚŦŒŦĚƂŶĞŵĚĞƺƌĞƚŝŵĚĞŽůĂŵĂǇĂĐĂŒŦŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
üre�mde olduğu görülmektedir.
,Ğƌ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ďƵ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ ƉƵĂŶƚ ǌĂŵĂŶůĂƌ ǀĞ ƂǌĞůůŝŬůĞ '^ ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶ ĂǌĂůĚŦŒŦ ƐĂĂƚůĞƌĚĞ ĚĞǀƌĞǇĞ
ŐŝƌĞďŝůĚŝŒŝŐƂǌůĞŵůĞŶƐĞĚĞǇŦůŦŶďƺǇƺŬďŝƌŽƌĂŶŦŶĚĂƺƌĞƚŝŵĚĞŽůŵĂŵĂůĂƌŦƔĞďĞŬĞŝĕŝŶƂŶĞŵĂƌǌĞĚĞŶďŝƌ
Bu noktada
en EŝƚĞŬŝŵ
çarpıcı sonuç
doğalgaz
kaynaklı
santrallerde
gözlemlenmektedir.
Doğalgaz
kaynaklı
santrallerin
ƐŽŶƵĕƚƵƌ͘
ƔĞďĞŬĞ
ĞƐŶĞŬůŝŬ
ŝŚƚŝǇĂĕůĂƌŦŶŦ
ƐĂŒůĂǇĂŶ
ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬĂǇŶĂŬ
ƚƺƌůĞƌŝŶĚĞŶ
ŽůĂŶ
ĚŽŒĂůŐĂǌ
bahar
aylarında
ve
sistem
yükünün
azaldığı
dönemde
üre�
mde
olamayacağı
görülmektedir.
Her
ne
kadar
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶ ĚƺƔƺŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ŶĞĚĞŶŝǇůĞ ƔĞďĞŬĞĚĞŶ ĂǇƌŦůŵĂƐŦ ƔĞďĞŬĞ ŝƔůĞƚŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝ
ďŝƌ
ƐŽƌƵŶŽůƵƔƚƵƌĂĐĂŬƚŦƌ͘ƵĚŽŒƌƵůƚƵĚĂĚŽŒĂůŐĂǌŬĂǇŶĂŬůŦƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶƔĞďĞŬĞĂĕŦƐŦŶĚĂŶŐĞƌĞŬůŝůŝŬůĞƌŝ;ŵŝŬƚĂƌ
bu santrallerin
puant zamanlar ve özellikle GES üre�minin azaldığı saatlerde devreye girebildiği gözlemlense
ǀĞ
ŬŽŶƵŵͿ
ĕĂůŦƔŦůŵĂůŦ
ŐĞƌĞŬůŝ ŐƂƌƺůĞŶ
ƔĂƌƚůĂƌŦŶĚĂ
ĂǇĂŬƚĂ
de yılın büyük birƂǌĞŶůĞ
oranında
üre�mdeǀĞolmamaları
şebeke ŬŽŶƵŵͬƐĂŶƚƌĂůůĞƌ
için önem arz edenŝĕŝŶ
bir ƉŝǇĂƐĂ
sonuçtur.
Nitekim şebeke
ŬĂůĂďŝůŵĞůĞƌŝƐĂŒůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘
esneklik ih�yaçlarını sağlayan en önemli kaynak türlerinden olan doğalgaz santrallerinin düşük kapasite
faktörü nedeniyle şebekeden ayrılması şebeke işletmesi için önemli bir sorun oluşturacak�r. Bu doğrultuda
doğalgaz kaynaklı santrallerin şebeke açısından gereklilikleri (miktar ve konum) özenle çalışılmalı ve gerekli
görülen konum/santraller için piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri sağlanmalıdır.
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3. Analizler
3.1. 2040 Yılı Baz Durum Yıllık DC Yük Akış Analizinin Gerçekleş�rilmesi
Sistem modelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2040 yılı için şebeke yüklenmesinin saatlik bazda
analiz edilmesi ve yüklenmelerin değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleş�rilmiş�r. İle�m sistemindeki ana
omurga olarak niteleyebileceğimiz 400 kV ile�m koridorlarının 8760 saat için DC yük akış analizi yöntemiyle
yüklenmelerinin analiz edilmesinin ardından, bu analizin sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla iki ana
indeks oluşturularak bunların görsel olarak sunulduğu şemalar hazırlanmış�r. Bu indeksler
i)

Ortalama yüklenme (Kapasite faktörü): Hatların saatlik bazda yüklenmelerinin, kapasitesine

oranının ortalamasını veren değerdir. Bir ha�n ne kadar yük taşıdığı ve önemi ile doğru oran�lıdır.
ii)

Aşırı yüklenme sayısı: Hatlarda 8760 saatlik analiz sonucunda kaç saat boyunca 80% kapasite

üstü yüklenme görüldüğünü belir�r. Herhangi bir koridorda aşırı yüklenme sayısının fazla olması, bu
koridora alterna�f koridor ya�rımlarının aciliye�ni arz etmektedir.
Bununla birlikte bu iki ana indeksin paralel değerlendirilmesi ise şebeke yüklenmelerini ve ya�rım
ih�yaçlarının doğru okunabilmesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Kısaca detaylandırılacak
olursa;
i) Bir koridorun hem kapasite faktörü yüksek hem de aşırı yüklenme sayısı fazla ise bu koridora paralel
veya alterna�f ile�m koridoru düşünülmesi ve önceliklendirilmesi gerekmektedir.
ii)

Bir koridorun kapasite faktörü yüksek; ancak aşırı yüklenmesi görülmüyor (ya da yöne�lebilecek

kadar az sayıda) ise bölgede doğru ile�m planlaması yapıldığını göstermektedir.
iii)

Bir koridorun kapasite faktörü düşük; ancak aşırı yüklenme sayısı fazla ise, bu bölgede

mevsimsel aşırı yüklenmelerin oluşabileceğini, teknik açıdan hat gereksinimi gözlemlense bile alterna�f
çözüm yolları bulmanın (üre�m kaydırma, FACTS cihazları) ve maliyet/fayda değerlendirmesinin
yapılması gerek�ğini göstermektedir.
iv)

Bir koridorda hem kapasite faktörü düşük hem de aşırı yüklenme görülmüyor ise bu bölgenin

ile�m koridoru ya�rımına ih�yacı olmadığı, üre�m ve tüke�m bağlan�ları açısından ideal bölgeler
olduğu çıkarımı yapılabilir.
Bu bilgiler ışığında 2040 yılı için gerçekleş�rilen saatlik bazda şebeke yüklenme analizi (8760 saat) sonuçları
sırasıyla Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilmiş�r. Şekillerden görüldüğü üzere RES kurulu gücünün 36 GW
mertebesine çıkar�lması Kuzey Ege Bölgesi’nde yoğun yüklenmelere neden olmaktadır. Bununla birlikte Kuzey
Ege ve Marmara Bölgesi’nde ih�yaca bağlı şekilde çalışması ayarlanan büyük ölçekteki termik santrallerin yılın
önemli bir kısmında devrede olmasından dolayı Çanakkale-Bandırma-İzmit-İstanbul ringinde yüklenmeler
gözlenmektedir. Adana-Mersin çevresinde ise termik santrallerden dolayı lokal yüklenmeler yaşanabileceği
görülmüştür.
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Dikkate değer bir diğer nokta ise, analizlerin gerçekleş�rilmesinin öncesinde ülkemizin doğusunda yoğunlaşan
üre�mlerden kaynaklı olarak Elbistan-Gölbaşı koridorunun ciddi miktarda yüklü olacağı düşünülmesine
karşın, bu koridorun yıl boyunca ortalama %40- 50 bandında yüklendiğinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda,
söz konusu koridorun bahar döneminde HES üre�mlerinin artmasıyla mevsimsel olarak yüklendiği sonucuna
varılabilir.
Şekil 12’de ile�m hatlarında yaşanan aşırı yüklenme saat sayısı gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere

ŝŬŬĂƚĞ
ĚĞŒĞƌ
ĚŝŒĞƌ
ŝƐĞ͕ ĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝŶŝŶ
ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ
ƺůŬĞŵŝǌŝŶ
Türkiye’nin
çok ďŝƌ
büyük
birŶŽŬƚĂ
bölümünde
yapılan ile�
m planlama çalışmaları
sonrasında
ile�mĚŽŒƵƐƵŶĚĂ
kapasitesinin
ǇŽŒƵŶůĂƔĂŶ
ƺƌĞƚŝŵůĞƌĚĞŶ
ŬĂǇŶĂŬůŦ ŽůĂƌĂŬ
ůďŝƐƚĂŶ-'ƂůďĂƔŦ
ŬŽƌŝĚŽƌƵŶƵŶBununla
ĐŝĚĚŝ ŵŝŬƚĂƌĚĂ
ǇƺŬůƺ Ege
ŽůĂĐĂŒŦ
yeterli olduğu
ve aşırı yüklenmeler
gözlemlenmeyeceği
görülmektedir.
birlikte Kuzey
olarak
ĚƺƔƺŶƺůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƌƔŦŶ͕ ďƵ ŬŽƌŝĚŽƌƵŶ ǇŦů ďŽǇƵŶĐĂ ŽƌƚĂůĂŵĂ йϰϬ- ϱϬ ďĂŶĚŦŶĚĂ ǇƺŬůĞŶĚŝŒŝŶŝŶ ƚĞƐƉŝƚ
da nitelendirebileceğimiz alanda aşırı yüklenmelerin oluşabileceği gözlemlenmektedir. Nitekim bu bölgede
ĞĚŝůŵĞƐŝĚŝƌ͘ Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ͕ ƐƂǌ ŬŽŶƵƐƵ ŬŽƌŝĚŽƌƵŶ ďĂŚĂƌ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ,^ ƺƌĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶ ĂƌƚŵĂƐŦǇůĂ
bilhassa RES kaynaklı üre�min yanında büyük kapasiteye sahip ithal kömür kaynaklı termik santrallerin
ŵĞǀƐŝŵƐĞůŽůĂƌĂŬǇƺŬůĞŶĚŝŒŝƐŽŶƵĐƵŶĂǀĂƌŦůĂďŝůŝƌ͘
bulunması ve üre�min büyük bir kısmının İstanbul/Trakya bölgesine akması nedeniyle Marmara Denizini
bĞŬŝů12͛ĚĞŝůĞƚŝŵŚĂƚůĂƌŦŶĚĂǇĂƔĂŶĂŶĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞƐĂĂƚƐĂǇŦƐŦŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘bĞŬŝůĚĞŐƂƌƺůĚƺŒƺƺǌĞƌĞ
çevreleyen koridorlarda aşırı yüklenmeler olduğu gözlemlenmektedir. Bunun bir diğer nedeni ise Bursa
dƺƌŬŝǇĞ͛ŶŝŶ ĕŽŬďƺǇƺŬďŝƌ ďƂůƺŵƺŶĚĞǇĂƉŦůĂŶŝůĞƚŝŵ ƉůĂŶůĂŵĂĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂŝůĞƚŝŵ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
bölgesindeki bazı ile�m koridorlarının kapasitesinin düşük olmasıdır.
ǇĞƚĞƌůŝŽůĚƵŒƵǀĞĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌŐƂǌůĞŵůĞŶŵĞǇĞĐĞŒŝŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶƵŶůĂďŝƌůŝŬƚĞ<ƵǌĞǇŐĞŽůĂƌĂŬ
ĚĂ ŶŝƚĞůĞŶĚŝƌĞďŝůĞĐĞŒŝŵŝǌ ĂůĂŶĚĂ ĂƔŦƌŦ ǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌŝŶ ŽůƵƔĂďŝůĞĐĞŒŝ ŐƂǌůĞŵůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ EŝƚĞŬŝŵ ďƵ
Bununla ďŝůŚĂƐƐĂ
birlikte Seyitömer
bölgesinden
400ďƺǇƺŬ
kV ile�ŬĂƉĂƐŝƚĞǇĞ
m koridorları
(Seydişehir
– Seyitömer,
ďƂůŐĞĚĞ
Z^ ŬĂǇŶĂŬůŦ
ƺƌĞƚŝŵŝŶçıkan
ǇĂŶŦŶĚĂ
ƐĂŚŝƉ
ŝƚŚĂů ŬƂŵƺƌ
ŬĂǇŶĂŬůŦ Seyitömer
ƚĞƌŵŝŬ
- Eskişehir, ďƵůƵŶŵĂƐŦ
Seyitömer ǀĞ
– Tunçbilek
TES) veďŝƌ
Gökçekaya
Gölbaşı koridorunda
aşırı ĂŬŵĂƐŦ
yüklenmeler
olduğu
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ƺƌĞƚŝŵŝŶ ďƺǇƺŬ
ŬŦƐŵŦŶŦŶ -7ƐƚĂŶďƵůͬdƌĂŬǇĂ
ďƂůŐĞƐŝŶĞ
ŶĞĚĞŶŝǇůĞ
DĂƌŵĂƌĂĞŶŝǌŝŶŝ
ŽůĚƵŒƵŐƂǌůĞŵůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶƵŶďŝƌĚŝŒĞƌ
görülmektedir. Bu ĕĞǀƌĞůĞǇĞŶŬŽƌŝĚŽƌůĂƌĚĂĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌ
aşırı yüklenmelerin en temel sebebi bu koridorların
taşıma kapasitelerinin düşük (2B Rail
ŶĞĚĞŶŝŝƐĞƵƌƐĂďƂůŐĞƐŝŶĚĞŬŝ
ďĂǌŦŝůĞƚŝŵŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶŦŶ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
ĚƺƔƺŬŽůŵĂƐŦĚŦƌ͘
karakteris�kli) olmasıdır. Nitekim
Seyitömer bölgesinden
çıkan koridorlarda
yenileme ih�yacı olduğu açıkça
gözlemlenmektedir.
ƵŶƵŶůĂ
ďŝƌůŝŬƚĞ ^ĞǇŝƚƂŵĞƌ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞŶ ĕŦŬĂŶ ϰϬϬ Ŭs ŝůĞƚŝŵ ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦ ;^ĞǇĚŝƔĞŚŝƌ – ^ĞǇŝƚƂŵĞƌ͕
^ĞǇŝƚƂŵĞƌ- ƐŬŝƔĞŚŝƌ͕^ĞǇŝƚƂŵĞƌ– dƵŶĕďŝůĞŬd^Ϳ ǀĞ 'ƂŬĕĞŬĂǇĂ- 'ƂůďĂƔŦŬŽƌŝĚŽƌƵŶĚĂĂƔŦƌŦǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌ
ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ĂƔŦƌŦ ǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌŝŶ ĞŶ ƚĞŵĞů ƐĞďĞďŝ ďƵ ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶ ƚĂƔŦŵĂ ŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ
ĚƺƔƺŬ ;Ϯ ZĂŝů ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬůŝͿ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ͘ EŝƚĞŬŝŵ ^ĞǇŝƚƂŵĞƌ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞŶ ĕŦŬĂŶ ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌĚĂ ǇĞŶŝůĞŵĞ
ŝŚƚŝǇĂĐŦŽůĚƵŒƵĂĕŦŬĕĂŐƂǌůĞŵůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

bĞŬŝů11͘ϰϬϬŬs,ĂƚůĂƌŦŶϴϳϲϬ ^ĂĂƚůŝŬKƌƚĂůĂŵĂzƺŬůĞŶŵĞůĞƌŝ
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bĞŬŝů12͘ϰϬϬŬs,ĂƚůĂƌŦŶƔŦƌŦzƺŬůĞŶŵĞ^ĂǇŦůĂƌŦ

,ĞƌŶĞŬĂĚĂƌĕĞƔŝƚůŝďƂůŐĞůĞƌĚĞ ƐŽƌƵŶŽůŵĂƐŦŵƵŚƚĞŵĞůŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŐƂǌůĞŵůĞŶƐĞĚĞbĞŬŝů11 ǀĞbĞŬŝů12͛ĚĞ
ŐƂǌůĞŵůĞŶĞŶƐŽŶƵĕůĂƌ͕ ĂƐŦůĕƂǌƺŵďĞŬůĞǇĞŶ ďƂůŐĞůĞƌŝŶ 'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂǀĞ<ƵǌĞǇŐĞďƂůŐĞůĞƌŝŽůĂĐĂŒŦŶŦ
Her ne kadar çeşitli
bölgelerde
sorunŝůĞƌůĞǇĞŶ
olması muhtemel
koridorlar
gözlemlense
de ŞekilŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
11 ve Şekil 12’de
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ƶ ďŝůŐŝůĞƌ
ŦƔŦŒŦŶĚĂ
ďƂůƺŵůĞƌĚĞ
ďƂůŐĞ ŝůĞƚŝŵ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
gözlemlenen
sonuçlar, asıl çözüm bekleyen bölgelerin Güney Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri olacağını
ĂŵĂĐŦǇůĂǇĂƚŦƌŦŵĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔǀĞŐĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶĕƂǌƺŵƂŶĞƌŝůĞƌŝŶŝŶĞƚŬŝůĞƌŝĂŶĂůŝǌĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘
göstermektedir. Bu bilgiler ışığında ilerleyen bölümlerde bölge ile�m kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla

3.2.Alternatiflerin ÇÇYº

ya�rım alterna�ﬂeri değerlendirilmiş ve geliş�rilen çözüm önerilerinin etkileri analiz edilmiş�r.

zĂƉŦůĂŶ ĂŶĂůŝǌůĞƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŝůĞƚŝŵ ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶĚĂ ǇĂƔĂŶĂŶ ĂƔŦƌŦ ǇƺŬůĞŶŵĞůĞƌ ǀĞ ŝůĞƚŝŵ ŚĂƚůĂƌŦŶŦŶ ǇŦůůŦŬ
ŬĂƉĂƐŝƚĞĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ
ŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝŶĚĞ
ďĂŚƐĞ ŬŽŶƵƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝĂŵĂĐŦǇůĂ
ϰ ĨĂƌŬůŦǇĂƚŦƌŦŵƂŶĞƌŝƐŝ
3.2.
Alterna�ﬂerin
Ya�rım Önerilerinin
Değerlendirilmesi
ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔǀĞďƵƂŶĞƌŝůĞƌĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂŚĂǌŦƌůĂŶĂŶƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĂŶĂůŝǌĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘ ƵƐĞŶĂƌǇŽůĂƌ͕
Yapılan
sonucunda
ile�m koridorlarında yaşanan aşırı
yüklenmeler ve ile�m hatlarının yıllık ŝůĞƚŝŵ
kapasite
1) analizler
^ĞŶĂƌǇŽϭ͗
'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂƂůŐĞƐŝŝůĞĚĂƉĂǌĂƌŦ–
<ŽĐĂĞůŝƂůŐĞƐŝĂƌĂƐŦŶĚĂϳϱϬŬsh,s
faktörleriŬŽƌŝĚŽƌƵ
incelendiğinde
bahse konu
problemlerin
farklı ya�ϳϱϬ
rım önerisi
belirlenmiş
ŝůĞ ĚĂƉĂǌĂƌŦ
– <ŽĐĂĞůŝ
ƂůŐĞƐŝgiderilmesi
ŝůĞ dƌĂŬǇĂamacıyla
ďƂůŐĞƐŝ 4ĂƌĂƐŦŶĚĂ
Ŭs h,s
ŝůĞƚŝŵ ve
ŬŽƌŝĚŽƌƵ͕ƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌŝ
ǀĞƚƌĂĨŽ
ǇĂƚŦƌŦŵůĂƌŦŶĚĂŶŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
bu öneriler
doğrultusunda hazırlanan
senaryolar
analiz edilmiş�r. Bu senaryolar,
2) 1)^ĞŶĂƌǇŽϮ͗
'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂƂůŐĞƐŝŶĚĞǇĞŶŝďŝƌ
ϰϬϬŬsƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶƚĞƐŝƐĞĚŝůŵĞƐŝǀĞďƵƚƌĂĨŽ
Senaryo 1: Güney Marmara Bölgesi ile Adapazarı
– Kocaeli Bölgesi arasında 750 kV UHVAC ile�m
ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚůĂƌŦŶŦŶǇĂƚŦƌŦŵŦŶĚĂŶŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
koridoru ile Adapazarı – Kocaeli Bölgesi ile Trakya bölgesi arasında 750 kV UHVAC ile�m koridoru, trafo
3) ^ĞŶĂƌǇŽϯ͗ DĂƌŵĂƌĂĞŶŝǌŝĂůƚŦŶĚĂ'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂŝůĞdƌĂŬǇĂďƂůŐĞƐŝŶŝďŝƌďŝƌŝŶĞďĂŒůĂǇĂĐĂŬďŝƌ
merkezi ve trafo ya�rımlarından oluşmaktadır.
,s ďĂŒůĂŶƚŦƐŦ ǀĞ ďƵ ǇĂƚŦƌŦŵŦ ϰϬϬ Ŭs ƔĞďĞŬĞǇĞ ĞŶƚĞŐƌĞ ĞĚĞĐĞŬ ďĂŒůĂŶƚŦ ŚĂƚůĂƌŦ ǇĂƚŦƌŦŵŦŶĚĂŶ
2)ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
Senaryo 2: Güney Marmara Bölgesinde yeni bir 400kV trafo merkezinin tesis edilmesi ve bu trafo
bağlan� hatlarının ya�rımından oluşmaktadır.
ϰͿ merkezinin
^ĞŶĂƌǇŽϰ͗'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂ;d7bϮ͘ƂůŐĞͿďƂůŐĞƐŝŶĚĞĚƺƔƺŬŬĂƉĂƐŝƚĞůŝƚƺŵϰϬϬ<sŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶ
3)ǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝǀĞŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ƵƌƐĂ-ĂŶĚŦƌŵĂ-ĞŬŝƌůŝŚĂƚƚŦŶĂǇĞŶŝďŝƌŬŽƌŝĚŽƌĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘
Senaryo 3: Marmara Denizi al�nda Güney Marmara ile Trakya bölgesini birbirine bağlayacak bir HVDC

bağlan�sı ve bu ya�rımı 400 kV şebekeye entegre edecek bağlan� hatları ya�rımından oluşmaktadır.
ŶĂůŝǌůĞƌŝ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌ dĂďůŽ 1͛ĚĞ ƂǌĞƚ ŽůĂƌĂŬ ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ zĂƚŦƌŦŵ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌŦŶŦŶ
4) Senaryo 4: Güney Marmara (TEİAŞ 2. Bölge) bölgesinde düşük kapasiteli tüm 400 KV koridorların
ƔĞďĞŬĞǇĞŽůĂŶĞƚŬŝůĞƌŝŝůĞĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌŝůĞƌůĞǇĞŶďĂƔůŦŬůĂƌĚĂĂŶůĂƚŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
yenilenmesi ve güçlendirilmesi, Bursa-Bandırma-Bekirli ha�na yeni bir koridor eklenmesi.
Analizleri gerçekleş�rilen senaryolar Tablo 1’de özet olarak verilmektedir. Ya�rım senaryolarının şebekeye
oGòò
ò
olan
etkileri ile değerlendirmeler
ilerleyen başlıklarda anla�ǡ
lmaktadır.
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,sŝůĞƚŝŵŚĂƚƚŦďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦ
DĞǀĐƵƚ ĚƺƔƺŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞ ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶ ǇĞŶŝůĞŶŵĞ
ǀĞŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
dƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌůĞƌŝƚĞǀƐŝĂƚůĂƌŦ
ƵƌƐĂ-ĂŶĚŦƌŵĂ-ĞŬŝƌůŝǇĞŶŝŝůĞƚŝŵŬŽƌŝĚŽƌƵ

Senaryo-1
Senaryo-1
ϰϬϬ Ŭs ǇĞƌŝŶĞ ϳϱϬ Ŭs ŚĂƚůĂƌŦŶ ǇĂƚŦƌŦŵ ŝĕŝŶ ƉůĂŶůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ĂůƚŦŶĚĂ ǇĂƚĂŶ ŵŽƚŝǀĂƐǇŽŶ͕ h,s ŝůĞƚŝŵŝŶŝŶ
400 kV
yerine 750
kV hatların
ya�rımŵŝŬƚĂƌůĂƌĚĂ
için planlanmasının
al�nda
yatan mo�
vasyon, UHVAC
ile�minin
,s
ŝůĞƚŝŵŝŶĞ
ŐƂƌĞ
ĚĂŚĂ ǇƺŬƐĞŬ
ŐƺĐƺ ƵǌƵŶ
ŵĞƐĂĨĞůĞƌ
ďŽǇƵŶĐĂ
ŝůĞƚĞďŝůŵĞƐŝ͕
ŝůĞƚŝŵ
ŬĂǇŦƉůĂƌŦŶŦĚƺƔƺƌŵĞƐŝǀĞĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŬŝŶĚĞŬƐŝŶĞƐĂŚŝƉŽůŵĂƐŦĚŦƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƺŶǇĂĕĂƉŦŶĚĂ
HVAC
ile�mine göre daha yüksek miktarlarda gücü uzun mesafeler boyunca iletebilmesi, ile�m kayıplarını
ŚĂůŝŚĂǌŦƌĚĂŝŶƔĂĞĚŝůŵŝƔǀĞŬƵůůĂŶŦŵĚĂŽůĂŶh,sŚĂƚůĂƌŦ͕ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ,sŚĂƚůĂƌŦŶĂŐƂƌĞĚĂŚĂƵǌƵŶǀĞ
düşürmesi
ve daha yüksek güvenilirlik indeksine sahip olmasıdır. Bu kapsamda Dünya çapında hali hazırda
ďƂůŐĞůĞƌ ĂƌĂƐŦ ĂůĂŶůĂƌĚĂ ǇĂǇŐŦŶůŦŬůĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ŝƌ ĚŝŒĞƌ ĚĞǇŝƔůĞ h,s ŝůĞƚŝŵ ƺƌĞƚŝŵ ŝůĞ ƚƺŬĞƚŝŵ
inşa edilmiş ve kullanımda olan UHVAC hatları, çoğunlukla HVAC hatlarına göre daha uzun ve bölgeler
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝŵĞƐĂĨĞůĞƌŝŶƵǌĂĚŦŒŦĚƵƌƵŵůĂƌĚĂĚĂŚĂĕŽŬƚĞƌĐŝŚĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
arası alanlarda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bir diğer deyişle UHAVC ile�m üre�m ile tüke�m arasındaki
Ƶ ĕĂůŦƔŵĂ
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͕
ϮϬϰϬ
ǇŦůŦŶĂ
ǇƂŶĞůŝŬ
ŝůĞƚŝŵ ĂŶĂ ŽŵƵƌŐĂƐŦŶŦŶ ǇĞƚĞƌůŝůŝŒŝŶŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
mesafelerin
uzadığı
durumlarda
daha
çok tercih
edilmektedir.
ƉůĂŶůĂŶŵŦƔŽůƵƉ͕ďƵŶĞĚĞŶůĞĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬŬĂƉĂƐŝƚĞůŝďŝƌŝůĞƚŝŵĂůƚǇĂƉŦƐŦŝŚƚŝǇĂĐŦƐŽƌŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘7ůĞƚŝŵ
ŬŽƌŝĚŽƌůĂƌŦŶŦŶ ƚĂƔŦŵĂ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ďƵ ŶŽŬƚĂĚĂ ŐĞƌŝůŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ĕĞƔŝƚůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ EŝƚĞŬŝŵ
Bu çalışma kapsamında, 2040 yılına yönelik ile�m ana omurgasının yeterliliğinin değerlendirilmesi
ǇƺŬƐĞŬ ŐĞƌŝůŝŵ ŝůĞƚŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝ ŝĕŝŶ ŬĂƉĂƐŝƚĞ ďŝƌĕŽŬ ĨĂŬƚƂƌĞ ďĂŒůŦ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŝǇŝ ƚĂƐĂƌŦŵĂ ƐĂŚŝƉ ďŝƌ
planlanmış olup, bu nedenle daha yüksek kapasiteli bir ile�m altyapısı ih�yacı sorgulanmaktadır. İle�m
h,sŝůĞƚŝŵŝŶϰϬϬŬsŝůĞƚŝŵĞŽƌĂŶůĂϰŬĂƚĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌĞĕŦŬĂďŝůĚŝŒŝďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
koridorlarının taşıma kapasitesi bu noktada gerilim seviyesine bağlı olarak çeşitlenmektedir. Nitekim yüksek
,ĞƌŶĞŬĂĚĂƌďƵĕĂůŦƔŵĂŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂĂŶĂĂŵĂĕĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬŬĂƉĂƐŝƚĞůŝďŝƌŬŽƌŝĚŽƌǇĂƚŦƌŦŵŦŶŦŶĞƚŬŝůĞƌŝŶŝ
gerilim
ile�m seviyesi için kapasite birçok faktöre bağlı olmakla birlikte iyi tasarıma sahip bir UHVAC ile�min
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ĚĞ ŽůƐĂ ŝůĞƚŝŵ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂŶĂ ŽŵƵƌŐĂƐŦŶĂ ǇĞŶŝ ǀĞ ĚĂŚĂ ǇƺŬƐĞŬ ďŝƌ ŐĞƌŝůŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ ďŝƌ
400 kV ile�me oranla 4 kat daha yüksek kapasitelere çıkabildiği bilinmektedir.
ŝůĞƚŝŵǇĂƚŦƌŦŵŦĞŬůĞŵĞŬďŝƌĕŽŬ ĂĕŦĚĂŶ ĚŝŬŬĂƚůŝĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬĞŶďŝƌŬŽŶƵĚƵƌ͘EŝƚĞŬŝŵǇĞŶŝŝůĞƚŝŵ
ƐĞǀŝǇĞƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ďƵ ŐĞƌŝůŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞ ƵǇŐƵŶ ĞŬ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶ ƐŝƐƚĞŵĞ ĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵŶƵ ĚĂ
Her ne kadar bu çalışma kapsamında ana amaç daha
yüksek kapasiteli
birĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬŐĞƌŝůŝŵƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞ
koridor ya�rımının etkilerini
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂǇĞŶŝƚƌĂĨŽ
ŵĞƌŬĞǌŝƚĂƐĂƌŦŵŦ
Őŝďŝ
değerlendirmek
de olsa ile�m sistemi ana omurgasına yeni ve daha yüksek bir gerilim seviyesinde bir ile�m
ƵǇŐƵŶƐĞŬŽŶĚĞƌĞŬŝƉŵĂŶůĂƌŦŶĚĂĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ya�rımı eklemek birçok açıdan dikkatli değerlendirilmesi gereken bir konudur. Nitekim yeni ile�m seviyesi ile
birlikte bu gerilim seviyesine uygun ek ekipmanların sisteme entegrasyonunu da değerlendirmek gereklidir.
Bu kapsamda yeni trafo merkezi tasarımı gibi daha yüksek gerilim seviyesine uygun sekonder ekipmanların
da oGòò
değerlendirilmesi gerekmektedir.
ò ǡ
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Çalışmada, ile�m ana omurgasına yeni daha yüksek bir ile�m seviyesi ya�rımı değerlendirilirken 2040
yılı baz durum yük akış analizlerinde gözlemlenen Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgesinde gözlemlenen
yüksek kapasite faktörü ve aşırı yüklenmeler göz önüne alınmış�r. Bu bağlamda 750 kV ya�rım koridorunun
Kuzey Ege’de bulunan rüzgâr ve termik kaynaklı üre�mi İstanbul –Trakya bölgesine aktarması planlanmış�r.
Bu bağlan�nın AC olması, buna bağlı olarak çoklu istasyon (trafo merkezi) bağlan� şemalarına izin vermesi
nedeniyle planlama Soma-Bursa-Kocaeli-Habipler güzergâhı olarak düşünülmüştür. Bu yapı hem Soma
bölgesinden gelen yüksek RES üre�minin yanı sıra Bursa-Bandırma bölgesinde olan termik üre�mi de İstanbul
ve Trakya bölgesine aktarabilmektedir. Bununla birlikte Ankara-Adapazarı arasındaki 400 kV koridorların
ömrünü tamamlamaya yakın oldukları ve yüksek kapasite faktörüyle çalış�kları düşünüldüğünde, 750 kV ana
omurganın Ankara – Adapazarı arasında da önemli ölçüde fayda sağlayacağı değerlendirilmiş�r. Bu nedenle
750 kV ana omurgaya Kocaeli – Sincan koridorunun da eklenmesi ve ya�rımın bu haliyle değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.
Bahse konu ya�rım alterna�ﬁnin baz durumdaki şebeke yüklenmelerini incelemek amacıyla yıl geneli DC
yük akış analizi ya�rımlar dahil edilerek tekrarlanmış�r. Sonuçlar incelendiğinde, 750kV ya�rımın BandırmaÇi�likköy-Gebze, Soma-Bursa ve Çayırhan-Adapazarı koridorlarını bir nebze rahatla�ğı görülmektedir. Ancak
ya�rım, Çanakkale-Gelibolu-Ba� İstanbul koridorunu istenilen seviyede etkilememiş�r.
Tesis edilen 750 kV hatların gayet yüksek miktarlarda yüklenebildikleri ancak bu yüklenmelerin KocaeliHabibler ha� dışında mevsimsel bazda olması sebebiyle yukarıda bahsi geçen problemli 400 kV hatların
yükünü yıl boyunca alamadıkları gözlemlenmektedir. Örneğin, Sincan-Kocaeli 750 kV ha� doğudaki HES
üre�mlerinin artması nedeniyle bahar döneminde yüksek yüzdeyle yüklendiği, ancak diğer zamanlarda ise
maksimum %50 seviyesinde yüklendiği tespit edilmiş�r. Aynı durum Soma-Bursa ve Bursa-Kocaeli 750 kV
hatları için de geçerlidir. Bu durum her ne kadar 400 kV şebeke üzerindeki aşır yükleme sayısının düşmesine
fayda sağlasa da, ya�rımın düşük kapasite faktöründe olması, yeni omurga gereksinimi olup olmadığının
sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu noktada olası ya�rımın maliyet ve gerilim seviyesi ﬁzibilitesi göz önüne
alınarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
Senaryo-2
2040 yılında Kuzey Ege Bölgesi’ndeki RES üre�mlerinin oldukça yoğun olması tahmin edilmektedir. Bu
senaryoda, bölgede 400 kV yeni trafo merkezi ile beraber aktarma koridorları tesis edilerek bu sorunun çözümü
hedeﬂenmiş�r. Yeni trafo merkezi için Balıkesir - Balya ilçesinin Orhanlar mevkii düşünülmüş ve analizler bu
doğrultuda yapılmış�r.
Sonuçlar incelendiğinde, baz duruma göre Güney Marmara bölgesinde bulunan Bursa-Bandırma koridorları,
Soma-Bekirli koridorları üzerindeki yüklenmeleri önemli ölçüde çözüme kavuşturmuştur. Bu durum ya�rımın
bölge işle�mi için önemli bir ya�rım alterna�ﬁ olabileceğini göstermektedir. Ancak, yapılan bu ya�rımla dahi
bölgede aşırı yüklenme oluşabilecek saatlerin sayısı azal�lsa da bu ya�rımın tek başına yeterli olamayacağı,
bu bölgedeki üre�mi tüke�m merkezi olan Marmara bölgesine taşımak için alterna�f bir güzergâh oluşturma
gereksinimi olduğu açıkça görülmektedir.
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Senaryo-3
İlk iki ya�rım alterna�ﬁnin Güney Marmara bölgesi ile�m koridorlarında gözlemlenen yüksek kapasite faktörü
ve aşırı yüklenme sayısı problemine pozi�f fayda sağladıkları görülse de, bölgedeki üre�mi yoğun tüke�m olan
Marmara bölgesine taşımak gereksinimi açıkça görülmüştür. Bu kapsamda bu ya�rım alterna�ﬁnde KapıdağUnimar bölgeleri arasında denizal� HVDC bağlan� tesis edilmesi durumu analiz edilmiş�r. Bu sayede Adapazarı
ve Çanakkale bölgelerinden İstanbul bölgesine akan enerjinin alterna�f bir güzergaha daha sahip olması ve
bu sayede boğaz geçiş koridorlarının rahatla�lması, Çanakkale-Bursa-Adapazarı arası ile�m koridorlarının da
yüklenmesinin azal�lması hedeﬂenmiş�r.
Bahse konu ya�rım alterna�ﬁnin 8760 saatlik yük akış analizi değerlendirmesi gerçekleş�rildiğinde, bu
koridorun bölgede aşırı yüklenme gözlemlenen birçok koridorun yükünü önemli ölçüde rahatla�ğı, bölgedeki
düşük ile�m kapasiteli görece eski 400 kV koridorlar haricinde bölge sorunlarını büyük ölçüde çözdüğü
görülmüştür. Bununla birlikte Güney Marmara ile Kuzey Marmara arasında yeni bir ile�m koridorunun tesis
edilmesi, İstanbul ve Trakya bölgesinin daha güvenli beslenmesine fayda sağladığı da aşikârdır. Ayrıca HVDC
ile�min kontrollü bir şekilde yapılabilmesi ve HVDC yükünün ayarlanabilmesi işletme için önemli bir enstrüman
olarak kullanılabilir. Ancak bu ya�rımın önemli bir maliye� olduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir
konudur.
Senaryo-4
Bu ya�rım alterna�ﬁnde TEİAŞ 2. Bölge olarak adlandırılan Güney Marmara bölgesindeki düşük ile�m
kapasitesine sahip 400 kV koridorların yenilenmesi ve paralel bir koridor ile güçlendirilmesi, bunun yanında
Bursa-Bandırma-Bekirli arası yeni bir ile�m koridoru eklenmesi ya�rımı çalışılmış�r. Anlaşıldığı üzere bu ya�rım
bölgenin büyük oranda yeni ve yüksek kapasiteli 400 kV koridorlar ile dona�lmasını öngörmektedir.
Bahse konu ya�rım alterna�ﬁnin 8760 saatlik yük akış analizi değerlendirmesi gerçekleş�rildiğinde, bu
ya�rımlarla birlikte bölgede aşırı yüklenme gözlemlenen koridorların kalmadığı görülmektedir. Bölgeye yeni
koridorların eklenmesiyle birlikte bölge üre�minin bir kısmı Adapazarı tara�ndan İstanbul-Trakya bölgesine
kaymış, bu durum Çanakkale boğaz geçiş koridorlarını da rahatlatmış�r. Bu açıdan bakıldığında bu ya�rım
alterna�ﬁ, 3 senaryoda belir�len HVDC ya�rım alterna�ﬁ kadar olmasa da bölgenin üre�mini, tüke�m
merkezlerine yönlendirmekte fayda sağlamaktadır.
Ancak bu ya�rım alterna�ﬁndeki en önemli sorun bölgede yeni koridor ve trafo tevsia� için kamulaş�rmanın
zor olması ve bölgedeki trafo merkezlerinde ﬁder sayısının önemli ölçüde artmasıdır. Bu durum güvenilirlik ve
kararlılık açısından ayrıca inceleme yapılması gereksinimini doğurmaktadır.
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3.3.Ya�rım Önerilerinin Fayda/Maliyet Kıyaslaması
Yukarıda bahsedilen dört alterna�f ya�rım senaryosu ile�m şebekesi işletmesine sağladığı fayda ve yararlılık

3.3. ÇÇY ȀÇÇ

açısından karşılaş�rılmış�r. Bu alterna�ﬂer incelendiğinde Güney Marmara koridorunda en iyi alterna�ﬁn
zƵŬĂƌŦĚĂ
ĚƂƌƚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ
ǇĂƚŦƌŦŵ
ƐĞŶĂƌǇŽƐƵ
ŝůĞƚŝŵ
ƔĞďĞŬĞƐŝ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦ
ĨĂǇĚĂ
ǀĞ
senaryo
3 adıďĂŚƐĞĚŝůĞŶ
al�nda çalışılan
HVDC bağlan�
ve senaryo
4 adı
al�nda
çalışılanŝƔůĞƚŵĞƐŝŶĞ
kapsamlı bölge
400 kV
ya�rımı
3.3.
ÇÇY ȀÇÇ
ǇĂƌĂƌůŦůŦŬĂĕŦƐŦŶĚĂŶŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŦůŵŦƔƚŦƌ͘
ƵĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝŶĚĞ 'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂŬŽƌŝĚŽƌƵŶĚĂĞŶŝǇŝ
olduğu görülmektedir. Ya�rım alterna�ﬂerinin şebeke darboğazlarına etkileri Tablo 2‘de renk skalası kullanılarak
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŝŶƐĞŶĂƌǇŽϯĂĚŦĂůƚŦŶĚĂĕĂůŦƔŦůĂŶ,sďĂŒůĂŶƚŦǀĞƐĞŶĂƌǇŽϰĂĚŦĂůƚŦŶĚĂĕĂůŦƔŦůĂŶ ŬĂƉƐĂŵůŦďƂůŐĞ
zƵŬĂƌŦĚĂ
ďĂŚƐĞĚŝůĞŶ
ĚƂƌƚ yüklenme
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨve
ǇĂƚŦƌŦŵ
ƐĞŶĂƌǇŽƐƵ
ŝůĞƚŝŵ
ƔĞďĞŬĞƐŝ
ŝƔůĞƚŵĞƐŝŶĞ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦ
ĨĂǇĚĂ
ǀĞ
gösterilmektedir.
Tabloda
kapasite
olarak en
problemli
durum
koyu kırmızı
ile ifade
edilirken,
ϰϬϬŬsǇĂƚŦƌŦŵŦŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘zĂƚŦƌŦŵĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶƔĞďĞŬĞ ĚĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂĞƚŬŝůĞƌŝdĂďůŽ2͚ĚĞ
ǇĂƌĂƌůŦůŦŬĂĕŦƐŦŶĚĂŶŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŦůŵŦƔƚŦƌ͘
ƵĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝŶĚĞ
'ƺŶĞǇDĂƌŵĂƌĂŬŽƌŝĚŽƌƵŶĚĂĞŶŝǇŝ
sorunların
çözüldüğü durum yeşil skala
ile belir�lmiş�r. Tablo 2‘den görüldüğü
üzere senaryo 3 ve 4 özelinde
ƌĞŶŬƐŬĂůĂƐŦŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘dĂďůŽĚĂǇƺŬůĞŶŵĞǀĞŬĂƉĂƐŝƚĞŽůĂƌĂŬĞŶƉƌŽďůĞŵůŝĚƵƌƵŵŬŽǇƵ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŝŶƐĞŶĂƌǇŽϯĂĚŦĂůƚŦŶĚĂĕĂůŦƔŦůĂŶ,sďĂŒůĂŶƚŦǀĞƐĞŶĂƌǇŽϰĂĚŦĂůƚŦŶĚĂĕĂůŦƔŦůĂŶ ŬĂƉƐĂŵůŦďƂůŐĞ
çalışılan
ya�rım alterna�ﬂerinin şebeke darboğazlarına önemli ölçüde çözüm ge�rdiği görülmektedir.
ŬŦƌŵŦǌŦŝůĞŝĨĂĚĞĞĚŝůŝƌŬĞŶ͕ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶĕƂǌƺůĚƺŒƺĚƵƌƵŵǇĞƔŝůƐŬĂůĂŝůĞďĞůŝƌƚŝůŵŝƔƚŝƌ͘dĂďůŽ2͚ĚĞŶŐƂƌƺůĚƺŒƺ
ϰϬϬŬsǇĂƚŦƌŦŵŦŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘zĂƚŦƌŦŵĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶƔĞďĞŬĞ ĚĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂĞƚŬŝůĞƌŝdĂďůŽ2͚ĚĞ
ƺǌĞƌĞ ƐĞŶĂƌǇŽ ϯ ǀĞ ϰ ƂǌĞůŝŶĚĞ ĕĂůŦƔŦůĂŶ ǇĂƚŦƌŦŵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶ ƔĞďĞŬĞ ĚĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂ ƂŶĞŵůŝ ƂůĕƺĚĞ
ƌĞŶŬƐŬĂůĂƐŦŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘dĂďůŽĚĂǇƺŬůĞŶŵĞǀĞŬĂƉĂƐŝƚĞŽůĂƌĂŬĞŶƉƌŽďůĞŵůŝĚƵƌƵŵŬŽǇƵ
ĕƂǌƺŵŐĞƚŝƌĚŝŒŝŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŬŦƌŵŦǌŦŝůĞŝĨĂĚĞĞĚŝůŝƌŬĞŶ͕ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶĕƂǌƺůĚƺŒƺĚƵƌƵŵǇĞƔŝůƐŬĂůĂŝůĞďĞůŝƌƚŝůŵŝƔƚŝƌ͘dĂďůŽ2͚ĚĞŶŐƂƌƺůĚƺŒƺ
ƺǌĞƌĞ ƐĞŶĂƌǇŽ ϯ ǀĞ ϰ ƂǌĞůŝŶĚĞ
ĕĂůŦƔŦůĂŶ ǇĂƚŦƌŦŵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶ ƔĞďĞŬĞ ĚĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂ ƂŶĞŵůŝ ƂůĕƺĚĞ
dĂďůŽ2͘zĂƚŦƌŦŵůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶbĞďĞŬĞĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂƚŬŝƐŝ
ĕƂǌƺŵŐĞƚŝƌĚŝŒŝŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽ2͘zĂƚŦƌŦŵůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶbĞďĞŬĞĂƌďŽŒĂǌůĂƌŦŶĂƚŬŝƐŝ

ƉůĂŶůĂŵĂƐŦŶĚĂŬŝ
ĞŶ ƂŶĞŵůŝ
ŬĂƌĂƌůŦ
ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
Ƶ ŬƌŝƚĞƌ
Ya�zĂƚŦƌŦŵ
rım planlamasındaki
en önemli
kriter ŬƌŝƚĞƌ
şebekeƔĞďĞŬĞ
güvenliŐƺǀĞŶůŝ
ve kararlıǀĞ
işle�
mini ŝƔůĞƚŝŵŝŶŝ
sağlamaktadır.
Bu kriter sağlanırken,
ya�ƐĂŒůĂŶŦƌŬĞŶ͕ǇĂƚŦƌŦŵůĂƌŦŶƔĞďĞŬĞŐĞůŝƔŝŵŝŶĞƵǇƵŵůƵǀĞĂǇĂƌůĂŶĂďŝůŝƌ͕ŝƔůĞƚŵĞĂĕŦƐŦŶĚĂŶŬŽůĂǇůŦŬƐĂŒůĂǇĂĐĂŬ
rımların şebeke gelişimine uyumlu ve ayarlanabilir, işletme açısından kolaylık sağlayacak şekilde ve
ƔĞŬŝůĚĞ ǀĞ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ƔĞŬŝůĚĞ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƂǌĞŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶ ŵĂůŝǇĞƚ
ekonomik
şekilde olmasına
özen
gösterilmektedir.
Bununla
alterna�
ﬂerin maliyet
açısındanƵ
kıyaslaması
zĂƚŦƌŦŵ
ƉůĂŶůĂŵĂƐŦŶĚĂŬŝ
ĞŶ
ƂŶĞŵůŝ
ŬƌŝƚĞƌ ƔĞďĞŬĞ
ŐƺǀĞŶůŝbirlikte
ǀĞ ŬĂƌĂƌůŦ
ŝƔůĞƚŝŵŝŶŝ
ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
ŬƌŝƚĞƌ
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬŦǇĂƐůĂŵĂƐŦ ĚĂ ĚŽŒƌƵ ŬĂƌĂƌŦŶ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬƌŝƚĞƌĚŝƌ͘ Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ ŚĞƌ ďŝƌ
ƐĂŒůĂŶŦƌŬĞŶ͕ǇĂƚŦƌŦŵůĂƌŦŶƔĞďĞŬĞŐĞůŝƔŝŵŝŶĞƵǇƵŵůƵǀĞĂǇĂƌůĂŶĂďŝůŝƌ͕ŝƔůĞƚŵĞĂĕŦƐŦŶĚĂŶŬŽůĂǇůŦŬƐĂŒůĂǇĂĐĂŬ
da doğru kararın verilmesi noktasında önemli bir kriterdir. Bu kapsamda her bir ya�rım alterna�ﬁ için Tablo
ǇĂƚŦƌŦŵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŝ ŝĕŝŶ dĂďůŽ 3͚ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůĚŝŒŝ ƺǌĞƌĞ ŐĞƌĞŬůŝ ŬĂŵƵůĂƔƚŦƌŵĂ ĂůĂŶŦ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ǇĂƚŦƌŦŵ
ƔĞŬŝůĚĞ
ǀĞ ĞŬŽŶŽŵŝŬ
ƔĞŬŝůĚĞkamulaş�
ŽůŵĂƐŦŶĂrma
ƂǌĞŶ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ƵŶƵŶůĂ
ďŝƌůŝŬƚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶ
ŵĂůŝǇĞƚ
3‘de
gösterildiği
üzere gerekli
alanı
ve toplam ya�rım
maliyetleri
hesaplanmış�
r. Maliyet
hesabı
ŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘DĂůŝǇĞƚŚĞƐĂďŦŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŝƌŬĞŶd7bƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶĞĚŝŶŝůĞŶŚĂƚ͕ĨŝĚĞƌ͕ƌĞĂŬƚƂƌ͕
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬŦǇĂƐůĂŵĂƐŦ ĚĂ ĚŽŒƌƵ ŬĂƌĂƌŦŶ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬƌŝƚĞƌĚŝƌ͘ Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ ŚĞƌ ďŝƌ
gerçekleş�
rilirken TEİAŞ tara�ndan edinilen[5]hat,
reaktör,
ƚƌĂĨŽďŝƌŝŵŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌϰϲ-ﬁder,
ϳ- ϴ[9]͘ trafo birim maliyetleri kullanılmış�r [4]- [5]ǇĂƚŦƌŦŵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŝ ŝĕŝŶ dĂďůŽ 3͚ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůĚŝŒŝ ƺǌĞƌĞ ŐĞƌĞŬůŝ ŬĂŵƵůĂƔƚŦƌŵĂ ĂůĂŶŦ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ǇĂƚŦƌŦŵ
[6]- [7]- [8]- [9].
ŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘DĂůŝǇĞƚŚĞƐĂďŦŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŝƌŬĞŶd7bƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶĞĚŝŶŝůĞŶŚĂƚ͕ĨŝĚĞƌ͕ƌĞĂŬƚƂƌ͕
dĂďůŽ3͘zĂƚŦƌŦŵůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶDĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
ƚƌĂĨŽďŝƌŝŵŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌϰ- [5]- ϲ- ϳ- ϴ- [9]͘
^ĞŶĂƌǇŽ
^ĞŶĂƌǇŽ
^ĞŶĂƌǇŽϭ
^ĞŶĂƌǇŽϮ
^ĞŶĂƌǇŽϯ
^ĞŶĂƌǇŽϭ
^ĞŶĂƌǇŽϰ
^ĞŶĂƌǇŽϮ

dĂďůŽ3͘zĂƚŦƌŦŵůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶŝŶDĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
dŽƉůĂŵzƺǌĞǇůĂŶŦ

dŽƉůĂŵDĂůŝǇĞƚ
;DŝůǇŽŶd>Ϳ

;Ŭŵ2)

dŽƉůĂŵzƺǌĞǇůĂŶŦ
;Ŭŵ2)

ϭϱ͕ϲ

dŽƉůĂŵDĂůŝǇĞƚ
ϮϭϳϮ
;DŝůǇŽŶd>Ϳ
Ϯϵϴ

ϰϳ͕ϲϴ͕Ϯ
ϭϱ͕ϲϮ͕ϯ

Ϯϯϰϯ
ϮϭϳϮ
Ϯϵϴϱϭϰ

ϰϳ͕ϲ

^ĞŶĂƌǇŽϯ

ϴ͕Ϯ

Ϯϯϰϯ

^ĞŶĂƌǇŽϰ

Ϯ͕ϯ

ϱϭϰ

oGòò ò ǡ
oGòò ò ǡ
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ϭϲ/19

ϭϲ/19

Tablo 3‘den görüldüğü üzere 750 kV gerilim seviyesindeki ile�m ya�rımı ve HVDC ile�m ya�rımı diğer ya�rım
alterna�ﬂerine oranla beklenildiği gibi çok daha yüksek maliyetli olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 400 kV
ya�rımlara dayalı bölge güçlendirmesi, bölge ile�mindeki darboğazların çözülmesi açısından en man�klı çözüm
olarak görülmektedir. Bununla birlikte HVDC ya�rımının işletmesel olarak gerilim kontrolü ve İstanbul-Trakya
bölgesi beslemesine alterna�f koridor oluşturması, maliye�nin yüksek olmasına rağmen önemli bir fayda
sağladığı gözlemlenmiş�r. Bu noktada sistem planlaması kapsamında ih�yacın dikkatlice değerlendirilmesi ve
buna göre bir seçim yapılması gerekmektedir.
Analiz edilen ya�rım senaryolarındaki ile�m hatlarının maliyetlerini etkileyen bir diğer husus ise ir�fak
hak genişliği doğrultusunda hesaplanan yüzey alan büyüklüğüdür. İle�m hatlarının ir�fak hak genişliği
doğrultusunda üzerinden geç�ği alanın kamulaş�rılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, 750 kV ile�m hatlarının
ir�fak hak genişliğinin diğer senaryolara kıyasla daha geniş olması sebebiyle toplam yüzey alanı daha yüksek
olduğu görülmektedir.
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4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, 2040 yılı Türkiye ile�m sistemi analiz edilmiş, sistem gereksinimleri ve darboğazları
değerlendirilmiş�r. Bu kapsamda görülen darboğazların çeşitli ya�rım alterna�ﬂeri göz önüne alınarak
değerlendirmesi gerçekleş�rilmiş�r.
Analizin doğru bir şekilde yapılabilmesi için 8760 saatlik yük ve üre�m proﬁli oluşturulmuştur. Bu kapsamda
2040 yılı için trafo merkezi bazında 1 yıllık (8760 saat) yük proﬁlleri belirlenmiş�r. Benzer şekilde 8760
saat üre�m proﬁlinin belirlenmesi için kaynak türlerine bağlı olarak ista�s�ki yaklaşım ve piyasa yaklaşımı
kullanılarak her bir ünite için üre�m proﬁli belirlenmiş�r. Üre�m ve tüke�mlerin 8760 saatlik proﬁllerinin
belirlenmesinin ardından şebekenin 2040 yılı boyunca DC yük akış analizleri gerçekleş�rilmiş�r. Bu analizler
sonucuna göre özellikle Güney Marmara bölgesi ile�m koridorlarında darboğaz gözlemlenmiş�r. Bu kapsamda
bu bölge için çeşitli ya�rım alterna�ﬂeri değerlendirilmiş�r.
Ya�rım alterna�ﬂeri belirlenirken özellikle ile�m ana omurgasının güçlendirecek yeni yüksek gerilim
entegrasyonu ve HVDC entegrasyonu gibi konulara ağırlık verilmiş, bunların mevcut altyapıya oranla fayda/
maliye� belirlenmeye çalışılmış�r.
Ya�rım alterna�ﬂeri değerlendirildiğinde HVDC ya�rımının ve bölge koridorlarının yenilenmesine dayalı
kapsamlı 400 kV ya�rımın diğer alterna�ﬂere oranla şebeke işletmesini önemli ölçüde rahatla�ğı ve
teknik açıdan en faydalı alterna�ﬂer arasında olduğu görülmektedir. Ancak, HVDC ya�rım alterna�ﬁnin en
pahalı seçenek olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bununla birlikte kapsamlı 400 kV yenileme ve eklemeleri
içeren ya�rım alterna�ﬁnin maliyet olarak çok daha uygun olduğu görülmektedir. Lakin bu alterna�ﬁn
gerçekleşebilmesi için trafo merkezlerinde yenileme, yeni ﬁder alanı oluşturma ve güzergâh sorunları gibi
konuların da değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Bunların yanı sıra, 2040 yılı yük akış çalışmasında darboğaz gözlemlenen düşük ile�m kapasitesine sahip 400
kV Tunçbilek - Seyitömer – Afyon, Elbistan – Andırın - Erzin ve Baştuğ - Adana ile�m hatlarının yenilenmesi
veya güçlendirilmesi önerilmektedir.
Ya�rım planlamasındaki en önemli kriter şebekenin güvenli ve kararlı işle�mini sağlamaktadır. Bu kriter
sağlanırken, ya�rımların şebeke gelişimine uyumlu ve ayarlanabilir, işletme açısından kolaylık sağlayacak
şekilde ve ekonomik şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Bu noktada bu çalışma 20 yıllık şebeke gelişimini
değerlendirerek, şebeke planlamacılarının bu konuda öngörüm sağlaması amacını gütmektedir.
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Ülkemizde nüfusun artması ile birlikte elektrik enerjisi tüke�mi de her geçen yıl artmaktadır. Artan enerji
talebini karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli rol oynaması beklenmektedir. Bu kapsamda
sadece ülkemizde değil tüm dünya üzerinde kamu ve özel sektör girişimlerinin üre�m tara�nda yenilenebilir
enerji alanında giderek ar�ğı gözlemlenmiş�r. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının tahmin edilmesi zor
karakteris�ği ile�m şebekesine entegrasyonunda birtakım problemleri de beraberinde ge�rmektedir. Bu
problemler Yenilenebilir enerji kaynaklarının primer enerji kaynağına bağlı olarak tüke�min bulunmadığı
coğrafyalarda bulunabilmesi, üre�mlerinin kesin�li olması, güç elektroniğine bağlı atale� bulunmayan yapıda
yaygınlaşması olarak sıralanabilir. Bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke ile entegrasyonu sürecinde
ile�m işletmesi için yeni zorluklar ve esneklik ih�yacı doğurmaktadır. Günümüz şebeke işletmesinde esneklik
sağlayan en önemli yapılardan birisi de enerji depolama sistemleridir. Günümüzde bütün modern şebeke
sistemleri arz güvenilirliği, sistem kararlılığı, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, ile�m/dağı�m
problemlerinin ve maliyetlerinin minimize edilebilmesi gibi birçok nedenle enerjinin depolanmasına gereksinim
duymaktadır. Elektrik ile�minde kayıplar ve op�mum seçenekler de değerlendirildiğinde, elektrik enerjisinin
daha verimli kullanılabileceği, teknik ya da teknik olmayan problemlere çözüm ge�rmenin mümkün olduğu
görülmektedir. Depolama sistemleri şebeke esneklik ih�yacının yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarından
oluşturulan yüksek verimli ve düşük karbon salınımlı enerjinin kullanabilmesi amacıyla sisteme entegre
edileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada depolama sistemlerinin bu tarz problemlere ge�receği çözümlerin
analizi yapılmış, daha verimli bir elektrik ile�m sistemi için depolama sistemlerinin oynayabileceği roller
simülasyon çalışmaları ile detaylı incelenmiş�r. Depolama sistemlerinin kurulum maliye�nin yüksek olması
ve hatalı bir kurulum sonrasında faydadan çok zarar sağlayacağı düşünüldüğünde bu sistemleri kurmadan
önce detaylı bir simülasyon çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda depolama çözümünün şebeke için önemli
teknik kriterlerin (frekans, kısıt vb.) sağlnamasındaki etkilerinin detaylıca araş�rılması ve maliyet/fayda
analizinin incelenmesi çalışmaları gerçekleş�rilmiş�r.. Dünya üzerindeki depolama sistemleri uygulamalarının
analiz edilerek ne amaçla kullanıldığının iyi anlaşılması da ülkemizde kurulacak olan sistemlerin daha verimli
çalışmasına yardımcı olacak ve bu yönde yapılacak ya�rımlara ışık tutacak�r.
Anahtar Kelimeler: depolama sistemleri, enerji, verimlilik, dinamik, analiz,ile�m şebekesi,batarya depolama
sistemleri, hibrit enerji depolama sistemleri, frekans kontrolü, kısıt yöne�mi, enerji arbitrajı,

160

2. Giriş
Enerji toplumsal refahın sağlanması için gerekli araçlardan ve üre�m faaliyetlerinin ana girdilerinden biri olarak,
ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Bu nedenle, endüstrideki gelişmelerin,
yaşam standartlarındaki yükselişin ve artan nüfusun ih�yaç duyduğu enerjinin yeterli, güvenilir bir şekilde ve
düşük maliyetle sağlanması büyük önem arz etmektedir. Elektrik tüke�minin artmasıyla beraber bu ih�yaç
ile enerji üre�mi arasındaki farkta giderek artmaktadır. Artan küresel enerji talebi ve bu ih�yacı karşılamak
için fosil enerji kaynaklarının kullanılması sera gazı emisyonlarını ar�rarak ekolojik dengenin bozulmasına
(küresel iklim değişikliği) sebep olmuştur Dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler, zamanla kurulum ve üre�m maliyetlerindeki düşüşler ile sera gazı salınımlarının düşürülmesi
poli�kaları doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üre�mindeki payı giderek artmaktadır.
Ülkeler günümüzde %100 yenilenebilir enerji hedeﬁne yönelik çalışmalar yürütmeye başlamış�r. Bununla
birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğası gereği üre�mlerinin kesikli ve belirsiz olması elektrik sisteminde
üre�m tüke�m dengesinin sağlanmasında zorluklara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple, elektrik
sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından kaynaklı sorunların çözümü olabilecek ve sisteme esneklik
sağlayabilecek teknolojiler gelişmektedir. Son yıllarda özellikle batarya enerji depolama sistemleri olmak
üzere enerji depolama sistemlerinde yaşanan gelişmeler de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Bu çalışmada, enerji depolama sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşanan ar�ştan kaynaklanan
problemlerin çözümü olarak değerlendirilmesi amaçlanmış�r. Bu kapsamda, enerji depolama sistemlerinin
sağlayabileceği frekans kontrol desteği teknik ve mali açılardan değerlendirilmiş ve sonuçları paylaşılmış�r.

2. Enerji Depolama Sistemleri Gereksinimi
Arz güvenilirliği için sürdürülebilir enerji poli�kalarının oluşturulması ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın
azal�lması gerekmektedir. Arz güvenilirliği kısa dönemde talebin sürekli ve kaliteli bir şekilde karşılanması,
uzun dönemde ise yeterli kapasite ya�rımlarının yapılmasını ifade etmektedir. Günümüzde dünya enerji
gereksinimi büyük oranda fosil (kömür, doğal gaz vb.) ve nükleer yakıtlardan karşılanmaktadır. Yenilenebilir
kaynaklardan enerji üre�minde kullanılan en yaygın yöntemler ise hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi
sistemleridir. Genel olarak termik (kömür, doğal gaz) ve nükleer santraller talep değişimlerine kolayca uyum
sağlayamamaları nedeniyle baz yükte, hidroelektrik santraller (HES) ise kolayca işle�lip durdurulabilen ve aynı
zamanda kısa bir sürede tam kapasite yüke çıkışa uyum sağlayabilmeleri nedeni ile pik talebin karşılanmasında
kullanılmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, sabit ve sürekli enerji üretme
olanaklarına sahip olmayıp, mevsimsel ve günlük meteorolojik koşullardan etkilenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları dünya genelinde elektrik üre�minde payı her geçen yıl artmaktadır [1]. Türkiye
elektrik sisteminde de başta rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üre�m tesisleri olmak üzere yenilenebilir enerji
kaynaklarının üre�minin toplam üre�mdeki payının ar�ğı görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
üre�mdeki payının artmasıyla birlikte elektrik arz-talep dengesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması
ve kesin�li üre�len enerjinin sürekli hale ge�rilmesi gibi konular enerji depolama sistemlerine olan ilgiyi
ar�rmaktadır.
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Ülkemizde ve Dünyada enerji kaynaklarının sınırlı olması ve giderek azalması sonucunda yenilenebilir enerji
kaynakları ve üre�len enerjinin depolanması çok büyük önem arz etmektedir. Artan yenilenebilir enerji kurulu
gücü ile birlikte azalan sistemin esnekliğinin ar�rılması için enerji depolama sistemlerinin kullanılabileceği
24/06/2020
değerlendirilmektedir. Enerji depolama ile bir yandan enerjinin kullanıldığı alanlarda oluşan a�k enerjiyi
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ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ĚƵƌƵŵ ĚĂ ƺƌĞƚŝůĞŶ ĞŶĞƌũŝŶŝŶ ŐĞŶĞů ĞŶĞƌũŝ ƚĂůĞďŝ ŝůĞ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ƂƌƚƺƔŵĞŵĞƐŝŶĞ
Bu
kapsamda,
üre�m tüke�
m dengesizliklerinin
kaldırılmasının
amaçlandığı
mekanizmalardan
ŶĞĚĞŶ
ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
mƌĞƚŝŵĚĞ
ǇĂƔĂŶĂďŝůĞĐĞŬortadan
ĂŶŝ ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌ
ƐŝƐƚĞŵŝŶ
ŝƔůĞƚŝůŵĞƐŝ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
sistem
işletmesi açısından
enĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
önemli mekanizma olan
kontrolü
daha
da önemli
hale gelmektedir.
ƉƌŽďůĞŵůĞƌĞǇŽů
ĂĕĂďŝůĞĐĞŒŝ
 Ƶfrekans
ŬĂƉƐĂŵĚĂ͕
ƺƌĞƚŝŵ
ƚƺŬĞƚŝŵ
ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶŝŶ
ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŦůŵĂƐŦŶŦŶ
ŵĞŬĂŶŝǌŵĂůĂƌĚĂŶ
ƐŝƐƚĞŵ giderilmesi
ŝƔůĞƚŵĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ĞŶ ƂŶĞŵůŝ
Konvansiyonel
santrallerin ĂŵĂĕůĂŶĚŦŒŦ
tepkilerinin söz
konusu dengesizliklerin
açısından sınırlı
olması, bu
ŵĞŬĂŶŝǌŵĂ
ŽůĂŶ
ĨƌĞŬĂŶƐ
ŬŽŶƚƌŽůƺ
ĚĂŚĂ
ĚĂ
ƂŶĞŵůŝ
ŚĂůĞ
ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
<ŽŶǀĂŶƐŝǇŽŶĞů
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
konuda enerji depolama sistemlerinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
ƚĞƉŬŝůĞƌŝŶŝŶ ƐƂǌ ŬŽŶƵƐƵ ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶ ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƐŦŶŦƌůŦ ŽůŵĂƐŦ͕ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ ĞŶĞƌũŝ
ĚĞƉŽůĂŵĂƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝŶŝŽƌƚĂǇĂŬŽǇŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

3.Frekans Kontrolüne Ka�lımının Değerlendirilmesi
3. òÇÇÇÇº

Bu kapsamda gerçekleş�rilen çalışmalarda, TEİAŞ’ın 2028 yılı kaynak bazlı kurulu güç projeksiyonu
Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ͕ d7b͛ŦŶ ϮϬϮϴ ǇŦůŦ ŬĂǇŶĂŬ ďĂǌůŦ ŬƵƌƵůƵ Őƺĕ ƉƌŽũĞŬƐŝǇŽŶƵ
doğrultusunda,
rüzgâr
ve güneş
enerjisi
santralleri
için 3 ŝĕŝŶ
farklıϯkurulu
senaryosu
belirlenmiş�r.
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ͕2028
ϮϬϮϴyılıǇŦůŦ
ƌƺǌŐąƌ
ǀĞ ŐƺŶĞƔ
ĞŶĞƌũŝƐŝ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝ
ĨĂƌŬůŦ güç
ŬƵƌƵůƵ
Őƺĕ ƐĞŶĂƌǇŽƐƵ
Tablo
1’de belirlenen
rüzgâr
ve güneş santralleri
güçleriƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝ
gösterilmektedir.
ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
dĂďůŽsenaryolardaki
1͛ĚĞ ďĞůŝƌůĞŶĞŶ
ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚĂŬŝ
ƌƺǌŐąƌkurulu
ǀĞ ŐƺŶĞƔ
ŬƵƌƵůƵ ŐƺĕůĞƌŝ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Tablo 1͘ĂůŦƔŵĂĚĂŶĂůŝǌĚŝůĞŶ<ƵƌƵůƵ'ƺĕ^ĞŶĂƌǇŽůĂƌŦ

^ĞŶĂƌǇŽůĂƌ

Z^<ƵƌƵůƵ'ƺĐƺ

'^<ƵƌƵůƵ'ƺĐƺ

^ĞŶĂƌǇŽϭ
^ĞŶĂƌǇŽϮ
^ĞŶĂƌǇŽϯ

ϭϯ't
ϮϬ͘ϱ't
Ϯϲ't

ϭϬ͘ϱ't
ϭϲ͘ϱ't
Ϯϭ't

^ĞŬŽŶĚĞƌĨƌĞŬĂŶƐŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶǇĂƔĂŶĂĐĂŬďŝƌƺƌĞƚŝŵƚƺŬĞƚŝŵĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝŶŝŶ ϭϱĚĂŬŝŬĂŝĕŝŶĚĞŽƌƚĂĚĂŶ
ŬĂůĚŦƌŵĂƐŦŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌϮ͘ƵƐĞďĞƉůĞ͕ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂƌƺǌŐąƌǀĞŐƺŶĞƔƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶ
ƚŽƉůĂŵĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺŶĚĞǇĂƔĂŶĂďŝůĞĐĞŬϭϱĚĂŬŝŬĂůŦŬĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶŐƂǌƂŶƺŶĚĞďƵůƵŶĚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
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Sekonder frekans kontrolünün yaşanacak bir üre�m tüke�m dengesizliğinin 15 dakika içinde ortadan kaldırması
gerekmektedir [2]. Bu sebeple, gerçekleş�rilen çalışmalarda rüzgâr ve güneş santrallerinin toplam ak�f çıkış
gücünde yaşanabilecek 15 dakikalık değişimlerin göz önünde bulundurulmuştur.
24/06/2020

Güneş enerjisi santrallerinde paneller üzerine düşen güneş ışınımının değişmesi sebebiyle santrallerin ak�f
'ƺŶĞƔĞŶĞƌũŝƐŝƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶĚĞƉĂŶĞůůĞƌƺǌĞƌŝŶĞĚƺƔĞŶŐƺŶĞƔŦƔŦŶŦŵŦŶŦŶĚĞŒŝƔŵĞƐŝƐĞďĞďŝǇůĞƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
çıkış gücünde
değişimler yaşanmaktadır. Gün içerisinde ışınım değerinin değişiminin incelenmesi amacıyla
ĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺŶĚĞĚĞŒŝƔŝŵůĞƌǇĂƔĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘'ƺŶŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞŦƔŦŶŦŵĚĞŒĞƌŝŶŝŶĚĞŒŝƔŝŵŝŶŝŶŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝ
Avrupa Birliği Ortak Araş�rma Merkezi’nin hazırlamış olduğu PV Coğraﬁ Bilgi Sistemi’nden elde edilen ışınım
ĂŵĂĐŦǇůĂ ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝKƌƚĂŬ ƌĂƔƚŦƌŵĂDĞƌŬĞǌŝ͛ŶŝŶŚĂǌŦƌůĂŵŦƔŽůĚƵŒƵWsŽŒƌĂĨŝŝůŐŝ^ŝƐƚĞŵŝ͛ŶĚĞŶ
değerler kullanılmış�
r [3]. Bu veriler, belirli ölçüm noktalarından alınan ölçümler kullanılarak hesaplanmış
ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ŦƔŦŶŦŵ ĚĞŒĞƌůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ ϯ͘ Ƶ ǀĞƌŝůĞƌ͕ ďĞůŝƌůŝ Ƃůĕƺŵ ŶŽŬƚĂůĂƌŦŶĚĂŶ ĂůŦŶĂŶ ƂůĕƺŵůĞƌ
verilerdir [4].
ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔǀĞƌŝůĞƌĚŝƌϰ͘

'ƺŶĞƔ
ĞŶĞƌũŝ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶ
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶŝŶ
ǇĂŶŦcoğraﬁ
ƐŦƌĂ͕ ĐŽŒƌĂĨŝ
ŬŽƔƵůůĂƌĂ
ŽůĂƌĂŬ
ƐĂŶƚƌĂůŝŶ
Güneş enerji
santrallerinin
günlük ŐƺŶůƺŬ
değişimlerinin
yanı sıra,
koşullara
bağlıďĂŒůŦ
olarak
santralin
üzerinde
ƺǌĞƌŝŶĚĞŵĞǇĚĂŶĂŐĞůĞŶďƵůƵƚůĂŶŵĂĚĂƺƌĞƚŝŵŵŝŬƚĂƌŦŶŦĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘PǌĞůůŝŬůĞǇƺŬƐĞŬŬƵƌƵůƵŐƺĐĞ
meydana gelen bulutlanma da üre�m miktarını etkilemektedir. Özellikle yüksek kurulu güce sahip santraller
ƐĂŚŝƉ ƐĂŶƚƌĂůůĞƌ ŝĕŝŶ͕ ƐĂŶƚƌĂůŝŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ďƂůŐĞĚĞŬŝ ďƵůƵƚůĂŶŵĂ͕ ƺƌĞƚŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶŝ ĐŝĚĚŝ ƂůĕƺĚĞ
için, santralin bulunduğu bölgedeki bulutlanma, üre�m seviyesini ciddi ölçüde etkilemektedir. 2028 yılı GES
ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ϮϬϮϴǇŦůŦ'^ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶŐƺŶůƺŬĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŝůĞďŝƌůŝŬƚĞďƵůƵƚůĂŶŵĂĚĂŶĚŽůĂǇŦŵĞǇĚĂŶĂ
üre�mininŐĞůĞŶ
günlük
değişimleri
meydana
gelen değişimlerin
gözǇŦůŦ
önünde
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶ
ĚĞ ile
ŐƂǌbirlikte
ƂŶƺŶĚĞbulutlanmadan
ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂƐŦ dolayı
ŐĞƌĞŬƚŝŒŝ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŽůĂǇŦƐŦǇůĂde
ϮϬϮϴ
bulundurulması
gerek�ği düşünülmektedir. Dolayısıyla 2028 yılı GES kurulu gücü doğrultusunda bulutlanma
'^ŬƵƌƵůƵŐƺĐƺĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂďƵůƵƚůĂŶŵĂƐĞďĞďŝǇůĞŵĞǇĚĂŶĂŐĞůĞďŝůĞĐĞŬĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝƐĂƉƚĂǇĂďŝůŵĞŬ
ϲ͘ için ne
sebebiyleŝĕŝŶůŝƚĞƌĂƚƺƌƚĂƌĂŶŵŦƔǀĞŝůŐŝůŝƐĞŶĂƌǇŽŝĕŝŶŶĞŬĂĚĂƌůŦŬďŝƌĚĞŒŝƔŝŵƂŶŐƂƌƺůĚƺŒƺďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌϱ
meydana gelebilecek değişimleri saptayabilmek için literatür taranmış ve ilgili senaryo
kadarlık bir
değişim öngörüldüğü belirlenmiş�r [5] [6].
PƚĞ ǇĂŶĚĂŶ ϮϬϮϴ ǇŦůŦ ƌƺǌŐąƌ ƺƌĞƚŝŵŝŶĚĞŬŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ďĞůŝƌůĞŶŝƌŬĞŶ ŒƵƐƚŽƐ ϮϬϭϱ – ŒƵƐƚŽƐ ϮϬϭϲ
Öte yandan
2028 yılıZƺǌŐąƌ
rüzgâr 'ƺĐƺ
üre�mindeki
değişiklikler
belirlenirken Ağustos
2015 –ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
Ağustos 2016Z7dD
arasındaki
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ
7ǌůĞŵĞ ǀĞ
dĂŚŵŝŶ DĞƌŬĞǌŝŶĚĞŬŝ
;Z7dDͿ ǀĞƌŝůĞƌ
Rüzgâr Gücü
İzleme ve Tahmin Merkezindeki (RİTM) veriler incelenmiş�r. RİTM uygulaması ile üre�mi
ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŝůĞƺƌĞƚŝŵŝŝǌůĞŶĞďŝůĞŶƌƺǌŐąƌƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶŝŶƺƌĞƚŝŵŝǀĞĞƌƚĞƐŝŐƺŶŝĕŝŶƺƌĞƚŝŵƚĂŚŵŝŶŝĞůĚĞ
ĞĚŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌϳ͘
izlenebilen rüzgâr santrallerinin üre�mi ve ertesi gün için üre�m tahmini elde edilebilmektedir [7].
ϮϬϮϴǇŦůŦƌƺǌŐąƌǀĞŐƺŶĞƔĞŶĞƌũŝƐŝƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶĚĞŬŝĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŚĞƐĂƉůĂŶŦƌŬĞŶĂƔĂŒŦĚĂŬŝ

2028 yılı rüzgâr
ve güneş enerjisi santrallerindeki ak�f çıkış gücü değişiklikleri hesaplanırken aşağıdaki adımlar
ĂĚŦŵůĂƌŝǌůĞŶŵŝƔƚŝƌ͗
izlenmiş�r:
x ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ KƌƚĂŬ ƌĂƔƚŦƌŵĂ DĞƌŬĞǌŝ͛ŶŝŶ ŚĂǌŦƌůĂŵŦƔ ŽůĚƵŒƵ Ws ŽŒƌĂĨŝ ŝůŐŝ ^ŝƐƚĞŵŝ͛ŶĚĞŶ
• Avrupa Birliği Ortak Araş�rma Merkezi’nin hazırlamış olduğu PV Coğraﬁ Bilgi Sistemi’nden elde
ĞůĚĞĞĚŝůĞŶǀĞƌŝůĞƌŬƵůůĂŶŦůŵŦƔǀĞϮϬϮϴǇŦůŦƚŽƉůĂŵ'^ĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺϭϱĚĂŬŝŬĂůŦŬĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
edilen veriler kullanılmış
ve 2028 yılı toplam GES ak�f çıkış gücü 15 dakikalık değişimleri hesaplanmış�r.
ŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
• Bulutlanma
nedeniyle 2028 yılı 15 dakikalık GES ak�f çıkış gücü değişimleri hesaplanmış�r.
x ƵůƵƚůĂŶŵĂŶĞĚĞŶŝǇůĞϮϬϮϴǇŦůŦϭϱĚĂŬŝŬĂůŦŬ'^ĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
• 1 yıllık
verileri
analiz
edilmiş
yılı Z^
RESĂŬƚŝĨ
ak�ĕŦŬŦƔ
f çıkış
gücü
15 dakikalık
değişimleri
x ϭ RİTM
ǇŦůůŦŬ Z7dD
ǀĞƌŝůĞƌŝ
ĂŶĂůŝǌ
ĞĚŝůŵŝƔveǀĞ2028
ϮϬϮϴ ǇŦůŦ
ŐƺĐƺ
ϭϱ ĚĂŬŝŬĂůŦŬ
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
ŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
hesaplanmış�r.
7ůŐŝůŝƐĞŶĂƌǇŽŝĕŝŶƚŽƉůĂŵZ^-'^ĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŚĞƐĂƉůĂŶŵŦƔƚŦƌ͘
• İlgilix senaryo
için toplam RES-GES ak�f çıkış gücü değişimleri hesaplanmış�r.
Bu kapsamda
3 farklı senaryo için belirlenen ak�f çıkış gücü değişimleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
ƵŬĂƉƐĂŵĚĂϯĨĂƌŬůŦƐĞŶĂƌǇŽŝĕŝŶďĞůŝƌůĞŶĞŶĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝdĂďůŽ2͛ĚĞŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Tablo 2͘ϯ&ĂƌŬůŦzĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌŶĞƌũŝ^ĞŶĂƌǇŽƐƵŶĚĂϭϱĂŬŝŬĂůŦŬŬƚŝĨ'ƺĕĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ

^ĞŶĂƌǇŽůĂƌ

^ĞŶĂƌǇŽϭ

^ĞŶĂƌǇŽϮ

^ĞŶĂƌǇŽϯ

Z^ĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ

'^ĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
;ŽƌƚĂůĂŵĂŦƔŦŶŦŵͿ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϭϯϬDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϭϯϬDtĂƌƚŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϮϬϱDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϮϬϱDtĂƌƚŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϮϲϬDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ

15 ĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϰϲϬDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϯϭϬDtĂƌƚŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϳϯϬDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϰϵϬDtĂƌƚŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ
ϵϯϬDtĂǌĂůŵĂƐŦ
ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂƺƌĞƚŝŵŝŶ

'^ĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
;ďƵůƵƚƐƵǌŚĂǀĂ
ŦƔŦŶŦŵŦͿ

ƵůƵƚůĂŶŵĂ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϭϬϮϬ
DtĂǌĂůŵĂƐŦ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϰϰϬDt
ĂǌĂůŦƉĂƌƚŵĂƐŦ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϭϲϮϬ
DtĂǌĂůŵĂƐŦ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϱϱϬDt
ĂǌĂůŦƉĂƌƚŵĂƐŦ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϮϬϳϬ
DtĂǌĂůŵĂƐŦ

ϭϱĚĂŬŝŬĂĚĂ
ƺƌĞƚŝŵŝŶϲϭϬDt
ĂǌĂůŦƉĂƌƚŵĂƐŦ
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ϮϲϬDtĂƌƚŵĂƐŦ

ϲϯϬDtĂƌƚŵĂƐŦ

Her bir,ĞƌďŝƌƐĞŶĂƌǇŽŝĕŝŶϰĨĂƌŬůŦĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵŝďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ƵĚĞŒŝƔŝŵůĞƌĚĞŶϯƚĂŶĞƐŝŽƌƚĂůĂŵĂ
senaryo için 4 farklı ak�f çıkış gücü değişimi belirlenmiş�r. Bu değişimlerden 3 tanesi 24/06/2020
ortalama ışınım
ŦƔŦŶŦŵ ǀĞƌŝůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ŚĂǌŦƌůĂŶŵŦƔ ǀĞ ďĞŬůĞŶĞŶ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚŦƌ͘ ŝƌ ƚĂŶĞƐŝ ŝƐĞ ďƵůƵƚƐƵǌ ŚĂǀĂ ŦƔŦŶŦŵŦŶĂ
verilerine göre hazırlanmış ve beklenen senaryolardır. Bir tanesi ise bulutsuz hava ışınımına göre belirlenen
ŐƂƌĞďĞůŝƌůĞŶĞŶŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽĚƵƌ͘zĂŶŝϯĨĂƌŬůŦŬƵƌƵůƵŐƺĕƐĞŶĂƌǇŽƐƵŝĕŝŶƚŽƉůĂŵĚĂϭϮĨĂƌŬůŦĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔ
ϮϲϬDtĂƌƚŵĂƐŦ
ϲϯϬDtĂƌƚŵĂƐŦ
kötü senaryodur. Yani 3 farklı kurulu güç senaryosu için toplamda 12 farklı ak�f çıkış gücü değişimi incelenmiş�r.
ŐƺĐƺ ĚĞŒŝƔŝŵŝ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ Ƶ ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ĨƌĞŬĂŶƐ ŬŽŶƚƌŽůƺŶĞ ŽůĂƐŦ ĞƚŬŝůĞƌŝ
Bu değişimlerin
sekonder ďĂŒůĂŶƚŦ
frekans kontrolüne
olası
etkileri
değerlendirilirken
hatlarındaki
yük akışının
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ
ŚĂƚůĂƌŦŶĚĂŬŝ
ǇƺŬ
ĂŬŦƔŦŶŦŶ
ĚĂ ŐƂǌ ƂŶƺŶĚĞbağlan�
ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂƐŦ
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
,ĞƌďŝƌƐĞŶĂƌǇŽŝĕŝŶϰĨĂƌŬůŦĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵŝďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ƵĚĞŒŝƔŝŵůĞƌĚĞŶϯƚĂŶĞƐŝŽƌƚĂůĂŵĂ
da gözƵŬĂƉƐĂŵĚĂ
önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bu kapsamda bağlan� hatlarındaki güç akışı Milli Yük Tevzi
ďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚůĂƌŦŶĚĂŬŝŐƺĕĂŬŦƔŦDŝůůŝzƺŬdĞǀǌŝ7ƔůĞƚŵĞDƺĚƺƌůƺŒƺŶƺŶďĞůŝƌůĞĚŝŒŝŬƌŝƚĞƌůĞƌ
ŦƔŦŶŦŵ ǀĞƌŝůĞƌŝŶĞ
ŐƂƌĞ ŚĂǌŦƌůĂŶŵŦƔ ǀĞ ďĞŬůĞŶĞŶ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚŦƌ͘ ŝƌ ƚĂŶĞƐŝ ŝƐĞ ďƵůƵƚƐƵǌ ŚĂǀĂ ŦƔŦŶŦŵŦŶĂ
İşletmeĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌϴ͘ƵŶƵŶůĂďŝƌůŝŬƚĞďĂŚƐĞŬŽŶƵƺƌĞƚŝŵƚƺŬĞƚŝŵĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶĞĞŬ
Müdürlüğünün
belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş�r[8]. Bununla birlikte bahse konu
ŐƂƌĞďĞůŝƌůĞŶĞŶŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽĚƵƌ͘zĂŶŝϯĨĂƌŬůŦŬƵƌƵůƵŐƺĕƐĞŶĂƌǇŽƐƵŝĕŝŶƚŽƉůĂŵĚĂϭϮĨĂƌŬůŦĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔ
ŽůĂƌĂŬ
dƺƌŬŝǇĞ
ĞůĞŬƚƌŝŬ
ƔĞďĞŬĞƐŝŶĚĞŬŝ
ƂŶĞŵůŝ
ƺƌĞƚŝŵ
ƚƺŬĞƚŝŵĨƌĞŬĂŶƐ
ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ
ŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶĚĂŶ
ďŝƌ ĚŝŒĞƌŝ
ŐƺĐƺ
ĚĞŒŝƔŝŵŝ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
ƵTürkiye
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶ
ƐĞŬŽŶĚĞƌ
ŬŽŶƚƌŽůƺŶĞ
ŽůĂƐŦm ĞƚŬŝůĞƌŝ
üre�m tüke�
m dengesizliklerine
ek olarak
elektrik
şebekesindeki
önemli
üre�
m tüke�
dengesizliği
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ
ŚĂƚůĂƌŦŶĚĂŬŝ
ĂŬŦƔŦŶŦŶ
ĚĂ ŐƂǌ ƂŶƺŶĚĞ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂƐŦ
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŽůĂŶ
ĂƌŬ ŽĐĂŒŦ ǇƺŬďĂŒůĂŶƚŦ
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
ĚĞ ŐƂǌǇƺŬ
ƂŶƺŶĚĞ
ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
ŶĂůŝǌ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ͕
ďĂŒůĂŶƚŦ ŚĂƚƚŦ
kaynaklarından bir diğeri olan ark ocağı yük değişimleri de göz önünde bulundurulmuştur. Analiz sonuçları,
ƵŬĂƉƐĂŵĚĂ
ďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚůĂƌŦŶĚĂŬŝŐƺĕĂŬŦƔŦDŝůůŝzƺŬdĞǀǌŝ7ƔůĞƚŵĞDƺĚƺƌůƺŒƺŶƺŶďĞůŝƌůĞĚŝŒŝŬƌŝƚĞƌůĞƌ
ŬƌŝƚĞƌŝŶĞ
ĞŬ ŽůĂƌĂŬ
Ed^K- ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ƵǇŐƵůĂŶĂŶ  ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ŬƌŝƚĞƌŝ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ĚĂ
bağlan� ha�
kriterine ek olarak ENTSO-E tara�ndan uygulanan ACE performans kriteri doğrultusunda da
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌϴ͘ƵŶƵŶůĂďŝƌůŝŬƚĞďĂŚƐĞŬŽŶƵƺƌĞƚŝŵƚƺŬĞƚŝŵĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶĞĞŬ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
değerlendirilmiş�
r.
ŽůĂƌĂŬ dƺƌŬŝǇĞ
ĞůĞŬƚƌŝŬ ƔĞďĞŬĞƐŝŶĚĞŬŝ ƂŶĞŵůŝ ƺƌĞƚŝŵ ƚƺŬĞƚŝŵ ĚĞŶŐĞƐŝǌůŝŒŝ ŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌ ĚŝŒĞƌŝ
DĞǀĐƵƚ
ƔĞďĞŬĞ
ƐŝƐƚĞŵŝ
ŬŽƔƵůůĂƌŦŶĂ
ŐƂƌĞ
ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ
ƐŝŵƺůĂƐǇŽŶ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
ϮϬ
ĂĚĞƚ
ŽůĂŶ
ĂƌŬ
ŽĐĂŒŦ
ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ
ĚĞoluşturulan
ŐƂǌ
ƂŶƺŶĚĞ
ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘
ŶĂůŝǌ
ƐŽŶƵĕůĂƌŦ͕
ďĂŒůĂŶƚŦ
ŚĂƚƚŦ
Mevcut şebeke sistemi ǇƺŬ
koşullarına
göre
simülasyon
çalışmaları
kapsamında
20 adet
santral
ƐĂŶƚƌĂů
ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ
ƐĂŒůĂŶĂŶ
ǇĂŬůĂƔŦŬ
ϭϬϬϬƵǇŐƵůĂŶĂŶ
Dt ƐĞŬŽŶĚĞƌ
ĨƌĞŬĂŶƐ ƌĞǌĞƌǀ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ
ŬƌŝƚĞƌŝŶĞ
ĞŬ ŽůĂƌĂŬ
Ed^K-
ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ
 ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
ŬƌŝƚĞƌŝ
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ
ĚĂ
tara�ndan sağlanan yaklaşık 1000 MW sekonder frekans rezerv kapasitesi doğrultusunda sonuçlar
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
ƐŽŶƵĕůĂƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ ŶĂůŝǌůĞƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ƐŝŵƺůĂƐǇŽŶ ďŽǇƵŶĐĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂŶ  ƐŝŶǇĂůŝŶŝŶ
değerlendirilmiş�
r. Analizler sonucunda simülasyon boyunca karşılaşılan ACE sinyalinin ENTSO-E kriterlerine
Ed^K-ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶĞƵǇƵƉͬƵǇŵĂĚŦŒŦǀĞďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚůĂƌŦŶŦŶĂĕŦƉͬĂĕŵĂĚŦŒŦƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
DĞǀĐƵƚ ƔĞďĞŬĞ ƐŝƐƚĞŵŝ ŬŽƔƵůůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ƐŝŵƺůĂƐǇŽŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ϮϬ ĂĚĞƚ
uyup/uymadığı
ve bağlan� hatlarının açıp/açmadığı saatlik olarak incelenmiş�r. Buna ek olarak ACE kriterinin
ƵŶĂĞŬŽůĂƌĂŬŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶϮϰƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝĚĞŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
ƐĂŶƚƌĂů ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ƐĂŒůĂŶĂŶ ǇĂŬůĂƔŦŬ ϭϬϬϬ Dt ƐĞŬŽŶĚĞƌ ĨƌĞŬĂŶƐ ƌĞǌĞƌǀ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ

24 saatlik ƐŽŶƵĕůĂƌ
olarak değerlendirmesi
de gerçekleş�
rilmiş�r. ƐŝŵƺůĂƐǇŽŶ ďŽǇƵŶĐĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂŶ  ƐŝŶǇĂůŝŶŝŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
ŶĂůŝǌůĞƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ
ŶĂůŝǌůĞƌŝŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚĂƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶƐĂŒůĂŶŵĂĚŦŒŦĚƵƌƵŵůĂƌŽůƐĂĚĂϮϰ
Ed^K-ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶĞƵǇƵƉͬƵǇŵĂĚŦŒŦǀĞďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚůĂƌŦŶŦŶĂĕŦƉͬĂĕŵĂĚŦŒŦƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
Analizleri
gerçekleş�
rilen senaryolarda
saatlik
olarak ACE
kriterinin ǀĞ
sağlanmadığı
durumlar olsa
da 24
saatlik
ƐĂĂƚůŝŬ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ

ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ
ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ
ďĂŒůĂŶƚŦ ŚĂƚůĂƌŦŶĚĂ
ĂĕŵĂ
ŽůŵĂĚŦŒŦ
ƵŶĂĞŬŽůĂƌĂŬŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶϮϰƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝĚĞŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
değerlendirildiğinde
kriterlerinin
sağlandığı ve bağlan�
açmaĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶĞ
olmadığı görülmüştür.
Dolayısıyla
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘ ACE
ŽůĂǇŦƐŦǇůĂ
^&< ŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦŶŦŶ
ϮϬϮϴhatlarında
ǇŦůŦ Z^-'^
ŬĂƌƔŦ ǇĞƚĞƌůŝ
ŽůĚƵŒƵ
ŶĂůŝǌůĞƌŝŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ
ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚĂƐĂĂƚůŝŬŽůĂƌĂŬŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶƐĂŒůĂŶŵĂĚŦŒŦĚƵƌƵŵůĂƌŽůƐĂĚĂϮϰ
SFK mekanizmasının
2028 yılı RES-GES değişimlerine karşı yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƐŝŵƺůĂƐǇŽŶƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶƂǌĞƚŝdĂďůŽ3͛ĚĞŬŝŐŝďŝĚŝƌ͘
ƐĂĂƚůŝŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ ǀĞ ďĂŒůĂŶƚŦ ŚĂƚůĂƌŦŶĚĂ ĂĕŵĂ ŽůŵĂĚŦŒŦ
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘ ŽůĂǇŦƐŦǇůĂ ^&< ŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦŶŦŶ ϮϬϮϴ ǇŦůŦ Z^-'^ ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶĞ ŬĂƌƔŦ ǇĞƚĞƌůŝ ŽůĚƵŒƵ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƐŝŵƺůĂƐǇŽŶƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶƂǌĞƚŝdĂďůŽ3͛ĚĞŬŝŐŝďŝĚŝƌ͘
DĞǀĐƵƚ^&<
DĞǀĐƵƚ^&<

simülasyon sonuçlarının
öze� Tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3͘ϯ&ĂƌŬůŦ^ĞŶĂƌǇŽĚĂ'ĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶŬƚŝĨŦŬŦƔ'ƺĐƺĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶŝŶ^ĞŬŽŶĚĞƌ&ƌĞŬĂŶƐ<ŽŶƚƌŽůƺŶĞƚŬŝƐŝ
ĂŒůĂŶƚŦ
zĞƚĞƌůŝͬzĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝͬzĞƚĞƌƐŝǌ
^ĞŶĂƌǇŽĚŦ
<ƌŝƚĞƌŝ
,ĂƚƚŦ
Tablo 3͘ϯ&ĂƌŬůŦ^ĞŶĂƌǇŽĚĂ'ĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶŬƚŝĨŦŬŦƔ'ƺĐƺĞŒŝƔŝŵůĞƌŝŶŝŶ^ĞŬŽŶĚĞƌ&ƌĞŬĂŶƐ<ŽŶƚƌŽůƺŶĞƚŬŝƐŝ
;ϭƐĂĂƚůŝŬ
;ϮϰƐĂĂƚůŝŬ
<ƌŝƚĞƌŝ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞͿ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞͿ
DĞǀĐƵƚ^&<
DĞǀĐƵƚ^&<
ĂŒůĂŶƚŦ
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝͬzĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝͬzĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
^ĞŶĂƌǇŽĚŦ
<ƌŝƚĞƌŝ
,ĂƚƚŦ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
;ϭƐĂĂƚůŝŬ
;ϮϰƐĂĂƚůŝŬ
<ƌŝƚĞƌŝ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞͿ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞͿ
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϭ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
غ
ض
^ĞŶĂƌǇŽϭ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
;ŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽͿ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
^ĞŶĂƌǇŽϭZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌƐŝǌ
غ
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ zĞƚĞƌůŝ
غ
ضض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
;ŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
ض
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ zĞƚĞƌůŝ
غ
ضض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϮ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ضض
ضض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϮ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ zĞƚĞƌůŝ
ض
ضض
zĞƚĞƌƐŝǌ
غ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
;ŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϮZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
غ
ض
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
;ŬƂƚƺƐĞŶĂƌǇŽͿ
غ
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
غ
ض
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶƌƚŵĂƐŦ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
^ĞŶĂƌǇŽϯ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯ'^ƵůƵƚůĂŶŵĂ
zĞƚĞƌůŝ
zĞƚĞƌůŝ
ض
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
zĞƚĞƌƐŝǌ
zĞƚĞƌůŝ
غ
ض
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯZ^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
;ďĞŬůĞŶĞŶƐĞŶĂƌǇŽͿ
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غ

ض

zĞƚĞƌƐŝǌ

zĞƚĞƌůŝ

24/06/2020olan
Mevcut SFK yapısı 2028 yılı için yeterli görünse bile, enerji depolama sistemlerinin SFK mekanizmasına
etkilerini görebilmek için enerji depolama sistemleri SFK yapısına dâhil edilerek aşağıda belir�len senaryolar
DĞǀĐƵƚ ^&< ǇĂƉŦƐŦ ϮϬϮϴ ǇŦůŦ ŝĕŝŶ ǇĞƚĞƌůŝ ŐƂƌƺŶƐĞ ďŝůĞ͕ ĞŶĞƌũŝ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ^&<
için simülasyonlar yeniden gerçekleş�rilmiş�r.
ŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦŶĂŽůĂŶĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŐƂƌĞďŝůŵĞŬŝĕŝŶĞŶĞƌũŝĚĞƉŽůĂŵĂƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ^&<ǇĂƉŦƐŦŶĂĚąŚŝůĞĚŝůĞƌĞŬ
ĂƔĂŒŦĚĂďĞůŝƌƚŝůĞŶƐĞŶĂƌǇŽůĂƌŝĕŝŶƐŝŵƺůĂƐǇŽŶůĂƌ ǇĞŶŝĚĞŶŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
• Senaryo 2 RES-GES Üre�minin Azalması (SFK için +935 MW/15 dk.) (Ortalama ışınım değerlerine göre
x ^ĞŶĂƌǇŽ
Ϯ değişimler)
Z^-'^ mƌĞƚŝŵŝŶŝŶ ǌĂůŵĂƐŦ ;^&< ŝĕŝŶ нϵϯϱ Dtͬϭϱ ĚŬ͘Ϳ ;KƌƚĂůĂŵĂ ŦƔŦŶŦŵ
hesaplanan
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶĞŐƂƌĞŚĞƐĂƉůĂŶĂŶĚĞŒŝƔŝŵůĞƌͿ
• Senaryo 3 RES-GES Üre�minin Azalması (SFK için +1190 MW/15 dk.) (Ortalama ışınım değerlerine göre
x ^ĞŶĂƌǇŽ ϯ Z^-'^ mƌĞƚŝŵŝŶŝŶ ǌĂůŵĂƐŦ ;^&< ŝĕŝŶ нϭϭϵϬ Dtͬϭϱ ĚŬ͘Ϳ ;KƌƚĂůĂŵĂ ŦƔŦŶŦŵ
hesaplanan değişimler)
ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶĞŐƂƌĞŚĞƐĂƉůĂŶĂŶĚĞŒŝƔŝŵůĞƌͿ

zĞƚĞƌƐŝǌ
ĚƵƌƵŵůĂƌ
ĕƂǌƺŵ
ďĂƚĂƌǇĂ
ĞŶĞƌũŝ ĚĞƉŽůĂŵĂ
ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŶĚĂ
ŽůƵŵůƵelde
Yetersiz
durumlar
için ŝĕŝŶ
çözüm
olarakŽůĂƌĂŬ
batarya
enerji depolama
sistemleriƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ
kullanıldığında
olumlu sonuçlar
ƐŽŶƵĕůĂƌ
ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘
^ĞŶĂƌǇŽ
Z^-'^
ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶkonvansiyonel
ĂǌĂůŵĂƐŦ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ
ŬŽŶǀĂŶƐŝǇŽŶĞů
edilmiş�
r. Senaryo
2 RES-GES üre�
mininϮazalması
durumunda
santrallerden
karşılanan 1000
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞŶ
ŬĂƌƔŦůĂŶĂŶ
ϭϬϬϬ
Dt
ƌĞǌĞƌǀŝŶ
ƐĂĂƚůŝŬ

ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝ
ƐĂŒůĂǇĂŵĂĚŦŒŦ
ŐƂƌƺůŵƺƔ
ĂŶĐĂŬ
MW rezervin saatlik ACE kriterlerini sağlayamadığı görülmüş ancak 1000 MW rezerv por�öyünün 100
MW’lık
ϭϬϬϬ Dt ƌĞǌĞƌǀ ƉŽƌƚĨƂǇƺŶƺŶ ϭϬϬ Dt͛ůŦŬ ŬŦƐŵŦŶŦŶ ďĂƚĂƌǇĂ ĞŶĞƌũŝ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ
kısmının batarya enerji depolama sistemlerinden karşılanması durumunda saatlik ACE kriterlerinin sağlandığı
ŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƐĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ ŐƂƌƺůƺƔƚƺƌ͘ ^ĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ
görülüştür. Saatlik ACE kriterlerinin konvansiyonel santraller aracılığı sağlanması için ise 1200 MW rezerv
ŬŽŶǀĂŶƐŝǇŽŶĞů ƐĂŶƚƌĂůůĞƌĂƌĂĐŦůŦŒŦƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶŝƐĞϭϮϬϬDtƌĞǌĞƌǀŝŚƚŝǇĂĐŦŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘
ih�yacı olduğu görülmüştür.
ĞŶǌĞƌ
ƔĞŬŝůĚĞ͕
^ĞŶĂƌǇŽ
ϯ Z^-'^
ĂǌĂůŵĂƐŦ
ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ
ŬŽŶǀĂŶƐŝǇŽŶĞů
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞŶ
Benzer
şekilde,
Senaryo
3 RES-GES
üre�ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
minin azalması
durumunda
konvansiyonel
santrallerden
karşılanan
ŬĂƌƔŦůĂŶĂŶϭϬϬϬDtƌĞǌĞƌǀŝŶƐĂĂƚůŝŬŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝƐĂŒůĂǇĂŵĂĚŦŒŦŐƂƌƺůŵƺƔ
ĂŶĐĂŬƚŽƉůĂŵϭϯϬϬ
1000 MW rezervin saatlik ACE kriterlerini sağlayamadığı görülmüş ancak toplam 1300 MW rezerv por�Dt
öyünün
ƌĞǌĞƌǀ ƉŽƌƚĨƂǇƺŶƺŶ 300 Dt͛ůŦŬ ŬŦƐŵŦŶŦŶ ďĂƚĂƌǇĂ ĞŶĞƌũŝ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ ŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦ
300 MW’lık kısmının batarya enerji depolama sistemlerinden karşılanması durumunda saatlik ACE kriterlerinin
ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƐĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ ŐƂƌƺůƺƔƚƺƌ͘ ^ĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ ŬŽŶǀĂŶƐŝǇŽŶĞů
sağlandığı görülüştür. Saatlik ACE kriterlerinin konvansiyonel santraller aracılığı sağlanması için ise 1600 MW
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌĂƌĂĐŦůŦŒŦƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶŝƐĞ1600 DtƌĞǌĞƌǀŝŚƚŝǇĂĐŦŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘ ŶĞƌũŝĚĞƉŽůĂŵĂ
rezerv ih�yacı olduğu görülmüştür. Enerji depolama sistemleri ile bilirkte gerçekleş�rilen analizlerde saatlik
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ŝůĞ ďŝůŝƌŬƚĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ĂŶĂůŝǌůĞƌĚĞ ƐĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶĂŵƐŦ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĂŶ
ACE
kriterinin sağlanamsı için ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
gerekli olan rezervdĂďůŽĚĂŐƂƌƺůĞĐĞŒŝƺǌĞƌĞďĂƚĂƌǇĂůĂƌŦŶƐĞŬŽŶĚĞƌĨƌĞŬĂŶƐ
miktarları Tablo 4’de gösterilmektedir. Tabloda görüleceği
ƌĞǌĞƌǀŵŝŬƚĂƌůĂƌŦdĂďůŽϰ͛ĚĞ
üzere
bataryaların sekonder frekans kontrolü mekanizması üzerine olumlu etkisi olmaktadır.
ŬŽŶƚƌŽůƺŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦƺǌĞƌŝŶĞŽůƵŵůƵĞƚŬŝƐŝŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
Tablo 4͘ĂƚĂƌǇĂůĂƌŦŶ^ĞŬŽŶĚĞƌ&ƌĞŬĂŶƐ<ŽŶƚƌŽůƺŶĞ<ĂƚŬŦƐŦ

^ĞŶĂƌǇŽĚŦ
^ĞŶĂƌǇŽϮ
Z^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
;ŽƌƚĂůĂŵĂŦƔŦŶŦŵͿ
^ĞŶĂƌǇŽϯ
Z^-'^mƌĞƚŝŵŝŶŝŶǌĂůŵĂƐŦ
;ŽƌƚĂůĂŵĂ ŦƔŦŶŦŵͿ

DĞǀĐƵƚ^&<
zĞƚĞƌůŝͬzĞƚĞƌƐŝǌ
;ϭƐĂĂƚůŝŬŬƌŝƚĞƌŝͿ

DĞǀĐƵƚƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝůĞ
ǇĞƚĞƌůŝ^&<ƌĞǌĞƌǀŝ

DĞǀĐƵƚƐĂŶƚƌĂůůĞƌǀĞ
ďĂƚĂƌǇĂŝůĞǇĞƚĞƌůŝ^&<
ƌĞǌĞƌǀŝ

zĞƚĞƌƐŝǌ

ϭϮϬϬDt

ϵϬϬнϭϬϬDt

zĞƚĞƌƐŝǌ

ϭϲϬϬDt

ϭϬϬϬнϯϬϬDt

4. Maliyet
Değerlendirilmesi
4. º

Bataryaların sekonder frekans mekanizmasına olumlu etkisinin olduğu yapılan analizler sonucunda
ĂƚĂƌǇĂůĂƌŦŶ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ĨƌĞŬĂŶƐ ŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦŶĂ ŽůƵŵůƵ ĞƚŬŝƐŝŶŝŶ ŽůĚƵŒƵ ǇĂƉŦůĂŶ ĂŶĂůŝǌůĞƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ
görülmüştür. Mevcut SFK hizme� 4 saatlik bloklar halinde ihale edilmektedir. Bu doğrultuda SFK rezervi olarak
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘ DĞǀĐƵƚ ^&< ŚŝǌŵĞƚŝ ϰ ƐĂĂƚůŝŬ ďůŽŬůĂƌ ŚĂůŝŶĚĞ ŝŚĂůĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ĚŽŒƌƵůƚƵĚĂ ^&<
kullanılacak bataryanın Enerji/Kapasite oranın
ா 8 olması gerekmektedir. Bu doğrultuda ya�rımcı açısından
ƌĞǌĞƌǀŝ ŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůĂĐĂŬďĂƚĂƌǇĂŶŦŶ
ŽƌĂŶŦŶϴŽůŵĂƐŦŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ƵĚŽŒƌƵůƚƵĚĂǇĂƚŦƌŦŵĐŦ
௦௧
bakıldığında 100 MW Kurulu güce ve 800
MWh enerji kapasitesine sahip bir bataryanın kurulum maliye�
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ϭϬϬbeklenmektedir
Dt <ƵƌƵůƵ ŐƺĐĞ
ǀĞSFK
ϴϬϬhizme�
DtŚ nin
ĞŶĞƌũŝ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞ
ďŝƌtedarik
ďĂƚĂƌǇĂŶŦŶ
yaklaşık
285 ďĂŬŦůĚŦŒŦŶĚĂ
milyon $ olarak
[10].
2 saatlik
bloklar ƐĂŚŝƉ
halinde
edilmesi
ŬƵƌƵůƵŵŵĂůŝǇĞƚŝǇĂŬůĂƔŦŬϮϴϱŵŝůǇŽŶΨŽůĂƌĂŬďĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌϭϬ͘^&<ŚŝǌŵĞƚŝŶŝŶϮƐĂĂƚůŝŬďůŽŬůĂƌ
durumunda batarya Enerji/Kapasite oranının 4 olması yeterli olacak�r. Bu durumda da kurulu gücü 100 MW
ா
ƵĚƵƌƵŵĚĂ
ŚĂůŝŶĚĞƚĞĚĂƌŝŬĞĚŝůŵĞƐŝĚƵƌƵŵƵŶĚĂďĂƚĂƌǇĂ
olan
batarya enerji depolama sisteminin enerji kapasitesiŽƌĂŶŦŶŦŶϰŽůŵĂƐŦǇĞƚĞƌůŝŽůĂĐĂŬƚŦƌ͘
400 MWh olacağı ve ya�rım maliye�
de 155 milyon
௦௧

ĚĂŬƵƌƵůƵŐƺĐƺϭϬϬDtŽůĂŶďĂƚĂƌǇĂĞŶĞƌũŝĚĞƉŽůĂŵĂƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶĞŶĞƌũŝŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝϰϬϬDtŚŽůĂĐĂŒŦ
$ olacağı
değerlendirilmektedir. TEİAŞ Piyasa Yöne�m Sistemi (TPYS) sayfasından elde edilen incelendiğinde
ǀĞ ǇĂƚŦƌŦŵ
ŵĂůŝǇĞƚŝ
ϭϱϱkapasite
ŵŝůǇŽŶ ﬁ$ya�
ŽůĂĐĂŒŦ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
d7b WŝǇĂƐĂ
zƂŶĞƚŝŵ
^ŝƐƚĞŵŝ100
2018
yılı ortalama
SFK ĚĞ
rezerv
nın yaklaşık
17 $ olduğu görülmektedir
[11].
Bu doğrultuda
;dWz^ͿƐĂǇĨĂƐŦŶĚĂŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶ
ŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝŶĚĞϮϬϭϴǇŦůŦŽƌƚĂůĂŵĂ^&<ƌĞǌĞƌǀŬĂƉĂƐŝƚĞĨŝǇĂƚŦŶŦŶǇĂŬůĂƔŦŬ
MW batarya için, farklı SFK yükümlülük süreleri doğrultusunda gerçekleş�rilen ya�rım hesaplaması Tablo 5 ve
1ϳΨŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌϭϭ͘ƵĚŽŒƌƵůƚƵĚĂϭϬϬDtďĂƚĂƌǇĂŝĕŝŶ͕ĨĂƌŬůŦ^&<ǇƺŬƺŵůƺůƺŬƐƺƌĞůĞƌŝ
Tablo 6’da gösterilmektedir.
ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶǇĂƚŦƌŦŵŚĞƐĂƉůĂŵĂƐŦ dĂďůŽϱ ǀĞdĂďůŽϲ͛ĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Tablo 6͘ϭϬϬDtĂƚĂƌǇĂDĂůŝǇĞƚŶĂůŝǌŝ;ϮƐĂĂƚůŝŬ^&<Ϳ
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5. Dinamik Analizler
Bu çalışma kapsamında 2 MW kurulu güce sahip proto�p bir bataryanın dinamik analizleri gerçekleş�rilmiş�r.
24/06/2020
Stratejik öneme haiz yükün batarya sistemi ile yedeklenerek beslenip beslenemeyeceği incelenmiş�r.
Bu kapsamda
stratejik yüke
ait yük proﬁli Ekim 2019 ve Aralık 2019 tarihleri arasında incelenmiş olup, aşağıdaki
5. Dinamik
Analizler

tabloda görüldüğü üzere zamanla 1.4 MW ile 0.8 MW arasında yük çekildiği ortalama yük proﬁlinin ise yaklaşık
Ƶ civarında
ĕĂůŦƔŵĂ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
Ϯ Dt ŬƵƌƵůƵ ŐƺĐĞ ƐĂŚŝƉ ƉƌŽƚŽƚŝƉ ďŝƌ ďĂƚĂƌǇĂŶŦŶ ĚŝŶĂŵŝŬ ĂŶĂůŝǌůĞƌŝ
1.2 MW
olduğu görülmüştür.
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ ^ƚƌĂƚĞũŝŬ ƂŶĞŵĞ ŚĂŝǌ ǇƺŬƺŶ ďĂƚĂƌǇĂ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝůĞ ǇĞĚĞŬůĞŶĞƌĞŬ ďĞƐůĞŶŝƉ
ďĞƐůĞŶĞŵĞǇĞĐĞŒŝŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƐƚƌĂƚĞũŝŬǇƺŬĞĂŝƚǇƺŬƉƌŽĨŝůŝŬŝŵϮϬϭϵǀĞƌĂůŦŬϮϬϭϵ
ƚĂƌŝŚůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔ ŽůƵƉ͕ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ƚĂďůŽĚĂ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ƺǌĞƌĞ ǌĂŵĂŶůĂ ϭ͘ϰ Dt ŝůĞ Ϭ͘ϴ Dt
ĂƌĂƐŦŶĚĂǇƺŬĕĞŬŝůĚŝŒŝŽƌƚĂůĂŵĂǇƺŬ ƉƌŽĨŝůŝŶŝŶŝƐĞǇĂŬůĂƔŦŬϭ͘ϮDtĐŝǀĂƌŦŶĚĂŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘
Tablo 7. ^ƚƌĂƚĞũŝŬPŶĞŵĞ,Ăŝǌ&ŝĚĞƌŝŶzƺŬWƌŽĨŝůŝ

Ƶ ǇƺŬ ƉƌŽĨŝůŝŶĞ ƵǇŐƵŶ ďĂƚĂƌǇĂ ƚŝƉŝ ďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ƚĂďůŽĚĂ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ƺǌĞƌĞ ƔĞďĞŬĞǇĞ
ĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ zƺŬƺŶ ďĂŒůŦ ŽůĚƵŒƵ ƚƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ ŝůĞƚŝŵ ƔĞďĞŬĞƐŝŶĚĞ ƌĂĚǇĂů
ďĂŒůĂŶƚŦĚĞŶŝůĞŶƐŽŶďĂŒůĂŶƚŦŶŽŬƚĂƐŦŽůŵĂƐŦƐĞďĞďŝŝůĞ
Bu yük
proﬁline uygun batarya �pi belirlenerek aşağıdakiŝůĞƚŝŵƔĞďĞŬĞƐŝŶĚĞŵĞǇĚĂŶĂŐĞůĞĐĞŬŚĞƌŚĂŶŐŝ
tabloda görüldüğü üzere şebekeye entegrasyonu
ďŝƌŝůĞƚŝŵŚĂƚƚŦĂƌŦǌĂƐŦŶĚĂŵĞƌŬĞǌďĂƔŬĂďŝƌƚƌĂĨŽŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞŶďĞƐůĞŶĞŵĞŵĞŬƚĞǀĞďĂŒůŦƚƺŵǇƺŬůĞƌ
gerçekleş�rilmiş�r. Yükün bağlı olduğu trafo merkezinin ile�m şebekesinde radyal bağlan� denilen son bağlan�
ĞŶĞƌũŝƐŝǌ ŬĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ǇƌŦĐĂ ďƵ ŵĞƌŬĞǌĚĞ ĞŶĞƌũŝƐŝŶŝŶ ŬĞƐŝůŵĞŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ǇƺŬ ǇĞƌ
noktası
olması sebebi ile ile�m şebekesinde
meydana gelecek
herhangi bir ile�m ha� arızasında merkez
ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ƵƐŽƌƵŶĂďŝƌĕƂǌƺŵŽůĂƌĂŬ
ϮDtŐƺĐƺŶĚĞ
ďĂƚĂƌǇĂŶŦŶĂƔĂŒŦĚĂŐƂƌƺůĚƺŒƺŐŝďŝďĂŒůĂŶƚŦůĂƌŦ
başkaŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞƌĞŬĚŝŶĂŵŝŬĂŶĂůŝǌůĞƌŝĕĂůŦƔŦůŵŦƔƚŦƌ͘ĂƚĂƌǇĂŶŦŶĞŶĞƌũŝŶŝŶŬĞƐŝůŝƌŬĞƐŝůŵĞǌĚĞǀƌĞǇĞŐŝƌĞƌĞŬ
bir trafo merkezinden beslenememekte ve bağlı tüm yükler enerjisiz kalmaktadır. Ayrıca bu merkezde
ǇƺŬƺďĞƐůĞĚŝŒŝǀĞǇĂŬůĂƔŦŬϭ͘ϮDtŬƵƌƵůƵŐƺĐƺŶĚĞŬŝǇƺŬƺďĞƐůĞĚŝŒŝŐƂǌůĞŵůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
enerjisinin kesilmemesi gereken önemli bir yük yer almaktadır. Bu soruna bir çözüm olarak 2MW gücünde
dƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞ ĞŶĞƌũŝ ŬĞƐŝůŝƌ ŬĞƐŝůŵĞǌ ĨƌĞŬĂŶƐŦŶ ĚƺƔŵĞǇĞ ďĂƔůĂĚŦŒŦ ĂŶĐĂŬ ďĂƚĂƌǇĂŶŦŶ ŚĞŵĞŶ
bataryanın
aşağıda
gibi
bağlan�ları
gerçekleş�
rilerek
dinamik
analizleri
çalışılmış�
r. Bataryanın
ĚĞǀƌĞǇĞ
ŐŝƌĞƌĞŬgörüldüğü
ĨƌĞŬĂŶƐŦ ĚĂ
ƚŽƉĂƌůĂĚŦŒŦ
ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ
ϱϬ ,ǌ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞ
ĕĞŬƚŝŒŝ
ĚĞ ĚŝŶĂŵŝŬ
ĂŶĂůŝǌůĞƌĚĞ
enerjinin
kesilir kesilmez devreye girerek yükü beslediği ve yaklaşık 1.2 MW kurulu gücündeki yükü beslediği
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘

gözlemlenmiş�r.
Trafo merkezinde enerji kesilir kesilmez frekansın düşmeye başladığı ancak bataryanın hemen devreye girerek
frekansı da toparladığı ve tekrar 50 Hz seviyesine çek�ği de dinamik analizlerde görülmüştür.
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Tablo 8. ĂƚĂƌǇĂŶŦŶbĞďĞŬĞǇĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵ

6. Sonuç

6. Sonuç

ǇŦůŦ ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
ĞŶĞƌũŝ
ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌŦ
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ12
ϭϮfarklı
ĨĂƌŬůŦ ĂŬƚŝĨ
Sonuç^ŽŶƵĕ
olarakŽůĂƌĂŬ
2028ϮϬϮϴ
yılı yenilenebilir
enerji
senaryoları
kapsamında
ak�f ĕŦŬŦƔ
çıkışŐƺĐƺ
gücüĚĞŒŝƔŝŵŝ
değişimi analiz
ĂŶĂůŝǌ ĞĚŝůŵŝƔ ǀĞ ƐŝŵƺůĂƐǇŽŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ ^ŝŵƺůĂƐǇŽŶůĂƌ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ƐĂĂƚůŝŬ  ŬƌŝƚĞƌŝ ǀĞ

edilmiş
ve simülasyon gerçekleş�rilmiş�r. Simülasyonlar esnasında saatlik ACE kriteri ve bağlan� ha� kriterleri
ďĂŒůĂŶƚŦŚĂƚƚŦŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ϭϮĨĂƌŬůŦĚƵƌƵŵƵŶďĞƔŝŶĚĞƐĂĂƚůŝŬŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶƐĂŒůĂŶĂŵĂĚŦŒŦ
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘
ŶĐĂŬ
ŐƺŶůƺŬbeşinde
 ǀĞsaatlik
ďĂŒůĂŶƚŦ
ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ
ďƺƚƺŶ ƐĞŶĂƌǇŽůĂƌĚĂ
incelenmiş�
r. 12 farklı
durumun
ACEŚĂƚƚŦ
kriterinin
sağlanamadığı
görülmüştür. ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ
Ancak günlük ACE
ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘ ^ĂĂƚůŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƐĂŒůĂŶĂŵĂǇĂŶ  ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝ ƐĂŒůĂǇĂďŝůŵĞŬ ĂŵĂĐŦǇůĂ ďĂƚĂƌǇĂůĂƌ
ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔ ďƵ ƐĂǇĞĚĞ ďĂƚĂƌǇĂůĂƌŦŶ ^&< ŵĞŬĂŶŝǌŵĂƐŦŶĂ ŽůĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ ^ĂĂƚůŝŬ 
kriterlerini
sağlayabilmek
amacıyla
bataryalar
kullanılmış buďĂƚĂƌǇĂ
sayedeĞŬůĞŶĚŝŒŝ
bataryaların
mekanizmasına
olan
ŬƌŝƚĞƌŝŶŝŶ
ƐĂŒůĂŶĂŵĂĚŦŒŦ
Ϯ ĚƵƌƵŵĚĂ
ƌĞǌĞƌǀ ƉŽƌƚĨƂǇůĞƌŝŶĞ
ǌĂŵĂŶSFK
ďĂƔĂƌŦůŦ
ƐŽŶƵĕůĂƌ
etkileriĞůĚĞĞĚŝůŵŝƔǀĞďĂƚĂƌǇĂŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬĚĂŚĂĂǌ^&<ƌĞǌĞƌǀŝƚƵƚƵůĂďŝůĞĐĞŒŝŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘zĂƉŦůĂŶĞŬŽŶŽŵŝŬ
incelenmiş�r. Saatlik ACE kriterinin sağlanamadığı 2 durumda rezerv por�öylerine batarya eklendiği
ĂŶĂůŝǌůĞƌĚĞŝƐĞŵĞǀĐƵƚ^&<ĨŝǇĂƚůĂƌŦǀĞǇƺŬƺŵůƺůƺŬƐƺƌĞůĞƌŝŝůĞďĂƚĂƌǇĂĞŶĞƌũŝĚĞƉŽůĂŵĂƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ
zaman başarılı sonuçlar elde edilmiş ve batarya kullanılarak daha az SFK rezervi tutulabileceği görülmüştür.
ŐĞƌŝ ĚƂŶƺƔ ƐƺƌĞůĞƌŝŶŝŶ ϭϬ ǇŦůĚĂŶ ƵǌƵŶ ŽůĚƵŒƵ͕ ĂŶĐĂŬ ^&< ǇƺŬƺŵůƺůƺŬ ƐƺƌĞůĞƌŝŶŝŶ ĚƺƔƺŬ ŽůĚƵŒƵ ^&<
Yapılan
ekonomik analizlerde ise mevcut SFK ﬁyatları ve yükümlülük süreleri ile batarya enerji depolama
ĨŝǇĂƚůĂƌŦŶŦŶǇƺŬƐĞŬŽůĚƵŒƵĚƵƌƵŵůĂƌĚĂϭϬǇŦůŦŶĂůƚŦŶĚĂĚƺƔƚƺŒƺŐƂǌůĞŵůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘

ve bağlan� ha� kriterlerinin bütün senaryolarda sağlandığı görülmüştür. Saatlik olarak sağlanamayan ACE

sistemlerinin geri dönüş sürelerinin 10 yıldan uzun olduğu, ancak SFK yükümlülük sürelerinin düşük olduğu
SFK ﬁyatlarının yüksek olduğu durumlarda 10 yılın al�nda düştüğü gözlemlenmiş�r.
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Elektrik piyasası, tüke�cilerin taleplerine anlık olarak cevap verebilen bir üre�m sistemi üzerine kuruludur. Arz
ve talebin anlık dengelenmesi, üre�m esnekliği ve üre�m tara�nın miktar-ﬁyat tekliﬂeri ile yöne�lmektedir.
Elektrik piyasasında, arz ve talebin her an dengede olması gerekmekte olup; ülkemiz elektrik piyasasında
mevzuatlar ve piyasanın dinamikleri bu dengeyi sağlamak açısından yeterli gibi görünse de gelinen süreçte
eksikliklerin mevcut olduğu değerlendirilmektedir. Bu eksikliklerden biri de hali hazırda birçok ülkede
uygulanan, Talep Tara� Ka�lımı Mekanizmasıdır. Gerçek anlamda bir piyasa dinamiğinin sağlanması, talep
tara�nın da miktar-ﬁyat tekliﬂeriyle piyasa sistemine dahil edilmesi ile sağlanabilecek�r.
Talep Tara� Ka�lımı Mekanizması; arz-talep dengesine katkı sağlamak için kullanılır ve bu mekanizmanın piyasaya
entegre edilmesiyle birlikte talep tara�nda op�mizasyon sağlanır. Bu mekanizma, piyasa oyuncularının talep
azaltması veya yük kaydırması aracılığı ile uygulanmakta olup; esnek yükler sayesinde verimsiz santralların
daha az çalışmasına ve fazladan ithal edilecek enerji maliye�nin düşmesine katkı sağlamaktadır.
Talep Tara� Ka�lımı Mekanizması, tüke�ciyi olumsuz yönde etkilemeyecek bir şekilde tüke�cinin gereklilik
durumunda kısıtlama yapmasını ve kısıtlanan yük kadar gelir elde etmesini sağlamaktadır. Sistemin işleyişi,
talep toplayıcı şirketler aracılığıyla “özellikle büyük tüke�cilerden” yük proﬁline göre Talep Azaltma (Yük atma)
ve Yük Kaydırma (Örneğin Puant’tan Gece’ye) yolu ile elektrik tüke�minde kısıtlamaya gidebilecek tüke�cilerin
ne kadar süre ile ve hangi şartlar al�nda kısıtlama yapabileceğini taahhüt al�na alan bir anlaşmanın yapılması
ile sağlanmaktadır.
Talep toplayıcı şirketler; tüke�m tesisi olmayıp, kendi bünyesinde tüke�cileri toplayarak yük havuzu oluşturan,
böylelikle Talep Tara� Ka�lımına katkı sağlayan şirketlerdir. Talep toplayıcı şirketler ve/veya mevzuatların
uygun gördüğü teknik gereklilikleri sağlayan şirketler tara�ndan tüke�cinin (demir-çelik fabrikası, çimento
fabrikası, elektrikli araç şarj istasyonları v.b.) esnek yükleri belirlenmekte ve tüke�ci tara�ndan yapılan yük
atma ya da yük kaydırma karşılığında bir nevi enerji sa�şı yapılmaktadır. Böylelikle söz konusu tüke�ci istekli
yöne�ği süreç sonunda ekonomik bir zarardan kurtulmakta ve esnekliğini satarak ﬁnansal olarak bir gelir elde
etmektedir.
Talep tara� ka�lımı; ülkemizde gün öncesi, gün içi, dengeleme güç piyasalarının her birinde uygulanabilir.
Ayrıca üre�m tara�nda uygulanan tezgah üstü ikili anlaşma uygulamalarına benzer şekilde de uygulanabilir.
Yük miktarı açısından da büyük tüke�m tesisleri tek başına veya küçük tüke�m tesisleri, bir üst pla�ormda
bir araya ge�rilerek ve/veya gelişmiş akıllı şebekelerin uygulanması ile küçük tüke�m tesislerinin de bireysel
olarak ka�lımlarıyla uygulanabilir.
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Ülkemizdeki mevcut yönetmelikler Talep Tara� Ka�lımının yapılmasına kısmen olanak sağlamakla birlikte,
sistemin devreye girmesi için öncelikle mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Elektrik Piyasası
Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslakta, Talep Tara� Ka�lımı konusunda adım
a�lmış ve ihale ile talep tara� ka�lımının önü açılmış�r. Uygulamanın elektrik ﬁyatlarına yansıması ve elektrik
üre�m santrallarının kapasite kullanımına olan etkileri süreç içerisinde gözlemlenecek�r. Diğer tara�an Talep
Tara� Ka�lımı Mekanizmasının uygulanmaya başlayabilmesi için ilk aşamada müşterilerin esnek yüklerinin
tespi� sonrasında gereken izleme &kontrol sistemlerinin kurulması ve çoklu müşteri noktalarının sisteme
dâhil edilebilmesine yönelik otomasyon altyapısının tesis edilmesine yönelik çalışmaların yapılması ih�yacı
doğacak�r. Yük proﬁli açısından talep tara�na ka�labilecek tüke�m grupları oluşturularak sistemin op�mum
şekilde uygulanması sağlanmış olacak�r.
Anahtar Kelime: Talep Azaltma (Yük atma),Yük Kaydırma, Talep toplayıcı şirketler

1. Giriş
Elektrik piyasasında arz ve talebin dengelenmesi için arzı oluşturan santralların üre�mi ile birlikte talebi
oluşturan müşterilerin esnek tüke�m miktarlarının da rol alabilmesi önem arz etmekte olup; ülkemizdeki
elektrik piyasasında bu dengenin sağlanmasına yönelik en önemli unsurlardan biri Talep Tara� Ka�lımı
mekanizmasıdır. Dağı�k enerji sistemlerinin kapasitelerinin artması, hidroelektrik santralların su gelirlerindeki
öngörülemeyen değişimler, uluslararası nedenlere bağlı doğalgaz temin kısıtları vb. nedenlerle üre�m
kapasitesinin değişkenliğini tüke�m seviyesiyle her zaman eşleş�rmek zorunluluk olduğundan tüke�m
modellerinde daha fazla esneklik sağlamak çözümlerden biri olarak değerlendirilmektedir.
Talep Tara� Ka�lımı mekanizmasının uygulanması ile birlikte verimsiz santralların çalışma kapasitesi düşürülerek
fazladan ithal edilecek enerji maliye� de azal�labilecek�r.
Talep Tara� Ka�lımı, enerji kullanıcılarının Sistem Operatörünün bir sinyaline veya teşvikine yanıt olarak elektrik
tüke�m kalıplarını değiş�rmesidir. Esneklik kaynaklarından yararlanma yeteneği, arz ve talebin eşleşmesini,
şebekenin aşırı yüklenmemesini ve kaynakların sistem genelinde doğru voltaj ve frekansta olmasını sağlar.
Aşırı yüklenilen saatlerin belirlenmesi ve bu saatlerdeki yük talebinin başka zamanlara kaydırılması ya da
şebekeye az yüklenilen bir zamanda indirimli ﬁya�an tarife uygulama yöntemleri ile artan enerji talebinin
mümkün olduğunca uygun zamanlara dağı�lmasına imkân sağlanır.
Talep Tara� Ka�lımı, elektriğin arz edilemediği (üre�lemediği) durumlarda devreye giren bir güvenlik
mekanizması olarak da düşünülebilir. Talep Tara� Ka�lımı, tüke�ciyi olumsuz yönde etkilememekte ve tüke�cinin
gereklilik durumunda kısıtlama yapmasını ve kısıtlanan yük kadar gelir elde etmesini sağlamaktadır.
Talep Tara� Ka�lımı, Sistem Operatörünün talep toplayıcılar ve büyük tüke�cilerden yüklerini kaydırma ve/
veya yük atma opsiyonu alarak, gereklilik durumunda sistemde kısıtlamaya gidebilecek tüke�cilerin ne kadar
süre ile ve hangi şartlar al�nda kısıtlama yapabileceğini taahhüt al�na alan bir anlaşma yapması esasına
dayanmaktadır. Elektrik tüke�minde esnek olabilen tüke�ciler, enerji piyasasındaki ﬁyat dalgalanmalarından
yararlanabilmekte ve şebekeyle dinamik etkileşimleri için ödeme alabilmektedir.
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3- Türkiye’deki Talep Tara� Ka�lımı Uygulamaları
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği:
Ülkemizde, talep tara� ka�lımı ile ilgili çalışmalar 2017 yılı sonunda,

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler

Yönetmeliğinde “Anlık Talep Kontrol Hizme�” hususuna dair tedarik esaslarının belirlenmesi ile başlamış�r.
Bu yönetmelikte Anlık talep kontrol hizme� tedarik esasları belirlenmiş olup; Sistem frekansındaki düşmenin
önlenebilmesi için anlık talep kontrol yedekleri vasıtasıyla anlık talep kontrol hizme� sağlayacak ile�m
sistemine bağlı tüke�m tesislerinin Sistem İşletmecisi tara�ndan düzenlenen ihaleler aracılığıyla belirleneceği,
bu ihaleler sonucunda anlık talep kontrol hizme� sağlayacak gönüllü tüke�m tesisleri için tüke�m tesisi
sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında anlık talep kontrol hizme�ne ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanacağı
vurgulanmış�r. Elektrik tüke�mi ihale ilanında belir�len seviyenin üzerinde olan tüke�m tesisi sahibi tüzel
kişilerin, anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla anlık talep kontrol hizme� sağlamak üzere bu Yönetmelikte
tanımlandığı şekilde teklif verebileceği,
Sistem İşletmecisinin anlık talep kontrol yedeği sağlayacak tüke�m tesislerini sistem kısıtlarını dikkate alarak
ve toplam anlık talep kontrol yedeği tedarik maliye�ni en aza indirecek şekilde seçeceği vurgulanmış�r.
Yönetmeliğe göre Anlık talep kontrol hizme�ne ilişkin ödemeler TEİAŞ tara�ndan tüke�m tesisi sahibi tüzel
kişilere aylık olarak yapılır ve ilgili ay için sahibi oldukları tüke�m tesislerinden anlık talep kontrol röleleri
vasıtasıyla hizmet alınmaması durumunda ilgili tüzel kişilere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Ayrıca yönetmeliğe göre TEİAŞ, anlık talep kontrol hizme�ni aralıksız olarak azami 15 dakika süre ile almaktadır.
Anlık talep kontrol yedeği sağlamak amacıyla sistemden bağlan�sı otoma�k olarak kesilen bir tüke�m tesisi,
azami 15 dakikalık süre içerisinde sistem işletmecisinden teyit almak sure�yle devreye girebilmektedir.
TEİAŞ, sistemin ih�yaç duyabileceği öngörülen toplam anlık talep kontrol yedeği miktarını ve teklif tavan
ﬁya�nı belirleyerek gerekli görmesi halinde ihaleye çıkmaktadır.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Yönetmelik:
Talep tara� ka�lımına ilişkin olarak “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi 1 inci �krası (e)
bendinde yer alan hükümler doğrultusunda uzun süredir ülkemiz gündeminde yer alan “Talep Tara� Ka�lımı”
hizme�nin, Sistem İşletmecisi tara�ndan sistem güvenliğinin sağlanması için ih�yaç duyulması halinde arz ve
talebin dengeye gelmesine yardımcı olmak maksadıyla yan hizmetler piyasası kapsamında ile�m şebekesine
bağlı büyük güçlü tüke�ciler arasında düzenlenecek gönüllülük esasına dayalı ihaleler vasıtasıyla tedarik
edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekçesiyle” 2019 yılı sonunda Elektrik Piyasası Yan Hizmetler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Yönetmelik yayımlanmış�r.
Bu taslakta “Talep tara� ka�lımı hizme�”, Sistem İşletmecisinin talima� doğrultusunda hizmete ka�lan tüke�m
tesisleri için tüke�m miktarının değiş�rilmesi sure�yle verilen hizmetler olarak tanımlanmış olup; Talep tara�
ka�lımı hizme�ne tabi olarak Sistem İşletmecisinin talima� doğrultusunda tüke�m azaltması yapılabilecek
olan miktarı da “Talep Tara� Ka�lımı Yedeği” olarak tanımlanmış�r.
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Sistemde üre�m tüke�m dengesinin sağlanması amacıyla talep tara� ka�lımı hizme� sağlamak üzere ile�m
sistemine bağlı gönüllü tüke�m tesislerinin Sistem İşletmecisi tara�ndan düzenlenen ihaleler aracılığıyla
belirleneceği, bu ihaleler sonucunda talep tara� ka�lımı hizme� sağlayacak gönüllü tüke�m tesisleri için
tüke�m tesisi sahibi gerçek/tüzel kişi ile TEİAŞ arasında talep tara� ka�lımı hizme�ne ilişkin yan hizmet
anlaşması imzalanacağı belir�lmiş�r.
Taslak yönetmeliğe göre ile�m sistemine bağlı olmak ve yıllık elektrik enerjisi tüke�mi Kurul Kararıyla belirlenen
asgari miktarın üzerinde olmak koşuluyla; yıllık elektrik enerjisi tüke�mi veya bağlan� gücü, ihale ilanında
belir�len miktarın üzerinde olan tüke�m tesisi sahibi gerçek/tüzel kişiler talep tara� ka�lımı hizme� sağlamak
üzere teklif verebilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)-2017-2023
Bu planda, Talep tara� ka�lımı uygulaması, esnek/kaydırılabilir yükü olan elektrik tüke�cilerinin bu esnekliğinden
faydalanılarak puant talebinin yöne�lmesini sağlayan mekanizma olarak tanımlanmış olup; mekanizmanın
hayata geçmesi için esnek yükü olan tüke�cilerin bir araya ge�rilmesi (agregasyon) ve dengeleme güç
piyasasında hareket imkânı kazandırılması amacı vurgulanmış�r. Talep ka�lımı mekanizmasının uygulanması
için gerekli düzenlemeler yapılarak kurumsal altyapı oluşturulacak�r.
Yürütülecek Faaliyetler
• Agregasyonu yapacak olan kuruluşun yasal statüsü ve lisans niteliği belirlenecek�r.
• Büyük ölçekli esnek tüke�m yapısına sahip sanayi tüke�cilerinin seçimi yapılarak (örneğin çimento, demirçelik vb.) esnek tüke�m por�öyü oluşturulacak�r.
• Konutlar da dâhil olmak üzere diğer tüke�cilerin uygulamaya dâhil edilmesine yönelik değerlendirmeler
yapılacak�r. Bu alanda akıllı sayaç yayılımı ve pilot uygulamalar desteklenerek mikro-şebeke, akıllı şehir, akıllı
şebeke kapsamında demo alanları oluşturulacak�r.
Zaman Planı olarak 2018 ve 2019 yıllarında mevzuat geliş�rilmesi, 2020 ve 2021 yıllarında kurumsal altyapı
çalışmalarının tamamlanarak; 2022 yılında uygulamaya başlanması çerçevesi belirlenmiş�r.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
Planda, “ Enerji Verimliliğini Önceliklendirmek ve Ar�rmak ” amaçlanmış olup; bu kapsamda Elektrik ve
doğal gazda talep tara� ka�lımı uygulamasına yönelik piyasa altyapısı oluşturulması konusu da hedef olarak
belirlenmiş�r.
Performans Göstergesi olarak belirlenen hususlar şunlardır:
• Talep tara� ka�lımına yönelik elektrik mevzuat altyapısının oluşturulması
• Talep tara� ka�lımına yönelik doğal gaz mevzuat altyapısının oluşturulması
• Elektrikte talep tara� ka�lımına yönelik pilot uygulamaya geçilmesi

175

Risk olarak belirlenen hususlar;
• Serbest Piyasada elektrik ﬁyatlarının talep tara� ka�lımının maliye�ne etkisinin, yapılacak olan hizme�n
verimini nasıl etkileyeceğinin hesaplanması sonucunda fayda-zarar değerinin oluşturulamaması ve
• Gerçek manada oluşan kısıtlar ile arızalarda talep ka�lımcısının ne kadar maliyete katlanabileceğinin
sektörlere göre farklılık arz etmesidir.
Planda, Talep tara� ka�lım mevzua�nın oluşturularak geliş�rilmesinin sağlanması strateji olarak
belirlenmiş�r.
İh�yaç olarak belirlenen hususlar;
• Büyük ölçekli esnek tüke�m yapısına sahip sanayi tüke�cilerinin seçiminin yapılması
• Konutlar da dâhil olmak üzere diğer tüke�cilerin uygulamaya dâhil edilmesine yönelik analizler yapılması
• Akıllı sayaç yayılımı ve pilot uygulamalar desteklenerek mikro şebeke, akıllı şehir, akıllı şebekeler kapsamında
demo alanlarının oluşturulması
• Talep yöne�m mekanizmalarının �cari olarak kullanılabilir hale gelmesi

Türkiye Akıllı Şebeke 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Danışmanlık Projesi Kısa/Orta Dönem Akıllı
Şebekeler Yol Haritası Raporu
Türkiye Akıllı Şebeke 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Danışmanlık Projesi Kısa/Orta Dönem Akıllı Şebekeler
Yol Haritası Raporunda Talep tara� ka�lımı hedeﬁ olarak, 2023 yılında 10GW büyüklüğünde talep tara�
yöne�minin yapılabilmesi hedeﬁ belirlenmiş olup; Kısa ve Orta Dönem Yol Haritasında da Talep tara� piyasa
ka�lımını gerçekleş�recek altyapılarının kurulması hedeﬁ belirlenmiş�r.
Raporda elektrik dağı�m şirketlerinin büyük çoğunluğunun İşletme Hakkı Devri tabanlı lisanslarının sonu olan
2035 yılı için, Türkiye Akıllı Şebeke yol haritası sonucunda önerilen somut hedeﬂer çerçevesinde; Entegre
Esneklik Yöne�minin ak�f ve op�mizasyona dayalı bir şekilde uygulanması ve büyük kapasitede esneklik
kaynaklarının hayata geçirilmesi (ça� �pi güneş-mini depolama, büyük ölçekli depolama ve yük yöne�mi)
(35GW’lık esneklik kaynağının sisteme sunulması: 10GW ça� �pi güneş + depolama, 10GW büyük ölçekli
depolama, 5GW şebeke yöne�mi, 10GW talep tara� yöne�mi) hedeﬂenmektedir.
Esneklik yöne�mi; elektrik şebekelerinin sağlıklı biçimde yöne�lebilmesi, yük proﬁline göre gün içinde yük
kaydırması yapılabilmesi ve dağı�k üre�m kaynakları kullanılarak şebekedeki reak�f gücün yöne�lmesiyle
teknik kaybın azal�lması, TEİAŞ ile EDAŞ’ların koordinasyonunun gerçek zamanlı op�mize edilmesi açısında
büyük önem taşımaktadır.
Enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonları ve reak�f enerji kaynaklarının ile�m seviyesinde TEİAŞ, dağı�m
seviyesinde de EDAŞ’lar tara�ndan rekabetçi piyasa koşullarını zedelemeden yöne�mini sağlamak amacıyla;
bir dizi akıllı ikinci mevzuata gerek duyulacağı değerlendirilmektedir.
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Dağı�k enerji kaynaklarının birbirinden bağımsız ve tamamen lokalize olmasından ziyade bu kaynakların
esneklik yöne�mi için bir �rsat bilinmesi ve yeni piyasa modellerinin de oluşturularak yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir.
Raporda Talep Tara� Ka�lımına ilişkin hedeﬂer;
1. 2023 Yılı Hedeﬁ: Müşterilerin büyük oranda piyasa ka�lımına dâhil edilmesi (Elli milyon sayısını
aşacak müşterilerin en az %80’inin akıllı ölçüm ve %40’ının piyasa ka�lımına dâhil edilmesi) 10GW
büyüklüğünde talep tara� yöne�minin yapılabilmesi)
2. 2035 Yılı Hedeﬁ: Entegre esneklik yöne�minin ak�f ve op�mizasyona dayalı bir şekilde uygulanması ve
büyük kapasitede esneklik kaynaklarının hayata geçirilmesi (ça� �pi güneş-mini depolama, büyük ölçekli
depolama ve yük yöne�mi) (35GW’lık esneklik kaynağının sisteme sunulması: 10GW ça� �pi güneş +
depolama, 10GW büyük ölçekli depolama, 5GW şebeke yöne�mi, 10GW talep tara� yöne�mi)
3. 2035 Yılı Hedeﬁ (Elektrikli Araçlar) : Milyonlarca (2035 için tahmini ~15 milyon) elektrikli araç ve
gerekli şarj istasyonunun şebeke entegrasyonu ve kapasite kullanım yöne�mi için alt yapılarının
oluşturulması
4. Dünyadan Talep Tara� Ka�lımı Uygulamalarına Örnekler
Japonya’da özellikle 2011’de ülkenin nükleer kapasitesinin çoğunu yok eden tsunamiden sonra birkaç yılda
talep yanı� kapasitesi artmış�r. İlk aşamada çeşitli DR (Demand Response) sağlayıcıları ile bir dizi küçük pilot
program varken, Nisan 2017’de faaliyet hızlanarak Japonya’nın düzenleyicileri tara�ndan “NegaWa� Pazarı”
adında yeni bir talep yanı� pazarı açılmış�r. Zamanlama, büyümeye daha fazla ivme kazandıran rekabetçi
perakende güç piyasalarının açılmasına denk gelmektedir.
Tokyo Electric (TEPCO), şiddetli hava koşullarında şebeke güvenliğini sağlamak ve özellikle güç kaynaklarının
tedarik maliyetlerini azaltmak için talep yanı� kaynaklarını kullanmakta ve birden fazla talep yanı� sağlayıcısıyla
ortaklık yapmaktadır. Özellikle şebeke acil durumlarında veya yüksek elektrik talebi zamanlarında esnek yük
etkinleş�rilmektedir.
ABD’de 20 milyondan fazla insana enerji sağlayan, elektrik ve doğalgaz dağı�m şirke� olan Na�onal Grid, 2020
yılına kadar dengeleme kapasitesinin % 30-50’sini talep yanı�ndan karşılamayı hedeﬂemiş�r.
Talep Yanı� Programları (DR programları), özellikle son yıllarda Şekil 2’ de kullanım yoğunluğu gösterildiği
üzere ABD’de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genel olarak, son kullanım seviyesindeki DR kaynakları şunlardır:
1. Büyük üre�m tesislerinin üre�m süreçlerini elektrik ﬁyatlarına göre ayarlama esnekliğine sahip olduğu
endüstriyel seviye
2. Ticari seviye (�pik olarak klima veya aydınlatma sistemlerini yönetmek için otoma�k çözümler aracılığıyla)
3. DR günlük yaşam üzerindeki etkisini en aza indirgemek için otoma�k çözümlere bağlı akıllı cihazlara sahip
konutlardaki tüke�ciler
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ùHNLO-2: '5SURJUDPODUÕQÕQ$%'¶GHH\DOHWOHUHJ|UHNXOODQÕP\R÷XQOX÷X

'5SURJUDPODUÕQÕQNXOODQÕPÕQÕQ ID\GDODUÕ:
DR programlarının
faydaları:
x Üretiminkullanımının
optimize edilmesi
x• Üre�
7DOHSH÷ULVLQLQG]OHúWLULOPHVL
min op�mize edilmesi
x (Q\R÷XQWDOHELNDUúÕODPDNLoLQ\HQLVDQWUDOODULQúDetme maliyetinin önlenmesi
• Talep eğrisinin düzleş�rilmesi
x EOHNWULNNXOODQÕPÕQGDQND\QDNODQDQoHYUHVHOHWNLOHULQD]DOWÕOPDVÕ
yoğun talebi
karşılamak
için yeni
santrallar\DNÕWWDVDUUXIXYHULPOLOLN
inşa etme maliye�nin önlenmesi
x• EnOrtalama
üretim
maliyetinin
D]DOWÕOPDVÕ
x• Elektrik
<HQLLOHWLPYHGD÷ÕWÕP\DWÕUÕPlarÕQÕn
ertelenmesi
kullanımından kaynaklanan çevresel
etkilerin azal�lması
• Ortalama üre�m maliye�nin azal�lması(yakıt tasarrufu, verimlilik)
RODUDN|]HWOHQHELOLU
• Yeni ile�m ve dağı�m ya�rımlarının ertelenmesi
1HZ (QJODQG E|OJHVLQGHNL WDOHS \DQÕW ND\QDNODUÕ LoLQ WDVDUODQDQ LON SURJUDPODUGDQ
ELUL)L\DW<DQÕWODPD3URJUDPÕGÕU *Q|QFHVLHQHUMLSL\DVDVÕIL\DWODUÕ|UQH÷LQ100 $/MWh'dan
olarak özetlenebilir.
yüksek olGX÷X ]DPDQ VLVWHP RSHUDW|U “ EX ]DPDQ G|QHPOHULQGH \NQ JHUoHN ]DPDQOÕ
olarak azDOWÕOPDVÕ LoLQ” talep yanÕWÕQD L]LQ YHUPHNWHdir. MúWHULOHUGHQ JHOHQ \DQÕWODU LVWH÷H
ED÷OÕROPDNWDGÕU
New
England bölgesindeki talep yanıt kaynakları için tasarlanan ilk programlardan biri Fiyat Yanıtlama
Programıdır. Gün öncesi enerji piyasası ﬁyatları örneğin 100 $/MWh’dan yüksek olduğu zaman; sistem
Fiyat <DQÕW 3URJUDPÕQD NDWÕOÕP GR÷DO JD] ERUX KDWWÕ iletimi LoLQ |QHPOL ELU PHUNH]
operatörü
“ bu zaman dönemlerinde yükün
gerçek
zamanlı olarakQÕQDUGÕQGDQDUWDQGR÷DOJD]
azal�lması için” talep yanı�na izin
RODQONHQLQ.|UIH].Õ\ÕVÕE|OJHVLQGH
\DúDQDQ
.DWULQD.DVÕUJDVÕ
IL\DWODUÕ
QHGHQL\OH
1HZ
(QJODQG
GDNL
HQHUML
IL\DWODUÕQÕQ
\NVHN
ROGX÷X
 \ÕOÕQGD ]LUYH\H
vermektedir. Müşterilerden gelen yanıtlar isteğe bağlı olmaktadır.
XODúPÕúWÕU %XVUH]DUIÕQGDJQ|QFHVLHQHUMLIL\DWODUÕVÕNOÕNOD0:KHúL÷LQLDúPÕú ve
Fiyat
Programına
lım, VÕN
doğal
gazRUWD\D
boru ha�
ile�mi$QFDN
için önemli
bir merkez
olan
ülkenintalep
Körfez Kıyısı
EXYanıt
QHGHQOH
NDWÕOÕPka�
IÕUVDWÕ
VÕN
oÕNPÕúWÕU
EX IL\DW
DUWÕúÕQD
UD÷PHQ,
NDWÕOÕPÕ 0:GH÷HULQL
DúPDPÕúWÕU
bölgesinde
yaşanan Katrina Kasırgası’nın
ardından artan doğal gaz ﬁyatları nedeniyle New England’daki enerji
ﬁyatlarının yüksek olduğu 2005 yılında zirveye ulaşmış�r. Bu süre zar�nda, gün öncesi enerji ﬁyatları sıklıkla
'R÷DOJD]IL\DWODUÕGúWNoHJQ|QFHVLHQHUMLIL\DWODUÕGDGúPúROXS VRQ\ÕOODUGD
100
$ / MWh eşiğini aşmış ve bu nedenle ka�lım �rsa� sık sık ortaya çıkmış�r. Ancak bu ﬁyat ar�şına rağmen,
)L\DW7HSNLVL3URJUDPÕLoLQNHVLQWLSHQFHUHVLQDGLUHQDoÕOPDNWDGÕU
talep ka�lımı 200 MW değerini aşmamış�r.
7DOHS<DQÕWÕ '5 SURJUDPÕ PúWHULOHUL6LVWHPøúOHWPHFLVLQGHQJHOHQVLQ\DOOHUH\DQÕW
RODUDN HQHUML NXOODQÕPÕQÕQ ]DPDQ H÷ULVLQL JHoLFL RODUDN GH÷LúWLUPH\H WHúYLN HGHQ ELU GL]L
Doğal
gaz ﬁyatları düştükçe, gün öncesi enerji ﬁyatları da düşmüş olup; son yıllarda Fiyat Tepkisi Programı için
RUJDQL]HHWNLQOLNVD÷ODPDNWDGÕU
kesin� penceresi nadiren açılmaktadır.
Sistem Operatörü, HQX\JXQVDDWOHULHQX\JXQúHNLOGHoXNXUúHNOLQGHRODQ\NH÷ULVLQH
ND\GÕUPD\ÕYHEXH÷ULQLQDOWÕQGDNDOPD\ÕDPDoODPDNWDGÕU
Talep Yanı� (DR) programı; müşterileri Sistem İşletmecisinden gelen sinyallere yanıt olarak enerji kullanımının
2UWDgeçici
'R÷X
YH $IULND
0($
E|OJHVLQGHn
YHUHFHN
ùHNLO-3, KÕ]OD
zaman eğrisini
olarak
değiş�rmeye
teşvik
eden bir dizi|UQHN
organize
etkinlikROXUVDN
sağlamaktadır.
E\\HQELUONHGHNLWLSLNSLk yük profilini J|stermeNWHGLU%D]ÕONHOHUGHSLNWDOHSWHNL\ÕOOÕN
Sistem
Operatörü,
en uygun
saatleri%X
enGXUXPXQ
uygun şekilde
çukurdaha
şeklinde
olan\DWÕUÕP
yük eğrisine
kaydırmayı ve bu
E\PH
  RUDQÕQGD
VDELWWLU
VRQXoODUÕ
yNVHN
JHUHNVLQLPOHUL
eğrinin
nda kalmayı
daha al�
yüksek
sistemamaçlamaktadır.
maliyetleri, son tüketicilere daha yüksek tarifeler ve/YH\D JLGHUHN DUWDQ
VEYDQVL\RQODUGÕU.
Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinden örnek verecek olursak; Şekil-3, hızla büyüyen bir ülkedeki �pik pik
yük proﬁlini göstermektedir. Bazı ülkelerde, pik talepteki yıllık büyüme % 7 oranında sabi�r. Bu durumun
sonuçları; daha yüksek ya�rım gereksinimleri, daha yüksek sistem maliyetleri, son tüke�cilere daha yüksek
tarifeler ve/veya giderek artan sübvansiyonlardır.
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Akıllı Enerji Talep Birliği (SEDC), talep tara�nı enerji değer zincirinin akıllı ve etkileşimli bir parçası haline
ge�rmeyi amaçlamış; Avrupa işbirliği kuruluşudur. SEDC, Avrupa enerji sistemlerinin günümüzde karşılaş�ğı
zorlukların ancak bütüncül bir enerji sisteminde eşit ortaklarla hareket edilerek tüke�m, dağı�m, ile�m ve
üre�m arasındaki akıllı işbirliği ile aşılabileceğini (diğer bir deyişle akıllı şebeke ile) değerlendirmektedir.
Kuruluşun vizyonu, Avrupa elektrik pazarlarına talep tara�nın güçlü ka�lım sağlamasıdır. Kuruluş tara�ndan
arz güvenliğinin sağlanması ve düşük karbon emisyonu da hedeﬂenmekte olup; akıllı ev, ev içi ve bina içi
otomasyon alanlarında talep odaklı çözümler teşvik edilmektedir.
Avrupa Güç Ya�rımları Modelinde (EMPIRE) Talep Ka�lımı, 31 Avrupa ülkesi için esneklik periyotları,
operasyonel maliyetler, kayıplar ve Talep Ka�lımı ya�rımları dâhil olmak üzere konut, �cari ve endüstriyel
sektörlerdeki çeşitli kaydırılabilir ve kısıtlanabilir yük sınıﬂarıyla modellenmiş�r.
ADE (The Associa�on for Decentralised Energy), İngiltere’nin pik elektrik ih�yacının % 16’sının, enerji talebinde
esnek olan işletmeler tara�ndan sağlanabileceğini ve bu da İngiltere enerji tüke�cilerinin 2020 yılına kadar
600 milyon £ ve 2035’e kadar 2,3 milyar £ tasarruf sağlayabileceğini öngörmektedir.
İngiltere’de toplamda, 2010’dan bu yana yaklaşık 23 GW’lık termal kapasite kapa�lmış olup; 2025 yılına
kadar
24 GW’lık bir kömür ve nükleer kapasitenin daha kapanacağı öngörülmektedir. Talep tara� ka�lımının sağladığı
esnekliğin, İngiltere’nin düşük karbonlu üre�me geçişini desteklemek için önem arz e�ği değerlendirilmektedir.
Talep ka�lım kapasitesinin 2018’de % 4 artmakla birlikte; akıllı sayaç kurulumunda ilerleme kaydedilmiş
olmasına rağmen, mevcut potansiyel esneklikten yararlanmak için gerekli pazar tasarımlarını ve iş modellerini
geliş�rmenin hedeﬂenen seviyeye ulaşmadığı değerlendirilmektedir.
Talep yanı� büyümesini sağlamak için; esneklik ve yan hizmetler için yeni pazarlara ih�yaç duyulduğu ve
mevcut pazarların birleş�rilmesi ve Sanal Enerji Santralleri (Virtual Power Plant) gibi yeni iş modellerine
açılması gerek�ği değerlendirilmektedir.
Virtual Power Plant sistemleri, dağı�k enerji kaynaklarını ve talep yanıt işlevselliği sağlayan yükleri bir araya
ge�rerek elektrik enerjisi tüke�minin ve üre�minin kontrolünü ve op�mizasyonunu sağlar, enerji yüklerini
dengeler ve tek bir yazılım çözümü ile çeşitli enerji kaynaklarını entegre edebilir. Bu sistemlerin hedef kitlesi;
talep toplayıcılar, perakende ve toptan elektrik şirketleri ve hizmet por�öylerini genişletmek isteyen elektrik
tesisleridir. Elektrik piyasalarına, yan hizmet piyasalarına ve toptan enerji piyasalarına ka�lma yeteneğini
sağlar.
Uluslararası Enerji Ajansı, talep yanı�nı elektrik piyasaları için potansiyel bir oyun değiş�rici olarak
nitelendirmekte ve yoğun zamanlarda kullanımı yüzde 15 oranında azaltabileceğini tahmin etmektedir.
Belirlenen ilk program kapsamında, elektrik kullanıcılarına, 160MW kapasitenin devre dışı olması için yılda
12,5 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı öngörülmüştür. Uluslararası Enerji Ajansı, bunun yılda 10 defadan
fazla olmayacağını ve bir seferde de dört saa�en fazla olmayacağını değerlendirmiş�r. Potansiyel ka�lımcı
olarak büyük endüstriyel operasyon yapan tesisler (örneğin, pompalamayı geçici olarak kapatmak isteyen
su şirketleri), birkaç saat boyunca üre�mi ertelemek veya değiş�rmek isteyen �cari kullanıcılar, tüke�ci
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(mesken) ile sözleşme imzalayacak enerji perakendecileri belirlenmiş�r. Örneğin tüke�ciler (mesken) ile
havuz pompaları ve klimalar gibi bazı cihazların esneklik kontrolünü esas alan sözleşmeler imzalanmış ya da
tüke�ciye kullanımlarını sonlandırmalarını isteyen bir mesaj gönderilmiş ve her iki durumda da perakendeciler
gerek�ğinde bu tüke�m noktalarını kapatabilmişlerdir. Bunun sonucunda tüke�ci bir sonraki faturada indirim
veya nakit bonus alabilmektedir.
Fransa’da enerji yöne�mi ve �care� şirketleri, talep esnekliğini sa�n almakta ve esnekliği değerlendirmenin
op�mum yolunu bularak; talep esnekliğini Fransa Elektrik İle�m Sistem Operatörüne satabilmekte, por�öyünü
yönetmek için kullanabilmekte ve/veya toptan sa�ş pazarlarında satabilmektedir. Talep toplayıcı şirketler,
talep tara� ka�lımına ilişkin rezerv mekanizmalarından birinde yer almak için İle�m Sistemi Operatörünün
ihale çağrısına ka�larak tüm idari prosedürlerle ilgilenmektedir. İhale sonunda ka�lımcı Sistem Operatörü
tara�ndan seçilmese bile ka�lımcı şirkete asgari bir gelir garan� edilmektedir. İkinci seçenek olarak talep
esnekliği doğrudan piyasaya sunulmak�r; ﬁyatlar yeterince yüksek olduğunda, ka�lımcı talep esnekliğini
diğerleri gibi bir üre�m aracı olarak satmaktadır.
Şirket tara�ndan ilk aşamada ka�lımcıyı elektrik esneklik kaynakları açısından değerlendirebilmek için kısa
bir anket uygulanmaktadır. Prosesler ve durdurulabilen özel üre�m süreçlerine ait sistemler (Elektrikli �rınlar,
havalandırma sistemleri, pompalar, kompresörler), stoklar incelenip; ka�lımcının sözleşme yapmayı seç�ği
ürüne bağlı olarak en iyi çözümün ne olduğu bu çalışmalar sonunda belirlenmektedir. Elektrik şebekesinin
stabilitesini sağlamak için seçilen ürüne bağlı olarak, ka�lımcı ak�vasyon hakkında bir gün önce Saat 17:00’ de
veya aynı gün iki saat önce (işlem izin veriyorsa on dakikaya kadar) uyarılmaktadır.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar türbinleri, güneş panelleri) Talep tara� ka�lımına entegrasyonu
ile elektrik üre�minin giderek değişken hale gelmesi ve yenilenebilir enerjilerin elektrik üre�minde payının
artması sağlanmaktadır.
Avustralya’ da aşırı sıcak yaz günlerinde, doğu kıyı şeridindeki sıcaklık 40°C derecenin üzerine çık�ğında;
Avustralya evlerinin ve işletmelerinin klimalarının yarısından fazlası tam kapasitede çalış�rılıyorsa ortalama
yüzde 46 daha fazla elektrik kullanıldığı belirlenmiş�r. Australian Energy Market Operator (AEMO) tara�ndan
talimat verildiğinde talep yanı�na hazır olmayı kabul eden elektrik kullanıcılarına ücret ödenmektedir.

5- Dünyada Elektrikli Araçların ve Batarya Depolama Sistemlerinin Talep Yanı�nda Rolü
Elektrikli araçların (EV) yıllık enerji tüke�minin 2017’ de yılda birkaç terawa� saa�en 2030’a kadar 100
TWh’nin üzerine çıkacağı öngörülmektedir. EV enerji tüke�mi büyümeye devam e�kçe, “yöne�len şarj” ve
V2G (Vehicle to Grid) Talep tara� ka�lımı açısından önemli bir rol oynayacak�r.
Yöne�len şarj, bir şarj olayını doğrudan kontrol etmek için araca veya şarj cihazına ile�şim sinyallerinin
gönderildiği bir talep yanı� biçimidir. Bir hizmet kuruluşundan, yük dengeleme otoritelerinden veya diğer
ilgili taraﬂardan gelen ile�şim sinyalleri, bir aracı, bir pik olayı gibi yönlendirebilmektedir. Ayrıca bu sinyaller
güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla üre�mini op�mize etmek için bir aracı şarj etmeye
başlayabilmektedir.
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V2G dağı�mı, gücü şebekeye geri besleme yapmak için şarj edilmiş batarya kapasitesine sahip bir EV kullanır.
V2G, araç sahibine ﬁnansal tazminat karşılığında şebekeye potansiyel olarak hizmet sağlayabilir. Hala erken
aşamalarda olmakla birlikte, teknik engeller aşılabilirse, V2G kamu hizmetleri ve dengeleme otoriteleri için
önemli bir değer sağlama potansiyeline sahip olabilir. V2G teknolojisinin zamanla gelişmesi muhtemel olsa
da, yaygın olarak benimsenmesi için ek unsurlar gerekecek�r. Bu unsurlar, AC-DC dönüşüm ve kontrolü,
ara bağlan� izinleri ve yerel şebeke operatörleri ve hizmetlerinin mühendislik ve teknik gereklilikleri için ek
donanım masraﬂarını geçersiz kılmayacak şekilde araç üre�cilerinin onayını içerir.
Büyük batarya depolama sistemleri, DR için önem arz etmektedir. Bu sistemler ih�yaç duyulan kadar şarj
edilebilmekte ve talep değişikliklerini düzeltmek için hemen DR kaynağı olabilmektedir. Bu sistemlerin verimliliği
ar�k % 85’e kadar çıkabilmekte olup; mobil lityum-iyon batarya depolama sisteminin DR programlarında
kullanımının yaygınlaşması hedeﬂenmektedir.
DR kaynaklarının kullanımının gerçek faydasını analiz edebilmek için yenilenebilir enerji, enerji depolama ve
diğer tüm tüke�cileri entegre bir bütünün parçası olarak gören entegre bir çözüm önerilmektedir.

6- Talep Tara� Ka�lımının Gün Öncesi Piyasası Fiyatlarına ve Üre�me Etkisi
Talep tara� ka�lım mekanizmasının Gün Öncesi Piyasası’na etkilerinin incelenmesi için aşağıdaki
veriler kullanılmış�r:
• 2019 yılı Türkiye Elekrik Tüke�m Verileri (Kaynak: EPDK,EPİAŞ)
• Gün Öncesi Piyasası arz-talep verileri,
• Gün Öncesi Piyasası Kabul Edilen/Edilmeyen Blok Tekliﬂeri
• Elektrik Üre�m A.Ş GÖP Tekliﬂeri
2019 yılı Elektrik Tüke�m verileri incelendiğinde, ortalama saatlik elektrik tüke�mi 33.156 MWh, en yüksek
saatlik elektrik tüke�mi 45.346 MWh (01.08.2019 16:00) olmuştur. Yine aynı dönemde Gün Öncesi Piyasası
Fiyatları (PTF) incelendiğinde ise ortalama PTF’nin 260,32 Tl/MWh ve en yüksek PTF nin ise 500 Tl/MWh
(27.06.2019 15:00) olmuştur. Günlük ortalama en yüksek PTF ise 09.07.2019 tarihinde 334,80 Tl/MWh olarak
gerçekleşmiş�r.
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ùHNLO-5 <ÕOÕ7UNL\HVDDWOLNHOHNWULNWNHWLPLYH37)IL\DWODUÕ

 \ÕOÕQÕQ (3'. D\OÕN IDDOL\HW UDSRUODUÕQGDQ DOÕQDQ LO ED]OÕ ND\QDNODUD HOHNWULN
tNHWLPLQLQLOOHULQED÷OÕROGX÷XGD÷ÕWÕPúLUNHWOHULQLQEHOLUOHGL÷LVDDWOLNSURILOOHUHJ|UHVDDWOLN
dağı�
m şirketlerinin belirlediği saatlik proﬁllere7DUÕPVDOVXODPDD\GÕQODWPDYHND\ÕSNDoDN³'L÷HU”
göre saatlik tüke�m proﬁli Şekil-6 da gösterilmiş�r. Tarımsal
WNHWLPSURILOLùHNLO-GDJ|VWHULOPLúWLU
EDúOÕ÷Õ
DOWÕQGD veJ|VWHULOPLúWLU
*UDILNWH
GH
Pesken
ve ticarethane
sulama,
aydınlatma
kayıp/kaçak “Diğer”
başlığı al�
ndaJ|UOG÷
gösterilmiş�]HUH
r. Graﬁkte
de görüldüğü
üzere mesken
WNHWLFLOHULQLQHOHNWULNWNHWLPOHULQLQG|QHPVHORODUDNGH÷LúLNOLNJ|VWHUGL÷LJQLoLQGH ise az
ve �carethane tüke�cilerinin elektrik tüke�mlerinin dönemsel olarak değişiklik gösterdiği, gün içinde ise az
PLNWDUGDELUGH÷LúLNOLNJ|VWHUGL÷LJ|UOPHNWHGLU6DQD\LJUXEXQXQLVHKHPG|QHPVHOKHPGH
miktarda
bir değişiklik gösterdiği görülmektedir. Sanayi grubunun ise hem dönemsel hem de gün içinde saatlik
JQLoLQGHVDDWOLNPLNWDUGDGH÷LúLNOLNOHULQROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
2019 yılının EPDK aylık faaliyet raporlarından alınan il bazlı kaynaklara elektrik tüke�minin, illerin bağlı olduğu

miktarda değişikliklerin olduğu görülmektedir.

ùHNLO-6

<ÕOÕ7UNL\HJQONHOHNWULNWNHWLPLQLQWNHWLFLWUED]ÕQGDGD÷ÕOÕPÕ

Yine D\QÕ JUDIL÷LQ ¶D DLW VDDWOLN GH÷LúLPLQH EDNÕOGÕ÷ÕQGD VDQD\L
WNHWLPLQGHNL VDDWOLN DUWÕúÕQ  –  0:K ODUD NDGDU DUWÕS D]DOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU
0HVNHQ YH WLFDUHWKDQH JUXEXQGD LVH EX GH÷LúLPLQ PHVNHQ LoLQ  – 3.000 MWh,
WLFDUHWKDQHLoLQLVH– 0:KROGX÷XJ|UOPúWU
Yine aynı graﬁğin 09.07.2019’a ait saatlik değişimine bakıldığında sanayi tüke�mindeki saatlik ar�şın
8.000 – 10.000 MWh lara kadar ar�p azaldığı görülmektedir. Mesken ve �carethane grubunda ise bu değişimin
mesken için 1.500 – 3.000 MWh, �carethane için ise 2.000 – 3.000 MWh olduğu görülmüştür.
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uygulama sonucu PTF değişimi
ùHNLO-11 09.07.2019 tarihine ait Sanayi tüketimiQGHWDOHSND\GÕUPDNX\JXODPDVRQXFX37)GH÷LúLPL
09.07.20190WDULKLQHDLWYHULOHUNXOODQÕODUDNVDQD\LWNHWLPLQGHWDOHSND\GÕUPDLOHWDOHS
tarihine ait veriler kullanılarak sanayi tüke�minde talep kaydırma ile talep ka�lımının
NDWÕOÕPÕQÕQ
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yeniden ﬁyatlandırılmasıyla yeni PTF’nin günlük ortalaması 327,81 TL/MWh saat ortaya çık�ğı görülmüştür.
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Şekil-12 09.07.2019 tarihine ait Sanayi tüke�minde talep kaydırmak uygulama sonucu üre�m değişimi
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Graﬁkte de görüleceği üzere puant saatlerinde verimsiz ve maliye� yüksek olan santraller devre dışı kalacak
bu da üre�m maliye�ni azaltacak�r. Üre�min ar�ğı saatler de ise üre�m;
- Yenilenebilir Santrallardan
- MKÜD seviyesinde çalışan santralların daha op�mum çalışma noktası olduğu Op�mum Çalışma
Seviyesine çıkar�larak
- Batarya Sistemleri
ile karşılanabilir.

6- Sonuç ve Öneriler
Talep Tara� Ka�lımı Mekanizmasının verimli işleyebilmesi için tüm taraﬂarı kapsayacak şekilde hazırlanacak
birçok mevzuat ve yönetmeliğin yayımlanmış olması gerekmektedir. Sisteme ka�lımı cazip hale ge�recek,
ka�lımcıların kazanç sağlayabileceğini gösteren dinamik, şeﬀaf ve güvenilir bir piyasa altyapısı ile yöne�lebilmesi
ve yeterli büyüklükte Talep Tara� Ka�lımının sağlanmış olması önem teşkil etmektedir. Ka�lımın sağlanabilmesi
için de altyapısal tüm donanım ve yazılımların sisteme entegre edilmiş olması gerekmektedir.
Talep Tara� Ka�lım Mekanizmasına geçiş süreci için fayda sağlayabileceği değerlendirilen çalışmalar ve öneriler
şunlardır:
1. Gelecek 10 yılın Pik talep büyüme projeksiyonuna Talep Tara� Ka�lımının katkısının analizi
2. Gelecek 10 yıl için tüm kaynakların belli oranlarda Talep Tara� Ka�lımına entegre olduğu senaryosuna
göre, talep eğrisinin düzleş�rilmesine olan katkının analizi
3. Talep Tara� Ka�lımının sahip olduğu avantajların sektör paydaşlarına ve kamuoyuna anla�lması
ve geribildirimler ışığında engellerin belirlenerek; bu engellerin aşılmasına yönelik aksiyon planları
hazırlanması
4. Talep Tara� Ka�lımının sanayide kullanımının mevzuatlarla da teşvik edilmesi
5. Çimento ve demir-çelik fabrikalarında pilot çalışmaların yapılması
6. Sanayi Enerji Yöne�cilerinin Talep Ka�lımı Mekanizması konusunda bilgilendirilmesi ve ak�f olarak
pilot çalışmalara ka�lımlarının sağlanması
7. Talep Tara� Ka�lımına tüke�cilerin ka�lımını sağlamak ve ka�lımı ar�rmak için yol haritası belirlenmesi
(Ka�lımcıların yükü azaltma ve yük kaydırma karar süreçlerinin örnek uygulamalarla analizi, herhangi
bir saa�e yük azaltma potansiyelinin belirlenmesi)
8. Toptan elektrik piyasasında talep tara� ka�lımı için Talep toplayıcı şirketlerin görev ve sorumluluklarının
belirlenmesi (yasal statü, lisans, teknik yeterlilik, sözleşmenin yasal dayanağı vb.)
9. Talep toplayıcı şirketler tara�ndan tüke�ci proﬁline göre ka�lıma esas alterna�f sözleşmelerin
tüke�ciye sunulması (Az sayıda pik yük saatlerinde talebin azal�lması (örneğin; toplam ayda 3 kere),
aylık rezerv ödeme, yıllık sözleşme vb.)
10. Elektrikli araçların Talep Tara� Ka�lımına entegrasyonuna ilişkin mevzuat hazırlanması
11. Sistem modellemesinin bir parçası olarak, elektrikli araç kullanımının etkisinin ve şebekeye nasıl
entegre edilebileceğinin modelleme&analiz çalışmalarının yapılması
12. Dağı�k enerji sistemlerinin Talep Tara� Ka�lım Mekanizmasına entegrasyonu konusunda mevzuat
hazırlığı (YEKDEM vb.)
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13. Akıllı şebekeler, VPP ve DR program ya�rımlarının analizi
14. Akıllı sayaç yayılımı ve pilot uygulamaların desteklenerek mikro şebeke, akıllı şehir, akıllı şebekeler
kapsamında demo alanlarının oluşturulması
15. Talep Tara� Ka�lımının enerji ﬁyatları belirli bir eşiğin üzerinde olduğunda enerji piyasası takas
ﬁya�nı düşürerek tüm enerji piyasası tüke�cilerine net faydalar sağladığı değerlendirmeleri esas
alınarak ya�rım ve diğer ilgili maliyetlerin piyasa ka�lımcıları arasında dağı�lması ve/veya ya�rımlara
ilişkin teşvik düzenlemesi konularının değerlendirilmesi
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Özet:
Elektrik Üre�m Anonim Şirke� (EÜAŞ) 48 Hidroelektrik Santral (HES), 18 Termik Santral olmak üzere 19750
MW Kurulu güce sahip�r. Ülkemizin öncü Elektrik Üre�m Şirke� olan EÜAŞ’ın, Araş�rma-Geliş�rme (ArGe) ve Üre�m-Geliş�rme (Ür-Ge) çalışmaları birimlerin kendi çabalarıyla yürütülmektedir. Kurumumuzda
gerçekleş�rilecek Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını, bir sisteme kavuşturmak, bu çalışmaları iç ih�yaçlarla
ilişkilendirmek, iç mühendislik kaynaklarını Ar-Ge ve Ür-Ge’ye teşvik etmek ve Ar-Ge faaliyetlerine proje
yöne�mi disiplini kazandırmak amaçlarıyla 2019 yılı başında Ar-Ge Yöne�m Sistemi oluşturulmasına karar
verilmiş�r. EÜAŞ, onlarca üre�m tesisi işletmektedir ve süreçlerin doğası gereği çok sayıda işletme ve bakım
problemleri ile karşı karşıya gelmektedir. EÜAŞ, dış kaynaklardan mühendislik ve Ar-Ge hizmetleri sa�n
almaktadır. Bu hizmet ve sistemlerden bazılarının iç kaynaklarla çok daha az maliyetlerle gerçekleş�rilmesi
mümkündür. Bu proje kapsamında sistema�k Ar-Ge metodolojisi göz önüne alınarak bir ön ih�yaç analizi
gerçekleş�rilmiş�r. Bu analiz sonucunda; proje başvuru tasarımı, proje yürütme tasarımı, Akademik ve Ar-Ge
Proje Değerlendirme Kurulu ve çalışma esasları tasarımı, proje sonlandırma tasarımı, bütçe tasarımı, EÜAŞ ArGe konuları tasarımı, eği�m ve teşvik işlemleri tasarımı, EÜAŞ Ar-Ge Web portalı, sistem, prosedür, talimat ve
yönetmelik tasarımı, sistem tanı�m tasarımı ve Ar-Ge müdürlüğü reorganizasyon olmak üzere 12 ana kapsam
pake� belirlenmiş�r. 2019 yılında projenin önemli kapsam paketleri büyük oranda tamamlanmış olup, Ocak
2020 i�bari ile Ar-Ge Yöne�m Sistemi (ARGESİS) Web Portalı test yayınına başlamış�r. Sistemin Şubat 2020’de
devreye alınması planlanmaktadır. EÜAŞ, sistemin devreye alınması ile kurumsal bir Ar-Ge yöne�m sistemine
kavuşacak ve ih�yaçları doğrultusunda belirleyeceği stratejik Ar-Ge konularında, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını
sistem dahilinde gerçekleş�recek�r. Ayrıca iç kaynaklardan temin e�ği mühendislik ve Ar-Ge hizmetleri ile
üre�m maliyetlerini düşürerek verimlilik ar�şına doğrudan katkı sağlayacak ve projelerin iç mühendislik
kaynakları ile proje yöne�mi disiplini al�nda yönlendirilmesinin önü açılacak�r.
Anahtar Kelimeler: EÜAŞ, Ar-Ge, Ür-Ge, ARGESİS
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Giriş
Araş�rma ve geliş�rme (Ar-Ge), bilgi stokunu ar�rmak için üstlenilen yara�cı ve sistema�k çalışmaları veya
mevcut bilginin yeni uygulamalarda kullanılmasını içeren faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Her
yönetsel alanda olduğu gibi Ar-Ge çalışmalarının da başarısı, doğru Ar-Ge yöntemlerinin kullanılması ve
çalışmaların etkin bir şekilde yöne�lmesine bağlı bulunmaktadır. Aksi halde, zaten büyük zorluk ve belirsizlik
içeren Ar-Ge faaliyetlerinden kurumsal fayda sağlanması zor olabilmektedir.
Dünyadaki başarılı örnekler incelendiğinde, Ar-Ge faaliyetlerinin etkin bir şekilde yöne�lmesini sağlayan bir
sistemin mevcut bulunması gerek�ği görülmektedir
Ülkemizde, elektrik üre�minde öncü şirketlerden biri olan EÜAŞ’ın aşağıda listelenen sebeplerden dolayı etkin
bir Ar-Ge sistemine sahip olması gerek�ği düşünülmektedir:
• EÜAŞ, elektrik üre�minde köklü bir kuruluştur. Günümüzde, özel sektörde önemli konumlarda bulunan
birçok uzman EÜAŞ bünyesinde ye�şmiş�r. Dolayısıyla, EÜAŞ’ın Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi ve
teşvik edilmesi için toplumsal bir yükümlülüğü bulunmaktadır. EÜAŞ’ın diğer elektrik üre�m şirketlerine
Ar-Ge çalışmaları açısından örnek teşkil etmesi gerekmektedir.
• EÜAŞ, onlarca üre�m tesisi işletmektedir ve süreçlerin doğası gereği onlarca işletme ve bakım
problemleri ile karşı karşıya gelmektedir. Ar-Ge bu problemlerin çözümü için kullanılabilecek araçlardan
bir tanesidir.
• EÜAŞ, dış kaynaklardan hizmetler ve sistemler sa�n almaktadır. Bu hizmet ve sistemlerden bazılarının
iç kaynaklarla çok daha az maliyetlerle gerçekleş�rilmesi mümkündür.
• EÜAŞ farklı uzmanlık alanlarında bireyleri bünyesinde barındırmaktadır. Ar-Ge Sistemi EÜAŞ
personelinin uzmanlığını geliş�rmesi ve EÜAŞ’a katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir
• Kişisel imkânlarla gerçekleş�rilen çalışmalara, kurumsal destek ve formal bir Ar-Ge yapısı kazandırmayı
sağlamak, EÜAŞ’a has bir Ar-Ge sistemi oluşturulması ile mümkündür.
• Sistem ile çalışanların bireysel çabalarının kurumsal hedef haline dönüştürebileceği bir ortamın
kurulması ve bilgi havuzunun oluşturulması gerekmektedir.
• EÜAŞ, çevre duyarlılığının ve verimlilik bilincinin ar�ğı, serbest piyasa ile rekabete açılmış bir ortamda
tesislerini işletmeye çalışmaktadır. Bu durum kurumların haya�a kalabilmesini zorlaş�rmakta, haya�a
kalabilmek için de özellikle; 1) iklim ve çevre, 2) arz-güvenliği, 3) rekabet gücü açılarından Ar-Ge
faaliyetlerinin gerçekleş�rilmesini kaçınılmaz hale ge�rmektedir.
• EÜAŞ mühendislik hizmetlerine ih�yaç duyan ve Ar-Ge amacıyla kullanılabilecek onlarca üre�m tesisi
bulunmaktadır. Bu tesislerde, üre�mi aksatmayacak şekilde Ar-Ge faaliyetleri icra edilmesi mümkün
görünmektedir.
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bĞŬŝůϭ͘^ƚƌĂƚĞũŝŬƌ-'Ğ<ĂƌĂƌ^ƺƌĞĐŝ

Z'^7^ƉƌŽũĞƐŝŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂŝůŬŽůĂƌĂŬbĞŬŝůϭ͛ĚĞŐƂƐƚĞƌŝůĞŶƐƚƌĂƚĞũŝŬƌ-'ĞƐƺƌĞĐŝŐƂǌƂŶƺŶĞĂůŦŶĂƌĂŬďŝƌ
ƂŶŝŚƚŝǇĂĕĂŶĂůŝǌŝŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔǀĞŽůƵƔƚƵƌƵůĂĐĂŬƐŝƐƚĞŵĞǇƂŶĞůŝŬϭϮĂŶĂŬĂƉƐĂŵƉĂŬĞƚŝďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƚŝƌ.

Yöntem

7Ɣ ƉĂŬĞƚůĞƌŝŶĞ Ăŝƚ ŝƔ ŬŦƌŦůŦŵ ǇĂƉŦƐŦ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘ Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂŬŝ ŝƔ ƉĂŬĞƚůĞƌŝ ǀĞ ĕŦŬƚŦůĂƌŦ ĂƔĂŒŦĚĂ ǇĞƌ

ARGESİS projesi kapsamında ilk olarak Şekil 1’de gösterilen stratejik Ar-Ge süreci göz önüne alınarak bir ön
ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

ih�yaç analizi gerçekleş�rilmiş ve oluşturulacak sisteme yönelik 12 ana kapsam pake� belirlenmiş�r.

İş 1.WƌŽũĞzƂŶĞƚŝŵŝ
paketlerine ait iş kırılım yapısı oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki iş paketleri ve çık�ları aşağıda yer
-WƌŽũĞŶŝŶĂƔůĂŵĂƐŦ
almaktadır.
-WƌŽũĞWůĂŶŦ
1.Proje
Yöne�mi

-Projenin
Başlaması
2.WƌŽũĞĂƔǀƵƌƵdĂƐĂƌŦŵŦ
-Proje
Planı
-WƌŽũĞĂƔǀƵƌƵdĂƐĂƌŦŵŦ
2.Proje
Başvuru Tasarımı
3.ŬĂĚĞŵŝŬǀĞƌ-'ĞWƌŽũĞĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ<ƵƌƵůƵǀĞĂůŦƔŵĂƐĂƐůĂƌŦdĂƐĂƌŦŵŦ
-Proje Başvuru Tasarımı

-ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ<ƵƌƵůƵǀĞĂůŦƔŵĂƐĂƐůĂƌŦ

3.Akademik ve Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu ve Çalışma Esasları Tasarımı
ϰ͘WƌŽũĞ WůĂŶůĂŵĂǀĞ zƺƌƺƚŵĞ^ŝƐƚĞŵŝdĂƐĂƌŦŵŦ

-Değerlendirme Kurulu ve Çalışma Esasları
-WƌŽũĞzƺƌƺƚŵĞdĂƐĂƌŦŵŦ

4.Proje Planlama ve Yürütme Sistemi Tasarımı
5.WƌŽũĞ^ŽŶůĂŶĚŦƌŵĂ7ƔůĞŵůĞƌŝdĂƐĂƌŦŵŦ

-Proje Yürütme Tasarımı

5.Proje Sonlandırma İşlemleri Tasarımı
-Proje Sonlandırma Tasarımı

3

6.Proje Eği�m ve Teşvik İşlemleri Tasarımı
-Proje Teşvik Tasarımı
7.Proje Destek Süreçleri Tasarımı
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-Proje Destek Tasarımı
8.EÜAŞ Ar-Ge Web Portal Tasarımı
-Ar-Ge Web Portalı
9.EÜAŞ Stratejik Ar-Ge Konuları ve Bütçe Tasarımı
-Bütçe Tasarımı
-Stratejik Ar-Ge Konuları
10.ARGESİS Sistem Prosedür, Talimat, Yönetmelik Tasarımı
-Ar-Ge Yöne�m Sistemi Süreç Dokümantasyonu
11.Ar-Ge Müdürlüğü Reorganizasyon Tasarımı
-Ar-Ge Müdürlüğü Reorganizasyonu
12.ARGESİS Tanı�m Tasarımı
-ARGESİS Tanı�mı
1. Proje Yöne�mi: Ar-Ge Yöne�m Sistemi (ARGESİS) projesinin yöne�mi Proje Yöne�mi Ens�tüsü (PMI)
standartları esas alınarak gerçekleş�rilecek�r.
Proje; başladığı andan i�baren, sonuçlanıncaya kadar proje yöne�mi teknikleri kullanılarak proje yöne�cisi
tara�ndan izlenecek, oluşabilecek sorunlar giderilmeye çalışılacak, kaynakların uygun zamanlarda, ekonomik
olarak ve istenilen kalite gereklerine uygun bir şekilde kullanılması sağlanacak�r.
2. Proje Başvuru Tasarımı: Projenin iş paketlerinden biri olan “Stratejik Ar-Ge Konuları” belirlenecek ve bu
konularda çalışmak isteyen Kurum personelinin ve diğer kişi/kurum/kuruluşun başvuru yapabileceği, her yılın
belirli döneminde başvuruya açılan, bir web ortamı tasarlanacak�r. Başvuru tasarımında Kurum personelinin
başvuru yapabileceği ﬁkir başvurusu ve proje başvurusu olmak üzere iki ayrı pla�orm mevcut hale ge�rilecek�r.
Kurum personeli dışında yapılacak başvuruların proje başvurusu düzeyinde sisteme girileceği bir ortam
olacak�r.
3. Akademik ve Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu ve Çalışma Esasları Tasarımı:
Kurul’un görevlerinin şu şekilde olması planlanmaktadır.
• Yılın belli döneminde yapılan ﬁkir ve proje başvurularını değerlendirip karara bağlamak,
• Projenin, iş planına ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, Akademik ve Ar-Ge
Değerlendirme Kurulu toplan�larının gündeminde olan projelerle ilgili ilerleme ve sonuç raporlarını incelemek,
projede olabilecek değişiklik taleplerini karara bağlamak,
• Ar-Ge projelerinin sonuçlarının analizlerini yap�rmak ve sonuçlara göre yapılacak işlemleri ilgili birime/
birimlere bildirilmesini sağlamak,
• EÜAŞ ih�yaçlarına göre bir sonraki yıl için Stratejik Ar-Ge Konularını belirlemek ve ARGESİS üzerinden
yayımlanmasını sağlamak,
4. Proje Planlama ve Yürütme Sistemi Tasarımı: Kurul tara�ndan çalışılmasına karar verilen projelerde, proje
planı hazırlık çalışmaları gerçekleş�rilecek�r. Plan hazırlandıktan sonra Kurul planın uygun olup olmadığına
karar verecek ve uygun olduğuna karar verilen projelerde, proje yürütme aşamasına geçilecek�r. Proje
sözleşmesinde karar verilen ilerleme raporu dönemlerinde proje yöne�cisi ilerleme raporunu Kurul’a
sunacak�r. Aynı zamanda proje yöne�cisi Ar-Ge Müdürlüğüne ilerleme bilgi notu sunacak�r.
5. Proje Sonlandırma İşlemleri Tasarımı: İlerleme dönemleri tamamlanan projeler için proje yöne�cisi
tara�ndan hazırlanan proje sonuç raporu Kurul’a sunulacak�r.
6. Proje Eği�m ve Teşvik İşlemleri Tasarımı: Bu tasarımda proje yöne�cisine ve ekibine ih�yaç olması halinde
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proje yöne�m eği�mi verilecek ve proje yöne�m standardına göre projelerin yürütülmesi sağlanacak�r.
7. Proje Destek Süreçleri Tasarımı: Bu tasarımda ARGESİS kapsamında ih�yaç duyulan malzemelerin temin
edilmesi, gerekli eği�mlerin alınması, dokümanların değerlendirilerek son haline ge�rilmesi sağlanacak�r.
8.EÜAŞ Ar-Ge Web Portal Tasarımı: Projelerin başından sonuna kadar proje yöne�m standartlarına göre web
üzerinden başvuru, yürütme, sonlandırma gibi işlerin ve takiplerinin yapıldığı sistem EÜAŞ iç kaynaklarıyla
tasarlanacak ve güncellemeler yine iç kaynaklarıyla gerçekleş�rilecek�r.

bĞŬŝůϮ͘https://argesis.euas.gov.trĞŬƌĂŶŐƂƌƺŶƚƺƐƺ

Oluşturulan
web portalına ait ekran görüntüsü şekil 2’de yer almaktadır.
9.
Ar-Ge
Konuları
ve Bütçe
Tasarımı:
Tasarım,
her yıl belirlenecek
stratejik ƐƚƌĂƚĞũŝŬ
Ar-Ge konularının
belirlenme
9.EÜAŞ
mb
ƌ-'Ğ
<ŽŶƵůĂƌŦ
ǀĞ ƺƚĕĞ
dĂƐĂƌŦŵŦ͗
dĂƐĂƌŦŵ͕
ŚĞƌ ǇŦů ďĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬ
ƌ-'Ğ ŬŽŶƵůĂƌŦŶŦŶ
yöntemini
ve kabul edilen projeler için bütçe tahsis süreçlerinin tasarımını içermektedir.
ďĞůŝƌůĞŶŵĞǇƂŶƚĞŵŝŶŝǀĞŬĂďƵůĞĚŝůĞŶƉƌŽũĞůĞƌŝĕŝŶďƺƚĕĞƚĂŚƐŝƐƐƺƌĞĕůĞƌŝŶŝŶƚĂƐĂƌŦŵŦŶŦŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
10. ARGESİS Sistem Prosedür, Talimat, Yönetmelik Tasarımı: ARGESİS Projesi kapsamında gerçekleş�rilecek tüm
10. Z'^7^ ^ŝƐƚĞŵ WƌŽƐĞĚƺƌ͕ dĂůŝŵĂƚ͕ zƂŶĞƚŵĞůŝŬ dĂƐĂƌŦŵŦ͗ Z'^7^ WƌŽũĞƐŝ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
iş paketleri için gerekli olan prosedür, talimat işleri gerçekleş�rilecek�r. Araş�rma-Geliş�rme (Ar-Ge) Projelerini
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞĐĞŬ ƚƺŵ ŝƔ ƉĂŬĞƚůĞƌŝ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĂŶ ƉƌŽƐĞĚƺƌ͕ ƚĂůŝŵĂƚ ŝƔůĞƌŝ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi yine bu proje kapsamında mevzuatlarımız arasına girecek�r.
ƌĂƔƚŦƌŵĂ-'ĞůŝƔƚŝƌŵĞ
;ƌ-'ĞͿ WƌŽũĞůĞƌŝŶŝ
ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
ǀĞ hǇŐƵůĂŵĂ
zƂŶĞƌŐĞƐŝ
ďƵ ƉƌŽũĞve
11.
Ar-Ge Müdürlüğü Reorganizasyon
Tasarımı:
Tasarım kapsamında
gerekli görülen
müdürǇŝŶĞ
yardımcılıkları

ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂŵĞǀǌƵĂƚůĂƌŦŵŦǌĂƌĂƐŦŶĂŐŝƌĞĐĞŬƚŝƌ͘
şeﬂ
ikler kurulacak�r.
12.
m Tasarımı:
Tasarım kapsamında
diğerdĂƐĂƌŦŵ
iş paketleri
tamamlandıktan
sektörŵƺĚƺƌ
ilgilileri
11.ARGESİS
ƌ-'Ğ Tanı�
DƺĚƺƌůƺŒƺ
ZĞŽƌŐĂŶŝǌĂƐǇŽŶ
dĂƐĂƌŦŵŦ͗
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
ŐĞƌĞŬůŝsonra
ŐƂƌƺůĞŶ
davet
edilerek sistemin tanı�mı yapılacak�r.
ǇĂƌĚŦŵĐŦůŦŬůĂƌŦǀĞƔĞĨůŝŬůĞƌŬƵƌƵůĂĐĂŬƚŦƌ͘

12. Z'^7^ dĂŶŦƚŦŵ dĂƐĂƌŦŵŦ͗ dĂƐĂƌŦŵ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĚŝŒĞƌ ŝƔ ƉĂŬĞƚůĞƌŝ ƚĂŵĂŵůĂŶĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƐĞŬƚƂƌ
İş paketleri tamamlanması sonucu ortaya çıkan Ar-Ge sisteminin kısaca işleyişi Şekil 3’de yer almaktadır.
ŝůŐŝůŝůĞƌŝĚĂǀĞƚĞĚŝůĞƌĞŬƐŝƐƚĞŵŝŶƚĂŶŦƚŦŵŦǇĂƉŦůĂĐĂŬƚŦƌ͘
7ƔƉĂŬĞƚůĞƌŝƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦƐŽŶƵĐƵŽƌƚĂǇĂĕŦŬĂŶƌ-'ĞƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶŬŦƐĂĐĂŝƔůĞǇŝƔŝbĞŬŝůϯ͛ĚĞǇĞƌĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
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bĞŬŝůϯ͘Z'^7^7ƔůĞǇŝƔŝ

ƵůŐƵůĂƌ
Bulgular

ĂŬĂŶůŦŒŦŵŦǌďƺŶǇĞƐŝŶĚĞƉƌŽũĞǇƂŶĞƚŝŵŝƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦŶŦƚĞŵĞůĂůĂƌĂŬƉƌŽũĞĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶŦŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌĞŶŝůŬ
Bakanlığımız
bünyesinde proje yöne�mi standartlarını temel alarak proje çalışmalarını gerçekleş�ren ilk kurum
ŬƵƌƵŵ
mb ŽůŵƵƔƚƵƌ͘
Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ͕
ŝĕŝ ǀĞ ŬƵƌƵŵ
ĚŦƔŦ ƉƌŽũĞ
ďĂƔǀƵƌƵůĂƌŦŶŦŶ
ƐŝƐƚĞŵ
ĚĂŚŝůŝŶĚĞ
EÜAŞ
olmuştur.
Bu kapsamda,
kurumŬƵƌƵŵ
içi ve kurum
dışı proje
başvurularının
sistem
dahilinde
gerçekleş�ği,
standardize
form ĞĚŝůŵŝƔ
ve dokümanlarla
başvuru sahiplerine
eşit şartlarda
kolaylığı
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝŒŝ͕edilmiş
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞ
ĨŽƌŵ ǀĞ ĚŽŬƺŵĂŶůĂƌůĂ
ďĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝƉůĞƌŝŶĞ
ĞƔŝƚerişim
ƔĂƌƚůĂƌĚĂ
ĞƌŝƔŝŵsağlanarak
tara�
mıza ulaş�ğı gözlemlenmiş�r.
ŬŽůĂǇůŦŒŦƐĂŒůĂŶĂƌĂŬƚĂƌĂĨŦŵŦǌĂƵůĂƔƚŦŒŦŐƂǌůĞŵůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘


Sonuç

^ŽŶƵĕ

ARGESİS Projesi kapsamında iş paketleri tamamlanmış olup sistem 2020 Şubat ayında devreye alınmış�r. Ar-Ge
Z'^7^WƌŽũĞƐŝŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
ŝƔƉĂŬĞƚůĞƌŝƚĂŵĂŵůĂŶŵŦƔŽůƵƉƐŝƐƚĞŵϮϬϮϬbƵďĂƚ
ĂǇŦŶĚĂĚĞǀƌĞǇĞĂůŦŶŵŦƔƚŦƌ͘
yöne�
m sistemi sayesinde gerçekleş�
rilmesi muhtemel Ar-Ge faaliyetleri kolayca
yöne�lebilecek ve taraﬂarla
ƌ-'ĞǇƂŶĞƚŝŵƐŝƐƚĞŵŝƐĂǇĞƐŝŶĚĞ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝŵƵŚƚĞŵĞůƌ-'ĞĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
ŬŽůĂǇĐĂǇƂŶĞƚŝůĞďŝůĞĐĞŬ
ile�
şim etkin bir şekilde sağlanacak�
r. Uzun vadede, ARGESİS sayesinde EÜAŞ’ın
mühendislik yeteneklerinin
geliş�
rmesi beklenmektedir.
Sistem
üzerinden
yöne�len
başarılı
Ar-GeZ'^7^
çalışmalarının
oluşturacağı
ǀĞ ƚĂƌĂĨůĂƌůĂ
ŝůĞƚŝƔŝŵ ĞƚŬŝŶ ďŝƌ
ƔĞŬŝůĚĞ
ƐĂŒůĂŶĂĐĂŬƚŦƌ͘
hǌƵŶ
ǀĂĚĞĚĞ͕
ƐĂǇĞƐŝŶĚĞ
mb͛ŦŶ özgüven,
mühendislik
yoluyla dış
kaynaktan temin
etme
arayışlarını
azaltacak�
r. ƌ-'Ğ
ŵƺŚĞŶĚŝƐůŝŬ hizmetlerinin
ǇĞƚĞŶĞŬůĞƌŝŶŝŶihale
ŐĞůŝƔƚŝƌŵĞƐŝ
ďĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
^ŝƐƚĞŵ
ƺǌĞƌŝŶĚĞŶ
ǇƂŶĞƚŝůĞŶ
ďĂƔĂƌŦůŦ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶŦŶŽůƵƔƚƵƌĂĐĂŒŦƂǌŐƺǀĞŶ͕ŵƺŚĞŶĚŝƐůŝŬ ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ ŝŚĂůĞ ǇŽůƵǇůĂ ĚŦƔ ŬĂǇŶĂŬƚĂŶ ƚĞŵŝŶ ĞƚŵĞ

ARGESİS, EÜAŞ çalışanlarının yenilikçi ve faydalı ﬁkirlerinin değerlendirilmesi, çalışanlara kendi ﬁkirlerini
ĂƌĂǇŦƔůĂƌŦŶŦĂǌĂůƚĂĐĂŬƚŦƌ͘
gerçekleş�rme anlamında imkân sağlanması sure�yle kurumsal aidiyet bilincinin geliş�rilmesine katkı
Z'^7^͕mbĕĂůŦƔĂŶůĂƌŦŶŦŶǇĞŶŝůŝŬĕŝǀĞĨĂǇĚĂůŦĨŝŬŝƌůĞƌŝŶŝŶĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ĕĂůŦƔĂŶůĂƌĂŬĞŶĚŝĨŝŬŝƌůĞƌŝŶŝ
sağlayacak�
r. Ayrıca, EÜAŞ’ın üre�m tesislerinin çevre etkilerinin azal�lması, verimlilik ar�şı, santral emreŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŵĞ
ŝŵŬąŶ
ƐƵƌĞƚŝǇůĞ
ŬƵƌƵŵƐĂů
ĂŝĚŝǇĞƚ
ďŝůŝŶĐŝŶŝŶr. ŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ
ŬĂƚŬŦ yürütülen
amadeliklerininĂŶůĂŵŦŶĚĂ
ar�rılması
gibi ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ
konulardaki
arayışlarına
katkı
sağlayacak�
Sistem üzerinden
projeler
sayesinde
projelerin
etkin
yöne�lmesi
kaynaklardan
teminĂƌƚŦƔŦ͕
edilen
mühendislik ve
ƐĂŒůĂǇĂĐĂŬƚŦƌ͘
ǇƌŦĐĂ͕
mb͛ŦŶ daha
ƺƌĞƚŝŵ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
ĕĞǀƌĞsağlanarak
ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŶiçĂǌĂůƚŦůŵĂƐŦ͕
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬ
ƐĂŶƚƌĂů
Ar-Ge
hizmetleri ile üre�
m maliyetleri
düşürülerekĂƌĂǇŦƔůĂƌŦŶĂ
verimlilik ar�
şınaƐĂŒůĂǇĂĐĂŬƚŦƌ͘
doğrudan katkı
sağlanacak
ve projelerin
ĞŵƌĞ-ĂŵĂĚĞůŝŬůĞƌŝŶŝŶ
ĂƌƚƚŦƌŦůŵĂƐŦ
Őŝďŝ ŬŽŶƵůĂƌĚĂŬŝ
ŬĂƚŬŦ
^ŝƐƚĞŵ
ƺǌĞƌŝŶĚĞŶ
iç mühendislik kaynakları ile proje yöne�mi disiplini al�nda yönlendirilmesinin önü açılacak�r.
ǇƺƌƺƚƺůĞŶƉƌŽũĞůĞƌƐĂǇĞƐŝŶĚĞƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ĚĂŚĂĞƚŬŝŶǇƂŶĞƚŝůŵĞƐŝ ƐĂŒůĂŶĂƌĂŬ ŝĕŬĂǇŶĂŬůĂƌĚĂŶƚĞŵŝŶĞĚŝůĞŶ

ŵƺŚĞŶĚŝƐůŝŬ ǀĞ ƌ-'Ğ ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝ ŝůĞ ƺƌĞƚŝŵ ŵĂůŝǇĞƚůĞƌŝ ĚƺƔƺƌƺůĞƌĞŬ ǀĞƌŝŵůŝůŝŬ ĂƌƚŦƔŦŶĂ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ŬĂƚŬŦ

Sonuç olarak, ARGESİS Projesi kapsamında 2021 yılı proje dönemi için ARGESİS web portalında yer alan EÜAŞ
stratejik Ar-Ge konuları doğrultusunda Kurum içi sekiz (8), Kurum dışı yedi (7 ) olmak üzere toplamda on
7
beş (15) proje başvurusu gerçekleşmiş�r. Akademik ve Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu gerçekleş�
rdiği
ilk toplan�sında ARGESİS üzerinden yapılan proje başvurularını değerlendirmiş ve al� (6) proje başvurusunu
kabul etmiş�r.
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ENERJİ ALANINDAKİ TAHMİN PROBLEMLERİ İÇİN
MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
Dilek Küçük, Doğan Gezer
TÜBİTAK Marmara Araş�rma Merkezi, Enerji Ens�tüsü
dilek.kucuk@tubitak.gov.tr, dogan.gezer@tubitak.gov.tr
24/06/2020

ÖZET
Enerji verimliliğinin ar�rılması ve elektrik şebekesinin buna uygun olarak verimli şekilde yöne�lmesi
için yüksek doğruluklarda tahminlerin yapılması ve bu tahminlerin karar alma süreçlerinde kullanılması
gerekmektedir. Söz konusu tahmin işlemleri arasında yük tahmini, yenilenebilir enerji tahmini ve kes�rimci
bakımın şebeke yöne�mi için oldukça fazla önem arz e�ği bilinmektedir. Bu çalışmada enerji alanındaki bu
üç tahmin problemi için geleneksel makine öğrenmesi ve son dönemde derin öğrenme yöntemlerini kullanan
çalışmalar incelenmiş�r. Bu tahmin problemlerinin çözümü için geleneksel olarak regresyon ve yapay sinir
ağları gibi klasik makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır, ancak son dönemde derin öğrenme yöntem
ve araçlarının yaygınlığının artmasıyla derin öğrenme yöntemleri daha sıklıkla kullanılmaya başlanmış�r. Derin
öğrenme yöntemlerinin son dönemde klasik makine öğrenmesi yöntemleriyle benzer veya onlardan daha iyi
performans göstermeleri nedeniyle, bu yaklaşımların pra�kte de uygulamalarının artacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: yük tahmini, yenilenebilir enerji tahmini, kes�rimci bakım, makine öğrenmesi, derin
öğrenme, veri madenciliği, enerji verimliliği

1. GİRİŞ
Enerji verimliliğinin geliş�rilmesi amacıyla enerji sektöründe kullanılan yapay zekâ uygulamalarının sayısı hızla
artmaktadır. Bu uygulamalar, arz-talep dengesinin sağlanabilmesi için üre�m ve yük tahminleri, hat kayıpları
ve eniyi yük akışının belirlenmesi, kesikli (intermi�ent) üre�m proﬁline sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının
üre�m tahmini ve bakım aralıklarının eniyilemesi (op�mizasyonu), yük tara�nda bina ve fabrika tüke�m
değerlerinin azal�lması, sistem güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla siber güvenlik uygulamaları,
hibrid uygulamaların geliş�rilmesi ve istenmeyen duruşların en aza indirilmesini sağlayan kes�rimci bakım
gibi konuları kapsamaktadır.
Yapay genel zekâ (ar�ﬁcial general intelligence - AGI) insana özgü tüm bilişsel faaliyetleri gerçekleş�rebilecek
makinelerin geliş�rilmesini hedeﬂeyen araş�rma problemidir [1]. Bu hedefe ulaşabilmek için klasik makine
öğrenmesi yöntemleri uzunca bir süredir değişik alanlara (enerji, ﬁnans, �p gibi) ait problemlerin çözümünde
kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Makine öğrenmesi yöntem(ler)i kullanan bir bilgisayar
programı bir problem için açıkça programlanmadan, sağlanan veri kümeleri üzerinde eği�lerek kendi
performansını ar�rır [2]. Klasik makine öğrenmesi teknikleri arasında regresyon, yapay sinir ağları, destek
vektör makineleri ve karar ağaçları yaygın olarak kullanılanlardandır.
Teorisi geçmişe dayanmasına rağmen, derin öğrenme ise yakın dönemde popüler olmuş bir öğrenme
yaklaşımıdır. Derin öğrenme yöntemleri, genel olarak, klasik makine öğrenmesi modellerine göre daha fazla
sayıda soyutlama katmanı kullanarak ve op�mizasyon işlemi gerçekleş�rerek daha fazla performans elde
edilmesini sağlamaktadır [2].
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Daha fazla sayıda katman ve bunlara karşılık gelen yoğun işlemler olduğundan derin öğrenme genellikle daha
fazla işlemci gücü gerek�rir, bununla birlikte yakın dönemde işlemci teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle
derin öğrenme algoritmaları için gerekli altyapılar sağlanabilir durumdadır. Yaygın derin öğrenme yöntemleri
arasında; konvolüsyonel sinir ağları (convolu�onal neural networks - CNN) ve yinelemeli sinir ağları (recurrent
ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ ĚƵƌƵŵĚĂĚŦƌ͘ zĂǇŐŦŶ ĚĞƌŝŶ ƂŒƌĞŶŵĞ ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ͖ ŬŽŶǀŽůƺƐǇŽŶĞů ƐŝŶŝƌ ĂŒůĂƌŦ
neural
networks -ŶĞƵƌĂů
RNN) ile
RNN’nin-özel
türleri
olan uzunƐŝŶŝƌ
kısa-dönem
bellek (long
short-term
memory
LSTM)
;ĐŽŶǀŽůƵƚŝŽŶĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐ
EEͿ
ǀĞ ǇŝŶĞůĞŵĞůŝ
ĂŒůĂƌŦ ;ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ
ŶĞƵƌĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐ
- ZEEͿ -ŝůĞ
ve RNN’ŶŝŶƂǌĞůƚƺƌůĞƌŝŽůĂŶƵǌƵŶŬŦƐĂ-ĚƂŶĞŵďĞůůĞŬ;ůŽŶŐƐŚŽƌƚ-ƚĞƌŵŵĞŵŽƌǇ->^dDͿǀĞŐĞĕŝƚůŝǇŝŶĞůĞŵĞůŝ
geçitli yinelemeli birim (gated recurrent unit - GRU) sayılabilir [2]. Genel olarak; ilgili literatürde, kullanılan
;ŐĂƚĞĚ
- 'ZhͿ ƐĂǇŦůĂďŝůŝƌ
[2]͘ 'ĞŶĞů
ŽůĂƌĂŬ͖
ŝůŐŝůŝ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ͕
ǀĞƌŝ ŵŝŬƚĂƌŦ
veriďŝƌŝŵ
miktarı
ar�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ
kça derin ƵŶŝƚ
öğrenmenin
klasik makine
öğrenme
yöntemlerine
göre ŬƵůůĂŶŦůĂŶ
performansının
daha fazla
ĂƌƚƚŦŬĕĂĚĞƌŝŶƂŒƌĞŶŵĞŶŝŶŬůĂƐŝŬŵĂŬŝŶĞƂŒƌĞŶŵĞǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĞŐƂƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŦŶŦŶĚĂŚĂĨĂǌůĂĂƌƚĂĐĂŒŦ
artacağı ifade edilmektedir.
ŝĨĂĚĞĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
zĂƉĂǇ ǌĞŬĂ͕ ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ĚĞƌŝŶ ƂŒƌĞŶŵĞ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝ ŐĞŶĞůĚĞ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ bĞŬŝů ϭ ŝůĞ
Yapay
zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki ilişki genelde aşağıdaki Şekil 1 ile gösterilmektedir
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌϮ͕ďƵŶĂŐƂƌĞĚĞƌŝŶƂŒƌĞŶŵĞĚĞŵĂŬŝŶĞƂŒƌĞŶŵĞƐŝǇĂƉĂǇǌĞŬĂŶŦŶŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂĚŦƌůĂƌǀĞ
[2],ĚĞƌŝŶƂŒƌĞŶŵĞĚĞďŝƌƚƺƌŵĂŬŝŶĞƂŒƌĞŶŵĞƐŝĚŝƌ͘
buna göre derin öğrenme de makine öğrenmesi yapay zekanın kapsamındadırlar ve derin öğrenme de bir
tür makine öğrenmesidir.

ĞƌŝŶ
ƂŒƌĞŶŵĞ

DĂŬŝŶĞ
ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ

zĂƉĂǇ
ǌĞŬĂ


bĞŬŝůϭ͘zĂƉĂǇĞŬą͕DĂŬŝŶĞPŒƌĞŶŵĞƐŝǀĞĞƌŝŶPŒƌĞŶŵĞƌĂƐŦŶĚĂŬŝ7ůŝƔŬŝ[2].

BuƵĕĂůŦƔŵĂŵŦǌĚĂ͕ĞŶĞƌũŝĂůĂŶŦŶĚĂƚĂŚŵŝŶͬƉƌŽũĞŬƐŝǇŽŶǇĂƉŵĂŬŽŶƵƐƵǇůĂŝůŐŝůŝƺĕ
çalışmamızda, enerji alanında tahmin/projeksiyon yapma konusuyla ilgili üç temel
probleme yönelik olarak
ƚĞŵĞůƉƌŽďůĞŵĞǇƂŶĞůŝŬ
makine
ve derin öğrenme
algoritmaları
kullananŬƵůůĂŶĂŶ
çalışmalar
incelenmiş�
r. Söz konusu
problemler:
ŽůĂƌĂŬöğrenmesi
ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ
ǀĞ ĚĞƌŝŶ ƂŒƌĞŶŵĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ
ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘
^Ƃǌ ŬŽŶƵƐƵ
ƉƌŽďůĞŵůĞƌ͗;ϭͿǇƺŬƚĂŚŵŝŶŝ͕;ϮͿǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶŦŶƚĂŚŵŝŶŝǀĞ;ϯͿŬĞƐƚŝƌŝŵĐŝďĂŬŦŵĚŦƌ͘
(1) yük tahmini, (2) yenilenebilir enerji kaynaklarının tahmini ve (3) kes�rimci bakımdır.
Ϯ͘zm<d,D7E7

2. YÜK TAHMİNİ

zƺŬƚĂŚŵŝŶŝ͕ĞůĞŬƚƌŝŬƔĞďĞŬĞƐŝŶŝŶƉůĂŶůĂŶŵĂƐŦǀĞǇƂŶĞƚŝůŵĞƐŝŝĕŝŶŽůĚƵŬĕĂƂŶĞŵůŝďŝƌƉƌŽďůĞŵĚŝƌϯ]͘zƺŬ
YükƚĂŚŵŝŶŝ͖ŬŦƐĂ;ďŝƌŐƺŶĞŬĂĚĂƌͿ͕ŽƌƚĂ;ďŝƌŐƺŶĚĞŶďŝƌǇŦůĂŬĂĚĂƌͿǀĞƵǌƵŶ;ďŝƌǇŦůĚĂŶŽŶǇŦůĂŬĂĚĂƌͿǀĂĚĞůĞƌĚĞ
tahmini, elektrik şebekesinin planlanması ve yöne�lmesi için oldukça önemli bir problemdir [3]. Yük
ĞůĞŬƚƌŝŬ
ǇƺŬƺŶƺŶ
ŚĞŵ
ďƺǇƺŬůƺŬ
ŚĞŵgünden
ĚĞ ĐŽŒƌĂĨŝ
ǇĞƌkadar)
ŽůĂƌĂŬveǇƺŬƐĞŬ
ĚŽŒƌƵůƵŬƚĂ
ĞĚŝůŵĞƐŝŶŝ
tahmini; kısa
(bir güne
kadar),
orta (bir
bir yıla
uzun (bir
yıldan onƚĂŚŵŝŶ
yıla kadar)
vadelerde
ŬĂƉƐĂŵĂŬƚĂĚŦƌϯ͘
elektrik yükünün hem büyüklük hem de coğraﬁ yer olarak yüksek doğrulukta tahmin edilmesini kapsamaktadır
[3].zƺŬ ƚĂŚŵŝŶŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĕŽŬ ƵǌƵŶ ƐƺƌĞĚŝƌ ĕĂůŦƔŦůŵĂŬƚĂ ŽůĂŶ ďŝƌ ĂƌĂƔƚŦƌŵĂ ƉƌŽďůĞŵŝĚŝƌ͘ ZĞŐƌĞƐǇŽŶ ǀĞ ƐŝŶŝƌ
ĂŒůĂƌŦ ƚĂďĂŶůŦ ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ďƵ ƉƌŽďůĞŵŝ ĕƂǌŵĞĚĞ ŽůĚƵŬĕĂ ĞƚŬŝŶ ŽůĚƵŬůĂƌŦ
ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌϯ͕4͘ŶĐĂŬ͕ŬŽŶƵǇůĂŝůŐŝůŝĚĂŚĂŐƺŶĐĞůĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ͕ĚĞƌŝŶƂŒƌĞŶŵĞǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶĕĞƔŝƚůŝ
YükĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶŦŶ
tahmini problemi
çok uzun
olan
bir araş�
rma problemidir.
ve sinir
;>^dD͕
ZEE͕süredir
'Zh͕ çalışılmakta
EEͿ ƐŽƌƵŶƵ
ĕƂǌŵĞĚĞ
ŵĂŬŝŶĞ
ƂŒƌĞŶŵĞƐŝRegresyon
ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝǇůĞ
ĂǇŶŦağları
ĚĞƌĞĐĞĚĞ
ǀĞǇĂ
ĚĂŚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ
ŽůĚƵŬůĂƌŦ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ
[ϱ͕ ϲ͕ ϳ͕ ϴ͕
ϵ]͘ PƌŶĞŒŝŶ
ŐƺŶĐĞů
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶ
tabanlı
makine
öğrenmesi
yöntemlerinin
bu problemi çözmede
oldukça
etkin ŝůŐŝůŝ
oldukları
bilinmektedir
[3, 4].
ϱ͛ƚĞ ǇƺŬ ƚĂŚŵŝŶŝŶĚĞ >^dD ƚĂďĂŶůŦ ǇƂŶƚĞŵŝŶ ďƵ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĚĞŶĞŶĞŶ ĞŶ ŝǇŝ ŬůĂƐŝŬ ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ
Ancak, konuyla ilgili daha güncel çalışmalarda, derin öğrenme yöntemlerinin çeşitli algoritmalarının (LSTM,
ǇƂŶƚĞŵŝŶĚĞŶ;ǆƚƌĂdƌĞĞƐZĞŐƌĞƐƐŽƌͿĚĂŚĂĂǌŚĂƚĂǇĂƉƚŦŒŦŝĨĂĚĞĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘
RNN, GRU, CNN) sorunu çözmede makine öğrenmesi yöntemleriyle aynı derecede veya daha başarılı oldukları
3͘zE7>E7>7ZEZ:7<zE<>Z/E/Ed,D7E7
görülmektedir
[5, 6, 7, 8, 9]. Örneğin ilgili güncel çalışmalardan [5]’te yük tahmininde LSTM tabanlı yöntemin
bu zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
çalışmada denenen
en iyi klasik
makine
öğrenmesi ƚĂŚŵŝŶŝ͕
yönteminden
(Extra ŽůĂƌĂŬ
Trees Regressor)
daha az hata
ĞŶĞƌũŝ ŬĂǇŶĂŬůĂƌŦŶŦ
ǇƺŬƐĞŬ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐůĂ
ŚĞŵ ŐĞŶĞů
ĞůĞŬƚƌŝŬ ƔĞďĞŬĞƐŝŶŝŶ
ǀĞƌŝŵůŝ
ƔĞŬŝůĚĞ
ǇƂŶĞƚŝŵŝŶĞ
ŚĞŵ
ĚĞ
ĞůĞŬƚƌŝŬ
ƉŝǇĂƐĂƐŦŶĚĂ
ŝůŐŝůŝ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝŶ
ŽƉƚŝŵŝǌĞ
ĞĚŝůŵŝƔ
ŬĂƌĂƌůĂƌ
yap�ğı ifade edilmiş�r.
ĂůĂďŝůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ PǌĞůůŝŬůĞ ƌƺǌŐąƌĚĂŶ ǀĞ ŐƺŶĞƔƚĞŶ ƺƌĞƚŝůĞĐĞŬ ĞŶĞƌũŝ ŝůĞ ŚŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ
ƐĂŶƚƌĂůůĞƌŝĕŝŶ ƐƵ ĂŬŦŵŦŶŦŶƚĂŚŵŝŶŝ͕ ŝůŐŝůŝ ĂƌĂƔƚŦƌŵĂƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝŶǀĞďŝůŝŵƐĞůĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶŽĚĂŬŶŽŬƚĂůĂƌŦĚŦƌ
3. YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARININ TAHMİNİ
[10͕ϭ1]͘
Yenilenebilir enerji kaynaklarını yüksek performansla tahmini, hem genel olarak elektrik şebekesinin verimli
şekilde yöne�mine hem de elektrik piyasasında ilgili santrallerin op�mize edilmiş kararlar alabilmesine katkı
vermektedir. Özellikle rüzgârdan ve güneşten üre�lecek enerji ile hidroelektrik santraller için su akımının
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bĞŬŝů2͘Z7dDWƌŽũĞƐŝ͛ŶŝŶ'ĞŶĞůDŝŵĂƌŝƐŝ[10].
ƵĂůĂŶĚĂŬŝƂƌŶĞŬĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶďŝƌƚĂŶĞƐŝdm7d<DDŶĞƌũŝŶƐƚŝƚƺƐƺƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶϮϬϭϬ-ϮϬϭϳƚĂƌŝŚůĞƌŝ

tahmini,
ilgili;ŐĂƌĂŶƚŝ
araş�rma
projelerinin
çalışmaların
odak noktalarıdır
[10,'ĞŶĞů
11]. DƺĚƺƌůƺŒƺ ŝĕŝŶ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ƐƺƌĞƐŝ
ĚąŚŝůͿ ve
Ž bilimsel
ǌĂŵĂŶĚĂŬŝ
ĂĚŦǇůĂ zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
ŶĞƌũŝ
bĞŬŝů2͘Z7dDWƌŽũĞƐŝ͛ŶŝŶ'ĞŶĞůDŝŵĂƌŝƐŝ[10].
BuŐĞĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔ
alandaki örnekŽůĂŶ
çalışmalardan
tanesi TÜBİTAK
Enerji 'ƺĕ
Ens�tüsü
tara�ndan
2010-2017
tarihleri
dƺƌŬŝǇĞ͛ĚĞbir
ZƺǌŐĂƌĚĂŶ
mƌĞƚŝůĞŶMAM
ůĞŬƚƌŝŬƐĞů
7ĕŝŶ 7ǌůĞŵĞ
ǀĞ dĂŚŵŝŶ
^ŝƐƚĞŵŝ
'ĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
WƌŽũĞŶŝŶadıyla
ŐĞŶĞůYenilenebilir
ŵŝŵĂƌŝƐŝ bĞŬŝů
Ϯ͛ĚĞ
ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ
ϭϬ͘için
Z7dD
WƌŽũĞƐŝ
arasında
(garan�;Z7dDͿ
süresi WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ͘
dâhil) o zamandaki
Enerji
Genel
Müdürlüğü
geçekleş�
rilmiş
ƵĂůĂŶĚĂŬŝƂƌŶĞŬĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶďŝƌƚĂŶĞƐŝdm7d<DDŶĞƌũŝŶƐƚŝƚƺƐƺƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶϮϬϭϬ-ϮϬϭϳƚĂƌŝŚůĞƌŝ
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂƌƺǌŐĂƌŐƺĐƺƚĂŚŵŝŶŝŝĕŝŶƌĞŐƌĞƐǇŽŶ͕ǇĂƉĂǇƐŝŶŝƌĂŒůĂƌŦ͕ĚĞƐƚĞŬǀĞŬƚƂƌŵĂŬŝŶĂůĂƌŦǇƂŶƚĞŵůĞƌŝǇůĞ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ;ŐĂƌĂŶƚŝ
ƐƺƌĞƐŝ
ĚąŚŝůͿ
Ž ǌĂŵĂŶĚĂŬŝ
zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
ŶĞƌũŝ Sistemi
'ĞŶĞů DƺĚƺƌůƺŒƺ
ŝĕŝŶ(RİTM)
olan Türkiye’de
Rüzgardan
Üre�
len Elektriksel
GüçĂĚŦǇůĂ
İçin İzleme
ve Tahmin
Geliş�rilmesi
ďŝƌůŝŬƚĞĨŝǌŝŬƐĞů͕ŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬƐĞůǀĞŚŝďƌŝƚǇƂŶƚĞŵůĞƌŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘
ŐĞĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔ
ŽůĂŶ
dƺƌŬŝǇĞ͛ĚĞ
ZƺǌŐĂƌĚĂŶ
mƌĞƚŝůĞŶ
ůĞŬƚƌŝŬƐĞů
'ƺĕ
7ĕŝŶ
7ǌůĞŵĞ
ǀĞ
dĂŚŵŝŶ
^ŝƐƚĞŵŝ
Projesi’dir. Projenin genel mimarisi Şekil 2’de verilmiş�r [10]. RİTM Projesi kapsamında rüzgar gücü tahmini
'ĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ ;Z7dDͿ WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ŐĞŶĞů ŵŝŵĂƌŝƐŝ bĞŬŝů Ϯ͛ĚĞ ǀĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ ϭϬ͘ Z7dD WƌŽũĞƐŝ
için regresyon,
yapay sinir ağları, destek vektör makinaları yöntemleriyle birlikte ﬁziksel, ista�s�ksel ve hibrit
ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂƌƺǌŐĂƌŐƺĐƺƚĂŚŵŝŶŝŝĕŝŶƌĞŐƌĞƐǇŽŶ͕ǇĂƉĂǇƐŝŶŝƌĂŒůĂƌŦ͕ĚĞƐƚĞŬǀĞŬƚƂƌŵĂŬŝŶĂůĂƌŦǇƂŶƚĞŵůĞƌŝǇůĞ
ďŝƌůŝŬƚĞĨŝǌŝŬƐĞů͕ŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬƐĞůǀĞŚŝďƌŝƚǇƂŶƚĞŵůĞƌŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘
yöntemler kullanılmış�r.


bĞŬŝůϯ͘d,KDWƌŽũĞƐŝtĞďhǇŐƵůĂŵĂƐŦPƌŶĞŬ^ĂǇĨĂ'ƂƌƺŶƚƺƐƺ[11].



bĞŬŝůϯ͘d,KDWƌŽũĞƐŝtĞďhǇŐƵůĂŵĂƐŦPƌŶĞŬ^ĂǇĨĂ'ƂƌƺŶƚƺƐƺ[11].
ŝƌĚŝŒĞƌƂƌŶĞŬĕĂůŦƔŵĂǇŝŶĞdm7d<DDŶĞƌũŝŶƐƚŝƚƺƐƺƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶĞǀůĞƚ^Ƶ7ƔůĞƌŝ'ĞŶĞůDƺĚƺƌůƺŒƺ
ŝĕŝŶ ŐĞĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ŬŦŵ dĂŚŵŝŶ ǀĞ ,ĂǀǌĂ KƉƚŝŵŝǌĂƐǇŽŶ DŽĚĞůŝ ;d,KDͿ WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ ϭϭ͘ WƌŽũĞ ϮϬϭϲ
Şekil 3.
ATHOM Projesi Web Uygulaması Örnek Sayfa Görüntüsü [11].
ŝƌĚŝŒĞƌƂƌŶĞŬĕĂůŦƔŵĂǇŝŶĞdm7d<DDŶĞƌũŝŶƐƚŝƚƺƐƺƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶĞǀůĞƚ^Ƶ7ƔůĞƌŝ'ĞŶĞůDƺĚƺƌůƺŒƺ
ǇŦůŦŶĚĂďĂƔůĂŵŦƔǀĞďĂƔĂƌŦǇůĂƚĂŵĂŵůĂŶŵŦƔƚŦƌ͕ƔƵĂŶĚĂŐĂƌĂŶƚŝƐƺƌĞĐŝŶĚĞĚŝƌ͘d,KDWƌŽũĞƐŝŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ
ŝĕŝŶörnek
ŐĞĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůĞŶ
,ĂǀǌĂEnerji
KƉƚŝŵŝǌĂƐǇŽŶ
DŽĚĞůŝ
WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ
ϭϭ͘Genel
WƌŽũĞ ϮϬϭϲ
Bir diğer
çalışma ŬŦŵ
yine dĂŚŵŝŶ
TÜBİTAKǀĞMAM
Ens�tüsü
tara�;d,KDͿ
ndan Devlet
Su İşleri
Müdürlüğü
ǇŦůŦŶĚĂďĂƔůĂŵŦƔǀĞďĂƔĂƌŦǇůĂƚĂŵĂŵůĂŶŵŦƔƚŦƌ͕ƔƵĂŶĚĂŐĂƌĂŶƚŝƐƺƌĞĐŝŶĚĞĚŝƌ͘d,KDWƌŽũĞƐŝŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ

için geçekleş�rilen Akım Tahmin ve Havza Op�mizasyon Modeli (ATHOM) Projesi’dir [11]. Proje 2016 yılında
başlamış ve başarıyla tamamlanmış�r, şu anda garan� sürecindedir. ATHOM Projesi kapsamında Seyhan
Havzası’ndaki hidroelektrik santrallerine gelecek su akımının tahmini makine öğrenmesi teknikleri (yapay sinir
ağları ve destek vektör makinaları) ve hidrolojik modeller ile gerçekleş�rilmekte, elde edilen tahmin sonuçları
ile havzanın taşkın önleme ve enerji maksimizasyonu amaçlı op�mizasyonu gerçekleş�rilmektedir [11].
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Klasik makine öğrenmesi yöntemlerinden yapay sinir ağları ve regresyon tabanlı çeşitli algoritmalar ile
destek vektör makinelerinin bu problemler için uzun yıllardır sıklıkla kullanıldıkları bilinmektedir [10, 11, 12].
Yakın dönemde ise bu alanda da çeşitli derin öğrenme algoritmalarının kullanımı ağırlık kazanmış�r [13, 14,
15]. Örneğin güncel çalışmalardan [13]’te CNN tabanlı derin öğrenme yöntemi rüzgârdan üre�lecek gücün
tahmininde kullanılmış�r ve CNN tabanlı bu yöntemin karşılaş�rmada kullanılan yapay sinir ağı ve destek
vektör makinesi tabanlı yaklaşımlardan daha iyi performans gösterdiği belir�lmiş�r.

4. KESTİRİMCİ BAKIM
Kes�rimci bakım (predic�ve maintenance); kri�k ekipmanın arızalanmadan önce verdiği emareleri takip
ederek, o ekipmana ne zaman bakım yapılacağına karar verilmesi, bu sayede bakım sıklıklarının ar�rılıp
azal�larak sıklık eniyilemesi yapılması ve üre�m kaybına neden olabilecek istenmeyen duruşların en aza
indirilmesini sağlamaya çalışır [16]. Bu ge�rilerinin yanında, arızalanması muhtemel ekipmanın önceden
tespi� yedek malzeme ih�yacını azaltmaktadır. Bakım, ih�yaç duyulduğu zaman yapıldığı için ekipmanın
sökme-takma işlemleri azal�lmakta ve dolaylı olarak ekipman ömrü uzamaktadır [17].
Elektrik üre�minde işletme verimliliğinin ar�rılması için koşul gözlemleme ve arıza tanılama uygulamaları,
destek vektör makineleri algoritması kullanılarak makine öğrenmesi yoluyla nükleer santrallerde [18],
hidroelektrik santrallerde [19, 20] ve rüzgâr enerji santrallerinde [20] yapılmaktadır.
Derin öğrenme ise makine öğrenmesine göre kes�rimci bakım uygulamalarında yenidir. Kes�rimci bakım için
CNN, RNN, LSTM ve GRU yöntemleri izlenmektedir [22]. Özellikle her bir verinin işaretli olmaması ve algoritmayı
eğitecek kadar çok veriye sahip olunmaması durumunda derin öğrenme yöntemleri tercih edilmektedir [23].

5. SONUÇ
Sonuç olarak; klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin enerji alanındaki önemli tahmin problemlerinde uzun
yıllardır kullanıldıkları ve başarılı sonuçlar elde e�kleri bilinmektedir. Ancak son dönemde birçok farklı araş�rma
alanında derin öğrenme yöntemlerinin klasik makine öğrenme yöntemlerinden çok daha başarılı sonuçlar
aldıkları gözlemlendiği için, derin öğrenme yöntemlerinin enerji alanında da kullanıldıkları gözlemlenmektedir.
Özellikle bu çalışmamızın konusu olan yük tahmini, yenilenebilir enerji kaynaklarının tahmini ve kes�rimci
bakım problemleriyle ilgili çalışmalarda güncel trendin derin öğrenme algoritmalarını kullanmak ve bunların
sonuçlarını diğer yöntemlerle karşılaş�rmak yönünde olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Elektrik üre�minde enerji santrallerinin emre amadeliğinin azami düzeyde, arıza sonucu meydana gelmesi
muhtemel plansız duruşların ise asgari düzeyde tutulması arz güvenliği ve işletme verimliliği açısından
çok önemlidir. Bunun için santrallerdeki önemli ekipmanın sürekli gözlemlenmesi ve herhangi bir anormal
durumun oluşması halinde bu durumun algılanması gerekir. Özellikle gelişmiş bir kontrol sistemine sahip
olan ve sinyallerin geçmişe dönük kayıtlarının alınabildiği enerji santrallerinde, isim ve özellikleri belli olan
sinyaller makine öğrenmesinde kullanılmaktadır. Bir hidroelektrik santralde hız regülatörü türbin çarkının
içine giren su miktarını ayarlayarak şebeke senkronizasyonu öncesi türbin hızını, şebeke senkronizasyonu
sonrası ise ak�f çıkış gücünü regüle eder. Bu yayında düşey Francis �p bir türbine sahip ünitenin hız regülatörü
sinyallerinden ayar kanat açıklığı ile ak�f çıkış gücü arasındaki ilişki makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak
incelenmiş�r. Santralin kontrol sisteminin geçmiş kayıtlarından çekilen veri se� ön işlemeden geçirilerek
makine öğrenmesi için kullanılabilir hale ge�rilmiş�r. Ünitenin devredışı olduğu kısımlar veri se�nin dışına
çıkarılarak veri temizlenmiş�r. Daha sonra ayar kanatları açıklığı ve ak�f çıkış gücü arasındaki ilişki, işlenmiş
veri se�nin göze�mli öğrenme (supervised learning) algoritmaları ile değerlendirilmesi sonucu modellenmiş�r.
Bu modeller giriş değeri olarak ayar kanat açıklığını almakta ve çıkış değeri olarak ise ak�f çıkış gücü değeri
üretmektedir. Farklı algoritmalar sonucu oluşturulan bu modeller, veri se�nin test için ayrılan kısmı ile test
edilmiş ve modellerin gerçek prosesi yansıtma oranları karşılaş�rılmış�r. Bu değerlendirme sonucu en başarılı
bulunan model ile yola devam edilerek normal işletmeden alınan anlık veri se� ile modelin oluşturduğu veri
se� karşılaş�rılarak belli bir tolerans değerinin üzerindeki model-gerçek değer arası sapmalar anormallik
olarak değerlendirilmiş�r. Elde edilen anormallikler graﬁkler üstünde işaretlenmiş ve santral operatörünün
dikka�ni çekmesi sağlanmış�r. Yapılan çalışmalar sonucunda ayar kanat açıklığı verisi kullanılarak göze�mli
öğrenme algoritmaları ile makine öğrenmesi yoluyla ak�f güçteki anormalliklerin başarılı bir şekilde tespit
edilebileceği görülmüştür. Bu uygulamanın özellikle insansız çalış�rılan HES’lerde plansız duruşları minimize
edeceği değerlendirilmiş�r.
Anahtar kelimeler: anormallik algılama, hidroelektrik santral, makine öğrenmesi

1. GİRİŞ
Santrallerde plansız duruşların en aza indirilmesi, işletme güvenliği ve enerji verimliliği açısından önem
taşımaktadır. Bunu başarabilmek için ilgili prosesin önemli parçalarının sürekli takip edilmesi ve takip edilen
sistemin her zamanki çalışmasından farklı bir çalışma noktasında olduğunun (örneğin anormal çalışma)
tespit edilmesi gerekmektedir. Hidroelektrik santrallerde görülen anormallikler, normal işletme koşullarında
karşılaşılanların dışında görülen çalışma noktalarıdır. Anormallik algılama, zaman, destek ve hareket bilgisi
ele etmek için belli bir bilgi yığınının içinden anormalliklerin seçilmesidir [1]. Anormallik algılama yardımı ile
is�snai çalışma noktaları fark edilerek santralin performans ve bakımının durumu değerlendirilir.
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Geleneksel yöntemlerde, odaklanılan prosesin matema�k modeli oluşturularak yapılan bu değerlendirme, veri
işleme ve makine öğrenmesi alanlarındaki gelişmeler sayesinde ilgili prosesin iç dinamiklerinin ayrın�larına
çok fazla hakimiyet kurulmasına ih�yaç duyulmadan yapılabilir hale gelmiş�r.

Makine öğrenmesi, açıkça

kodlanmadan işlemcilere öğrenme yeteneği kazandırılma çalışmalarının yapıldığı alandır [2]. Makine
öğrenmesi algoritmaları, model olarak önceden belirlenmiş bir denkleme dayanmadan bilgileri doğrudan
verilerden “öğrenmek” için hesaplama yöntemlerini kullanır. Algoritmalar, öğrenme için mevcut örneklerin
sayısı ar�kça, adap�f olarak performanslarını geliş�rmektedir [3].
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Bu çalışma makine öğrenmesi ve anormallik algılama ile devam etmektedir. Üçüncü bölümde veri özellikleri ve
veri işleme konusu yer alır. Dördüncü bölümde göze�mli öğrenme sonucu elde edilen model ve bu modelin test
edilmesi anla�lmaktadır. Beşinci bölümde geliş�rilen anormallik algılama programının HES SCADA sistemine
entegrasyon bulunmaktadır. Son bölümde ise çalışmadan çıkarılan sonuçlar sıralanmaktadır.
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2. MAKİNE ÖĞRENMESİ ve ANORMALLİK ALGILAMA
Gerçek zamanlı anormallik algılama için iki �p veriye ih�yaç duyulur. Bu verilerin ilki makine öğrenmesi
için oluşturulacak modelin temel alacağı ve oluşturulan modelin test edileceği geçmiş veridir. Diğer veri ise

DŽĚĞů herhangi bir sapma olması halinde anormallik olarak niteleme yapılacak
oluşturulan model ile kıyaslanarak
hǇŐƵůĂŵĂ
'ƂƌƐĞůůĞƔƚŝƌŵĞ
ĞůŝƌůĞŵĞ

anlık veridir. Şekil 1’de gösterildiği üzere bu iki veri anormallik algılama sürecinde kullanılmaktadır.
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bĞŬŝů2ŶŽƌŵĂůůŝŬůŐŦůĂŵĂŝĕŝŶDĂŬŝŶĞPŒƌĞŶŵĞƐŝzƂŶƚĞŵŝ

ŵŽĚĞůŝŶ ƚĞŵĞů ĂůĂĐĂŒŦ ǀĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ŵŽĚĞůŝŶ ƚĞƐƚ ĞĚŝůĞĐĞŒŝ ŐĞĕŵŝƔ ǀĞƌŝĚŝƌ͘ ŝŒĞƌ ǀĞƌŝ ŝƐĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ŵŽĚĞů ŝůĞ
ŬŦǇĂƐůĂŶĂƌĂŬŚĞƌŚĂŶŐŝďŝƌƐĂƉŵĂŽůŵĂƐŦŚĂůŝŶĚĞĂŶŽƌŵĂůůŝŬŽůĂƌĂŬŶŝƚĞůĞŵĞǇĂƉŦůĂĐĂŬĂŶůŦŬǀĞƌŝĚŝƌ͘bĞŬŝů1͛ĚĞŐƂƐƚĞƌŝůĚŝŒŝ
ƺǌĞƌĞďƵŝŬŝǀĞƌŝĂŶŽƌŵĂůůŝŬĂůŐŦůĂŵĂƐƺƌĞĐŝŶĚĞŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

ƵƌƵŵŶĂůŝǌŝ

sĞƌŝdŽƉůĂŵĂ

sĞƌŝ7ƔůĞŵĞ

DŽĚĞů
ĞůŝƌůĞŵĞ

hǇŐƵůĂŵĂ

'ƂƌƐĞůůĞƔƚŝƌŵĞ


bĞŬŝů2ŶŽƌŵĂůůŝŬůŐŦůĂŵĂŝĕŝŶDĂŬŝŶĞPŒƌĞŶŵĞƐŝzƂŶƚĞŵŝ





bĞŬŝů3ĂͿ,^͛ůĞƌĚĞůƚ^ŝƐƚĞŵůĞƌƌĂƐŦŶĚĂŬŝ7ůŝƔŬŝďͿ,ŦǌZĞŐƺůĂƚƂƌƺǇƌŦŶƚŦůŦ'ƂƐƚĞƌŝŵŝ
ŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ŝĕŝŶ ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ǇƂŶƚĞŵŝ bĞŬŝů 2͛ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘ zƂŶƚĞŵ ŽůĂƌĂŬ ŝƐĞ ƂŶĐĞůŝŬůĞ
Anormallik algılama için makine öğrenmesi kullanımı yöntemi Şekil 2’de gösterilmiş�r. Yöntem olarak ise
ĚƵƌƵŵĂŶĂůŝǌŝǇĂƉŦůĂƌĂŬŵĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵǀĞŝŚƚŝǇĂĕůĂƌĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌ͘^ŽŶƌĂƐŦŶĚĂ͕ŬŽŶƵŝůĞŝůŐŝůŝǀĞƌŝďĞůŝƌůŝďŝƌƐƺƌĞďŽǇƵŶĐĂ
öncelikle
durum
analizi
yapılarak
mevcut
durum veďŝƌ
ih�
yaçlar
değerlendirilir.
Sonrasında,
konu
ile ilgili
ƚŽƉůĂŶŦƌ͘
ƌĚŦŶĚĂŶ
ŚĂƚĂůŦ͕
ĞŬƐŝŬ
ǀĞƌŝůĞƌ ĞůĞŶŝƉ͕
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ
ǀĞƌŝ
ŐƌƵďƵ
ŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌ͘ ĂŚĂ
ƐŽŶƌĂ͕ ĨĂƌŬůŦ
ŵŽĚĞůůĞƌ
ƚĞƐƚveri
ĞĚŝůĞƌĞŬ ƵǇŐƵůĂŵĂ ŝĕŝŶ ĞŶ ĚŽŒƌƵ ƚĂŚŵŝŶůĞƌŝ ǇĂƉĂŶ ŵŽĚĞů ďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘  ^ĞĕŝůĞŶ ďƵ ŵŽĚĞů ŝůĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ǀĞƌŝ ŐƌƵďƵ
belirli bir süre boyunca toplanır. Ardından hatalı, eksik veriler elenip, kullanılabilir bir veri grubu oluşturulur.
ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬŐĞƌĞŬůŝƚĞƐƚůĞƌǇĂƉŦůĂƌĂŬƵǇŐƵůĂŵĂŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌ͘EŝŚĂǇĞƚŝŶĚĞŐƂƌƐĞůůĞƔƚŝƌŵĞŽůĂƌĂŬĂŶŽƌŵĂůůŝŒŝŶĨĂƌŬĞĚŝůŵĞƐŝŶŝ
Daha sonra, farklı modeller test edilerek uygulama için en doğru tahminleri yapan model belirlenir. Seçilen
ƐĂŒůĂǇĂĐĂŬŐƌĂĨŝŬǀĞƵǇĂƌŦůĂƌĞŬůĞŶŝƌ͘

bu model ile oluşturulan veri grubu kullanılarak gerekli testler yapılarak uygulama oluşturulur. Nihaye�nde

3. sZ7P>>7<>Z7͕P)ZEDǀĞd^d

görselleş�rme olarak anormalliğin fark edilmesini sağlayacak graﬁk ve uyarılar eklenir.

Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ,^͛ůĞƌĚĞ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶ ƂƌŶĞŬ ŬŽŶƵƐƵ ŽůĂƌĂŬ ĂŬƚŝĨ Őƺĕ ĕŦŬŦƔŦ ŝůĞ ĂǇĂƌ ŬĂŶĂƚ ĂĕŦŬůŦŒŦ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ mŶŝƚĞ ƔĞďĞŬĞ ďĂŒůĂŶƚŦƐŦ Őƺĕůƺ ďŝƌ ƔĞďĞŬĞǇĞ ǇĂƉŦůĚŦŒŦ ǌĂŵĂŶ͕ ďĂŒůĂƔŦŵůŦ ;ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚͿ
3. VERİ ÖZELLİKLERİ, ÖĞRENME ve TEST
ƔĞďĞŬĞǇĂƉŦƐŦŶĞĚĞŶŝǇůĞƺŶŝƚĞĚĞŬŝĂǇĂƌŬĂŶĂƚĂĕŦŬůŦŒŦŶĚĂŵĞǇĚĂŶĂŐĞůĞŶĚĞŒŝƔŝŵŬĞŶĚŝƐŝŶŝĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵŝŽůĂƌĂŬ
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘bĞŬŝů3͛ƚĞŝůŝƔŬŝůĞƌŝǀĞĂǇƌŦŶƚŦůĂƌŦǀĞƌŝůĞŶŚŦǌƌĞŐƺůĂƚƂƌƺƐŝƐƚĞŵŝ͕ĂůĚŦŒŦŐĞƌŝďĞƐůĞŵĞǀĞŽƉĞƌĂƚƂƌƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ
Bu çalışmada HES’lerde anormallik algılama uygulamasının örnek konusu olarak ak�f güç çıkışı ile ayar kanat
ǀĞƌŝůĞŶŚĞĚĞĨĚĞŒĞƌŝŬƵůůĂŶĂƌĂŬĂǇĂƌŬĂŶĂƚĂĕŦŬůŦŒŦŶŦƌĞŐƺůĞĞĚĞƌ͘

açıklığı arasındaki ilişki incelenmiş�r. Ünite şebeke bağlan�sı güçlü bir şebekeye yapıldığı zaman, bağlaşımlı
(interconnected) şebeke yapısı nedeniyle ünitedeki ayar kanat açıklığında meydana gelen değişim kendisini

ak�f çıkış gücü değişimi olarak göstermektedir. Şekil 3’te ilişkileri ve ayrın�ları verilen hız regülatörü sistemi,
aldığı geri besleme ve operatör tara�ndan verilen hedef değeri kullanarak ayar kanat açıklığını regüle eder.
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Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ,^͛ůĞƌĚĞ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶ ƂƌŶĞŬ ŬŽŶƵƐƵ ŽůĂƌĂŬ ĂŬƚŝĨ Őƺĕ ĕŦŬŦƔŦ ŝůĞ ĂǇĂƌ ŬĂŶĂƚ ĂĕŦŬůŦŒŦ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ mŶŝƚĞ ƔĞďĞŬĞ ďĂŒůĂŶƚŦƐŦ Őƺĕůƺ ďŝƌ ƔĞďĞŬĞǇĞ ǇĂƉŦůĚŦŒŦ ǌĂŵĂŶ͕ ďĂŒůĂƔŦŵůŦ ;ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚͿ
ƔĞďĞŬĞǇĂƉŦƐŦŶĞĚĞŶŝǇůĞƺŶŝƚĞĚĞŬŝĂǇĂƌŬĂŶĂƚĂĕŦŬůŦŒŦŶĚĂŵĞǇĚĂŶĂŐĞůĞŶĚĞŒŝƔŝŵŬĞŶĚŝƐŝŶŝĂŬƚŝĨĕŦŬŦƔŐƺĐƺĚĞŒŝƔŝŵŝŽůĂƌĂŬ
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘bĞŬŝů3͛ƚĞŝůŝƔŬŝůĞƌŝǀĞĂǇƌŦŶƚŦůĂƌŦǀĞƌŝůĞŶŚŦǌƌĞŐƺůĂƚƂƌƺƐŝƐƚĞŵŝ͕ĂůĚŦŒŦŐĞƌŝďĞƐůĞŵĞǀĞŽƉĞƌĂƚƂƌƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ
ǀĞƌŝůĞŶŚĞĚĞĨĚĞŒĞƌŝŬƵůůĂŶĂƌĂŬĂǇĂƌŬĂŶĂƚĂĕŦŬůŦŒŦŶŦƌĞŐƺůĞĞĚĞƌ͘

bĞŬŝů4ŬƚŝĨ'ƺĕŦŬŦƔŦǀĞǇĂƌ<ĂŶĂƚĕŦŬůŦŒŦ^ŝŶǇĂůůĞƌŝŶŝŶĂŵĂŶĂ'ƂƌĞĞŒŝƔŝŵŝ


bĞŬŝů5ŬƚŝĨ'ƺĕŦŬŦƔŦǀĞǇĂƌ<ĂŶĂƚĕŦŬůŦŒŦ^ŝŶǇĂůůĞƌŝŶŝŶƌĂƐŦŶĚĂŬŝ7ůŝƔŬŝ

güç ǀĞ
çıkışı
veŬĂŶĂƚ
ayar ĂĕŦŬůŦŒŦ
kanat ƐŝŶǇĂůůĞƌŝŶĚĞŶ
açıklığı sinyallerinden
dereceƌĞŐƌĞƐǇŽŶ
polinomĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ
regresyonŝůĞ
algoritması
bĞŬŝůŞekil
4͛ƚĞ 4’te
ĂŬƚŝĨ ak�
ŐƺĕfĕŦŬŦƔŦ
ĂǇĂƌ
ϯ͘ ĚĞƌĞĐĞ3.
ƉŽůŝŶŽŵ
ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶile
ŵŽĚĞů
ĕŦŬŦƔŦ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ƶ
ǀĞƌŝŶŝŶ
Ϭ-ϭϱϬϬ
ƐŶ͘
ĂƌĂƐŦ
ĞŒŝƚŝŵ
ŐƌƵďƵ͕
ϭϱϬϭ-ϮϱϬϬ
ƐŶ͘
ĂƌĂƐŦ
ŝƐĞ
ƚĞƐƚ
ŐƌƵďƵ
oluşturulan model çıkışı gösterilmektedir. Bu verinin 0-1500 sn. arası eği�m grubu, 1501-2500 sn. arasıŽůĂƌĂŬ
ise test
ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘ůŐŽƌŝƚŵĂƚĞƐƚůĞƌŝƐŽŶƵĐƵƐĞĕŝůĞŶǇƂŶƚĞŵŝŶйϵϴ͘ϯĚŽŒƌƵůƵŬŽƌĂŶŦŶĂƐĂŚŝƉŽůĚƵŒƵŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘
grubu olarak kullanılmış�r. Algoritma testleri sonucu seçilen yöntemin % 98.3 doğruluk oranına sahip olduğu

bĞŬŝů
5͛ƚĞ ŝƐĞ ƐĞĕŝůĞŶ ŵŽĚĞů ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ďĞůŝƌůĞŶĞŶ ĂŬƚŝĨ Őƺĕ ĕŦŬŦƔŦ ŝůĞ ĂǇĂƌ ŬĂŶĂƚ ĂĕŦŬůŦŒŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
görülmüştür.
<ŦƌŵŦǌŦĕŝǌŐŝĞůĚĞĞĚŝůĞŶƌĞŐƌĞƐǇŽŶŚĂƚƚŦŶŦŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵĚŽŒƌƵĞƚƌĂĨŦŶĚĂďĞůŝƌĞŶƐĞŬŝǌĞďĞŶǌĞƌĚĂŒŦůŦŵŦŶĂǇĂƌŬĂŶĂƚ
Şekil 5’te ise seçilen model tara�ndan belirlenen ak�f güç çıkışı ile ayar kanat açıklığı arasındaki ilişki
ĂĕŦŬůŦŒŦŶĚĂŬŝďŽƔůƵŬŶĞĚĞŶŝǇůĞŽůƵƔƚƵŒƵǀĞďƵǇƺǌĚĞŶĂǇŶŦĂǇĂƌŬĂŶĂƚĂĕŦŬůŦŒŦŶĚĂĨĂƌŬůŦĂŬƚŝĨŐƺĕĕŦŬŦƔĚĞŒĞƌůĞƌŝǀĂƌĚŦƌ͘

gösterilmiş�r. Kırmızı çizgi elde edilen regresyon ha�nı göstermektedir. Bu doğru etra�nda beliren sekize

4. EKZD>>7<>'/>DWZK'ZD/E/E^^7^dD7Ed'Z^zKEh

benzer dağılımın ayar kanat açıklığındaki boşluk nedeniyle oluştuğu ve bu yüzden aynı ayar kanat açıklığında

Ƶfarklı
ĕĂůŦƔŵĂĚĂ
ak�fĂŶůĂƚŦůĂŶ
güç çıkışĂŶŽƌŵĂůůŝŬ
değerleri ĂůŐŦůĂŵĂ
vardır. ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞŬŝŵĞǀĐƵƚ^ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵ ŝĕŝŶ
ƂŶĐĞůŝŬůĞ ƐĂŶƚƌĂůĚĞ ŬƵƌƵůƵ ďƵůƵŶĂŶ ^ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ŵŝŵĂƌŝƐŝŶŝŶ ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ bĞŬŝů 6͛ĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŶ
ƚĂŶŦƚŦŵůŦŬďŝƌ^ƐŝƐƚĞŵŝŵŝŵĂƌŝƐŝŶĚĞWǇƚŚŽŶŝůĞŐĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶĂŶŽƌŵĂůůŝŬĂůŐŦůĂŵĂƉƌŽŐƌĂŵŦDŽĚďƵƐdWŚĂďĞƌůĞƔŵĞƐŝ


4. ANORMALLİK ALGILAMA PROGRAMININ SCADA SİSTEMİ ENTEGRASYONU

Bu çalışmada anla�lan anormallik algılama uygulamasının santrallerdeki mevcut SCADA sistemlerine
entegrasyonu için öncelikleøùø67$6<218santralde 1kurulu bulunan SCADA sistemininøùø67$6<218mimarisinin2 incelenmesi
gerekmektedir. Şekil 6’da gösterilen tanı�mlık bir SCADA sistemi mimarisinde Python ile geliş�rilen anormallik
øVWHPFL

øVWHPFL

algılama programı Modbus TCP haberleşmesi ile SCADA sistemi proje sunucularına bağlanmaktadır. Bu
şekilde proje sunucularından gerekli sinyalleri okuyabilmektedir. Geliş�rilen programın arayüzü ise Şekil 7’de

0$.ø1(gö5(10(6ø%ø/*ø6$<$5,

gösterilmektedir.
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3\WKRQ
0RGEXV7&3

6818&8- 1
Proje Sunucusu +
.D\ÕW

6818&8- 2
Yedeklilik

Proje Sunucusu +
.D\ÕW

Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĂŶůĂƚŦůĂŶ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞŬŝŵĞǀĐƵƚ^ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵŝĕŝŶ
ƂŶĐĞůŝŬůĞ ƐĂŶƚƌĂůĚĞ ŬƵƌƵůƵ ďƵůƵŶĂŶ ^ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ŵŝŵĂƌŝƐŝŶŝŶ ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ bĞŬŝů 6͛ĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŶ
ƚĂŶŦƚŦŵůŦŬďŝƌ^ƐŝƐƚĞŵŝŵŝŵĂƌŝƐŝŶĚĞWǇƚŚŽŶŝůĞŐĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶĂŶŽƌŵĂůůŝŬĂůŐŦůĂŵĂƉƌŽŐƌĂŵŦDŽĚďƵƐdWŚĂďĞƌůĞƔŵĞƐŝ

øùø67$6<218- 1

øùø67$6<218- 2
øVWHPFL

øVWHPFL

0$.ø1(gö5(10(6ø%ø/*ø6$<$5,
3\WKRQ
0RGEXV7&3

6818&8- 1

6818&8- 2

Proje Sunucusu +
.D\ÕW

Yedeklilik

Proje Sunucusu +
.D\ÕW

h1ø7((1-...-8), ù$/7, 257$.YH7(ø$ù.21752/&h/(5ø

bĞŬŝů6'ĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶWƌŽŐƌĂŵŦŶ^^ŝƐƚĞŵŝŶĞŶƚĞŐƌĂƐǇŽŶƵ


bĞŬŝů7'ĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶWƌŽŐƌĂŵŦŶƌĂǇƺǌƺ
ŝůĞ ^ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽũĞ ƐƵŶƵĐƵůĂƌŦŶĂ ďĂŒůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ ƔĞŬŝůĚĞ ƉƌŽũĞ ƐƵŶƵĐƵůĂƌŦŶĚĂŶ ŐĞƌĞŬůŝ ƐŝŶǇĂůůĞƌŝ
ŽŬƵǇĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘'ĞůŝƔƚŝƌŝůĞŶƉƌŽŐƌĂŵŦŶĂƌĂǇƺǌƺŝƐĞbĞŬŝů7͛ĚĞŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
5. ^KEh>Z
Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ,^͛ůĞƌĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ƉůĂŶůĂŶĂŶ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶ ŵĂŬŝŶĞ ƂŒƌĞŶŵĞƐŝ ŝůĞ ŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
ĂŶůĂƚŦůŵŦƔƚŦƌ͘PǌĞůůŝŬůĞŐĞůŝƔŵŝƔďŝƌ^ǀĞǇĂ^ƐŝƐƚĞŵŝďƵůƵŶĂŶƐĂŶƚƌĂůůĞƌĚĞďƵƵǇŐƵůĂŵĂŝůĞŝůŝƔŬŝƐŝŽůĚƵŒƵĚƺƔƺŶƺůĞŶ
ƐŝŶǇĂůůĞƌǀĞƌŝƚĂďĂŶŦŶĚĂŶĕĞŬŝůĞƌĞŬŵĂŬŝŶĞƂŒƌĞŶŵĞƐŝĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŝůĞŵŽĚĞůůĞŶĞďŝůŝƌ͘ƌĚŦŶĚĂŶŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶďƵŵŽĚĞůůĞƌ
ƚĞƐƚǀĞƌŝƐŝŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬĚŽŒƌƵůĂŶĂďŝůŝƌǀĞǇĂĚŽŒƌƵůƵŬǇƺǌĚĞůĞƌŝŵƵŬĂǇĞƐĞĞĚŝůĞƌĞŬĞŶǇƺŬƐĞŬďĂƔĂƌŦǇĂƐĂŚŝƉĂůŐŽƌŝƚŵĂŝůĞ
ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂƐŦ ŐĞůŝƔƚŝƌŝůĞďŝůŝƌ͘ ŶŽƌŵĂůůŝŬ ĂůŐŦůĂŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ŝůĞ ŽƉĞƌĂƚƂƌ ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ĨĂƌŬ
ĞĚŝůĞŵĞǇĞďŝůĞĐĞŬĂƌŦǌĂůĂƌǀĞǇĂĞƔŝŬĚĞŒĞƌůĞƌŝŝůĞƐŽŶĂĚĂŶĨĂƌŬĞĚŝůĞĐĞŬƐŽƌƵŶůĂƌďƵƐŽƌƵŶůĂƌŽůƵƔŵĂĚĂŶĂůŐŦůĂŶĂďŝůŝƌ͘Ƶ
ǇĞƚĞŶĞŬƂǌĞůůŝŬůĞŝŶƐĂŶƐŦǌ,^͛ůĞƌĚĞĚĂŚĂĨĂǌůĂƂŶĞŵƚĂƔŦŵĂŬƚĂĚŦƌ͘


<zE<>Z

205

[1] /͘ ŚŵĞĚ͕ ͘ ĂŐŶŝŶŽ ĂŶĚ z͘ ŝŶŐ͕ ΗhŶƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ŶŽŵĂůǇ ĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂƐĞĚ ŽŶ DŝŶŝŵƵŵ ^ƉĂŶŶŝŶŐ dƌĞĞ
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞĚ ŝƐƚĂŶĐĞ DĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ,ǇĚƌŽƉŽǁĞƌ dƵƌďŝŶĞƐ͕Η / dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶ ƵƚŽŵĂƚŝŽŶ
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ǀŽů͘ϭϲ͕ŶŽ͘Ϯ͕ƉƉ͘ϲϱϰ-ϲϲϳ͕ƉƌŝůϮϬϭϵ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϵͬd^͘ϮϬϭϴ͘Ϯϴϰϴϭϵϴ͘

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada HES’lerde kullanılması planlanan anormallik algılama uygulamasının makine öğrenmesi ile
geliş�rilmesi anla�lmış�r. Özellikle gelişmiş bir SCADA veya DCS sistemi bulunan santrallerde bu uygulama ile
ilişkisi olduğu düşünülen sinyaller veri tabanından çekilerek makine öğrenmesi algoritmaları ile modellenebilir.
Ardından oluşturulan bu modeller test verisi kullanılarak doğrulanabilir veya doğruluk yüzdeleri mukayese
edilerek en yüksek başarıya sahip algoritma ile anormallik algılama uygulaması geliş�rilebilir. Anormallik
algılama uygulamaları ile operatör tara�ndan fark edilemeyebilecek arızalar veya eşik değerleri ile son adan
fark edilecek sorunlar bu sorunlar oluşmadan algılanabilir. Bu yetenek özellikle insansız HES’lerde daha fazla
önem taşımaktadır.
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Özet
Elektrik şebekesi altyapıları son yirmi yıldan beri değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üre�mi alterna�f ve temiz elektrik üre�mi sağlamak amacıyla son yirmi yıldır pozi�f
bir ivme ile artmaktadır. Bu durum, sera gazı emisyonlarını azaltacak ve enerji arz güvenliğini sağlamanın yanı
sıra enerji ithala�nı da azaltacak�r. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üre�mlerin kesin�li ve değişken
olması ve bu kaynaklardan üre�m yapan santrallerin toplam kurulu güçteki paylarının giderek ar�yor olması
nedeniyle şebeke yöne�mi, tüke�me göre üre�mi ayarlama felsefesinden üre�me göre tüke�mi ayarlama
felsefesine dönmelidir. Akıllı şebekelerin en önemli unsurlarından biri olan talep tara� yöne�mi talebi tepe
tüke�mlerin gerçekleş�ği zamandan düşük tüke�mlerin gerçekleş�ği zamana kaydırarak ve tepe tüke�mleri
azaltarak şebekenin güvenilirliğini ve kararlılığını ar�rmayı vaat etmektedir. Talep tara� yöne�m programları,
talep cevabı programları ile talebin kaydırılması ve enerji tasarrufu programları ile enerji verimliliği olmak
üzere iki ana faaliye� içermektedir. Her ne kadar talep tara� yöne�mi enerji verimliliği ve talep yanı� olmak
üzere iki ayrı kavrama sahip olsa da talep yanı�nın özellikle dağı�m şebekesinde enerji verimliliği sağlayabilme
konusunda yadsınamaz faydaları olduğu unutulmamalıdır. Tepe tüke�mlerin azal�lması ve tüke�mlerin düşük
talep zamanlarına kaydırılması oldukça önemlidir, çünkü kayıplar akımın karesiyle oran�lıdır. Bu nedenle tepe
tüke�mlerin talep tara� yöne�mi sayesinde azal�lması şebekenin verimliliğini ar�racak�r. Bu çalışmada, talep
tara� yöne�minin elektrik şebekesinde verimliliğin ar�rılması ve kayıpların azal�lmasına yönelik potansiyel
faydaları literatürdeki teorik ve pra�k örneklerle ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Akıllı şebekeler, verimlilik, talep tara� yöne�mi

Abstract
Electricity grid infrastructures have been changed and developed for last two decades. Especially renewable
energy-based electricity genera�on have been u�lized with a posi�ve momentum for last two decades as to
generate alterna�ve and clean electricity genera�on. This would reduce greenhouse emissions and deﬂates
energy imports along with ensures energy supply security. Since renewable energy sources’ intermi�ent
and variable genera�on characteris�cs and their increasing propor�on of these sources in total installed
power plants, grid management philosophy must return from supply-side management to demand side
management. Demand side management as an important key of the smart grids promises to increase reliability
and stability of the grid by shi�ing demand from peak period to low consump�on period and reducing of the
peak demand. Demand side management programs contain two main opera�on which are demand shi�ing
by demand response programs and energy eﬃciency by energy conserva�on programs. Although demand
side management has two concepts are energy eﬃciency and demand response, it should be noted that
demand response has incontrover�ble beneﬁts on providing energy eﬃciency in especially distribu�on
grid. The peak load reduc�on and demand shi�ing are considerable important for distribu�on grid because
energy losses are propor�onal to the square of the current. So, peak load reduc�on by means of the demand
side management will improve eﬃciency of the grid. In this study, the poten�al beneﬁts of demand side
management on increasing energy eﬃciency and decreasing losses in the grid are discussed via theore�cal
and prac�cal examples in the literature.Keywords: Smart grids, eﬃciency, demand side management.
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1. GİRİŞ
Elektrik şebekesi altyapısı son yirmi yıldan beri değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üre�mi, enerji tedarik güvenliğinin yanı sıra sera
gazı emisyonlarını ve enerji ithala�nı azaltmak, alterna�f ve temiz elektrik üre�mi sağlamak
amacıyla son yirmi yıldır pozi�f bir ivme ile artmaktadır. Ayrıca elektrikli araçların gelecekte
yaygınlaşacak olması ne�cesinde şebekenin güvenli ve is�krarlı bir şekilde çalışabilmesini
sağlamak için günümüz elektrik şebekesi yenilenmeli ve modernize edilmelidir. Modernizasyon
ve yenilemenin yanı sıra, yürütülmesi gereken bir diğer konu da şebeke yöne�mi felsefesinin
değişmesidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üre�mlerin kesin�li ve değişken olması
ve bu kaynaklardan üre�m yapan santrallerin toplam kurulu güçteki paylarının giderek ar�yor
olması nedeniyle şebeke yöne�m felsefesi, tüke�me göre üre�mi ayarlama felsefesinden
üre�me göre tüke�mi ayarlama felsefesine dönmelidir. Üre�me göre tüke�mi ayarlamak,
talep tara�nın yöne�mi olarak adlandırılmaktadır ve gelecekteki akıllı şebekelerin en önemli
unsurlarından biri olacak�r.
Geleneksel elektrik şebekesinde elektrik arzı, elektrik talebini takip edecek şekilde yapılmaktadır
ve üre�m kapasitesinin %20’si sadece tepe(pik) tüke�mleri karşılamak için kullanılmaktadır. Fakat
bu tepe tepe tüke�mler toplam üre�m yapılan zamanın sadece %5’inde kullanılmaktadır [1].
Talep tara�nın yöne�lmesiyle talebe göre üre�min yöne�lmesi yerine istenen tüke�m proﬁline
göre talep oluşturulabilir. Akıllı şebekelerin önemli bir unsuru olan talep tara� yöne�mi, tepe(pik)
talebi azaltarak ve/veya elektrik talebini bu tepe tüke�mlerin gerçekleş�ği zaman diliminden
kaydırarak şebekenin güvenilirliğini ve is�krarını ar�rmayı vaat etmektedir. Talep tara� yöne�m
programları, talep cevabı programları ile talebin kaydırılması ve enerji tasarrufu programları
ile enerji verimliliği olmak üzere iki ana faaliyet içermektedir [2]. Talep tara� yöne�mi, enerji
verimliliği ve talep yanı� ayrı ayrı olmak üzere iki misyon içermesine rağmen, talep yanı�nın
özellikle dağı�m şebekesinde şebekede enerji verimliliği sağlama üzerinde tar�şılmaz etkileri
söz konusudur. Çünkü talep tara�nın yöne�miyle tepe tüke�mlerin oluştuğu zamanlarda
devreye girecek olan pahalı santrallere olan ih�yacın ortandan kalkması ve şebeke kararlılığının
sağlanmasının yanı sıra tepe yükün azal�lması ve talep eğrisinin değişimiyle özellikle dağı�m
şebekesindeki kayıplar azal�labilir.
Talep tara� yöne�mi konusunda 1985 yılında Clark W. Gellings tara�ndan yazılan makalede [3]
talep tara�nın yöne�mi, tüke�cinin elektrik tüke�minin elektrik sağlayıcısının istediği tüke�m
proﬁlini oluşturacak biçimde değişimini sağlamak için oluşturulan planlama, takip etme ve
yönetme etkinlileri olarak tanımlanmış�r ve Şekil 1’de gösterilen al� farklı yük şekillendirme
stratejisini önermiş�r.
Bu çalışmada, talep tara� yöne�mi ve talep tara� yöne�minin elektrik şebekesinde verimliliğin
ar�rılması üzerindeki potansiyel faydaları literatürde gerçekleş�rilmiş teorik ve pra�k örnekler
üzerinden tar�şılmış�r.
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Talep tarafı yönetimi konusunda 1985 yılında Clark W. Gellings tarafından yazılan makalede [3] talep
tarafının yönetimi, tüketicinin elektrik tüketiminin elektrik sağlayıcısının istediği tüketim profilini
oluşturacak biçimde değişimini sağlamak için oluşturulan planlama, takip etme ve yönetme
etkinlileri olarak tanımlanmıştır ve Şekil 1’de gösterilen altı farklı yük şekillendirme stratejisini
önermiştir.

Puant talebi azaltma

Düşük talep zamanlarını
doldurma

Talep sakınımı
(tasarruf)

Esnek yük
şekillendirme

Stratejik talep
arttırma

Yük kaydırma

Şekil 1. Clark W. Gellings tarafından önerilen talep tarafı yönetim stratejileri [3].

2. TALEP TARAFI YÖNETİMİNİN ŞEBEKE VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ
Bir güç sisteminin güvenirliği üre�m faaliyetleri, ile�m faaliyetleri ve dağı�m faaliyetleri olmak üzere üç
hiyerarşik seviyede incelenmektedir [4]. Talep tara� yöne�mi (TTY) uygulamamalarının bu üç hiyerarşik
faaliyet üzerinde teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda pozi�f etkileri söz konusudur [5]. Tüke�m
proﬁlinin değiş�rilmesinin elektrik şebekesindeki kayıpları azaltmadaki rolü üzerine yapılan teorik nicel tahmin
çalışmasında [6] �pik bir elektrik şebekesinde meydana gelen toplam kayıpların
%29’unun sabit kayıplar olduğu, %71’inin ise değişken yani yüke bağlı kayıplar olduğu tespit edilmiş�r. Bu durum
yük proﬁlinin yöne�lmesinin önemini ve TTY uygulamalarının elektrik şebekesinde kararlılığın ar�rılmasının
yanı sıra şebekede verimlilik ar�şı anlamında da olumlu katkılarının olabileceğini göstermektedir.
Elektrik şebekesinde dağı�m sistemlerinde gerilim seviyesi düşük olduğundan akımlara bağlı kayıplar daha
fazla söz konusu olmaktadır. Bu nedenle dağı�m sistemleri üzerinde uygulanacak olan TTY uygulamaları dağı�m
şebekesindeki kayıpların azal�lmasında önemli rol oynayacak�r. Tipik bir elektrik şebekesinde meydana gelen
kayıpların %44’ü düşük gerilim seviyesinde meydana gelmektedir ve düşük gerilim seviyesinde meydana
gelen bu kayıpların %63’ü yük proﬁline bağlı kayıplar olduğu ortaya koyulmuştur [6]. TTY uygulamaları temel
olarak iki �p tüke�ci üzerinde uygulanmaktadır. Birinci gruptaki tüke�ciler büyük tüke�m değerlerine sahip
tüke�cilerdir. İkinci gruptaki tüke�ciler ise konutlarda yaşayan tüke�cilerdir. Bu çalışmada daha çok konutların
bulunduğu tüke�m bölgelerindeki TTY uygulamalarının şebeke verimliliği üzerinde olan etkileri örnekler
üzerinden sunulmuştur.
Konutlardaki tüke�cilerin kullanmış olduğu yükler TTY kapsamında ötelenemez, ötelenebilir ve ayarlanabilir
yükler olmak üzere üç ana grupta incelenebilir. Bilgisayar, televizyon, �rın, küçük ev gereçleri ötelenemez
yükler olarak değerlendirilebilirken, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli otomobil gibi yükler ise
ötelenebilir yük grubunda değerlendirilebilir. Klima, ısı�cılar ve nemlendiriciler gibi yükler ise TTY kapsamında
gerekli teknik altyapı oluşturularak ayarlanabilir yük kategorisinde değerlendirilebilir. Konutlarda kullanılan
yüklerin TTY ile uygun bir şekilde yöne�lmesi ile elde edilebilecek verimliliğe ilişkin yapılan bir çalışmada
İngiltere’deki dağı�m şebekesinde oluşan tepe tüke�mlerin %10 azal�lması durumunda elektrik şebekesinde
oluşan kayıpların yıllık 4GWh azal�labileceği ortaya konulmuştur [6]. Konutlarda kullanılan ötelenebilir
yüklerin TTY yöne�mi kapsamındaki potansiyelini göstermesi bakımından yapılan bir başka çalışmada
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ise Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde bir milyon konut tüke�cisinin sadece %10’unun bulaşık
makinesi veya çamaşır makinesinin yöne�lmesi durumunda çamaşır makinelerinin yöne�lmesi senaryosu
için 5MW, bulaşık makinelerinin yöne�lmesi durumu için ise 10MW’lık şekillendirilebilecek esnek yük
potansiyelinin olduğu tespit edilmiş�r [7].
Talep tara� yöne�minde (Demand side management) kullanılan talep cevabı (demand response)
uygulamalarının 2015 yılında Avrupa’daki toplam kapasitesi 4,2 GW iken bu potansiyelin 2050 yılında 91 GW
olacağı beklenmektedir. Avrupa ülkelerinde talep cevabı uygulamalarında kullanılabilecek yük miktarının kış
sezonundaki toplam tepe tüke�me oranı 2015 yılında %0,8 iken bu oranın 2050 yılında
%34,5’a ulaşması beklenmektedir [8]. TTY kapsamında talep cevabı uygulamalarında kullanılabilecek yük
miktarının fazla olması tepe tüke�mlerin azal�lmasında daha fazla seçenek ortaya çıkması demek olup, tepe
tüke�mlerin mümkün olduğunca azal�larak tüke�mlerin az olduğu zaman dilimlerine kaydırılması elektrik
şebekesindeki verimliliğin ar�rılmasında önemli bir �rsa�r. Tablo 1’de Avrupa’da 2050 yılında en fazla talep
cevabı kapasitesi potansiyeli beklenen ilk 10 ülkedeki talep cevabı kapasitesi ve bu kapasitenin tepe tüke�me
oranları verilmiş�r.
Portekiz’de “Energias de Portugal” (EDP) şirke� tara�ndan akıllı şebekelerin geliş�rilmesi üzerine gerçekleş�rilen
“InovGrid” pilot projesi ile dağı�m şebekesinde talep tara� yöne�mi ve akıllı şebeke uygulamalarıyla elektrik
Tablo 1. Avrupa’da 2050 yılında en fazla talep cevabı kapasitesi potansiyeli beklenen ilk 10 ülkedeki
talep cevabı kapasitesi ve bu kapasitenin tepe tüketime oranları [8].

Ülke
İtalya
İspanya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İngiltere
Romanya
Hollanda
Portekiz
İsveç

Talep Cevabı
Kapasitesi (GW)
21,7
15,6
8,5
7,6
4,6
4,5
3,0
3,0
2,6
2,2

Talep cevabı kapasitesinin
tepe tüketime oranı (%)
31,0
29,6
6,8
6,5
38,6
5,4
25,2
40,8
27,1
6,6

Portekiz’de enerji
“Energias
de Portugal”
(EDP) şirketi
tarafından
akıllı şebekelerin
üzerine
şebekesinde
verimliliğinin
ar�rılması,
maliyetlerin
düşürülmesi,
eş zamanlıgeliştirilmesi
operasyon etkinliğinin
gerçekleştirilen
“InovGrid”
pilot
projesi
ile
dağıtım
şebekesinde
talep
tarafı
yönetimi
ve
akıllı
ar�rılması hedeﬂenmiş�r. “InovCity” olarak adlandırılan “InovGrid” pilot projesi, 30 bin kullanıcıyışebeke
kapsayan
uygulamalarıyla elektrik şebekesinde enerji verimliliğinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, eş
Évora belediyesinde uygulanmış�r ve sonuçta %45’e varan enerji verimliliği kazanımı elde edilmiş�r [9].
zamanlı operasyon etkinliğinin arttırılması hedeflenmiştir. “InovCity” olarak adlandırılan “InovGrid” pilot
projesi, 30 bin kullanıcıyı kapsayan Évora belediyesinde uygulanmıştır ve sonuçta %45’e varan enerji
verimliliği
elde edilmiştir
[9].
Akıllı
şebekekazanımı
araş�rma-geliş�
rme çalışmalarında
dünyada önce gelen ülkelerden biri olan Amerika Birleşik
Devletleri’nde birçok elektrik dağı�m şirke� tara�ndan gerçekleş�rilen talep tara� yöne�mi uygulamalarıyla
Akıllı şebeke araştırma-geliştirme çalışmalarında dünyada önce gelen ülkelerden biri olan Amerika
ilgili
dağı�Devletleri’nde
m şebekeleri önemli
şı eldeşirketi
etmişlerdir.
Burada
dikkat edilmesitalep
gereken
husus,
dağı�m
Birleşik
birçokverimlilik
elektrik ar�
dağıtım
tarafından
gerçekleştirilen
tarafı
yönetimi
şirketlerinin
talepilgili
yöne�
mi kapsamında
ortaya verimlilik
koyduklarıartışı
hedeﬂ
er,etmişlerdir.
teknik altyapı
için dikkat
gerçekleş�
rdikleri
uygulamalarıyla
dağıtım
şebekeleri önemli
elde
Burada
edilmesi
gereken
husus,
şirketlerinin
talep yönetimi
kapsamında
koydukları
teknik
ya�
rımlar ve
eldedağıtım
edilen sonuçlara
ulaşılma
başarısıdır.
Bu dağı�mortaya
şirketlerinin
2017hedefler,
yılında konutların
altyapı
için
gerçekleştirdikleri
yatırımlar
ve
elde
edilen
sonuçlara
ulaşılma
başarısıdır.
Bu
dağıtım
bulunduğu tüke�m bölgelerinde ve endüstriyel/�cari tüke�m bölgelerinde tepe tüke�mlerin azal�lmasıyla
şirketlerinin 2017 yılında konutların bulunduğu tüketim bölgelerinde ve endüstriyel/ticari tüketim
elde
e�kleri vetepe
hedeﬂ
edikleri enerji
tasarrufu miktarları
Tablove2’de
verilmiş�r. enerji tasarrufu miktarları
bölgelerinde
tüketimlerin
azaltılmasıyla
elde ettikleri
hedefledikleri
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı elektrik dağıtım şirketlerinin talep tarafı
yönetimi ile hedefledikleri ve elde ettikleri enerji tasarrufu miktarları [10].

altyapı için gerçekleştirdikleri yatırımlar ve elde edilen sonuçlara ulaşılma başarısıdır. Bu dağıtım
şirketlerinin 2017 yılında konutların bulunduğu tüketim bölgelerinde ve endüstriyel/ticari tüketim
bölgelerinde tepe tüketimlerin azaltılmasıyla elde ettikleri ve hedefledikleri enerji tasarrufu miktarları
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı elektrik dağıtım şirketlerinin talep tarafı
yönetimi ile hedefledikleri ve elde ettikleri enerji tasarrufu miktarları [10].
Duke Energy Florida
Tüketim Bölgesi

Enerji Tasarrufu Hedefi (GWh) Gerçekleşen (GWh)

Başarı oranı

Yerleşim

21

46

%219

Ticari/Endüstriyel

12

35

%292

Toplam

33

82

%248

Florida
LightCompany
Company
FloridaPower
Publicand
Utilities
Tüketim Bölgesi

Enerji Tasarrufu Hedefi (GWh) Gerçekleşen (GWh)

Başarı oranı

Yerleşim
Yerleşim

22,8
0,038

23,6
0,849

%104
%2234

Ticari/Endüstriyel
Ticari/Endüstriyel 24,7
0,094

47,7
0

%193
%0

Toplam
Toplam

71,4
0,849

%150
%643

47,5
0,132

Gulf Power Company
Tüketim Bölgesi

Enerji Tasarrufu Hedefi (GWh) Gerçekleşen (GWh)

Başarı oranı

Yerleşim

4,2

4,79

%114

Ticari/Endüstriyel

1,5

0,30

%20

Toplam

5,7

5,09

%89

Tampa Electric Company
Tüketim Bölgesi

Enerji Tasarrufu Hedefi (GWh) Gerçekleşen (GWh)

Başarı oranı

Yerleşim

4,8

14,9

%311

Ticari/Endüstriyel

8,0

30,2

%378

Toplam

12,8

45,2

%353

Yukarıdaki
tabloda
sunulan
gerçek
uygulama
örnekleri
talep
tara�
yöne�
mi uygulamaları
ne�cesinde
Yukarıdaki
tabloda
sunulan
gerçek
uygulama
örnekleri
talep
tarafı
yönetimi
uygulamaları
neticesinde
elektrik
verimlilik
ar�artışı
şı ve ve
enerji
tasarrufu
sağlanabileceğini
göstermektedir.
TalepTalep
tara�tarafı
elektrikşebekesinde
şebekesinde
verimlilik
enerji
tasarrufu
sağlanabileceğini
göstermektedir.
yönetimi
uygulamalarının
gerçek
hayatta
uygulanabilmesi
ve teknik
altyapı
gerekmektedir.
yöne�
mi uygulamalarının
gerçek
haya�
a uygulanabilmesi
içiniçin
ya�yatırım
rım ve teknik
altyapı
gerekmektedir.
Bununla birlikte talep tarafı yönetimine katılacak müşteri sayısı da önemli bir parametredir. Teknik
Bununla birlikte talep tara� yöne�mine ka�lacak müşteri sayısı da önemli bir parametredir. Teknik altyapı ve
altyapı ve yatırımlar gerçekleşse dahi uygun olmayan ve tüketicinin tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi
ya�
rımlar gerçekleşse
dahi uygun
olmayan ve tüke�
cininverimliliği
tüke�m alışkanlıklarını
değiş�
başaramayan
talep yönetimi
uygulamalarından
enerji
anlamında fayda
eldermeyi
etmekbaşaramayan
söz konusu
talep
yöne�mi uygulamalarından
fayda elde
etmek
söz konusu
olamayacak�
r.
olamayacaktır.
Bu nedenle talepenerji
tarafıverimliliği
yönetimi anlamında
uygulamalarında
talep
tarafındaki
tüketicilerin
katılım
ve katılımdaki
elektrik şebekesinde
talep
yönetimiyle
elde
enerji
tasarrufuna
yani
Buoranı
nedenle
talep tara� süreklilikleri
yöne�mi uygulamalarında
talep tara�
ndaki
tüke�cilerin
ka�
lım oranı
ve ka�lımdaki
verimlilik artışına doğrudan etki etmektedir.
süreklilikleri elektrik şebekesinde talep yöne�miyle elde enerji tasarrufuna yani verimlilik ar�şına doğrudan
etki
etmektedir.
Amerika
Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren BGE elektrik şirketinin talep tarafı yönetimi kapsamında
uyguladığı “PeakRewards” talep cevabı programı (demand response program) ve “Quick Home Energy
Check-up
(QHEC)”
programı ile
2017-2018
yıllarında
bir yıllık
pilot
neticesinde
müşteri
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde
faaliyet
gösteren
BGE elektrik
şirke�
ninproje
talepçalışması
tara� yöne�
mi kapsamında
%73,6 katılım oranı ve 1062 MWh enerji tasarrufu sağlanmıştır [11]. Tablo 3’te Amerika Birleşik
uyguladığı “PeakRewards” talep cevabı programı (demand response program) ve “Quick Home Energy
Devletleri’nin Maryland eyaletinde faaliyet BGE elektrik şirketinin 2017-2018 yıllarında uyguladığı pilot
Check-up
programı
ile 2017-2018
yıllarında bir yıllık pilot proje çalışması ne�cesinde müşteri
proje ve(QHEC)”
elde ettikleri
kazanımlar
sunulmuştur.

%73,6 ka�lım oranı ve 1062 MWh enerji tasarrufu sağlanmış�r [11]. Tablo 3’te Amerika Birleşik
Tablo 3. Amerika
Birleşik
Devletleri’nin
eyaletinde
faaliyet
BGE elektrik
şirketinin
2017-2018
Devletleri’nin
Maryland
eyale�
nde faaliyetMaryland
BGE elektrik
şirke�nin
2017-2018
yıllarında
uyguladığı
pilot proje
yıllarında uyguladığı pilot proje ve elde ettikleri kazanımlar [11].
ve elde e�kleri kazanımlar sunulmuştur.

Bütçe

Harcanan

Talep
yönetimiyle
hedeflenen

Gerçekleşen
enerji
tasarrufu

Talep cevabı
programına
katılım

Katılan
müşteri

Ortalama
katılım
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uyguladığı “PeakRewards” talep cevabı programı (demand response program) ve “Quick Home Energy
Check-up (QHEC)” programı ile 2017-2018 yıllarında bir yıllık pilot proje çalışması neticesinde müşteri
%73,6 katılım oranı ve 1062 MWh enerji tasarrufu sağlanmıştır [11]. Tablo 3’te Amerika Birleşik
Devletleri’nin Maryland eyaletinde faaliyet BGE elektrik şirketinin 2017-2018 yıllarında uyguladığı pilot
proje ve elde ettikleri kazanımlar sunulmuştur.
Tablo 3. Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde faaliyet BGE elektrik şirketinin 2017-2018
yıllarında uyguladığı pilot proje ve elde ettikleri kazanımlar [11].

Bütçe

Harcanan

Talep
yönetimiyle
hedeflenen
enerji tasarrufu
(MWh)

46.300.000$ 6.962.746$

Talep cevabı
Gerçekleşen
programına
enerji
katılım
tasarrufu
sağlayabilecek
(MWh)
müşteri sayısı

15.797

1062

1.094.301

Katılan
müşteri
sayısı

Ortalama
katılım
oranı

804.966

%73,6

Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan bir diğer pilot proje örneği ise Entergy Arkansas elektrik şirke�nin
“Energy Eﬃciency Home Energy Solu�ons” isimli talep cevabı programı projesidir. Bu pilot proje için 2013Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan bir diğer pilot proje örneği ise Entergy Arkansas elektrik
2017
yılları arasında
yapılan ya�
rımlar,
hedeﬂSolutions”
enen enerji
tasarrufu,
elde deşilen
sonuçlar
ve talep
şirketinin
“Energy Efficiency
Home
Energy
isimli
talep cevabı
programı
projesidir.
Bu yöne�
pilot mi
proje için 2013-2017
arasındaTablo
yapılan
programına
ka�lan ka�yılları
lımcı sayıları
4’teyatırımlar,
verilmiş�r.hedeflenen enerji tasarrufu, elde deşilen sonuçlar
ve talep yönetimi programına katılan katılımcı sayıları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Amerika Birleşik Devletleri’nde Entergy Arkansas adlı elektrik şirketinin 2013-2017 yılları
arasında uyguladığı “Energy Efficiency Home Energy Solutions” isimli talep cevabı programı pilot
projesinin sonuçları [11].
Gerçekleşen
Tasarruf
Miktarı
(MWh)

Katılımcı Sayısı

Yıllar

Bütçe ($)

Harcanan ($)

Enerji
Tasarrufu
Hedefi (MWh)

2013

8.659.482

4.329.741

4.011

13.935,56

6.431

2014

11.269.924

11.216.692

15.811

16.642,35

8.058

2015

15.696.615

11.025.851

23.973

25.204,38

8.956

2016

15.097.877

14.042.588

25.612

24.842,38

7.090

2017

11.798.620

11.736.577

22.638,74

25.757,46

7.733

3. SONUÇ
Elektrik şebekesinin altyapısı son yıllarda oldukça önemli değişimlere uğramaktadır. Özellikle çevresel
kaygılar ve fosil yakıtların ithalatı ile ilgili problemler ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneltmektedir. Bunun neticesinde son yirmi yıldır yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretimi yapan santrallerin mevcut elektrik şebekesine entegrasyonu hızla artmaktadır. Diğer taraftan
gün içerisinde elektrik tüketimi sabit kalmamakta, kimi zaman veya zamanlarda tepe tüketimler
görülmektedir. Tepe tüketimlerin karşılanabilmesi bir elektrik şebekesinin kararlılığı açısından oldukça
önemli bir konudur. Tepe tüketimleri karşılamak için tepe tüketim periyotlarında (puant saatler) devreye
giren ve yüksek enerji fiyatından elektrik sağlayan fosil yakıt tabanlı santrallere olan ihtiyaca yol
açmaktadır. Bununla birlikte, elektrik şebekelerinde sabit kayıpların yanı sıra yüke bağlı kayıplar söz
konusudur ve bu kayıplar akımın karesi ile orantılıdır. Bu nedenle elektrik şebekesinde talep tarafındaki
tüketimlere bağlı olarak oluşan tepe tüketimler elektrik şebekesindeki kayıpların artmasına ve
verimliliğin düşmesine neden olmaktadır.
Elektrik şebekelerinde üretim tarafında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan santrallerin
çoğalmasıyla arz tarafının değişken olması elektrik şebekesindeki yönetim felsefesinin değişmesini
gerekli kılmaktadır. Geleneksel elektrik şebekesinde tüketime göre üretim felsefesi söz konusu iken, arz
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3. SONUÇ
Elektrik şebekesinin altyapısı son yıllarda oldukça önemli değişimlere uğramaktadır. Özellikle çevresel kaygılar
ve fosil yakıtların ithala� ile ilgili problemler ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Bunun
ne�cesinde son yirmi yıldır yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üre�mi yapan santrallerin mevcut
elektrik şebekesine entegrasyonu hızla artmaktadır. Diğer tara�an gün içerisinde elektrik tüke�mi sabit
kalmamakta, kimi zaman veya zamanlarda tepe tüke�mler görülmektedir. Tepe tüke�mlerin karşılanabilmesi
bir elektrik şebekesinin kararlılığı açısından oldukça önemli bir konudur. Tepe tüke�mleri karşılamak için tepe
tüke�m periyotlarında (puant saatler) devreye giren ve yüksek enerji ﬁya�ndan elektrik sağlayan fosil yakıt
tabanlı santrallere olan ih�yaca yol açmaktadır. Bununla birlikte, elektrik şebekelerinde sabit kayıpların yanı sıra
yüke bağlı kayıplar söz konusudur ve bu kayıplar akımın karesi ile oran�lıdır. Bu nedenle elektrik şebekesinde
talep tara�ndaki tüke�mlere bağlı olarak oluşan tepe tüke�mler elektrik şebekesindeki kayıpların artmasına
ve verimliliğin düşmesine neden olmaktadır.
Elektrik şebekelerinde üre�m tara�nda yenilenebilir enerji kaynaklarından üre�m yapan santrallerin
çoğalmasıyla arz tara�nın değişken olması elektrik şebekesindeki yöne�m felsefesinin değişmesini gerekli
kılmaktadır. Geleneksel elektrik şebekesinde tüke�me göre üre�m felsefesi söz konusu iken, arz tara�nda
yoğun bir şekilde yenilenebilir kaynağın söz konusu olması üre�me göre tüke�m felsefesini gerekli kılmaktadır.
Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını şebekeye entegre edebilmek, tepe tüke�mlerin oluşturduğu kayıpları
azaltarak daha verimli bir elektrik şebekesi oluşturabilmek, tümüyle izlenebilir ve kontrol edilebilir bir elektrik
şebekesi için akıllı şebeke araş�rma ve geliş�rme çalışmaları yapılmaktadır. Akıllı şebeke çalışmalarında
talep tara�nın yöne�mi en önemli unsurlardan biridir. Talep tara�nın yöne�miyle hem şebeke verimliliği
ar�rılabilmekte hem de üre�m-tüke�m dengesi sağlanarak şebekenin kararlı çalışması sağlanabilmektedir.
Bu çalışmada talep tara� yöne�minin elektrik şebekesinde verimliliğin ar�rılması ve kayıpların azal�lmasına
yönelik potansiyel faydaları literatürdeki teorik ve pra�k örneklerle ortaya konulmuştur. İncelenen teorik ve
gerçek çalışmaların sonuçları, ka�lımın fazla olduğu talep tara� yöne�mi programları ile elektrik şebekelerinde
özellikle de dağı�m şebekelerinde kayıpların azal�larak enerji tasarrufu ve verimlilik ar�şının sağlanabileceğini
göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus söz konusudur. Bunlardan birincisi talep
tara� yöne�mi gerçekleş�rebilmek için, elektrik sağlayıcılarının hedeﬂer belirleyerek gerekli teknik altyapı ve
uygulama için ya�rım bütçesi ayırması gerekliliğidir. Bir diğer husus ise, talep tara� yöne�minde uygulanan talep
cevabı programlarının tüke�cileri bu programlara ka�lmaya cezbedici ve ikna edici olması gerekliliğidir. Çünkü
talep cevabı programlarına kısıtlı ka�lımın olması talep tara� yöne�miyle elde edilebilecek faydaları çok sınırlı
tutacak�r. Bu nedenle daha verimli ve daha kararlı bir elektrik şebekesi oluşturabilmek için talep tara� yöne�mi
konusunda elektrik şebekesindeki elektrik sağlayıcılarının tüke�ciyi cezbeden talep cevabı programlarını
tüke�cileri bilinçlendirerek geliş�rmesi, ya�rım yapması ve uygulamaya koyması gerekmektedir.
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