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B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) bölgesinde devam eden ve EPDK tarafından 2018 Ocak döneminde 

AR-GE projesi olarak desteklenmesi kabul edilen “Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidroelektrik 

Santrallerin (HES) İzole Ada Modunda Şebekeyi Beslemesi İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı 

Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi”nde danışman firma olarak EPRA Elektrik Enerji İnş. Tic. Ltd. ti. ile 4 Haziran 2018 

tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje başlangıcı, sözleşme imzalanma tarihi ile aynıdır. Proje kapsamında 

şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumlarında, dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin planlı bir şekilde izole 

ada modunda çalıştırılması amaçlanmaktadır. Normal çalışma koşulları altında şebeke ile senkron (on-grid) 

çalışan dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin, şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumunda, izole ada (off-grid) 

modda çalıştırılması suretiyle, uzun süreli kesintilerin etkilerini azaltarak dağıtım şebekesinin tedarik 

sürekliliği göstergelerinde iyileşme sağlamak ve uzun süreli kesintiler nedeniyle HES’lerin boşa akan su 

miktarını minimize ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Planlanmamış ada modu, bir veya daha fazla dağıtık generatör (DG) biriminin, şebeke güç kaynağını kaybettiği 

zaman dağıtım şebekesinin bir bölümüne planlanmamış şekilde enerji vermeye devam ettiği durumdur. 

Sistem, özellikle kendisini destekleyecek şekilde tasarlanmadığında tehlikelere ve risklere maruz kalabilir. 

Planlanmamış ada durumunda, güç kalitesi, senkronizasyon kaybı, topraklama, koruma koordinasyonu ve 

kişisel güvenlik problemleri yer almaktadır. Bununla birlikte, dağıtım şebekesine bağlı özellikle hidrolik DG 

ünitelerin, gerektiğinde planlı bir şekilde izole ada modunda çalışması suretiyle elde edilen faydalar, dağıtım 

şebekesindeki santral yatırımcıları, dağıtım şirketleri ve aboneler için, ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu 

faydalar, özetle: 

 Aboneler, şebekede meydana gelebilecek uzun süreli bir arıza nedeniyle oluşan elektrik kesintisinden 

minimum seviyede zarar görürler.  

 Özellikle de hidrolik DG santrallerde, şebekede meydana gelebilecek uzun süreli bir kesinti süresince 

suyun boşa akması nedeniyle yaşanacak ekonomik kayıp minimize edilebilir. 

 Şebekede meydana gelebilecek uzun süreli bir kesinti durumunda, sistemin bir kısmına elektrik 

verilebileceği için, dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği göstergelerinde bir miktar iyileşme sağlanır.  

İP1 ve İP2 ile ilgili olarak, proje açılış toplantısında proje zaman planı, proje yönetimi, organizasyon planı ve 

teknik personelin görevleri belirlenmiştir. Pilot olarak seçilebilecek Arca HES, Güneşli II HES ve Selimoğlu HES 

santrallerinin saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve santrallerin mevcut olan teknik dokümanları incelenmiştir. 

Yapılan toplantı ve saha ziyaretlerinde projenin amacı ve önemi ilgili personellere detaylı olarak açıklanmıştır. 

HES santrallerine ait detaylı verilerin paylaşılması için Çoruh EDAŞ tarafından HES'lere yazı ile başvurulmasına 

karar verilmiştir.  

İP3 kapsamında dağıtım şebekesine bağlı hidrolik DG ünitelerin, gerektiğinde planlı bir şekilde izole ada 

modunda çalışması konusundaki yöntemlere ve uluslararası deneyimlere yönelik literatür taraması 

gerçekleştirilmiştir. Literatür tarama çalışmasında, DG’lerin “planlı” izole ada modunda işletilmesi için 

santrallerde ve şebekede gerekli olan kontrol ve kumanda ihtiyaçları ele alınmıştır. Bu konuda öne çıkan 

uluslararası standartlar araştırılmıştır. Bu standartları referans alarak “planlı” izole ada besleme uygulaması 

için kurallar ve mevzuatlar geliştiren ülkeler ve uygulama örnekleri incelenerek, konu ile ilgili Türkiye’deki 

mevcut mevzuat değerlendirilmiştir.  



 
                

Literatür taramasından sonraki süreçte, dağıtım şebekesinde HES’lerin İzole ada çalışabileceği bölgelerin 

değerlendirilmesi ve pilot bölge seçimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (İP4). Şebekenin bir bölümünün izole 

olarak çalışabilmesi için uygun topolojik yapıya sahip olması, kendi içinde üretim tüketim dengesini 

oluşturabilmesi ve frekans kontrolünü otomatik bir şekilde sağlayabilmesi gerekmektedir. İP4 kapsamında 

Çoruh EDAŞ dağıtım şebekesi incelenmiş ve izole ada modunda çalışmaya uygun bölgeler ve santraller 

belirlenmiştir. Daha sonra santral sahipleriyle iletişime geçilmiştir.  Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu 

ilgili iş paketi kapsamında Pilot Bölge Seçim Raporu hazırlanmıştır. İP5 kapsamındaki modelleme ve 

simülasyon çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında elde edilecek sonuçlar 

raporlanacak ve dokümantasyon haline getirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  

Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidroelektrik Santrallerin (HES) İzole Ada Modunda Şebekeyi 

Beslemesi İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi için Ocak 2018 

döneminde EPDK’ya başvuruda bulunulmuş olup, EPDK’nın onayı ile Nisan 2018’de proje faaliyetleri 

başlamıştır. Proje kapsamında danışmanlık hizmeti sağlayacak olan EPRA firmasıyla 4 Haziran 2018 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Projenin başlangıç tarihi sözleşme imzalanma tarihi olan 4 Haziran 2018’dir. Projenin 

akış diyagramı, proje zaman takvimi ve iş planı çizelgesi aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. 

 

Şekil 1 Proje akış diyagramı 

 

 

Şekil 2 İş planı çizelgesi

Literatür tarama ve 
uluslararası benzer 

uygulamalar
Pilot bölge seçimi

İzola ada besleme 
için - bilgisayar 

simülasyonlarına 
dayalı - şebeke ve 
HES teknik isterleri

Pilot uygulama Eylem planı
Mevzuata yönelik 

öneriler



 

                
 

B.3. İş Paketleri 

İş Paketi-1: Proje Yönetimi ve Başlangıç Çalışmaları 

Bu iş paketinde proje yönetimi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; kesin proje planı 

hazırlanmış, çıktılar bazında Çoruh EDAŞ ve EPRA’nın gerçekleştirilecek işler kapsamındaki sorumlulukları ve 

süreler belirlenmiştir. Bununla birlikte proje yönetimi ile ilgili prosedürler (dokümantasyon yönetimi, iletişim 

ve koordinasyon yönetimi) ortaya konulmuştur.  

Tablo 1 İP1 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP1 
Çoruh EDAŞ 2 2 

EPRA 0,5 0,5 

İP1 planlanan zaman yönetimine ve içeriğe uygun şekilde tamamlanmıştır.  

İş Paketi-2: Proje Kalite Temini 

Bu iş paketi altında proje dâhilinde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili kalite kontrolü süreçlerinin 

tanımlanması ve kalite temin planının oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kalite temin 

gereksinimleri belirlenmiş, proje kalite kontrol ve güvence planı hazırlanmıştır. 

Tablo 2 İP2 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP2 
Çoruh EDAŞ 1 1 

EPRA 0,5 0,5 

İP2 planlanan zaman yönetimine ve içeriğe uygun şekilde tamamlanmıştır. 

İş Paketi-3: Literatür Tarama ve Uluslararası Benzer Uygulamalarda Elde Edilen Tecrübelerin Araştırılması 

İP3 kapsamında proje konusu ile ilgili benzer uygulamalar içeren literatür taraması yapılmış ve İP3 çıktısı 

olarak “Literatür Taraması Raporu” hazırlanmıştır. Bu kapsamda dağıtım şebekesine bağlı özellikle hidrolik 

DG ünitelerin, gerektiğinde planlı bir şekilde izole ada modunda çalışması konusuna yönelik yöntemler ve 

uluslararası deneyimler araştırılmıştır. Literatür tarama çalışmasında, DG’lerin “planlı” izole ada modunda 

işletilmesi için santrallerde ve şebekede gerekli olan kontrol ve kumanda ihtiyaçları ele alınmıştır. Bu konuda 

öne çıkan uluslararası standartlar araştırılmıştır. Bu standartları referans alarak “planlı” izole ada besleme 

uygulaması için kurallar ve mevzuatlar geliştiren ülkeler ve uygulama örnekleri incelenerek, konu ile ilgili 

Türkiye’deki mevcut mevzuat değerlendirilmiştir. Bu iş paketi kapsamında literatür tarama sonuçları 

Trabzon’da gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiştir. 

Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut yönetmelik ve tebliğlere göre, her ne kadar dağıtım şebekesine bağlı 

DG’lerin izole ada beslemeye uygun bir şekilde tasarlanması gerekse de, birçok ülkede olduğu gibi “planlı” 

izole ada modunda çalışma ile ilgili kuralları içeren bir yönetmelik/tebliğ henüz mevcut değildir. Dolayısıyla, 

Türkiye’de küçük hidroelektrik santrallerin izole ada işletmesine yönelik ilk araştırma ve geliştirme projesi 

olan “Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidrolik Santrallerin İzole Ada Modunda Şebekeyi Beslemesi 

İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi”, ilgili mevzuatın geliştirilmesi 



 

                
 
açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan küçük 

hidroelektrik santraller, izole ada uygulaması için oldukça uygun gözükmektedir. Projenin bir sonraki 

aşamasında, proje kapsamında belirlenen pilot hidroelektrik santrallerin planlı izole ada modunda çalışması 

için gerekli teknik kriterler, bilgisayar simülasyonlarına dayalı analizler ile irdelenecektir. 

Tablo 3 İP3 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP3 
Çoruh EDAŞ 1 1 

EPRA 0,5 0,5 

İP3 planlanan zaman yönetimine ve içeriğe uygun şekilde tamamlanmıştır. 

İş Paketi-4: Dağıtım Şebekesinde HES’lerin İzole Ada Çalışabileceği Bölgelerin Değerlendirilmesi ve Pilot Bölge 

Seçimi 

Şebekenin bir bölümünün izole olarak çalışabilmesi için uygun topolojik yapıya sahip olması, kendi içinde 

üretim tüketim dengesini oluşturabilmesi ve frekans kontrolünü otomatik bir şekilde sağlayabilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle Çoruh EDAŞ bölgesinde olası acil durumda izole ada olarak çalışabilecek bölgelerin 

bu gereksinimleri sağlaması gerekmektedir. Bu durum izole ada çalışması için pilot bölge belirlenirken ön 

değerlendirme ve analiz ihtiyacını doğurmaktadır.  

İP4 kapsamında ilk önce pilot bölge seçimi için Çoruh EDAŞ dağıtım şebekesi değerlendirilmiş, pilot olarak 

seçilebilecek bölgelerin şebeke modeli incelenmiş ve uygun olabilecek bölgeler belirlenmiştir. Daha sonra, 

pilot bölge olabileceği belirlenen ARCA HES ve Güneşli II HES’ten statik ve dinamik simülasyonlar için gerekli 

olacak model verileri talep edilmiştir. ARCA HES yetkilileri projeye ilgi göstermeyerek verilerini paylaşmak 

istememiştir. Diğer yandan, Güneşli II HES yatırımcı firması Bayraktar Holding tarafından oldukça uzun süren 

bir değerlendirme süreci sonrası, Bayraktar Holding - Enerji İşlerinde Operasyon ve Proje Müdürü ile yapılan 

toplantıda İzole Ada HES projesi anlatılmış ve Güneşli II HES veri arşivinin açılması ve paylaşılması için onay 

alınmıştır. Güneşli II HES’in bağlı olduğu pilot bölgenin şebeke yük verileri incelenmiş ve simülasyon 

programında analiz yapılabilmeye uygun hale getirilmiştir. Pilot bölge şebeke topolojisi incelenmiş ve 

anahtarlama imkânları değerlendirilmiştir. İP4 kapsamında tekrar Güneşli II HES’e bir ziyaret gerçekleştirilmiş 

ve simülasyonlara yönelik model verileri için arşiv taranmıştır. Aynı zamanda, santral personelinden koruma 

sistemleri ile ilgili bilgi alınmıştır. Ziyaret sonrası, simülasyonlar için gerekli verilerin büyük bir kısmı elde 

edilmiştir. (Elde edilemeyen veriler için uygun mühendislik yaklaşımlarında bulunulacaktır.)  

İP4 kapsamında pilot bölge seçim süreci planlanandan daha uzun sürmüştür. Bunun en önemli sebebi, 

santrallere gerçekleştirilen ön ziyaretler ve elde edilen veriler ışığında yapılan ön değerlendirmeler sonucu 

belirlenen aday pilot santrallerin yetkililerinden, çalışma için gerekli santral verileri arşivinin açılması izni için 

beklenen onayın oldukça gecikmesidir. Santral yetkililerine proje fikrinin anlatılması, proje fikrinin aslında 

santralin menfaatine olduğuna ikna edilmesi ve santralin pilot olarak seçilmesi için gerekli onayın santral 

yatırımcı şirketinde farklı seviyelerde alınma zorunluluğu (santral işletme, yatırımcı firma ve holding 

seviyesinde) bu sürecin uzamasına sebep olan faktörlerdendir. Bununla birlikte, Çoruh EDAŞ bölgesinde proje 

amacı için en uygun görünen santral olan Güneşli II HES’ten veriler alınmış ve simülasyon analizleri için 

modelleme çalışmaları yapılmıştır ve İP4 başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İş paketi kapsamında çıktı olarak 

Pilot Bölge Seçim Raporu hazırlanmış ve sonuçlar Trabzon’da gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiştir. 



 

                
 
Yukarıda belirtilen gecikmeler nedeniyle yaklaşık üç ay uzayan İP4, revize proje planına uygun şekilde Ocak 

2019 sonunda tamamlanmıştır. Bu iş paketi için proje başvuru dokümanında Çoruh EDAŞ tarafında 3 adam-

ay öngörülmüş, sürecin uzamasıyla HES’lerle görüşmek, santralleri ikna etmek ve veri temini için harcanan 

efor sebebiyle gerçekleşme 5,5 adam-ay olmuştur.  

Tablo 4 İP4 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP4 
Çoruh EDAŞ 3 5,5 

EPRA 2 2 

İş Paketi-5: Farklı Şebeke Koşullarında Pilot Bölgenin Kararlılığının Bilgisayar Simülasyonları ile Analiz Edilerek 

Şebeke ve HES İsterlerinin Belirlenmesi 

İP5 kapsamında hazırlanması gereken “Ar-Ge I. Ara Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. Bu iş paketinde 

temel olarak pilot bölge yük ve santrallerinin detaylı dinamik modellemesi ve elde edilen model üzerinden 

kararlılık (stabilite) analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede pilot bölgedeki HES’lerin izole ada modunda 

kararlı çalışması için gerekli kontrolcü parametreleri ve dağıtım şebekesinde yapılması gereken manevralar 

belirlenmiştir. İş paketi kapsamında çıktı olarak Pilot Bölgenin Kararlılık Analizleri ve Şebeke - HES İsterleri 

Raporu hazırlanmıştır (Ek-1). İş paketinde bahsedilen yük ve santral modellerinin uygun bir şekilde 

hazırlanabilmesi için gerekli bilgilendirme ve ilgili bilgileri içeren soru formunun hazırlanması ve modelleme 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sahadan ve santrallerden ilgili bilgilerin elde edilmesi ve gerekli iletişimin 

sağlanması Çoruh EDAŞ’ın koordinasyonunda ve sorumluluğunda gerçekleşmiştir.  

İP5 kapsamındaki faaliyetler, sahada ölçümleri gerçekleştirecek cihazların temin edilmesi aşamasındaki 

gecikmeden dolayı, farklı şebeke koşullarında pilot bölgenin kararlığına yönelik modelleme çalışmalarında 

gecikmeye sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı bu iş paketi kapsamında proje planında uzama meydana 

gelmiştir (Şekil 2). Bu iş paketi için proje başvuru dokümanında Çoruh EDAŞ tarafında 6 adam-ay, EPRA 

tarafında 5 adam-ay öngörülmüştür. İş paketi sonunda gerçekleşme Çoruh EDAŞ’ta 8 adam-ay, EPRA’da 5 

adam-aydır. 

Tablo 5 İP5 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP5 
Çoruh EDAŞ 6 8 

EPRA 5 5 

İş Paketi-6: İzole Ada Şebeke Toparlanma (Black-start) Analizleri İle Şebeke Senkronizasyon İsterlerinin 

Belirlenmesi 

İP6 kapsamında çıktı olarak hazırlanması gereken “Ar-Ge II. Ara Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. İş 

paketinde izole ada modda çalışabilen şebekenin toparlanma (black-start) analizlerini gerçekleştirme 

çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu iş paketi kapsamında şebeke senkronizasyon isterlerinin belirlenmesi 

çalışmaları da paralel olarak yapılmıştır. İş paketi kapsamında çıktı olarak Şebeke Toparlanma (Black-start) 

Analizleri ve Şebeke Senkronizasyon İsterleri Raporu hazırlanmıştır (Ek-2). İP5 kapsamında meydana gelen 

gecikme bu iş paketi kapsamında da proje planında uzamaya sebebiyet vermiştir (Şekil 2) . İş paketi sonunda 

gerçekleşme Çoruh EDAŞ’ta 7 adam-ay, EPRA’da 5 adam-aydır. 



 

                
 

Tablo 6 İP6 Öngörülen ve Gerçekleşen Adam-Ay Miktarı 

İş Paketi Paydaş Adı Öngörülen Adam-Ay  Gerçekleşen Adam-Ay 

İP6 
Çoruh EDAŞ 6 7 

EPRA 5 5 

İş Paketi-7: Pilot Bölgede Saha Testleri 

İP7 kapsamında temel olarak, pilot bölge için gerçekleştirilen analizler ışığında tasarlanan izole ada çalışma 

koşullarının sahada testi gerçekleştirilecektir. Bu testler Çoruh EDAŞ ile HES’ler arasında koordinasyon altında 

yapılacaktır. Testler sırasında uygun noktalardan kayıtlar alınacak ve test performans değerlendirmesi 

yapılacaktır. İş paketi kapsamında yer alan tüm çalışmalar devam etmektedir.  

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Rapor döneminde tamamlanan bütçe kalemleri için harcamalar öngörülene uygun şekilde gerçekleşmiştir. 

Projenin bu aşamasında bütçenin aşılmasını gerektirecek bir durum olmamıştır. Toplam proje bütçesini 

aşmadan proje kalemleri arasında değişiklik yapılması da gerekmemiştir. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Ar-Ge Projesi kapsamında, çıktılarında veya bütçesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. Proje 

kapsamındaki ilk üç iş paketi (İP1-İP2-İP3) proje planına uygun bir biçimde başarıyla tamamlanmıştır. İP4’ün 

tamamlanması, aday pilot olarak belirlenen HES yetkililerinden beklenen onayın gecikmesine dayalı, proje 

planına göre üç ay gecikmiştir. İP4 kapsamında Pilot HES belirlenmiş, arşiv taraması gerçekleştirilmiş ve pilot 

bölge raporu hazırlanmıştır. Öngörülen uzama süresi içerisinde bu iş paketi tamamlanmıştır. Diğer taraftan, 

İP5 kapsamında yer alan farklı şebeke koşullarında pilot bölgenin kararlığına yönelik modelleme ve bilgisayar 

simülasyonları alt iş paketinde, sahada ölçüm yapacak cihazların temininden kaynaklı gecikmelerden dolayı 

proje planına göre gecikme meydana gelmiştir. Cihazların temin edilmesinin hemen ardından saha 

kurulumları gerçekleşmiş ve veriler alınmaya başlamıştır. Ardından bu iş paketi kapsamında yürütülen 

çalışmalar tamamlanmıştır. İP5’te yaşanan gecikme İP6 için de gecikmeye sebebiyet vermiştir. İP6’daki 

çalışmalar Aralık 2019 ayı içerisinde tamamlanmıştır. İP7 kapsamında faaliyetler devam etmektedir. Devam 

eden faaliyetler Proje İlerleme Sunumu’nda verilmiştir (Ek-3). Saha testlerinin gerçekleştirilmesi için santral 

sahibinden izin alınması ve santralin testler için planlanması gerekmektedir. İP5’teki bu gecikme proje sonuna 

eklemek üzere ilave süre revizyonuna ihtiyaç doğurmuştur (Şekil 2). 

D. Ekler: 

1. Ek-1 Pilot bölgenin kararlılık analizleri ve şebeke - HES isterleri raporu 

2. Ek-2 Şebeke toparlanma (Black-start) analizleri ve şebeke senkronizasyon isterleri raporu 

3. Ek-3 Proje İlerleme Sunumu 
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