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ÖNSÖZ 

 

Türkiye elektrik şebekesinde 36 kV ve altındaki gerilimler, dağıtım sistemi işletmesindedir. 

Üretim şirketleri, ağırlıklı olarak bu gerilim seviyesinin üstündeki iletim seviyelerinden 

şebeke bağlantısı yapmaktadır. Genellikle fiziki şartlar ve bağlantı kapasiteleri 

değerlendirilerek dağıtım seviyesinden bağlı üretim tesisleri de bulunmasına rağmen, maliyet 

kalemlerinde «dağıtım kullanım bedeli»ni eksiltmek amacıyla iletim gerilim seviyesinden 

bağlantı yapılmaktadır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yalnızca üretim lisansı sahibi tüzel kişilere üretim 

hakkı veren düzenleme, 6446 sayılı Güncelleme ve Lisanssız Üretime İlişkin Yönetmelik 

kapsamında 1 MW altındaki üretim için lisanssız faaliyetlere de imkân tanımıştır.  

Ülkemizde dağıtım şebekesine bağlı tesislerde lisanssız üretim ve yenilenebilir enerji kaynaklı 

lisanssız üretim yapma imkânı bulunmaktadır. Lisanssız üretim yapılabilmesi için mevzuatta 

belirlenen sınırın (< 1 MW) rüzgâr türbinleri ile sağlanması zor iken güneş enerjisine dayalı 

üretim tesisleri ile bu imkândan faydalanmak mümkündür. Aynı şekilde su gücüne dayalı 

üretim potansiyeli fazla olan ülkemizde lisanssız HES alternatifleri ile de eşik değerin altında 

kalmak mümkündür.  

Sayısı hızla artan dağıtıma bağlı üretim kaynaklarının şebekede oluşturabileceği potansiyel 

problemler bulunmaktadır. Örneğin HES kaynaklı üretim tesislerinde şebekeye verilen reaktif 

değerin yüksek olması, hatta gerilim yükselmesine neden olmakta, bu da bazı santrallerin 

gerilim yükselmesi nedeniyle otomatik olarak devreden çıkmasına ve yeniden 

bağlanamamasına neden olmaktadır. Bir diğer örnek, doğru akım kaynağının alternatif 

kaynağa çevrilmesi sonucu şebekeye harmonik basabilen güneş enerjisi kaynaklarının 

etkisidir. 

Dünyanın farklı ülkelerinde dağıtım seviyesinden bağlı üretim birimlerinin başarılı şekilde 

işletildiği bilinmektedir. Şebekedeki bozucu etki çeşitleri ve önleme yöntemleri ile ilgili 

tecrübe sahibi ülkelerin uygulamalarının araştırılması, anlaşılması ve uyarlanması, şebeke 

dinamiklerinin en verimli şekilde kurgulanması açısından önemlidir. 

Dağıtım şirketleri, DAGSİS Projesi kapsamındaki uygulamalarında dağıtım seviyesinden 

bağlantı yapacak birimler ile ilgili bilgi toplamayı, deneysel çalışmalar yapmayı ve 

değerlendirmeler ortaya koymayı amaçlamaktadır.  
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DAGSİS Projesi’nin önemli faydalarından biri, en başarılı uygulama örneklerini inceleyerek 

muhtemel hatalı uygulamaları sahaya hiç yansıtmamak konusunda sağlayacağı katkıdır. 

Projenin bir diğer önemli faydası, şebekede çok yeni olan teknik ekipmanların ve etkilerinin 

deneysel çalışmalar ile incelenmesine ve gerçeğe benzer veri üretilmesine imkân 

sağlamasıdır. 

Projenin sağlayacağı bilgi ve tecrübe yanında öncü niteliği, yeni gerçekleştirilecek ve daha 

detay konuları işleyecek olan projelere cesaret ve yön verecektir. 
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PROJE ÖZETİ  

 

İş Paketi-2 kapsamında Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Etkileri ve Önleyici Tedbirler 

konusunda Dünya en iyi uygulama örneklerinin araştırılması ele alınmıştır. Aras EDAŞ 

tarafından gerçekleştirilen projede özellikle HES, GES ve depolama birimlerinin şebeke 

etkilerine ilişkin alınan tedbirler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri ile ilgili bilgi ve 

tecrübeye ulaşılması hedeflenmiştir. 

Proje, dağıtım barasından bağlı üretim tesisleri ile ilgili uygulamaların bulunduğu ülkelerden 

başarılı olanların seçilerek buradaki iyi ve kötü tecrübelerin edinilmesi yöntemini takip 

etmektedir. Belirlenen ülkeler arasından iki ülkeye seyahatler düzenlenmesi, seyahatlerde 

düzenleyici kurumlar, dağıtım şirketleri, sektörün önde gelen şirketleri, çözüm üretici 

firmaları, sektörel birlikler, üniversiteler ve konu uzmanı münferit kişilerin ziyaret edilmesi 

veya oturumlar organize edilmesi ve bu oturumlara mümkün olan koşullarda saha ziyaretleri 

eklenilmesi tasarlanmıştır. Ziyaretler gerçekleştirilmeden önce DAGSİS Paydaş Dağıtım 

Şirketleri arasında cevapları edinilmek istenen asgari sorular belirlenmiş ve bu sorular 

üzerinden ev sahibi şirketler/kurumlar sunumlar hazırlayarak katılım yapmışlardır. 

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında kişi ve kurumlar ile iletişim devam ettirilerek bilgi ve 

belge yönünden destek alınarak bu ülkelerin ve gerçekleştirilen oturumların raporlaması 

yapılmıştır.  

Belirlenen iki en iyi uygulama örneği için ise ziyaret gerçekleştirilmeden raporlama 

faaliyetlerinin yapılması tasarlanmıştır (toplam 4 ülke raporu). 

Seyahatte alınan bilgiler, yapılan gözlemler ve değerlendirmeler ve seyahat edilmeyen ülke 

raporlamaları sonucunda dağıtık enerjinin şebeke kalitesine etkilerinin tespiti ve giderilmesi 

ile ilgili değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 Dağıtık enerjinin tesisinden önce kapsamlı planlama çalışmaları gerektiren bir faaliyet 

olduğu görülmüştür. Bir yol haritası çıkarılmalı, en iyi dünya uygulama örneklerinden 

ve kötü tecrübelerden faydalanılmalıdır. 

 Mevzuat çalışması, sürdürülebilir yapıları kurgulamalı ve yol haritasına uygun 

olmalıdır. YEK, YEKDEM, dağıtık üretim, şebeke kodu, bağlantı kriterleri konuları 

tekrar tanımlanmalı ve şebekeyi ileride sıkıntıya sokmayacak düzenlemeler ortaya 

konulmalıdır. 
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 Dağıtım şirketlerinin test merkezleri kurmasında fayda görülmüştür. Bu tip merkezler 

önerilmektedir. Bu test merkezlerinde öncelik, ölçümleme ve veri toplamaya 

verilmiştir. Böylelikle kullanılan bütün ekipmanın performansını izleyerek karar 

vermek hususunda önemli kolaylıklar yaşanmıştır.  

 İletişim altyapısı ve entegre bir bilişim alt yapısı kurulmadan dağıtık üretimlerinin 

devreye sokulması ciddi bir risktir. Enerji kalitesini bozma ihtimali yanında tedbir 

alınmadan işletilen bu yapılar, şebekenin topolojisini ve güvenliğini ciddi şekilde 

etkileyebilmektedir. İletişim-kontrol sistemleri sağlıklı olarak işletilemeden dağıtık 

üretim tesislerinin devreye alınması, kontrolsüz şebeke büyümesi, kısıt artışı ve 

yatırımda israfa neden olmaktadır.  

 Enerji depolama sistemlerinin dağıtık enerji sistemlerinin tesisinde önemli bir paya 

sahip olduğu ve uygun şekilde şebeke entegrasyonunun yapılması halinde yatırım 

faaliyetlerinin ciddi şekilde azalması beklenmektedir.  

 Dağıtık üretim tesislerinin devreye alınması, şebeke için bir yatırım değil; yatırımdan 

koruyan ve şebeke güvenliğini artıran bir çözüm olarak değerlendirilmelidir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu çalışma sonuçları ışığında tasarımlar yapılması, 

başarı oranını artıracaktır.  

Elektrik enerjisine olan talebin ve geleneksel elektrik enerjisi üretim faaliyetlerinin olumsuz 

çevresel etkilerinin artmasıyla yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, DAGSİS İş Paketi-3 kapsamında güneş enerji 

santrallerin (GES) elektrik dağıtım şebekesine entegrasyonu için bağlantı kriterlerinin 

belirlenmesi, muhtemel etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik metotların 

geliştirilmesi ve yeni durumda iş güvenliği problemlerinin azaltılması için çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. PV bağlantı kriterleri kapsamında yük akışı sistem kriterleri, iletken 

tercihleri, koruma kriterleri, güç kalitesi kriterleri, çalışma modları ve operasyonel kriterleri 

belirlemek amacıyla pilot şebeke analizleri gerçekleştirilmiştir. GridVis verileri doğrultusunda 

Sincal yazılımı ile yük akışı analizleri gerçekleştirilerek gerilimdeki ve teknik kayıplardaki 

değişimler incelenmiştir. Güneşlenmenin işletme koşulları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

için üç yıllık gerçek saha verisinden hareketle güneşlenme profiline bağlı olarak analizler 

yapılmıştır. GES’lerin koruma koordinasyonuna etkisini inceleyebilmek için pilot şebeke 

analizleri gerçekleştirilmiştir. PV sistemlerin reaktif güç kapasitesinin kullanılması ile şebeke 

geriliminin çok düştüğü veya yükseldiği yerlerde; PV invertörlerin şebekeye reaktif güç 
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basması veya şebekeden reaktif güç çekmesi kontrol edilerek şebeke gerilim profilinin 

düzeltilmesi değerlendirilmiştir. Faz-III çalışmaları kapsamında adaptif koruma sistemleri ve 

adaptif korumanın bileşenleri incelenmiştir. Burada mikroişlemci temelli yeni nesil şebeke 

ekipmanı olan akıllı elektronik cihazlar ve adaptif korumanın temelini oluşturan haberleşme 

protokolleri değerlendirilmiştir. Adaptif korumanın gerçekleştirileceği uygulamanın 

büyüklüğüne bağlı olarak avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. Paralel ve ada işletme 

durumu için yapılan arıza analizleri gerçekleştirilerek koruma ekipmanlarının davranışları 

incelenmiştir. Özellikle ada modunda çalışma sırasındaki kısa devre akımlarının genliklerinin 

düşük olması sebebiyle rölelerin birbiriyle haberleşmesi ve böylelikle arızaların daha etkili 

olarak temizlenebileceği görülmüştür. Dağıtım şirketinin yapması gereken mevcut İSG risk 

analizlerine ek olarak GES bağlantılarının getireceği olası ilave risklerin belirlenmesi ve 

bunların değerlendirilmesi için İSG Risk Analizi gerçekleştirilmiştir. Riskler, EDAŞ 

personeli, santral personeli ve vatandaşlar açısından oluşabilecek olası tehlikeler göz önünde 

bulundurularak belirlenmiş ve puanlanmıştır. İSG açısından ortaya çıkabilecek tehlikeler, 

bunların getireceği olası riskler, bu tehlikelerin açıklaması, olasılık ve şiddet puanlamaları 

belirlenmiştir. 

Yük yönetimi projesi kapsamında, literatürde ve saha uygulamalarında yer alan yöntemler 

(doğrudan/dolaylı talep yönetimi yöntemleri, dağıtık üretim tesisleri kullanımı, enerji 

depolama sistemleri kullanımı, sanal güç santralleri konsepti) araştırılmıştır. Bu yöntemlere 

ilişkin literatür ve sektörel çalışmalar abone grupları özelinde incelenmiştir. Ayrıca ulusal ve 

uluslararası mevzuatlar incelenerek raporlanmıştır.  

MEDAŞ şebekesinde yük yönetimi açısından değerlendirmelerde bulunmak için çeşitli veri 

kaynakları (EDW 3000, GridVis Kalite Kaydedici, OSOS vb.)  incelenmiş ve yük profilleri 

temin edilmiştir. 

MEDAŞ şebekesi OG fiderleri, TEİAŞ merkezleri ve işletme bölgeleri ağırlıklı abone 

karakteristikleri belirlenerek değerlendirmeler paylaşılmıştır. Temin edilen örnek yük 

profilleri abone grupları bazında incelenmiş ve yük profillerinin yıl, ay, gün içinde ve 

mevsimsel değişimleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Araştırmalar ışığında tespit edilen  

parametreler (Puant Oranı, Gece Oranı, Minimum, Maksimum, Ortalama, Peak to Average 

Ratio (PAR), Yük Faktörü, Standart Sapma) ilgili yük profilleri için hesaplanmıştır.  
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Projede abone grupları bazında yönetilebilir yük potansiyelleri belirlenmiştir. TEİAŞ ile 

dağıtım şirketi arasında yapılan Sistem Kullanım Anlaşmaları (SKA) ile ilgili senaryolar 

oluşturulmuş, anlaşma gücünün yük yönetimi uygulamaları sonucu düşürülmesi sonucu elde 

edilebilecek kazançlar hesaplanmıştır. EDW3000 verilerinden faydalanılarak mevcut 

durumda anlaşma gücünü aşan TM’ler belirlenmiş, Sincal ile analizler gerçekleştirilerek yük 

yönetimi ve SKA’nın revize edilmesi sonucu elde edilebilecek faydalar tespit edilmiştir. 

Doğrudan ve dolaylı yük yönetimi için farklı senaryolar altında analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra, dağıtık üretim tesisleri, enerji depolama sistemleri, çatı tipi güneş panelleri 

ile yük yönetimi için Sincal ortamında 8760 saatlik profillerle yük akışı analizleri 

gerçekleştirilerek raporlanmıştır. 

Akıllı sayaç, termostat çözümleri, sanal güç santralleri ve toplayıcı operatörleri üzerine 

araştırmalar yapılmış, sektörde bulunan ürünlere ilişkin özellikler irdelenmiştir. Yük yönetimi 

uygulamalarının olası fayda ve maliyet bileşenleri belirlenmiş ve örnek üzerinden 

açıklanmıştır. Yük yönetimi uygulamalarının ülke ekonomisine olası katkıları proje 

kapsamında değerlendirilerek raporlanmıştır. Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde bir bildiri 

hazırlanmış ve Yunanistan’da düzenlenen uluslararası konferansta sunulmuştur. 

İş paket 5 kapsamında elektrikli araçlar, farklı coğrafi şartlar altında farklı kullanıcı 

profillerinin kullanımlarına göre modellenmiştir. Çıkarılan bu kullanıcı profiline göre şarj 

ihtiyacı belirlenerek mesken, ticarethane, AVM gibi şarj noktaları ve hızlı şarj noktalarının 

şebekeye olan etkileri incelenmiştir. Başkent EDAŞ bölgesinde pilot bir dağıtım trafosu 

bölgesinde her 10 aboneden birinin elektrikli aracı olduğu senaryosu için aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir: 

 Trafo Yüklenmeleri %17’ den %30’ a çıkmıştır. 

 Hat / Kablo Yüklenmeleri %45’ ten %80’ e çıkmıştır. 

 Toplam Enerji Kayıpları %2’ den %3.5’ a çıkmıştır. 

 Gerilim Düşümü %5’ den %9’ a çıkmıştır. 

İş Paketi 6 kapsamında, iş paketi 5 kapsamında kiralanan elektrikli araçlardan toplanan gerçek 

verileri ve dağıtık üretim verileri modellenmiştir. Oluşturulan, farklı kullanıcı tipine göre 

farklı şarj yüzdesi ile aracını şarj etmeye gelen ve farklı şarj yüzdesi ile şarjdan aracını alan 

müşteriler için ve farklı profildeki dağıtık üretim profillerinin analiz edilmesi sağlanmıştır. 
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 Elektrikli araç şarj istasyonunun fiderin sonuna konumlandırılması ile fiderin başına 

konumlandırılması arasında aktif güç kaybı açısından %200’e varan bir fark 

oluşmaktadır.  

 Farklı kullanıcılara göre en uygun şarj istasyonu tipinin, sayısının ve konumunun 

otomatik olarak belirlenmesi sağlanacaktır. 

 Fiderin maksimum dağıtık üretim kapasitesi hesaplanabilecektir. 

İş Paketi 7: HES Santrallerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantısında Oluşturacağı Problemlerin 

Benzetim Çalışmaları ile Modellenmesi” projesinde literatür taraması ile elde edilen bilgiler 

ışığında dağıtık üretim birimlerinin şebeke entegrasyonunda karşılaşılabilecek problemler, 

alınabilecek önlemler ve Avrupa’daki uygulamalar incelenmiştir.  

Bilgisayar ortamında PSS Sincal paket programı yardımıyla İspir TM ve İspir TM’ye bağlı 

HES tesisleri modellenerek yük akışı ve kısa devre analizleri yardımıyla şebeke içerisinde risk 

oluşturan noktalar tespit edilmiştir. Kayalık HES, Sütlüce HES ve lisanssız üretim 

kapsamında entegrasyon başvurusunda bulunan GES tesislerinin değerlendirmeleri de yine 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilen modelleme çalışmalarıyla hazırlanmış ve 

değerlendirilmiştir.  

Proje süresinde, HES santrallerinin şebeke entegrasyonu süreçlerini yönlendirebilecek 

metodoloji çalışmaları sürdürülmüştür. Geçerli yönetmeliklere ve ilgili standartlara dayanarak 

yürütülen metodoloji geliştirme çalışmaları sonucunda dağıtık üretimlerin şebeke 

entegrasyonlarının planlanması ve değerlendirilmesi noktasında kullanılmak üzere bir akış 

diyagramı ve değerlendirme yazılımı da oluşturulmuştur. 
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1. EN İYİ DÜNYA ÖRNEKLERİ 

1.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

 

DAGSİS Projesi İş Paketi-2 kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer alan projede 

mevzuat altyapısının daha iyi anlaşılması için şebeke yapısının, dağıtım hizmetine ait yapının 

anlaşılması gereklidir. Bu nedenle düzenlenen seyahatler öncesinde katılımcılara ülkelerin 

mevzuat, şebeke ve piyasa yapıları hakkında özet bilgilerin verildiği kitapçıklar dağıtılmıştır. 

Raporlamalarda da aynı şekilde öncelikle genel yapı üzerine bilgiler verilmiştir. Örneğin 

Avrupa ülkelerinin bazılarındaki dağıtım seviyesi, ülkemizdeki iletim şebekesine karşılık 

gelebilmektedir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öncelikle ne tür sıkıntılar yaşandığı ile ilgili 

bilgiler alınmaya çalışılmış, daha sonra çözüm yöntemleri üzerine oturumlar 

gerçekleştirilmiştir. Milli şebeke hakkında özet bilgi ve projenin çıkış noktası olan saha 

problemleri ile ilgili bilgiler, ziyaretler öncesinde karşı tarafa ulaştırılmış olduğundan zaman 

tasarrufu sağlanmıştır.  

Düzenleyici kurum, dağıtım şirketi ve konu uzmanı oturumlarında konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için kullanılabilecek yöntemler ile ilgili bir kısıtlama durumu oluşmamıştır. 

Gerekli görülen yerlerde saha ziyaretleri gerçekleşmiştir. Norveç seyahatinde akarsu tipi 

santrallere, İspanya seyahatinde Akıllı Şehir uygulamasının gerçekleştirildiği Malaga şehrine 

gerçekleştirilen saha ziyaretleri, bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.  

Raporlama aşamasında birincil kaynakların kullanılmasına özen gösterilmiş ve iletişime 

geçilen konu uzmanlarının yorum ve yönlendirmeleri esas alınmıştır. Kullanılan dokümanlar 

arasında yalnızca Almanya veya yalnızca İspanyolca olan belgelerde ülkelerdeki yerel konu 

uzmanlarının yardımına başvurulmuştur. 

. 

1.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Aras EDAŞ bölgesinde iletim kısıtlarının yaşanmakta ve etkileri reel olarak elektrik 

piyasasında görülmektedir. Bu durum, ileride dağıtım barası altında üretim santrali bağlantı 

potansiyelini artırmaktadır. Bölgede özellikle de güneş ve kanal tipi santral projelerinin artışı 

beklenilmektedir. Tüketimi fazla, iletim seviyesinde gerilim salınımları yaşayan şebekede 
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kayıp ve kaçak miktarları yüksektir. Bu koşullar altında dağıtık enerji santrallerinin 

yönetimine ilişkin en iyi Dünya uygulamalarının araştırılmasının, tespitinin ve uygulama 

olarak tatbikinin, şebekenin sağlığı açısından büyük fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.  

Projenin amacı, Dünya en iyi uygulama örneklerini inceleyerek dağıtım sistemi altında 

faaliyet gösteren üretim tesislerinin işletilmesi sırasında karşılaşılan sorunlar, çözüm 

yöntemleri, kullanılan cihazlar, değiştirilen mevzuat ve gerekçeleri gibi tecrübeye dayalı 

kritik konulardaki en son ve sağlıklı bilgiye ulaşmaktır. 

Proje kapsamında öncelikle dağıtık enerji santrali uygulamalarının yer aldığı ve gelişmiş 

piyasa yapısına sahip ülkeler ve tüzel kişilikler tespit edilmiştir. Bu ülkelerin teknik alt yapısı, 

mevzuat ve günlük uygulamalar gözlem altına alınmış, seçilen bölgelere teknik ziyaretler 

düzenlenerek tecrübelerin aktarımı sağlanmıştır. 

 

Yukarıdaki çerçevede Dünya en başarılı uygulamalarının incelenmesi, kilit bilgi 

kaynaklarından yüz yüze görüşmeler ile bilgi alınabilmesi amacıyla iki adet ülke seyahati ve 

yine başarılı uygulamalar ile ilgili kilit bilgilere ulaşmak ve değerlendirmek amacıyla seyahat 

gerçekleştirilmeyen iki ülkenin daha araştırılarak raporlanması planlanmıştır. 

 

 

 

1.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

 

Şekil 1 Aras EDAŞ Sorumluluk Sahası 
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1.4.Literatür Taraması 

1.4.1. Seyahat gerçekleştirilen ülke notları 

1.4.1.1.Norveç 

Seyahat kapsamında dağıtık enerjinin şebekedeki bozucu etkilerinin anlaşılması ve bunların 

giderilmesine ilişkin tecrübelerin aktarılması amacıyla Norveç’teki faaliyetleri incelemek 

üzere konu uzmanları ve saha ekipleriyle birebir görüşmeler organize edilmiş, seyahat eden 

grup İngilizce tercüme yönünde desteklenmiştir. Ziyaret eden ekip, konu uzmanlarına merak 

ettiği ve bilgi almak istediği bütün hususlarda rahatça sorular yöneltebilmiş, soruların 

tamamının yanıtlanması takip edilmiştir. Saha ziyaretleri ile konunun pekiştirilmesi 

sağlanmıştır. Norveç’teki 156 dağıtım şirketinden anlamlı büyüklükte olanları ve aynı 

problemi tecrübe etmiş olanları tespit edilmiş, iletişime geçilmiş ve saha ziyaretleri organize 

edilmiştir. Bu kapsamda Oslo’dan başka Linnehummer şehrine ziyaret düzenlenmiştir.  

Ziyaretlerde daha önceden bilgilendirme olması nedeniyle hazırlıklar yapılmış durumda 

karşılamalar yaşanmıştır. Düzenleyici kurum, dağıtım şirketleri uzmanları ve çözüm üretici 

şirket uzmanları, Norveç şebekesi konusunda donanımlı diğer konu uzmanları ile elektrik 

piyasası, yasal düzenlemeler, bağlantı kriterleri ve yaşanan tecrübeler konularında sunumlar 

yapmış, şebekenin yapısı ve bazı örnek bölgelerdeki uygulamalar anlatılmıştır. 

Norveç Düzenleyici Kurumu olan NVE, konu hakkında şebekelerinde ve piyasalarında 

karşılaştıkları kadarı ile açıklamalarda bulunmuş, yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda 

kurumun bakışının aktarılmasına gayret etmişlerdir. 

Hem bölgesel hem yerel dağıtım şirketi hem de üretim portfoyü olan bir örnek olarak temasa 

geçilen Eidsiva Energi şirketinin Linnehummer şehrindeki merkezinde yapılan oturumda 

şebekeye ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Şirket, HES kapasitesi ile de Norveç’teki birkaç önde 

gelen şirketten biridir.  

Çözüm üretici şirket olarak ziyaret sonrasında İstanbul’da gerçekleştirilen oturumda Norveç 

firması Magtech ile bir araya gelinmiş ve çözümleri hakkında bilgi alınmıştır. Proje 

eksenindeki katkısı değerlendirilerek ürünleri rapora ilave edilmiştir.  

Norveç, ekonomik olarak Dünya’nın en önde gelen ülkelerindendir. Saha ziyaretlerinde 

sahada kullanılan malzeme kalitesi ve şeklinden bu ekonomik gelişmişlik anlaşılabilmektedir. 

Özellikle kuzey bölgede ağır kış iklim şartları etkilerine dayanacak şekilde yapılan tesisatta 
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kaliteli tip malzeme kullanıldığı gözlemlenmiştir. Norveç, nüfus bakımından az, yüzölçümü 

bakımından büyük bir ülke olma özelliği nedeniyle enerjide arz sıkıntısı yaşamayan bir 

ülkedir. Ziyaret edilen hidroelektrik tesislerden birinde nehrin yalnızca bir bölümüne üretim 

tesisi yapıldığı, daha fazlasına gerek duyulmadığı gözlemlenmiştir. Üretim tesislerinde 

uzaktan komuta kontrolün en üst düzeyde yerleşmiş olduğu gözlenmiştir. Ziyaret edilen 2 

MW civarındaki HES ile 2*60 MW’lık tesiste bekçi dışında çalışan gözlenmemiştir. 

Kumanda merkezleri boş olan bu tesislerin yönetimi uzaktan erişim ile yapılmaktadır. 

Norveç şebekesi bağlantı kriterlerinin ağır olduğu gözlenmiştir. Bağlantı anlaşması ile sisteme 

bozucu etkilere karşı sorumluluk, bağlantıyı yapan taraflara verilmektedir. Hangi gerilim 

seviyesinde hangi kapasite için hangi tip teknik ekipman kullanılacağı tarif edilmiştir ve 

bunların takibi yapılmaktadır. Bağlantı kriterlerinin ağır hükümleri, ölçüm sistemlerinin 

düzenli tesis edilmiş olması nedeniyle dağıtım şebekesinde ciddi bir problem ile 

karşılaşılmadığı tecrübesi aktarılmıştır. Ekonomik olarak iyi bir durumda olmanın da etkisi ile 

Norveç’te şebeke ile ilgili aşırı yüklenme gibi durumların doğrudan doğruya hat kesiti 

artırılarak çözüldüğü sahada gözlenmiştir. Norveç konu uzmanlarının uluslararası literatür ile 

paralel olarak aktardığı önemli hususlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 Çift yönlü enerji akışına göre tasarlanmamış şebekenin dağıtık üretim 

eklendiğinde kararlılığını korumasının sağlanması gereklidir. 

 Talep ve arzı iyi yönetmek için tepe yükleri azaltma amacıyla kullanılacak, şebeke 

esnekliğini artıracak, tepki ve arz güvenliğine yardımcı olacak şebeke yönetim 

enstrümanlarının tanımlanması ve kullanılması kaçınılmaz hale gelmektedir. 

 Bölgesel ve ulusal bağlantıların artırılarak dengelemenin, güvenilirliğin ve 

kararlılığın tesisi gereklidir. 

 Şebeke işletmesinin kararlılığı ve kontrolü ile ilgili teknolojilerin özellikle 

yenilenebilir enerji tarafında kullanılması önemlidir. 

 Kararlılık ve arz güvenliğinin tesisi amacıyla depolama tesislerinin ilavesi 

düşünülmelidir. 

1.4.1.2.İspanya 

Seyahat kapsamında dağıtık enerjinin şebekedeki bozucu etkilerinin anlaşılması ve bunların 

giderilmesine ilişkin tecrübelerin aktarılması amacıyla İspanya’daki faaliyetleri incelemek 

üzere konu uzmanları ve saha ekipleriyle birebir görüşmeler organize edilmiş, seyahat eden 

grup İngilizce tercüme yönünde desteklenmiştir. Ziyaret eden ekip, konu uzmanlarına merak 
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ettiği ve bilgi almak istediği bütün hususlarda rahatça sorular yöneltebilmiş, soruların 

tamamının yanıtlanması takip edilmiştir. Saha ziyaretleri ile konunun pekiştirilmesi 

sağlanmıştır. İspanya’daki 365 dağıtım şirketinden anlamlı büyüklükte olanları ve aynı 

problemi tecrübe etmiş olanları tespit edilmiş, iletişime geçilmiş ve saha ziyaretleri organize 

edilmiştir. Bu kapsamda Madrid’ten başka Malaga şehrine ziyaret düzenlenmiştir. 

Ziyaretlerde daha önceden bilgilendirme olması nedeniyle hazırlıklar yapılmış durumda 

karşılamalar yaşanmıştır. Düzenleyici kurum, dağıtım şirketleri uzmanları ve çözüm üretici 

şirket uzmanları, İspanya şebekesi konusunda donanımlı diğer konu uzmanları ile elektrik 

piyasası, yasal düzenlemeler, bağlantı kriterleri ve yaşanan tecrübeler konularında sunumlar 

yapmış, şebekenin yapısı ve bazı örnek bölgelerdeki uygulamalar anlatılmıştır. İlk oturumda 

PwC İspanya ekibi, şebekenin ve piyasanın yapısı hakkında sunumlarla bilgiler aktarmıştır. 

Buradaki faaliyetleri anlayabilmek, mevzuat çalışmalarını takip edebilmek açısından bu giriş 

oturumu oldukça önemlidir. Bu oturumda verilen kapsamlı bilgi sayesinde diğer oturumlarda 

konuya direk girişler yapılabilmiş ve sunumlar üzerinden konu işlenebilmiştir. İkinci 

oturumda İspanya’nın ikinci büyük dağıtım şirketi olan İberdrola’nın ilgili daire başkanlarının 

katılımı ile bir oturum yapılmış ve bu şirketin uygulamaları hakkında bilgi alınmıştır. 

Oturumlarda heyetimiz, birebir olarak uzmanlara soru sorma ve cevap alma fırsatını 

yakalamışlardır. Üçüncü oturumda İspanya Güneş Enerjisi Birliği ziyaret edilmiştir. Dernek 

olarak aktif olan organizasyonun yöneticileri yaptıkları sunum esnasında ayrıntılı olarak 

sektör ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgiler vermişlerdir. Dördüncü oturumda İspanya’nın en 

büyük dağıtım şirketi olan Endesa’nın Avrupa’daki ilk “Akıllı Şehir” uygulaması ve aynı 

zamanda en başarılı uygulamalarından Malaga Akıllı Şehir uygulaması izlenmek üzere 

Malaga seyahati gerçekleştirilmiştir. Malaga’da yapılan oturumda hem vizyon hem teknoloji 

hem de geleceğe dönük yapılan çalışmalar açısından kapsamlı bilgiler alınmıştır. Diğer 

taraftan karşılaşılan sorunlar ile ilgili doğrudan görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Beşinci 

oturum olan düzenleyici kurum CNMC oturumunda ilgili yönetici, çok açık ve derinlemesine 

bütün mevzuat çalışmalarını ve yaşanılan problemleri heyetimize anlatmış, yöneltilen sorulara 

aynı açıklıkta cevaplar vermiştir. Bu oturum, mevzuat anlamında en sağlıklı oturum olmuştur.  

Altıncı oturumda Endesa genel merkezinde akıllı şebeke ve elektrikli araç entegrasyonu 

üzerine diyalog halinde geçen bir oturum gerçekleştirilmiştir. Yedinci oturumda İspanya’nın 

en büyük üçüncü dağıtım şirketi olan Union Fenosa şirketinin yenilenebilir enerji kontrol 

merkezi ziyaret edilmiştir. Merkezde oturum için hazır bulunan ekip, merkezi gezdirip bilgiler 

vererek ve açıklamalarda bulunarak saha tecrübelerini bizlerle paylaşmışlardır. Sekizinci 
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oturum olan son oturum aynı zamanda Union Fenosa dağıtım yönetim merkezlerinden birinde 

gerçekleşmiştir. İlk etapta dağıtım yönetim merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldığımız 

oturumun ilerleyen kısımlarında bağlantı kriterleri ile ilgili sorular yöneltilmiş ve açıklamalar 

dinlenilmiştir. İspanya oturumları genel olarak değerlendirildiğinde; Türkiye ile benzer 

şekilde yenilenebilir enerjide yatırım artışı söz konusu olmuştur. Destek mekanizması, kriz 

dönemlerinde birçok kez revize edilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Dağıtım barası altında 

üretim ve depolama tesislerinin şebeke entegrasyonu konusundaki çalışmalar beş yıl öncesine 

dayanmaktadır. Büyük dağıtım şirketlerinin izleme ve kontrol merkezleri bulunmaktadır. 

Şebeke entegrasyonu ve mevzuat anlamında yalnızca kamu şirketleri ile değil aynı zamanda 

dernekler vasıtası ile çeşitli ilerlemeler sağlanmıştır. İberdrola, çalışmalarında öncelik olarak 

insan, çevre ve ekipman güvenliğini sıralandırmaktadır. Bu yönde alınan tedbirlerde bağlantı 

kriterleri tesis edilmiş durumdadır. Sistem, aşırı akıma, gerilime ve adalanmaya neden 

olmayacak şekilde tasarlanmaktadır. Şebekede iyileştirmeler yapılarak mevcut teknolojinin 

kullanımı esas kabul edilmiştir. Yeni teknolojiler ile ilgili uygulama tesisleri kurulmuş ve bu 

tesislerde alınan sonuçlara göre sahada tatbik faaliyetleri yürümektedir. İspanya’da kendi 

tüketimini karşılamak amaçlı tesislere kolaylıklar sağlanmıştır.  

İspanya Güneş Enerjisi Birliği, sektördeki temel problemleri şu şekilde sıralamaktadır: 

 Uzman olmayan kişilerin tesisat yapması, 

 Çatı uygulamalarında mevzuat eksikliği, 

 Onay usulünün yeterince basit olmayışı, 

 Mevsimsel etkilerin yeterince hesaba katılmaması (kapasitenin şebeke etkileri giderek 

artıyor), 

 Güneş enerjisi malzemelerinin sahadan çalınması, 

 Ayrıca mevzuatın sık şekilde değişiyor olması da sektörün adapte olmasında yaşanan 

sıkıntıların kaynaklarından biridir. 

Endesa, özellikle kurduğu test merkezi (Akıllı Şehir Uygulaması) ile şebeke dinamiklerini 

önceden izleyip tedbir alabilme imkanı bulmuştur. Dağıtım şirketlerine bu tip merkezler 

önerilmektedir. Bu test merkezlerinde öncelik, ölçümleme ve veri toplamaya verilmiştir. 

Böylelikle kullanılan bütün ekipmanın performansını izleyerek karar vermek hususunda 

önemli kolaylıklar yaşanmıştır. Depolama sistemlerinin uygun şekilde şebeke 

entegrasyonunun yapılması halinde yatırım faaliyetlerinin ciddi şekilde azalması 

beklenmektedir. Şimdilik maliyeti yüksek olan depolama tesisleri ve ünitelerinin yakın 
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gelecekte bütün şebekelerde yerini alması beklenilmektedir. İletişim altyapısı ve entegre bir 

bilişim alt yapısı kurulmadan dağıtık üretimlerinin devreye sokulması ciddi bir risktir. 

Enerji kalitesini bozma ihtimali ile tedbir alınmadan işletilen bu yapılar, şebekenin 

topolojisini ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Düzenleyici kurum, dağıtım 

sistemi işletmecisine iletim sistemi işletmecisine davrandığı sıkılıkta ve hassasiyetle 

yaklaşmaktadır. Bu birimler kendi yük tevzi ünitelerine de sahiplerdir. Destekleme 

mekanizmasına “tek umut” yaklaşımı ile bakılmamalı, yalnızca gelişmesi teşvik edilmelidir. 

Finansal olarak yönetilememekten çok öncelikli olarak, hiçbir destekleme mekanizmasının 

şebeke güvenliğini riske etmesine izin verilmemelidir. Dağıtık üretim tesislerinin devreye 

alınması, şebeke için bir yatırım değil; yatırımdan koruyan ve şebeke güvenliğini artıran bir 

çözüm olarak değerlendirilmelidir. Aksi takdirde hem şebeke güvenliği hem ekonomik açıdan 

sürdürülebilir bir yapı kurulamaz. İspanya, bu nedenle defaten değiştirdiği düzenlemelerinde 

bazı dönemlerde yenilenebilir enerjiye yatırımın durmasını kabul etmiş bir örnektir. 

 

1.4.2. Seyahat gerçekleştirilmeyen ülke raporları 

1.4.2.1.Almanya  

Raporlama kapsamında dağıtık enerjinin şebekedeki bozucu etkilerinin anlaşılması ve 

bunların giderilmesine ilişkin Almanya şebekesindeki uygulamalar araştırılmıştır. Almanya 

şebekesi, gelişmiş dağıtık enerji kapasitesi ile konunun incelenebileceği en uygun örnek 

olarak bilinmektedir. Dağıtım şirketi uzmanları ile yapılan görüşmeler kapsamında en iyi 

uygulama örnekleri hakkında bilgiler alınmış, şebekenin bu tesislerin bozucu etkisinden 

arındırılması hususunda yapılan uygulamaların kuvvetli ve zayıf yanları ayrıca araştırılmıştır. 

Raporlama kapsamında düzenleyici kurum, bakanlık, üretim şirketleri, iletim şirketleri, 

dağıtım şirketleri, ulusal ve uluslararası enerji birlikleri, üniversiteler ve çözüm üretici firma 

kaynaklarından faydalanılmıştır. Tüm raporda birincil kaynağa atıf yapmaya önem verilmiş ve 

birbiriyle çelişen bilgilerde bakanlık veya düzenleyici kurum bilgileri esas alınmıştır. Raporda 

Almanya elektrik piyasası, şebekesi, üretim, iletim ve dağıtım şirketlerinin yapısı ve konuya 

bakışı, aktardıkları tecrübeler detaylı olarak işlenmiştir. Almanya elektrik dağıtım şebekesinde 

ülkemizden farklı olarak YG ve OG işletme yapılmaktadır. Bu nedenle hemen hemen bütün 

gerilim seviyelerindeki bağlantı, dağıtım seviyesine bağlantı kimliğindedir.  Türkiye 

uygulamalarından farklı olarak Almanya’da kapasitenin gelişimi, senaryolara bağlı yol 

haritaları ile önceden belirlenmiş durumdadır. Yol haritasında YEK kapasitenin %10 seviyeye 
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ulaşmasına kadarki bölüm, adaptasyon sürecidir. Süreçte veri taşıma, hava tahmini, 

faturalama gibi problemlerin ön planda olduğu değerlendirilmiştir. İkinci aşama olan %10-

%40 arası kapasitede gerçek zamanlı veri alış verişi ve sistemin n-1 kriterine göre gelişmesi, 

en önemli gereksinimlerdir. Ayrıca bu aşamada konvansiyonel tip üretim birimlerinin de 

devreye almada esnekliklerini artırmaları gerekmektedir. YEK kapasitenin toplam kapasitenin 

%40’ının üstüne çıkması durumunda tüm sistem mimarisinin yeniden tasarlanmasına gerek 

duyulmaktadır. Bu tasarım, yalnızca şebeke mimarisi ile sınırlı kalmayıp piyasa ve iletim-

dağıtım şirketi koordinasyonunu da içermektedir. Almanya’da YEK kapasitenin şebekedeki 

artışı, çok kısa bir dönemde gerçekleşmiştir ve bu artış, özellikle RES ve GES kapasite 

kaynaklıdır. GES kapasite içinde dağıtım OG ve dağıtım AG seviyeden bağlantı sayısı 

fazladır. AG seviyeden bağlantı ile ilgili sorunlar tecrübe edilmiş ve mevzuat ve uygulama 

olarak yenileştirmeler yapılmıştır. Dağıtık üretim tesislerinin şebeke üzerindeki temel etkileri 

şebekeye ters akan güç, iletim şebekesine akan ilave güç (faz kaymasına neden olmaktadır) ve 

şebeke kararlılığına olan etkilerdir. Şebekeye ters akan yük, gerilim yükselmelerine neden 

olmaktadır ve zaman zaman kısıt problemleri olarak etkisini göstermektedir. İletim şebekesine 

akan ilave güç, her noktanın anlık ölçme-kontrol sistemiyle idaresine gereksinim 

doğurmaktadır. Faz açısı kayması, enerji kalitesinin bozulmasına ve reaktif güç kontrol 

ünitelerinin tesis edilmesine neden olmaktadır. Bütün etkilerin azaltılması için dağıtım 

şebekesi işletmecisi, üretici-tüketici ve anlık iletişime bağlı etkileşim yöntemleri mevcuttur. 

Ek-1 raporun beşinci bölümünde (7.5) bu yöntemlerin tanımları, teknoloji unsuru, uygulama 

zorluğu, gerilim çeşitlerine etkisi, kısıta etkisi ve uygulama alanı olarak bölümler halinde 

verilmiştir. Almanya’da dağıtık üretim tesislerinin etkileri ile ilgili çeşitli mevzuatlarda 

değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde şebekeye olan etki kadar elektrik piyasasına 

(ticarete) olan etki de dikkate alınmıştır. Özellikle dağıtık üretim tesislerinin enerji üretim 

bedellerini destekleme mekanizmalarından alıyor olması nedeniyle, destekleme 

mekanizmalarının kapasitenin gelişimi nedeniyle etkileri ve sürdürülebilirliği, en önemli konu 

olarak ele alınmış ve defaten değişikliğe tabi olmuştur. Mevzuat alanında en önemli üç 

düzenleme,  BDEW Orta Gerilim Direktifi, VDE-4105 Standardı ve EEG YEK Kanunu’dur.  

BDEW Orta Gerilim Direktifi, YEK şebeke katılımı, aşırı frekansta aktif güç azaltması, 

reaktif güç desteği, dinamik şebeke desteği ve sertifikasyon konusunda düzenlemeler 

içermektedir. VDE-4105 Standardı, frekans artışında aktif güç düşümü, izin verilen dengesiz 

yük, şebeke ve tesis koruması, üç faz bozulma ve uzaktan güç sınırlaması için hükümler 

içermektedir. EEG YEK Kanunu’nda, 100 kW altındaki tesislerin şebekeye sunacağı güçlerle 
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ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ek-1 raporun yedinci bölümünde (7.7) çözüm üretici firma 

uygulamalarına örnekler gösterilmektedir. Almanya uygulamaları genel olarak 

değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim tesislerindeki artış, kısa sürede 

büyük oranda gerçekleşmiştir. Destek mekanizması, görülen ihtiyaç üzerine yeniden 

yapılandırılmıştır. Şebeke kodu ve bağlantı kriterleri konusunda ciddi bilgi ve tecrübe birikimi 

bulunmaktadır. Sistem, aşırı akıma, gerilime ve adalanmaya neden olmayacak şekilde 

tasarlanmaktadır. Küçük üretim tesislerinin kurulması destekleme mekanizmaları ile teşvik 

edilmiştir. Dağıtık üretimdeki kısa zamanda elde edilen büyük artış, daha çok çatı tipi 

üretimlere dayalıdır. Bütün çalışmalar, etütlere ve yol haritalarına dayalıdır.  Anlık çözümler 

üretilmemekte, en iyi uygulama örnekleri geliştirilmektedir. Dağıtık üretim tesislerinin etkileri 

ve bunların önlenme yöntemleri, bakanlık nezdinde sistematik olarak belgelendirilmiştir. Bu 

konudaki çalışmaların önü açıktır. Dağıtık üretim tesisinin yönetilmesinde en önemli 

öncelik, iletişim ve kontrol altyapısına dayanmaktadır. İzlenemeyen şebeke, tüketildiği 

yerde üretimin dengelenmesi amacına değil; yeni sistem kısıtlarına ve ilave yatırımlara 

neden olmaktadır. Dağıtık üretimin şebekeye getirdiği yükü çözebilmek amacıyla uzaktan 

kontrollü “kısıntı” (curtainment) uygulaması ortaya konulmuştur. Bu tesisler, düzenlemeye 

uymakla yükümlüdür. Ek-1 raporun sekizinci bölümünde (7.8) dağıtık üretim santrallerinin 

şebeke entegrasyonu konusunda 16 AB ülkesi katılımıyla gerçekleşen projeye yer verilmiştir. 

Bu projede öncelikle problemler tespit edilmiş ve her bir problem için mevcut durum, 

uygulanan çözüm ve öneri taslağı oluşturulmuştur.  Proje kapsamında dağıtık üretimin 

yaygınlaşması önündeki engeller aşağıdaki gibi tespit edilmiştir ve bu maddeler Ek-1 raporun 

sekizinci bölümünde (7.8)  açıklanmıştır: 

 Mevzuatın YEK kısıntısına sistem güvenliği dışında izin vermemesi, 

 Yetersiz kendi tüketimini karşılama altyapısı, 

 Büyük dağıtık üretim potansiyeline karşı dağıtım sistemi işletmecisi yetersizliği, 

 Üretici-tüketicilerin depolama çözümleri için yetersiz altyapı, 

 Dağıtım sistemi işletmecisi depolaması, 

 Talep tarafı katılımı için yetersiz altyapı, 

 Tutarsız ölçüm altyapısı, 

 Mevzuattaki “Akıllı Şebeke” tanımı muğlaklığı 
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1.4.2.2.Avusturya 

Raporlama kapsamında dağıtık enerjinin şebekedeki bozucu etkilerinin anlaşılması ve 

bunların giderilmesine ilişkin Avusturya şebekesindeki uygulamalar araştırılmıştır. 

Avusturya, küçük bir ülke olmasına karşın Avrupa’nın tam merkezinde yer alması nedeniyle 

bir enerji bağlantı üssü kimliğindedir. Aynı zamanda orta ve güney bölümlerde Alpler 

bulunduğundan zengin akarsu kaynaklarına sahiptir. HES kaynaklarının arasında pompalı tip 

HES’ler, yükleme-boşaltma dinamikleri ile şebeke yönetime faydada bulunmaktadır. 

Avusturya elektrik dağıtım şebekesinde ülkemizden farklı olarak YG ve OG işletme 

yapılmaktadır. Bu nedenle hemen hemen bütün gerilim seviyelerindeki bağlantı, dağıtım 

seviyesine bağlantı kimliğindedir. Üretim, iletim ve dağıtım için belli başlı şirketlerin faaliyet 

yürüttüğü şebekede ileriye yönelik yol haritası belirleme, mevcut sorunları keşfetme, olası 

sorunları ortaya koyma faaliyetleri, genellikle Energy Intelligent Europe fonu katkısıyla 

gerçekleştirilmiştir. Ek-1 raporun beşinci bölümünde (8.5) bu proje çıktılarına da yer 

verilmiştir. Bütün etkilerin azaltılması için dağıtım şebekesi işletmecisi, üretici-tüketici ve 

anlık iletişime bağlı etkileşim yöntemleri mevcuttur. Destek mekanizmasının yetersizliği 

tartışılmaktadır. Teknik ve ekonomik engellerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve çözüm 

yöntemleri belirlenmesi gerekmektedir. Bu yöntemler, üretilen enerjinin bedelinin 

karşılanmasında cazip öneriler ortaya koyabilmelidir. Dağıtık üretim tesisinin yönetilmesinde 

en önemli öncelik, iletişim ve kontrol altyapısına dayanmaktadır. İzlenemeyen şebeke, 

tüketildiği yerde üretimin dengelenmesi amacına değil; yeni sistem kısıtlarına ve ilave 

yatırımlara neden olmaktadır.  

 

1.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

 

Proje Yönetimi, Aras EDAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki bilgi alanlarının 

tamamında çalışmaların sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilmesi uygun bulunmuş ve 

görev/sorumluluk paylaşımı yapılmıştır. 

 Entegrasyon Yönetimi 

Proje sonunda ortaya çıkacak raporun amaca uygunluğunu temin etmek üzere paydaş 

beklentileri, gerçekleştirilen ziyaretler, zaman ve maliyet planlamaları, araştırılan konulardaki 

uygun örneklerin değerlendirilmesi, uygun saha ziyaretlerinin yapılması vb. konularda 

projenin entegrasyonun sağlanması gerekli olmuştur. 
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 Kapsam Yönetimi 

Belirlenen özel konuda soruların hazırlanması, ziyaret edilecek kişi ve kurumların belirlenen 

bu özel konularda bilgi vermeleri ve istenilen, aranan açıklamaların alınması, yapılan 

raporlamada anlaşılması amaçlanan konuya ilişkin açıklama ve uygulama örneklerinin yer 

alması, kapsam yönetiminin odak gündemi olmuştur. 

 Zaman Yönetimi 

Birden fazla ülkenin konusunda en üst düzey kurum ve kuruluşları ile bilgi ve donanım 

açısından en üst düzey kişilerin aynı seyahat programında bir araya getirilmesi ve raporların 

istenilen terminde Aras EDAŞ’a sunulması konusunu içermektedir. Zaman yönetimi, projeden 

en yüksek verimin alınabileceği, maliyetlerin en aza indirilebileceği, dağıtım şirketlerindeki 

personelin iş planını aksatmayacak şekilde yapılmaya gayret edilmiştir. Faaliyetlerin 

gecikmesine neden olan faktörler, proje paydaşlarının sahadaki kritik faaliyetler nedeniyle 

seyahat tarihini öteleme taleplerinin zaman zaman ziyaret edilecek kurum ve kuruluşlarca 

uygun bulunmaması, defaten gerçekleştiği ve katılımcı sayısının azaldığı durumda randevu 

iptalleri, ülke değişikliği yapma zorunlulukları, vb. olarak sayılabilir. Zaman Yönetim 

Planı’nın gerçekleşmiş hali, Çizelge-1’de sunulmaktadır. 

 Maliyet Yönetimi 

Proje adımlarının optimum maliyet anlayışıyla yönetilmesinin teminini içermektedir. 

 Kalite Yönetimi 

Gerçekleştirilecek görüşmelerin, beklenilen bilgi ve tecrübe düzeyindeki kimseler ile 

yapılması, ilk önceliktir. Bu görüşmelere ilişkin organizasyonlarda aksaklık yaşanmaması, 

ikinci önceliktir. Üçüncü öncelik, bu görüşmelerin ve raporlamaların gerçekleştirilen faaliyeti 

ve alınan bilgiyi yansıtır şekilde kapsamlı ve detaylı şekilde ele alınmasıdır.  
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Tablo 1 Zaman Yönetimi Planı 

 

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

Projenin gerçekleştirilmesini temin edecek şekilde konuya, şebekeye, dinamiklere hakim, 

eğitim, bilgi ve tecrübe düzeyi olarak projeyi yürütebilecek, ekipleri temsil bakımından ve dil 

yönünden destekleyecek ve sağlıklı raporlama yapabilecek uzmanlar tarafından projenin 

gerçekleştirilmesine önem verilmiştir. 

 İletişim Yönetimi 

Proje sponsorları olan EPDK ve Aras EDAŞ, dağıtım şirketi yöneticileri, proje yöneticileri ve 

proje ekibinin kendi içindeki, büyük proje DAGSİS kapsamındaki gerekli bilgi ve belgelerin 

sunulması sırasındaki iletişimi, kritik önem taşımıştır. Proje ekibi, gerçekleştirilecek 

seyahatler öncesinde sözlü ve hazırlanan belgeler ile yazılı olarak bilgilendirilmiş ve her 

aşamada bilgi ve belge olarak beslenmiştir. 

 Paydaş Yönetimi 

Projenin bütün paydaşlarının konu hakkında zamanında ve sağlıklı bilgilendirilmesi, kritik 

olmuştur. Bu amaçla paydaşlar, gerçekleştirilen seyahatler ve raporlamalar sonrasında taslak 

belgeler ile bilgilendirilmiş; her aşamada geri dönüşler alınarak değerlendirilmiştir. 

 Risk Yönetimi 

Projenin gerçekleşmesine engel olacak faktörler önceden tespit edilerek giderilmeye 

çalışılmıştır; ancak daha önce proje paydaşlarından olan ve tek taraflı olarak projeden 

ayrıldığını sözlü olarak ilan eden Dicle EDAŞ kaynaklı gecikmeler yaşanmış, kapsamda 

değişiklikler yapılarak seyahat edilecek ülkelerin ve raporlanacak ülkelerin değişikliğine 

ihtiyaç duyulmuştur. 
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 Tedarik Yönetimi 

Proje kapsamında bir malzeme tedariki gerçekleştirilmemiştir. 

 

1.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 
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2. PV SİSTEMLERİN ŞEBEKEYE ETKİLERİ 

2.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

DAGSİS İP-3 kapsamında kısaca aşağıdaki süreçlerden geçilerek tamamlanmıştır. Bunlar: 

• Ulusal ve uluslararası literatür taranarak farklı güç ve topolojiye sahip PV santrallerin 

elektrik dağıtım şebekesi bağlantı kriterlerinin oluşturulması, 

• PV ünite bağlantıları için şebeke koruma felsefelerinin irdelenmesi, 

• Yüksek güçlü birden fazla PV ünitenin aynı fider üzerinde birlikte çalışması 

durumunda oluşabilecek risklerin tespiti, 

• PV entegrasyonunu güç kalitesi parametrelerine etkisinin incelenmesi, 

• PV bağlı sistemde adaptif korumanın yönteminin incelenmesi, 

• PV santrallerinin elektrik dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin iş güvenliği risk 

analizinin yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

2.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Lisanslı ve lisanssız PV santrallerin elektrik dağıtım şebekesine entegrasyonunda ortaya çıkan 

problemlerin çözümü ve elektrik dağıtım şebekesi mühendislerinin yeni duruma uyumlarını 

kolaylaştırmak için PV bağlantı kriterlerinin belirlenmesi,  mikro şebekelerin artmasıyla 

birlikte dağıtım şebekesinin gelecekte kısmen adaptif koruma düzenine geçebilme durumunu 

göz önüne alınarak adaptif koruma düzenlerinin incelenmesi, uygulanabilirliğinin 

araştırılması ve analizlerle desteklenmesi, iş güvenliği problemlerinin azaltılması için İSG risk 

analizlerinin yapılması amacıyla proje gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte sistem 

planlamasında teknik olarak talebin karşılanmasını, teknik kalitenin yükseltilmesini, tedarik 

sürekliliğinin arttırılmasını, dağıtım iletim sistemleri ile bütünlük sağlanmasını 

gerçekleştirebilmek amacıyla gereksinimler ortaya konmuştur. Ayrıca ilgili yönetmelik ve 

düzenlemelerde uygulamaya dair iyileştirme önerileri sunulmuştur. 

ÇEDAŞ Genel Müdürlük binası yerleşkesi içerisinde 40 kW fotovoltik tesis kurularak elektrik 

üretimi gerçekleştirilmiştir ve saha verilerine bağlı olarak PV tesislerin proje 

değerlendirilmesi ve teknik analizleri değerlendirilmiştir. Ayrıca PV tesislerin şebeke 

entegrasyonunda ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler değerlendirilmiştir. AR-GE projesi 
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kapsamında kurulan bu tesis, PV tesis yatırımı yapayı düşünen firmalar, çevrede bulunan 

eğitim kurumları(Teknik Lise ve Üniversite) ve ÇEDAŞ bünyesinde çalışan personellerin 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında GES tesisini tanıyabilmesi ve bu konuda bilgi 

birikimlerini arttırabilecek pilot bir uygulama halini almıştır.  

 

2.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

 

 Elektrik dağıtım şebekesinde GES entegrasyonu kriterleri nelerdir? 

 Şebekeye paralel çalışan GES’in dağıtım şebekesi üzerindeki etkileri nelerdir? 

 Dağıtım şebekesi üzerindeki etkiler GES’in hangi parametreleri ile doğrudan etkilidir? 

 Güneşlenmenin işletme koşulları üzerindeki etkisi nasıl olmaktadır? 

 GES’leri kısa devre arızalarında davranışı nasıldır? 

 GES kısa devre arıza akım katkısı nasıl olmaktadır? Hangi koruma ekipmanları ile 

algılanabilir? 

 GES entegrasyonuyla birlikte oluşan çift yönlü enerji akışının koruma sistemleri 

bakımından nasıl ele alınmalıdır? 

 Şebekeye paralel ve ada modunda çalışma nedir? Bu iki durum için koruma sistemi 

nasıl olmalıdır? 

 İstemli ve istemsiz ada modunda çalışma nedir? 

 GES entegrasyonunun güç kalitesi parametreleri üzerindeki etkisi nedir? 

 Dağıtım sistemine entegre GES’lerin Operasyonel kriterleri nelerdir? 

 GES izleme/kontrol sistemleri nasıl uygulanmalıdır? 

 Adaptif koruma sistemlerinin elektrik dağıtım şebekelerinde hangi durumlarda 

kullanılabilir? Geleneksel koruma sistemlerine göre avantajları nelerdir? Ekipman ve 

altyapı gereksinimleri nelerdir? 

 GES içeren mikroşebekelerde adaptif koruma nasıl ele alınmalıdır? 

 Dağıtım şebekesine paralel çalışan GES’lerde İSG bakımından riskler nelerdir ve risk 

analizi nasıl gerçekleştirilmelidir? 
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2.4.Literatür Taraması 

 

DAGSİS İş Paketi 3 kapsamında gerçekleştirilen literatür taraması aşağıda belirtilen konuları 

kapsayacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 

1. PV santrallerin Elektrik Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterleri’nin değerlendirilmesi: 

 Koruma Gereksinimi, 

 Bağlanabilirlik, 

 İzleme ve Kontrol açısından değerlendirilmesi 

2. Adaptif koruma ve mikro şebeke uygulamasının değerlendirilmesi 

3. İş Güvenliği ve Risk Analizlerinin değerlendirilmesi 

Dağıtık üretim kaynaklarının dağıtım şebekesi koruma önemli etkileri nedeniyle geleneksel 

koruma düzenleri ve algoritmaları üzerinde detaylı çalışılmasını gerektirmektedir. İnvertör 

üzerinden bağlanan dağıtık üretim kaynaklarının davranışlarında invertörlerin karakteristiği 

(gerilim ve akım kontrolörleri) belirleyici olması bakımından arıza akımının belirlenmesinde 

zorluklar bulunmaktadır [2.1]. 

Dağıtık üretim içeren elektrik dağıtım şebekelerinde koruma koordinasyonu için dağıtık 

üretim içeren mikro şebekelerden oluşan alt şebekelere ayıran bölgelere ayırma yöntemi ile 

aşırı akım koruma koordinasyonu yapılmaktadır. Röle koordinasyonu ile birlikte devre kesici 

gibi koruma cihazlarının yerleştirilmesinde risk analizleri de yapılmaktadır [2.2]. 

Enerji depolama cihazları ile birlikte rüzgâr türbini ve PV santraller gibi dağıtık üretim 

kaynaklarını içeren alçak gerilim dağıtım şebekeleri mikro şebeke olarak tanımlanmaktadır. 

Mikro şebekeler, elektrik sisteminin güvenirliğini, stabilitesini ve enerji kalitesini sağlamak 

için önerilmiştir. Mikro şebekeler, şebeke ile birlikte çalışırken de ada modunda çalışırken de 

tüm farklı arıza tiplerine karşı korunması esastır. Merkezi kontrol ve izleme ünitesi ile çok 

fonksiyonlu akıllı sayısal röle kullanılarak mikro şebeke farklı çalışma durumları ve farklı 

arıza tiplerinde koruma ve güvenlik kavramı ele alınmıştır [2.3]. 

Basit radyal şebekelerde kullanılan geleneksel koruma sistemleri, dağıtık üretim kaynakları ve 

kontrollü yüklerin entegre edildiği radyal ve ring yapıdaki yeni dağıtım şebekeleri her geçen 

gün yetersiz kalmaktadır. Hat sensörleri, akıllı tekrar kapayıcılar, fazör ölçüm üniteleri, 
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sayısal röleler ve haberleşme alt yapılarındaki gelişmeler de dikkate alınarak, şebeke 

topolojisi, yükler ve kaynaklarda meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilecek yeni bir 

koruma felsefesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmiş haberleşme alt yapısı ile yeni koruma 

felsefesi arızayı ve arıza yerini daha hızlı tespit edilerek gerekli arıza kesmesi ve arıza 

kesintisi sonrasında hızlı yenileme imkânları sunması beklenmektedir [2.4]. 

Bazı çalışmalarda, dağıtık üretim içeren elektrik dağıtım şebekeleri için uyabilen (adaptif) 

aşırı akım koruma ile elde edilen iyileşmenin yeterli görülmediği durumlarda düşük gerilim 

rölesi ile birlikle bütünleşmiş bir adaptif koruma algoritması önerilmektedir [2.5]. 

PV santrallerin değişken bir kaynak olmasının getirdiği problemlerin yanında, elektrik 

dağıtım şebekesinin tek taraftan beslenen radyal yapısını bozması ile ortaya çıkan enerji 

kalitesi ve koruma problemlerinin yanında invertörlerin şebekeye bastıkları harmonik akımlar 

ve DC akım nedeniyle hep olumsuz yönleri ön plana çıkarılabilmektedir. Yenilenebilir bir 

enerji kaynağı olan PV sistemlerin yaygınlaşabilmesi ve bu problemlerin giderilmesi için 

araştırmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. PV sistemlerin, hat kayıplarının 

azaltılmasına etkileri, fosil yakıtların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına etkisi, 

ilave şebeke yatırımlarını azaltması ve sistem güvenirliğine katkıları nedeniyle vaz geçilmez 

bir enerji kaynağı haline gelmiştir [2.6,7]. 

Dağıtılmış üretim ve dağıtılmış üretim kaynakları 2000’li yıllarda literatürde sıkça karşılaşılan 

çalışmalar arasına girmiştir. Buna neden olarak, yeni gereksinimlerin doğması, teknik, 

ekonomik ve çevresel yararların da göz önünde bulundurulması gösterilebilir. Genel olarak, 

yapılan çalışmalarda dağıtılmış üretimin etkileri dağıtılmış üretim kaynakları ele alınarak 

incelenmiş ve etkilerinin güç akışı, güç kalitesi ve güvenilirlik konuları adı altında 

sınıflandırıldığı görülmüştür. Dağıtılmış üretimin güç akışına etkilerini konu alan 

çalışmalarda genel olarak radyal yapıdaki dağıtılmış elektrik sistemlerinde geliştirilen güç 

akışı yazılımları kullanılmış, kısa devre analizleri yapılmış, koruma tasarımı ve 

koordinasyonuna olan etkileri incelenmiştir [2.8]. 

Küçük güçlü çatı tipi PV santralleri, genellikle alçak gerilim dağıtım şebekesine 

bağlanmaktadır. Küçük güçlü PV santrallerin sayısının artışına bağlı olarak elektrik dağıtım 

şebekelerinde gerilim yükselmesi, akım ve gerilimde dengesizliklere neden olması 

karşılaşılan önemli zorluklardandır. Düşük yük profilleri ve yüksek PV enerji üretimi 

sonucunda ters yönde bir güç akışına da neden olabilmektedir. Alçak gerilim dağıtım 
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şebekelerinde yaygın olarak sigorta ile koruma yapıldığından ters yönde enerji akışı nedeniyle 

ilave koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. PV santrallerin enerji üretiminin gün 

içerisindeki değişkenliği ve gece hiç olmayışı ortaya çıkan zorlukların aşılmasını daha da 

güçleştirmektedir [2.9]. 

Özellikle PV panel fiyatlarında düşmeye bağlı olarak, her geçen gün elektrik dağıtım 

şebekelerinde bağlanan PV santrallerin sayıları ve güçlerinin artmakta, bu artışa bağlı olarak 

da şebeke işleticileri gerilim yükselmesi (aşırı gerilim) ve tersine güç akışı vb. yeni zorluklar 

ile karşılaşmaktadır. Karşılaşılan zorlukların etkilerini en aza indirilmesi için ise çeşitli ülkeler 

şebeke bağlantı kriterlerini geliştirmekte ve mevcut olanlar güncellemektedir. Bu ülkelerden 

biri olan Almanya, invertör üzerinden şebekeye bağlanan dağıtık üretim kaynakları için 

tanımlanan aktif güç bağımlı standart karakteristik eğrisine ilişkin çalışmalar yapılmıştır 

[2.10]. 

PV sistem bağlı olduğu hatlarda PV sistem gücü yüke kıyasla çok daha fazla olması halinde 

gerilim yükselmesi durumu ile karşılaşılmaktadır. Gerilimin belirli sınırlar içinde 

tutulabilmesi için invertörlerde çeşitli kontrol stratejilerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Almanya’nın şebeke bağlantı kriterlerinde belirlediği kontrol stratejisi için 

invertörlerin reaktif güç kontrol stratejisi önerilmektedir [2.11]. 

PV sistemlerin şebekeye bağlantısı invertörlerle yapılmakta ve invertörler bağlandıkları 

hatlara ilave harmonik akımları ile beslemektedir. Mevcut harmonik spektrumunu 

değiştirmekte, gerilim ve akımın toplam harmonik bozulmasını artırmaktadır. Kompanzasyon 

kondansatörlerinin bulunduğu şebekelerde rezonans riski bulunmaktadır. Şebeke 

topolojisinin, harmonik kaynakları ve kompanzasyon kondansatörlerinin devreye girip çıktığı 

sistemlerin yeterli sürede izlenerek bir problem olup olmadığını araştırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır [2.12]. 

Tüm dünyada PV santrallerin güçleri her geçen gün artmakta ve halen 250 MW gücünde PV 

santralleri işletilmektedir. Çok sayıda büyük güçlü santralin inşası da çeşitli ülkelerde devam 

etmektedir. Genellikle, 100-250 MW gücündeki büyük güçlü santraller kendi şalt tesislerine 

transformatörleri üzerinden iletim şebekesine bağlanmaktadır. Büyük güçlü santrallerin, 

geçici ve sürekli hal kararlılıklarına etkisi, şebeke işletiminde frekans ve gerilim kontrol 

katkısına ilişkin çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, genellikle, PV santrallerin iletim 

şebekesi alt yapısına uzak olması nedeniyle, mevcut orta gerilim şebekelerine bağlanması 
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tercih edilebilmektedir. Bu durumda, orta gerilim şebekesine bağlanabilecek PV santral 

güçleri şebeke kısıtları da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Orta gerilim 

şebekesine bağlanacak büyük güçlü PV santrallerin hem iletim şebekesine hem de orta 

gerilim dağıtım şebekesine etkilerini birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. PV santraller 

alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim şebekesine bağlanmalarına ve santrallerin 

gücüne bağlı olarak koruma ihtiyaçları değişmektedir [2.13, 14]. 

PV sistemlerin şebekeye bağlantı kriterleri ülkeden ülkeye değişebilmektedir. PV sistemde 

kullanılan invertörlerin kontrol stratejileri şebekeye uyum sağlamak üzere belirlenmektedir. 

Bu nedenle, PV sistem invertör seçiminde kullanılacağı ülkenin bağlantı kriterleri önem arz 

etmektedir. İnvertör üreticileri ile iletişime geçilerek doğru invertör tercihi yapılması önem 

kazanmaktadır [2.15]. 

Dengesiz üç fazlı elektrik dağıtım sisteminde dağıtılmış üretimin sürekli durum ve geçici 

durum etkileri analiz edilerek dağıtılmış üretimin sistem gerilim profiline olumlu katkılar 

sağladığı, arıza durumlarında ise oluşabilecek arıza akımlarının büyüklüğü ve yönü göz önüne 

alınarak koruma sistemleri ayarlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna 

varılmaktadır. Birçok çalışmada, dağıtılmış üretim teknolojisine bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek güç kalitesi problemlerine değinilmiş, yaygın şekilde kullanılacak DÜK’nın 

mevcut güç kalitesine etkileri belirtilmiştir. Güç sistemlerinin güvenilirliğini belirlemede 

kullanılan indeksler üzerinde dağıtılmış üretimin etkisini konu alan çalışmalar da literatürde 

yerini almıştır. Yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde, dağıtılmış üretimin tanımı, 

dağıtılmış üretimin elektrik dağıtım sistemlerindeki etkileri ve dağıtılmış üretim kaynaklarının 

modellenmesi konularında araştırmalar yapıldığı görülmektedir [2.16, 17]. 

Emniyetli tasarım açısından, PV sistemleri DC akım içeren üretim kaynakları olarak 

düşünmek önem arz etmektedir. Ayrıca, bir elektriksel arıza olması halinde enerji kaynağı 

yangına neden olabilir. Enerji kaynağı topraklaması ve koruma cihazlarının seçimi yangın 

riskinin değerlendirilmesinde önemlidir. Elektrik koruma sistemlerinin arızayı tespit etmesi 

ile PV sistemlerin yangına neden olma riski arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu 

nedenle PV sistem tasarımına ilişkin uluslararası tasarım kriterli dikkate alınmalıdır. Önceden 

yangın riskini değerlendirmek için, bir PV sistem tasarımı aşamasında tüm olası hata 

türlerinin kontrol önemini vurgulamaktadır [2.18, 19]. 
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Binaların çatılarına PV sistem kurulması yıldırım riskini artırmadığı düşünülmektedir. Ancak, 

PV sistem bulunan bir binada, PV sisteme yıldırım düşmesi halinde bina elektrik tesisatında 

önemli hasarların oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle invertör gibi hassas elektronik 

cihazları etkilemektedir. Bu nedenle IEC EN 62305’ e göre risk analizinin yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır [20, 21]. 

 

2.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

 

Yük Akışı Sistem Kriterlerinin Belirlenmesi 

Dağıtık üretim (DÜ) tesislerinin elektrik dağıtım sistemlerine paralel çalışmasıyla mevcut 

sistem üzerindeki yaşanması muhtemel etkileri bu tesislerin şebekeye bağlantısından önce güç 

sistemi analiz programları vasıtasıyla incelenmelidir. DÜ’nün radyal dağıtım sistemi 

üzerindeki etkileri genel olarak ekipman boyutlandırılması bakımından incelenmiştir. Temel 

limit değerlendirmeler başlığı altında şu değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir: 

 Minimum hat kesit kriterleri 

o Akım taşıma kapasitesinin %80’e sınırlanması 

 Orta gerilimden (OG) bağlı GES’in gerilime etkisinin 

o GES kurulu gücüne 

o Ortak bağlantı noktasının TM’ye olan uzaklığına 

 Alçak gerilimden (AG) PV sistemin gerilime etkisi 

o Mesken ve ticari transformatörlerin gücü oranında değerlendirilmiştir. 

İletken Tercihleri 

Dağıtım sistemlerinde gerilim seviyesinin düşük dolayısıyla akımın yüksek olmasından dolayı 

daha fazla kayıp meydana gelmektedir. Ayrıca iletim şebekelerinde hat direnci hat reaktansına 

göre çok küçük olduğundan ihmal edilebilmektedir fakat dağıtım sistemlerinde direnç gerilim 

düşümü ve hat kayıplarında büyük önem taşır. 

Genel itibariyle GES’in yük noktalarına yakın konumlandırılması, kaynak ile yük arasındaki 

mesafeyi azaltacağından kayıplar azalır. Burada GES’in kayıplara etkisi aşağıdaki durumlarla 

ilintilidir. Bunlar: 
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 GES’in üretim kapasitesinin yerel yük miktarına oranı, 

 GES’in bağlantı noktasına olan uzaklığı, 

 GES ile şebeke bağlantısını sağlayan hattın elektriksel özellikleri 

Faz-III adaptif koruma raporu çalışmaları dağıtık üretim tesisleri şebekeye paralel ve ada 

modunda çalışma olarak temel iki senaryo şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ada çalışma durumda 

reaktif güç ihtiyacının karşılanabilmesi için GES’ler dışında dağıtık üretim tesisi olarak dizel 

senkron generatör de modellenmiştir. Adaptif koruma çalışmaları aşağıdaki adımlar 

doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 

1.Adım: DÜ sistemlerinin elektrik dağıtım şebekesinde hangi noktalara bağlı olduğu 

bilgisinin alınması gerekmektedir. DÜ sistemlerin bağlı olduğu bağlantı noktalarındaki akım 

değerleri bu adımda ölçülmektedir. 

2.Adım: 1.adımda alınan çıkış bilgileri 2.adımda giriş bilgileri olarak kullanılmaktadır ve 

mevcut DÜ sistemlerin devrede olup olmadığına (arıza durumları, bulutlanma vs. durumlarına 

bağlı olarak). Bu adımda karar verilmektedir. Sistemin mevcut çalışma modu bu adımda 

belirlenmektedir. 

3.Adım: Sistemin mevcut çalışma modu 3.adımda giriş verisi olarak kullanılmaktadır. Bu 

adımda DÜ sistemlerin çalışma modundaki değişiklikler bir önceki adımla 

karşılaştırılmaktadır. Mevcut DÜ sistemlerinin devrede olup olmadığına (çalışma modu 

durumları) bu aşamada karar verilmektedir. Ayrıca DÜ sistemlerinin şebekeye paralel mi 

yoksa ada modunda mı çalıştığı bilgisi yine bu adımda karar verilebilmektedir. 

4.Adım: DÜ sistemlerinin çalışma modunda herhangi bir değişiklik yoksa (Hayır) sistemdeki 

röle ayarları değiştirilmeden önceki röle ayarları korunmaktadır. DÜ sistemlerinin çalışma 

modu değişmişse (Evet) yeni çalışma moduna göre röle ayar değerlerinin set edilmesi 

gerekmektedir. 

5.Adım: 4.adımdan alınan ayar bilgileri adaptif koruma yapacak her röleye yollanmaktadır ve 

herbir rölenin ayar değeri güncellenerek röle koordinasyonu sağlanmaktadır. Bu adımdan 

sonra tekrar 1.adıma dönülerek adaptif koruma yönetimi sürdürülmektedir. 

Şekil 2’de adaptif koruma koordinasyonu için takip edilmesi gereken adımlar algoritma 

halinde verilmektedir. 
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Şekil 2 Adaptif Koruma Düzeni Algoritması 

Güneşlenmenin İşletme Koşulları Üzerinde Etkilerinin Belirlenmesi 

Güneşlenmenin işletme koşulları üzerinde etkilerinin belirlenmesi için güneşlenme profiline 

bağlı olarak farklı noktalardan bağlanan GES’lerin TEİAŞ TM barası üzerindeki etkilerini 

gözlemleyebilmek için; 

 Mevsimlik üretim değerlerine bakılarak oluşturulan güneşlenme profili ile Mart ve 

Temmuz ayları için ayrı ayrı, 

 Fider boyunca 2 km’lik aralıklarla, 

 GES kurulu gücü 1, 2, 5 ve 10 MW olacak şekilde analizler yapılmıştır. 

Güç Kalitesi Kriterleri 

Harmonik Etkisinin Analizi: 
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PV santrallerin, dağıtım fideri üzerindeki mevcut harmonikler üzerinde ne gibi etkiler 

yaratacağı incelenmiştir. Bu doğrultuda senaryolar oluşturulmuş ve şebeke analiz yazılımı 

üzerinde gerçek veriler de kullanılarak modellenerek sonuçlar elde edilmiştir. Senaryolar PV 

santralin anlık üretimi, kurulu gücü ve invertör mimarisi dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Analizler simülasyon programı üzerinde modellenen ve üzerinde güçlü harmonik akım 

kaynağı olduğu varsayılan bir jenerik dağıtım fideri üzerinde gerçekleştirilmiştir. TEİAŞ TM 

kaynağından itibaren güç transformatörü, dağıtım transformatörleri, havai ve yer altı kablolar 

modellenmiştir. Transformatörlerin lineer karakteristik gösterdiği ve bağlantı grubunun 

DYn11 olduğu varsayılmıştır. 

Modellemenin tamamlanmasının ardından aşağıdaki senaryolar altında bağlantı noktasında 

Toplam talep bozulumu (TTB) incelenmiştir: 

 5 MW’lık bir santral 

o 500 kW’lık invertör 

o 50 kW’lık invertör 

 0.5 MW’tan 5 MW’a kadar değişen güçlerde (değişken invertör sayısı – 50 kW’lık) 

santral 

Senaryolar belirlenirken ve analizlerin gerçekleştirilme aşamasında mevcut durumda en 

yüksek harmonik akım bozulumuna sahip nokta belirlenmiş ve PV santralin şebeke üzerindeki 

harmoniklere en ağır etkiyi bu noktaya yakın yerdeki bağlantılarında yaratacağı 

değerlendirilmiştir. Dolayısıyla senaryolar TEİAŞ Transformatör Merkezi’ne yakınlık, 

bağlantı noktasındaki yük yoğunluğu, bağlantı uzunluğu gibi şeylerden bağımsız olarak 

oluşturulmuştur. 

Operasyonel Kriterlerin Belirlenmesi 

Reaktif Güç Kontrolü: 

Statik şebeke desteği, sistem gereksinimlerine bağlı olarak (otomatik) veya dağıtım sistemi 

operatörünün talebi üzerine gerilimin kabul edilir sınırlarda tutacak şekilde ayarlanmasıdır. 

Statik şebeke desteği geleneksel yöntemlerden ziyade daha çok lokal kontrol (invertör tabanlı) 

yöntemlerini kullanmaktadır. 

Statik şebeke desteği ile reaktif güç kontrolü aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir: 
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 Sabit aktif faktör      değeri, 

 Bir aktif faktör         değeri, 

 Reaktif güç/gerilim karakteristiği Q(U). 

Sabit yöntemi, şebekeye doğrudan bağlı jeneratörlü CHP (combined heat and power) 

sistemleri gibi aktif güç üretiminin sabit olduğu dağıtık üretim sistemleri için uygundur. Bu 

yöntemde     =1,0 aktif faktör,      =0,95 (düşük uyarımlı) ve     =0,95  (aşırı uyarımlı) 

olarak belirlenebilmektedir. PV güç çıkış değerine bakılmaksızın sabit      değeri 

yukarıdaki değerlerde güç faktörü olarak ayarlanır ve invertör kontrolörüne uygulanır. GES 

üretiminde aktif güç çıkışının dalgalı olduğu düşünüldüğünde bu yöntemin tek başına 

uygulanmasının GES’ler için uygun olmayacağı söylenebilir. 

Aktif güç çıkışının dalgalı olduğu yerlerde sabit yönteminin yanında droop karakteristik 

(fonksiyon eğrileri) tabanlı regülasyon yöntemleri kullanılmaktadır.          yönteminde, 

reaktif güç ayarının nominal değerleri şebeke koşullarına bağlıdır. Bu nedenle dağıtım sistemi 

operatörü tarafından tespit edilmektedir. Invertörün bastığı aktif güç ile nominal gücünün 

oranına göre aktif faktör     =0,95 aşırı uyarımlı (over-excited) ve     =0,95 düşük 

uyarımlı (under-excited) olarak karakteristik eğri üzerinde belirlenmektedir. Belirlenen eğri 

invertörlere tanımlanarak reaktif güç kontrol edilmektedir. 

 

Şekil 3 Basılan Aktif Güç Fonksiyonu ile Rekatif Güç Ayarı 

İş Güvenliği Risk Analizi 

“Risk Analizi” veya “Risk Değerlendirme” çalışması kapsamında, öncelikli olarak yapılacak 

işin (bu durumda canlı bakım faaliyetinin) adımları ve her bir iş adımında karşılaşılabilecek 
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olası tehlikeler ve risk unsurları tanımlanmalıdır. Yapılan tanımlar, mümkün olduğu kadar alt 

detayda, açık ve kolayca anlaşılır olmalıdır. Tehlike ve riskler ne kadar doğru ifade edilirse, 

yapılacak puanlandırma da gerçekleri o kadar doğru yansıtmış olacaktır. 

Risk analizi kapsamında iş adımları ve her bir adım için olası tehlikeler, riskler ve sonuçları 

tanımlandıktan sonraki aşama, risk ve tehlikeler ile sonuçlarının değerlendirilmesidir. Riskler 

ve tehlikeler için puanlandırma, iki ana başlık altında yapılır; (i) tanımlanan risklerin 

gerçekleşme olasılığı (probability/frequency) ve (ii) tehlikenin çalışan sağlığı, mali durum, 

işin sürekliliği vb. üzerindeki etkisinin şiddeti (severity), çoğunlukla 1 ile 5 arası puanlar 

verilerek değerlendirilir. “Olasılık” ve “Şiddet” puanlandırmaları için yapılan tanımlamalar, 

sırasıyla tablolarda verilmiştir. 

 

Puan Açıklama 

1 
Fazlasıyla düşük ihtimal (neredeyse imkânsız, bilinen örneği olmayan, istisnai 

olarak karşılaşılan tehlike) 

2 Düşük olasılık (nispeten az, nadiren gerçekleşen tehlike) 

3 Ara sıra (bazı durumlarda karşılaşılabilen tehlike) 

4 Orta derecede olası (sürekli tekrar eden, birçok durumda karşılaşılabilen tehlike) 

5 Sık sık (neredeyse kaçınılmaz, çoğunlukla gerçekleşmesi beklenen tehlike) 
Tablo 2 Risk Gerçekleşme Olasılığı Puanlandırma Ölçeği 

Puan Açıklama 

1 
Çok düşük (hasar yok, yaralanma yok, yalnızca ilave bakım/kontrol gerektiren 

tehlike) 

2 Düşük (düşük hasar, hafif (sadece ilk yardım müdahalesi gerektiren) yaralanma) 

3 
Orta (orta şiddetli zarar, orta derecede (tedavi gerektiren) yaralanma, yüksek 

finansal zarar) 

4 
Ciddi/kritik (felaketten 1 hata uzakta, şiddetli zarar, şiddetli yaralanma, 

neredeyse ölüme yol açan tehlike) 

5 Yıkıcı/katastrofik (tamamen güvensiz/ölümle sonuçlanabilecek tehlike) 
Tablo 3Risk Etki Şiddeti Puanlandırma Ölçeği 

 

Puanlandırma çalışmasının sonunda, her bir risk unsurunun olasılık ve şiddet puanı çarpılarak, 

toplam “Risk Puanı” bulunur. Daha sonra risk unsurları, hesaplanan bu risk puanına göre 

sınıflandırılır ve talimatlara göre gerekli önlemler ve aksiyonlar alınarak çalışmanın 

sürdürülmesi konusunda bir karar alınır. 
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Hesaplanan puanlar kullanılarak risk etmenlerinin sınıflandırması yapılırken, “Risk Matrisi” 

adı verilen bir tablo kullanılır. Buna göre, (olasılık ve şiddet puanlandırmasının 1-5 ölçeğinde 

yapıldığı durumlarda) 5×5’lik bir tablo oluşturulur; satır ve sütun başlıkları olarak olasılık ve 

şiddet puanları ve kısa açıklamaları yazılır. Tablodaki her bir hücreye karşılık gelen olasılık 

ve şiddet puanlarının çarpımı, o hücrenin risk puanını ve risk sınıfını temsil eder. Farklı sektör 

uygulamalarında bazı küçük değişiklikler olmakla birlikte, tabloda verilen risk matrisi örneği, 

canlı bakım çalışmalarının risk değerlendirme çalışmalarında temel olarak alınabilir. 

 TEHLİKE ŞİDDETİ 

RİSK 

OLASILIĞI 

Çok 

Düşük 

(yaralanma 

yok) 

Düşük (ilk 

yardım) 

Orta 

(tedavi) 

Kritik 

(ciddi 

yaralanma) 

Yıkıcı 

(ölüm) 

Neredeyse 

kaçınılmaz 
ORTA YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK 

Sık 
DÜŞÜK 

/ORTA 
ORTA 

ORTA 

/YÜKSEK 
YÜKSEK YÜKSEK 

Ara sıra DÜŞÜK ORTA ORTA YÜKSEK YÜKSEK 

Düşük DÜŞÜK DÜŞÜK ORTA 
ORTA 

/YÜKSEK 
YÜKSEK 

Nadir DÜŞÜK DÜŞÜK DÜŞÜK ORTA ORTA 

Tablo 4 Risk Analizi Matrisi 

Tüm risk etmenleri, hesaplanan risk puanlarına göre sıralanarak yukarıdaki tablodaki 

hücrelere yerleştirilir. Daha sonra, en yüksek puanlı maddelerden başlayarak, detaylı 

değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

2.5.1. Sivas Bölgesinde Gerçekleştirilen Kurulum ve Analizler 

 

ÇEDAŞ Genel Müdürlük alanı içerisine kurulması planlanan 40 kW' lık GES tesisinin 

lokasyonu şekil 4 de sunulmuştur. Kurulması planlanan tesis 10 kW monokristal sabit panel,  

10 kW polikristal sabit panel, 10 kW ince film ve 10 kW hareketli panel olmak üzere toplam 

40 kW olarak tasarlanmıştır.  
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Şekil 4 40 kW GES tesisinin kurulması için planlanan Lokasyon ve Kurulum öncesi -sonrası panel görünümleri 

Güneş tesislerinin kurulmasında ihtiyaç duyulan yapılar; 

1. Güneş Panelleri 

2. İnvertörler 

3. Destekleyici Yapılar (Kontruksiyonlar) 

4. Kurulum maliyetleri(Arsa, Proje bedelleri gibi...) 

Üretim maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki yüzdesini gösteren grafik Şekil 5’de 

sunulmuştur. Şekilden de anlaşılacağı gibi üretim maliyetlerini etkileyen en büyük pay 

paneller ve invertörlere aittir.  
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Şekil 5. Bir Güneş Tesisinde Kullanılan Ekipmanların Maliyete Etkisi 

sadece monokristal, polikristal ve ince film paneller kullanılması durumunda, ÇEDAŞ 

kampus içerisine 1 MW tesis kurulması durumundaki maliyetler ve tesisin amortisman 

süreleri sırası ile Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8' de sunulmuştur.  

 

 

Şekil 6. Monokristal Panel Kullanılması Durumunda 1MW'lık GES Tesisin, Hesaplanan Amortisman Süreleri ve Kurulum 
Maliyetleri 
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Şekil 7. Polikristal Panel Kullanılması durumunda 1MW' lık GES Tesisin, Hesaplanan Amortisman Süreleri ve Kurulum 
Maliyetleri 

 

 

Şekil 8.  İnce Film Panel Kullanılması Durumunda 1MW'lık GES Tesisin, Hesaplanan Amortisman Süreleri ve Kurulum 
Maliyetleri 

 

2.5.2. GES Tesisine İlişkin Projelendirme Ve Teknik Hesaplar 
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ÇEDAŞ kampüs içerisine kurulması planlanan 40 kW' lık GES tesisinin yek hat şeması Şekil 

36' da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. ÇEDAŞ Kampüs İçerisine Kurulması Planlanan GES Tesisinin Tek Hat Şeması 

GES tesisinin projelendirilmesi ve teknik analiz değerlendirmelerinin yapılabilmesi için; 

1. AC Akım Taşıma, Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesapları 

2. DC Akım Taşıma, Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesaplar 

3. Kısa devre Hesapları 

4. Panel ve Evirici Hesapları 

5. Topraklama Hesaplarının  

Dikkatli bir şekilde hesaplanması gereklidir.  

2.5.2.1.AC Akım Taşıma, Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesapları 

STP 1-INV 1 Arası için Akım Taşıma Kontrolü Örneği 

 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

I Amper İşletme akımı 

Nk Watt AC kurulu güç= 10 kWe 

U Volt İşletme gerilimi = 400 V 

cosø   Güç Faktörü 1 
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I=
  

         
 

     

        
 14.43 A 

Kablo kesiti belirlerken Iz=Iox (düzeltme faktörü)şeklinde belirlenir. 

 

 

Düzeltme Faktörü k1-k2-k3 

 

 

Meteoroloji sitesinden alınan değerlere göre Sivas’ta görülen en yüksek sıcaklık 40
o
’dir. A 15 

tablosundan 40
o
’de kanal içinden geçen kablo akım taşıma kapasitesine uygulanacak 

düzeltme faktörüne bakıldığında k1 düzeltme katsayısı = 0.77’dir. 
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Döşeme şekli kablo sayısı 5 ve gözler bitişik kesişimi seçilmiştir. k2 düzeltme faktörü 0.65 

‘dir.  

 

Toprak termik direnci 2.5 K-mW’dır. k3 düzeltme katsayısı 1 olarak kullanılmaktadır.  

Iz= 63× 0.77×0.65×1 = 31.5 A 

I
ı
max<Iz = 14.43 A <31.5 A Seçilen kablo kesiti UYGUNDUR. 

 

STP 1- INV 1 Arası için Gerilim Düşümü Hesap Örneği 

 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 5 m 

S mm2 10 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 14.4 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 

%e = 
          

     
 

             

         
 % 0.055  

 

STP 1- INV 1 Arası için Güç Kaybı Hesap Örneği 
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FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 5 m 

S mm2 10 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 14.4 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 

Pk=
      

   
 

         

     
  5.5 W olarak güç kaybı hesaplanmıştır. 

 

DİZE HATTINA AİT BİLGİLER 

AC 
NO İNV NO 

DC Kurulu 
Güç 

(kWp) 

AC Kurulu 
Güç 

(kWe) 
Akım I 

(A) 

Kablo Kesiti 
(mm2) 

Kablo 
Uzunluğu 

(m) 
Güç Kaybı 

Pk (W) 
Güç Kaybı 

Pk(%e) 

Gerilim 
Düşümü  U 

(V) 
Gerilim 

Düşümü %e 

Gerilimi 
Düşümü 
Kontrölü Adet Kesit 

STP 1 İnv 1 10000 10000 14,4 5 10 5 5,5542857 0,0555429 0,2224286 0,0556071 UYGUNDUR 

STP 1 İnv 2 10400 10000 14,4 5 10 4 4,4434286 0,0444343 0,1779429 0,0444857 UYGUNDUR 

STP 1 İnv 3 9920 10000 14,31 5 10 5 5,4850741 0,0548507 0,2210384 0,0552596 UYGUNDUR 

STP 1 İnv 4 10200 10000 14,4 5 10 6 6,6651429 0,0666514 0,2669143 0,0667286 UYGUNDUR 

 

ATP- STP1 Arası için Akım Taşıma Kontrölü 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

I Amper İşletme akımı 

Nk Watt AC kurulu güç 40000 W 

U Volt İşletme gerilimi 400 V 

cosø   Güç Faktörü 1 

 

I=
  

         
 

     

        
 57.7 A 

Kablo kesiti belirlerken Iz=Iox (düzeltme faktörü) şeklinde belirlenir. 
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4×50 NAYY kablonun toprakla akım taşıma kapasitesi 135 A’dir.  

 

Düzeltme Faktörü (k1-k2-k3) 

 

 

Meteoroloji sitesinden alınan değerlere göre Sivas’ta görülen en yüksek sıcaklık 40
o
’dir. A 15 

tablosundan 40
o
’de kanal içinden geçen kablo akım taşıma kapasitesine uygulanacak 

düzeltme faktörüne bakıldığında k1 düzeltme katsayısı = 0.77’dir. 

 

Döşeme şekli kablo sayısı 4 ve gözler bitişik kesişimi seçilmiştir. k2 düzeltme faktörü 0.7 

‘dir.  
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Toprak termik direnci 2.5 K-mW’dır. k3 düzeltme katsayısı 1 dir. 

Iz= Io×k1×k2×k3=135×0.77×0.7×1=72.765 A 

Iımax<Iz57.7 A < 72.765 A 

 

ATP-STP Arası Gerilim Düşümü  

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 185 metre 

S mm2 50 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 57.7 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 

%e=
          

     
 

               

         
= %1.65  

 

ATP STP Arası Güç Kaybı 

   
      

   
 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 185 metre 

S mm2 50 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 57.7 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 



 
 

Hizmete Özel 
56 

 

Pk=
      

   
 

               

     
 660 W 

ATP No STP No 
DC Kurulu 
Güç (kWp) 

AC Kurulu 
Güç (kWe) Akım I (A) 

Kablo Kesiti (mm2) Kablo 
Uzunluğu 

(m) 
Güç Kaybı 

Pk (W) 
Güç Kaybı 

Pk(%e) 

Gerilim 
Düşümü  U 

(V) 

Gerilim 
Düşümü 

%e 

Gerilimi 
Düşümü 
Kontrölü Adet Kesit 

ATP 1 STP 1 40520 40000 57,7 4 50 185 659,91284 1,6497821 6,5953161 1,648829 UYGUNDUR 

 

 

Trafo-ATP Arası Akım Taşıma Kontrolü; 

  
  

           
 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

I Amper İşletme akımı 

Nk Watt AC kurulu güç 40000 W 

U Volt İşletme gerilimi 400 V 

cosø   Güç Faktörü 1 

 

I=
  

         
 

     

        
 57.7 A 

Kablo kesiti belirlerken Iz=Iox (düzeltme faktörü) şeklinde belirlenir. 
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Trafo ATP arasında 4×(1×95)’lik NYY kablo kullanılmıştır ve toprakta akım taşıma 

kapasitesi 336 amperdir. 

Iz= Io×k1×k2×k3=336×0.77×0.7×1=168  A 

I
ı
max<Iz57.7 A < 168.168 A Kablo kesiti UYGUNDUR. 

Not: k1,k2,k3 kablonun toprakta gitme şekli stp-atp arası ile aynı olduğu için 

değiştirilmemiştir. 

Trafo-ATP Arası Gerilim Düşümü  
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FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 20 metre 

S mm2 95 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 57.7 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 

%e=
          

     
 

              

         
= % 0.093  

 

Trafo ATP Arası Güç Kaybı 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L Metre 185 metre 

S mm2 50 mm2 

K m/Ω.mm2 Bakır için 56 m/Ω.mm2 

U Volt 400 V 

I Akım 57.7 A 

%e   Gerilim Düşümü Oranı 

 

Pk=
      

   
 

              

     
 37.548 W 

Trafo ATP NO 
DC Kurulu 
Güç (kWp) 

AC Kurulu 
Güç (kWe) Akım I (A) 

Kablo Kesiti (mm2) Kablo 
Uzunluğu 

(m) 
Güç Kaybı 

Pk (W) 
Güç Kaybı 

Pk(%e) 

Gerilim 
Düşümü  U 

(V) 

Gerilim 
Düşümü 

%e 

Gerilimi 
Düşümü 
Kontrölü Adet Kesit 

Trafo ATP 1 40520 40000 57,7 4 95 20 37,548383 0,093871 0,3752669 0,0938167 UYGUNDUR 

 

 

2.5.2.2.1.6.4.2. DC Akım Taşıma, Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesaplar 

 

D.01.01 nolu Dizi için Akım Taşıma Hesap Örneği (Polikristal Panelli Dizi) 
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UMPP = 30.8 V 

Imax = Isc×1.25=8.9×1.25=11.125 A 

Kablo kesiti belirlenirken Iz=Iox düzeltme faktörü belirlenir. 

6 mm’lik solar kablo kullanılmıştır. 

 

Düzeltme Faktörü k1-k2-k3 
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Meteoroloji sitesinden alınan değerlere göre Sivas’ta görülen en yüksek sıcaklık 40
o
’dir. A 15 

tablosundan 40
o
’de kanal içinden geçen kablo akım taşıma kapasitesine uygulanacak 

düzeltme faktörüne bakıldığında k1 düzeltme katsayısı = 0.77’dir. 

 

 

Döşeme şekli gözler bitişik ve 4 adet kablodur. k2 düzeltme katsayısı 0.65 dir. 

 

Toprak termik direnci 2.5 K-mW’dır. k3 düzeltme katsayısı 1 dir. 

Iz= 70×0.77×0.65×1= 35.035 A’dir. 

I
ı
max = 11.125 A < 35.035 A.Seçilen kablo kesiti UYGUNDUR. 

 

D.01.01 nolu Dizi için Güç Kaybı Hesap Örneği 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L metre 25 

s mm2 6 

k m/Ω.mm2 56 

P watt 20 panel için 20×250=5000 W 

U Volt 20 panel için 20×30.4=608 V 
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I Amper 8.24 A 

Pk watt Dizi güç kaybı 

%e   Gerilim düşümü 

 

Pk=
          

    
 = 

       

   
      W / Dizi 

Güç kaybı hesaplanmıştır. 

 

DİZE HATTINA AİT BİLGİLER 

AC NO 

İN

V 

NO 

DİZ

E 

NO 

DC 

Kablo 

Uzunlu

ğu (+) 

DC 

Kabl

o 

Uzu

nluğ

u (-) 

To

pla

m 

Ka

blo 

Uz

unl

uğu 

(m) 

Ka

blo 

Ke

siti 

(m

m) 

İletk

enli

k K 

(m/

Ω.m

m2)  

Topl

am 

Güç 

Pk 

(W) 

Ak

ım 

I 

(A) 

Geril

im U 

(V) 

Güç 

Kay

bı 

Pk 

(W) 

Güç 

Kayb

ı Pk 

% 

Gerili

m 

Düşü

mü 

(V) 

Gerili

m 

Düşü

mü 

%e 

Gerili

m 

Düşü

mü 

Kontr

ölü 

STP 1 

İnv 

1 

D 

1.1 26 25 51 6 56 5000 

8,2

4 608 

10,3

06 

0,206

12 

1,250

714 

0,205

71 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

1 

D 

1.2 27 26 53 6 56 5000 

8,2

4 608 

10,7

1 

0,214

2 

1,299

762 

0,213

78 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

2 

D 

2.1 8 7 15 6 56 5200 

8,4

4 616 

3,18

01 

0,061

16 

0,376

786 

0,061

17 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

2 

D 

2.2 6 5 11 6 56 5200 

8,4

4 616 

2,33

21 

0,044

85 

0,276

31 

0,044

86 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.1 24 23 47 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,49

44 

0,039

87 

0,262

976 

0,039

84 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.2 22 21 43 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,45

23 

0,036

48 

0,240

595 

0,036

45 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.3 20 19 39 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,41

02 

0,033

08 

0,218

214 

0,033

06 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.4 18 17 35 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,36

82 

0,029

69 

0,195

833 

0,029

67 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.5 16 15 31 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,32

61 

0,026

3 

0,173

452 

0,026

28 

UYG

UN 
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D 01.01 nolu Dizi için Gerilim Düşümü Örneği 

 

FORMÜL İŞARETİ BİRİM AÇIKLAMA 

L metre 25 

s mm2 6 

k m/Ω.mm2 56 

P watt 20 panel için 20×250=5000 W 

U Volt 20 panel için 20×30.4=608 V 

I Amper 8.24 A 

Pk watt Dizi güç kaybı 

%e   Gerilim düşümü 

 

%e =
             

        
      

Gerilim düşümü hesaplanmıştır. 

 

 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.6 14 13 27 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,28

4 

0,022

9 

0,151

071 

0,022

89 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.7 12 11 23 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,24

19 

0,019

51 

0,128

69 

0,019

5 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

3 

D 

3.8 10 9 19 6 56 1240 

1,8

8 660 

0,19

99 

0,016

12 

0,106

31 

0,016

11 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

4 

D 

4.1 14 13 27 6 56 5100 

8,3

2 612 

5,56

25 

0,109

07 

0,668

571 

0,109

24 

UYG

UN 

STP 1 

İnv 

4 

D 

4.2 21 20 41 6 56 5100 

8,3

2 612 

8,44

68 

0,165

62 

1,015

238 

0,165

89 

UYG

UN 
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2.5.2.3.1.6.4.3. Kısa Devre hesapları 

Trafo Empadansı: 

uk= 4.16 % 

Un= 400 V 

Sn=630 kVA 

Ztr=Xtr 

Xtr=
        

  
=

             

      
 0.01056 Ω 

Kablo Empedansı 

4×(1×95 mm2) 

R=L/K.qX = 0.08 Ω/km  

L = 0.02 kmX = 0.08×0.02=0.0016 Ω 

R = 0.00375 Ω 

 

Bara Empadansı 

100×10 mm2 Cu Bara          X=0.15×0.001=0.00015 Ω 

 q=1000 mm2                    R= 0.000018 Ω 

x = 0.15 Ω/km                         

L=  1 mt 

Kablo Empedansı 

4*50 mm2 

R = L/K.q                               X= 0.081 Ω/km    

L = 0.185 km                        X=0.081×0.185=0.015 Ω 
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ATP Panosu 3 Faz 

Kısa Devre Akımı 

Rtop = 0.00375 Ω                                                                                       

Xtop = 0.0121 Ω  

Ztop = 0.0127 Ω                                                                                       

IKa
ıı
 = 1.05×Un/    

     = 

(1.05×400)/0.0127=19.1

4kA  

 

ATP Panosu 2 Faz 

Kısa Devre Akımı 

Rtop = 0.00375 Ω     

Xtop = 0.0121 Ω                

Ztop = 0.0127 Ω          

Ik2
ıı
 = 1.05×Un/(  

     = 

(1.05×400)/0.0254= 

16.53kA 

 

ATP Panosu Faz Toprak Kısa Devre Akımı  

R = 0.066 Ω 

Bara Empadansı 

30*5 mm2 Cu                      X= 0.15*0.001=0.00015 Ω 

 q=150 mm2                    R= 0.000018 Ω 

x = 0.15 Ω/km                       

L=  1 mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

4×(1×95 mm2) 

NYY 

     STP 

 

ATP 

 

20 mt 

4×50 mm2 

NAYY 
185mt 
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R1 = 0.00375 Ω     

X1 = 0.0121 Ω                

Z1 = 0.0127 Ω          

R0 = 4× 0.00375=0.015 Ω 

X0 = 3×0.0121=0.0363 Ω 

Ik1
ıı
 = 1.05×400/(2.Z1+Zo)=(1.05×400)/(0.0225+0.0605i)=6.5kA 

 

STP Panosu 3 Faz Kısa Devre Akımı 

Rtop = 0.07 Ω 

Xtop = 0.02746 Ω 

Ztop = 0.075 Ω 

IKa
ıı
 = 1.05×Un/         = (1.05×400)/0.129=3.23 kA  

TMŞ ve invertör çıkışı sigortalar 20 kA uygun. 

STP Panosu 2 Faz Kısa Devre Akımı 

Rtop = 0.07 Ω 

Xtop = 0.02746 Ω 

Ztop = 0.075 Ω 

IKa
ıı
 = 1.05×Un/        = (1.05×400)/=2.8 kA  

TMŞ ve invertör çıkışı sigortalar 20 kA uygun. 

STP Panosu Faz Toprak Kısa Devre Akımı  

R1 = 0.07 Ω 

X1 = 0.02746 Ω 

R0 = 4 × 0.07 =0.28 Ω 
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X0 = 3 × 0.02746 =0.08238 Ω 

Ik1
ıı
 = 1.05×400/(2.Z1+Zo)=(1.05×400)/(0.42+0.1373i)= 0.95 kA 

TMŞ ve invertör çıkışı sigortalar 20 kA uygun. 

2.5.2.4.1.6.4.4. Panel ve Evirici Hesapları 

 

PANEL veEVİRİCİ UYGUNLUK HESAPLAMALARI  

Yingli250W Poly CEHEN10KTL -10 kW 

Maksimumsıcaklık(tmax)   85°C  İnvertermax. Voc  

  1000 V 

Minimum sıcaklık (tmin)   -40°C  İnvertermin. Voc  

  300 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVoc(k)   -0.33 %/ °C İnvertermax. Mpp 

   800 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVmpp(k)  -0.45 %/ °C İnverter min. Mpp  

  300 V 

PV Stand. Test  Koşulları(tnom)  25°C  MPP Sayısı   

 2adet 

DizedekimaxSeri Panel Sayısı mppt1  20 adet  Imax   

 2x23=46 A 

DizedekimaxSeri  Panel Sayısı mppt2  20 adet  MPP DC Akımı max. 

   36 A 

   MPP Başına PV GirişGücümax.                 5.2 kW 

Optimum İşletmeGerilimi(Vmpp)  30.4 V  DiziAkımı mppt1 max. 

  18 A 

Maximum AçıkDervreGerilimi(Voc)  38.4 V  DiziAkımı mppt2 max.

   18 A 
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KısaDevreakımı    8.79 A  ToplamEviriciGirişAkımımax.

   46.00  

 

 

                                        

 

MPP1 MAKSİMUM VE MİNİMUM MODÜL SAYISININ BELİRLENMESİ 

veEVİRİCİ GERİLİM KONTROLÜ 

                  [(   (
              

   
))]

         [(   (
               

   
))]                        

                  [(   (
              

   
))]

             [(   (
             

   
))]         

                                                                                 

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
               

   
))]          

                                                                          

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
             

   
))]          
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PANEL veEVİRİCİ UYGUNLUK HESAPLAMALARI  

Yingli 255W Poly SMA 20000 TL-30 -20 kW 

Maksimumsıcaklık(tmax)   85°C  İnvertermax. Voc  

  1000 V 

Minimum sıcaklık (tmin)   -40°C  İnvertermin. Voc  

  150 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVoc(k)   -0.33 %/ °C İnvertermax. Mpp 

   800 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVmpp(k)  -0.45 %/ °C İnverter min. Mpp  

  320 V 

PV Stand. Test  Koşulları(tnom)  25°C  MPP Sayısı   

 2adet 

DizedekimaxSeri Panel Sayısı mppt1  20 adet  Imax   

            2x33=66 A 

DizedekimaxSeri  Panel Sayısı mppt2  20 adet  MPP DC Akımı max. 

   66 A 

                                                                              MPP Başına PV 

GirişGücümax.              10.22 kW 

Optimum İşletmeGerilimi(Vmpp)  30.6 V  DiziAkımı mppt1 max. 

  33 A 

Maximum AçıkDervreGerilimi(Voc)  38.7 V  DiziAkımı mppt2 max.

   33 A 
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KısaDevreakımı    8.88 A  ToplamEviriciGirişAkımımax.

   66.00  

 

 

                                        

 

MPP1 MAKSİMUM VE MİNİMUM MODÜL SAYISININ BELİRLENMESİ 

veEVİRİCİ GERİLİM KONTROLÜ 

                  [(   (
              

   
))]

         [(   (
               

   
))]                          

                  [(   (
              

   
))]

             [(   (
             

   
))]       

                                                                                 

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
               

   
))]          

                                                                          

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
             

   
))]          

                                                                         



 
 

Hizmete Özel 
70 

 

 

                                           

                                       
                          

                                                              

 

PANEL ve EVİRİCİ UYGUNLUK HESAPLAMALARI  

C Sun 260W Mono CEHE N10KTL -10 kW 

Maksimumsıcaklık(tmax)   85°C  İnvertermax. Voc  

  1000 V 

Minimum sıcaklık (tmin)   -40°C  İnvertermin. Voc  

  300 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVoc(k)   -0.307 %/ °C İnvertermax. Mpp 

   800 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVmpp(k)  -0.307 %/ °C İnverter min. Mpp  

  300 V 

PV Stand. Test  Koşulları(tnom)  25°C  MPP Sayısı   

 2adet 

DizedekimaxSeri Panel Sayısı mppt1  20 adet  Imax   

            2x23=46 A 

DizedekimaxSeri  Panel Sayısı mppt2  20 adet  MPP DC Akımı max. 

   36 A 

                                                                              MPP Başına PV 

GirişGücümax.                 5.2 kW 

Optimum İşletmeGerilimi(Vmpp)  30.8 V  DiziAkımı mppt1 max. 

  18 A 

Maximum AçıkDervreGerilimi(Voc)  38.1 V  DiziAkımı mppt2 max.

   18 A 
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KısaDevreakımı    8.9 A  ToplamEviriciGirişAkımımax.

   46.00  

                                        

 

MPP1 MAKSİMUM VE MİNİMUM MODÜL SAYISININ BELİRLENMESİ ve 

EVİRİCİ GERİLİM KONTROLÜ 

                  [(   (
              

   
))]

         [(   (
                

   
))]                           

                  [(   (
              

   
))]

             [(   (
              

   
))]         

                                                                                 

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
                

   
))]           

                                                                          

                    [(   (
              

   
))]

             [(   (
              

   
))]           
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PANEL veEVİRİCİ UYGUNLUK HESAPLAMALARI  

Solar Frontier155 W İnce Film CEHE N10KTL -10 kW 

Maksimumsıcaklık(tmax)   85°C  İnvertermax. Voc  

  1000 V 

Minimum sıcaklık (tmin)   -40°C  İnvertermin. Voc  

  300 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVoc(k)   -0.30 %/ °C İnvertermax. Mpp 

   800 V 

PV  SıcaklıkVerimOranıVmpp(k)  -0.30 %/ °C İnverter min. Mpp  

  300 V 

PV Stand. Test  Koşulları(tnom)  25°C  MPP Sayısı   

 2adet 

DizedekimaxSeri Panel Sayısı mppt1  8adet  Imax   

            2x23=46 A 

DizedekimaxSeri  Panel Sayısı mppt2  8adet  MPP DC Akımı max. 

   36 A 

                                                                              MPP Başına PV 

GirişGücümax.                 5.2 kW 

Optimum İşletmeGerilimi(Vmpp)  82.5 V  DiziAkımı mppt1 max. 

  18 A 

Maximum AçıkDervreGerilimi(Voc)  109 V  DiziAkımı mppt2 max.

   18 A 

KısaDevreakımı    2.2 A  ToplamEviriciGirişAkımımax.

   46.00  
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MPP1 MAKSİMUM VE MİNİMUM MODÜL SAYISININ BELİRLENMESİ 

veEVİRİCİ GERİLİM KONTROLÜ 

                  [(   (
              

   
))]        [(   (

               

   
))]

                          

                  [(   (
              

   
))]            [(   (

             

   
))]

                                                                                          

                    [(   (
              

   
))]

            [(   (
               

   
))]         

                                                                          

                    [(   (
              

   
))]            [(   (

             

   
))]

                                                                                 

 

                                           

                                       
                         

                                                                

 



 
 

Hizmete Özel 
74 

 

2.5.2.5.1.6.4.5.  Topraklama Hesapları 

TOPRAKLAMA HESAPLARI

 

 

GES TOPRAKLAMA HESABI 

Şerit Topraklayıcı Yayılma Direnci 

(30×3,5 mm galvaniz şerit) 

 

ρ: 100 Ω.m 

l :  100 m 

d: 0.00175 m 

 

RE =
   

        
   (

     

       
)=3.7 Ω 
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Galvaniz Kazık Yayılma Direnci (50 mm*50 mm*5 mm) 

 

 

               RÇ = RE/Ç 

Ρ : 100 Ω.m 

L : 1.5 m 

d : 0.0025 m 

ç  : 8 adet 

RE= 
   

          
   (

     

      
)           Rç=

    

 
 10.3 Ω 

 

RT = 
        

          
       

Ut : Temas Gerilimi                                : 50 V 

In : Artık akım anahtarı açma akımı    : 300 mA 

Reş = 
  

    
=

  

        
       Ω 

     <      Ω olduğundan temel topraklaması uygundur.  
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2.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 

 

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 

Tebliğ” içerisinde “Şebekeye bağlı veya bağlanacak her bir üretim tesisinde üretilecek 

elektriğin; harmonik, gerilim dalgalanması ve fliker şiddeti karakteristikleri faz başına akımı 

16 A ve daha küçük tesisler belirtilen değerlere, diğer tesisler için tesisin gücü, tipi ve bağlantı 

seviyesine bağlı olarak TS EN 61000 serisinden İlgili Standartlara uygun olması gerekir” 

ifadesi yer almaktadır. Bu sınırlamalara öneri olarak harmonik akım limitlerinin aşılması 

durumunda bir alarm sinyali üretilmesi önerilmektedir. 

Mevzuatlarda reaktif enerji tutma şartı ve reaktif güç kontrolü yapılması ile ilgili bir ibare 

bulunmamaktadır. Mevzuatlarda yeni yapılandırma ile; 

• PV santrallerin Reaktif enerji tutması şartının getirilmesi, 

• Reaktif güç kontrolünün EDAŞ’lara verilmesi, 

• PV santrallerde konumlanmış olan invertörlerin haberleşme ile SCADA sistemine 

bağlanması  

adımlarından sonra MEDAŞ bünyesinde kurulacak olan “Bölgesel Yük Tevzi Merkezi” 

aracılığı ile bölgesel gerilim kontrolleri ile “Gerilim Çökmesi” ve “Gerilim Yükselmesi”nin 

önleminin alınması önerilmektedir. 
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3. YÜK YÖNETİMİ 

3.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

 

Elektrik dağıtım şebekelerinde talep sürekli olarak artmakta ve güç tüketimleri dalgalı bir 

seyir izlemektedir. Puant yük sebebiyle tesis edilip kısa süreler için kullanılan generatörlerde, 

günün büyük zaman dilimlerinde kapasitesinin altında çalıştırılan transformatörlerde ve 

hatlarda  verimsiz işletim sorunları söz konusudur. Üretim ve tüketim dengesini sağlamak için 

yeni üretim tesisleri ve dağıtım şebeke unsurları yatırımları yerine mevcut yüklerin 

yönetilmesi ile tüketicilerin üretici olarak da şebekede yer alması mümkündür. Günümüzde 

şebekede bulunan elektriksel yüklerin doğrudan ve/veya dolaylı yöntemlerle yönetimi, ayrıca 

dağıtık üretim tesisi, enerji depolama sistemi gibi uygulamalarla tüketim noktalarında 

üretim/enerji depolama yapılması uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamalarla puant 

oluşturan yüklerin tıraşlanması veya başka zaman dilimlerine kaydırılması amaçlanmaktadır. 

Böylece daha düz bir tüketim profili elde edilerek yük faktörü yükseltilmeye çalışılmaktadır. 

Bu hedeflerle elektrik dağıtım şebekelerinde bulunan tüketici davranışlarının incelenerek yük 

yönetimi potansiyelinin araştırılması ve uygulanabilecek yöntemlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. 

3.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Proje amaçları aşağıda özetlenmiştir: 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde görülen kısa süreli yüksek talep olaylarının analiz 

edilmesi ve bu olaylara sebep olan etkenlerin belirlenmesi,  

 Yüksek talep olaylarının azaltılmasına yönelik şebeke ihtiyaçları doğrultusunda 

doğrudan veya dolaylı yük yönetimi uygulamalarının araştırılması, 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde dağıtık üretim tesisi, enerji depolama sistemi gibi lokal 

enerji üretim/depolama sistemleri kullanılarak yük yönetimi uygulamalarının 

araştırılması. 

Proje kapsamında elektrik dağıtım şebekelerinde yük yönetimi konusu ile ilgili olarak 

literatür, mevzuat ve sektör uygulamalarının araştırılması, şebekede bulunan yüklerin abone 

grupları bazında tüketim profillerinin analiz edilmesi, şebeke yük yönetimi potansiyelinin 

belirlenmesi, belirlenen yöntemlerin bilgisayar simülasyon programları aracılığıyla şebeke 
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üzerinde analiz edilmesi, ilgili yöntemlerin fayda-maliyet bileşenlerinin belirlenerek 

irdelenmesi planlanmıştır. 

Kısa süreli yüksek taleplerin (puant yük) yönetilmesi dağıtım sisteminde yer alan 

generatörler, transformatörler ve hatlar gibi unsurların daha verimli kullanılarak üretim-

tüketim dengesinin sağlanmasına katkı verecektir. Var olan donanımın daha etkin kullanımı 

ile yatırım maliyetleri azalacak, elektriğin birim fiyatının düşük olduğu zaman dilimlerindeki 

tüketimin arttırılması ile tüketim maliyetleri azalacaktır. Ayrıca kısa süreli puant yükün 

azaltılması ile karbon salınımı yüksek fosil kaynaklara olan bağımlılık azalacak, yenilenebilir 

kaynakların daha etkin kullanımı gerçekleştirilebilecektir. 

3.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde yük yönetimi nedir ve hangi yöntemler 

kullanılmaktadır? 

 Yük yönetimi konusunda literatür, mevzuat, uluslararası sektör uygulamaları 

nelerdir? 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde abone grupları bazında tüketim karakteristikleri 

nasıl değişmektedir? 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde abone grupları özelinde yapılabilecek yük yönetimi 

uygulamaları nelerdir? 

 MEDAŞ hizmet sahası yük yönetim potansiyeli ne kadardır? 

 Yük yönetimi potansiyel fayda ve maliyet bileşenleri nelerdir? 

 Yük yönetiminin ülke ekonomisine potansiyel katkıları nelerdir? 

 

3.4.Literatür Taraması 

 

Elektrik şebekeleri günümüzde bazı zorluklar ile karşı karşıyadır. Başlıca zorluklardan biri 

kullanıcıların değişken tüketim profillerinden kaynaklanan kısa süreli yüksek talep olaylarıdır 

(puant talep). Kullanıcıların tüketim alışkanlıkları günlük, aylık ve yıllık süreçlerde zamana 

göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar sebebiyle talep bazı zamanlar ortalamanın 
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oldukça aşağılarına düşmekte bazı zamanlarda ise şebekeyi oldukça zorlayacak yüksek 

değerlere çıkabilmektedir [3.1]. 

Yük yönetimi; yüklerin bir kısmının kullanıcılar olumsuz etkilenmeden şebeke yararına 

olacak şekilde yönetilmesine dayanan bir yöntemdir. Şebekedeki bazı yüklerin yapmakta 

olduğu işler, niteliği ve kalitesi etkilenmeksizin talep edilen güç miktarı değiştirilerek zaman 

içerisinde yönetilebilme potansiyeline sahiptir. Aşağıdaki şekillerde (Şekil 10 ve Şekil 11) 

görüleceği üzere puant talep azaltılabilir veya düşük talep zamanlarına kaydırılabilir, düşük 

talep zamanları doldurularak minimum ve maksimum talep arasındaki fark azaltılabilir. 

Verimlilik ve tasarruf uygulamaları ile de toplam talep azaltılabilmektedir [3.2]. 

 

Şekil 10. Talep Tarafı Yönetimi Stratejileri 

 

Şekil 11. Aynı İşlerin Gerçekleştirilebileceği Farklı Çalışma Durumları 

Türkiye’nin 2011 yılı tertiplenmiş yük eğrisi incelendiğinde diğer zamanlardaki talepten 

yaklaşık 1,2 GW daha fazla olan (toplam 33 GW) puant talebin yılın sadece %1’lik kesimi 

boyunca (yaklaşık 88 saat) ortaya çıktığı görülmektedir. Puant talep, toplam tüketim ile 

beraber ülkemizde yıldan yıla artış göstermektedir. Son on yılda %70 civarında artan yıllık 
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talep tepe değerinin önümüzdeki yıllarda da %70 ile %85 arasında artış göstermesi 

öngörülmektedir [3]. 

 

Şekil 12. Türkiye’de Puant Güç Talebindeki Değişim ve Gelecek Tahminleri [3.3] 

Elektrik dağıtım şebekelerinde yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda çeşitli yük 

yönetimi uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar doğrudan ve dolaylı yöntemler, dağıtık üretim 

tesisleri ve enerji depolama sistemleri kullanımı gibi birçok başlıktan oluşmaktadır. Ayrıca 

sanal güç santrali gibi hem tüketici yüklerinin hem de lokal üretim tesislerinin bir arada 

yönetimi gibi yaklaşımlar mevcuttur.  

Doğrudan yük yönetimi kapsamında yönetilebilir yüklere direkt olarak müdahale 

edilebilmektedir. Dolaylı yük yönetiminde ise uygulanan kampanyalar ve farklı zaman 

dilimlerine özel tarifeler doğrultusunda kullanıcıların yük kontrolü yapması beklenmektedir. 

Dolaylı yöntemde uygulamalarının başarısı büyük oranda uygulamalara olan katılımına 

bağlıdır. Tüketiciler tarifeler hakkında bilgilendirildiklerinde yüksek birim fiyatlı saatlerde 

tüketimi azaltma yönüne gitmeleri beklenmektedir. Bu nedenle müşteriler karar verme 

sürecinin bir parçası olarak yer almaktadırlar. Doğrudan yük yönetimi ile ilgili literatürden 

örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

Mesken tipi tüketicilerin yoğun bir şekilde kullandığı çamaşır makinası, bulaşık makinası, 

kurutma makinası gibi cihazların yaptıkları iş belirli bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmak 

şartı ile yönetilebilme imkanı içermektedir, dolayısıyla “El ile (Manuel) Kontrollü Yükler” 

olarak adlandırılmaktadırlar. Bu yükler için ortak yönetim yaklaşımları uygulanabilmesi 

mümkündür. 
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Klima, buzdolabı, derin dondurucu, su ısıtıcısı, soğuk hava deposu gibi “Termostat Kontrollü 

Yükler” ise belirli bir hacmi ayarlanan sıcaklık sınırları içerisinde tutmaya çalışırlar. Bu 

amaçla bazı zamanlar enerji harcayarak ısıtma veya soğutma işlemi yaparken geri kalan 

zamanlarda çalışmaz ve çevre sıcaklığının etkisiyle ısınır veya soğurlar. Bu yüklerin iç 

hacimleri istenen sıcaklık değerleri içerisinde tutulabildiği taktirde kullanıcı konforu 

etkilenmeden yük yönetimi yapılabilir. Toplam tüketim içerisinde oldukça yüksek yüzdelere 

(konutlarda %50’nin üzerinde) sahip olan bu yükler ciddi bir yönetim potansiyeline sahiptir 

[3.4, 5, 6, 7]. 

ABD’deki birçok dağıtım şirketi müşterileri ile anlaşmalar yaparak, yaz boyunca beklenen 

puant talep zamanlarında toplu termostat yönetim hizmeti vermektedir. Termostatın şebeke 

olaylarına yardım etmek için kullanılmasını kabul eden kullanıcılara aylık teşvikler ve 

termostat ücretinde indirimler sunulmuştur. Yaz boyunca yapılan toplu yönetim servisi 

sonucunda puant zamanlarda %49’un üzerinde talep düşüşü sağlanabilmiş ve kullanıcıların 

%88’inden fazlası yapılan çalışmalardan rahatsızlık duymamıştır [3.8]. 

Baltimore Gas and Electric (BGE) Company, mesken ve küçük güçlü ticarethane tipi 

tüketiciler için 1988 yılından bu yana doğrudan yük kontrolü uygulamasını 

gerçekleştirmektedir. 2009 yılındaki rapora göre BGE şirketi, 202.000 üzerinde doğrudan yük 

kontrolü ve 144.000 programlanabilir termostatı müşteri evlerine tesis etmiştir. Bu sayede 

yüksek talep saatlerinde klima ve elektrikli su ısıtıcılar yönetilebilmektedir. Böylece talep 

baskılaması sonucu piyasada enerji fiyatları düşmekte ve tüketicilerin daha ucuza elektrik 

kullanmasına olanak sağlanmaktadır. Programa katılan kullanıcılara yaz ayları içi (haziran 

eylül arası) aylık 10 $ verilmektedir. Benzer uygulamalar ABD’nin farklı şehirlerinde de 

uygulanmaktadır [3.9]. 

Florida Üniversitesi’nde bulunan büyük bir ticari binanın iklimlendirme sisteminde yapılan 

çalışmada ortam sıcaklığını sadece ±0,2ºC değiştirerek fan gücünün %15’inin şebeke yan 

hizmetlerinde değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Buna göre 35 kW’lık bir sistemde 5 

kW’lık kapasite kullanılabileceği tespit edilmiştir [3.10]. 

Elektrikte serbest piyasa yapısına geçilmesi ve farklı tarife sistemlerinin uygulanmaya 

başlamasıyla ticarethane tipi tüketiciler (mağazalar, ofisler vb.) için de yük yönetimi gittikçe 

önem kazanmaktadır. Yöneticiler puant enerji maliyetlerinden kaçınmak ve artan talep 

karşısında varolan altyapıyı en verimli şekilde kullanmak için yük yönetimi uygulamalarına 
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sıcak bakmaktadır. Diğer tüketici sınıflarında olduğu gibi bu tip tüketiciler ile ilgili çeşitli 

araştırmalara literatürde rastlanmaktadır. Çalışmaların büyük kısmında özellikle 

iklimlendirme (HVAC) ve aydınlatma sistemleri üzerinde durularak bunların modellenmeleri 

üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu modellere dayalı olarak piyasa koşullarında sistem 

davranışları ve beklentilere ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir [3.11]. 

Planlı kontrol yapabilme yeteneğine sahip bina içi yük yönetim sistemi, şebeke olaylarına 

göre kontrol hareketleri gerçekleştirebilmesi yönüyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Yayında [3.12] Avusturya’da yürütülmekte olan Salzburg Akıllı Şebeke Modeli Projesi 

kapsamında mesken tipi tüketicilerin yük yönetimi açısından potansiyeli ve fonksiyonel 

limitleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya göre Avusturya’daki fonksiyonel binalar elektrik 

tüketiminin %20’sini, meskenler ise %35’ini oluşturmaktadır. B2G (Building to Grid) 

konseptinde bina içi yükleri yöneten bir sistem ve birçok binada bulunan bu tip sistemlerin 

Akıllı Şebeke Kontrolörü ile beraber yönetilmesinden bahsedilmiştir.  Kontrolör binalardaki 

tüketim seviyelerini takip ederek yükleri geçici olarak azaltmak gibi gerekli ayarlamaları 

yapmakla sorumludur . 

Dolaylı talep yönetiminin en önemli özelliği dağıtım şirketinin tüketici yüklerinin kontrolü 

üzerinde bir yetkisinin olmamasıdır. Bu yöntemde dağıtım şirketi uyguladığı farklı tarife 

sistemleri ve diğer destekler ile tüketicinin yük yönetimine katkıda bulunmasını 

beklemektedir. Bu yönteme ilişkin yöntemler aşağıda sıralanmıştır.  

Akıllı fiyatlandırma yöntemleri olarak; 

 Kullanım-Zamanı-Temelli Tarifeler (TOU: time-of-use tariffs) [3.13] 

Günün farklı zaman dilimlerinde elektrik birim fiyatının farklı değerlerde olması 

durumudur. 

 Gün Öncesi Fiyatlandırma (Day Ahead Pricing) 

Talep tarafının piyasada daha aktif rol almasına olanak sağlayan Gün Öncesi Piyasası 

sistemi ülkemizde de uygulanmaktadır. 

 Gerçek Zamanlı Fiyatlandırma – Real Time Pricing (RTP) [3.14] 

Tarifede uygulanan elektrik birim fiyatı gerçek zamanlı olarak saatlik bazda 

değişmektedir. 

 Tüketim Miktarı Kademeli Fiyatlandırma (Inclining Block Rates) 



Hizmete Özel 
83 

 

Kademeli fiyatlandırma olarak da ifade edilen bu tarife sisteminde tüketicilere belirli 

tüketim miktarına kadar farklı birim fiyat uygulaması yapılmaktadır. Ülkemizde bir 

dönem meskenler için 150 kWh’ye kadar tüketimlerde daha düşük,  150 kWh’nin üstü 

tüketim miktarları için ise daha yüksek birim fiyatı uygulaması yapılmıştır (2003 yılı 

birim fiyatları ile ilk kademe 0.12975 TL/kWh, ikinci kademe 0.194625 TL/kWh). 

Dolaylı yük kontrolü kapsamında serbest piyasada elektrik birim fiyatlarındaki değişkenlik ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının negatif yük etkisinden kaynaklı talep belirsizlikleri 

nedeniyle ortaya çıkan riskleri de dikkate alacak çalışmalar yapılmaktadır [3.15]. Önerilen 

yaklaşım, tüketici ile hizmet veren arasında olan risk sınırlamalı sözleşmelere dayanır. 

Sözleşmenin çerçevesi, hizmet veren kurumun yararına olacağı düşüncesi ile tüketicinin 

yükünü kontrol etmesine teşvik eder. Kontrol işleminde her bir müşteriye riskin 

aktarılmasında, riskin önceden belirlenmiş bir eşik değerinin altında kalacak şekilde 

yapılmasına çalışılır. Burada en önemli sorun müşteri tarafına ilişkin bilginin (müşterinin 

hangi durumda olduğu ve kontrol niyeti gibi) yetersizliğidir.  

Tarımsal üretimde işletmelerin boyutu büyüdükçe elektrik enerjisi kullanımı da artmaktadır. 

Önceleri insan gücüyle yapılan birçok iş teknolojik gelişmelerle birlikte yüksek enerji 

tüketimi olan cihazlar kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle de puant tüketim 

talebinde tarımsal işletmelerdeki elektrik enerjisi kullanımının payı da artmaktadır. Bölgesel 

olarak bu pay oldukça yüksek değerlere ulaşabilmektedir. 

Wisconsin, ABD’de, tarımsal yüklerin elektriksel talep ve puant yükler üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışma, sistemdeki birimler için geliştirilen modelleri kullanarak 

gerçekleştirilen benzetim incelemeleri, hava koşulları ve yönetim stratejileri gibi dış 

etkenlerin etkilerinin analizini de içermektedir. Göz önüne alınan örnek inceleme durumu, süt 

üretimi ile uğraşan mandıra tipi tarımsal abonelere ilişkin durumları da kapsamaktadır. Bu 

çalışmada 4 çiftlik, enerji kullanımına göre verimli ve verimsiz olmak üzere 

değerlendirilmiştir. Verimsiz sistem süt ısıtıcısı, elektrikli su ısıtıcısı, standart vakum 

pompası, düşük verimli fanlar ve aydınlatma sistemi olarak akkor telli lambalardan 

oluşmaktadır. Verimli sistem ise ısı geri dönüşüm ve ön soğutma sistemi, enerji tasarruflu 

vakum pompası, yüksek verimli fanlar ve aydınlatma sistemi olarak floresan lambadan 

meydana gelmektedir. Her iki senaryo 30, 60, 200 ve 400 büyükbaş hayvandan oluşan 

çiftliklere, elektrik tüketimlerini az veya çok olarak belirlemek için ayrı ayrı uygulanmıştır. 

Sonuçlara bakıldığında 30 büyükbaş hayvandan oluşan çiftlikte verimsiz durumda toplam 
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38,84 kWh enerji tüketilirken,  verimli durumda 27,15 kWh elektrik tüketilerek %30 oranında 

enerji kazanılmıştır. Aynı şekilde 60 hayvanlı tesiste %33,8, 200 hayvanlı tesiste %58,4; 400 

hayvanlı tesiste % 59,1 enerji kazancı sağlanmıştır. Bu tür tesislerde genel olarak su ısıtıcısı, 

süt soğutucusu ve vakum pompası en fazla elektrik tüketen cihazlar olarak düşünülmesine 

rağmen, aydınlatma ve havalandırma sistemleri de yüksek miktarda enerji tüketmektedir. Bu 

yüzden örneğin aydınlatmada akkor telli lamba yerine verimli floresan lambaların 

kullanılması önemli enerji kazancı sağlamaktadır [3.16]. 

Literatürde tarımsal aboneler için yük yönetiminin projelendirilmesi incelenmiştir. Bu 

çalışmada, doğrudan yük kontrolü için 4 farklı durum ele alınmıştır: 

 İlave AG fideri uygulaması ile su pompaları gibi tarımsal tüketicilerin fideri ve diğer 

tüketici fiderlerinin ayrılması, 

 İlave Dağıtım Transformatörü (DTR) uygulaması ile su pompaları gibi tarımsal 

tüketicilerin transformatörü ve konut gibi diğer tüketicileri besleyen transformatörlerin 

ayrılması. Bu yöntemde 1 ve 3 fazlı transformatörler bir arada kullanılabilir. 

 İlave OG branşman hattı uygulaması ile tarımsal tüketici ve diğer tüketiciler için OG 

branşmanların ayrılması. 

 İstasyondaki ana fider üzerinden kontrol. Bu yöntemde tüm diğer tüketiciler tek fazlı 

olarak beslenir ve tarımsal aboneler ise 3 fazlı beslenir. Tarımsal aboneleri devreden 

çıkarmak için 2 faz devreden çıkarılır [3.17]. 

Akü teknolojisindeki son yıllardaki gelişmeler ve fotovoltaik santral sayısındaki artışın 

getirdiği üretimdeki dalgalılık riskinden dolayı, bazı şebekelerde çok sayıda bataryanın 

bulunduğu devasa elektrik depolama tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Ticari depolama 

(commercial storage) tesisleri olarak isimlendirilen bu tip uygulamalarla ABD’de 2020 yılına 

kadar 720 MW’lık depolama kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu tesislerin 

koordineli bir şekilde şebekenin yararına yönetilebilmesi planlanmaktadır. Elektriğin ucuz 

olduğu saatlerde depolama sistemlerinin şarj edilerek elektriğin pahalı olduğu zamanlarda 

depolanan enerjinin şebekeye verilmesi uygulamalarının yaygınlaşması beklenmektedir 

[3.18]. 

Bazı uygulamalarda dağıtım sistemi işletmecisinden talep azaltma uyarısı aldığında talebi 

azaltmak için endüstriyel işletme yerel yedekleme kaynaklarını devreye alabilir. Aynı işlem 

enerji depolama sistemlerinde biriktirilen enerjinin devreye sokulması ile de başarılabilir. Bu 
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işlemde geleneksel akülü depolama sistemleri kullanılabileceği gibi, elektrikli araçların 

aküleri de enerji beslemesinde kullanılabilir. Eğer yerel üretim imkanı veya depolama sistemi 

mevcut değilse talep kaydırma bir diğer seçenek olarak kullanılabilir. Bu durumda bakım 

planları, ekip kısıtları ve diğer tesis işletim gereksinimleri analiz edilerek, elverişli kaydırma 

işlemi için kaydırma zamanı ve kaydırılabilecek güç tespiti yapılabilir. Endüstriyel süreçlerin 

durdurulması, talepte hatırı sayılır bir azalma oluşturma potansiyeli ile birlikte tesis için 

önemli sorunlar da yaratabilmektedir. Bu nedenle, süreç kapatmanın tüm etkileri endüstriyel 

tesis için ayrıntılı olarak analiz edilmeli, ekonomik açıdan değerlendirilmelidir. Literatürde bu 

konuda yapılmış çeşitli yayınlar bulunmaktadır. Bazı çalışmalar fuzzy sistemler ve 

matematiksel optimizasyona dayalı olarak endüstriyel tesistlerde talep azaltımını 

incelemişlerdir [3.19]. 

Yük yönetimine yönelik olarak, endüstri kurumları ve dağıtım şirketleri tarafından 

kullanılabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlere örnek olarak yük atma, yük 

kaydırma, enerji-verimli donanımlar tesis etme, enerji depolama aygıtları kullanma, 

kojenerasyon tesisleri kurma, reaktif güç kontrolü yapmak verilebilir. Yük yönetimi genel 

olarak tüketicilerin puant yük saatlerinde dağıtım şebekesinden talebini azaltmayı hedefler. 

Endüstriyel yükler için uygulanan yük yönetimine ilişkin metotlar aşağıda detaylıca 

açıklanmıştır. 

Kojenerasyon sistemlerinin yaygın kullanıldığı yerlerden biri hastanelerdir [3.20]. 

Hastanelerin kojenerasyon sistemlerine uygun olması için ana sebep, hastanelerin 365 günün 

her anında enerji ihtiyacının olmasıdır. Kojenerasyon sistemleri ile enerji maliyetleri azaltılır, 

çevreye duyarlılık ve enerji güvenilirliği arttırılır ve arttırılan kaynaklar gelişmiş hasta bakımı 

için kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Bazı özel hastaneler de kurdukları kojenerasyon 

tesisleri ile aylık enerji masraflarında % 40-55 tasarruf sağlamış durumdadır ve sistem 

büyüklüğüne göre 5 ila 10 yıl arasında amortisman süreleri bulunmaktadır. New York’ta 

bulunan Presbyterian Hastanesinde bir kojenerasyon sistemi kurulmuştur. Kurulan sistem 

7.500 kW’lık bir elektrik motoru içermektedir ve şebeke ile senkronize çalışarak gerektiğinde 

şebekeden de elektrik çekebilmektedir. Bu sistem sayesinde hastane yaklaşık yılda 5 milyon 

dolar kar elde etmiştir. Sistem hastanenin normal zamanındaki elektrik ihtiyacının yüzde 

yüzünü karşılarken, puant zamanlarda ise 2/3’lük kısmını karşılamaktadır. Verimin 

yükselmesini sağlayan kojenerasyon sistemi aynı zamanda doğaya da fayda sağlamaktadır. 
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Sistem sayesinde, bu hastanede yıllık C02 üretimi 67 bin ton azaltılmıştır. Sistem için finansal 

destek hem devlet hem de şebeke operatörü tarafından sağlanmıştır. 

EPRI’nin (Electrical Power Research Institute) bir çalışmasına göre çimento, elektronik, 

endüstriyel gaz üretim, su şirketleri gibi işletmeler talep yönetimi açısından potansiyeli “iyi” 

olarak değerlendirilirken, metal döküm, gıda işleme, petrol rafinerisi, kağıt üretim fabrikaları 

gibi tesisler ise “düşük” olarak değerlendirilmiştir [3.21]. 

Etkin bir talep yönetimi için endüstriyel tesiste yer alan üretim proseslerinin incelenerek 

devreden çıkarılabilir yükler, kaydırılabilir yükler, azaltılabilir yükler ve bu yüklerin 

önemlilik sıralamalarının ayrıntılı analizlerine gereksinim duyulmaktadır. Göz önüne alınacak 

talep yönetimi uygulaması açısından fayda/maliyet analizleri yapılarak, tesisin üretim/kar 

kaybının yanı sıra, doğrudan ve dolaylı kazançlar (tarife sisteminden kaynaklı kazançlar, 

teşvik ödemeleri vb.) hesaplanmalıdır [3.22]. 

İsveç’te bulunan Steinbruch Mellikon AG firması taş kırma ve depolama aktivitelerini 

uzaktan erişime imkân sağlayacak şekilde dizayn etmiştir. Taş kırmak için 90 kW gücünde 

makine kullanılmaktadır, yapılan eklemeler ve güçlendirmeler ile toplam güç 230 kW’a kadar 

çıkmaktadır. Elektrik dağıtım şirketi enerji talebinin fazla olduğu zamanlarda ve tüketimin pik 

yaptığı zamanlarda makineleri kapatarak sistemin yükünü azaltmaktadır [3.23]. Firma ve 

dağıtım şirketi arasında yapılan anlaşma iki tarafın da kazançlarını gözetecek şekilde 

yapılmıştır. Özellikle kış aylarında kireç taşı üretiminin azalması ile yükler daha da 

yönetilebilir hale gelmektedir ve bu durum dağıtım şirketi tarafından yükleri kontrol etmek 

açısından önem teşkil etmektedir. 

Sanal güç santralleri (SGS), bazı durumlarda birden fazla dağıtık üretim tesisinin toplu olarak 

devreye girmesiyle oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımda gerçek bir santrali devreye sokmaktan 

veya devreden çıkarmaktansa çok sayıda dağıtık üretim, depolama elemanı ve yönetilebilir 

yük kontrol edilir. SGS güvenilir bir çözüm olarak tesis edildiği takdirde, gerçek santraller 

yerine kullanılabilecek bir alternatif olabilir. Arz-talep dengesini sağlama, puant talebi 

düşürme, talebi zamanda öteleme, talep eğrisini yenilenebilir enerjiye dayalı üretimle uyumlu 

hale getirme, planlı bakım ve beklenmedik arıza durumlarında şebekenin yükünü hafifletme 

gibi birçok uygulamada SGS’den yararlanılabilmesi mümkündür. SGS, yakın dönem kapasite 

projeksiyonlarında da göz önüne alındığı takdirde, yeni santral yatırımlarından ciddi ölçüde 

tasarruf sağlama potansiyeli barındırmaktadır. Kanada’nın Ontario eyaletinde yapılan örnek 
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bir çalışmaya göre, 2020 yılında beklenen puant talep %1 oranında azaltılabilirse, yeni santral 

yatırımlarından 880 milyon $ tasarruf edilebileceği öngörülmektedir [3.24]. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler proje kapsamında hazırlanan 

literatür ve sektör uygulamaları raporlarında detaylıca incelenebilir. 

 

3.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda konu ile ilgili olarak aşağıdaki indisler belirlenmiş ve proje 

kapsamında temin edilen yük profilleri için ilgili hesaplamalar yapılarak raporlanmıştır.  

Ortalama: Belirli bir periyotta yük değerlerinin ortalaması.  

PAR (Peak to Average Ratio): Yük profili tepe değerinin ortalama değere bölümü ile 

hesaplanmaktadır. Yük yönetimi uygulamaları ile PAR oranının azaltılması hedeflenmektedir. 

PAR oranı ile yük faktörü oranı birbirinin tersi olarak tanımlanmaktadır. 

Yük faktörü (Load Factor):  Bir sistemin ortalama yükünün puant yüke oranını ifade 

etmektedir. Yük profili düz bir seyirde devam ettikçe yük faktörü değeri yüksek olmaktadır. 

Ulaşılabilecek en yüksek yük faktörü değeri 1’dir ve düz bir profili göstermektedir. Yük 

faktörünün yüksek olması mevcut altyapının verimli bir şekilde değerlendirildiğini 

göstermektedir.   

Standart Sapma ( ): Yük profilinde bulunan her bir değerin    ) hesaplanan ortalama 

değerden farklarının karelerinin ortalamasının karekökü olarak tanımlanmaktadır. Standart 

sapmanın düşük olması daha düz bir yük profiline işaret etmektedir. Ortalama değerin üstünde 

ve altında daha küçük genlikli değişimlerin yaşandığını göstermektedir. Standart sapmanın 

önemli bir özelliği hesaplanan veri ile aynı birime sahip olmasıdır. Yani kW cinsinden 

verilerin standart sapması da kW cinsinden olacaktır. 

    √
 

 
∑               

 

   

 

Puant Oranı – PO (Peak Ratio - PR): Belirli bir periyotta puant saatlerde çekilen ortalama 

gücün puant olmayan saatlerde çekilen ortalama güce oranı olarak tanımlanmaktadır. 
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Hesaplama yapılırken Türkiye’deki 3 zamanlı tarife dikkate alınmıştır.  Puant saatler 17:00-

22:00 arası, puant olmayan saatler olarak ise gündüz saatleri 06:00-17:00 arasındaki aktif güç 

tüketimleri hesaplamada kullanmıştır. Puant oranının 1’den büyük olması puant saatlerdeki 

ortalama tüketim değerinin gündüz saatlerindeki ortalama tüketim değerinden büyük 

olduğunu göstermektedir. 

            
                                                         

                                                        
  

Gece Oranı – GO (Night Ratio - NR): Belirli bir periyotta gece saatlerinde çekilen gücün 

puant olmayan saatlerde çekilen ortalama güce oranı. Puant oranı hesabındaki gibi puant 

olmayan saatler gündüz saatleri (06:00-17:00) olarak değerlendirilmiştir. Gece saatleri ise 3 

zamanlı tarife dikkate alınarak 22:00-06:00 arası olarak dikkate alınmıştır. Gece oranının 

1’den büyük olması gece saatlerindeki ortalama tüketim değerinin gündüz saatlerindeki 

ortalama tüketim değerinden büyük olduğunu göstermektedir.  

           
                                                        

                                                        
 

Yük yönetiminde amaç puant oranını azaltıp gece oranını artırarak puant saatlerde 

gerçekleştirilen tüketimi azaltmaktır. Literatürde puant ve gece oranına bağlı olarak aşağıda 

özetlendiği şekilde yük yönetimi stratejileri belirlenebilmektedir:  

G
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Puant Oranı (Peak Ratio)

S3

S5

S1

S4

S2

Teşvik Programları Tarife Programları

 

Şekil 13. Puant ve Gece Oranlarına Bağlı Olarak Sınıflandırma 
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 Sınıf 1: Sürekli yük. Puant zamanlarda herhangi bir yüklenme değişikliği söz konusu 

değildir. (permanent use) 

 Sınıf 2: Yüksek puant ve gece oranı gözlenen tüketiciler. Bu sınıf için yük 

yönetimindeki amaç puant oranını azaltmak ve gece oranını değiştirmemektir. Bu tip 

yükler için zorunlu veya gönüllü tarife programları uygundur. Puant zamanlardaki 

tüketimlerin bir kısmının puant olmayan zamanlara kaydırılması gerekmektedir. (off 

peak and small peak period uses) 

 Sınıf 3: Gece oranı düşük, puant oranı ise yaklaşık olarak ayarlanmış (roughly 

modulated) yük tipi. Bu tip yüklenmelerde gece oranını yükseltmek puant oranını ise 

azaltmak gerekmektedir. Puant zamanlarda yerel generatör veya enerji depolama 

uygulamalarının kullanımı ile yük kaydırma gerçekleştirilebilir. Bu tip tüketicilerde 

teşvik programlarının uygulanması önerilmektedir. (off peak disconnection) 

 Sınıf 4: Puant oranı düşük gece oranı yüksek tüketiciler. Bu tür yükler için zorunlu 

programlar veya tarife uygulamaları uygun değildir. Bu tür tüketicilerin puant 

zamanlarındaki tüketimlerini kaydırmalarını sağlamak için güçlü teşvik programları 

uygundur. (peak hour disconnection) 

 Sınıf 5: Bu tür yükler için gece oranını yükseltme amaçlı teşvik programlarının 

uygulanması uygundur.  (average off-peak uses) 

Yöntemler 

 Tarife Programları 

Çok zamanlı tarife programları, mevsime bağlı, gün içinde zaman aralıklarına 

bölünmüş ya da gün bazlı tarife programlarını içermektedir. Burada amaç elektrik 

tedarik maliyetinin yüksek olduğu zamanlarda tüketimi azaltmaktır. Özellikle büyük 

müşteriler için kullanılabilir. Genel olarak ticari ya da sanayi tipi tüketiciler yerine 

mesken tipi tüketicilerin bu tür programlara katılmaları durumunda verimli bir yük 

yönetimi gerçekleştirilebilir.  

 Teşvik Programları 

Tüketicilerin yük yönetimine katılımı çeşitli özendirici kampanyalar ve teşvik temelli 

programlar aracılığı ile sağlanabilir. Belirlenen zaman aralıklarında tüketimini azaltan 
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müşterilere ödeme yapılıp, tüketimini azaltmayan müşterilere ceza kesilerek 

uygulanmaktadır.  

Araştırmalar neticesinde tespit edilen yük yönetimi yöntemleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Dolaylı ve doğrudan yük yönetimi yöntemleri 

 Dağıtık üretim tesisleri kullanımı ile yük yönetimi 

 Enerji depolama sistemleri kullanımı ile yük yönetimi 

 Çatı tipi güneş panelleri kullanımı ile yük yönetimi 

 Enerji verimliliği uygulamaları ile yük yönetimi 

 

3.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 

 

“Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği” içerisinde “Dağıtım şirketi, TEİAŞ ile yaptığı 

anlaşma çerçevesinde kendi talep kontrolünü yapabilir.” ifadesi bulunmaktadır. Ancak ilgili 

anlaşmanın ve yapılacak uygulamanın kuralları düzenlenmemiştir. Bu bağlamda 

yönetmeliklerin elektrik dağıtım şebekelerinde yük yönetimi çalışmalarının hangi şartlar 

altında yapılabileceğine dair düzenlemelerle güncellenmesi söz konusudur. Ayrıca dağıtım 

şebekelerinde enerji depolama sistemleri kullanımı ile ilgili düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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4. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 

4.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

 

Elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda, şarj altyapısının enerji ihtiyacını karşılamak 

üzere bağlanacağı dağıtım şebekesinde ne gibi etkilere sebebiyet vereceğini analiz etmek 

üzere çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, araç kullanıcılarının, rastgele dağıtılmış 

karakteristikleri yerine, bireysel veri aygıtlarından gerçek kullanıcıların sürüş bilgileri 

toplanması hedeflendi ve elektrik araç kiralaması yapılarak farklı kullanıcı grupları tarafında 

belirli sürelerde kullanıldı. Toplanan kullanım verileri, eve varış zamanları ve şarj durumu 

(SOC) seviyesi açısından istatiksel model oluşturmak üzere analiz edildi. Şebekeye 

bağlanmadan önce her aracın SOC seviyesi, toplam günlük kat edilen mesafeye bağlı olarak 

ölçüldü. Elde edilen verilerle oluşturulan model, elektrikli araçların şebekeye farklı 

entegrasyon senaryolarını analiz ve simule etmek için kullanıldı. Dağıtım trafolarına elektrikli 

araçların entegrasyonunu değerlendirmek için, analizlerde gerçek mesafe verilerine ek olarak 

dağıtım şebekesine ait gerçek veriler kullanıldı.. Böylece, önerilen yöntem rasgele senaryolar 

varsayılarak yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında daha gerçekçi sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu proje, Türkiye‘deki dağıtım trafosu yüklenmeleri ile 

elektrikli araç kullanıcı profilini gerçek saha verileri doğrultusunda entegre eden ilk 

çalışmadır.  

 

4.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Günümüz teknolojisi, günlük hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan ısıtma, üretim ve 

taşımacılık gibi aktivitelerde temel enerji kaynağı olarak fosil yakıtlara büyük oranda 

bağımlıdır. Fosil yakıtların yüksek miktarda tüketimi uzun dönemde iki açıdan insanlık için 

tehdit oluşturacağı öngörülmektedir. İlk tehdit, sınırlı rezervlere sahip olan petrol ve doğal gaz 

gibi yakıtların azalmasına bağlı olarak artan maliyetler ve bu durumun, sosyal ve ekonomik 

etkileridir. İkinci tehdit ise fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan zararlı sera gazlarının 

çevre üzerine olumsuz etkileridir. Son yıllarda elektrik makinaları, bataryalar ve güç 

elektroniği teknolojilerindeki gelişmelere ve çevre dostu teknolojilerin ön plana çıkmasına 

bağlı olarak elektrikli araç (EA) teknolojisinde ilerlemeler sağlanmıştır. Bu ilerlemelerin, 

bahsedilen tehditleri yakın dönemde azaltacağı öngörülmektedir. Yukarıdaki yönlerden 
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değerlendirildiğinde elektrikli araçların kullanımının artmasının çevre ve ekonomi açısından 

büyük katkılar sağlayacağı düşünülebilir. Fakat çevre dostu olan elektrikli araçların gerekli 

altyapı hazır olmadan yaygınlaşmasıyla birlikte araçların şarj işleminde problemlerle 

karşılaşılacağı ve bunun elektrik şebekesini güç kalitesi, aşırı yüklenme gibi konularda 

olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.  

Öngörülen bu problemlerin teknik olarak ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi için Amerika ve Avrupa’da çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar devam 

etmektedir. Her dağıtım şebekesinin farklı karakteristiklerde olması ve her ülkedeki kullanıcı 

profillerinin farklı olması sebebiyle ülkemiz şartlarına göre yeni bir çalışma yapmanın 

gerekliliği ortadadır.  

Bu iş paketinde, öncelikle kullanıcıların araç kullanım verileri elde edildi. Bu verileri, seyahat 

başına kat edilen mesafe, batarya şarj durumu, şarjda geçirilen süre, şarj halindeyken elektrik 

şebekesinin güç kalitesine etkisi olarak sıralayabiliriz. Bu veriler ile birlikte farklı EA’ların 

elektriksel teknik karakteristikleri, araçlarda kullanılan bataryaların teknik verileri de araç 

firmalarının yayımladığı kataloglardan elde edildi. Veriler toplandıktan sonra seçilen 

bölgedeki elektrik şebekesi modellendi ve toplanan veriler ışığında yüksek sayıda elektrikli 

araç kullanıldığı durum benzetim çalışmaları ile gerçekleştirildi. 

4.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

 

 Elektrikli araçlar yaygınlaştığında şebekenin yüklenmesi açısından nasıl bir etkisi 

olacaktır? 

 Araç şarj istasyonları, şarj esnasında şebeke güç kalitesi parametrelerinde ne gibi 

değişiklikler oluşturacaktır? 

 Elektrikli araçlar şebekedeki teknik kayıpları ne oranda etkileyecektir? 

 Türkiye’ de elektrikli araç tedarik süreçlerinde karşılaşılan durumlar nelerdir? 

4.4.Literatür Taraması 

 

Günümüzde küresel elektrik tüketimi ani sıçramalarla artarak talep edilmektedir. Artan dünya 

popülasyonu, büyüyen ürün ihtiyacı, hızlı sanayileşme oranı, yüksek kişileştirilmiş ve 

dijitalleştirilmiş servislerin artması, akıllı evlere yapılan hızlı yatırım araçlarının artması 

(iletişim sistemindeki elektrik talepleri, temel müsrif yaşam stilleri, beslenme 
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otomatları),elektrikle kullanılan araç sayısındaki artış, geç saatlere kadar çalışma kültüründeki 

gerek aydınlatma talebinin artışı gerekse insan konforunun yükselmesi (klimalar vb.) gibi 

faktörler elektrik talebindeki artışı gözler önüne sermektedir.[4.1] Bu giderek artan talebin, 

akıllı şebekeler ve yenilenebilir teknolojilerin entegrasyonu ile karşılanması, doğa ve insan 

üzerinde oluşturduğu olumsuz çevresel-sosyal etkilerinin azaltılması mümkün olacaktır.[ 4.2]   

Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımında 100 yılı aşkın bir süredir geleneksel şebekeler 

kullanılmaktadır. Günümüzde kullandığımız bu şebekeler şu an için iyi olup ancak 

teknolojinin ve elektriğin kullanım alanlarının artmasıyla gelecek için adaptasyonu olmayacak 

bir sistem olarak gözükmektedir. [4.3-4] Günümüzde elektrik tedarik endüstrisi; arz-talepte 

meydana gelen farklılık, artan maliyet, enerjide oluşan düşük verimlilik gibi sebepler 

geleneksel elektrik üretim ve dağıtım uygulamalarının sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. 

[4.14] Bunun sonucunda tüketici talepleri, küresel ısınma ve yenilenebilir olmayan enerji 

kaynaklarının hızla tükenmesi bu şebekeler için yeni bir rekabet ortamı doğurmaktadır. [4.5-

6]  Yenilenebilir enerji teknolojileri iklim değişikliğiyle mücadele halinde olup, bu durum 

günümüz elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde geniş çaplı değişmelerin gerektiğini 

göstermektedir.[ 4.7] Elektrik şebekeleri; güvenli olmak, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik 

talebini karşılamak zorundadır. [4.8]  

Enerji tedariki, tüketimi ve sektörel teknolojiler; daha ekonomik, çevre dostu ve toplumca 

sürdürülebilir olarak geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda, şebeke 

operasyonlarını optimize etmek ve artan enerji talepleri doğrultusunda verimli, etkili ve 

çevreye duyarlı yollar bulmak gerektiği için akıllı şebekelere yapılan güçlü ve büyük 

yatırımlar son zamanlarda dünya üzerinde geniş ölçüde artmıştır. Akıllı şebeke 

teknolojilerinin bazı anahtar faktörleri aşağıda belirtilmiştir. [4.9] 

• Elektriğe artan talep 

• Elektrik açığına talep 

• Kayıptaki azalmaya olan ihtiyaç 

• Talepteki aşırılığı yönetme 

• Yenilenebilir enerji entegrasyonu 

• Küresel ısı çözümleri 
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• Teknolojik ilerlemedeki potansiyel ve yeni iş imkânları 

• Verimli araç kullanımı(Daha iyi müşteri memnuniyeti, sayaç okumadaki zorlukların 

üzerinden gelme, bilinen üretim sistemlerindeki düşük verimlilik)  

Akıllı şebeke teknolojileri, makul miktardaki benzini kurtarmak ve sera gazı emisyonunu 

azaltmak için iyi bir çözüm yoludur. Bu sistem mevcut sisteme entegre edilerek sera gazının 

salınımını azaltacak, böylece küresel ısınmaya ve ozon tabakasının daha da çok delinmesini 

önleyecektir.[10] Firmaların bu araştırmaları gösteriyor ki bireysel coğrafik alanların ve 

elektrikli araçların satışlarının artışı, dengeli bir dağıtımın olmayışı, elektrik santrallerinin ve 

taşıma hatlarının aşırı bir kapasiteye sahip olması gerekliliğini doğurmuştur [4.11]. 

Tüketicilerinde içinde bulunduğu, otomobil üreticileri, EVSE(electric vehicle supply 

equipment) sağlayıcıları, akıllı şebeke çözüm ortakları ve kamu hizmet kurumları vs. akıllı 

şebekelerin elektrikli araçlarla birlikte ekosisteme yumuşak bir geçiş sağlayacaklardır. [4.12] 

Akıllı şebekeler elektrikli araçların şarjına uyumlu olmalı, tüketici ve çevre yararı için tüm 

sistem operatörleri geliştirilmeli ve tüm elektrik sistem bileşenlerinin yanında olmalıdır. 

[4.13]  

Ekonomik, güvenlik ve çevresel baskılar, dünyadaki ülkeleri elektrikli taşımaya 

sürüklemektedir. Bu ülkelerin günümüzdeki hesaplarının yaklaşık %72 si petrol talebinde 

bulunmaktadır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar geçen 10 yılda petrol üreten uluslardaki 

politik değişkenlik ve çevresel zarara neden olan içten yanmalı motorlar; hükümetlerde 

elektriksel taşımaya geçmelerinde büyük bir neden oluşturmuştur. Elektrikli araçların 

yukarıda bahsedilenlerin aksine, ekonomik büyümeyi, enerji bağımsızlığı sağladığı ve sera 

gazı salınımının azalttığı bilinmektedir.   

Aşağıda belirtilen 3 faktör Amerika başta olmak üzere ve diğer ülkeleri elektrikli taşımaya 

sürüklemektedir: 

Yüksek ve dengesiz petrol fiyatları: Petrol fiyatları geçen 10 yılda düzensiz bir şekilde artış 

göstermektedir. 2000 yılında 25$ olan varil fiyatı, 2006’da 75 $ ve tüm zamanların en yüksek 

fiyatı olan 147$’a 2008 yılında ve 2010’un başlarında ise 80$ olarak seyretmiştir. Doğal 

olarak petrol fiyatlarında geniş çapta dalgalanmalar göstermektedir. Fakat elektrik fiyatları her 

Megawatt/saat başına düşen fiyatı buna bağlı olarak, perakende satışı 50$ ile 75$ arasında ve 

senede %2 ‘den daha az bir miktarda artarak seyretmektedir. 
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Enerjide bağımsızlık ve güvenlik: Gelişen dünya rekabetinde, petrol Amerika için ekonomik 

bir risk oluşturmaktadır. Çin’in petrol talebi ise 2 haneli oranlarda artarak günde 8 milyon 

varilin üzerindedir. İthalata olan bağımlılığın getirdiği dengesizlik Orta Asya, Afrika ve 

Güney Amerika ülkelerinde, güvenlik ve petrol sağlanmasında endişe meydana getirmektedir. 

Çevresel yararlar: DOE (United States Department of Energy ) ‘ e göre taşımacılıktaki en 

büyük karbondioksit salınımı Amerika’dadır. Tabiat gereği, elektrikli motorlar binek araçlara 

göre 3 kat daha etkilidir. Elektrikli taşımacılıkta önemli bir şekilde sera gazı salınımı 

kesilmiştir. [4.14] 

Elektrikli araçlar(EVs) öncelikli olarak, elektrik kurumlarının işlerinin nasıl yapacağını ve 

gerilen mevcut altyapıyı değiştirecektir. Bu kurumlar, müşterilerine gelişmiş çözüm sunmak 

ve elektriksel taşımadaki potansiyel riskleri minimize ederek fırsatlardan en iyi pozisyonda 

avantaj sağlamak için geliştirilmektedir. Dünyadaki öneklere bakacak olursak Honda ilk 

hibrid araçları 1999’da Amerika pazarlarında tanıtmıştır. 2000 yılında Amerika’da sadece 

6479 tane hibrid araç satılmıştır. 2007 ’de Dünya’da 324,318 araç satılmıştır. Dünya 

çapındaki yıllık elektrikli araç satışlarının 2014’teki 2,7 milyon satış hacminden 2023 yılında 

6,4 milyona çıkması beklenmektedir [4.15]. Elektrikli araçların kullanım oranının geleneksel 

araçlara göre gelişmiş ülkelerde daha fazla olması, tahminlere göre 2030 yılında Amerika 

Birleşik Devletlerindeki araç satışlarının %25’i elektrik araçlar olması beklenmektedir [4.16].  

Japonya ve Asya araç üreticilerinin 2017 yılında sadece elektrikli araç üreteceklerini 

duyurmasıyla piyasadaki yerini alacaktır. Bunu dikkate alan İngiltere sera gazının asgari 

%80’e düşürmeyi 2050 yılında taahhüt etmektedir[4.17]. Bu durumu büyük fırsat olarak 

gören enerji sektöründeki yatırımcılar yüksek talepteki elektriğin müşterisi olmak için büyük 

bir yarış içine girmiştir. [4.18]   

Prize takılı Elektrikli araçların sayısındaki artışın güç sistemlerine en büyük etkisi; elektriğe 

olan yüksek ve baskın talep olmuştur. Uluslararası Ekonomik Gelişim Kuruluna göre, 

elektrikli araçlar(EV) akşamdan şarj edilmeye başlandığı zaman şebekelerde aşırı bir 

kapasiteye sebep olmaktadır. Hâlbuki elektrik talebinin yoğun olduğu saatler sabahtan ikindi 

vaktine kadar olan saatlerdir. İşe gidip gelen araçlar çoğunlukla başıboş durmakta ve 

şebekeden geri beslenmektedir [4.19]. Mühendislik Kraliyet Akademisi ve UK Taşıma 

Departmanı, İngiltere elektrikli araç sistemine geçerse elektrik talebinin %16 civarı artacağını 

tahmin etmektedir. Bu durum elektriğin yoğun olduğu dönemlerinde şebekede büyük 
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potansiyel bir artışına neden olacaktır.[ 4.20] Ulusal şebekeye göre, şu anda İngiltere’de 5000 

aktif elektrikli araç bulunmakta ve bu sayı 2030 ’ da 0,9 -3,2 milyon artması beklenmektedir. 

İngiltere’de çalışmalarını sürdüren Honda ve PG&E, izin verilen şebeke operatörleri ile 

birlikte şarjda olan elektrikli araçları araştırmak, yönetmek ve entegre etmek için pilot proje 

başlatmıştır.  

Kanada’da 2018 yılına kadar 500.000 den fazla elektrikli aracın yollarda olması 

öngörülmektedir [4.21]. Ulaşım ihtiyaçlarına çevre dostu ve ucuz çözümler sağlarken, artan 

elektrikli araç sayısı şebekelerdeki operasyon kısıtlarını etkilemektedir. Elektrikli araçların 

şarj süresi boyu büyük miktarlarda elektrik enerjisi tükettiğinden, artan talep doğrultusunda 

enerji tüketimi ekstra ve istenmeyen bir doruğa ulaşmaktadır. Tahminlere göre 2030 yılına 

kadar elektrikli araçların şarjında kullanılan enerji tüketimi Belçika’nın toplam enerji 

tüketiminin  % 5 ‘ine ulaşacaktır. EVs (electric vehicle) lere duyulan ilgi ve yatırımlar çok 

önemlidir. 2010 un sonlarında başlayan halen devam eden, 20 tane araç üreticisi batarya ile 

beslenen EVs ya da şarj edilen hibrit EVs tanıtımını yapmayı planlamaktadır. Amerika İle 

birlikte bu kuruluşlar pilot EVs programlarına başlamışlardır ve 30 milyon doların üzerinde 

halka açık ve gizli yatırımlarla birlikte EV bağlı ürünler ve projeler yapılmaktadır. 

Elektriksel taşıma, Dünya’da gelecek 10 yıl içinde büyük bir değişime girecektir. Dünya 

çapında, 20’nin üzerinde otomobil üreticisi EVs satışları %1 oranında artması tahmin 

edilmektedir. Bu rakam 2020’de %6 olması beklenmektedir. Araştırmalara göre 2030 yılına 

kadar elektrikli araçların şarjında kullanılan enerji tüketimi Belçika’nın toplam enerji 

tüketiminin  % 5 ‘ine ulaşacaktır. Elektrikli araçların benimsenmesinin artması ve yeni 

politikaların sonucu olarak Malezya ve Tayland gibi ülkelerde şebeke entegrasyon sorunları 

oluşacaktır [4.22,23]. Bu sebeple, büyük sayılarda elektrik araç kullanımının şebekelere olan 

etkisinin araştırılması önemlidir. Türkiye’de arz güvenilirliğini sağlamak için dağıtım 

şirketleri nüfus artışına, elektrik tüketim eğilimlerine ve yeni piyasalara bağlı olarak yatırım 

planlarını revize etmektedir.  

Literatürde elektrikli araç - şebeke entegrasyonu ve elektrikli araç kullanıcısının veri 

modellemesinin sonucu olarak avantaj ve problemler analiz edilmiştir. Alam, şebekelerin 

doruk yükleme periyotlarında desteklenebileceğini elektrikli araçların kendi SOC (State of 

Charge) değerlerine ve seyahat ihtiyaçlarına göre desteklenebileceğinden bahsetmiştir [4.24].  

Onlar kendi çalışmaları için tek tip elektrikli araç (Nissan Leaf) varsaymışlardır. Elektrikli 

araçların eve varış süreleri Gauss dağılımına göre, ortalama varış saati ve SOC seviyeleri 
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rasgele %60 ve %80 aralığında seçilmiş ve ortalama varış saati uniform dağılımla 19:00 

olarak bulunmuştur. Clement, şebekedeki güç kayıpları ve gerilim sapmalarını minimize 

etmek için elektrikli araç şarj tekniği koordinasyonundan bahsetmektedir[4.25]. Her elektrikli 

aracın batarya kapasitesi 11 kWh olarak varsayılmış ve şarj edici nominal güç 4kW alınmıştır. 

24 saatlik dönüştürücü yükleme profil dağılımı rasgele seçilmektedir. Elektrikli araç etki 

seviyesine bağlı olarak dört farklı senaryodan bahsedilmektedir; (i)Elektrikli araç yok (ii)10% 

(iii)20% ve (İv)30% . Elektrikli araçlar şebeke boyunca rastgele konumlandırılmıştır. Her araç 

önceden tanımlanmış zaman araklarında (10:00-16:00, 18:00-21:00, 21:00-06:00 vb.) rastgele 

bir zamanda şarj edilmeye başlanmıştır. Ayrıca ev ya da ofiste sadece bir aracın olduğu 

varsayılmıştır. Elektrikli araçların sürüş modelleri, şarj karakterleri, şarj zamanları, araç 

nüfuzları göz önüne alınarak dağıtım şebekesine etkileri araştırılmıştır[4.26]. Ortalama 

elektrikli araçların günlük 26 mil yol aldığı ve farklı spesifik zaman aralıklarında eve 

vardıkları varsayılmıştır. Şarj karakterlerine ve şarj zamanlarına iki farklı bakış açısına göre 

karar verilmiştir (Kontrol edilmeyen şarj edilme ve akıllı şarj edilme). Farklı araçların etki 

seviyelerini farklı ülkelerdeki çalışmalar baz alarak kullanmışlardır [4.27-28-29-30]. 

Son olarak ağlarına kaç tane elektrikli araçların güvenli bir şekilde bağlandığını tahmin edip 

izin vermek için, tahmin-bilgi içeren güçlü yazılımlara ihtiyaçları vardır. Bu şebeke 

operatörleri SCADA ‘dan yararlanarak sistem işletmeleri, sinyal kodları, iletişim kanalları ve 

uzaktan kontrol ekipmanları tarafından sağlanmaktadır. 

 

4.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

4.5.1. Şebeke Modeli Geliştirilmesi 

 

Bu çalışma kapsamında Ankara Gölbaşı bölgesindeki Gazi Üniversitesi Kampüsü içerisinde 

bulunan Teknopark alanı ve çevresi pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu bölge içerisinde iş yeri, 

okul, hastane ve mesken gibi farklı yük profilleri yanında 270 kW kurulu güçte fotovoltaik 

güneş enerji santrali (GES) bulunmaktadır. Pilot bölgedeki tüm orta gerilim (OG) ve alçak 

gerilim (AG) envanter bilgisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden alınacak olup projede 

kullanılacak olan benzetim programı DIgSILENT PowerFactory ile modellenecektir. 

Oluşturulan modelin, OG omurga hattı, OG anahtarlama elemanları, OG koruma elemanları, 

OG/AG trafolar, AG panolar, AG koruma elemanları ve AG şebekeyi kapsayarak son 
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kullanıcının sayacına kadar tüm envanteri içermesi planlanmıştır. Böylelikle, AG şebekeyi de 

içeren bir model ile şebekeye AG’den bağlanacak olan EA’ların oluşturacağı etki farklı 

senaryolar yoluyla incelenebilecektir. Pilot bölgenin tek hat şeması Şekil 14’de verilmiştir. 

Bölgenin kuşbakışı görüntüsü ve CBS üzerinden bilgileri Şekil 15’de verilmiştir. 

 

Şekil 14: Seçilen Gölbaşı TR-13 DM pilot bölge tek hat şeması 

Seçilen pilot bölge, TR-13 dağıtım merkezinden (DM) teknopark fideri ile beslenmektedir. 

Fider, 750 m’lik yeraltı kablosu ile TR-10960ö trafo merkezine gelmektedir. Burada iki adet 

1250 kVA trafo bulunmaktadır. Birisi aktif diğeri yedek olarak çalışan trafolardan TR-1’e 270 

kWp GES bağlıdır. TR-10960ö trafo merkezinden 120 m’lik yer altı kablosu ile TR-

10018ö’ye ulaşılmaktadır. Bu trafo merkezi de Gazi Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde 

bulunmaktadır. Daha sonra 260 m’lik yeraltı kablosu ile TR-25’e ulaşılmaktadır. Son olarak 

da 180 m’lik yeraltı kablosu ile TR-10055 trafo merkezine ulaşılmaktadır. Bu trafo merkezi 

bir hastaneyi beslemektedir. Dolayısıyla modellenen bölgede mesken, ticarethane ve hastane 

gibi farklı kullanıcı profilleri ve güneş enerjisi ile çalışan bir dağıtık üretim merkezi 

bulunmaktadır. 

 

Tüm hat boyunca 3x1x95mm2’lik OG dağıtım kablosu kullanılmıştır. Bu fider üzerinde TR-

13 DM ve TR-25, Başkent EDAŞ SCADA sistemi üzerinden izlenebilmekte ve kumanda 

edilebilmektedir. Bu şekilde, yük profili bilgisi ve saatlik bazda akım ve gerilim bilgilerine 

ulaşılabilmektedir. 
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Şekil 15 Gölbaşı Pilot Bölgesi Coğrafi Bilgileri: a) Kuşbakışı Görüntü, b) CBS’den 

Görüntü 

Şekil 1’de gösterilen OG omurga hattı üzerine AG müşterilerinin profilleri modellenecektir. 

Burada modelleme yöntemi olarak Ankara’da mesken ağırlıklı bir dağıtım trafosunun senelik 

verileri hesaplanıp buradan yola çıkılarak bir meskenin ortalama sene içerisinde çektiği aktif 

ve reaktif güç hesap edilecek ve modele entegre edilecektir. Diğer endüstriyel kullanıcılar için 

ise ayrı ölçümler alınıp bunların şebekeden talep ettikleri güç hesap edilecektir. Ardından bu 

kullanıcıların da güç talepleri mesken kullanıcıları ile birlikte sisteme entegre edilecektir. Şu 

aşamada bu çalışmalar devam etmektedir. 

 

4.5.2. Kullanıcı – Elektrikli Araç Modeli Geliştirilmesi 

 

Bu çalışmada EA’ların elektrik şebekesinden nasıl bir enerji talepleri olduğu araştırılmış ve 

bu talebi tahmin etmek için belirli sayıda saha verisi toplanmıştır. Elektrikli araçlar GPS ile 

takip edilerek özel araç kullanıcılarının sürüş profilleri hedeflenmiş ve bu profilleri öğrenmek 

amacıyla veri toplanmıştır.  

Bu çalışmada aşağıdaki veriler elde edilmiştir: 

 Araçların evden işe çıkış ve işten eve varış saatleri 

 Araçların ev-iş ve iş-ev arasında aldıkları mesafe (araçların gün içerisinde ne kadar 

enerji harcadıklarını tahmin etmek için) 

 

Şekil 3’te takip edilen araç kullanıcılarının evden işe çıkış saatlerinin histogram şekli mavi ile 

ve bunu modelleyen olasılık yoğunluk dağılımı (probability density function, pdf) kırmızı ile 



 
 

Hizmete Özel 
100 

 

gösterilmektedir. Şekil 17’te ise araçların işten eve varış saatleri ve histograma karşılık gelen 

pdf gösterilmiştir. Buna göre, elde edilen kısıtlı sayıda veri sonucunda araçların günlük 

ortalama saat 9:20’de evden çıktıkları ve 19:20’de eve vardıkları tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlara göre araçlar ortalama 14 saat mesken yerinde park halinde kalmaktadırlar ve bu 

süre zarfında şebekeye bağlı kalabilecekleri öngörülmektedir. Bu ön çalışmada insanların 

işten eve vardıktan sonra yaptıkları ikincil seyahatler (spor, alışveriş, etc.) göz ardı edilmiştir. 

Ayrıca araçlar işyerlerinde şebekeye bağlanmadığı varsayılarak gündüz ortalama 10 saat 

şebekeden bağımsız olarak park halinde durmaktadırlar. Bu da aracın eve döndüğünde şebeke 

üzerinde oluşturacağı en kötü etkiyi yani en fazla enerji talebini hesap etmemizi sağlayacaktır. 

 

 

  

Şekil 16 Araçların Evden İşe Çıkış Saatleri 

 

Şekil 17 Araçların İşten Eve Varış Saatleri 

 

Şekil 18’te araçların ev-iş arası aldıkları gidiş-geliş toplam mesafe görülmektedir. Araçların 

yaptıkları toplam mesafe, araçların günün sonunda ne kadar sürede şarj olacaklarını ve ne 

kadar enerji çekeceklerini hesaplamak için kullanılacaktır. Elde edilen sonuçlara göre bir 

kişinin Ankara’da yaptığı ortalama mesafe yaklaşık olarak 26 km’ye denk gelmektedir. 



Hizmete Özel 
101 

 

 

Şekil 18 Araçların ev iş arası aldıkları günlük toplam mesafe (GPS takibi ile) 

Elektrikli araç sayısı ve kullanım profillerini modellemek üzere bir ön-benzetim yöntemi 

kullanılmıştır. Bu benzetim yöntemi ve EA’ların şebekeye getireceği ekstra yükün analizi için 

MATLAB tercih edilmiştir. Geliştirilen kullanıcı arayüzü (GUI) yardımıyla kullanıcıya farklı 

sayılarda ve modellerde EA’ların şebekeye bağlanması seçenekleri sunulmuştur. Tamamıyla 

esnek olan arayüzde seçilen coğrafik bölgedeki nüfusa göre farklı sayıda ve markada araçların 

girilmesi mümkündür. Tablo 5’de şu anda Türkiye pazarında bulunan ya da yakın zamanda 

pazara girebilecek elektrikli araçlar ve şebekeye bağlanabilir hibrit elektrikli araçların 

(ŞHEA) listesi verilmiştir. Bu benzetim çalışması için ilk olarak kullanıcıdan, BMW i3, 

Renault Fluence Z.E. ya da DMA Toyota Corolla araçlarından hangilerinin kaçar adet 

şebekeye bağlandığı bilgisi istenmektedir. İleride araç çeşitleri arttırılacaktır. Ancak şu 

aşamada Türkiye’de bu araçların yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu çalışma ile seçilen 

EA’ların şebekeye getireceği yükü zamana bağlı olarak gösteren bir benzetim çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da kullanıcı arayüzü ve elde edilen ilk sonuçlar görülmektedir. 

Şekil 6’da sol tarafta her araç için girilebilecek bir sayı kutucuğu bulunmaktadır. Bu örnekte 

beş adet i3, yedi adet DMA ve dört adet de Fluence girilmiştir. Toplam 16 araç sol tarafta 

şebekeye bağlanma sıralarına (yani eve varma sıralarına) göre listelenmiştir (önce gelen araç 

en üstte gösterilmektedir). Araçların şebekeye bağlanma sıraları tamamıyla rastgele olarak 

program tarafından atanmaktadır. Araçların varış saatleri ve gün içerisinde aldıkları mesafe 

benzetim sonuçlarında elde edilen dağılımlara göre değişkenlik göstermektedir. 
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Tablo 5 Türkiye’de Piyasada Satın Alınabilecek EA’ların Teknik Özellikleri 

 

Hangi marka aracın hangi saatte eve ulaştığı (dolayısıyla hangi saatte şebekeye bağlanacağı), 

gün boyunca kat edilen toplam elektrikli mesafe, bu mesafeye ve araçların teknik özelliklerine 

bağlı olarak hesaplanan yaklaşık batarya şarj durumları (state of charge-SOC) uygulama 

arayüzünde bir tablo ile kullanıcıya çıktı olarak sunulmaktadır. EA’ların şebekeden 

çekecekleri aktif güç, zamana bağlı ve grafiksel olarak Şekil 6’da sağ tarafta gösterilmektedir. 

Geliştirilen uygulamada araçların, saat 18:30 ortalama ve 45 dk’lık bir standart sapmaya 

sahip Gauss dağılımı ile eve ulaştıkları ve araçlarla gün içinde kat edilen mesafenin 40 km 

ortalama ve 10 km standart sapmaya sahip bir Gauss dağılımı ile değiştiği varsayılmıştır. 

Yapılan diğer varsayımlar ise, şarj işleminin sadece mesken tipi şarj istasyonlarında 

gerçekleşeceği ve EA sahiplerinin evlerine ulaşır ulaşmaz araçlarını tam kapasite şarj 

edeceğidir. Bu durumda herhangi bir akıllı şarj yönetimi uygulanmamıştır. Bu varsayımlar ve 

örnek bir benzetim için elde edilen sonuçlar Şekil 19’da uygulama arayüzüne ait ekran 

görüntüsü üzerinde sunulmaktadır. İlk araç saat 18:19’da, son araç ise saat 19:48’de eve 

ulaşmış ve şarj edilmek üzere şebekeye bağlanmıştır. Her araç, eve ulaştığında farklı şarj 

durumlarına sahiptir ve tam kapasite şarj olana kadar şebekeden enerji çekmektedir. EA’ların 

sebep olduğu yük miktarı saat 19:45 civarında maksimum seviyeye (55,7 kW) ulaşmıştır. Saat 

21:20 itibari ile 16 aracın tamamı şarj olmuş ve şebekeden enerji talepleri sona ermiştir. 

Burada önemli bir konu, bu benzetim programının her çalışmasında farklı sonuçların elde 

edileceğidir. Çünkü, tüm parametreler (seçilen araçlar, araçların geliş sırası, araçların geliş 

SOC’leri, vb.) tamamıyla rastgele atanmaktadır. Dolayısı ile iki ayrı çalışmada aynı 
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sonuçların gelmesi imkansızdır. Ancak şebekeden çekilen toplam enerjide çok büyük 

değişiklikler gözlemlenmeyecektir. 

 

 

 

Şekil 19 Farklı yoğunluktaki EA’ların şebekeye getireceği yükü benzetme amacıyla 

geliştirilen uygulamaya ait örnek bir ekran görüntüsü ve analiz sonucu 

Çalışmanın ikinci aşamasında, gerçek bir dağıtım trafosunun (2789 Sokullu) bilgileri 

kullanılmıştır. Buna göre bu dağıtım trafosunun elektrikli araçlar olmadan bağlı olan mesken 

ağırlıklı kullanıcılara sağladığı ortalama aylık güç değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra, farklı 

sayılardaki EA entegrasyonun şebekedeki bazal yüke ilave olarak ne oranda bir yük getireceği 

analiz edilmiştir. Bunu sağlayan uygulamaya ait arayüz Şekil 20’de gösterilmiştir. Bu 

uygulamada trafonun bazal yükü programa önceden yüklenmektedir. Şekilde EA’ların 

şebekede bazal yüke ilave olarak ne oranda bir yük getireceği grafiksel olarak gösterilir. Şekil 

7’deki grafikte, 985* müşteriyi besleyen ve görünür gücü 1000 kVA olan bir trafonun Eylül 

ayına ait bir günlük ortalama yük durumu zamana bağlı olarak gösterilmektedir. Bu analizde 

toplamda 40 araç şebekeye bağlanmıştır. Bu sayı toplam müşteri adedine göre yaklaşık 

%4*’lük bir EA yoğunluğuna karşılık gelmektedir. Belirtilen yoğunluktaki EA’ların 

senaryoya dahil olmasıyla bazal durumda 211,7 kVA olan maksimum yük seviyesi, % 61’lik 

bir artışla 343,5 kVA’ya ulaşmıştır. Görüldüğü gibi bahse geçen trafoyu besleyen mesken 

müşterileri toplamda 40 adet EA satın aldıklarında dağıtım trafosundan çekilen güç önemli 
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ölçüde artmış olacaktır. 2015 ayında diğer trafolara oranla mevsimsel olarak bir farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Ancak sağlanan verilerin tamamıyla doğru olduğu varsayılırsa bunun 

sebebi anlaşılamamıştır. Bu anomali dışında trafolardan çekilen yükler Eylül ayından Aralık 

ayına doğru gidildiğinde artma eğilimi göstermektedir. Bu da havaların soğuması dolayısı ile 

ısınma amaçlı elektrik tüketiminin artması sonucu açıklanabilir. Çalışmanın ilerleyen 

aşamalarında bu trafolardan alınan veriler de geliştirilen benzetim programına dahil 

edilecektir. 

 

 

Şekil 20 Farklı yoğunluktaki EA bağlantılarının şebekeye getireceği yük ve bazal yük 

arasındaki ilişkiyi benzetme amacıyla geliştirilen uygulamaya ait örnek bir ekran 

görüntüsü 
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Şekil 21 Üç Farklı Trafoya Ait Aylık Ortalama Görünür Güç Eğrileri: (a)Trafo #2789, 

(b) Trafo #3019 ve (c)Trafo #Tevzi 

4.5.3. Laboratuvar ve Test Çalışmaları 

Hacettepe Üniversitesi Güç Elektroniği Laboratuvarına ve Fizik öğretim üyesi otoparkına 

bulunan trafo binasına kurulan şarj istasyonları ile BMW i3’ün şebeke etkileşimli testleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 22’de bu testin gerçekleştirilebilmesi için kurulan Voltrun şarj istasyonu donanım 

ekipmanı ve yazılımı arayüzü gösterilmektedir.  Bu istasyon üç-faz 22 kVA, tek-faz 7,4 

kVA’ya kadar şarj gücüne izin vermektedir. Tek-faz’dan çekilebilecek en yüksek akım 32 A 

seviyesindedir. 
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Şekil 22 Voltrun Şarj istasyonu kurulumu 

 

BMW i3 ve üzerinde bulunan araç şarj ünitesi (AŞÜ) şebekeye Voltrun araç destek ünitesi 

(ADÜ) üzerinden IEC 61851 standardına uygun olarak bağlanmıştır. Bu standarda göre araç 

şebekeye beş adet pim üzerinden bağlanmaktadır. Şekil 23’de gösterilen ve Tip 2 diye bilinen 

bu konfigürasyonda, L1, L2, L3, nötr (N) ve toprak (GND) olmak üzere 5 adet güç hattı ve 

denetim pilotu (control pilot, CP) ve yakınlık tespiti (proximity detection, PD) olmak üzere 2 

adet de kontrol hattı bulunmaktadır. Şekil 23’te gösterildiği gibi toplam yedi adet pim 

mevcuttur. 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 23 IEC61851 Standardına Göre EA-Şebeke Bağlantısı: (A) Pimlerin 
Gösterimi Ve (B) IEC61851 Standardına Uygun Endüstriyel Bir Soket 
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Şekil 24 BMW İ3 Ve Voltrun Bağlantısı Ve Araç İçi Bileşenler 

. 

Araç şebeke ile güç alışverişini L1, L2, L3, N ve GND hatları üzerinden yapabilmektedir. 

BMW i3 ise yalnız tek faz L1-N hatları üzerinden güç transferi yapabilen bir AŞÜ’ye sahiptir. 

Ayrıca, BMW i3 ve Voltrun arasındaki haberleşme ise denetim pilotu üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Bunu daha da iyi anlamak için Şekil 24 incelenebilir. EA üzerinde bir 

merkezi araç kontrol ünitesi, batarya ve AŞÜ üzerinde ise ayrı kontrol üniteleri 

bulunmaktadır. Bu kontrol üniteleri araç içerisinde CAN bus üzerinden haberleşme 

yapmaktadırlar. Merkezi araç kontrol ünitesi ise Voltrun ile haberleşmekte ve gerekli bilgileri 

CAN bus üzerinden araç içinde dağıtmaktadır. Böylelikle araç Voltrun’dan aldığı şarj 

komutunu merkezi kontrol ünitesi ve şarj kontrol sistemi üzerinden AŞÜ’ye göndererek şarj 

işlevini gerçekleştirmektedir. Voltrun’ın şebeke ile haberleşmesi ise Ethernet hattı üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 22’de gösterilen yerel ağ bağlantı ayarları kullanılarak Hacettepe 

Üniversitesi internet ağı üzerinden istasyona erişim sağlanmıştır. Bu erişim yine Şekil 2’de 

gösterilen yazılım arayüzü vasıtası ile Hacettepe ağına bağlı bir bilgisayar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

BMW i3 güç kontrolünün sağlandığını göstermek amacı ile iki ayrı güç seviyesinde test 

yapılmıştır ve sonuçlar Şekil 25’te gösterilmiştir. Şekil 5(a)’da 16A’lik bir komut sinyaline 

karşılık araç şebekeden 15,8A çekerek cevap vermiştir. Bu şarj modunda araç 3,617 kW’lık 

bir güç çekmiştir. Şekil 5(b)’de 32A’lik bir komut sinyaline karşılık araç şebekeden 31,0A 

çekerek cevap vermiştir. Bu da i3’ün maksimum çekebileceği güç seviyesi olan 7,092 kW 

seviyesine karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda Voltrun şarj istasyonun sağlayabileceği 

maksimum güçtür. Bu güçte boş olan araç bataryasını yaklaşık olarak 

 

Ethernet 
Voltrun

Araç 

Destek 

Ünitesi 

Batarya Yönetim 

Sistemi 

Batarya 

Sistemi 

Merkezi araç kontrol 

Şarj Kontrol Sistemi 

Araç Şarj Ünitesi 
AA DA 

Haberleşme 

Ünitesi 

BMW i3  

Elektrikli Araç 
Denetim 

Pilotu 

AA 

Güç Haberleşme 

 
 

 

Elektrik 

Dağıtım 

Şebekesi 

 

 

Ölçüm 

AA: alternatif akım 

DA: doğru akım 
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18,8kWh/7,092kW≈2h40m’da şarj etmek mümkündür. Araçta kullanılan denetim pilot sinyali 

1 kHz frekansında bir karedalgadan oluşmaktadır. Bu karedalga sinyalinin görev çevrimine 

(GÇ) göre araç ne kadar şarj gücü çekeceğini aşağıdaki formül uyarınca anlamaktadır. Bu 

formül IEC 61851 (Avrupa) ve SAE J1772 (ABD) standartlarınca düzenlenmiştir.    

 

  {

            
                       

                      
 (1) 

 

Buna göre istenen akım değeri istasyon tarafından ilgili GÇ’ye sahip karedalgaya 

dönüştürülüp araca iletilmektedir. Örnek vermek gerekirse 16A’lik bir akım çekilebilmesi için 

GÇ’nin %26,67 değerinde olması gerekmektedir. 

 

 
(a) 15,8 A ve 3,617kW araç şarjı 

 
(b) 31,0 A ve 7,092kW araç şarjı 

Şekil 25 BMW İ3 Güç Kontrolü 

 

Şekil 25’te görüldüğü gibi denetim pilot GÇ’si kontrol edilerek EA’ların şebeke üzerinde 

oluşturabilecekleri olumsuz etki azaltılabilir. Araçların şarj güçleri tek yönlü olarak kontrol 

edilebilmesi şebekenin daha fazla stres altında olduğu puant zamanda düşük güçte, daha az 

stres altında olduğu gece vaktinde ise yüksek güçte şarj edilmesine olanak sağlayacaktır. 

Ayrıca, tek-yönlü kontrol edilebilir bu sistem EA’ların kesintili enerji üreten yenilenebilir 

enerji kaynaklarını da takip etmesini sağlayacaktır.  

 

Bu konuya örnek olarak Türkiye’de Ankara bölgesinde bir dağıtım trafosu üzerine EA’lar 

modellenerek şarj güçlerinin etkisi ve tek-yönlü kontrolün sağlayacağı avantaj Şekil 26’da 

özetlenmiştir. Bu örnekte 985 adet müşterinin yaşamış olduğu bir mahallede 100 adet EA’nın 

entegrasyonu incelenmiştir. Herhangi bir kontrol olmadığı durumda dağıtım trafosu tepe 



Hizmete Özel 
109 

 

yüklenmesi hemen hemen iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Bu ise yukarıda belirtildiği 

şekilde araçları tek-yönlü kontrol ederek azaltılabilir ya da tamamiyle önlenebilir.  

 

 
(a) EA’ların kontrolsüz şebekeye bağlanması. 

 
(b) EA’larının sadece yarısının kontrollü şebekeye bağlanması. 

 
(c) EA’ların tamamının kontrollü şebekeye bağlanması. 

Şekil 26 Farkı Durumlarda EA-Şebeke Entegrasyon Sonuçları 

. 

 

Bu çalışmanın yanında, şebekeye EA’ları kullanarak daha üstün özellikli hizmetler 

sağlayabilmek için sadece GÇ’nin kontrol edilmesinden daha fazla bilgi taşıyan bir 

haberleşme düzeneğine ihtiyaç vardır. 

Şekil 27’de V2G haberleşmenin gerçekleştirildiği ISO/IEC 15118 standardı tarafından 

tanımlanmış bir çift yönlü haberleşme sistemi gösterilmektedir. Çift yönlü haberleşmenin tek-

yönlü haberleşmeye göre farkı içerisinde daha fazla bilgi taşıyabilmesidir. Bu da denetim pilot 

sinyali üzerine modülasyon yolu ile eklenen yüksek frekansta PLC (power line 

communication) sinyali ile gerçekleştirilmektedir. Bu haberleşme IEC/ISO 15118 standardına 

uygun bir şekilde yapılmaktadır.   
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Şekil 27 EA-Şebeke Arası V2G Haberleşme Sistemi 

 

 

Bu kapsamda çift yönlü haberleşmeyi gerçekleştirmek için bir deney düzeneği bu proje 

kapsamında tasarlanmıştır. Şekil 28’de gösterilen düzenek, çift yönlü haberleşmeyi 

gerçekleştiren ve PLC yolu ile istasyon ile EA arası bilgi transferini sağlayan bir test 

sistemidir. Bu sistem ile şebeke ve araç arasında her dakikada bir SOC bilgisi, anlık şarj aktif 

gücü, eğer varsa araçtan istenen reaktif güç, ve ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere araca ait 

hususi bilgiler (araç modeli, batarya kapasitesi, AŞÜ gücü) ve kullanıcının sabah evden 

ayrılma vakti gibi bilgiler çift-yönlü olarak taşınmış ve doğruluğu ekrana yansıtılarak 

(Human-machine interface, HMI) doğrulanmıştır. Şekil 28’de araç üzerinde bulunan  bulunan 

EVCC (Electric Vehicle Communication Controller), EVSE içerisinde bulunan SECC 

(Supply Equipment communication Controller) ile PLC üzerinden haberleşmektedir.   
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EVCC
Charger & BMS

EVSE

Smart Grid
 

Şekil 28 V2G Haberleşme Deney Düzeneği 

 

 

Şekil 29’da haberleşme ve güç akış diyagramı gösterilmiştir. Smart grid’den araca doğru 

iletişim gerekli mikrokontrolörler üzerinden sağlanmıştır.  

 

 

 
Şekil 29 Tasarlanan V2G Haberleşme Sisteminin Diyagram Halinde Gösterimi 

 

4.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 

 

4.6.1. Mevzuat Açısından Sınırlamalar 

 

Devlet Planlama Teşkilatı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik araçların Türkiye’de kullanımı ve 

yaygınlaşmasına yönelik regülatif faaliyetleri yürütecek kurumlardır.    
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Devlet Planlama Teşkilatı, 8.Kalkınma Planı 2001-2005, 9.Kalkınma Planı 2007-2013 ve 10. 

Kalkınma Planı 2014-2018, sera gazı emisyonunun ölçülmesi ve azaltılması amacıyla ar-ge 

faaliyetlerinin hızlandırılması ve mevzuat değişikliği yapılması ihtiyacına değinmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015-2017 Stratejik Planında ülkemizin rekabet gücünün 

arttırılarak ekonomik gelişmenin sağlanması hedefine ulaşmada, “Çevrenin Korunması” 

hususu önemli ve öncelikli bir politika olarak belirlenmiştir ve sera gazı emisyonu ile ilgili 

kriterlere yer vermiştir. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015-2018 yıllarını kapsayan yeni Strateji Belgesini ve 

Otomotiv Sektörü Stratejik Belgesini yayınladı. Bu dokümanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile birlikte Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ile ilgili mevzuatın çıkarılmasına 

odaklanıldığı görülmekte.  Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2015-1029 Strateji 

Belgesinde aynı şekilde konunun yer almadığı bilinmektedir. Mevzuat eksikliği ve 

öngörülemezlik sebebi ile elektrikli ve diğer çevreci araçlara yatırım olumlu 

görünmemektedir.  Fakat mevzuatın çıkmasının ardından sektörde hızlı bir canlanma 

beklenmektedir.   

4.6.2. Sektör Açısından Sınırlamalar 

Proje kapsamında elektrikli araç kiralama sürecinde, Türkiye’de o dönemde aktif olarak 

satılmakta/kiralanmakta olan Borusan Otomotiv (Bmw), Renault ve DMA firmaları ile 

görüşmeler yapılmıştır. Firmaların Bmw I3, Renault Zoe, Dma Toyota Corolla modelleri 

kiralanmaya çalışılmıştır. Kiralama süresinin 1 yıl olması Borusan hariç diğer firmaların 

maliyetini karşılamadığı, kira fiyatının arttırılması durumunda proje bütçesinin aşılması 

dolayısıyla sadece Bmw I3 elektrikli araçlar kiralanabilmiştir. 
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5. OPTİMUM KONUMLANDIRMA 

5.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

 

Elektrik enerjisi son kullanıcıya ulaşana kadar, üretim – iletim – dağıtım aşamalarından 

geçmektedir. Eskiden elektrik şebekesini bu şekilde tasvir etmek mümkün iken, dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak ülkemizde de elektrik enerji sektörü yapısal bir değişim süreci 

yaşamaktadır. Elektrik enerji sektöründeki özelleştirmeler, enerji piyasasındaki serbestleşme, 

büyük ölçekli yatırım planları, başta rüzgâr/güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 

sistemlerinin ve diğer dağıtık üretim tesislerinin şebekeye dâhil olması ile akıllı şebeke alt 

yapısına geçiş hazırlıkları bu değişim sürecinde etkili olan başlıca parametrelerdir.  

Özellikle dağıtım şebekeleri sadece tüketicilerin bağlı olduğu bir yapıdan çıkarak, dağıtık 

üreticilerin, enerji depolama sistemlerinin, elektrikli araçları içeren yönetimi daha zor bir yapı 

haline gelmektedir. Yatay yapılaşmanın neredeyse tamamlandığı, dikey yapılaşmanın hızlı bir 

şekilde ilerlediği İstanbul Avrupa yakasını ele aldığımızda, şebekeyi iyileştirmeye yönelik 

atılan her bir adım daha da önem taşımaktadır. Son kullanıcıya elektrik enerjisi sağlamak asıl 

görevimiz olsa dahi, bunu en yüksek kalite ve minimum kayıplar ile sağlamak birincil 

hedefimiz olmaktadır.  

Tüketimin fazla olması dolayısıyla, dağıtımdan bağlanan dağıtık üretim tesisleri tabanlı enerji 

üretiminin yerinde tüketildiğini belirtmek yerinde olacaktır. Bunun yanında günden güne 

artan dağıtık üretim yatırımları gelecek için bugünden önlem alınmasını gerektirmektedir. 

Bunun yanında, dünyanın kullanmaya başladığı elektrikli araçlar, tüketimi fazla olan 

şebekemize ek bir yük getireceği aşikardır. Her ne kadar enerji depolama sistemi yatırımları 

henüz oldukça kısıtlı düzeyde olsa da, dünyanın enerji depolamaya doğru gitmesi bizlerin de 

bu yolda adımlar atmamız gerektiğini göstermektedir.  

Bütün bu unsurlar değerlendirildiğinde; şebekemizin dağıtık üretim, enerji depolama ve 

elektrikli araç şarj istasyonu kapasitesinin ve bunların optimum konumlarının belirlenmesi 

şebekemizin geleceği için önem arz etmektedir. 

 

 



 
 

Hizmete Özel 
114 

 

5.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Gerçekleştirilen projenin amacı, BEDAŞ olarak elektrik enerjisi dağıtımı için hizmet 

verdiğimiz İstanbul Avrupa yakası dağıtım şebekesinin, dünyada yaygınlaşan ve ülkemizde de 

her geçen gün daha çok ilgi çeken uygulamalar olan dağıtık üretim, elektrikli araçlar ve enerji 

depolama üniteleri içermesi durumu için işletim koşullarını da dikkate alan optimum 

konumlandırma ve boyutlandırılma optimizasyonunun geliştirilmesidir. 

Gerçekleştirilen proje kapsamında; farklı noktalarında dağıtık üretim, elektrikli araç ve enerji 

depolama sistemleri içeren bir dağıtım sistemi içerisinde, hem şebeke teknik sınırlarını da 

optimizasyon problemi kısıtları içerisinde dikkate alan hem de işletim açısından güç 

kayıplarını minimize eden bir sistem modeli oluşturulmuştur. Burada ilgili analizlerde 

sahadan alınan gerçek ölçüm verileri ile gerçek bir şebeke modelinden faydalanılmış, böylece 

de reel koşullar altında irdelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda bu başlıkta gerçekleştirilen çalışmaların önemi, daha önce de belirtildiği üzere 

önemi her geçen gün artan dağıtık üretim ve enerji depolama sistemleri ile elektrikli araç şarj 

gereksinimi konularına dağıtım şebekesi işletimi üzerinde asgari düzeyde olumsuzluk 

oluşturacak şekilde bütünleşik bir biçimde ele alınması ve böylece bahsi geçen sistemlerin 

kontrollü yaygınlaşmasına katkı sağlanmasıdır. 

 

5.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

 

 Elektrik güç sistemi açısından değerlendirildiğinde elektrikli araçların 

yaygınlaşmasına ne kadar izin verilebilir? 

 Elektrikli araçların şarj gereksinimlerini karşılayacak olan şarj istasyonları 

kurulumuna dair müşteri taleplerini dağıtım şirketi nasıl irdeleyecek? Özellikle hızlı 

şarj istasyonlarının kurulumuna izin vermek açısından ilgili kurulum bölgesinde 

dağıtım şebekesinin durumu önceden potansiyel olarak değerlendirilebilir mi? 

 Müşteri araç şarj profilinin belli olduğu belirli bir bölgede şarj istasyonu tiplerine göre 

aktif güç kayıp minimizasyonu dikkate alınarak otomatik olarak şarj istasyonlarının 

optimum konumlarının ve ilgili şarj istasyonu tipinin belirlenmesi mümkün müdür? 
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 Dinamik kullanıcı verileri ve yenilenebilir kaynağın türü (rüzgar, güneş, vb.) ve 

dinamik değişkenliği de dikkate alınarak fiderin kaldırabileceği yenilenebilir enerji 

tabanlı dağıtık üretim kapasitesini optimum olarak hesaplamak mümkün müdür? 

 Enerji depolama sistemlerinin dağıtım seviyesinde yaygınlaşmasının şebeke işletimi 

üzerine olumlu etkileri var mıdır? 

 Elektrikli araç, dağıtık üretim ve enerji depolama sistemlerini içinde barındıran ve 

zamana bağlı analiz yapabilen boyutlandırma (sizing) ve konumlandırma (siting) 

yapabilen bir program var mıdır? 

 

5.4.Literatür Taraması 

 

Dağıtım Sistemlerinin İşletim Koşullarının da Dikkate Alınarak Planlaması: 

Elektrik enerjisi, günümüzde toplumlardaki gelişmişlik düzeyini değerlendirmek açısından 

bile gösterge olarak kullanılabilen insan hayatının vazgeçilmez gereksinimlerden biridir. 

Tüketicilerin talep ettiği elektrik enerjisinin temini açısından günümüze kadar genellikle 

konvansiyonel enerji kaynaklarından faydalanılmıştır. Fakat konvansiyonel fosil tabanlı 

yakıtların olumsuz çevresel etkileri, sınırlı rezervleri açısından gelecekte tükenme tehlikesi 

içermeleri ve ülkelerin enerji açısından dışa bağımlılığını azaltma çabaları, son zamanlarda 

elektrik enerjisi temini açısından alternatif ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına doğru yönelime yol açmıştır.  

Özellikle elektrik enerjisini talebinin hızlı artışı, merkezi güç santralleri vasıtası ile enerji 

üretiminin gerçekleştiği elektrik güç sisteminin konvansiyonel yapısının yetersiz kalmaya 

başlamasına yol açmıştır. Artan talebin karşılanması için sadece merkezi güç santralinin değil, 

iletim ve dağıtım altyapısının da kapasitesinin arttırılmasını gerektirmektedir. Bu da hem ilk 

yatırım maliyeti, hem de teknik uygulama açısından pratik bir çözüm değildir. Bu açıdan 

merkezi çözüm yerine enerjinin lokal alanlarda üretilip tüketilmesine ve dolayısıyla iletim ve 

dağıtım sistemlerinin ekstra yüklenmelerinin azaltılmasına imkan sağlayan dağıtık üretim 

(distributed generation – DG) tesislerine olan ilgi son zamanlarda gittikçe artmaktadır. Bu 

bağlamda dağıtık üretim sistemleri genellikle dağıtım sistemine bağlanan ve yük merkezlerine 

yakın şekilde konumlandırılan küçük çaplı güç santralleri olarak tanımlanmaktadır [5.1]. 

Dağıtık üretim sistemleri yukarıda bahsi geçen alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları 
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(rüzgar, güneş, vb. tabanlı güç sistemleri) ve modüler konvansiyonel kaynaklar (dizel 

generatörler, vb.) tabanlı olarak oluşturulabilmektedir. Dağıtık üretim sistemlerinin mevcut 

güç sistemine entegrasyonunun sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir [5.2]:  

 Çevresel etkilerin azaltılması,  

 Genel enerji verimliliğinin arttırılması,  

 İletim ve dağıtım yoğunluğunun hafifletilmesi,  

 Gerilim desteği,  

 Rüzgar, güneş, vb. yenilenebilir kaynaklardan faydalanılması,  

 Hat kayıplarının ve dolayısıyla maliyetin azaltılması.  

Bu şekilde fayda sağlayan dağıtık üretim sistemlerinin dağıtım sistemi içerisinde kontrolsüz 

olarak yayılması ise özellikle meteorolojik koşullara doğrudan bağımlı kontrol edilemeyen 

yenilenebilir enerji kaynakları tabanlı dağıtık üretim sistemleri söz konusu olduğunda tam 

tersi bir şekilde birçok teknik dezavantaja yol açabilmektedir. Dağıtım sistemleri işletimsel 

kolaylık açısından genellikle radyal yapıdadır. Radyal dağıtım sistemleri tek bir noktadan 

beslenmektedir. Bu bağlamda radyal dağıtım şebekesine farklı noktalardan güç aktarımı 

sağlayan dağıtık üretim sistemlerinin yaygınlaşmasının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

dezavantajların daha yatırım aşamasında bertaraf ya da minimize edilmesi açısından son 

derece önemlidir. Bahsi geçen şekilde dağıtık üretim sistemlerinin optimum planlaması hem 

boyutlandırma, hem de konumlandırma bakış açılarını içermektedir [5.3-7]. 

Literatürde dağıtık üretim sistemlerinin dağıtım sistemi içerisinde planlanması problemini 

farklı bakış açılarından ele alan birçok çalışma mevcuttur.  

Moradi ve Abedini [5.8] dağıtım sistemindeki optimum dağıtık üretim sistemi 

konumlandırma problemini genetik algoritma (genetic algorithm-GA), optimum 

boyutlandırma problemini ise parçacık sürü optimizasyonu (particle swarm optimization-

PSO) ile çözümlemiştir. Öncelikle dağıtık üretim sistemi boyutu ve konumu için rastgele 

seçilen başlangıç popülasyonu ile yük akışı gerçekleştirilmiştir. Akabinde tanımlanan maliyet 

fonksiyonu ışığında PSO ile optimum dağıtık üretim sistemi boyutları belirlenmiştir. Bir 

sonraki aşamada ise GA ile dağıtık üretim sistemlerinin yeni konumları belirlenmiştir. GA’nın 

her iterasyonunda her bir aday konum için dağıtık üretim sistemi boyutları PSO ile yeniden 
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optimize edilerek GA’nın arama alanı daraltılmış ve böylece her iterasyonda daha etkin bir 

optimizasyon sağlanmıştır. Buradaki çok amaçlı fonksiyonun hedefi güç kayıplarının 

minimizasyonu ve gerilim profili ile gerilim kararlılığı indeksinin maksimizasyonu 

şeklindedir.  

Kefayat vd. [5.9] hibrit bir karınca kolonisi (ant colony optimization-ACO) ve yapay arı 

kolonisi (artificial bee colony-ABC) yaklaşımını kullanarak dağıtık üretim sistemlerinin 

optimum konumlandırılması ve boyutlandırılması problemine çözüm önermişlerdir. Burada 

literatüre katkı olarak rüzgar ve yük belirsizliği durumlarında stokastik programlama vasıtası 

ile belirtilen hibrit algoritma kullanılarak çözümün elde edilmesi gösterilmiştir. Burada 

sunulan çok amaçlı optimizasyon yapısının amaç fonksiyonları kayıpların, maliyetin, 

emisyonların minimizasyonu ve gerilim kararlılık indeksinin maksimizasyonu şeklindedir.  

Kaur vd. [5.10] konum planlama modeli (siting planning model-SPM) ve kapasite planlama 

modeli (capacity planning model-CPM) olmak üzere iki aşamalı bir karmaşık tamsayılı 

nonlineer programlama (Mixed Integer Nonlinear Programming-MINLP) tabanlı model 

oluşturmuştur. Öncelikle SPM, optimizasyon arama alanını daraltmak açısından bir hassasiyet 

analizi vasıtası ile potansiyel aday baraları tanımlamış ve en yüksek hassasiyete sahip olan en 

yüksek mertebeli baraların listesi CPM’ye aktarılmıştır. CPM içerisinde de nihai optimal 

dağıtık üretim sistemi konum ve boyutlarını belirlemek için MINLP tabanlı formülasyon 

çözdürülmüştür. Burada dikkate alınan amaç fonksiyonu güç kayıplarının minimizasyonudur.  

Medina vd. [5.11] dağıtık üretim sistemi tipinin seçimi, boyutlandırılması ve radyal dağıtım 

sistemi içerisindeki yerleştirilmesi problemini Karışık Tamsayılı Lineer Programlama (Mixed 

Integer Linear Programming-MILP) yaklaşımı ile modellemiştir. Model içerisindeki 

lineerleştirmeler sabit güç ve sabit tip yükler baz alınarak dağıtım sisteminin kararlı hal 

davranışını sergileyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Farklı dağıtık üretim sistemi türleri 

üretim eğrileri vasıtası ile modellenmiştir. Burada amaç fonksiyonu toplam yatırım ve işletim 

maliyetlerinin minimize edilmesidir. Sistem içerisindeki kısa devre akım kapasiteleri de 

dikkate alınmış ve sistem 33 baralı bir yapıda test edilmiştir. Burada literatüre katkı radyal 

dağıtım sisteminin kararlı hal işletiminin sabit yük gücü kabulü altında lineer olarak 

modellenmesi ve buna bağlı olarak hesaplama zamanının azaltılmasıdır.  

Niknam vd. [5.12] toplam şebeke enerji maliyetini, emisyonları ve aktif güç kayıplarını 

minimize etmeyi ve gerilim profilini düzenlemeyi hedefleyen çok amaçlı bir dağıtık üretim 
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sistemi konumlandırma ve boyutlandırma algoritması oluşturmuştur. Burada modifiye edilmiş 

bal arısı çiftleşme optimizasyonu (Honey Bee Mating Optimization – HBMO) algoritması 

kullanılmıştır.  

Aman vd. [5.13] PSO tabanlı bir çok amaçlı optimum dağıtık üretim sistemi konumlandırma 

ve boyutlandırma yaklaşımı önerilmiştir. Burada amaçlar güç kaybının minimizasyonu ve 

gerilim kararlılığının maksimizasyonudur. Elde edilen sonuçlar gerilim profili geliştirilmesi, 

sistem yüklenebilirliğinin maksimizasyonu, güç sistem kayıplarının azaltılması ve bara ile hat 

kararlılığının maksimizasyonunu baz alan mevcut diğer yöntemlerle karşılaştırılmış ve 

denemeler 12, 30, 33 ve 69 baralı radyal dağıtım şebekeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Aman vd. [5.14] başka bir çalışmalarında sistem yüklenebilirliğini maksimize etmeyi 

amaçlayan hibrit PSO yaklaşımı tabanlı bir yapı önermiştir. Burada sistem yüklenebilirliği 

sistem ve işletim kısıtlarını aşmadan sisteme bağlanabilecek yüke tekabül eden sistem 

kapasitesidir. Bara gerilimleri ve hat akımlarının sınırları da işletim ve sistem kısıtları olarak 

dikkate alınmıştır.  

Injeti ve Kumar [5.15] belirsiz güç faktörüne sahip birden fazla dağıtık üretim sisteminin aktif 

güç kaybının azaltılması ve gerilim profilinin iyileştirilmesi amacıyla optimum 

konumlandırılması ve boyutlandırılması için Benzetimli Tavlama (Simulated Annealing- SA) 

yaklaşımını kullanmışlardır. Yöntemin ilk aşaması kayıp hassasiyeti faktörünü dikkate alarak 

optimum konumlandırma gerçekleştirmektedir. Bu faktör açısından en yüksek performansa 

sahip baralar aday bara listesini oluşturacak şekilde sıralanmakta ve böylece arama alanı 

daraltılmaktadır. Bahsi geçen aday baralar içerisinde de ikinci aşamada optimum dağıtık 

üretim sistemi kapasiteleri belirlenmektedir.  

Viral ve Khatod [5.16] aktif ve reaktif güç kayıplarının minimizasyonu açısından birden fazla 

dağıtık üretim sisteminin konumlandırılması ve boyutlandırılması için nümerik bir model 

önermiştir. Öncelikle dağıtık üretim sistemleri için konumlar belirlenmekte, ikinci aşamada 

ise dağıtık üretim sistemlerinin seçilen konumlarda optimum kapasiteleri bulunmaktadır. 

Sistem IEEE 15 ve 33 baralı dağıtım sistemi yapılarında test edilmiştir.  

Başka bir analitik model Gozel ve Hocaoglu [5.17] tarafından önerilmiştir. Bahsi geçen 

yapının avantajı olarak admitans, empedans veya Jacobian matrislerine gerek kalmadan tek 

bir güç akışıyla radyal dağıtım sistemi için problemin çözüldüğü belirtilmiştir. Önerilen 

yaklaşım elde edilen sonuçlar ve hesaplama zamanı açısından literatürdeki bazı modeller ile 
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mukayese edilmiştir. Ayrıca kayıp gücün anlık güce göre bir oranını belirten yeni bir 

hassasiyet faktörü önerilmiştir.  

Mena vd. [5.18] birden fazla dağıtık üretim sistemi durumu için güç kaybını ve üretim 

maliyetlerini hem dağıtık üretim sistemi hem de konvansiyonel kaynaklar için minimize eden 

MINLP tabanlı bir yapı önermişlerdir. Yapı karmaşık olduğundan ötürü kapasite belirleme 

aşamasından önce arama alanını azaltmak amacıyla bu yayında da öncelikle aday bara 

belirleme ilk aşaması gerçekleştirilmiştir.  

Gelişmiş PSO ve Monte Carlo yöntemleri tabanlı bir yaklaşım ise [5.19]’da önerilmiştir. Çok 

amaçlı fonksiyon aktif-reaktif güç kayıplarının maliyetinin minimizasyonunu, gerilim profili 

ve güvenilirliğin arttırılmasını ve piyasadan satın alınan enerji maliyetinin azaltılmasını 

hedeflemektedir. Dağıtık üretim sistemlerinin varlığı durumunda farklı işletim durumlarında 

dağıtım sisteminin güvenilirliği Monte Carlo yöntemi ile irdelenmiştir. Evsel, endüstriyel ve 

ticari olmak üzere farklı gerilim seviyelerindeki yüklerin mevcudiyeti sistem içerisinde 

dikkate alınmıştır.  

Vinothkumar ve Selvan [5.20] gerilimden sapma indeksi, aktif ve reaktif güç kayıpları, hat 

yüklenme indeksi ve kısa devre akımı indeksi olmak üzere çok amaçlı bir problem 

formülasyonunda, farklı amaçlar arasında dağıtım sistem operatörünün tecrübesini de dikkate 

alan hakkaniyetli bir denge sağlamak açısından hiyerarşik yığınsal kümeleme algoritması 

(Hierarchical Agglomerative Clustering Algorithm – HACA) yöntemini kullanmışlardır.  

Karimyan vd. [5.21] literatüre katkı olarak yılın farklı zamanlarında sabit yükün farklı 

değerler almasını ve çeşitli dağıtık üretim sistemi türlerinin değerlendirmesini önermiştir. 

Yükler sabit güç, sabit empedans ve sabit akım olmak üzere üç tip olarak dikkate alınmıştır. 

Optimizasyon probleminin çözümü için PSO yaklaşımı dikkate alınmıştır. Farklı dağıtık 

üretim sistemi olarak sadece sisteme aktif güç veren (fotovoltaik, yakıt hücresi, mikrotürbin, 

vb.), aktif ve reaktif güç veren (senkron makinalar) ve sisteme aktif güç veren ama reaktif güç 

harcayan (rüzgar türbinlerindeki endüksiyon generatörleri, vb.) türler değerlendirilmiştir. 

Amaç fonksiyonu olarak sadece aktif güç kayıplarının minimize edilmesi hedeflenmiştir.  

Dağıtık üretim sistemlerinin dağıtım şebekesi içerisindeki konumlandırılması ve 

boyutlandırılması problemine farklı bakış açıları getiren diğer bazı literatür örnekleri [5.22-

43]’da verilmiştir. Buna göre literatürdeki mevcut verilen örnekler arasında amaç 
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fonksiyonunun içeriğine, amaçlanan duruma ve kullanılan optimizasyon yaklaşımına göre 

farklı sınıflandırmalar Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 6 Mevcut DG Planlaması Literatür Örneklerinin Farklı Açılardan Sınıflandırılması 

Amaç fonksiyonunun içeriğine göre: 

    

Tek amaçlı 10, 14, 16, 17, 21, 23-26, 28, 31, 32, 37, 42 

Çok amaçlı 

8, 9, 11-13, 15, 18-20, 22, 27, 29, 30, 33-36, 38-

41, 43 

    

Amaçlanan durumlara göre: 

Kayıp minimizasyonu 8-10, 12, 13, 15-36, 38-43 

Gerilim düzenlemesi 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 27, 33, 35, 38 

Güvenilirlik 19 

Emisyon minimizasyonu 9, 12, 30 

Diğer 9, 11, 12, 14, 18, 19, 27, 29, 30, 33-41, 43 

Kullanılan optimizasyon algoritmasına göre: 

Sezgisel  (heuristic)  –  GA,  PSO,  SA, 

ABC, vb. 

8, 9, 12-15, 19, 21, 26-28, 30, 31, 33, 35, 37, 

40,43  

MILP 11 

MINLP 10, 18 

Diğer 16, 17, 20, 22-25, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42 

 

Dağıtık üretim sistemlerini dikkate almadan elektrikli araç şarj istasyonlarının ve enerji 

depolama sistemlerinin dağıtım şebekesi içerisindeki konumu ve boyutunu belirleyen iki 

farklı çalışma sırasıyla [5.44] ve [5.45]’te yer almaktadır. Son olarak da hem dağıtık üretim 

sistemleri, hem de elektrikli araç şarj istasyonu planlamasını beraberce ele alan farklı bir 

literatür örneği de [5.46]’da verilmiştir.  

Dağıtım Sistemlerinin İşletiminde Rekonfigürasyon Problemi:  

Yukarıda belirtilen planlama problemi zaten güç akışını da içerisinde barındırdığı için dağıtım 

şebekesinin işletim unsurlarını da içerisinde barındırmaktadır. Bunun dışında akıllı şebeke 

kapsamında sıklıkla hem son kullanıcı hem de dağıtım seviyelerinin beraberce irdelendiği 

dağıtım sistemi uygulamalarının işletimi için rekonfigürasyon problemi de literatürde sıkça 

irdelenen bir işletim problemidir. Bu bağlamda bu proje kapsamında rekonfigürasyon 

problemi için özel bir literatür taraması ve daha sonraki kısımlarda da görüleceği üzere bir 

modelleme ve analiz çalışması da önerilen kapsama ek olarak gerçekleştirilmiştir. 

Rekonfigürasyon, dağıtım sistemi için belirli bir konfigürasyon elde etmek amacıyla 
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anahtarların durumunun değiştirilmesi işlemidir. Dağıtım sistemi rekonfigürasyonu normal ve 

acil durumlarda çeşitli sebepler için gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bu işlem genel olarak 

tek ya da çok amaçlı nonlineer bütünleşik bir problem olan bir optimizasyon problemi 

oluşturmaktadır. Geniş bir literatür taraması ile birlikte dağıtım sistemi problemlerinin 

sınıflandırması Ref. [5.47]’de yer almaktadır. Birçok farklı amaç fonksiyonları kullanılmıştır, 

ancak en yaygın olarak kullanılanı aktif güç kayıplarının minimize edilmesidir [5.48,49,89]. 

Erişilmeye çalışılan diğer amaç fonksiyonları bara geriliminin nominal değerine kıyasla 

değişiminin minimize edilmesini [5.50], farklı indislerin optimizasyonu ile birlikte 

güvenilirliğin maksimize edilmesini [5.51] ve gerekli anahtarlama işlemlerinin 

minimizasyonunu [5.52] içermektedir. Çok amaçlı yaklaşımlar belirtilen amaç 

fonksiyonlarının bir kombinasyonunu optimize etmeye çalışmaktadır [5.53,54]. 

Yaygınlaşması beklenen akıllı şebeke konseptinde, dağıtık üretim ve enerji depolama 

sistemleri kilit bir rol oynamakta ve dağıtım sistemlerinin işletiminde yeni zorlukları da 

beraberinde getirmektedir [5.55-57]. Literatürdeki ilgili yayınların çoğunluğunda özellikle 

çok amaçlı formülasyon durumunda probleme uygulanabilirlikleri ve hesaplama zamanı 

konusunda beraberinde getirdiği avantajlar nedeniyle meta-heuristik tabanlı çözüm teknikleri 

kullanılmaktadır. Ayrıca dağıtım sistemi rekonfigürasyon problemini kısıtların 

lineerleştirilmesi ile problemi MILP problemi olarak formülize ederek çözmeye çalışan 

çalışmalar da mevcuttur [5.58,59]. Fakat dağıtım sistemi rekonfigürasyonu problemine çok 

amaçlı matematiksel programlama (multiobjective mathematical programming – MOMP) 

bakış açısıyla yaklaşılması gerekli hesaplama zamanı ve elde edilen sonucun en iyi olası 

sonuç olduğunun garanti edilmesi gerekliliği gibi zorlukları beraberinde getirmektedir [5.60].  

Tek amaçlı matematiksel programlama (single-objective mathematical programming – 

SOMP) probleminin çözümü uygun sonuçlar arasında maksimum veya minimum çözümü 

sağlayacak bir prosedür olmasına rağmen, bir MOMP probleminin çözümü bütün amaç 

fonksiyonlarını aynı anda optimize eden tek bir çözümün genellikle mevcut olmamasından 

ötürü basit bir konu değildir. MOMP içerisinde istenilen sonuç Pareto kümesi adı verilen 

nispeten optimal çözümler kümesi şeklindedir. Problemin uygun bir çözümü eğer Pareto 

optimal ise Pareto kümesine aittir. Bir çözüm eğer bir amaç fonksiyonunun içerisinde diğer 

amaç fonksiyonlarından en az birinin optimizasyonuna zarar vermeden geliştirilemiyor ise 

Pareto optimal olarak adlandırılmaktadır [5.61]. MOMP problemlerinin çözüm yöntemleri 

karar vericinin dahil olduğu aşamaya göre sınıflandırılmaktadır [5.62]. Öncelik yöntemlerinde 

karar verici çözüm sürecinden önce tercihlerini belirtmektedir. İnteraktif yöntemlerde karar 
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verici çözüm süresince farklı zaman aralıklarında tercihlerini belirtmektedir. Son olarak, 

üretim yöntemleri Pareto kümesinin tamamını ya da yeterli bir gösterimini sağlamaktadır. Bu 

durumda karar verici bütün olası alternatifler hakkında tam bir bilgiye sahip olarak son 

kararını vermektedir. Bu bağlamda en popüler yaklaşımlar ağırlıklandırma yaklaşımı ve ε- 

kısıt yaklaşımıdır. Hesaplama zamanı açısından dezavantajları nedeniyle sıkça 

kullanılmamalarına rağmen bilgisayar donanımlarındaki gelişmeler bu tür yaklaşımların 

uygulanmasını daha olası kılmaktadır. 

. 

5.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

5.5.1. Kullanılan Metotlar 

5.5.1.1.İşletimi Dikkate Alan Optimum Konumlandırma ve Boyutlandırma Problemi 

Notasyon 

A. Küme ve indisler 

   OG baralarının kümesi. 

  
  

 Hatların kümesi. 

  
  OG barası  ’ye bağlı AG baralarının ve ilgili OG/AG 

transformatörlerin kümesi. 

  
  Eletrikli araç şarj istasyonları için örnek yük değişimlerinin kümesi. 

  AG baralarının ve ilgili OG/AG transformatörleri indisi. 

  OG bara indisi. 

  Eletrikli araç şarj istasyonları için örnek yük değişimleri indisi. 

  Zaman periyotları indisi. 

 

B. Sabit ve İndisler 

 

    Amaç fonksiyonunun yapısı için kullanılan ikili sayı sistemi değişkenleri 

     hattının süseptansı [pu]. 

      Enerji depolama ünitesinin şarj verimliliği. 
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      Enerji depolama ünitesinin deşarj verimliliği. 

    
  Katsayı: Eğer   barası   hattının alıcı kısmında ise 1, eğer   barası   hattının 

gönderici kısmında ise -1, diğer durumlarda 0.  

    
  Katsayı: Eğer   barası   hattının gönderici kısmında ise 1, diğer durumlarda 0.  

    
    barası ve   hattı için     

  değerlerinden oluşan matrisin transpozundan elde edilen 

katsayı. 

  Dağıtık üretim kapasitesinin OG/AG transformatörü nominal gücüne göre izin 

verilen oranı. 

             Elektrikli araç şarj istasyonu nominal gücü [pu]. 

    
         

 Elektrikli araç şarj istasyonunun   örnek yük değişimi için   periyodundaki güç 

talebi [pu]. 

      
          

 OG barası  ’den beslenen AG barası  ’taki   periyodundaki esnek olmayan güç 

talebi [pu]. 

    
          

 OG barası  ’nin doğrudan OG taraftan beslenen   periyodundaki esnek olmayan 

güç talebi [pu]. 

         
 Her bir referans PV panelin     ’teki nominal gücü [pu]. 

                OG barası  ’den beslenen AG barası   için her bir referans PV panelden   

periyodundaki gerçek PV güç üretimi [pu].  

              OG barası   için her bir referans PV panelden   periyodundaki gerçek PV güç 

üretimi [pu].  

            OG barası  ’den beslenen AG barası   için her bir referans rüzgar türbininden   

periyodundaki gerçek rüzgar gücü üretimi [pu]. 

          OG barası   için her bir referans rüzgar türbininden   periyodundaki gerçek rüzgar 

gücü üretimi [pu]. 

            Her bir referans rüzgar türbininin nominal gücü [pu]. 

        Enerji depolama ünitesinin şarj gücü sınırı [pu]. 

         Enerji depolama ünitesinin deşarj gücü sınırı [pu]. 

     hattının direnci [pu]. 

    
  OG barası   için   periyodundaki reaktif güç değeri [pu]. 

           enerji depolama ünitesinin başlangıç enerji durumu [pu]. 

           enerji depolama ünitesinin azami enerji durumu [pu]. 

           enerji depolama ünitesinin asgari enerji durumu [pu]. 

     OG barası   bölgesinde   periyodundaki sıcaklık değişimi [
0
C]. 
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     PV panel için referans sıcaklık değeri (genellikle 25
0
C) [

0
C]. 

              
 PV güç üretimine sıcaklık değişiminin etkisini modellemek için üretici tarafından 

tanımlanan sıcaklık katsayısı [%/
0
C] 

     
    OG barası   ile AG barası   arasındaki OG/AG transformatörünün nominal gücü 

[pu]. 

     OG barası   bölgesinde   periyodundaki rüzgar hızı değişimi [m/s]. 

     Baralarda izin verilen azami gerilim seviyesi [pu]. 

     Baralarda izin verilen asgari gerilim seviyesi [pu]. 

         OG barası   bölgesinde   periyodundaki güneş ışınımı değişimi [W/m
2
]. 

     PV panel için referans güneş ışınımı (genellikle 1000 W/m
2
) [W/m

2
]. 

   Zaman aralığı süresi [saat]. 

 

C. Değişkenler 

 

  
       

 Her bir OG barası   için toplam enerji depolama sistemi kurulu kapasitesi. 

             OG barası  ’den beslenen AG barası  ’ta   elektrikli araç örnek yükü için 

elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı. 

            OG barası  ’den beslenen AG barası  ’ta kurulu referans enerji depolama ünitesi 

sayısı. 

           OG barası  ’den beslenen AG barası  ’ta kurulu referans PV panellerinin sayısı. 

             OG barası  ’den beslenen AG barası  ’ta kurulu referans rüzgar türbinlerinin 

sayısı. 

         OG barası  ’ye doğrudan bağlı olarak kurulu referans PV panellerinin sayısı. 

           OG barası  ’ye doğrudan bağlı olarak kurulu referans rüzgar türbinlerinin sayısı. 

  
      

 OG barası   için toplam dağıtık üretim kapasitesi. 

    
         

 OG barası  ’den beslenen AG barası   için dağıtık üretim kapasitesi. 

  
         

 OG barası  ’ye doğrudan bağlı dağıtık üretim kapasitesi. 

      
       OG barası  ’den beslenen AG barası   için enerji depolama ünitesinin   anındaki 

şarj gücü [pu]. 

      
        OG barası  ’den beslenen AG barası   için enerji depolama ünitesinin   anındaki 

deşarj gücü [pu]. 
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 OG barası   için toplam elektrikli araç şarj istasyonu kapasitesi. 

    
  OG barası  ’de   periyodundaki mevcut aktif güç [pu]. 

    
  OG barası  ’de   periyodundaki toplam aktif yük [pu]. 

      
    

 OG barası  ’den beslenen AG barası   için   periyodundaki toplam elektrikli araç 

şarjı tabanlı güç tüketimi [pu]. 

    
       hattının   periyodundaki aktif güç kaybı [pu]. 

 ̂   
       hattının   periyodundaki aktif güç kaybını temsil etmek için model değişkeni 

[pu]. 

      
    AG barası   tarafından OG barası  ’den   periyodunda çekilen toplam güç [pu]. 

      
    AG barası   tarafından OG barası  ’ye   periyodunda verilen toplam güç [pu]. 

      
     

 OG barası  ’den beslenen AG barası   için   periyodundaki toplam dağıtık üretim 

gücü [pu]. 

      
      OG barası  ’den beslenen AG barası   için   periyodundaki toplam PV üretimi 

[pu]. 

      
        OG barası  ’den beslenen AG barası   için   periyodundaki toplam rüzgar üretimi 

[pu]. 

    
     

 OG barası  ’ye doğrudan aktarılan   periyodundaki toplam dağıtık üretim gücü 

[pu]. 

    
     

 OG barası  ’ye doğrudan aktarılan   periyodundaki toplam PV gücü [pu]. 

    
       

 OG barası  ’ye doğrudan aktarılan   periyodundaki toplam rüzgar gücü [pu]. 

    
    hattının alıcı noktasında   periyodundaki aktif güç [pu]. 

    
  OG barası  ’de   periyodundaki indirici merkez besleme gücü [pu]. 

    
       hattının   periyodundaki reaktif güç kaybı [pu]. 

    
  OG barası  ’de   periyodundaki mevcut reaktif güç [pu]. 

    
    hattının alıcı noktasında   periyodundaki reaktif güç [pu]. 

        
    OG barası  ’den beslenen AG barası   için enerji depolama ünitesinin   anındaki 

enerji durumu [pu]. 

     OG barası  ’de   periyodundaki gerilim genliği [pu]. 

     OG barası  ’de   periyodundaki gerilim genliğinin karesi [pu]. 

     Alıcı OG barası  ’de (   )   periyodundaki gerilim genliğinin karesi [pu]. 

      
  AG barası  ’ın güç ayrıştırması için mantıksal kısıtlamalarda kullanılan ikili sayı 

sistemi değişkeni. 
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  AG barası  ’ta eğer   anında enerji depolama ünitesi şarj ediliyor ise 1; yoksa 0 

değerini alan ikili sayı sistemi değişkeni. 

 

Model 

Önerilen yaklaşım dağıtım sistemi içerisinde dağıtık üretim (PV, rüzgar, vb. tabanlı), 

elektrikli araç şarj istasyonu ve enerji depolama sistemleri için optimum konum ve 

boyutlandırmayı belirlemeyi amaçlamaktadır. Şekil30’da dağıtım sistemine bağlı bir OG 

barası gösterilmektedir. Görüldüğü üzere OG barası doğrudan OG seviyesinden bağlı dağıtık 

üretim ve yükler ile birlikte AG’den beslenen yükler ve AG tarafından bağlı dağıtık üretimi 

içeren AG baralarını içermektedir. 

 
  Şekil 30 Dağıtım sistemine bağlı bir OG barasının temsili gösterimi 

 

Burada optimizasyon problemi (1)-(28) eşitlikleri ile tanımlanmaktadır.  

             (∑ ∑  ̂   
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   ̂   
              

  
     

  
      (10.10) 

    
           

       (10.11) 

 

Eşitlik (10.1)’de belirtildiği üzere amaç toplam kayıpların minimize edilmesi          , 

dağıtım sistemi içerisindeki toplam dağıtık üretim, elektrikli araç şarj istasyonu ve enerji 

depolama sistemi kapasitesinin maksimize edilmesi (negatifinin minimize edilmesi)    

       ya da iki durumun birden çok amaçlı olarak dikkate alınması           olarak 

uygulanabilir. Bu sayede de esnek bir amaç fonksiyonu yapısı oluşturulmuştur. Eşitlik (10.2) 

ve (10.3) her bir OG barasındaki aktif ve reaktif güç dengesini belirtmektedir. Eşitlik (10.4) 

doğrudan OG’den bağlı dağıtık üretim sistemleri, ana indirici merkezden gelen besleme ve 

AG baralarından OG’ye aktarılan fazla güç üretimi gibi etkenlerin katkısıyla her bir OG 

barasında mevcut üretim gücünü belirtmektedir. Benzer şekilde Eş. (10.5)’te de her bir OG 

barasındaki yük doğrudan OG’den bağlı esnek olmayan talep ve AG baralarının güç 

taleplerinden oluşacak şekilde ayrıştırılmıştır. Eşitlik (10.6)-( 10.10)’daki kısıtlar daha basit 

bir AC güç akışı elde etmek için Ref. [5.63]’ten ilgili değişiklikler ile alınan konik ifadeleri 

belirtmektedir. Güç akışı problemi nonlineer bir problemdir. Nonlineer kısımlar, dikkate 

alınmadığında ise elde edilen ve DC güç akışı olarak tarif edilen, yaklaşım ise gerçeklikten 

uzak sonuçlar vermekte ve özellikle bazı değişkenlerin kısıtlanması gibi matematiksel 

işlemlere izin vermemektedir. Bu açıdan AC güç akışının belirli bölgelerde lineerleştirilmesi 

için kullanılan birçok yöntem mevcuttur ve konik programlama bu yöntemler arasında, etkin 

olarak değerlendirilen bir yaklaşımdır. Bu sebeple GAMS programının çözücüleri arasında 

Konik programlama çözücüsü de mevcut olduğu için bu yaklaşım tercih edilmiştir. İlgili güç 

akışı konsepti ayrıca Şekil 31’de gösterilen konsept üzerinden de irdelenebilir. Ayrıca Eş. 
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(10.11) her bir baranın gerilimini izin verilen asgari ve azami değerler arasında 

sınırlandırmaktadır. 

 

 
Şekil 31 AC Bir Hattın Eşdeğer Gösterimi [5.63] 

 

Her bir AG barasındaki güç ayrıştırması ve ilgili mantıksal kısıtlar (10.12)-(14)’te 

belirtilmektedir. 

      
            

              
                

           
             

          
    (10.12) 

      
         

          
  (10.13) 

      
         

    (        
 ) (10.14) 

 

OG barasına aktarılan toplam dağıtık üretim gücü Eş. (10.15)’te görüldüğü üzere olası PV ve 

rüzgar türbini kurulumlarından oluşmaktadır. 

    
          

          
        (10.15) 

 

Her bir referans PV panel için PV gücü sıcaklık değişimi ve güneş ışınımı dikkate alınarak Eş. 

(10.16)’daki gibi hesaplanmaktadır. 

              
        

    
  

(         )                
    

   
          

 (10.16) 

 

Burada referans güneş ışınımı ve sıcaklık değerleri sırasıyla 1000    ⁄  ve      olarak 

dikkate alınmıştır. Bu bağlamda her bir OG barasına doğrudan aktarılan PV gücü Eş. (10.17) 

kullanılarak hesaplanmaktadır.  

    
                             (10.17) 

 

Bunun yanı sıra             nominal gücüne sahip rüzgar türbinlerinden sağlanan rüzgar gücü 

Eş. (10.18)’de görüldüğü üzere rüzgar hızının bir fonksiyonu olarak elde edilmektedir. Bu 

bağlamda spesifik rüzgar türbinlerinin güç eğrileri dikkate alınabilir. 
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           (    ) (10.18) 

 

Bu bağlamda her bir OG barasına doğrudan aktarılan rüzgar gücü Eş. (10.19) kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

    
                             (10.19) 

Benzer eşitlikler aynı rüzgar türbini ve PV panel tipinin kullanılması ve aynı OG baraya ait 

bölgede meteorolojik koşulların benzer olmasına bağlı olarak                               ve 

                      kabulleri ile Eş. (10.20)-( 10.22)’de görüldüğü üzere AG barası dağıtık 

üretim kurulumları için de elde edilebilir. 

      
            

            
        (10.20) 

      
                                 (10.21) 

      
                               (10.22) 

 

Her bir AG barası   için toplam dağıtık üretim kurulu gücü Eş. (10.23) ile hesaplanmaktadır. 

    
                              

                          (10.23) 

 

Bazı ülke ve bölgelerde, AG taraftan bağlı toplam kurulu dağıtık üretim kapasitesinin ilgili 

OG/AG transformatör nominal kapasitesinin belirli bir yüzdesinin altında olmasını belirten 

kısıtlayıcı düzenlemeler mevcuttur (Örneğin Türkiye’de ilgili düzenleme toplam dağıtık 

üretim kapasitesinin ilgili OG/AG transformatörün nominal gücünün %30’unu aşmaması 

gerektiğini belirtmektedir). Bu durum Eş. (10.24) ile sağlanmaktadır.   

 

    
                 

    (10.24) 

 

Eş. (10.23)’e benzer şekilde her bir OG barası  ’ye doğrudan bağlı dağıtık üretim kurulu gücü 

Eş. (10.24) ile hesaplanmaktadır. 

  
                            

                        (10.25) 

Bu bağlamda hem OG hem AG’den olmak üzere her bir OG barası   için toplam dağıtık 

üretim kurulu gücü Eş. (10.26) ile hesaplanmaktadır. 
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          ∑     
         

    
 

 (10.26) 

 

Her bir AG barası   için elektrikli araç şarj yükü elde edilmelidir. Tek bir şarj istasyonu tipi 

dikkate alınarak, şarj istasyonunun konumlandırıldığı alana göre (evde, işyerinde, vb.) 

değişkenlik gösterebilecek elektrikli araç fiziksel kullanım tarzları ve elektrikli araç 

sahiplerinin şarj alışkanlıklarını yansıtan   tip örnek yük değişimi tanımlanabilir. Bu açıdan 

Eş. (10.27)’de görüldüğü şekilde   örnek yük değişimine sahip benzer şarj istasyonu tiplerinin 

kaç tanesinin her bir AG barası  ’ta konumlandırılabileceğini tanımlayarak her bir AG barası 

  için elektrikli araç şarj yükü elde edilmektedir. 

      
     ∑                  

         

    
 

 (10.27) 

 

Bu bağlamda her bir OG barası   için toplam elektrikli araç şarj istasyonu kapasitesi Eş. 

(10.28) kullanılarak hesaplanmaktadır. 

  
                       ∑ ∑             

    
     

 

 (10.28) 

Geliştirilen enerji depolama sistemi modeli Eşitlikler (29)-(33) kullanılarak tanımlanmaktadır 

[64]. Eşitlik (10.29) ve (10.30)’daki kısıtlar ise enerji depolama sisteminin şarj ve deşarj 

gücünü sınırlamaktadır. Enerji depolama sisteminin enerji durumu (state of energy – SOE) ise 

Eşitlik (10.31)-(10.32) ile belirtilmekte iken Eşitlik (10.33) aşırı şarj ve deşarjı önlemek için 

enerji depolama sisteminin asgari ve azami SOE sınırlarını tanımlamaktadır. Son olarak her 

bir OG barası   için toplam enerji depolama sistemi kurulu kapasitesi Eş. (10.34) ile 

hesaplanmaktadır 

        
                     

     (10.29) 

        
                          

      (10.30) 

        
              

                
          

      
       

     
         (10.31) 

        
                                  (10.32) 

                               
                              (10.33) 
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        ∑                       

    
 

 (10.34) 

 

5.5.1.2.Rekonfigürasyon Problemi 

Bölüm 5.5.1.1’de aktarılan optimum konumlandırma ve boyutlandırma yaklaşımı içerisinde 

zaten güç akışı vasıtasıyla dikkate alınan optimum işletim problemi, ayrıca bir ek olarak 

rekonfigürasyon problemi bağlamında da irdelenip optimum işletim problemine daha geniş 

bir bakış açısı getirilmektedir. Bu bölümde ilgili problemin tanıtımı ve geliştirilen 

matematiksel modeli aktarılmaktadır 

Notasyon 

 

Geliştirilen çok amaçlı (multi-objective) optimum rekonfigürasyon modeli içerisinde 

kullanılan temel notasyon alfabetik olarak sıralanmış şekilde aşağıda listelenmiştir. Diğer 

sembol ve kısaltmalar yazı içerisinde tanımlanmıştır. 

 
Küme ve indisler 

 

      kol kümesi (indisi) 

      bara kümesi (indisi) 

     SOS2 yaklaşımı için kullanılan yaklaşım noktası kümesi (indisi) 

  
     kolunun alıcı (receiving) düğümleri kümesi 

  
  

   kolunun gönderici (sending) düğümleri kümesi 

   indirici merkez düğümü kümesi  

 

Değişkenler 

 

      kolundan beslenen tüketicilerin sayısı  

      barasındaki indirici merkezden beslenen tüketicilerin sayısı  

     kolundan geçen aktif güç akışı [kW]. 

  
 
   barasındaki indirici merkezden sağlanan aktif güç akışı [kW]. 
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     kolundan geçen reaktif güç akışı [kVAr]. 

  
 
   barasındaki indirici merkezden sağlanan reaktif güç akışı [kvar]. 

   ikili değişken (eğer   kolu aktif ise 1, aksi halde 0)  

    
    kolundan geçen aktif güç akışının karesinin yaklaşımı için kullanılan 

  sürekli değişkenleri  

    
    kolundan geçen reaktif güç akışının karesinin yaklaşımı için 

kullanılan   sürekli değişkenleri  

 

Parametreler 

 

M toplam tüketici sayısı 

  toplam bara sayısı 

   toplam indirici merkez barası sayısı 

   

   

  barasına bağlı toplam tüketici sayısı 

ağırlık kombinasyonlarının sayısı 

  
    barasındaki aktif güç talebi [kW]. 

  
    barasındaki reaktif güç talebi [kVAr]. 

     kolunun direnci [Ω]. 

     kolunun görünür güç akışı sınırı [kVA
2
]. 

     kolunun ortalama onarım süresi [saat]. 

  

        

       

sistemin nominal gerilimi [kV]. 

kayıpların ağırlık oranı 

SAIFI ağırlık oranı. 

  
    ’nin  . yaklaşım noktası [kW]. 

  
    ’nin  . yaklaşım noktası [kVAr]. 

  
    

 ’nin  . yaklaşım noktası [kW
2
]. 

  
    

 ’nin  . yaklaşım noktası [kVAr
2
]. 
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     kolunun arıza oranı [arıza/yıl]. 

 

Model 

A. Model Kabulleri 

İlgili rekonfigürasyon modeli dağıtım sistem operatörü bakış açısıyla formülize edilmiştir. 

Dağıtım sisteminin pratikteki işletiminde, normal işletimde tipik olarak bir şebeke 

konfigürasyonu dikkate alınmaktadır. İyi bilinen referans bir şebeke konfigürasyonunun 

tanımlanması ayrıca güvenilirlik hususları ile de ilintilidir. Hatta düzenleyici kurum ile 

beslemenin devamlılığı bağlamında olası teşvikler veya cezalar açısından paylaşılması 

gereken konvansiyonel güvenilirlik göstergeleri referans şebeke üzerinde hesaplanmaktadır. 

Bir arıza meydana geldiğinde restorasyon süreci devreye alınmakta ve sonunda normal 

koşullar yeniden sağlanmaktadır. Pratikte şebeke arızaları az görülen durumlardır ve uzun 

süreli güvenilirlik çalışmaları için zaman skalası bakımından restorasyon işlemi oldukça 

kısadır [5.65]. Böylece dağıtım şebekesi çoğu zaman referans konfigürasyonda 

işletilmektedir. Daha az etkinliğe sahip bir referans konfigürasyon seçimi işletim süresinin 

sonunda (örneğin 1 yıl) sistemin daha düşük güvenilirliğe sahip olmasına neden olabilir. Bu 

konseptler standartlarda kullanılan ve ayrıca bu raporda dikkate alınan güvenilirlik 

indislerinin de temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki kabuller ile model 

oluşturulmuştur: 

1. Şebeke güvenilirliği yıllık bir periyot için değerlendirilmektedir. 

2. Her noktadaki aktif güç talebi yıllık ortalama değere tekabül etmektedir. 

3. Hesaplamalar referans şebeke konfigürasyonu tabanlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

4. Bütün kollara arıza oranları tanımlanmasıyla sadece şebeke kollarındaki 

arızalar dikkate alınmaktadır. Dağıtım şebekesinin diğer bütün elemanları, 

rekonfigürasyon arıza süresince onların davranışlarına herhangi bir etkide 

bulunmadığından ötürü tamamen güvenilir kabul edilmektedir. 

5. Spesifik bir koldaki bir arızadan etkilenen tüketiciler arızalı koldan aşağı doğru 

konumda olanlar şeklinde kabul edilmektedir. 

Önerilen model, tipik amaç fonksiyonunun ekonomik terimler ile ifade edildiği planlama 

amacı ile kullanılmamaktadır. Önerilen yaklaşımda dağıtım sistemi operatörü kayıpları 

azaltmak için ve güvenilirlik açısından etkin bir referans şebeke olarak faydalanmak amacıyla 

en iyi şebeke konfigürasyonunu seçmektedir. 
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B. Matematiksel Formülasyon 

B.1. Amaç Fonksiyonları 

Dağıtım şebekesinin optimum radyal konfigürasyonu eş zamanlı olarak bir amaç fonksiyonu 

kümesinin minimizasyonu açısından değerlendirilmektedir. Güvenilirlik indisleri ise ilgili 

IEEE standardından adapte edilmiştir [5.66]. 

B.1.1. Aktif Güç Kayıpları 

Aşırı yüklenme durumunda hem yer altı hem de havai hatların arızaya daha yatkın hale 

geldiği sıkça belirtilmektedir [5.54]. Bu bağlamda akımı sınırlamayı da içeren her stratejinin 

güvenilirlik üzerinde olumlu bir etkisi olduğu aktarılmaktadır [5.54]. Ayrıca bu sayede aktif 

güç kayıpları da azaldığından güç sisteminin daha ekonomik işletimine imkân sağlanmaktadır. 

Kayıpların hesaplanması için sistemin bütün kollarından geçen akımlar güç akışı eşitliklerinin 

çözülmesi vasıtasıyla bilinmelidir. Güç akışı problemi genel olarak lineer olmayan bir 

yapıdadır. Rekonfigürasyon probleminde ise MINLP bir yapı haline gelmektedir. Bu tür 

matematiksel problemlerin hesaplama yükünden ötürü, literatürde güç akışı eşitliklerinin 

doğru sonuç veren lineer yaklaşımlarını ortaya koymak için birçok çalışma mevcuttur 

[5.58,59]. 

Bu raporda arttırılmış ε-kısıtlı yaklaşım (augmented ε-constraint method – AUGMECON), 

içerisinde komple bir güç akışı gösterimini bertaraf etmek açısından kolaylaştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Referans [5.58]’de normal işletim koşulları altında gerilim açılarının çok 

küçük (örneğin [-5
o
, 2

o
]) ve gerilim genliklerinin sitemin nominal gerilimine yakın değerlerde 

(tipik olarak [0.9 p.u., 1 p.u.] aralığında) olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca bu kabuller yeterli 

görüntüleme ve kontrol aksiyomlarının bu kalite kısıtlarını daha da zorladığı akıllı bir şebeke 

konsepti altında bu kabuller normaldir [5.67]. 

Sistemdeki toplam güç kaybı şu şekildedir [5.68]: 

 

     ∑ (   
  

    
 

  
)

   

 (10.35) 

Geliştirilen modelde kayıpların ifadesi kollardan geçen aktif ve reaktif güç akışının kareleri 

için “Special Order Sets of Type 2 (SOS2)” yaklaşımı kullanılarak lineerleştirilmektedir. Bu 

durum ilerideki bölümlerde daha detaylı ele alınmaktadır.   
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B.1.2. Sistem Ortalama Kesinti Sıklığı İndisi (System Average Interruption Frequency Index -

SAIFI) 

SAIFI elektrik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılan bir güvenilirlik indikatörüdür. SAIFI 

tüketici sayısını ağırlık olarak kabul ederek ağırlıklandırılmış ortalama kesinti sayısı şeklinde 

hesaplanan yıllık ortalama kesinti sayısıdır. 

      
                                  

                                     
 (10.36) 

      
      

 
 (10.37) 

Burada   ,    adet tüketiciyi etkileyen   arızasının oranı ve   ise hizmet verilen toplam 

tüketici sayısıdır.  

Bu modelde kol arızalarının hizmet verilen tüketicilere etkisine odaklanıldığından bu indis şu 

şekilde yeniden belirtilmektedir: 

      
    |   | 

 
 (10.38) 

  kolundaki arızadan etkilenen tüketici sayısını hesaplamanın analitik yolu ilerideki 

bölümlerde aktarılacaktır. Uzun hatların uzunlukları ile orantılı olarak artan bir arıza oranına 

sahip oldukları bilinmektedir. Uzun hatlar daha yüksek empedanslara karşılık gelmektedir ve 

bireysel hat arıza oranları ile ilgili veri yeterli derecede mevcut değildir. 

Model için gerekli olan parametrelerin elde edilmesi açısından şu şekilde bir yol 

izlenmektedir [5.54]: En yüksek empedansa ve en düşük empedansa sahip hatlar için bir arıza 

oranı tanımlanmakta veya kabul edilmektedir. Akabinde ise geriye kalan hatlar için arıza 

oranları lineer interpolasyon ile belirlenmektedir. 

B.1.3. Sistem Oartalama Kesinti Süresi İndisi (System Average Interruption Duration Index-SAIDI) 

SAIDI’de yaygın bir güvenilirlik indikatörüdür.  SAIDI tüketici sayısını ağırlık olarak kabul 

ederek ağırlıklandırılmış ortalama kesinti süresi şeklinde hesaplanan yıllık ortalama kesinti 

süresidir. 

      
                                  

                                     
 (10.39) 

      
        

 
 (10.40) 

Burada   ,   arızasından kaynaklı kesintinin süresidir. Bu modelde ilgili indis şu şekilde 

yeniden formülize edilmiştir:  
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       |   | 

 
 (10.41) 

SAIDI her zaman SAIFI ile orantılı değildir. Oldukça nadiren de olsa bazı kollara kolayca 

ulaşılamadığından arızaların giderilmesi uzun zaman alırken çoğu arıza dakikalar içerisinde 

giderilebilmektedir. 

B.1.4. Ortalama Sağlanamayan Enerji (Average Energy Not Supplied - AENS) 

SAIFI ve SAIDI tüketicilerin karşılaştığı kesintilere odaklandığı halde, bu indisler bir arıza 

süresince son kullanıcılara sağlanamayan enerjinin etkisi ile ilintili doğrudan bir bilgi 

oluşturmamaktadır. Bazı fiderler az sayıda bireysel tüketiciye hizmet verirken çok yüksek 

seviyede enerji aktarımı yapabilmektedir (örneğin birkaç adet büyük güçlü endüstriyel 

tüketiciye). Bu bilgiyi sağlayan indis AENS’tir ve şu şekilde tanımlanmaktadır: 

     
                                        

                                     
 (10.42) 

     
       

 
 

 
 (10.43) 

Burada   
 ,   arızası süresince beslenemeyen aktif yüktür. Bu indisi önerilen yaklaşımda 

hesaplayabilmek için şu şekilde bir yeniden formülasyon gerçekleştirilmiştir: 

     
       |  | 

 
 (10.44) 

Eşitlik (10.38), (10.41) ve (10.44)’te verilen amaç fonksiyonları lineer olmayan mutlak değer 

ifadelerini içermektedir. Bu ifadeleri lineerleştirmenin en yaygın yöntemi pozitif harici 

değişkenler kullanmaktır. Örneğin,   değişkeninin mutlak değerine ihtitacımız olduğunu 

düşünelim. Burada    ve    şeklinde pozitif değişkenler tanımlanarak Eş. (10.45) ve 

(10.46)’deki kısıtlar bu değişkenin mutlak değerini vermektedir. 

        (10.45) 

| |        (10.46) 

Yukarıda belirtilen amaç fonksiyonlarının genelde eş zamanlı optimize edilemediğini 

göstermek açısından aşağıdaki örnek verilmiştir: 
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Şekil 32 Örnek Durum İçin Topoloji Ve Veri 

 
Tablo 7 Radyal Konfigürasyondan Başlayarak Örnek Durum İçin Bir Kolun Açık Devre Edilmesiyle Elde Edilen Sonuçlar 

Açık devre 

edilen kol 

kayıplar  

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl – f/y] 

SAIDI 

[saat/yıl] 

AENS 

[kWh/tüketici/yıl] 

1-2 41 0.3998 1.0990 1.9960 

2-3 17 0.3998 0.4003 0.8782 

1-3 26 0.4001 0.4009 0.7994 

 

Şekil 32’teki örnek 3 baralı sistem 3 olası radyal konfigürasyona sahiptir. Her kolun 

direncinin 0.01 Ω, şebeke nominal geriliminin 20 kV ve kolların farklı arıza oranlarına sahip 

olduğu kabulü ile, sistemin bütün olası radyal konfigürasyonları için sonuçlar Tablo 7’de 

gösterilmektedir. Açıkça görüldüğü üzere amaç fonksiyonları birbiri ile çakışmaktadır. 

B.2. Kısıtlar 

B.2.1. Radyallik Koşulu  

Dağıtım şebekesinin radyal topolojisinin garanti edilmesi için iki koşul sağlanmalıdır: 1) 

hiçbir çevre oluşmamalıdır (ağaç topolojisi), ve 2) sistemin her barası bir indirici merkeze 

bağlanmalıdır. Eşitlik (10.47)   düğümlü bir dağıtım sisteminin (   adet indirici merkez 

barasına sahip) ağaç şeklinde alt topolojilere sahip olduğunu garanti etmektedir. 

Bağlanabilirlik ise güç dengesi eşitlikleri ile sağlanmaktadır. 

 

∑   

   

      (10.47) 

Transfer düğümleri (örneğin üretim veya tüketim olmayan düğümler) içinse karmaşık kısıtları 

bertaraf etmenin kolay bir yolu çok küçük tüketim değerleri (örneğin     p.u.) tanımlamaktır 

[5.69]. 

B.2.2. Kollardan Geçen Aktif ve Reaktif Güç Akışları  

Her bir düğümdeki aktif ve reaktif güç dengesi şu kısıtlar ile sağlanmaktadır: 
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∑   

        
  

 ∑   

        
  

   
 

   
       

(10.48) 

∑   

        
  

 ∑   

        
  

   
 

   
       

(10.49) 

    
    

    
           (10.50) 

Eşitlik (10.48) ve (10.49) her barada sırasıyla aktif ve reaktif güç dengesini belirtmektedir. 

Bunun yanı sıra aktif bir koldaki görünür güç akışının kolun nominal görünür güç sınırından 

az olması Eşitlik (10.50) ile sağlanmaktadır. 

Eşitlik (10.51)-(10.53)’teki kısıtlar SOS2 yardımıyla aktif güç akışının karelerinin lineer 

gösterimine karşılık gelmektedir. 

∑     
 

   

         (10.51) 

   ∑   
 

   

     
       (10.52) 

  
  ∑   

 

   

     
        (10.53) 

Benzer şekilde Eşitlik (10.54)-(10.56) reaktif güç akışının lineer ifadesini göstermektedir. 

∑     
 

   

         (10.54) 

   ∑   
 

   

     
       (10.55) 

  
  ∑   

 

   

     
        (10.56) 

Burada     
  ve     

  değişkenlerinin pozitif ve sürekli olduğu belirtilmelidir. SOS2’nun 

tanımına göre z’nin iki komşu değerinden fazlasının sıfırdan büyük olamayacağı da ayrıca 

şart koşulmaktadır. 

Bu durum fiziksel anlamı olmayan ek kısıtlar tanımlayarak da çözülebilir (örneğin Ref. 

[5.70]’de uygulandığı gibi), fakat modern çözücüler zaten bu tür değişkenleri desteklenen 

değişken türleri içerisinde barındırmaktadırlar. Bu yakınsamanın doğruluğu lineer olmayan 

fonksiyonun örneklemesine (örneğin kullanılan örnek ve aralık sayısı) bağlıdır. 
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Bu yöntem ile bir fonksiyonun lineerleştirilmesinin birçok ticari çözücüde kullanılan Branch-

and-Bound algoritması kullanıldığında hesaplamasal avantajlar sağladığı da belirtilmektedir 

[5.61]. 

Son olarak bir koldan geçen aktif güç akışının mutlak değeri Eş. (10.57) ve (10.58) 

kullanılarak tanımlanmaktadır:  

     
    

       (10.57) 

|  |    
    

       (10.58) 

 

B.2.3. Bir Kol Arızasından Etkilenen Tüketici Sayısının Belirlenmesi 

Güvenilirlik indislerinin analitik dikkate alınmasına imkan sağlayan temel fikir her bir kol 

içerisinden sanal bir “tüketici akışı” ortaya koymaktır. Doğal olarak, bir hat arızası içerisinden 

“akan” tüketicilerin kesintisine yol açacaktır. Bu durum Eş. (10.59)-(10.62) ile 

oluşturulmaktadır. 

 

∑    

        
  

 ∑    

        
  

           
(10.59) 

                (10.60) 

             (10.61) 

                      (10.62) 

Bir kol içerisinden “akan tüketicilerin” mutlak değerlerinin elde edilmesi için Eş. (10.63)-

(10.64)’teki kısıtlar kullanılmaktadır. 

       
     

       (10.63) 

       
     

       (10.64) 

Burada    
 

 ve    
 

 harici değişkenleri pozitiftir.  

C. Optimizasyon Problemi 

Çözülmesi gereken optimizasyon problemi şu şekildedir:  

                                                            

                           

Bu lineer amaç fonksiyonu ve kısıtlara sahip çok amaçlı bir matematiksel programlama 

problemidir. Bu problemin çözümü basit değildir ve özel teknikler gerektirmektedir. Bu bir 

sonraki bölümün konusudur. 
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Çözüm Metodolojisi 

Önerilen çözüm yaklaşımı farklı aşamalara sahiptir. Önerilen yaklaşımın akış diyagramı Şekil 

33’te gösterilmektedir. Faklı aşamaların detayları gelecek alt bölümlerde irdelenmektedir. 

 

 

Şekil 33 Önerilen yaklaşımın akış diyagramı 

 

A. Çok Amaçlı Optimizasyon Yöntemi 

Optimize edilecek birden fazla amaç fonksiyonu olan bir matematiksel programlama problemi 

çok amaçlı matematiksel programlama (multi-objective mathematical programming - MMP) 

problemi olarak tanımlanmaktadır. 

Tek amaçlı matematiksel programlamanın aksine, genelde bütün amaç fonksiyonlarını eş 

zamanlı optimize eden tek bir çözüm mevcut değildir. Bu durumda bir verimli sonuçlar (ya da 

Pareto optimal, birbirine hakim olmayan) sonuçlar kümesi ortaya çıkmaktadır. Bu çözümlerde 

bir amaç fonksiyonunu diğerlerinin en azından birini olumsuz etkilemeden iyileştirmek 

mümkün değildir. 
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MMP problemlerini çözmek için birçok yaklaşım önerilmiştir. Çözüm tek optimal başına 

olmayan fakat çeşitli verimli alternatiflerden meydana geldiğinden, bir karar vericinin 

(decision maker – DM) alternatif çözümler arasından hangisinin uygulanacağının belirlenmesi 

açısından müdahelesi gerekmektedir. 

Klasik ε-kısıtlı yaklaşımın zayıf yönlerini bertaraf etmek açısından bu yöntemin gelişmiş 

versiyonu olan AUGMECON yaklaşımı ortaya konulmuştur. AUGMECON yöntemi sadece 

birbirine hakim olmayan çözümler üretmektedir ve bu açıdan kanıt Ref. [5.60]’da mevcuttur. 

Buradan sonra bu yaklaşımın temel detayları aktarılacaktır. 

Genel yapıyı bozmadan, maksimize edilecek   adet amaç fonksiyonuna sahip (problemi 

minimizasyona dönüştürmek için ilgili amaç fonksiyonunun -1 ile çarpılması yeterlidir) bir 

MMP problemi Eş. (10.65)’teki gibi dikkate alınmaktadır. 

 

                            
(10.65) 

                                   
 

Burada   karar değişkenleri verktörü ve   problemin uygun çözüm bölgesidir.  

ε-kısıtlı yaklaşım   adet amaç fonksiyonundan birini yeni problemin amaç fonksiyonu olarak 

seçmek ve geri kalan amaç fonksiyonlarını artık kısıt olarak dikkate almak yoluyla 

uygulanmaktadır. Bu şekilde dönüştürülen problem Eş. (10.66)’daki hale gelmektedir: 

 

         

     
         

  
         

  
         

    

(10.66) 

 

Yukarıda verilen eşitliklerin sağ tarafının parametrik değişimi ile verimli sonuçlar elde 

edilmektedir. Bu yöntemi uygulamak için kısıtlı olarak dikkate alınan     adet amaç 

fonksiyonunun sınırlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu sınırlar genellikle pay-off tablosı ile 

hesaplanmaktadır. Pay-off tablosu her amaç değerinin bireysel optimizasyonunun değerlerini 

içeren    ’lik bir dizidir. 
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Klasik ε-kısıtlı yaklaşım ile AUGMECON arasındaki ilk fark pay-off tablosu vasıtasıyla amaç 

fonksiyonlarının sınırlarının hesaplanmasıdır. İlk durumda, amaç fonksiyonunun en iyi (ideal) 

değeri diyagonal eleman ya da başka bir deyişle bireysel optimizasyon optimal değeri vasıtası 

ile erişilmesidir. En kötü değer ise genellikle ilgili kolonun en kötü değerine 

yakınsatılmaktadır. 

AUGMECON yaklaşımının kullanılması durumunda ise pay-off tablosu sözlüksel 

(lexicographic) optimizasyon (optimal çözümleri tutmal için önceki amaç fonksiyonlarının 

optimal değerinin bir eşitlik kısıtı olarak eklenmesiyle amaç fonksiyonlarının sırayla optimize 

edilmesi) kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yaklaşım bireysel optimizasyondan elde edilen 

sonuçların Pareto optimal sonuçlar olduğunu garanti etmektedir [5.60]. 

Akabinde     adet amaç fonksiyonunun sınırları    adet örgü noktası kullanılarak      

aralığa bölünmektedir. Sonrasında ise bu    adet örgü noktası  . Amaç fonksiyonunun sağ 

tarafını değiştirmek için kullanılmaktadır. 

Çözülmesi gereken alt problem sayısı ∏   
 
    adettir. Verimli küme yakınsamasının 

doğruluğu kullanılan örgü noktası sayısına bağlıdır. Fakat örgü sayısı arttıkça hesaplama yükü 

de artacağından bu ödünleşme dikkatlice ele alınmalıdır. 

Buna rağmen, uygulanan hızlandırma teknikleri sayesinde pratikte çözülmesi gereken 

problem sayısı önemli oranda azalmaktadır: 

1. İçine kapalı çevrimlerden erken kaçış: problem çözümsüz hale geldiğinde daha fazla 

birbirine bağlı durumu incelemeye gerek yoktur (onların da aynı şekilde çözümsüz 

olacağından dolayı) [5.60]. 

2. Bir bypass katsayısının kullanımı: Optimizasyon fonksiyonları, Ref. [5.71]’de 

tanımlandığı şekilde amaç fonksiyonunu hafifçe başkalaştırarak sırayla optimize 

edilmektedir. Bir artık değişken ikili değişken olarak tanımlanmaktadır ve amaç 

fonksiyonunun sağ el tarafını değiştirdikten sonra değerlendirilmektedir. Değerine 

göre yeni bir Pareto optimal çözüm oluşturmayacağından ve hatta bunun yerine aynı 

sonucu vereceğinden bir sonraki alt problemi çözmek için lüzumsuz da olabilir. Ref. 

[5.71]’de belirtildiği üzere bypass katsayısının kullanımı örgü yoğunluğu 

arttırıldığında (daha fazla örgü noktası) daha önemlidir. 
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Bunun yanı sıra AUGMECON yaklaşımı son zamanlarda özel bir araştırma ilgisi çekmiştir ve 

bunun sonucu çeşitli farklı hızlandırma teknikleri de ortaya çıkmaktadır [5.72]. 

Bu tekniklerin uygulanması ve Cebirsel Modelleme Dilleri (örneğin GAMS) ve ticari 

çözücüler (örneğin CPLEX) çözümsüz optimizasyon problemlerini doğrudan tanımlayan bir 

ön çözüm aşaması sağlaması yöntemin doğrudan uygulanmasına kıyasla önemli oranda 

azalmış hesaplama zamanları sağlamaktadır. 

B. Doğrulama Aşaması 

AUGMECON tarafından çözülen çok amaçlı problem hesaplama yükünü azaltmak açısından 

komple yük akışı kısıtlarını kapsamamaktadır. Bu durum dikkatlice analiz edilmesi gereken 

iki zorluk oluşturmaktadır. Öncelikle gerilim genliği ve açısı gibi dağıtım şebekesi kısıtlarını 

aşma açısından pratikte birçok sonuç uygun olmayabilir. Ayrıca AUGMECON optimizasyon 

yaklaşımı bakış açısından birbirini domine etmeyen birçok çözüm komple yük akışı 

hesaplarından sonra domine eder hale gelebilir.  

Bu çalışmada dikkate alınan bütün konfigürasyonlar radyal olduğundan, geri ileri süpürme 

yaklaşımı (backward-forward sweep method) [5.73] şebekenin bütün uygulanan fiziksel 

kısıtları ile birlikte uygulanmaktadır. 

Yük akışı sonuçlarından, şebekenin fiziksel büyüklükleri içeren amaçları (örneğin kayıplar, 

AENS ve SAIDI) kesin bir yolla (yakınsama yapılmadan) hesaplanmaktadır ve bu açıdan 

çözümsüz ya da yük akış hesaplaması tarafından domine edilen bütün çözümlerin elimine 

edilmesiyle AUGMECON tarafından elde edilen sonuç kümesi analiz edilebilir. 

Bunun akabinde uygun ve domine edilmemiş çözümlerin karşılaştırılması tabanlı olarak bir 

sonraki aşama uygulanmaktadır.  

C. Çok Nitelikli Karar Verme (Multi-Attribute Decision Making) Yaklaşımı  

Daha önce de belirtildiği üzere MMP çözümü bir verimli sonuçlar kümesinden oluşmaktadır. 

Bu açıdan bir DM tercihlerine göre müdahil olup tek bir çözümün uygulanmasına karar 

verebilir. DM tecrübesi ile sistematik bir yaklaşım olmadan bu kararı verebilir. Fakat oldukça 

büyük sayıda optimal sonuçtan oluşan bir küme içerisinde sonuçları belirli kriterlere göre 

sıralayan ve gruplayan bir yaklaşım seçimin etkinliğini arttırmak açısından faydalı olacaktır. 

Bu durum çok nitelikli karar verme (multi-attribute decision making - MADM) problemi 

ailesine dahildir ve bu açıdan literatürde birçok yaklaşım önerilmiştir. Bu çalışmada “ideal 



 
 

Hizmete Özel 
144 

 

sonuca benzerlik tabanlı sıralama tercihi yöntemi (technique for order preference by similarity 

to ideal solution - TOPSIS)” uygulanmıştır [5.74]. 

Daha önce belirtilen   amaçlı MMP’in çözümünün   adet Pareto optimal sonuçtan 

oluştuğunu düşünelim. TOPSIS yaklaşımı aşağıdaki karar verme matrisimi 

değerlendirmektedir: 
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   ]

 
 
 
 

 (10.67) 

Eşitlik  (33)’ün her satırı bir alternatif çözüme tekabül etmektedir ve her kolon bir amaç ile 

ilişkilendirilmektedir (minimizasyon ya da maksimizasyon). Genel durumda her amaç farklı 

bir birim ile ifade edilmektedir. 

Bu bağlamda TOPSIS yaklaşımının bir sonraki adımı nitelikler arasında bir mukayeseye 

imkan sağlamak açısından karar verme matrisini boyutsuz nitelik matrisine dönüştürmektir. 

Normalizasyon işlemi her bir elemanın vektörün normuna bölünmesiyle 

gerçekleştirilmektedir. Normalize edilmiş matrisin bir     elemanı Eş. (10.68)’de 

verilmektedir: 

    
   

√    
  

   

 
(10.68) 

Her amacın (kriterin) göreceli önemini belirten   {            }    
 
      ağırlık 

kümesi bu noktada DM tarafından sağlanmaktadır.     elemanlarıyla birlikte ağırlıklandırılmış 

normalize matris, matrisin     elemanlarına sahip her kolonunun    ağırlığı ile çarpılmasıyla 

elde edilmektedir. 

Akabinde ideal (    ve negatif ideal (    çözüm vektörleri tanımlanmalıdır.  

   {(    (   )|   ) (    (   )|    )} 

         
(10.69) 

    (    (   )|   ) (    (   )|    )  

         
(10.70) 
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Eşitlik (35) ve (36)’da   maksimize edilecek amaçlar (kriterler) kümesi ve    minimize 

edilecek amaçlar kümesidir. Bu yapay alternatifler en çok tercih edilen (ideal) ve en az tercih 

edilen (negatif ideal) çözümleri belirtmektedir. Akabinde, ideal (  
 ) ve negatif ideal    

   

çözümlerden her alternatifin ayrılma ölçüsü n-boyutlu Öklit mesafesi ile ölçülmektedir. 

  
  √∑(      

 )
 

 

   

          (10.71) 

  
  √∑(      

 )
 

 

   

          (10.72) 

TOPSIS yaklaşımının uygulanmasındaki son adım ideal sonuca nisbi yakınlığın 

hesaplanmasıdır.   
 ’nin azalan sıralamasında, alternatiflerin sıralaması aşağıda belirtilen 

benzerlik indisi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir: 

  
  

  
 

  
    

       
             (10.73) 

İdeal çözüm birim değere sahip olan çözümdür. 

 

5.5.2. Pilot Bölge Seçimleri 

5.5.2.1.Alibeyköy Meskenler Fideri 

 

Şekil 34 Alibeyköy Fiderinin CYME Programındaki Görüntüsü 
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Şekil 35 Alibeyköy Fideri Bölgesinin CYME Görüntüsü 

Bu fider üzerinde toplamda 11 adet farklı güçlerde trafo bulunmaktadır.  

Tablo 8 Alibeyköy fideri trafo bilgileri 

Kapasite (kVA) Sayısı 

1600 2 

1000 4 

1250 2 

630 3 

Bu trafolardan 1 tanesi orta gerilim müşterisi olup, ilgili müşterinin ölçüm verisi 

transformatörün primer tarafından alınmaktadır. Diğer 10 adet trafonun OSOS ölçüm verileri 

trafonun sekonder tarafından alınmaktadır ve ilgili analizlere ait ölçümlere Bölüm 5.5.4’te yer 

verilmektedir.  
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5.5.2.2.Hadımköy Toki Fideri 

 

Şekil 36 Hadımköy Fiderin CYME Programındaki Görüntüsü 

 

 

Şekil 37 Hadımköy Fideri Bölgesinin CYME Görüntüsü 

Bu fider üzerinde toplamda 15 adet transformatör bulunmaktadır. 
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Tablo 9 Hadımköy Fideri Trafo Bilgileri 

Kapasite (kVA) Sayısı 

1600 5 

1250 4 

1000 3 

630 1 

400 1 

100 1 

Bu transformatörlerin tamamı BEDAŞ mülkiyetine ait olması dolayısıyla, OSOS ölçümleri 

transformatörlerin sekonder tarafından yapılmaktadır ve ilgili analizlere ait ölçümlere Bölüm 

5.5.4’te yer verilmektedir.  

5.5.3. Kullanıcı Elektrikli Araç Modeli Geliştirilmesi 

Projemizin İş Paketi-5 kapsamında 10 adet elektrikli araç kiralanmıştır. Kiralanan elektrikli 

araçlar, firmanın web sitesi üzerinden manuel olarak veri toplanması sağlanmıştır. Bu sayede 

elektrikli araçlar üzerinden aracın şarj durumu (SOC) ve menzil durumu bilgisi sürekli olarak 

kayıt edilmesiyle gerçek bir verinin toplanması sağlanmıştır.  

Proje (İş Paketi 5) kapsamında, server, osiloskop, enerji analizörü ve modemleri, enerji 

analizör yazılımı, laboratuvar tipi ölçüm cihazı 2 adet şarj istasyonu satın alımı 

gerçekleştirilmiştir. Satın alımı gerçekleştirilen şarj istasyonları, araç tedariğinde eksik kalan 

şarj istasyon sayısının tamamlanması amacıyla kurulmuştur. Bunun yanında satın alınan diğer 

malzemeler ile şarj esnasında elektrikli araçların şebekeye etkisinin incelenmesi için detaylı 

veri temininin sağlanması gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar tipi ölçüm cihazı ve osiloskop ile 

daha hassas ölçüm alınması sağlanmıştır. Bu sayede araçların şebekeye etkileri gerçek 

zamanlı olarak izlenebilmiş ve değerlendirilebilmiştir.  
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7.4 kVA şarj istasyonlarından alınan gerçek şarj profilleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 38 BMW I3 Şarj Yüzdesi Ve Şarj Testi 

. 

 

 

Şekil 39 BMW I3 Şebeke Güç (Kw) Ve Akım (A) Testi 

. 

 

Şekil 40 BMW I3 Şarj Yüzdesi Ve Şarj Testi 

. 
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Şekil 41 BMW I3 Ve Renault Fluence Şebeke Güç (Kw) Ve Akım(A) Testi 

. 

 

Birbirinden farklı kullanıcı profillerine sahip farklı şarj yüzdeleri ile şarj istasyonuna gelen ve 

farklı şarj yüzdeleri ile şarj istasyonundan ayrılan kullanıcılara ait veriler ışığında farklı şarj 

istasyonu tipleri için kullanım profilleri oluşturulmuştur (Şekil 10.13-10.16). Burada bahsi 

geçen TİP-1 7.4 kW (yavaş şarj), TİP-2 50 kW (hızlı şarj) nominal güce sahiptir. K1 ve K2 

senaryoları ise şu şekildedir: 

 Yavaş Şarj İstasyonu-K1: Bu bir işyeri senaryosudur. 

 Yavaş Şarj İstasyonu-K2: Bu site benzeri bir evsel alan senaryosudur. 

 Hızlı Şarj İstasyonu-K1: Bu benzinlik gibi bir ortak alanda kurulu şarj 

istasyonudur. 

 Supercharger Şarj İstasyonu-K1: Bu benzinlik gibi bir ortak alanda kurulu şarj 

istasyonudur. 

 
Şekil 42 Yavaş Şarj İstasyonu-K1 İşyeri Senaryosu İçin Güç Tüketim Eğrisi 



Hizmete Özel 
151 

 

. 

 
Şekil 43 Yavaş Şarj İstasyonu-K2 Site Benzeri Evsel Bir Alan Senaryosu İçin Güç Tüketim Eğrisi 

. 

 
Şekil 44 Hızlı Şarj İstasyonu-K1 Benzinlik Benzeri Bir Ortak Alan Senaryosu İçin Güç Tüketim Eğrisi 

. 

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, gerçek ölçüm verilerinden alınan verilerle oluşturulan 

grafikler; farklı tip kullanıcıları, farklı şarj yüzdelerinde şarj istasyonuna gelmelerini ve şarj 

istasyonlarından ayrılmalarını betimleyebilmemizi sağlamıştır. Supercharger ünitesinin güç 

talebinin, hızlı şarj istasyonunun profilinin ilgili oranda normalize edilmiş hali olarak dikkate 

alındığı da belirtilmelidir. İlgili profiller Bölüm 5.5.4’teki analizlerde de girdi olarak 

kullanılmıştır. 
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5.5.4. Elde Edilen Sonuçlar ve Sonuçların Analizi 

5.5.4.1.İşletim Koşullarını da Dikkate Alan Optimum Konumlandırma ve Boyutlandırma 

Programı İçin Elde Edilen Sonuçlar 

Statik Analizler 

Bu bağlamda öncelikle statik analizler gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen analizlerde yük talebi 

ve diğer veriler zamana bağlı olarak dikkate alınmamıştır. Öncelikle CYME modeli ile güç 

akışının doğrulaması yapılmış, sonrasında ise senaryo tabanlı statik analizler oluşturulmuştur. 

Güç Akışı Doğrulaması: 

Alibeyköy: 

İlgili dağıtım şebekesi içerisinde geliştirilen konik güç akışı modeli ile elde edilen sonuçlar 

Tablo 10’da verilmiştir. İlgili mukayeseli sonuçlar ise Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 10 Konik Programlama İle Elde Edilen Sonuçlar (Alibeyköy) 

Bus Voltage (pu) Angle (deg) 

n13 0,997 -0,134 

n12 0,997 -0,133 

n11 0,997 -0,129 

n10 0,997 -0,125 

n9 0,998 -0,12 

n8 0,998 -0,116 

n7 0,998 -0,111 

n6 0,998 -0,106 

n5 0,998 -0,1 

n4 0,998 -0,093 

n3 0,998 -0,079 

n2 0,999 -0,063 

n1 0,999 -0,046 

n0-SUB 1 0 

 

Tablo 11 İlgili Program Çıktısı İle CYME Sonuçlarının Aktif Güç Kaybı Açısından Mukayesesi (Alibeyköy) 

 GAMS CYME Fark 

Total Active Power Losses (kW) 6,71 6,81 %1,47 

 

Hadımköy: 
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İlgili dağıtım şebekesi içerisinde geliştirilen konik güç akışı modeli ile elde edilen mukayeseli 

sonuçlar ise Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12 İlgili Program Çıktısı İle CYME Sonuçlarının Aktif Güç Kaybı Açısından Mukayesesi (Hadımköy) 

 GAMS CYME Fark 

Toplam aktif güç kaybı 2,58 2,64 %2,27 

 

Senaryo tabanlı sonuç analizi 

İlgili sistemde statik senaryolar açısından Alibeyköy fiderinde farklı elektrikli araç yükleri 

durumları irdelenmiştir. Burada özellikle farklı elektrikli araç şarj istasyonlarının şebekenin 

farklı noktalarına bağlanması durumlarının aktif güç kaybı üzerine etkileri değerlendirilmiştir.  

Burada üç tip farklı şarj istasyonu dikkate alınmıştır: 

 7.4 kW’lık normal şarj üniteleri 

 50 kW’lık hızlı şarj üniteleri 

 120 kW’lık Tesla tarafından özel geliştirilen Supercharger şarj ünitesi 

Buna bağlı olarak da Tablo 13-15’de 3 farklı şebeke bağlantı noktası için (şebekeden en uzak 

noktadan en yakına doğru) farklı şarj istasyonu ve farklı araç sayısı durumlarına göre analiz 

sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 13 Alibeyköy Fiderinde N13’e Elektrikli Araç Yüklerinin Eklenmesi Durumu 

. 

 
Normal 10x7.4kW 10x50kW 10x120kW 100x120kW 

 
Pd Pd Pd Pd Pd 

n13 0,212 0,284 0,710 1,410 12,210 

n12 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 

n11 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

n10 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

n9 0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 

n8 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

n7 

     n6 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 

n5 

     n4 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

n3 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

n2 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

n1 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 
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Toplam aktif güç 

kaybı 6,708965 6,979785784 8,73185953 12,16622659 154,1759248 

 

Tablo 14 Alibeyköy Fiderinde N8’e Elektrikli Araç Yüklerinin Eklenmesi Durumu 

. 

 
Normal 10x7.4kW 10x50kW 10x120kW 100x120kW 

 
Pd Pd Pd Pd Pd 

n13 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

n12 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 

n11 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

n10 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

n9 0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 

n8 0,111 0,185 0,611 1,311 12,111 

n7 

     n6 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 

n5 

     n4 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

n3 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

n2 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

n1 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 

Toplam aktif güç 

kaybı 6,708965 6,949902544 8,43752043 11,25584975 114,3413024 

 

 

Tablo 15 Alibeyköy Fiderinde N1’e Elektrikli Araç Yüklerinin Eklenmesi Durumu 

 
Normal 10x7.4kW 10x50kW 10x120kW 100x120kW 

 
Pd Pd Pd Pd Pd 

n13 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

n12 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 

n11 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

n10 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

n9 0,874 0,874 0,874 0,874 0,874 

n8 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

n7 

     n6 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 

n5 

     n4 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

n3 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

n2 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

n1 0,693 0,767 1,193 1,893 12,693 

Toplam aktif güç 

kaybı 6,708965 6,807211691 7,40655711 8,515519737 45,30803344 
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Görüldüğü üzere araç sayısı, şarj istasyonu tipi ve şebeke bağlantı noktası sonuçlar üzerinde 

ciddi bir etki oluşturmaktadır. Örneğin aynı adet aracın 120 kW’lık Supercharger ile şebekeye 

salınım barasına en yakın bara olan n1 noktasından bağlanması ile en uzak bara olan n13 

barasından bağlanması arasında aktif güç kaybı açısından %242’ye varan oldukça büyük bir 

fark oluşturmaktadır. Bu da aslında DAGSİS projesinde önerilen boyutlandırmanın yanı sıra 

özellikle konumlandırma yaklaşımının ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Dinamik Analizler 

Alibeyköy: 

İlgili örnek şebeke bölümünün hat bilgileri ve transformatör kapasiteleri sırasıyla Tablo 16 ve 

17’de verilmiştir. 

Tablo 16 Alibeyköy Fiderinde İlgili Analiz Bölgesine Ait Hat Bilgileri 

. 

 
From To R [pu] X [pu] B [pu] 

Hat 1 n1 n0 0,00015 0,000244 0,080639 

Hat 2 n2 n1 6,47E-05 0,000106 0,034815 

Hat 3 n3 n2 6,47E-05 0,000106 0,034937 

Hat 4 n3 n4 5,71E-05 9,33E-05 0,030783 

Hat 5 n4 n5 2,86E-05 5,46E-05 0,017975 

Hat 6 n5 n6 2,44E-05 4,7E-05 0,01542 

Hat 7 n7 n6 2,44E-05 4,62E-05 0,015374 

Hat 8 n7 n8 3,28E-05 5,38E-05 0,017657 

Hat 9 n9 n8 2,52E-05 4,03E-05 0,013406 

Hat 10 n9 n10 4,79E-05 7,81E-05 0,025921 

Hat 11 n11 n10 4,2E-05 6,89E-05 0,022762 

Hat 12 n12 n11 6,64E-05 0,000109 0,035925 

Hat 13 n13 n12 3,36E-05 5,46E-05 0,018135 

 

Tablo 17 Alibeyköy Fiderinde İlgili Analiz Bölgesine Ait Transformatör Kapasiteleri 

. 

 
Transformatör gücü [kVA] 

n11 630 

n10 1600 

n9 1000 

n8 1000 

n7 1600 

n6 630 

n5 1250x2 (iki adet AG barası mevcuttur) 
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n4 1000 

n3 1000 

n2 1250 

n1 630 

İlgili örnek şebeke bölümünün kendine ait transformatörü üzerinden doğrudan OG baradan 

bağlı tüketicisine ait tüketim bilgisi Şekil 10.16’da görülmektedir. 

 

Şekil 45 n7 Kodlu Baraya Bağlı OG Müşterisinin Tüketim Değişimi 

. 

İlgili örnek şebeke bölümünün OG/AG transformatör üzerinden AG taraftan bağlı 

tüketicilerinin ilgili toplam tüketim bilgileri ise Şekil 46-57’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 46 n1 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 
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Şekil 47 n2 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 48 N3 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 49 n4 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 
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. 

 

Şekil 50 n5 Kodlu Baraya Bağlı 1 Nolu Transformatörün AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 51 n5 Kodlu Baraya Bağlı 2 Nolu Transformatörün AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 
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Şekil 52 n6 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 53 n7 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 54 n8 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 
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Şekil 55 n9 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 56 n10 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 57 n11 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 
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. 

 

İlgili zaman dilimindeki sıcaklık, güneş ışınımı ve rüzgâr hızı değişimi Şekil 10.29-10.31’de 

görülmektedir.  

 

Şekil 58 Sıcaklığın Zamana Bağlı Değişimi 

. 

 

Şekil 59 Güneş Işınımının Zamana Bağlı Değişimi 

. 
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Şekil 60 Rüzgâr Hızının Zamana Bağlı Değişimi 

 

Alibeyköy için ilgili veri girdileri ile elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmektedir: 

A. Enerji Depolama Sistemi Mevcut İse: 

A.1. Amaç Fonksiyonu Kayıpları Minimize Etmek İse (Alibeyköy Durum Analizi-1): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 18-21’da görülmektedir. Burada ve sonrasında rüzgar 

türbinleri için bahsi geçen TİP-1 200 kW, TİP-2 50 kW nominal güce sahiptir. 

Tablo 18 Alibeyköy Durum Analizi-1 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

. 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 25 150 

n10 25 450 

n9 0 100 

n8 0 250 

n7 25 450 

n6 125 0 

n5 100 1350 

n4 0 50 

n3 50 300 

n2 25 350 

n1 25 150 

 

Tablo 19 Alibeyköy Durum Analizi-1 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

. 
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Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 3 

n10 2 1 

n9 0 2 

n8 0 5 

n7 0 9 

n6 0 0 

n5 5 7 

n4 0 1 

n3 0 6 

n2 1 3 

n1 0 3 

 

 

 

 

Tablo 20 Alibeyköy Durum Analizi-1 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 0 0 0 

n10 0 0 0 

n9 0 0 0 

n8 0 0 0 

n7 0 0 0 

n6 1 0 0 

n5 87 0 0 

n4 0 0 0 

n3 0 0 0 

n2 0 0 0 

n1 0 0 0 

 

Tablo 21 Alibeyköy Durum Analizi-1 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n13 100 

n12 100 

n11 100 

n10 100 

n9 100 

n8 100 

n7 100 

n6 100 

n5 200 
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n4 100 

n3 100 

n2 100 

n1 100 

 

A.2. Amaç Fonksiyonu Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama 

Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse (Alibeyköy Durum Analizi-2): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 22-25’de görülmektedir.  

Tablo 22 Alibeyköy Durum Analizi-2 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 0 0 

n10 50 400 

n9 125 0 

n8 25 0 

n7 25 400 

n6 0 0 

n5 575 800 

n4 25 0 

n3 25 200 

n2 100 50 

n1 0 100 

 

Tablo 23 Alibeyköy Durum Analizi-2 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 0 

n10 2 0 

n9 0 0 

n8 0 0 

n7 2 0 

n6 0 0 

n5 4 0 

n4 0 0 

n3 0 4 

n2 0 1 

n1 0 2 

 

Tablo 24 Alibeyköy Durum Analizi-2 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 39 25 1 
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n10 78 48 6 

n9 58 64 5 

n8 40 55 2 

n7 77 95 2 

n6 40 41 1 

n5 119 130 41 

n4 21 93 1 

n3 86 0 0 

n2 49 38 0 

n1 31 34 2 

 

Tablo 25 Alibeyköy Durum Analizi-2 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n13 100 

n12 100 

n11 100 

n10 100 

n9 100 

n8 100 

n7 100 

n6 100 

n5 200 

n4 100 

n3 100 

n2 100 

n1 100 

 

A.3. Amaç Fonksiyonu Hem Kayıpları Minimize Etmek Hem de Dağıtık Üretim, Elektrikli 

Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse 

(Alibeyköy Durum Analizi-3): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 26-29’da görülmektedir.  

Tablo 26 Alibeyköy Durum Analizi-3 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 25 150 

n10 25 450 

n9 0 100 

n8 0 250 

n7 25 450 

n6 0 50 

n5 0 1400 

n4 0 50 
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n3 0 300 

n2 25 350 

n1 25 150 

 

Tablo 27 Alibeyköy Durum Analizi-3 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 3 

n10 2 1 

n9 0 2 

n8 0 5 

n7 2 1 

n6 0 1 

n5 5 8 

n4 0 1 

n3 0 6 

n2 1 3 

n1 0 3 

 

Tablo 28 Alibeyköy Durum Analizi-3 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 0 0 0 

n10 0 0 0 

n9 0 0 0 

n8 0 0 0 

n7 0 0 0 

n6 0 0 0 

n5 87 0 0 

n4 0 0 0 

n3 0 0 0 

n2 0 0 0 

n1 0 0 0 

 

Tablo 29 Alibeyköy Durum Analizi-3 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n13 100 

n12 100 

n11 100 

n10 100 

n9 100 

n8 100 

n7 100 

n6 100 
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n5 200 

n4 100 

n3 100 

n2 100 

n1 100 

 

B. Enerji Depolama Sistemi Mevcut Değil İse: 

B.1. Amaç Fonksiyonu Kayıpları Minimize Etmek İse (Alibeyköy Durum Analizi-4): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 30-32’de görülmektedir.  

Tablo 30 Alibeyköy Durum Analizi-4 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 0 150 

n10 0 250 

n9 0 100 

n8 0 300 

n7 25 450 

n6 50 50 

n5 0 1300 

n4 0 50 

n3 0 300 

n2 0 350 

n1 25 150 

 

Tablo 31 Alibeyköy Durum Analizi-4 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 3 

n10 1 1 

n9 0 2 

n8 1 2 

n7 2 1 

n6 0 1 

n5 6 2 

n4 0 1 

n3 0 6 

n2 1 3 

n1 0 3 
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Tablo 32 Alibeyköy Durum Analizi-4 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 0 0 0 

n10 0 0 0 

n9 0 4 0 

n8 0 2 0 

n7 0 0 0 

n6 0 0 0 

n5 25 0 0 

n4 0 0 0 

n3 0 0 0 

n2 1 0 0 

n1 0 0 0 

 

B.2. Amaç Fonksiyonu Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama 

Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse (Alibeyköy Durum Analizi-5): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 33-35’de görülmektedir.  

Tablo 33 Alibeyköy Durum Analizi-5 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 25 50 

n10 200 250 

n9 50 50 

n8 0 0 

n7 150 200 

n6 25 0 

n5 25 1300 

n4 0 100 

n3 150 50 

n2 75 250 

n1 25 50 

 

Tablo 34 Alibeyköy Durum Analizi-5 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 1 

n10 0 5 

n9 0 1 

n8 0 0 

n7 1 0 

n6 0 0 

n5 4 10 
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n4 0 2 

n3 0 1 

n2 0 5 

n1 0 1 

 

Tablo 35 Alibeyköy Durum Analizi-5 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 18 32 2 

n10 59 69 0 

n9 68 28 4 

n8 46 44 5 

n7 95 16 0 

n6 26 16 1 

n5 134 50 71 

n4 93 66 2 

n3 53 32 3 

n2 32 25 5 

n1 27 6 6 

 

B.3. Amaç Fonksiyonu Hem Kayıpları Minimize Etmek Hem de Dağıtık Üretim, Elektrikli 

Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse 

(Alibeyköy Durum Analizi-6): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 36-38’de görülmektedir.  

Tablo 36 Alibeyköy Durum Analizi-6 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n11 0 150 

n10 0 250 

n9 0 100 

n8 0 300 

n7 25 450 

n6 50 50 

n5 0 1300 

n4 0 50 

n3 0 300 

n2 0 350 

n1 25 150 
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Tablo 37 Alibeyköy Durum Analizi-6 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n11 0 3 

n10 1 1 

n9 0 2 

n8 1 2 

n7 2 1 

n6 0 1 

n5 6 2 

n4 0 1 

n3 0 6 

n2 1 3 

n1 0 3 

 

Tablo 38 Alibeyköy Durum Analizi-6 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n11 0 0 0 

n10 0 0 0 

n9 4 4 0 

n8 0 2 0 

n7 0 0 0 

n6 0 0 0 

n5 25 0 0 

n4 0 0 0 

n3 0 0 0 

n2 1 0 0 

n1 0 0 0 

 

Hadımköy: 

İlgili örnek şebeke bölümünün hat bilgileri ve transformatör kapasiteleri sırasıyla Tablo 39 ve 

40’da verilmiştir. 

Tablo 39 Hadımköy Fiderinde İlgili Analiz Bölgesine Ait Hat Bilgileri 

 
From To R [pu] X [pu] B [pu] 

Hat 1 100 0 5,88E-05 0,00015 0,061173 

Hat 2 100 103 0,000121 0,000294 0,03076 

Hat 3 100 132 0,000477 0,001111 0,034754 

Hat 4 100 144 0,00048 0,001152 0,461362 

Hat 5 143 144 3,53E-05 3,78E-05 0,009826 

Hat 6 142 143 6,3E-05 6,89E-05 0,017663 
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Hat 7 141 142 4,7E-05 5,12E-05 0,013294 

Hat 8 140 141 0,000133 0,000145 0,037351 

Hat 9 100 147 0,000501 0,001214 0,485938 

Hat 10 137 138 8,65E-05 9,41E-05 0,024293 

Hat 11 138 139 3,11E-05 3,36E-05 0,008657 

Hat 12 139 140 7,23E-05 7,81E-05 0,020214 

Hat 13 147 149 4,2E-06 4,2E-06 0,001102 

Hat 14 147 148 6,72E-06 7,56E-06 0,001857 

 

Tablo 40 Hadımköy Fiderinde İlgili Analiz Bölgesine Ait Transformatör Kapasiteleri 

 
Transformatör gücü [kVA] 

140 1250 

141 1000 

142 1250 

143 1250 

144 630 

139 1600 

138 1600 

137 1250 

149 1600 

148 1600 

147 1600 

103 400 

132 1000 

100 1000 

 

İlgili zaman dilimindeki sıcaklık, güneş ışınımı ve rüzgâr hızı değişimi daha önce belirtildiği 

şekilde dikkate alınmıştır. Bunun yanı sıra, ilgili örnek şebeke bölümünde kendine ait 

transformatörü üzerinden doğrudan OG baradan bağlı tüketici mevcut değildir. İlgili örnek 

şebeke bölümünün OG/AG transformatör üzerinden AG taraftan bağlı tüketicilerinin ilgili 

toplam tüketim bilgileri ise Şekil 61-74’de görülmektedir. 
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Şekil 61 140 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 62 141 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 63 142 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 
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Şekil 64 143 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 65 144 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 
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Şekil 66 139 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 67 138 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 68 137 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

. 

 

Şekil 69 149 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 
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Şekil 70 148 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 71 147 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 72 103 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 
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Şekil 73 132 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Şekil 74 100 Kodlu Baraya Bağlı AG Tüketicilerin Toplam Tüketim Değişimi 

 

Hadımköy için ilgili veri girdileri ile elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmektedir: 

A. Enerji Depolama Sistemi Mevcut İse: 

A.1. Amaç Fonksiyonu Kayıpları Minimize Etmek İse (Hadımköy Durum Analizi-1): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 41-44’de görülmektedir.  

Tablo 41 Hadımköy Durum Analizi-1 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 0 100 

n141 0 200 

n142 0 100 

n143 0 200 
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n144 0 50 

n139 0 200 

n138 0 150 

n137 0 200 

n149 0 200 

n148 25 200 

n147 0 200 

n103 0 100 

n132 0 300 

n100 0 200 

 

Tablo 42 Hadımköy Durum Analizi-1 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 0 2 

n141 1 0 

n142 0 2 

n143 1 0 

n144 0 1 

n139 1 0 

n138 0 3 

n137 1 0 

n149 1 0 

n148 1 0 

n147 1 0 

n103 0 2 

n132 1 2 

n100 1 0 

 

Tablo 43 Hadımköy Durum Analizi-1 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 0 0 0 

n141 8 0 0 

n142 0 0 0 

n143 6 0 0 

n144 3 0 0 

n139 35 0 0 

n138 1 0 0 

n137 17 0 0 

n149 40 0 0 

n148 5 4 0 

n147 43 0 0 

n103 0 0 0 

n132 0 0 0 
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n100 1 0 0 

 

Tablo 44 Hadımköy Durum Analizi-1 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n140 100 

n141 100 

n142 179 

n143 93 

n144 91 

n139 95 

n138 100 

n137 100 

n149 94 

n148 97 

n147 100 

n103 94 

n132 92 

n100 90 

 

A.2. Amaç Fonksiyonu Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama 

Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse (Hadımköy Durum Analizi-2): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 45-48’de görülmektedir.  

Tablo 45 Hadımköy Durum Analizi-2 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 250 100 

n141 100 200 

n142 25 100 

n143 25 0 

n144 0 50 

n139 175 0 

n138 25 0 

n137 25 50 

n149 100 0 

n148 250 100 

n147 50 0 

n103 100 0 

n132 0 300 

n100 25 150 
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Tablo 46 Hadımköy Durum Analizi-2 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 0 2 

n141 1 0 

n142 0 2 

n143 0 0 

n144 0 1 

n139 0 0 

n138 0 0 

n137 0 1 

n149 0 0 

n148 0 2 

n147 0 0 

n103 0 0 

n132 0 6 

n100 0 3 

 

Tablo 47 Hadımköy Durum Analizi-2 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 76 33 6 

n141 69 63 2 

n142 13 79 3 

n143 71 69 6 

n144 44 28 4 

n139 50 30 1 

n138 24 28 0 

n137 94 13 0 

n149 13 57 0 

n148 68 22 15 

n147 51 17 16 

n103 0 12 1 

n132 1 43 0 

n100 1 6 15 

 

Tablo 48 Hadımköy Durum Analizi-2 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n140 92 

n141 92 

n142 91 

n143 92 

n144 91 

n139 93 

n138 93 
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n137 93 

n149 93 

n148 100 

n147 91 

n103 100 

n132 100 

n100 100 

 

A.3. Amaç Fonksiyonu Hem Kayıpları Minimize Etmek Hem de Dağıtık Üretim, Elektrikli 

Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse 

(Hadımköy Durum Analizi-3): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 49-52’de görülmektedir.  

Tablo 49 Hadımköy Durum Analizi-3 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 0 300 

n141 0 200 

n142 0 100 

n143 0 200 

n144 0 50 

n139 0 200 

n138 0 150 

n137 0 200 

n149 0 200 

n148 25 200 

n147 0 200 

n103 0 100 

n132 0 300 

n100 0 200 

 

Tablo 50 Hadımköy Durum Analizi-3 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 1 2 

n141 1 0 

n142 0 2 

n143 1 0 

n144 0 1 

n139 1 0 

n138 0 3 

n137 1 0 

n149 1 0 

n148 1 0 
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n147 1 0 

n103 0 2 

n132 1 2 

n100 1 0 

 

Tablo 51 Hadımköy Durum Analizi-3 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 1 0 0 

n141 7 0 0 

n142 0 0 0 

n143 5 0 0 

n144 5 0 0 

n139 35 0 0 

n138 1 0 0 

n137 17 0 0 

n149 44 0 0 

n148 5 4 0 

n147 38 0 0 

n103 0 0 0 

n132 0 0 0 

n100 1 0 0 

 

Tablo 52 Hadımköy Durum Analizi-3 İçin Enerji Depolama Sistemi Kapasitesi 

Bara Enerji depolama sistemi kapasitesi [kWh] 

n140 100 

n141 100 

n142 99 

n143 100 

n144 99 

n139 100 

n138 100 

n137 100 

n149 100 

n148 100 

n147 100 

n103 100 

n132 100 

n100 100 

 

B. Enerji Depolama Sistemi Mevcut Değil İse: 

B.1. Amaç Fonksiyonu Kayıpları Minimize Etmek İse (Hadımköy Durum Analizi-4): 



 
 

Hizmete Özel 
182 

 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 53-55’de görülmektedir.  

Tablo 53 Hadımköy Durum Analizi-4 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 0 250 

n141 0 100 

n142 25 100 

n143 0 200 

n144 75 0 

n139 0 100 

n138 0 150 

n137 125 0 

n149 0 100 

n148 25 200 

n147 0 100 

n103 0 0 

n132 0 300 

n100 0 200 

 

Tablo 54 Hadımköy Durum Analizi-4 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 1 1 

n141 0 2 

n142 0 2 

n143 1 0 

n144 0 0 

n139 0 2 

n138 0 3 

n137 0 0 

n149 0 2 

n148 1 0 

n147 0 2 

n103 0 0 

n132 1 2 

n100 1 0 

 

Tablo 55 Hadımköy Durum Analizi-4 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 0 0 0 

n141 0 0 0 

n142 1 0 0 

n143 21 0 0 
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n144 8 2 0 

n139 3 0 0 

n138 1 3 1 

n137 8 1 0 

n149 0 0 0 

n148 23 7 0 

n147 8 0 0 

n103 2 1 0 

n132 3 0 0 

n100 2 0 1 

B.2. Amaç Fonksiyonu Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama 

Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse (Hadımköy Durum Analizi-5): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 56-58’de görülmektedir.  

Tablo 56 Hadımköy Durum Analizi-5 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 25 0 

n141 0 250 

n142 200 100 

n143 100 150 

n144 25 0 

n139 0 50 

n138 0 100 

n137 75 150 

n149 25 150 

n148 0 250 

n147 50 50 

n103 0 0 

n132 0 100 

n100 275 0 

 

Tablo 57 Hadımköy Durum Analizi-5 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 0 0 

n141 0 5 

n142 0 2 

n143 0 3 

n144 0 0 

n139 0 1 

n138 0 2 

n137 0 3 

n149 0 3 
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n148 1 1 

n147 0 1 

n103 0 0 

n132 0 2 

n100 0 0 

 

Tablo 58 Hadımköy Durum Analizi-5 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 53 37 1 

n141 78 29 1 

n142 89 36 7 

n143 85 31 8 

n144 53 0 1 

n139 16 63 0 

n138 97 38 9 

n137 84 29 3 

n149 55 72 12 

n148 44 99 14 

n147 23 41 28 

n103 24 15 1 

n132 100 13 1 

n100 60 26 7 

 

B.3. Amaç Fonksiyonu Hem Kayıpları Minimize Etmek Hem de Dağıtık Üretim, Elektrikli 

Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse 

(Hadımköy Durum Analizi-6): 

Bu durumda ilgili sonuçlar Tablo 59-61’de görülmektedir.  

Tablo 59 Hadımköy Durum Analizi-6 İçin Her Bir Baraya Bağlanacak Güneş Ve Rüzgâr Gücü 

Bara FV Gücü [kW] Rüzgâr Gücü [kW] 

n140 0 250 

n141 0 100 

n142 25 100 

n143 0 200 

n144 75 0 

n139 0 100 

n138 0 150 

n137 125 0 

n149 0 100 

n148 25 200 

n147 0 100 
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n103 0 0 

n132 0 300 

n100 0 200 

 

Tablo 60 Hadımköy Durum Analizi-6 İçin Rüzgâr Türbini Adedi 

Bara Adet [TİP 1] Adet [TİP 2] 

n140 1 1 

n141 0 2 

n142 0 2 

n143 1 0 

n144 0 0 

n139 0 2 

n138 0 3 

n137 0 0 

n149 0 2 

n148 1 0 

n147 0 2 

n103 0 0 

n132 1 2 

n100 1 0 

 

Tablo 61 Hadımköy Durum Analizi-6 İçin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-1 TİP-2 

Bara K1 K2 K1 

n140 0 0 0 

n141 0 0 0 

n142 1 0 0 

n143 21 0 0 

n144 8 2 0 

n139 3 0 0 

n138 1 3 1 

n137 8 1 0 

n149 0 0 0 

n148 23 7 0 

n147 8 0 0 

n103 2 1 0 

n132 3 0 0 

n100 2 0 1 

 

Elde Edilen Sonuçların Özeti ve Supercharger Kullanımı Ek Durumunun İrdelenmesi: 

Alibeyköy ve Hadımköy için elde edilen sonuçların özeti Sonuçlar ve Yorumlar başlığı 

altında yer almaktadır. 
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5.5.4.2.Rekonfigürasyon Problemi İçin Elde Edilen Sonuçlar 

A. Bilgisayar Uygulaması Ayrıntıları 

Arttırılmış ε-kısıtlı yaklaşım (augmented ε-constraint method – AUGMECON) GAMS 

kullanılarak kodlanmıştır ve ticari çözücü CPLEX her bir alt problem için optimizasyonu 

gerçekleştirmiştir. Geri ileri süpürme (backward-forward sweep) yük akışı ve “ideal sonuca 

benzerlik tabanlı sıralama tercihi yöntemi” (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution - TOPSIS) algoritmaları MATLAB kullanılarak uygulanmıştır. Doğrulama 

aşamasında kullanılan en iyi bilinen Pareto front’un (Pareto optimal grup içindeki amaç 

fonksiyonlarının değerler kümesinin) hesaplanması, dağıtım sisteminin optimal 

konfigürasyonunda genellikle kullanıldığı gibi [5.75] optimal Pareto front’un doğrudan 

yenilenmesini sağlayan bir genetik algoritması (GA) ile gerçekleştirilmiştir. 

B. 33 baralı dağıtım sistemi örneği 

1) Şebeke verisi ve çok amaçlı optimizasyon: Öncelikle, önerilen yaklaşımın 12,66 kV’luk 33 

baralı sisteme [76] uygulanması incelenmektedir. Kabul edilebilir bara gerilimi aralığı [0,9 

pu, 1,1 pu] değerine ayarlanmaktadır. Kollar üzerindeki aktif (reaktif) güç akışının karelerinin 

lineerleştirilmesi için -3750 kW (kvar) değerinden 3750 kW (kvar) değerine kadar eşit bir 

şekilde ayrılmış 76 ara nokta kullanılarak SOS2 yaklaşımı tekniği uygulanmaktadır. En 

yüksek empedansa sahip olan kolun arıza oranı 0,4 arıza/yıl ve en düşük empedansa sahip 

olan kolun arıza oranı 0,1 arıza/yıl olarak alınmaktadır. Diğer tüm kollar için bu değerler 

doğrusal enterpolasyon kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir kolun ortalama onarım süresi 

iki saate eşit olarak düşünülmektedir. Dağıtım sistemi tarafından elektrik sağlanan toplam 

müşteri sayısı M=18200; bu müşterilere ait aktif ve reaktif güç talebi ise sırasıyla 3715 kW ve 

2000 kvar olarak alınmaktadır. Her bir baraya bağlı müşteri sayısı ise [5.54]’teki ile aynıdır. 

AUGMECON yaklaşımının uygulanması için 200 adet şebeke noktası kullanılmaktadır ve 

domine edilmeyen çözümler seti elde edilmektedir. Daha sonra, bu çözümlere karşılık gelen 

radyal konfigürasyonlar, fizibilite ve tam yük akışı algoritması uygulandıktan sonra domine 

edilmemiş olma açılarından doğrulanmaktadır. Domine edilmeyen çözümlerin güncellenmiş 

seti ve karşılık gelen radyal konfigürasyonlar sırasıyla Tablo 62 ve Tablo 63’de 

sunulmaktadır.  

2) Pareto front değerlendirmesi ile doğrulama aşaması: 33 baralı şebeke 50751 olası radyal 

konfigürasyona sahip olduğundan [5.77] bu konfigürasyonlar üzerinde tam bir analiz 
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gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, tam analizden domine edilmeyen çözümlerin kaydedildiği 

Tablo 10.59’da gösterilmektedir. 

Sonuçlar ayrıca; kırmızı çemberlerin AUGMECON ile bulunan sonuçları belirttiği ve ‘artı’ 

işaretlerinin tam Pareto front’un noktalarını gösterdiği Şekil 75’de verilmektedir.  

Tablo 10.57 ve Tablo 10.59 arasındaki karşılaştırmalardan, tam Pareto front’un 

oluşturulmasındaki AUGMECON’un üstün performansı açık bir şekilde görülmektedir. 

Gerçekte, AUGMECON tarafından (doğrulama aşamasından sonra) elde edilen 14 çözüm de 

tam Pareto front’a aittir. Başka bir ifadeyle, tam Pareto front’un 16 çözümünden 14’ü elde 

edilmektedir. Elde edilemeyen çözümler ise Çözüm-3 ve Çözüm-5’tir. 

Tablo 62 33 Baralı Dağıtım Sistemi İçin Doğrulama Aşamasından Sonra Elde Edilen 

 

Çözüm  

Numarası 

Kayıplar 

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl] 

AENS 

[kWh/tüketici/yıl] 

1 139,5513 1,1048 0,4422 

2 139,9780 1,0327 0,4118 

3 141,9160 1,0173 0,4056 

4 142,4292 1,0162 0,4054 

5 146,2891 1,0042 0,3998 

6 146,5133 1,0031 0,3995 

7 146,6658 1,0021 0,3999 

8 148,6078 0,9982 0,3991 

9 150,2031 1,0003 0,3984 

10 150,2483 0,9991 0,3982 

11 150,9774 0,9910 0,3952 

12 152,5900 0,9871 0,3943 

13 156,0999 0,9847 0,3936 

14 161,5802 0,9841 0,3935 

 
Tablo 63 33 Baralı Dağıtım Sistemi Çözümleri İçin Açık Kollar 

 

Çözüm Numarası Açık Kollar 

1 7-8, 9-10, 14-15, 32-33, 25-29 

2 7-8, 9-10, 14-15, 28-29, 32-33 

3 7-8, 9-10, 14-15, 28-29, 18-33 

4 7-8, 10-11, 14-15, 28-29, 18-33 

5 7-8, 9-10, 14-15, 17-18, 28-29 

6 7-8, 10-11, 14-15, 17-18, 28-29 

7 9-10, 14-15, 28-29, 8-21, 18-33 

8 10-11, 14-15, 28-29, 8-21, 18-33 

9 7-8, 9-10, 14-15, 16-17, 28-29 

10 7-8, 10-11, 14-15, 16-17, 28-29 

11 9-10, 14-15, 17-18, 28-29, 8-21 

12 10-11, 14-15, 17-18, 28-29, 8-21 
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13 10-11, 14-15, 16-17, 28-29, 8-21 

14 10-11, 13-14, 16-17, 28-29, 8-21 

 
Tablo 64 Tam Analiz İle Elde Edilen Pareto Optimal Çözümler 

 

Çözüm  

Numarası 

Kayıplar 

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl] 

AENS 

[kWh/tüketici/yıl] 

1 139,5513 1,1048 0,4422 

2 139,9781 1,0327 0,4118 

3 140,7058 1,0316 0,4116 

4 141,9163 1,0173 0,4056 

5 142,4292 1,0162 0,4054 

6 144,5780 1,0160 0,4054 

7 146,2891 1,0042 0,3998 

8 146,5133 1,0031 0,3995 

9 146,6658 1,0021 0,3999 

10 148,6078 0,9982 0,3991 

11 150,2031 1,0003 0,3984 

12 150,2483 0,9992 0,3982 

13 150,9774 0,9910 0,3952 

14 152,5900 0,9871 0,3943 

15 156,1000 0,9847 0,3936 

16 161,5802 0,9841 0,3936 
 

 

 

 
Şekil 75 33 Baralı Dağıtım Sistemi İçin Tam Pareto Front (Siyah) Ve En İyi Bilinen Pareto Front (AUGMECON İçin) 

3) TOPSIS ile çözüm sıralaması: Son olarak güncellenmiş domine edilmeyen çözümler setine 

TOPSIS yöntemi uygulanmaktadır. TOPSIS’in uygulanması için özelliklerin bağıl ağırlıkları; 

aktif güç kayıpları için 0,3, SAIFI için 0,35 ve AENS için 0,35 olarak alınmaktadır. Genelliği 

kaybetmeden, sistem kayıplarına (%30) göre güvenilirliğe (%70) daha fazla önem vermek 

amacıyla bu değerlerin bir karar vericiyi gösterdiği varsayılmıştır. 

Sıralamaya ait ilgili sonuçlar Tablo 65’de sunulmaktadır. İlk sıraya koyulan domine 

edilmeyen çözüme karşılık gelen radyal topoloji ise Şekil 76’da gösterilmektedir.   

Tablo 65 33 Baralı Dağıtım Sistemi İçin TOPSIS Kullanılarak Sıralanan 

 

Çözüm 

Numarası 

Benzerlik 

Endeksi 

Kayıplar 

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl] 
AENS 
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[kWh/tüketici/yıl] 

5 0,7855 146,2891 1,0042 0,3998 

3 0,7850 141,9160 1,0173 0,4056 

4 0,7843 142,4292 1,0162 0,4054 

6 0,7842 146,5133 1,0031 0,3995 

7 0,7812 146,6658 1,0021 0,3999 

8 0,7503 148,6078 0,9982 0,3991 

11 0,7227 150,9774 0,9910 0,3952 

10 0,7183 150,2483 0,9991 0,3982 

9 0,7166 150,2031 1,0003 0,3984 

2 0,7106 139,9780 1,0327 0,4118 

12 0,6979 152,5900 0,9871 0,3943 

13 0,6429 156,0999 0,9847 0,3936 

14 0,5715 161,5802 0,9841 0,3935 

1 0,4285 139,5513 1,1048 0,4422 

 
 

Şekil 76 En Üst Sıradaki Çözüm İçin Radyal Konfigürasyon (33 Baralı Dağıtım Ağı) 

 

4) Hassasiyet analizinin sonuçları: Hassasiyet analizinin sonuçları Tablo 66’da verilmektedir. 

Amaç ağırlıklarının değişimi ile uyumlu olarak 33 baralı şebeke için Pareto front’u oluşturan 

çözümlerin farklı sıralamaları gösterilmektedir. Gösterilen durumların değişkenliğini 

azaltmak amacıyla, güvenilirliği ifade eden iki amacın (SAIFI ve AENS) ağırlıkları,    

           olarak elde edilen değerle aynı değerde alınır. Bu ifadede         toplam 

kayıpların ağırlığını göstermektedir. Bu sayede yalnızca         parametresi hesaba katılmış 

olur. 

Tablo 66 33 Baralı Şebeke İçin Amaç Ağırlıklarına Göre Sıralamanın Hassasiyet Analizi 

         

 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

rank sol. #     
  sol. #      

  sol. #      
  sol. #      

  sol. #      
  sol. #      

  sol. #      
  sol. #      

  sol. #     
   sol. #      

  sol. #      
  

1 14 1 11 0.896 6 0.822 5 0.786 3 0.815 3 0.843 2 0.871 2 0.911 2 0.943 2 0.969 1 1 

2 13 0.996 12 0.893 7 0.820 3 0.785 4 0.809 4 0.832 3 0.864 3 0.879 3 0.888 1 0.940 2 0.981 

3 12 0.979 13 0.872 5 0.819 4 0.784 2 0.7697 2 0.823 4 0.849 4 0.860 1 0.875 3 0.892 3 0.892 

4 11 0.952 8 0.864 8 0.812 6 0.784 5 0.753 5 0.728 1 0.724 1 0.803 4 0.866 4 0.869 4 0.869 

5 10 0.889 10 0.860 11 0.808 7 0.781 6 0.748 6 0.721 5 0.711 5 0.702 5 0.697 5 0.695 5 0.694 

6 8 0.884 9 0.854 12 0.793 8 0.750 7 0.744 7 0.716 6 0.703 6 0.692 6 0.687 6 0.685 6 0.684 

7 9 0.881 7 0.850 10 0.793 11 0.723 8 0.694 8 0.651 7 0.697 7 0.686 7 0.680 7 0.678 7 0.677 

8 7 0.859 6 0.849 9 0.790 10 0.718 10 0.650 1 0.636 8 0.621 8 0.604 8 0.594 8 0.590 8 0.589 

9 6 0.859 5 0.843 4 0.762 9 0.717 9 0.650 9 0.597 9 0.559 9 0.536 9 0.524 9 0.518 9 0.517 
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10 5 0.851 14 0.837 3 0.758 2 0.711 11 0.646 10 0.596 10 0.558 10 0.535 10 0.522 10 0.516 10 0.514 

11 4 0.744 4 0.749 13 0.753 12 0.698 12 0.612 11 0.584 11 0.538 11 0.508 11 0.491 11 0.483 11 0.481 

12 3 0.738 3 0.743 14 0.696 13 0.643 13 0.543 12 0.539 12 0.483 12 0.444 12 0.422 12 0.411 12 0.408 

13 2 0.611 2 0.622 2 0.657 14 0.572 1 0.538 13 0.453 13 0.377 13 0.317 13 0.276 13 0.255 13 0.249 

14 1 0 1 0.163 1 0.304 1 0.429 14 0.462 14 0.364 14 0.276 14 0.197 14 0.125 14 0.060 14 0 

Beklendiği üzere,           ve           olan çözümlerin sıralaması birbirine zıttır. Bu 

gerçek pratikte güvenilirlik ve kayıpların çakıştığını göstermektedir.         parametresi 

0’dan 1’e arttığı zaman, sıralamanın sonuna doğru ilk olarak en üst sıralardaki çözümlerin bir 

kademeli geçişi vardır.         parametresinin orta değerleri bazı baskın üst sıralı çözümlerin 

vurgulanmasına yol açar. Örneğin,             ve             alınmasıyla ilk yedi 

pozisyon aynı çözümleri verir ve yalnızca sıralamanın son bölümü farklı olur. Kayıpların 

ağırlıklarının 0,4’ten 0,9’a kadar alınmasıyla 2., 3. ve 4. çözümler her zaman ilk 4 pozisyonda 

yer alır. Bu gerçek, Tablo 67’de sunulduğu gibi tüm çözümler için ortalama benzerlik 

endekslerini yansıtmaktadır. Burada en yüksek değerler çözümler 2, 3 ve 4’ü göstermektedir. 

Tablo 67 33 Baralı Şebeke İçin Benzerlik Endeksi 

 

Çözüm Numarası  ̅ 
  

1 0,583 

2 0,806 

3 0,827 

4 0,817 

5 0,753 

6 0,749 

7 0,744 

8 0,696 

9 0,649 

10 0,650 

11 0,646 

12 0,608 

13 0,521 

14 0,417 

 

C. Taiwan power company (TPC) dağıtım sistemi örneği 

1) Şebeke verisi ve çok amaçlı optimizasyon: Önerilen yöntemin gerçek bir dağıtım sistemi 

üzerinde uygulanabilirliğini göstermek amacıyla Taiwan Power Company (TPC) dağıtım 

sistemi incelenmiştir. Bu sistem; 11 fidere, 83 normalde kapalı kola ve 13 normalde açık kola 

sahiptir. Dengeli bir üç fazlı sistem göz önüne alınarak veriler temin edilmiştir. Sistemin 

nominal gerilimi 11,4 kV ve kabul edilebilir gerilim aralığı ise [0,9 pu, 1,1 pu]’dir.   

Kollar üzerindeki aktif (reaktif) güç akışının karelerinin lineerleştirilmesi için -6000 kW 

(kvar) değerinden 6000 kW (kvar) değerine kadar eşit bir şekilde ayrılmış 121 ara nokta 
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kullanılarak SOS2 yaklaşımı tekniği uygulanmaktadır. Kolların arıza oranları için 33 baralı 

sistem için belirlenen değerler kullanılmaktadır ve ortalama onarım süresi 2 saat olarak 

düşünülmektedir. Dağıtım sistemi tarafından elektrik sağlanan toplam müşteri sayısı 

M=17596; bu müşterilere ait aktif ve reaktif güç talebi ise sırasıyla 28350 kW ve 20700 kvar 

olarak alınmaktadır. Her bir baraya bağlı müşteri sayısı, tüm müşterilerin 2 kVA’e eşit bir güç 

talebi olduğu varsayılarak belirlenmektedir. 

AUGMECON yaklaşımının uygulanması için 200 adet şebeke noktası kullanılarak domine 

edilmeyen çözümler seti elde edilmektedir. Domine edilmeyen çözümlere karşılık gelen 

radyal konfigürasyonlar, fizibilite ve tam yük akışı algoritması uygulandıktan sonra domine 

edilmemiş olma açılarından doğrulanmaktadır. Domine edilmeyen çözümlerin güncellenmiş 

seti ve karşılık gelen radyal konfigürasyonlar sırasıyla Tablo 68 ve Tablo 69’da 

sunulmaktadır.  

Tablo 68 TPC Dağıtım Sistemi İçin Doğrulama Aşamasından Sonra Elde Edilen 

 

Çözüm 

Numarası 

Kayıplar 

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl] 

3 471,4274 0,7884 

4 471,6187 0,7883 

2 470,3662 0,7912 

1 470,0562 0,8091 

 

 
Tablo 69 TPC Dağıtım Sistemi Çözümleri İçin Açık Kollar 

 

Çözüm 

Numarası 
Açık Kollar 

1 7-8,14-15,37-38,43-44,46-47,70-71,80-81,93-94,6-62, 

13-49,16-21,19-30,32-37 

2 7-8,14-15,38-39,43-44,46-47,70-71,80-81,93-94,6-62, 

13-49,16-21,19-30,32-37 

3 7-8,38-39,43-44,46-47,70-71,80-81,93-94,6-62,13-49, 

15-86,16-21,19-30,32-37 

4 7-8,37-38,41-42,46-47,61-62,70-71,80-81,93-94,13-49, 

15-86,16-21,19-30,32-37 

2) Pareto front değerlendirmesi ile doğrulama aşaması: TPC sistemi için radyal 

konfigürasyonların toplam sayısı 6,04x1011’dir ve bu nedenle bunların tamamının tam bir 

analizi fizibl değildir. Çözüm uzayını geniş bir şekilde araştırmak amacıyla, rastgele sayı 

çıkarımı için farklı çekirdeklerle 200 kez çalıştırılan çok amaçlı GA kullanılmıştır. Bu 

durumda, çeşitli düğümlerdeki tüketici sayısı ve müşteri boyutunun değişkenliği, Tablo 
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64’den görülebileceği gibi genellikle çakışmayan SAIFI ve AENS amaçları ile sonuçlanır. Bu 

nedenle, daha fazla analiz için yalnızca kayıplar ve SAIFI dikkate alınmıştır. Sonuçlar Tablo 

68’de özetlenmiştir. Tablo 68’e göre AUGMECON tek bir çalışma ile TPC sistemi için 

tamamı en iyi bilinen Pareto front’a ait olan 4 domine edilmeyen çözüm elde etmektedir. 

3) TOPSIS ile çözüm sıralaması: TOPSIS yönteminin uygulanması için bağıl ağırlıklar, 33 

baralı sistem örneğinde kullanılan karar verme ile tutarlı olacak şekilde (kayıplar için 0,3 ve 

SAIFI için 0,7) seçilmiştir. 

Sıralamaya ait ilgili sonuçlar Tablo 70’de sunulmaktadır. İlk sıraya koyulan domine 

edilmeyen çözüme karşılık gelen radyal topoloji ise Şekil 77’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 70 Pareto Optimal Çözümleri İçin TOPSIS Kullanılarak Sıralanan 

Çözüm 

Numarası 

Benzerlik 

Endeksi 

Kayıplar 

[kW] 

SAIFI 

[arıza/yıl] 

3 0,8994 471,4274 0,7884 

4 0,8875 471,6187 0,7883 

2 0,8595 470,3662 0,7912 

1 0,1125 470,0562 0,8091 

 

 

Şekil 77 En Üst Sıradaki Çözüm İçin Radyal Konfigürasyon (TPC Dağıtım Sistemi) 

 

4) Hassasiyet analizinin sonuçları: Bu durumda, iki amaç ile         kayıplar ağırlığı olmak 

üzere SAIFI ağırlıkları                  olarak elde edilir. 

33 baralı şebekede olduğu gibi, Tablo 71’deki sonuçlardan görülebileceği üzere           

ve           ile elde edilen sıralama birbirine zıttır. Başka bir ifade ile güvenilirlik ve 

kayıplar çakışan amaçlardır ve en üst sıralardaki çözümlerde kademeli bir geçiş vardır. Tablo 
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72’den ortalama benzerlik indeksinin en yüksek değerinin Çözüm-2’ye karşılık geldiği 

görülebilir. 

Tablo 71 TPC Sistemi İçin Amaç Ağırlıklarına Göre Sıralamanın Hassasiyet Analizi 

 
         

 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

rank sol. #     
   sol. #     

   sol. #     
   sol. #     

   sol. #     
   sol. #     

   sol. #     
   sol. #     

   sol. #     
   sol. #     

   sol. #     
   

1 4 1 3 0,987 3 0,972 3 0,954 3 0,930 3 0,899 2 0,858 2 0,855 2 0,847 2 0,825 1 1 

2 3 0,995 4 0,986 4 0,969 4 0,949 4 0,922 4 0,888 3 0,856 3 0,793 3 0,692 1 0,533 2 0,803 

3 2 0,861 2 0,860 2 0,861 2 0,860 2 0,860 2 0,860 4 0,840 4 0,772 4 0,664 3 0,501 3 0,122 

4 1 0 1 0,014 1 0,031 1 0,052 1 0,078 1 0,113 1 0,160 1 0,228 1 0,336 4 0,467 4 0 

 
Tablo 72 TPC Sistemi İçin Ortalama Benzerlik Endeksi 

 

Çözüm Numarası  ̅ 
  

1 0,230 

2 0,850 

3 0,791 

4 0,769 

 

D. Hesaplama performansı 

Benzetim çalışmaları iki adet 6 çekirdekli işlemcisi olan, 3,46 GHz çalışma frekansına ve 96 

GB RAM’e sahip 64 bit Windows işletimi kullanan bir iş istasyonu ile gerçekleştirilmiştir. 

İncelenen test durumları için çok amaçlı optimizasyon yönteminin hesaplama istatistikleri 

Tablo 73’de sunulmaktadır.  

 
Tablo 73 Örnek Testler İçin AUGMECON’a Ait Hesaplama Karakteristikleri 

 

Şebeke 33 bara TPC 

Optimallik Aralığı(%) 0 0 

Eşitlik sayısı/alt problem 656 1727 

Değişken sayısı/alt problem 6172 24959 

Ayrık değişken sayısı /alt problem 37 96 

Şebeke noktası sayısı 200 200 

Toplam zaman(sn.) 192 512 

Toplamda 1 saniyeden az olan doğrulama aşamasına ve TOPSIS yönteminin uygulanmasına 

ait hesaplama süreleri ihmal edilebilir. Hızlandırma algoritmalarının uygulanması nedeniyle, 

yalnızca gerçekten çözülen optimizasyon alt problemleri domine edilmeyen çözümler 

verilmiştir.  
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GA yöntemine ait hesaplama yükü Tablo 74’de verilmiştir. AUGMECON’un toplam 

zamanını GA’nın hesaplama yükü ile karşılaştırırsak, AUGMECON’un hesaplama süreleri 

açısından daha uygun olduğu açıktır. 

Tablo 74 Örnek Testler İçin GA’nın Hesaplama Zamanı 

 

Şebeke 33 bara TPC 

Ortalama değer [sn.] 281 2138 

Standart sapma [sn.] 51 531 

SOS2 yöntemi kullanılarak aktif ve reaktif güçlerin karelerinin lineerleştirilmesi amacıyla 

kullanılan ara noktaların sayısı yöntemin hesaplama performansını doğrudan etkilemektedir. 

Diğer yakınsama yöntemlerine benzer şekilde, ara noktaların sayısının rasgele seçimi 

sonuçları etkileyebilir. Buna rağmen, benzer problemlerinden üstesinden gelmek amacıyla, 

ara noktaları düzenleyen ve en uygun sayıyı belirleyebilen çeşitli seçim yöntemleri 

önerilmiştir [5.78]. 

Sunulan çalışmada, kullanılan ara nokta sayısının yalnızca toplam kayıp değerleri üzerinde bir 

etkisi bulunmaktadır. 

SAIFI ve SAIDI sonuçları, hesaplamalarında aktif ve reaktif güç değerleri içermedikleri için 

belirgin bir şekilde etkilenmemektedirler.  

AENS kollar üzerindeki aktif güç akışına doğrusal bir şekilde bağlıdır. SOS2 lineerleştirme 

yöntemi yalnızca doğrusal olmayan bileşenlere uygulandığı için AENS değeri SOS2 

lineerleştirmesinden etkilenmemektedir.   

SOS2 lineerleştirmesinin olası etkilerini incelemek amacıyla, aktif güç kayıplarını ve SAIFI 

minimizasyon amaçlarını kullanarak 33 baralı sistem üzerinde çeşitli testler 

gerçekleştirilmiştir. Pareto optimal setin oluşturulmasında bin adet şebeke noktası 

kullanılmıştır. Aktif (reaktif) güç akışları -3750 kW (kvar)’tan 3750 kW (kvar)’a kadar bir 

aralıkta değerlendirilmiştir. Referans olarak 5 kW adımlı durum alınarak hesaplanan yaklaşık 

aktif gücün mutlak ortalama değeri ile birlikte sonuçlar Tablo 75’de verilmektedir.  

Tablo 75 SOS2 Yaklaşımının Hesaplama Zamanı Ve Yakınsama Hatası Arasındaki İlişki 

 

Adım 

[kW] 
Ara nokta sayısı 

Mutlak ortalama hata 

[%] 

zaman 

[sn.] 

5 751 Referans durum 623 

15 501 0,004 345 

25 301 0,020 186 
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50 151 0,092 109 

100 76 0,452 64 

150 51 0,949 38 

Görece olarak küçük hata değerleri için hesaplama zamanının kayda değer derecede azaldığı 

görülmektedir. Buna rağmen uygun sayıda ara noktanın seçilmesi probleme bağlıdır. Kayda 

değer hataların oluştuğu durumda bir ara nokta seçme yöntemi geliştirilmelidir. Ortaya çıkan 

Pareto optimal çözümlerin sayısı ve radyal şebeke topolojileri tüm durumlar için aynıdır. Bazı 

doğrusal AC optimal güç akışı modellerinin [70] karesel fonksiyonları lineerleştirmek için 

SOS2 değişkenlerinden faydalandığı belirtilebilir. Bunun nedeni SOS2 yöntemi optimizasyon 

problemi için fazladan bir ikili (binary) değişken ortaya çıkarmaz ve lineerleştirme hataları 

genellikle oldukça küçük değerlerdir.    

 

5.5.5. İşletim Koşullarını da Dikkate Alan Optimum Konumlandırma ve Boyutlandırma 

Programı  

Proje kapsamında GAMS programına girdi verip program icrası sonucunda oluşan çıktıyı 

kullanıcıya gösteren, Java tabanlı bir desktop uygulaması (GAMS UI) geliştirilmiştir. 

Programa ait gereksinimler ve kısıtlamalar şu şekildedir: 

 Arayüz Windows ortamında çalışmaktadır. 

 Java 1.8 runtime, GAMS ve Microsoft Excel ilgili bilgisayarda yüklü olmalıdır. 

 GAMS için Mosek çözücüsü kullanılmalıdır. 

 

5.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 

 

Mevzuat açısından ilgili kısıtlamalar şu şekilde belirtilebilir: 

 28783 Sayılı 2 Ekim 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 

 28783 Sayılı 2 Ekim 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 
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 29662 Sayılı 23 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” 
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6. HES ENTEGRASYONU 

6.1.Giriş ve Teorik Çerçeve 

 

Proje, dağıtık üretim (DG) tesisleriniden olan hazneli elektrik santrallerinin (HES), dağıtım 

sistemine entegrasyonu sonucunda yaşanabilecek olası problemlerin tanımlanması ve 

benzetim çalışmaları ile karşıt önlemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Enerji dağıtım 

sistemlerinin özelleştirilmesinin temel amaçlarından biri dağıtım sisteminin verimli 

işletilmesini sağlayarak, son kullanıcılara elektrik enerjisini kaliteli ve kesintisiz 

ulaştırılmasını sağlamaktır.  

Dağıtık üretim tesislerinin enerji dağıtım sistemine entegrasyonunda kullanılan uluslararası 

standartlar, normlar, IEEE 1547 standardı ve diğer ülke uygulamaları, Türkiye’deki konu ile 

ilgili yönetmelikler, düzenlemelerden faydalanılarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir 

6.2.Projenin amacı, kapsamı ve önemi 

 

Dağınık Dağınık üretim tesislerinin enerji dağıtım sistemine entegrasyonlarının onay süreç 

metodolojisinin belirlenmesi, örnek uygulamalar ve benzetim çalışmaları üzerinden 

desteklenmesi amaçlanmıştır.  

Güç sistemleri içerisinde bir ünitenin dağınık üretim tesisi olarak tanımlanabilmesi için 

aşağıdaki üç özelliğe temel olarak sahip olması gerekmektedir.  

1. Dağıtım sistemi içerisinde 34,5 kV veya alt gerilim seviyesine bağlanması,  

2. Güçlerinin birkaç kW’tan 10 MW’lara kadar olması (Bazı durumlarda aşabilir),  

3. DG’ler, elektrik tüketicileri, enerji servis firmaları, üretim firmaları, bazen de iletim ve 

dağıtım sistem operatörleri tarafından kurulması.  

Dağıtım sistemine entegrasyonu sağlanan üretim birimleri, gerek enerji sisteminde gerekse 

tüketici tarafında oluşan yük akışlarını ve gerilim profilini oldukça etkilemektedir. Bu etkiler 

dağıtım sistemi ve DG işletme karakteristiğine göre olumlu veya olumsuz etki edebilecek 

düzeydedir. DG entegrasyonu esnasında oluşan olumlu etkiler sistemi destekleyecek olup 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir;  

 Gerilim desteği ve güç kalitesi parametrelerinde iyileşme,  

 Hat ve trafo kayıplarının azaltılması,  



 
 

Hizmete Özel 
198 

 

 İletim ve dağıtım kapasitesinin serbest kalmasının sağlanması,  

 Yeni oluşturulması veya yükseltilmesi gereken İletim&Dağıtım altyapısının 

geciktirilebilmesi  

 Şebeke güvenirliliğinde iyileşmelerin sağlanması  

Dağıtılmış üretim entegrasyonlarında gerilim regülasyonu, gerilim flikeri, harmonik 

bozunum, adalaşma, topraklama uygunluğu, aşırı akım koruma koordinasyonu, kapasite 

sınırları, kayıplar ve güvenirlilik çok iyi değerlendirilmelidir.  

Radyal dağıtım şebekelerinde gerilim regülasyonu, trafoların kademe değiştiricileri ve 

anahtarlanan kapasitörler ile sağlanmaktadır. Ancak bu uygulama radyal yük akışları içindir 

ve dağıtılmış üretimin entegrasyonu iyi planlanmadığında bu regülasyon ile çakışabilir.  

DG’nin güç sistemleri içerisinde bağlantı noktasının uygun olmamasından dolayı dağıtım 

bölgesinin gerilim profilinin bozulduğu bilinmektedir. Bu durumda DG’ler bazı kullanıcılarda 

yüksek gerilime de neden olabilmektedirler. Örneğin bir dağıtım trafosu sonrası küçük ölçekte 

bir tüketim biriminin bulunduğu noktaya dağıtılmış üretim kaynağı tesis edildiğinde üretim 

kaynağında üretilen reaktif güçten dolayı ya da oluşabilecek ters güçten dolayı kullanıcı 

tarafında gerilim nominal seviyesinin üzerine çıkabilir. DG’nin uyumsuz olarak 

yerleştirildiğinde yüksek gerilim ya da düşük gerilim profiline neden olabileceğini 

göstermektedir. Bunun için en doğru yol, tüm çalışma koşullarını içerecek şekilde yük akışı 

analizi gerçekleştirmektir. Bu analizde DG’ye yakın noktada istenilen sınırlar içinde kalınıp 

uzak noktalarda da sınırlar içinde kalınıp kalınmadığından emin olunmalıdır.  

DG entegrasyonlarında DG’nin bağlı olacağı fiderde az yük olması durumunda hatta oluşacak 

kayıpların incelenmesi gerekmektedir.  

Gerilim seviyesi ve hatta oluşacak kayıp değerlendirmelerinin yanında sisteme üretim birimi 

bağlanmasından dolayı oluşacak yeni kısa devre akımlarının uygunluğu değerlendirilmelidir.  

DG entegrasyonları sonucunda radyal çalışan şebeke yapısının çift yönlü beslemeye 

dönmektedir. Bu nedenle yapılacak olan kararlı durumdaki temel analizlerin yanında koruma 

koordinasyonunda gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.. 

6.3.Projeye ilişkin sorular ve/veya hipotezler 

6.4.Literatür Taraması 
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Dünya üzerinde elektrik sistemlerinde dağıtık üretimin miktarı, devletlerin teşvikleri ile doğru 

orantılı olarak artmakta ve elektrik sistemi aktörlerini değişen pazar şartları karşısında daha 

esnek kılmaktadır. Dünya genelindeki elektrik sistemlerinin çoğu özelleştirilmiş durumdadır. 

Avrupadaki elektrik pazarı ise çok uzun yıllardan beri özelleşme sürecini başarıyla 

yürütmektedir. Dağıtık enerji üretimine gösterilen ilginin artışı ve enerji politikalarında, enerji 

verimliliği konusunda yapılan iyileştirilmelerin sonucu olarak gelecekte elektrik 

sistemlerindeki dağıtık üretimin payı artacaktır.  

Dağıtık elektrik üretiminin sistem geneline sağladığı faydaların bazıları aşağıdaki gibidir;  

Enerji verimliliği: İyi planlanmış dağıtık elektrik üretimi, geleneksel sistemdeki kayıpların 

azalmasına yardımcı olacaktır. Özellikle uzun dağıtım hatlarındaki kayıplar, puant güç 

talebinde oluşan yüksek kayıplar ve üretim sırasında atık halde bırakılan ısı enerjisi, dağıtık 

elektrik üretiminde yoktur.  

Yakıt çeşitliliği: Sadece fosil yakıt kaynaklarına bağımlı olan büyük güçlü üretim tesislerine 

göre dağıtık elektrik üretim sistemleri çok daha çeşitli enerji kaynağı ile işletilebilirler. 

Bunların arasında yine doğalgaz gibi fosil yakıtlarına ilave olarak hazneli elektrik santralleri, 

güneş, rüzgâr, tarımsal atıklar, evsel organik atıklar ve jeotermal kaynaklar sayılabilir.  

Esneklik: Dağıtık üretim sistemleri küçük ve kurulumları son derece hızlı oldukları için, 

serbest piyasalarda ortaya çıkan fiyat artışlarından kolaylıkla faydalanabilirler. Yerleşim 

yerlerinde yoğunluğun artması sonucu veya puant tüketimin artış göstermesi sonucu ortaya 

çıkacak marjinal elektrik ihtiyacı artışının karşılanması, ölçeklenebilir dağıtık üretim 

sistemleri ile kolay ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca planlama ve 

inşaaları 5 ile 10 sene arasında yer alan merkezi güç santrallerindeki ilave risk maliyetleri ile 

dağıtık üretim sistemlerinde karşılaşılmaz.  

Karbon salınımlarının azaltılması: Dağıtık elektrik üretiminde, birim enerji başına ortaya 

çıkan karbon salımı, doğalgaza dayalı kojenerasyon santrallerinde geleneksel sistemlere göre 

daha az (yeni kömür bazlı termik santrallere göre % 40 daha az), fotovoltaik enerji gibi 

yenilenebilir enerjilerde sıfırdır.  

Yöresel kalkınma: Çoğu dağıtık elektrik üretimi sisteminde, yakın civarda mevcut bulunan 

yakıt kaynaklarını kullanılır (ör. Biyo-kütle, belediye atıkları). İlaveten dağıtık elektrik 

üretimi sistemlerinin kurulumunda yörede yeni işler yaratılır (ör. Binalarda fotovoltaik panel 

montajı) ve daha sürdürülebilir bir kalkınma sağlanır.  
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Arz sürekliliği: Merkezi sistemlerde dağıtım şebekesinde oluşan arızalar sebebiyle yüksek 

sayıda tüketici karanlıkta kalmaktadır. Dağıtık elektrik üretiminde ise, arızalanan bir sistemde 

çok daha az sayıda tüketici etkilenmektedir. Ayrıca akıllı şebeke yönetimi sayesinde, sistem 

arızasında bile diğer sistemlerin yönlendirilerek tüketiciye elektrik enerjisi sağlanması 

mümkündür. 

Arz güvenliği: Merkezi dağıtım ve iletim sistemlerinin arızalanma olasılıkları, üretim 

sistemlerine göre 10 ila 30 kat daha fazladır. Tüketiciler tarafından ihtiyaç duyulan güvenlik 

ve güç kalitesini yakalamak, merkezi dağıtım ve iletim sistemlerinde çok yüksek maliyetli 

yatırımlar gerektirmektedir. Buna karşılık, dağıtık elektrik üretiminde istenen her güvenlik 

düzeyinin yakalanması için düşük marjinal maliyetli çözümler mevcuttur (Örnek, ABD'de 

sivil havacılık navigasyon istasyonlarında şebeke yerine fotovoltaik sistemlerin arz güvenliği 

için tercih edilmesi).  

Sistem genelinde arz ve talebin daha dengeli buluşması: Çok sayıda talep noktasının ve az 

sayıda arz noktasının olduğu merkezi sistemlere karşılık, dağıtık elektrik üretiminde çok 

sayıda arz noktası bulunmaktadır. Bu durum, talep çeşitliliğinin daha uygun bir şekilde 

karşılanmasını ve merkezi sistemlere göre daha düşük kapasitede kurulu güce izin 

vermektedir. Yine akıllı şebeke yönetimi sayesinde, talep noktalarının ihtiyaç duyulduğunda 

arz noktaları olarak vazife görmeleri mümkün olmaktadır.  

Elektrik sistemindeki gelişmelerin geleceğe dair öngörülerinde dağıtık elektrik üretiminin 

miktarı açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, yaşanacak büyümenin dağıtık üretim tesislerinin 

şebeke içindeki konumuna ve miktarına pozitif yönde etki yapacağı şüphesizdir. Elektrik 

sistemlerinde dağıtık üretimin payındaki artış eğilimi çeşitli fırsatları ve zorlukları 

beraberinde getirmektedir ve elektrik sistemindeki çeşitli aktörleri (tüketici, üretici, ağ 

operatörü) farklı şekillerde etkilemektedir.  

Günümüzdeki geniş çaplı merkezi elektrik üretimi sisteminin geleceğin küçük çaplı dağıtık 

elektrik üretimi sistemine geçişinde dağıtık üretimin iki perspektifte sisteme etkili şekilde 

entegre edilebilmesi gerekmektedir. Bunlar; pazar entegrasyonu ve şebeke entegrasyonudur. 

Pazar entegrasyonu konusu dağıtık elektrik enerjisi üreticilerinin elektrik pazarına girişi ve 

diğer pazar elemanlarıyla kurumsal ve sözleşmeli anlaşmalarını kapsar. Ağ entegrasyonu ise 

yeni dağıtık elektrik üretimi ünitelerinin bağlantılarından ağ akışına kadar elektrik sisteminin 

yönetimini verimlilik çatısı altında ele alır.  
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Yakın geçmişe kadar elektrik sistemi, merkezi üretim ünitelerinin varlığıyla karakterize 

edilmekteydi. Yüksek gerilim ile enerji aktarımı ve orta gerilim seviyesinden enerji dağıtımı 

yapılmaktaydı. Dağıtım sisteminden bağlanan üretim birimlerinin bulunmadığı geleneksel 

sistem geçtiğimiz yıllarda hızlı şekilde değişmiştir. Günümüzde dağıtık üretim olarak 

isimlendirdiğimiz küçük ve orta ölçekli üretim sistemleri dağıtım şebekesine bağlanmaktadır.  

Dağıtık üretim şebekeye bağlanarak sadece yük akışını değil aynı zamanda arıza akımını da 

değiştirmektedir. Çoğu dağıtım şebekesi koruma sistemi anormal şebeke durumlarını arıza 

akımıyla normal yük akımına bakarak belirlemektedir. Çünkü dağıtık üretim, şebekenin arıza 

akımına olan katkısını değiştirebilmekte ve koruyucu sistemlerin çalışmasını 

etkileyebilmektedir. Dağıtık üretim tesislerinin bağlı olduğu fiderdeki arıza akımlarını ne 

kadar etkileyebileceği bağlı olan dağıtık üretim tesislerinin kapasitesiyle yakından ilgilidir.  

2.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre Fuarı'nda sunulan "Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Şebekeye Entegrasyonu" isimli bildiride yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 

dağıtık üretimlerin entegrasyonlarının olası etkilerinden şu şekilde bahsedilmektedir; 

"Ülkemizde iletim seviyesinden gerçekleşen önemli rüzgar enerjisi entegrasyonları 

bulunmaktadır. İletim sistemi, yapısı gereği, gücün farklı noktalardan entegrasyonuna olanak 

sağlayacak şekilde esnektir. İletim sisteminden gerçekleştirilen bu tür entegrasyonlarda daha 

çok frekans ve gerilim kararlılığı sorgulanmaktadır. Ancak dağıtım şebekesinden 

gerçekleşecek üretim entegrasyonlarında durum farklı olacaktır. Dağıtım sisteminde, 

yenilenebilir enerji entegrasyonları sonucu değişen enerji yapısında, yük akışı, kısa devre ve 

koruma koordinasyonu yapısının da değişmesi söz konusudur. Bu değişimin miktarının 

yüksek olması, enerji sisteminde ciddi gerilim ve güç dalgalanmaları ve enerji 

adalaşmalarında ise ciddi frekans ve gerilim dalgalanmaları oluşturabilecektir. Üretim 

entegrasyonları esnasında izlenecek ilk problem, üretim noktasında ve yakınındaki dağıtım 

baralarında oluşacak gerilim yükselmesidir. Bunun asıl nedeni, gerilim kontrolünün genelde 

TEİAŞ trafo merkezlerinde sekonder geriliminin, trafo kademe değiştiriciler ile kontrol 

ediliyor olmasıdır. Trafo merkezinin orta gerilim barasındaki gerilim değeri, en uçtaki fiderde 

oluşan gerilim düşümüne göre ayarlanmaktadır ve genelde gerilim düşümünü kompanze 

edebilmek adına nominal gerilimin belirli bir miktar üzerinde tutulmaktadır. Uzak bir noktada 

gerçekleşen büyük bir üretim entegrasyonunda, trafo merkezinde gerilimin bu değerde 

tutulması, aktarılan güç miktarına bağlı olarak üretim kaynağı noktasındaki gerilimin 

artmasına neden olmaktadır. Bir başka deyişle gerilim düşümü hesabı yapıldığında elde edilen 
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değer, üretim barasında kendisini gerilim yükselmesi olarak göstermektedir. Bu gerilim 

yükselmesinin oluşması, yakın dağıtım baralarında gerilimin çok değişken olmasına, tehlikeli 

gerilimler oluşmasına ve en kötü durumda üretilen gücün kısılmak zorunda kalınmasına neden 

olabilecektir. Üretim santrali barasında oluşacak gerilim yükselmesinin, dağıtım sistemine 

bağlantı noktasında oluşacak gerilim yükselmesinden daha fazla olacağı bilinmelidir. Bu 

nedenle daha tasarım aşamasında oluşabilecek gerilim yükselmeleri bilinmeli ve düzenleyici 

önlemler alınmalıdır.  

Gerilim yükselmelerinin önüne geçmenin en etkin yolu, üretimin entegre olduğu noktada bu 

üretimin tüketilebileceği yükün olduğundan emin olmaktır. Ancak üretim kaynağının olduğu 

noktada her zaman böyle bir tüketim bulunmayabilir. Bu nedenle gerilim yükselmesinin 

önüne geçebilmek için hattı elektriksel olarak kısaltmak gerekir. Hattın elektriksel olarak 

kısaltılması, kesitinin büyütülerek ya da paralel devre oluşturarak reaktansının küçültülmesi 

ile mümkündür. Hattın elektriksel olarak kısaltılması reaktansı düşürdüğü için ayrıca 

kayıplarda da ciddi avantaj sağlamaktadır.  

Üretim entegrasyonları esnasında izlenecek ikinci konu ise üretim kaynaklarından oluşacak 

kısa devre katkılarıdır. Dağıtım sisteminde oluşabilecek bir arıza durumunda, her bir üretim 

kaynağı, bağlandığı noktada bir kısa devre katkısı oluşturmaktadır. Bu kısa devre katkısının 

değeri, üretim santralinin tipine, kullandığı teknolojiye ve gücünün büyüklüğüne bağlı 

olmaktadır. Örneğin rüzgar türbinlerinde çift beslemeli endüksiyon generatörü kullanımında 

(DFIG), tam ölçekte frekans konverteri kullanan (FC) yapılara göre 4 kat daha fazla kısa 

devre katkısı oluşmaktadır. Klasik üretim yapısını kullanan hidroelektrik santrallerde ise bu 

katkı, nominal akımın 6 katını bulabilmektedir."  

En zorlu koruma sorunlarından biri de senkron olmayan tekrar kapamalar ve adalaşma 

durumudur. Senkron olmayan tekrar kapamalar yalnızca tekrar kapama ile korunan ve 

geleneksel aşırı akım koruma sistemlerinin de kullanıldığı şebekelerdeki adalaşma 

durumlarında oluşmaktadır. Adalaşma durumu senkron olmayan tekrar kapamalarla yakından 

ilgilidir. Tekrar kapamanın ölü süresi boyunca dağıtık üretim üniteleri fiderin izole kısmında 

bağlı olabilir. Bu durumda dağıtık üretim tesisi beslemeye devam edebilir. Bu da adalaşma 

durumu olarak ele alınabilir. Yük ve üretim arasında büyük bir dengesizlik mevcut ise 

generatörün hızı artabilir veya azalabilir bu da gerilim ve frekans değerlerinin standartlarca 

izin verilen değerlerin dışına çıkmasına sebep olabilir. Standartlarca belirlenen değerlerin 

dışına çıktığında dağıtık üretim ünitesi kendi koruma elemanlarınca tekrar kapamadan önce 
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devreden çıkarılabilirse asenkron tekrar kapamalar önlenmektedir. Adalaşma ve senkron 

olmayan tekrar kapama durumlarını önlemenin en etkili yolu budur. Bu noktada önemli olan 

adalaşma halinin ne kadar hızlı tespit edildiğidir. Adalaşma algılama yöntemleri üç kategoride 

incelenebilmektedir bunlar; Pasif metod, aktif metod ve geleneksel metod ile kumanda 

teknolojileridir.  

Dağıtılmış üretimin elektrik sistemine entegrasyonu konusundaki zorluklar sadece teknik 

değil aynı zamanda ticari ve mevzuatla ilgilidir. Dağıtım Sistemi Operatörünün (DSO) 

dağıtılmış üretimin sisteme bağlanmak ve ağ içinde dağıtılmış üretimden beslenmeye olanak 

tanımak gibi görevleri vardır. Genelde DSO dağıtım ağının planlama, işletme ve bakım 

sorumluluklarını üstlenmektedir. DSO'nun nihai tüketicilere elektrik sağlama konusunda 

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu görev elektrik perakende satış şirketlerince 

gerçekleştirilmektedir. Dağıtılmış üretim, şebeke yönetmeliğinin tasarım ve uygulama 

konularına açıkça eklenmezse yüksek maliyet dağıtılmış üretimin şebekeye entegrasyonu 

süresinde engel teşkil edebilir. Bu yüzden dağıtım şebekesi yönetmeliğinin ileride dağıtılmış 

üretimin entegrasyonunu nasıl etkileyebileceğini anlamak çok önemlidir. Elektrik sisteminin 

kendisi gibi şebeke yönetmeliği de büyük çaplı merkezi elektrik üretiminin standart kabul 

edildiği ve dağıtım ağlarının asıl olarak elektriği yüksek gerilim şebekelerinden nihai 

tüketicilere aktardığı dönemde hazırlanmıştır.  

Dağıtım şebekeleri, iletim şebeklerinden farklı olarak üretim birimlerinin bağlanması için 

tasarlanmamışlardır. Dağıtım şebekelerinin iletim şebekelerinden farkı olan genel 

karakteristiklerinden bir diğeri de genellikle radyal ve döngüsel tasarımlarıdır. İletim 

şebekeleri genel olarak örgüsel bir tasarıma sahiptir. Mevzuat yönünden bakıldığında bir 

dağıtım şebekesinin nitelikleri tam olarak açıklanmış değildir. Dağıtım şebekesi ismi belirli 

bir gerilim seviyesine verilmemiştir. İletim şebekeleri arasında belirli bir gerilim 

seviyesindeki ağ, dağıtım şebekesinin bir parçası olarak kabul edilebilir.  

IEEE Standartları Birliğinin yayınladığı "IEEE Recommended Practice for Interconnecting 

Distributed Resources with Electric Power Systems Distribution Secondary Networks" isimli 

metinde de dağıtık üretimin şebeke entegrasyonuyla ilgili çalışmalarda göz önünde 

bulundurulması gerekenlerden şu şekilde bahsedilmiştir;  

"Dağıtık üretimlerin şebeke entegrasyonları ile ilgili olarak birçok problem bulunmaktadır. Bu 

problemleri belirlemek için entegrasyon çalışmasının detaylı olarak incelenmesi 
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gerekmektedir. Yapılacak entegrasyon çalışması ile dağıtık üretimlerin şebeke ile paralel 

çalıştırılmasının, şebeke üzerindeki etkilerini belirlemesi gerekmektedir. Dağıtık üretim 

tesislerinin, şebekenin özelliklerini değiştirecek şekilde etkilemediğinin ispatlaması ve dağıtık 

üretim tesislerinin paralel biçimde şebekeye bağlanabilmesi için yapılacak düzenlemelerin 

kapsam - maliyet açısından değerlendirmesi gerekmektedir. 

Yapılacak olan entegrasyon çalışması ile en azından aşağıdaki husular belirlenebilmelidir;  

 Dağıtık üretimin arıza akımına katkısı ve şebekenin herhangi bir parçası üzerinde arıza 

durumuna etkisi,  

 Tesisin yüklenmesine göre çıkış değerlerinin belirlenmesi,  

 Dağıtık üretimin tipinin belirlenmesi (indüksiyon, senkron, inverter vb.) ve ilgili 

işletme sorunlarının belirlenmesi  

 İşletmede kalacak koruyucu elemanların minimum sayıda tutulması için atılacak 

adımlar  

 Dağıtık üretimin kapasitesi oranında, frekans ve gerilim değerlerine vereceği tepkiye 

ilişkin kullanılacak elektrik güç sistemi ekipmanları  

 Dağıtık üretim tesisinin kurulması önerilen noktadaki şebekenin ilgili değerleri 

(limitler vb.)  

 

Yerel sistem yüklerinin detaylı analizi ve bunların sistem performansı üzerine beklenen 

etkilerini içeren analiz, yük akışı analizi olarak aşağıdaki örneklere benzer adımları da dahil 

ederek yapılmalıdır.  

 Yükün maksimum ve minimum değerleri.  

 Yüklerin doğası gereği şebekeye ani giriş ve çıkışları olabilir. Örneğin büyük çaplı bir 

bölgedeki yüklerin kaybıyla şebekedeki koruma elemanları istenmeyen işlemler 

gerçekleştirebilir. Bu bölgeye bağlanmış bir üretim tesisi varsa bu işlemlerin 

gerçekleşme olasılığı daha da artar.  

 

Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu planlanırken bölgedeki şebekenin birçok 

noktasından izleme ve değerlendirme yapabilecek ekipmanların kullanımı konusunun da 

incelenmesi gerekmektedir. Örneğin primer fiderlerdeki arıza durumundan dolayı açma işlemi 
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gerçekleştirecek olan koruyucu elemanlar, şebeke değerleri normale döndüğünde tekrar 

kapama yapabilmelidir. Dağıtık üretim tesisleri şebekeye bağlandığında aşağıdaki durumlarla 

karşılaşma sıklığı artabilir.  

 Şebeke koruyucularının otomatik olarak kapama yapmasına izin verilmemesi  

 Şebeke koruyucularının yanlış (hatalı) açma kapamalar yapması (trip)  

 Transformatörün primer tarafında arıza olmaksızın ters yöndeki akımdan dolayı 

koruyucu elemanın açma işlemi gerçekleştirmesi.  

 

6.5.Projeye ilişkin tasarım - metotlar ve prosedürler 

 

Proje kapsamında aşağıdaki temel çıktılar elde edilmiştir:  

Literatür Taraması  

Oluşturulan literatür taraması raporunda dağıtık üretim tesislerinin dağıtım sistemine 

entegrasyonu esnasında karşılaşılabilecek problemlerden bahsedilmektedir. Bu problemler 

uluslararası literatür incelenerek, çeşitli ülkelerin şebeke yapıları incelenerek analiz modelleri 

üzerinde çeşitli durumlar gösterilmiştir.  

Söz konusu doküman EK-5’de verilmiştir.  

Avrupa’da HES Tesisleri ve Teknik Gezi İçin Değerlendirilen Ülkeler  

Oluşturulan raporda seçilen Avrupa ülkelerinin dağıtık üretim kategorisine giren HES 

birimleri, bu santrallerin güçleri ve sayısı ile yıllık üretim miktarları belirtilmekte ve önerilen 

ülkelerde uygulanan bazı teknikler ve standartlar anlatılmaktadır.  

Söz konusu doküman EK-6’de verilmiştir.  

Dağıtım Şebekelerinde Adalaşma Olayları  

Oluşturulan raporda dağıtım şebekelerinde gerçekleşebilen adalaşma olaylarıyla ilgili literatür 

taraması gerçekleştirilmiştir. Literatürde gerçekleştirilen yerli ve yabancı çalışmalar, ulusal ve 

uluslararası standartlar ile birlikte incelenmiş ve bir rapor çıktısı oluşturulmuştur.  

Söz konusu doküman EK-7’te verilmiştir.  
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Kayalık HES ve Sütlüce HES Tesislerinin Şebekeye Bağlantılarının Değerlendirilmesi  

Oluşturulan Kayalık HES ve Sütlüce HES tesislerinin mevcut şebeke verilerine dayalı 

oluşturulan sayısal şebeke modelleri incelenmiş, Kayalık HES ve Sütlüce HES tesislerinin 

şebekeye bağlanması sonucu oluşacak gerilim yükselmesi problemleri değerlendirilmiştir.  

Söz konusu doküman EK-8’te verilmiştir.   

İspir TM’de HES Tesislerinin Şebekeye Bağlantılarının Değerlendirilmesi  

Bu raporda oluşturulan İspir TM sayısal analiz modeli üzerinde farklı durumlar analizler 

yardımıyla incelenmiştir. Üretim birimleri her YG/OG transformatör için tek tek ve sırasıyla 

devreye alınarak yük akışı sonuçları değerlendirilmiştir.  

Söz konusu doküman EK-9’te verilmiştir.  

Bağlantı Talebinde Bulunan 18 MW Güneş Enerjisi Santralinin Farklı Noktalardan Şebekeye 

Bağlantısının Değerlendirilmesi  

Oluşturulan raporda lisanssız elektrik üretimi kapsamında başvuru talebi iletilen 18 MW 

gücündeki GES’in şebekeye bağlanacağı muhtemel noktalar için analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bu analizler gerçekleştirilirken maksimum yük durumu ve minimum yük durumuna ait 

senaryolar üzerinden incelemeler yapılmıştır.  

Söz konusu doküman EK-10’da verilmiştir.  

Bağlantı Talebinde Bulunan 2 MW Güneş Enerjisi Santralinin Farklı Noktalardan Şebekeye 

Bağlantısının Değerlendirilmesi  

Oluşturulan raporda lisanssız elektrik üretimi kapsamında başvuru talebi iletilen 2 MW 

gücündeki GES’in şebekeye bağlanacağı muhtemel noktalar için analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bu analizler gerçekleştirilirken maksimum yük durumu ve minimum yük durumuna ait 

senaryolar üzerinden incelemeler yapılmıştır.  

Söz konusu doküman EK-11’de verilmiştir.  

Üretim Birimlerinin Reaktif Güç Kontrollü Şekilde Çalıştırılmasının Şebekeye Etkileri  

Oluşturulan raporda bilgisayar ortamında oluşturulan örnek sayısal modeller yardımıyla 

üretim tesislerinin reaktif güç kontrolü ile elde edilebilecek faydalar değerlendirilmiştir. 



Hizmete Özel 
207 

 

Şebekedeki mevcut dağıtık üretim birimlerinin ve entegrasyonu planlanan tesislerin reaktif 

güç kontrolü ile şebekenin gerilim regülasyonunun düzenlenmesi, kayıpların optimizasyonu 

ve şebeke gerilim profilinin düzenlenmesi noktalarında faydalı olacaktır.  

Söz konusu doküman EK-12’de verilmiştir.  

Bağlantı Görüşü Verilmesinde Kullanılabilecek Akış Diyagramının Tanıtılması  

Gerçekleşmesi planlanan entegrasyonlar öncesinde dağıtık üretim tesislerinin şebekeye 

bağlanması esnasında karşılaşılabilecek sorunların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin 

değerlendirilebilmesi için bir metodoloji oluşturulması gerekmektedir. Metodoloji geliştirme 

çalışmalarında dağıtık üretimlerin şebeke entegrasyonu planlamalarında kullanılmak üzere bir 

akış diyagramı geliştirilmiştir. Bu raporda geliştirilen akış şemasında yer alan basamaklar ve 

bu basamakların dayandığı noktalar anlatılmıştır.  

Söz konusu doküman EK-13’da verilmiştir.  

HES Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Kullanılabilecek Akış Diyagramı  

Oluşturulan akış diyagramı dokümanında bölgede ağırlıklı bulunan dağıtık üretim tiplerinden 

biri olan HES tesislerinin dağıtım şebekesine entegrasyonunun değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek bir akış diyagramı geliştirilmiştir. Akış diyagramının geliştirilmesinde 

mevcut yönetmeliklerden faydalanılmıştır.  
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Şekil 78 Oluşturulan Akış Diyagramına Dair Görsel 

Söz konusu doküman EK-14’da verilmiştir.  

HES Tesisi Entegrasyonu Değerlendirme Basit Programı  

Projenin bu adımında, dağıtık üretim birimlerinden olan HES tesislerinin şebeke 

entegrasyonunda kullanılabilecek temel program geliştirilmiştir. Bu programın 

geliştirilmesindeki amaç, dağıtık üretim tesislerinin entegrasyonunun değerlendirilmesinde 
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yetkililerin hesap ve değerlendirmelerini hızlandırmak ve kolaylık sağlamaktır. Ayrıca 

geliştirilen temel program, farklı değerlendirmelere adapta edilebilecek ve MS Office 

programlarına sahip olan her bilgisayarda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Şekil 79 Geliştirilen Temel Programa Dair Görsel 

Söz konusu doküman EK-15’de verilmiştir. 

6.6.Kısıtlama ve sınırlamalar 

 

  



 
 

Hizmete Özel 
210 

 

7. SONUÇ VE YORUMLAR 

 

Seyahatlerde alınan bilgiler, yapılan gözlemler ve değerlendirmeler ve seyahat edilmeyen ülke 

raporlamaları sonucunda dağıtık enerjinin şebeke kalitesine etkilerinin tespiti ve giderilmesi 

ile ilgili değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 Dağıtık enerjinin tesisinden önce kapsamlı planlama çalışmaları gerektiren bir faaliyet 

olduğu görülmüştür. Bir yol haritası çıkarılmalı, en iyi dünya uygulama örneklerinden ve kötü 

tecrübelerden faydalanılmalıdır. 

 Mevzuat çalışması, sürdürülebilir yapıları kurgulamalı ve yol haritasına uygun 

olmalıdır. YEK, YEKDEM, dağıtık üretim, şebeke kodu, bağlantı kriterleri konuları tekrar 

tanımlanmalı ve şebekeyi ileride sıkıntıya sokmayacak düzenlemeler ortaya konulmalıdır. 

 Dağıtım şirketlerinin test merkezleri kurmasında fayda görülmüştür. Bu tip merkezler 

önerilmektedir. Bu test merkezlerinde öncelik, ölçümleme ve veri toplamaya verilmiştir. 

Böylelikle kullanılan bütün ekipmanın performansını izleyerek karar vermek hususunda 

önemli kolaylıklar yaşanmıştır.  

 İletişim altyapısı ve entegre bir bilişim alt yapısı kurulmadan dağıtık üretimlerinin 

devreye sokulması ciddi bir risktir. Enerji kalitesini bozma ihtimali yanında tedbir alınmadan 

işletilen bu yapılar, şebekenin topolojisini ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. 

İletişim-kontrol sistemleri sağlıklı olarak işletilemeden dağıtık üretim tesislerinin devreye 

alınması, kontrolsüz şebeke büyümesi, kısıt artışı ve yatırımda israfa neden olmaktadır.  

 Enerji depolama sistemlerinin dağıtık enerji sistemlerinin tesisinde önemli bir paya 

sahip olduğu ve uygun şekilde şebeke entegrasyonunun yapılması halinde yatırım 

faaliyetlerinin ciddi şekilde azalması beklenmektedir.  

 Dağıtık üretim tesislerinin devreye alınması, şebeke için bir yatırım değil; yatırımdan 

koruyan ve şebeke güvenliğini arttıran bir çözüm olarak değerlendirilmelidir. 

 

PV Bağlantı Kriterleri 

Faz-II bağlantı kriterleri raporunda gerçekleştirilen modelleme ve analizlere ilişkin sonuç ve 

değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. Yapılan çalışmalara yönelik detaylı bilgiler ve 

açıklamalar ilgili rapor içerisinde bulunabilir. 
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İletken tercihleri doğrultusunda çelik özlü alüminyum iletkenlerin nominal akım taşıma 

kapasitesi, minimum yük durumu göz önüne alınarak %80 gibi bir güvenlik katsayısına göre 

bağlanabilecek santral güçleri verilmiştir.  

İletken tercihi ile birlikte gerilimdeki değişimler ve teknik kayıplar da dikkate alınmalıdır. 

GES bağlantılarının yerel yük noktalarına yakın noktalardan bağlanması hat kayıpları 

azalmaktadır. GES bağlantısı ile ortak bağlantı noktasının gerilim artması fider üzerinde 

gerilim değerini artıracağından kayıplar azalması noktasında önemli bir etkiye sahiptir. 

Bağlantı görüşü verilmeden önce gerçekleştirilmesi gereken teknik analizler, GES 

entegrasyonu ile toplam sistem kayıplarının incelenmesi ve elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda şebeke ile bağlantının yapılacağı hattın kesiti belirlenmelidir.  

Minimum yük durumunda GES ile şebeke ortak bağlantı noktasındaki gerilim değerinin 

artacağı bilinmektedir. Gerilimdeki bu değişimin yüklenme ile doğrudan ilişkili olduğunu 

göstermek için MEDAŞ sorumluluğundaki Aksaray-2 işletme bölgesinde bulunan Tümosan 

TM’nin çıkış fiderlerinden olan ve ağırlıklı olarak tarımsal sulama tüketicilerinin bulunduğu 

Sultanhanı-2 fiderinde GridVis verileri doğrultusunda minimum yüklenmenin meydana 

geldiği Mart ayı ve maksimum yüklenmenin meydana geldiği Temmuz ayı için analizler 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında gerilimdeki yükselmeleri kontrol edebilmek 

adına aşağıda belirtilen aksiyonlar gerçekleştirilebilir: 

 GES üretim durumuna göre transformatör anlık kademe ayarının değiştirilmeli 

 Anlık transformatör kademe ayarının değiştirilemediği durumlarda ise GES’in 

üretimde olmadığı durumlarda gerilimin sürekli olarak işletme aralığında tutulabilmesi 

için GES bağlantı noktalarında anahtarlamalı kapasiteler kullanılabilir, 

 Mevcut durum korunması esas alınırsa; bağlantı görüşü verilmeden fider minimum 

yüklenme durumunda GES bağlantı noktasındaki gerilim üst limitine göre 

bağlanılacak maksimum güç belirlenmelidir. 

 GES’in şebeke ile bağlantısını sağlayan hattın kesiti artırılabilir ve/veya paralel çift 

devre bağlantı gerçekleştirilebilir. 

Ülkemizde PV yatırımlarının önemli bir çoğunluğu arazi tipi uygulamalar olarak 

gerçekleştirilmesine rağmen ilerleyen süreçte AG’den bağlanan çatı uygulamalarının 

yaygınlaşması beklenmektedir. Bu sebeple AG’den bağlı PV sistemlerin çoğunluğunu mesken 

ve ticari tüketicilerin oluşturduğu sırasıyla 400 kVA ve 630 kVA gücündeki 
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transformatörlerde gerilim değişimine etkisi incelenmiştir. AG’den PV sistem bağlantı 

taleplerinde karşısında MEDAŞ’ın temel limit değerler doğrultusunda aşağıdaki parametreleri 

göz önüne alması önerilmektedir: 

 İlgili transformatörün bir yıllık yük durumu gözetilerek minimum yük durumu 

belirlenerek bağlantı kapasitesi belirlenmelidir. Böylelikle hem işletme güvenliği hem 

de AG’de PV sistemlerle elektrik enerjisi üretiminin yaygınlaşması sağlanabilir. 

 Bağlantı noktasındaki minimum yük durumunda PV kurulu gücünün gerilime etkisi, 

 Ekipman dayanımları göz önüne alınarak bağlantı görüşü değerlendirilmelidir. 

GES’in şebekeye paralel çalışmasıyla birlikte radyal şebekelerdeki tek yönlü yük akışı 

bozulabilir. Bu sebeple dağıtım merkezi ile GES arasındaki arızalarda, arıza akımı birden 

fazla noktadan besleneceği için mevcut koruma ekipmanlarının yönlü aşırı akım koruması 

ayarı kullanılmalı ya da yönlü koruma karakteristiğine sahip yeni koruma ekipmanları ile 

değiştirmesi gerekmektedir. GES gibi invertör temelli üretim tesislerinin arıza durumlarında 

kısa devre akımına katkısı invertör nominal akımının 1,2-2 katı arasında olduğunda aşırı akım 

korumanın yeterli olamayacağı için aşırı ve düşük gerilim koruma karakteristiği 

benimsenmelidir. Dağıtım sisteminde kısa devre arızalarından kaynaklanan kesintilerin fazla 

olması ve geçici karakterli arızaların meydana gelmesi durumunda GES’lerin sık sık devre 

dışında kalmaması için I. kademe düşük gerilim koruma zaman gecikmesinin 2 s olarak 

kullanılması uygun görülmüştür. 

GES ile şebeke bağlantısını sağlayan hatta üzerinde meydana gelen arızaları izole etmek için 

yönlü aşırı akım koruması (ANSI 67) kullanılmıştır. Koruma röleleri minimum arıza akımını 

algılayabilecek ve tam yük akımında açma gerçekleştirmeyecek şekilde GES bağlanacak fider 

ve fiderin bağlı bulunduğu DM’yi içeren tek hat modeli üzerinde arıza noktaları 

oluşturulmuştur. Akabinde oluşturulan arızaların koruma sistemlerin temel prensipleri olan 

seçici ve mümkün olan en kısa süre içerisinde arızaların algılanması sağlanmıştır. İlgili 

arızalar için akım-zaman eğrileri paylaşılmıştır. 

Güneşlenmenin işletme koşulları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için güneşlenme profiline 

bağlı olarak Sultanhanı-2 fideri üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Yüklenme durumlarını 

dikkate alarak Mart ve Temmuz ayları için üç yıllık gerçek saha verisinden hareketle 

hazırlanan 07:00 ile 19:00 saatleri arasındaki PV üretim profili oluşturulmuştur. Bu üretim 

profili kullanılarak yapılan analizlerde GES’lerin Tümosan TM barası üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Mart ayı için sonuçlar incelendiğinde Tümosan TM’de gerilim artışının en çok 
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olduğu zaman dilimi saat 11:00 ile 14:00 arasında, Temmuz ayı için sonuçlar incelendiğinde 

gerilim artışının en çok olduğu zaman dilimi saat 12:00 ile 15:00 arasında olmuştur. GES 

kurulu gücü dikkate alınarak şebekeye basılan gerçek güç değerleri ile yapılan analiz 

sonucunda Tümosan TM barasında ve GES bağlantı noktasında gerilim artışlarının olduğu; 

ancak herhangi bir gerilim ihlalinin olmadığı görülmüştür. 

GES’in şebeke ile entegrasyonu DC/AC invertörler üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple 

GES’lerin başlı başına bir harmonik kaynağı olduğunu göstermektedir. Rapor kapsamında 

şebekeye bağlanacak olan farklı büyüklükteki GES’lerin, dağıtım fiderideki mevcut 

harmonikler üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Analiz doğrultusunda santralin şebekeye bağlantı noktasında gözlemlenecek harmonik akım 

yüzdesini doğrudan etkileyecek en önemli parametrenin yükseltici transformatörün bağlantı 

vektör grubu olacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, bağlantı görüşü verilmeden önce 

şebekede mevcut durum analizi yapılabilir ve harmonik limitlere yakın noktalarda uygun 

vektör grubu seçimi için yatırımcılara öneride bulunulabilir. Ayrıca artan invertör sayısı ile 

toplam talep bozunumu arasında korelasyon olduğu görülmüştür 

DÜ sistemlerinin izleme ve kontrol yetenekleri, şebeke güvenliğini ve şebeke kararlılığını 

olumlu yönde etkilemektedir. Gerilim desteği, reaktif güç enjeksiyonu ve frekans izleme 

yetenekleri şebeke kararlılığını desteklerken, reaktif ve aktif güç karakteristiklerinin kontrolü 

şebeke kalitesini artırmaktadır. MEDAŞ özelinde izleme ve kontrol; halihazırda çalışır 

durumda olan SCADA sisteminin Enerji Kalite Analizörü ile haberleşerek GES’lerden 

ölçülen değerlerin tespit edilmesiyle sağlanmaktadır. GES’lerdeki invertörlerin haberleşme 

sistemleri ile mevcut SCADA sistemine entegre edilmesi önerilmektedir. Entegrasyon 

sonrasında MEDAŞ bünyesinde kurulacak olan Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile gerilim 

yükselmesi/çökmesi karşısında gerekli önlemler alınabilir. Ayrıca bu merkezle birlikte 

istenildiğinde GES’lerin aktif/reaktif güç kontrolü güvenilir bir şekilde yapılabilir. MEDAŞ 

dağıtım şebekesi üzerinde yapılan reaktif güç analizi sonuçlarına göre; 

 GES’lerin kurulu gücü arttıkça şebekeye basılan reaktif güç miktarı arttığından 

bağlantı noktasındaki gerilim hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu yüzden yüksek 

kapasiteli GES’lerde sabit      yönteminin yerine şebeke operatörünün belirleyeceği 

        fonksiyon eğrileri ile reaktif güç kontrolünün yapılması daha uygun 

olacaktır. 
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 Sabit      yöntemi kurulu gücü yüksek olmayan GES’lerde uygulanabilir. 

 İnvertörlerin gerekli haberleşme sistemleriyle kontrolü sayesinde reaktif güç ayarı 

kolayca yapılabilmektedir. 

 Gerilimin düşük olduğu noktalara GES’lerin bağlanması ve uygun miktarda şebekeye 

reaktif güç basması ile şebeke gerilimi daha kararlı bir yapıda olacaktır. 

 

Adaptif Koruma 

Adaptif koruma sistemlerinde sayısal rölelerin değişen işletme şartlarında farklı ayar 

değerlerine geçebilmesi için güvenilir ve sürekli bir haberleşme ağına ihtiyaç duyulmaktadır. 

DÜ sistemlerindeki ekipmanlar için veri miktarı, güncelleme periyodu ve bulunduğu ortam 

göz önünde bulundurularak uygun haberleşme protokolleri seçilmelidir. GES’lerdeki 

invertörler göz önüne alındığında genellikle MODBUS protokolünün kullanıldığı 

görülmektedir.  Ayrıca günümüzde kolay yapılandırma, birlikte çalışabilirlik ve mesaj/sinyal 

önceliğini destekleyen IEC 61850 protokolü ile uyumlu cihazların giderek artması ile ana ve 

alt kontrolcü haberleşmeleri bu protokol ile gerçekleşmektedir. 

Adaptif koruma sistemlerinde adaptif korumanın genel olarak RTU-SCADA ve IEC 61850–

GOOSE haberleşme tabanlı olarak yapıldığı görülmektedir. RTU ve SCADA tabanlı sistemler 

genellikle koruma rölelerinin sayısının ve birbirlerine olan mesafenin çok fazla olması 

durumunda kullanılmaktadır. Dar bir bölgede ve birbirleriyle haberleşmesi gereken koruma 

rölelerinin yakın olduğu yerlerde tasarlanacak olan adaptif koruma sisteminde GOOSE 

haberleşmesinin tercih edilmesi daha uygun olmaktadır. Bunun nedeni RTU ve SCADA 

tabanlı adaptif koruma sisteminde işlem sırası “koruma rölesi - RTU - SCADA - RTU -  

koruma rölesi” şeklinde olurken, GOOSE haberleşme tabanlı adaptif koruma sisteminde 

“koruma rölesi - koruma rölesi” şeklinde olmaktadır. Bu sebeple GOOSE tabanlı 

gerçekleştirilen adaptif koruma daha hızlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Adaptif koruma düzenleri Meram EDAŞ şebekesi için değerlendirildiğinde mevcut kurulmuş 

ve çalışır durumda olan SCADA sisteminin varlığı, ileride adaptif koruma düzenine 

geçileceği zaman RTU-SCADA sisteminin ekonomik açıdan daha elverişli olacağı 

öngörülmektedir. Mikro şebekelerin yaygınlaşmasıyla koruma ekipmanlarının birbirine olan 

mesafelerin şebekeye paralel çalışma durumuna görece daha az olacağından GOOSE 

haberleşme tabanlı adaptif koruma düzenleri de MEDAŞ şebekesi için değerlendirilebilir. 
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Meram EDAŞ dağıtım şebekesinin belirli bölgelerde adaptif koruma düzenine geçebilme 

durumunu göz önüne alarak, koruma ekipmanları için standart haberleşme protokollerini 

destekleyen (IEC 61850 gibi) modellerin satın alınması önerilmektedir. MEDAŞ’ın sahip 

olduğu sayısal koruma rölelerinin(ABB Ref 615, Siemens 7SJ600, Thytronic NA011 gibi) 

Modbus RTU ve IEC 61850 haberleşme protokollerini desteklediği görülmektedir. 

Haberleşme altyapısı ile uyumlu bir biçimde çalışan koruma ekipmanlarının mevcudiyeti 

ileride MEDAŞ şebekesinin adaptif koruma düzenine geçmesini hem teknik hem de 

ekonomik açıdan kolaylaştıracaktır. 

İş Güvenliği Risk Analizi 

PV Santrallerin şebekeye bağlantısının İSG açısından oluşturacağı riskleri değerlendirmek 

için çalışma alanı temel alınmıştır. Olası tehlikeler PV’nin bağlandığı EDAŞ şebekesi ve PV 

santral ayrımı gözetilerek belirlenmiştir. Aşağıdaki şekilde tehlikeler belirlenirken kullanılan 

kök sebep kırılımı gösterilmiştir: 

 

Şekil 80 PV Santral Bağlantılarında Olası Risk Unsurları 

Bununla birlikte, her iki risk lokasyonunda da mevcut bulunan insan faktörü tehlikelerin 

belirlenmesinde unutulmamalıdır. Eğitimsizlik ve bilinçli davranmama gibi durumlar da İSG 

açısından risk oluşturacak tehlikeler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla gerek 
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çalışanların, gerekse de bir sosyal sorumluluk projesi olarak vatandaşların bu konuda eğitimi 

risklerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Aşağıdaki tabloda olası tehlikeler, bunların getireceği riskler, bu tehlikeler ile ilgili açıklama, 

bu tehlikelerin olasılık ve şiddet puanlandırması ile önerilen önlemler görülmektedir. 
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Tablo 76 PV Santrallerin Şebekeye Bağlantısı Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu 

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

1 
Çift-yönlü 

besleme 

Elektrik 

çarpması 

Ana şebekede 

enerji kesildiği 

halde ada 

durumunda 

çalışmaya devam 

eden PV santralden 

haberdar olmayan 

personelin, 

vatandaşın elektrik 

çarpmasına maruz 

kalması 

3 5 15 

Loss of mains 

rölesinin kullanılması, 

işlevselliğinin düzenli 

olarak test edilmesi 

2 AC Ark Flaş 

Ark 

patlaması 

Yangın 

PV santralin 

şebekeye 

bağlandığı 

KÖK/DM'de 

oluşabilecek bir ark 

flaş sonucunda 

personelin ark 

patlamasına maruz 

kalması 

1 5 5 

Düzenli olarak 

KÖK/DM temizliğinin, 

ekipman bakımının 

yapılması ve bu 

işlerin takip edilmesi 

3 DC Ark Flaş 

Ark 

patlaması 

Yangın 

PV santral 

içerisindeki DC 

ekipmanlarda 

oluşabilecek bir ark 

flaş olayı sonucu 

çalışanın veya çatı 

üstü 

uygulamalarında 

vatandaşların ark 

patlamasına maruz 

kalması 

2 5 10 

Düzenli ekipman 

temizliği ve bakımının 

yapılması 

4 Statik elektrik 
Elektrik 

çarpması 

PV panel ve 

aksamında rüzgarın 

da etkisi ile biriken 

statik elektrik 

sonucu personelin 

elektrik çarpmasına 

maruz kalması 

2 2 4 

* Metal aksamın 

tamamının 

topraklanması, 

topraklamanın 

kontrolü 

* Anti statik iletken 

kaplamalarının 

kullanılması 

5 
Eviricilerin aşırı 

ısınması 

Yangın 

Patlama 

Eviricilerin güneş 

veya aşırı 

yüklenme sonucu 

aşırı ısınarak 

yangın veya 

patlamaya sebep 

olması 

1 5 5 

Evirici ve ortam 

sıcaklığının sürekli 

olarak gözlenmesi 
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TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

6 Yıldırım 
Yangın 

Patlama 

Açık alanlarda veya 

çatı üstlerinde 

kurulu PV santrale 

düşebilecek bir 

yıldırım sonucu 

personelin veya 

vatandaşların 

yaralanması 

2 5 10 Paratoner kurulumu 

7 
Yanlış ekipman 

seçimi 

Yangın 

Patlama 

Elektrik 

çarpması 

Yanlış ekipman 

sonucu 

ekipmanların aşırı 

yüklenmesi, 

izolasyonlarının 

bozulması ve 

sonucunda ortaya 

yangın, patlama 

çıkması veya 

personelin 

izolasyon kaybı 

olan noktadan 

elektrik çarpmasına 

maruz kalması 

3 5 15 

Ekipman seçiminin 

doğru hesaplamalar 

çerçevesinde 

yapıldığının kontrol 

edilmesi, sürekli 

olarak uzaktan izleme 

sistemiyle 

yüklenmelerin ve 

sıcaklıkların kontrol 

edilmesi 

8 Harmonikler Yangın 

Harmonikler 

nedeniyle akımdaki 

artış sonucu 

sistemdeki 

elemanların aşırı 

yüklenmesi, 

izolasyonlarının 

delinmesi 

1 2 2 

Harmoniklerin 

ölçülmesi, gerekli 

yerlerde harmonik 

filtre uygulaması 

yapılması 

9 
Standart dışı 

ekipman kullanımı 

Yangın 

Patlama 

Elektrik 

çarpması 

Ekipman seçiminde 

ilgili mevzuat ve 

standartlarla 

belirlenen 

spesifikasyonların 

incelenmemesi, 

kalitesiz ekipman 

sonucu yangın, 

patlama veya 

elektrik çarpması 

meydana gelmesi 

2 5 10 

Ekipman listesinin ve 

bu listedeki ürünlerin 

spesifikasyonlarının 

standartlara 

uyumluluğunun 

kontrol edilmesi 

10 
Proje ile 

uyumsuzluk 

Yangın 

Patlama 

Elektrik 

çarpması 

Proje çizimindeki ve 

saha 

uygulamasındaki 

ürünlerin farklılık 

göstermesi sonucu 

ortaya çıkan 

yangın, patlama ve 

elektrik çarpması 

4 5 20 

Ön kabul aşamasında 

proje ile saha 

uygulamasının birebir 

aynı olduğunun 

kontrol edilmesi 
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TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

11 
Rüzgâr, kar vb. 

yükler 

Elektrik 

çarpması 

Düşme 

Rüzgar, kar vb. 

yükler sebebiyle 

mekanik aksamın 

dayanıklılığını 

yitirmesi, kırılması 

ve çökmesi; bunun 

sonucunda 

izolasyon kaybı ve 

elektrik çarpması 

2 3 6 

Tesis tasarım ve 

ekipman seçimi 

aşamasında bu tip 

yüklerin de hesaba 

katılması, yer ve 

ekipman seçiminin bu 

doğrultuda yapılması 

12 
Yetersiz 

aydınlatma 

Düşme 

Elektrik 

çarpması 

PV santral veya 

şebekeye 

bağlandığı DM/KÖK 

içerisindeki yetersiz 

aydınlatma 

sonucunda 

personelin düşmesi 

veya enerjili 

ekipmanla temas 

etmesi sonucu 

elektrik çarpmasına 

maruz kalması 

3 3 9 

* Karanlıkta yerlerin, 

ekipmanların rahat 

bir şekilde 

görüneceği şekilde 

tesis aydınlatmasının 

yapılması 

* Personelin bakım 

veya arıza onarımı 

yapacağı yere 

aydınlatma ekipmanı 

götürmesi 

13 
İzolasyon 

delinmesi 

Elektrik 

çarpması 

Ark 

patlaması 

Mekanik veya 

elektriksel sebepler 

sonucunda 

izolasyon 

delinmesin, açıkta 

enerjili ekipman 

bulunması ve 

bunun sonucunda 

ark patlaması, 

elektrik çarpması 

yaşanması 

2 4 8 

* İzolasyon 

delinmelerinin düzenli 

olarak elle ve gözle 

kontrol edilmesi 

* Topraklama direnci 

kontrolü ve periyodik 

geçiş direnci ölçümü 

14 
Enerjili ekipman 

ile temas 

Elektrik 

çarpması 

Ark 

patlaması 

PV modülleri güneş 

ışığına maruz 

kaldıkları anda 

elektrik üretmeye 

başlarlar ve 

kapatılamazlar. Bu 

bakımından diğer 

elektrik tesisat 

kurulumlarına göre 

bir PV sistem 

kurulumu canlı bir 

sistemde çalışmak 

demektir. 

5 5 25 

* Uyarı levhalarının 

yerleştirilmesi 

* Personelin enerji 

altında çalışma 

konusunda eğitilmesi 

* Çalışma yapılacak 

panellerin üzerinin 

güneş almayacak 

şekilde kapatılması 

 

15 
PV panel metal 

aksamı 

Elektrik 

çarpması 

PV panel metal 

aksamı veya 

üzerine 

yerleştirildikleri 

düzeneğin metal 

3 3 9 

Tüm metal aksamın 

eş potansiyel hale 

getirilmesi ve 

topraklama sistemine 
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TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

olması durumunda 

dizilerin birbirine 

yakın olması 

sonucu elektrik 

kaçağı meydana 

gelmesi ve 

çarpılmalara sebep 

olması 

bağlanması 

16 Personel yetkinliği 

Elektrik 

çarpması 

Ark 

patlaması 

Yangın 

Personelin PV 

santral bakımı, 

enerjili ekipman 

yanında çalışma, 

ark patlamaları 

konularında 

eğitimsiz ve 

bilinçsiz olması 

5 5 25 

Personele eğitim 

verilmesi, eğitimlerin 

tekrarlanması ve 

düzenli olarak sınav 

uygulaması 

17 
Sigortaların aşırı 

ısınması 

Elektrik 

çarpması 

Sigortaların güneşe 

maruziyet sonucu 

ısınmadan kaynaklı 

olarak anma 

değerlerinin 

değişmesi 

1 3 3 

Sigortalar direkt 

güneş ışığına maruz 

kalmamalıdır 

18 

Bloklama 

diyodunun 

görevini yerine 

getirmemesi 

Elektrik 

çarpması 

Bloklama 

diyodunun montajı 

diyot kutupları 

arasında gerilim 

düşümüne sebep 

olması ve bu 

sebeple bloklama 

diyotları kısa 

devrede başarısız 

olması 

1 3 3 

Bloklama diyotları 

kullanıldığında dizi 

sigortaları tarafından 

desteklenmeleri 

gerekir 

19 

Çatı 

uygulamalarında 

aşırı ağırlık 

Çökme 

Elektrik 

çarpması 

Çatı 

uygulamalarında 

çatı mekanik 

aksamının PV 

ağırlığını 

kaldıramayıp 

çökmesi, bunun 

sonucunda enerjili 

ekipmanların 

izolasyonsuz bir 

şekilde ortaya 

çıkması ve elektrik 

çarpması 

1 4 4 

Mekanik dayanım 

hesaplamalarının 

kontrol edilmesi, 

gerekli yerlerde 

güçlendirmelerin 

yapılması 

20 

Tesisin ve 

ekipmanların 

temizliği 

Elektrik 

çarpması 

Ark 

patlaması 

Toz ve kirlilik 

sebebiyle iletkenler 

arası yalıtkan hava 

boşluğu 

mesafesinin 

2 5 10 

Tesis ve ekipmanların 

düzenli temizliğinin 

yapılması 
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TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

azalması, ark 

patlaması meydana 

gelmesi 

21 

Enerjili ekipman 

ve ark flaş uyarı 

levhaları 

Elektrik 

çarpması 

Ark 

patlaması 

Olası ark flaş 

noktalarının uyarı 

levhaları ile 

gösterilmemiş 

olması ve bunun 

sonucunda 

personelin gerekli 

KKD olmadan yetki 

alanı dışına 

erişmesi 

4 5 20 

Ark flaş analizlerinin 

yapılarak ark enerjisi 

seviyelerinin 

belirlenmesi, 

müsaade edilen 

çalışma mesafelerinin 

belirlenmesi, çalışma 

mekanlarında gerekli 

KKD seviyelerinin 

belirlenmesi, ark flaş 

uyarı levhalarının 

yerleştirilmesi 

22 Kablolama 
Elektrik 

çarpması 

Kablo bağlantı 

noktalarının 

şartnamelere 

uygun şekilde 

yapılmamış olması 

ve bu sebeple 

çalışan personelin 

elektrik çarpmasına 

maruz kalması 

2 3 6 

Kablo bağlantı 

noktalarının 

enerjisizken kontrol 

edilmesi 

23 
Santral 

topraklaması 

Elektrik 

çarpması 

Topraklamanın 

düzgün şekilde 

yapılmaması ve 

çalışan personelin 

elektrik akımına 

maruz kalması 

2 3 6 

* Topraklama 

sisteminin elle ve 

gözle kontrolü 

* Periyodik olarak 

geçiş direncinin 

ölçülmesi 

24 
Panonun kilitsiz 

olması 

Elektrik 

çarpması 

Kilitsiz panolara 

yetkisiz erişim 

sonucu elektrik 

çarpmasına maruz 

kalınması 

3 4 12 

Bütün panolara kilit 

takılması, açma 

yetkilerinin 

tanımlanması, 

bakım/onarım 

işlemleri haricinde 

açık tutulmaması 

25 

Güvenlik 

mesafelerine 

uyumsuzluk 

Elektrik 

çarpması 

İlgili MYD 

şartnamelerinde 

belirtilen 

mesafelere saha 

uygulamasında 

dikkat edilmemiş 

olması 

2 4 8 

Tesis aşamasında 

gerekli şartnamelere 

uygunluğun kontrol 

edilmesi 

26 
Yangın 

müdahalesi 

Elektrik 

çarpması 

Çatı tipi PV’lerde 

gündüz yangın 

halinde itfaiye 

elemanlarını 

2 4 8 
İtfaiye elemanlarına 

eğitim verilmesi 
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TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

DERECELENDİRME 

TABLOSU 
 

NO TEHLİKE RİSK AÇIKLAMA 

O
L
A

S
I
L
I
K

 

Ş
İ
D

D
E
T
 

R
D

S
 ALINMASI 

GEREKEN 

ÖNLEMLER 

yangına müdahale 

sırasında, elektrik 

şebeke bağlantısı 

kesilse bile PV 

enerji üreteceği için 

elektrik çarpma 

riski 

27 Toprak erozyonu 

Elektrik 

çarpması 

Düşme 

Açık alan PV santral 

kurulumlarında 

rüzgar vb. sonucu 

toprağın erozyona 

uğraması, izolasyon 

kaybı ve personelin 

düşmesi 

1 3 3 

Gözle inceleme ile 

toprak erozyonunun 

varlığının 

değerlendirilmesi 

28 Engebeli arazi Düşme 

Santralin kurulmuş 

olduğu arazideki 

engebeler, engeller 

sebebiyle 

personelin düşmesi 

2 2 4 

Aydınlatmanın ve 

uyarı levhalarının 

düzenlenmesi, 

kaldırılabilecek 

engellerin kaldırılması 

29 
Yüksek çevre 

sıcaklığı 
Yanık 

Kurulum ve bakım 

esnasında 

personelin sürekli 

güneşe maruz 

kalması 

5 1 5 

Çalışma saatlerinin, 

uygun KKD’lerin 

düzenlenmesi 

 

PV Santrallerin şebekeye bağlantısı söz konusu olduğunda tehlikelerin belirlenmesine tehlike 

noktalarının ayrımı ile başlanmıştır. Riskler, EDAŞ personeli, santral personeli ve vatandaşlar 

açısından oluşabilecek olası tehlikeler göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve 

puanlanmıştır. Çalışma sonuçlarından da görüleceği üzere, PV santrallerin getireceği ilave 

İSG tehlikelerinin önüne geçilmesi adına gerek personel gerekse de vatandaşların eğitilmesi, 

bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Santral ve tesis içerisinde gerekli 

uyarı levhalarının konulması, ekipman seçiminin standartlara uygun yapılması, proje ile saha 

uyumunun düzenli olarak kontrol edilmesi, topraklama geçiş direncinin periyodik olarak 

ölçülmesi gibi önlemler de risk olasılığı ve şiddetini azaltma yolunda hayati önem 

taşımaktadır. 

İncelenen 40 kW güneş enerjisi üreten tesisin harmonik etkileri değerlendirildiğinde harmonik 

değerlerinin sınır değerler içerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durumda GES tesislerinin 
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harmonik etkiler yönünden şebekeye olumsuz etkilerinin olmadığı düşünülebilir. Fakat GES 

tesislerinin harmonik etkilerinin daha detaylı incelenebilmesi için MW mertebesinde üretim 

yapan büyük tesislerde harmonik etkileri incelenerek kesin bir kanaate varılması gereklidir. 

Ayrıca MW mertebesinde birbirlerine yakın olarak lokasyona sahip olan tesislerin harmonik 

etkileri de incelenmelidir.  

Panellerin güneşlenmesini etkileyen bulutluluk, gölgelenme ve kapalı-yağışlı hava 

koşullarında panellerin üretim performansları ciddi oranda düşmektedir. Hareketli paneller 

aynı çalışma koşullarında yaklaşık % 30 daha fazla üretim yapmaktadırlar. Fakat bu 

panellerin mekanik aksamları nedeniyle sık arızaya sebep olmaları nedeniyle bu oran % 30’ 

un altında kalacaktır. Ayrıca hareketli panellerin işletme bakım maliyetleri de yüksek 

olacaktır. Bu nedenle hareketli panellerin üretimleri sürekli gözlem altında tutulmalıdır.  

Yük Yönetimi 

MEDAŞ yük yönetimi projesi kapsamında öncelikli olarak literatür, sektör ve mevzuat 

araştırmaları yapılarak Dünya üzerindeki yük yönetimi uygulamaları ve bu uygulamalara 

yönelik mevcut regülasyonlar raporlanmıştır. Ardından şebekedeki mevcut durumun tespit 

edilebilmesi için veri kaynakları (EDW 3000, GridVis Kalite Kaydedici, OSOS vb.)  

incelenmiş ve temin edilen yük profilleri abone grubu bazında analiz edilmiştir. Analiz 

parametreleri olarak “Projeye İlişkin Tasarım - Metotlar ve Prosedürler” başlığı altında ifade 

edilen Puant Oranı, Gece Oranı, Minimum, Maksimum, Ortalama, Yük Faktörü, Peak to 

Average Ratio (PAR) ve Standart Sapma tanımları kullanılmıştır. Yük profilleri üzerinde 

yapılan analiz çalışmaları ve elde edilen sonuçlar detaylı olarak “Yük Profilleri 

Değerlendirme Raporu”nda incelenebilir.  

TEİAŞ merkezlerde birçok abone grubu birlikte beslendiği için merkezler bazında hesaplanan 

değerlerde büyük farklılıklar görülmemekle birlikte daha etkin olan grupların karakteristiği 

belirlenebilmektedir. Mesken abonelerinde Puant Oranı’nın 1’den büyük olduğu tespit 

edilmiştir. Ticarethane ağırlıklı fiderlerde ise Puant Oranı 1’den küçük ve Gece Oranı ise 

diğer fiderlere nispeten daha düşük çıkmıştır. Tarımsal sulama ağırlıklı fiderlerde ise Puant 

Oranı 1’den küçük, Gece Oranı ise ticarethane ağırlıklı fiderlere göre daha yüksek çıkmıştır. 

Buna göre, mesken talebin baskın olduğu bölgelerde tarife programları ile Puant Oranı’nın 

azaltılması önerilmiştir. Tarımsal sulamanın baskın olduğu bölgelerde zorunlu programlar 

veya tarife uygulamalarının elverişli olmadığı, bu tür tüketiciler için güçlü teşvik programları 
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ile birlikte enerji verimli cihaz kullanımının uygun olduğu tespit edilmiştir. Ticarethanelerin 

baskın olduğu fiderlerde ise teşviklerle birlikte yerel generatör ve/veya enerji depolama 

sistemi uygulamalarının uygun olduğu tespit edilmiştir. Yük faktörünün genel olarak tarımsal 

sulama fiderlerinde düşük, mesken fiderlerinde ise görece yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Dolayısıyla, tarımsal sulama fiderlerinde mevcut altyapının diğer abone grupları ile 

karşılaştırıldığında daha düşük verimlilikte işletildiği görülmektedir. Verimli bir şebeke 

işletimi için yük yönetimi metodları ile mümkün mertebe tüm abone gruplarında talep profili 

düzenlenerek yük faktörünün 1 değerine yaklaştırılması gerekmektedir. Yıllık bazda 

ticarethane-sanayi fiderlerinde hem ortalama talebin hem de talep değişiminin yüksek olduğu, 

mesken fiderlerinde ise her iki parametrenin düşük olduğu anlaşılmıştır.  

Proje kapsamında incelenen yük profilleri ile Sincal Şebeke Simülasyon Programı 

kullanılarak farklı koşullar altında birçok simülasyon gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmalar 

detaylı olarak  “Talep Profili Iyilestirme Simulasyon Calismalari Raporu”nda incelenebilir.  

Yük yönetimi uygulamaları ile beraber kısa süreli puantların talebinin karşılanması anlaşma 

gücünün düşük tutulması açısından büyük önem arz etmektedir. Örneğin, dağıtık üretim 

santrallerinin sisteme entegre edilmesi puantı düşürücü yönde etki yaparken, aynı zamanda 

anlaşma bedeli hesabında değişken maliyetleri yaratan dağıtım bedelini de düşürmektedir. 

Ayrıca, dağıtık üretim santrallerinin 3. şahıslar tarafından kurulması, dağıtım şirketine de ek 

bir maliyet yaratmamaktadır. 

Yük yönetimi kapsamında, yönetilecek yüklerin belirlenmesi ve müşteri taleplerinin 

karşılanması önem teşkil etmektedir. MEDAŞ elektrik dağıtım şebekesi abone bağlantı 

anlaşma gücü bakımından da analiz edilmiş ve bağlantı anlaşma gücünü aşan aboneler tespit 

edilerek raporda paylaşılmıştır. Abonelerin belirtmiş olduğu talebi sürekli olarak aşmaları OG 

dağıtım şebekesinde gerilim düşmelerine, hatta zaman zaman bazı bölümlerde elektrikli 

aletlerin çalışmamasına sebebiyet vermektedir. Bu tür problemleri önlemek adına 

kullanıcıların talep ettikleri güçte elektrik kullanmaları, yük yönetim uygulamalarına 

katılmaları veya yatırım seviyesinde taleplerin tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Doğrudan veya dolaylı yük yöntemlerinin uygulanması ile yük profilinin daha düz bir hale 

getirilmesi, dağıtım şirketinin yapacağı yatırımları optimize etmesi açısından önem arz 

etmektedir. Bu yöntemlere ilişkin olarak, OSOS verileri içerisinden seçilen 6 adet aboneye 

ilişkin 1 haftalık 8 farklı yük profili kullanılarak puant tıraşlama ve puant kaydırma 
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yöntemlerine ilişkin analizler gerçekleştirilmiş ve bu profillere ilişkin ortalama tüketim, 

puant, Gece Oranı, Puant Oranı, Yük Faktörü parametrelerinde gerçekleşen değişimler 

raporlanmıştır.  

Dağıtık üretimlerin yük yönetimi bağlamında şebekeye olan etkilerini incelemek için TEİAŞ 

merkez ve abone grubu bazında seçilen pilot fiderlere ilişkin 8760 saatlik yük profilleri ile 

yük akışı analizleri gerçekleştirilmiştir. TEİAŞ merkez bazında, dağıtık üretimlerin 

entegrasyonunun geçici puantları karşılayabildiği, buna bağlı olarak da bağlantı anlaşma 

gücünün düşürülerek kâr sağlanabileceği tespit edilmiştir. 

Analizler kapsamında dağıtık üretimler, enerji depolama sistemleri ve çatı tipi güneş panelleri 

Sincal üzerinde modellenerek, 3 farklı abone grubuna ait toplam 8 farklı fiderdeki etkileri 

incelenmiştir. 2 ve 5 MW aralığında kurulu güce sahip dağıtık üretim tesisleri toplu olarak 

(lisanslı) veya 1 MW’lık PV’ler (lisanssız) şeklinde şebekeye bağlanmış, farklı senaryolar için 

her bir fider özelinde değerlendirilmeler gerçekleştirilmiştir. Simülasyon çalışmalarında PV 

üretim profili olarak dağıtım şirketinden temin edilen 3 yıllık saha ölçüm verileri 

kullanılmıştır. Mesken abone gruplarının maksimum tüketime ulaştığı puant saat diliminde 

PV üretimi gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla, bu abone grubu özelinde enerji depolama 

sistemleri PV’lere entegre edilerek analizler yapılmıştır. Ayrıca, fider üzerindeki 

transformatör toplam kurulu gücünün %20’si oranında, kurulu güçleri toplam 1,5 MW ile 10 

MW arasında değişen çatı tipi PV sistemler fiderlere bağlanarak olası etkileri analiz edilerek 

raporlanmıştır.  

Yapılan simülasyon çalışmaları ışığında OG fider bazında güneş panellerinin kullanımı ile 

gerilim seviyelerinde iyileşmenin yanısıra teknik kayıplarda ortalama %2 oranında iyileşme 

sağlanabilmektedir. PV’lerin şebekeye toplu olarak bağlandığı durum (lisanslı) ile 1 MW’lık 

PV olarak bağlandığı durum (lisanssız) karşılaştırıldığında, lisanssız PV’lerin şebeke üzerine 

olumlu etkilerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Puant Oranı yüksek olduğu tespit edilen 

mesken grubu aboneler özelinde PV üretim ile birlikte enerji depolama sistemlerinin 

kullanılması önerilmiştir. 

Projede yük yönetimi uygulamalarında kullanılan akıllı sayaçlar, akıllı termostatlar, sanal güç 

santralleri ve toplayıcı operatörleri konsepti incelenmiştir. Marka bazlı karşılaştırmalar, teknik 

özellikler ve ürünlerle ilişkili olarak örnek fayda maliyet hesaplamaları proje kapsamında 

hazırlanan “Ticari Çözümler ve Fayda-Maliyet Raporu”nda detaylıca incelenebilir. Raporda 
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ayrıca akıllı sayaçlarda kullanılan haberleşme teknolojileri (PLC, RF, 2G/3G/LTE, WiMAX) 

incelenerek bu teknolojilere ait detaylı bilgiler ve karşılaştırma tablosu paylaşılmıştır. Akıllı 

sayaçlara ilişkin fayda maliyet bileşenleri belirlenerek incelenmiştir. Yük yönetimi çalışmaları 

fayda-maliyet bileşenleri bakımından değerlendirilmiş, örnek bir analiz üzerinden olası fayda 

ve maliyetler açıklanmıştır. 

MEDAŞ geneli yapılacak olan EPDK destekli yük yönetimi çalışmalarında elde edilecek 

başarılı sonuçların ülke ekonomisine de katkılar sağlaması beklenmektedir. Sağlanabilecek 

olası katkılar aşağıda belirtildiği gibidir. 

 Talepte görülecek azalmalar 

 Talebin kaydırılması ile kısa dönem nihai maliyetin azaltılması 

 Talebin kaydırılması ile yeni santral yatırımlarının ötelenmesi 

 Talep yönetimi ile yan hizmet maliyetlerinin azaltılması 

 Dağıtık üretim sistemlerinin şebekeye entegrasyonu 

 Dağıtım şebekesi üzerinde yapılan yatırımların daha efektif hale getirilmesi ve 

kayıpların azaltılması 

 Düşük emisyon seviyeleri ile çevresel etkilerin azaltılması 

Ayrıca, yapılan çalışmalar doğrultusunda bir bildiri hazırlanmış ve Yunanistan’ın Halkidiki 

şehrinde gerçekleştirilen uluslararası konferansta sunulmuştur. 
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Elektrikli Araçların Dağıtım Sistemine Etkisi 

Başkent EDAŞ bölgesinde büyük çoğunluğu mesken tipinde olmak üzere 543 adet müşterinin 

beslendiği  pilot bir dağıtım trafosu (Gölbaşı Operasyon Merkezine bağlı TR-25 (34,5/0,4 kV, 

1250kVA)) bölgesinde her 10 aboneden birinin elektrikli aracı olduğu senaryosu için 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 Trafo Yüklenmeleri %17’ den %30’ a çıkmıştır. 

 Hat / Kablo Yüklenmeleri %45’ ten %80’ e çıkmıştır. 

 Toplam Enerji Kayıpları %2’ den %3.5’ a çıkmıştır. 

 Gerilim Düşümü %5’ den %9’ a çıkmıştır. 

Grafikler aşağıdaki sayfadadır: 
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TRAFO YÜKLENMESİ:  

 

 

 

 

Şekil 81 Mevcut Şebeke Durumunda TR Yüklenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 82 %10 Penetrasyon Durumunda TR Yüklenme 
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HAT/KABLO YÜKLENMELERİ: 

 

 

 

 

Şekil 83 Mevcut Şebeke Durumunda Hat/Kablo Yüklenme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 84 %10 Penetrasyon Durumunda Hat/Kablo Yüklenme 
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HAT/KABLO ENERJİ KAYIPLARI 

 

 

 

 

 

Şekil 85 Mevcut Şebeke Durumunda Hat/Kablo Enerji Kaybı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 86 %10 Penetrasyon Durumunda Hat/Kablo Enerji Kaybı 
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GERİLİM DÜŞÜMÜ:  

 

 

 

Şekil 87 Mevcut Şebeke Durumunda Gerilim Düşümü 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 88 %10 Penetrasyon Durumunda Gerilim Düşümü 
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Yukarıdaki sonuçlara göre; pik saatlerdeki güç tüketimi, EA’ ların pazara nüfuz etmesine 

bağlı olarak önemli ölçüde artacaktır. Genel olarak şu sonuçlar çıkarılabilir: 

EV penetrasyonu oranı arttıkça, TR25 müşterilerine daha yüksek güç sağlaması 

gerekmektedir. 

Sonuçlar, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunun, araç şarj cihazları tarafından artan 

şarj gücü talebini yönetmek için Dağıtım Şirketi tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmesi 

gerektiğini göstermektedir. Başka bir çözüm ise, transformatörün yüklenmesine bağlı olarak 

şarj olaylarını yönetmektir. Akıllı şarj veya araç geçişli güç aktarma gibi uygulamalar, EA 

penetrasyonunun artan oranıyla dağıtım şebekesinin çalışması için daha sürdürülebilir bir 

çözüm sağlamak için kullanılabilir. 

TR25 hafif yüklü bir transformatör olmasına rağmen, genel olarak Ankara kentinde bulunan 

ortalama bir transformatörden daha az yüklüdür. Bu nedenle, daha eski altyapı ve daha yüklü 

transformatörler düşünüldüğünde, rakamlarda gösterilen etki kötüye gidebilmektedir. Dahası, 

dağıtım bileşenleri (yani iletkenler, anahtarlar, sigortalar, AG devre kesiciler ve diğer koruma 

/ kontrol cihazları), yükleme seviyelerine bağlı olarak yükseltmelere ihtiyaç duyabilir. Aşırı 

yüklenme süresine ve şiddetine göre transformatörlere özgü, ömrü boyunca meydana gelen 

azalma, IEEE Std. C57.91. Sonuçlara bakıldığında, TR25'in sıcak nokta sıcaklığına bağlı 

olarak daha hızlı yaşlanacağı beklenir.. 

Tüm bu sebeplerle elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda şarj istasyonlarının dağıtım 

şirketi tarafından izlenmesi ve kontrol edilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca şarj istasyonu 

kuracak tüzel veya özel kişilerin dağıtım şirketlerinden bağlantı izni alacağı şekilde bir 

mevzuat gerekliliği görülmektedir. 

Bu projede sadece teknik açıdan problemler incelenmiştir fakat piyasa modeli ve fiyatlama 

konusu ayrıca üzerine çalışılması gereken bir konudur. Bu konuda yurt dışı gezilerinde son 

derece beğenilmiş olan Portekiz sistemi örnek olarak gösterilebilir. Bu ülkede tüm piyasa 

oyuncularının rolü geniş paydaşlı bir proje ile belirlenmiştir. Ceiia isminde bir bağımsız kamu 

kuruluşu, Inesctec isimli bir araştırma kuruluşu, Facec isimli üretici firma ve Edp isimli 

dağıtım şirketi bir araya gelmiş ve Mobi.e isimli bir çatı oluşturmuşlardır. Mobi.e ise halen 

uygulanmakta olan bir yönetmelik ve uygulama örneği ortaya çıkarmıştır. 
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Ülkemiz için bundan sonraki yol haritası şu şekilde olabilir: 

1) Türkiye’nin birbiri ile haberleşemeyen, gelecekte kullanılamayacak ve dağıtım şirketlerinin 

şebekeye hangi fider üzerinden hangi güç ile bağlı olduğunu bilmediği şarj istasyonlarının 

çöplüğüne dönmemesi için ELDER üzerinden veya doğrudan dağıtım şirketlerinin yapacağı 

görüşmeler ile elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu, yönetimi, bununla ilişkili olan ticari 

ilişkilerin nasıl olması gerektiği gibi konular bir yönetmelik, tebliğ veya kurul kararı ile 

düzenlenmelidir. 

3) ELDER’in ve/veya EPDK’nın ilgili daire başkanlıklarının ilgili AB kuruluşlarında etkin 

görev alması sağlanarak Avrupa’da uygulanan/uygulanacak olan sistemlere benzer bir altyapı 

kurulması için çalışmalara başlanmalıdır. 

4) Ülke çapında halkın kullanımına açık yerlere kurulacak şarj istasyonlarının teknik 

özelliklerinin gelecekte tek merkezden yönetilebilmesini sağlamak ve tüm dağıım şirketlerinin 

bölgesinde aynı yapıda olmasını sağlamak için TEDAŞ MYD şartnamelerinde (en azından 

RFID kart okuma ve haberleşme sistemlerinin) tanımlanması gerekmektedir. 

Optimum Konumlandırma 

 Şarj istasyonunun konumuna göre aktif güç kaybına etkisi %242 seviyelerine 

ulaşmaktadır. 

 Yapılan çalışma gerçek zamanlı değerlerle  

 Ortaya çıkartılan yazılım belirli bir noktaya dağıtık üretim şarj istasyonu 

bağlandığında ne olurdan ziyade belirtilen amaç fonksiyonlarına göre en optimum 

bağlantı noktasının belirtilmesini sağlamaktadır. Bu sayede ilgili hattın büyüklükleri 

(sizing) ve optimum konumları (siting) belirlenebilmektedir. 

o Depolama olup olmaması durumu da seçilerek, amaç fonksiyonları; 

 AF-1: Amaç Fonksiyonu Kayıpları Minimize Etmek İse 

 AF-2: Amaç Fonksiyonu Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj 

İstasyonu ve Enerji Depolama Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek 

İse 

 AF-3: Amaç Fonksiyonu Hem Kayıpları Minimize Etmek Hem de 

Dağıtık Üretim, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Enerji Depolama 

Sistemi Kapasitesini Maksimize Etmek İse 

 

 Dinamik Kısım’da verileri belirtilen iki fider için özet sonuçlar aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 77 Alibeyköy İçin Elde Edilen Sonuçların Özeti 

 
Enerji Depolama Sistemi Mevcut Enerji Depolama Sistemi Mevcut Değil 

 AF-1 AF-2 AF-3 AF-1 AF-2 AF-3 

En düşük 

gerilim [pu] 0,998 0,936 0,998 0,998 0,930 0,998 

Aktif Güç 

Kaybı [MWh] 21,49 285254,72 21,546 21,04 308440,24 21,04 

DG tabanlı 

toplam enerji 

üretimi 

[MWh] 

10155,83702 6153,679175 10133,64903 9454,628945 6899,73297 9454,628945 

Elektrikli 

araç tabanlı 

toplam enerji 

tüketimi 

[MWh] 

1858,41429 2,80E+04 1879,775185 745,553745 2,78E+04 745,553745 

Esnek 

olmayan yük 

tabanlı 

toplam enerji 

tüketimi 

[MWh] 

33121,81842 33121,81842 33121,81842 33121,81842 33121,81842 33121,81842 

Batarya 

toplam şarj 

enerjisi 

[MWh] 

39,155375 55,973845 178,85949 0 0 0 

Batarya 

toplam deşarj 

enerjisi 

[MWh] 

83,975185 43,482815 132,517995 0 0 0 

Salınım 

barasından 

çekilen 

toplam enerji 

[MWh] 

24948,44642 4543236,517 25083,67212 24579,73328 4727636,158 24579,73328 

Yüzde kayıp 
0,086137628 6,278667618 0,085896514 0,085598976 6,524195807 0,085598976 

 

Tablo 78 Hadımköy İçin Elde Edilen Sonuçların Özeti 

 
Enerji Depolama Sistemi Mevcut Enerji Depolama Sistemi Mevcut Değil 

 AF-1 AF-2 AF-3 AF-1 AF-2 AF-3 

En düşük 

gerilim [pu] 0,999 0,925 0,999 0,999 0,921 0,999 
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Aktif Güç 

Kaybı [MWh] 5,6 363036,2 5,93 6,51 383864,31 6,51 

DG tabanlı 

toplam enerji 

üretimi 

[MWh] 

7079,584165 3892,156695 6536,743755 5112,13963 4366,55559 5112,13963 

Elektrikli 

araç tabanlı 

toplam enerji 

tüketimi 

[MWh] 

3466,226515 2,50E+04 3466,226515 2067,585205 3,29E+04 2067,585205 

Esnek 

olmayan yük 

tabanlı 

toplam enerji 

tüketimi 

[MWh] 

13939,64091 13939,64091 13939,64091 13939,64091 13939,64091 13939,64091 

Batarya 

toplam şarj 

enerjisi 

[MWh] 

29,56354 47,77047 27,095775 0 0 0 

Batarya 

toplam deşarj 

enerjisi 

[MWh] 

26,104435 36,80076 26,83553 0 0 0 

Salınım 

barasından 

çekilen 

toplam enerji 

[MWh] 

10357,69333 10662480,63 10898,85985 10926,34727 11021393,94 10926,34727 

Yüzde kayıp 
0,054066092 3,404800557 0,054409361 0,059580753 3,482901638 0,059580753 

 

 

Sonuçlardan görüleceği üzere enerji depolama sistemi dikkate alındığında, ilgili enerji 

depolama sistemi ilk yatırım maliyeti gibi bir faktör dikkate alınmadığından ötürü algoritma 

enerji depolama sistemi kapasitesini beklendiği şekilde azami hale getirmektedir. Enerji 

depolama sisteminin varlığı genelde kayıpların azaltılmasına ve dağıtık üretim ve elektrikli 

araç şarj istasyonu kapasitesinin artmasına destek olmaktadır. Burada amaç fonksiyonu 

değişimi özellikle enerji depolama sistemi mevcut iken sonuçlara etki göstermiştir. Amaç 

fonksiyonunun AF-3 olarak seçilmesi AF-1’e göre kayıpların bir miktar artmasına neden 

olurken bunun karşılığında dağıtık üretim ve elektrikli araç şarj istasyonu kapasitesi artmıştır. 

Burada bahsi geçen yüzde kayıplar birçok parametreyi dikkate almadığından ötürü sadece 

farklı sonuçların mukayesesi amacıyla verilmektedir. Transformatör kayıpları, AG hat 
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kayıpları, vb. faktörlerin etkisi gerçek hayatta yadsınamaz boyuttadır ve bu etkiler ile birlikte 

reel hayatta yüzde kayıplar çok daha büyük çıkacaktır. 

Alibeyköy için daha önce belirtilen Supercharger kullanımı durumu için de yazılım son olarak 

bir kez daha çalıştırılmıştır. Supercharger şarj istasyonu ile ilgili analizlerin yapılmasının 

nedeni, özellikle yüksek performansları ve menzil kapasiteleri nedeniyle tüm dünyada Tesla 

Motors tarafından üretilen araçların giderek yaygınlaşmasıdır. Tesla Motors 2015 yılı sonunda 

Türkiye pazarına giriş yapmıştır ve şirketin 2016 yılı planlarına göre önümüzdeki yıllarda 

Türkiye'de 9 adet Supercharger şarj istasyonu açacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, oldukça 

yüksek akım ve güç değerlerine sahip bu tip şarj istasyonları için yapılan analizlerle bu 

istasyonların şebeke üzerindeki etkilerinin önceden belirlenmesi gerekmektedir.  

Yapılan analizler sonucunda, supercharger şarj istasyonları için en uygun konumlar ve bu 

konumlara bağlanabilecek en yüksek şarj istasyonları sayıları belirlenmiştir. Ayrıca, bu şarj 

istasyonlarına bağlanacak araçların gerilim ve güç kayıpları açısından etkileri hesaplanmıştır. 

Bu sayede, bu tip şarj istasyonlarının sayısının arttırılması için şebekede alınması gereken 

önlemler ve yapılması gereken iyileştirmeler hakkında bir ön bilgi sağlanmıştır. 

AF-1 ve AF-3 göz önüne alınarak gerçekleştirilen analizlerde, bu güçlerde yükler için kayıp 

miktarları oldukça yüksek olacağından, şebekenin herhangi bir noktasına bu tip şarj 

istasyonlarının bağlanamayacağı görülmüştür. Bahsedilen ilk durumda şebekede bir enerji 

depolama sisteminin olduğunun varsayılması da sonuçları değiştirmemiştir. Bu nedenle, 

yalnızca amaç fonksiyonunun AF-3 seçildiği ve bir depolama sisteminin var olduğu durumda 

bir değer elde edilebilmiştir ve bu değerler Tablo 79 ve Tablo 80’de gösterilmiştir. 

Tablo 79 Alibeyköy İçin Supercharger Kullanılması Durumunda Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 

 TİP-3 

Bara K1 

n11 1 

n10 0 

n9 0 

n8 0 

n7 0 

n6 0 

n5 0 

n4 0 

n3 1 

n2 0 

n1 0 
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Tablo 80 Alibeyköy İçin Supercharger Kullanılması Durumunda Elde Edilen Sonuçların Özeti 

En düşük gerilim [pu] 0,998 

Aktif Güç Kaybı [MWh] 19,56 

 

 

HES ‘lerin Dağıtım Sistemine Etkisi 

Dağıtık üretim tesislerinden olan hazneli elektrik santrallerinin (HES), dağıtım sistemine 

entegrasyonu sonucunda yaşanabilecek olası problemlerin tanımlanması için, benzetim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda bir çözüm algoritması 

oluşturulmuştur. Oluşturulan çözüm algoritmasının dağıtım sistemine bağlanması planlanan 

santrallerin, uygun lokasyon, büyüklük bilgilerinin seçimine yardımcı olması hedeflenmiştir.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen temel yazılımın amacı kullanıcıya hızlı ve hata yapmadan 

bağlantı görüşü vermede kolaylık sağlanmasıdır. Aktarılan raporlar ve incelemelerde detaylı 

şekilde açıklandığı üzere mutlaka ilgili bölgede bir sayısal analiz programı ile bağlantının 

uygunluğu kontrol edilmelidir.  

Gerçekleştirilen analiz ve benzetim çalışmaları sonucunda dağıtım sistemlerinin, üretim 

sistemlerinin entegrasyonuna uygun dizayn edilmediği görülmüştür. Klasik dağıtım sistemleri 

dizaynı, elektrik enerjisinin görece büyük santrallerde üretilip, iletim şebekesi üzerinden 

radyal olarak dağıtım şebekesine ulaşmasını hedeflemektedir. Bu yapının yeni ihtiyaçlara göre 

gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Dağıtım sisteminde yapılacak entegrasyon çalışmalarının uygun analizlerle kontrol edilmeden 

sistem bağlantı görüşlerinin verilmesi durumunda sistem güvenilirliğini tehlikeye atacağı 

aşikardır. Bu tehlike iki basamaklıdır. Birincisi sistem kullanıcıların can ve mal güvenliğinin 

risk altında bırakılmasıdır. İkincisi ise var olan kullanılabilir kapasitenin teknik nedenlerle iyi 

değerlendirilememesi sonucunda üretime dönüşememesidir.  

Dağıtık üretim birimleri dağıtım sistemine genellikle bir yıldız üçgen yükseltici transformatör 

üzerinden bağlanmaktadır. Bu bağlantı esnasında yüksek gerilim tarafında 1000 ohm’luk 

direnç üzerinden sistemin yıldız noktası topraklanmaktadır. Aynı topraklama direnci ilgili 

transformatör merkezinin ana şaltında da bulunmaktadır. Bu durumda bir transformatör 

merkezi besleme bölgesi sınırları içerisinde sadece bir üretim birimi bile olsa faz-toprak kısa 
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devre akımı sınırlanması gereken değerin iki katına çıkacağı bilinmektedir. Bunun için 

entegrasyonlar sonucunda koruma koordinasyonun tekrar gözden geçirilmesi, varsa 

eksikliklerinin bu sorunları ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  

Yapılan analizler göstermiştir ki; sistemin tipine, büyüklüğüne ve gerilim seviyesine göre 

farklı analizlerin mutlaka yapılması gerekmektedir. Öncelikle dağıtım şirketleri sisteme kendi 

bölgelerinden bağlanacak olan tüm üretim birimlerinin her türlü teknik datalarını 

arşivlemeleri gerekmektedir. Bu bilgiler türbinin tipi, kısa devreye katkı oranı, bir evirici 

üzerinden bağlanıyor ise sisteme verdiği güç kalitesi parametreleri gibi sistem dizaynını 

etkileyen çok önemli bileşenlerdir.  

Gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları genellikle sistemin o andaki değeri dikkate alınarak 

yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmaların bölgelerin gerçekleştirmiş oldukları masterplan 

çalışmaları kapsamında önümüzdeki yılları da dikkate alarak yapılması durumunda yapılan 

yatırımların etkinliği daha da artmış olacaktır.  

Bölgede entegrasyonu gerçekleştirile her bir santralin şimdiden akıllı şebeke yapısına uygun 

alt yapısı olacak şekilde donatılması önem taşımaktadır. Bu şekilde üretilen gücün etkin ve 

verimli şekilde kullanılmasına imkan verilmiş olacaktır.  

İleride dağıtım şebekesi ile üretim birimi arasında oluşabilecek sorunların giderilmesi için her 

bir üretim biriminin girişine dalga şekillerini kayıt eden kalite kaydedicilerinin tahsis edilmesi 

uygun olacaktır. Çünkü yapılan analizler sonucunda ortaya çıkabilecek problemlerin bazıları 

iletim seviyesi kaynaklıda olabilmektedir. 
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