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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 
ARGE Projesi sonuç raporu proje sahibi tarafından projenin tamamlanmasından sonraki 75 gün içinde tüm 

proje süreçlerine ait faaliyet ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanır. Kurum sonuç raporunda sunulan bilgilere 

ait ilave açıklama, belge ya da bilgiler talep edebilir. Sonuç raporu projenin genel değerlendirmesine esas 

dokümandır.  
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B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
 

İncelenen tüm literatür ve gerçekleştirilen tüm simülasyonlar, değişken kaynağa sahip yenilenebilir enerji 

üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonunun, geleceğin enerji  yapısında oldukça önemli etkilere sahip 

olacağını göstermektedir. Enerji dağıtım sistemleri, üretim entegrasyonları düşünülerek dizayn edilmemiştir. 

Bu nedenle geleceğin enerji yapısında, üretim tesislerinin entegrasyon kriterleri, bu sistemlerin izlenebilirliği 

ve kontrol edilebilirliği, enerji sistemlerinin sürdürülebilirliği ve kararlılığı açısından oldukça önemli olacaktır. 

Günümüzde özellikle lisanssız üretim yönetmeliğinin de etkisi ile dağıtım sisteminden oldukça önemli 

miktarda üretim entegrasyonu talebi bulunmaktadır. Enerji sisteminin orta gerilim ve alçak gerilim 

seviyesinden gerçekleşecek bu entegrasyonlar her geçen gün miktar olarak artacaktır. Bu sistemlerin kaynak 

yapısının, rüzgar, güneş, dalga vb gibi çok çeşitli yapılarda olabileceği bilinmektedir. Kaynak yapısının 

çeşitliliği, elde edilecek güç eğrisinin daha pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte kaynak yapısının 

değişken olması ve homojen dağılamaması, sistem güvenirliliğini ve sürekliliğini sağlamak adına, belirtilen 

gücün kontrol edilerek dengelenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Entegre edilecek üretimin mevcut yapı ile 

uyumu için, ilave edilebilecek üretim miktarına teknik uygunluğa göre karar verilmesi gerekliliği 

izlenmektedir. Sistem konfigürasyonundaki olası değişimlerde sorun oluşturmaması için dağıtım sisteminin, 

üretim entegrasyonlarını izleyecek ve kontrol edebilecek akıllı bir yapıda olması zorunludur. 

Dağıtım sisteminden elde edilen yük ölçümlerine göre, planlanan üretim entegrasyonlarının 

(lisanslı+lisanssız) oluşturacağı gerilim dalgalılıkları, hat/kablo yüklenmeleri, kayıp değişimleri, trafo 

merkezinde oluşturacağı ters güç, reaktif güç değişimleri, kısa devre katkıları ve baralarda oluşturdukları  kısa 

devre katkıları, harmonik ve fliker etkileri analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Ayrıca belirlenen lokasyonlara güç 

kalite kaydedicileri yerleştirilerek tüm etkiler gerçek sistemler üzerinden incelenmiştir.  

Özellikle lisanssız santrallerin gerilim ve frekansı kontrol etme yükümlülükleri olmadığı için, olası bir adalaşma 

durumunda frekans ve gerilimin tüketicilere zarar vermemesi için frekans, gerilim ve varsa vector jump / 

vector shift (ANSI 78) korumalarının muhakkak aktif olması gerekmektedir. Gerilim koruması ayrıca, büyük 

bir şebekeye bağlı iken oluşabilecek gerilim yükselmelerine karşı da muhakkak aktif olmalıdır.  

Üretimin tamamen kaybedilmemesi için bu santrallerin sadece izlenmesi değil, aktif ve reaktif güçlerin 

gerektiğinde kontrol edilebilmesi, hem santral sahibinin gücü satabilmesi, hem dağıtım şebekesi 

işletmecisinin olası acil durumlarda kontrolü sağlayabilmesi, hem de tüketicilerin büyük dalgalanmalar 

ve/veya kesintiler ile karşılaşmaması için önem arzetmektedir. 

Elektrik enerjisinin yaşamımızın her alanına girdiği bir dünyada, kesintilerin sıklığının artması, kesinti olmasa 

bile tüketilen enerjinin kalitesinin düşmesi çok büyük bir problem olabilecektir. Üretim entegrasyonlarında 

özellikle kaynak tipi ve üretim miktarının, ilgili lokasyondaki iletim ve/veya dağıtım sistemine uygun 

tasarlanması, gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, bu raporda bildirilen gerekli yasal 

düzenlemelerin tartışılması ve nihai düzenlemenin yapılması çok önemlidir. 

Bu rapor, EPDK için oluşturulan “Kapanış Raporu” olup analizlerin detaylı sonuçları ile ilgili final raporunun 

incelenmesi gerekmektedir.  

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların ülkemizin enerji geleceğine yön verip önemli katkılar oluşturması, 

enerjinin sürdürülebilirliğine ve kalitesine destek olmasını diliyoruz. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

İş Paketleri 

iP1 Proje Yönetimi 

İP2 Literatür Taraması-Yurtdışı Mevzuat ve Uygulama  

Örnekleri Araştırması-Fizibilite Çalışmaları 

İP3 Kapsam ve Gereksinim Belirlenmesi 

İP4 Teknik Kriterlerin Analizi 

İP5 Saha Çalışmaları 

İP6 Mevzuat Önerilerinin Oluşturulması 

İP7 Proje Kapanışı 

 

Şekil 1 Proje iş zaman planı 

 

C.2. İş Paketleri 

0. Proje öncesi çalışmalar 

0.1 İhtiyaç analizi  

Değişken kaynağa sahip yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu, geleceğin enerji  

yapısında oldukça önemli etkilere sahip olacaktır. Üretim entegrasyonlarının enerji yapısında oluşturacağı 

etkiler daha önce tecrübe edilen etkiler değildir ve muhakkak doğru analiz edilmeleri gerekir. Gelecekte 

elektrik enerjisinin arz güvenliği, mevcut yapının ne kadar akıllandırılıp, entegrasyonlara uygun bir şekle 

getirileceği ile doğrudan ilgilidir.  

Dağıtım şebekelerinde gerçekleştirilen analiz sonuçları, bazı entegrasyonlardan sonra izlenen gerçek sonuçlar 

ile uyuşmaktadır. Bunun anlamı, simülasyonlarda izlenen problemlerin büyük olasılıkla yaşanma ihtimalinin 

olacağıdır. Bu nedenle sağlıklı bir üretim entegrasyonu yapılabilmesi, tüm paydaşların bu entegrasyondan 

zarar görmemesi ve tüm entegrasyonların aynı prensipler doğrultusunda değerlendirilebillmesi için ilgili 

teknik yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

ARGE projesinin amacı, dağıtıma gömülü üretim tesislerinin bağlantı kriterlerinin belirlenmesi ve bağlantı 

görüşlerini standardizasyona yönelik dokümanların (yönetmelik, şartname, usul/esas vb. önerilerinin) 

oluşturulmasıdır. Yurtdışında yapılmış olan uygulama örnekleri incelenerek bağlantı kritelerinin belirlenmesi 

ve uygulanması konusunda teknik altyapı oluşturulması da hedeflenmiştir.  

Projenin başlangıcında, iş planında öngörüldüğü gibi projenin tanımı yapılmış, kapsamı ve hedefi belirtilmiş, 

iş paketleri tanımlanmıştır. Ayrıca üretim tesislerinin dağıtım şebekesine bağlantısı konusunda kullanılan 

ulusal ve uluslararası normlar/standartlar aktarılmış, karşılaştırılmalı tabloları verilmiş, gerilim değişimi, 

reaktif destek, enerji kayıp kontrolü, AG’den bağlantı durumu ile ilgili literatür çalışması yapılmış, reaktif 

destek noktasında örnek bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş ve saha uygulaması için uygun santrallerin 

belirlenmesi çalışması yapılmıştır.  
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Projenin ikinci raporunda literatür çalışmasına devam edilmiş, fliker ve harmonik etki, kısa devre etkisi, 

frekans etkisi çalışılmış, SCADA, Sayaç & OSOS sistemlerinin gelişimi ve yeni enerji yapısı için gerekli 

fonksiyonlar resmedilmiştir. Ayrıca bağlantı noktası şalt tasarımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş,  uzaktan 

izleme ve kontrol gereklilikleri ortaya konarak güce bağlı örnek sınıflandırmalar verilmiştir. Bu çalışmalar 

sonucu  

Projenin 3. raporunda, 4-5-6 numaralı iş paketlerinde yapılacak aktiviteler ayrıntılı olarak tanımlanmış, 

simulasyon modelleri ve parametreleri belirlenmiş, analizlerdeki ve saha çalışmalarındaki teknik kısımlar 

ayrıntılandırılmıştır. Öncelikle teknik kapsamda yer alan maddeleri için senaryolar ve analizler belirlenmiş, 

daha sonra kullanılması hedeflenen simulasyon modeli açıklanmıştır. İzlenmesi ve incelenmesi hedeflenen 

simulasyon ve güç kalitesi parametreleri de tanımlanmıştır. Ayrıca simulasyonu yapılamayan SCADA, Sayaç 

ve OSOS konularında da uygulanabilecek teknik analizlere değinilmiş, mevcut durum tanımlanmış ve teknik 

kısım ayrıntılandırılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte “Santralin Pilot Uygulamaya Hazır Hale Getirilmesi” ve “Saha 

Testleri” konuları bu raporda açıklanmış ve GKC’nin nasıl yorumlanacağı belirtilmiştir.  

Projenin 4. raporunda projenin 4 numaralı iş paketinde gerçekleştirilen simulasyon çalışmalarına ait sonuçlar 

detaylı olarak sunulmuştur. Öncelikle teknik kapsamda yer alan maddeler için senaryolar ve analizler 

tanımlanmış, sonrasında da kullanılan simulasyon modeli açıklanmış, izlenen ve incelenen simulasyon ve güç 

kalitesi parametreleri de tanımlanmıştır. Daha sonra sırasıyla yük akışı analizi, kayıp değişimi, reaktif destek 

analizi, gerilim kontrolü, kısa devre etkisi, frekans etkisi, fliker ve harmonik etki, enerji depolama sistemleri 

ile etkileşimi çalışılmıştır. Ayrıca 1 yıllık üretim ve tüketim profiline bağlı olarak yük akışı, gerilim kontrolü ve 

kayıp analizleri de gerçekleştirilmiştir.  

Projenin 5. raporunda, öngörülen santral sahalarından alınan ve elektriksel parametreleri içeren veriler 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

Projenin 6. raporunda, projenin en önemli bölümü olan “Mevzuat Önerilerinin Oluşturulması” bölümüne 

çalışılmış ve raporlanmıştır. Bu raporda, teknik kapsamda bildirilen her madde için 2’nci, 4’üncü  ve 5’inci iş 

paketlerinde elde edilen sonuçlar derlenip yorumlanmış mevzuat önerilerine dönüştürülmüştür. Bu raporda 

öncelikle 1. ve 2. raporun ana konusunu oluşturan literatür incelemesinde elde edilen sonuçlar derlenmiş, 

farklı ülke uygulamaları ve şebeke yönetmeliklerindeki ortak noktalar resmedilmiştir. Sonrasında da 3. ve 4. 

raporun ana konusunu oluşturan simulasyon çalışmasının sonuçları ile birleştirilmiştir. İlgili çalışmalar 

yapılırken gerekli yerlerde mevzuat önerileri de sunulmuştur. Bu çalışmalar sonucu ARA RAPOR NO:6 (bu 

rapor) oluşturulmuştur. Ayrıca sadece önerileri içerecek “Mevzuat Önerileri Sonuç Raporu” da 

oluşturulmuştur.  

Ayrıca proje kapsamında 2 adet saha gezisi düzenlenmiş ve oluşan yeni şebekede yer alması gereken yapılar 

ve sistemler hakkında ilgili gruplar ile görüşülmüş, canlı sistemler üzerinden izlenmiştir. Bu saha gezilerine ait 

“Almanya Teknik Gezi Raporu” ve “İngiltere Teknik Gezi Raporu” oluşturulmuştur.  

1. Proje yönetimi 

Proje yönetimi iş paketi proje başlangıcında başlamış olup, proje sonuna kadar devam etmiştir. Bu iş paketi 

kapsamında yüklenici firma görüşmeleri yapılmış ve proje boyunca çalışılacak olan firma kararı verilmiş, şirket 

içi paydaşların yönetimi sağlanmış, proje süresinde kapsam, kaynak, zaman yönetimleri gerçekleştirilmiş, risk-

fırsat analizleri yapılmış, proje ilerleme toplantıları düzenlenmiş, aktiviteler raporlanmış, projenin planlandığı 

şekilde ilerleyebilmesi için gerekli şartların sağlanması ve yönetilmesi gerçekleştirilmiştir.  
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2. Ön tasarım çalışmaları 

2.1. Literatür taraması 

 

“Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi” projesinde öncelikle konu ile 

ilgili literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili yurtdışı mevzuatlar incelenmiştir. Bunun dışında Başkent 

EDAŞ tarafından bildirilen ek konularda  da örnekler üzerinden çalışılmıştır.  Çalışılan konular aşağıda 

maddeler halinde bildirilmiştir.  

a. Uluslararası ve Ulusal Standartlar, Normlar  

b. Gerilim değişimi, literatür ve yurtdışı örnekler çalışması 

c. Reaktif destek, literatür ve yurtdışı örnekler çalışması 

d. Enerji kayıp kontrolü, literatür ve yurtdışı örnekler çalışması 

e. AG’den bağlantı kriterleri, literatür ve yurtdışı örnekler çalışması 

a. Fliker ve Harmonik Etkisi Literatür ve Yurtdışı örnekler çalışması   

b. Kısa Devre Etkisi Literatür ve Yurtdışı örnekler çalışması 

c. Frekans Literatür ve Yurtdışı örnekler çalışması 

d. Bağlantı Noktası Şalt tesisi Tasarımı Literatür ve Yurtdışı Örnekler Çalışması 

e. SCADA  

f. Sayaç ve OSOS 

 

 

 

Raporda Uluslararası literatürde dağıtım sisteminden gerçekleşecek üretim entegrasyonlarının olası etkileri 

değerlendirilmiş ve farklı yayınlardan örnekler verilmiştir. Uluslararası standartlarda özellikle IEEE ve BDEW 

standartları, üretim entegrasyonları ile ilgili önemli öneriler bildirmektedir. İlgili öneriler, entegre olacak 

üretim biriminin büyüklüğüne ve tipine göre farklılaşmaktadır. Dağıtılmış üretim ile ilgili, Avrupa şebeke 

yönetmeliklerinin gelişimine bağlı olarak bir karşılaştırma da yapılmıştır. Raporda ülkemizde dağıtım sistemi 

ile ilgili yönetmeliklerinin en önemli kısımlarına da değinilmiştir.  

Enerji dağıtım şebekesine önemli miktarda üretim santralinin entegre edilmesi, enerji marketinin değişimini 

ve yardımcı servisler için yeni kuralları gerektirebilecektir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynak yapısının 

değişkenliği ve belirsizliği, yardımcı servislere olan ihtiyacı arttıracak ve yardımcı servislerin planlanmasını ve 

fiyatlandırılmasını gerektirecektir. Dağıtılmış üretim santrallerinin kullandıkları inverterlerin yan hizmetleri 

sağlamada birçok avantajı bulunmaktadır. Reaktif güç sağlayabilmekte, gerilim kontrolüne 

katılabilmektedirler.   Aktif gücü kontrol edebilmekte, rezerv güç varlığında frekansa yukarı yönde destek 

oluşturabilmektedir. İnverterler, üretilen aktif gücün yarattığı olumsuzluğu elimine etmek için, hızlı ve kontrol 

edilebilir reaktif güç, acil durumlarda indirgenebilir aktif güç özelliklerini kullanabileceklerdir. Aynı zamanda 

iletim ve dağıtım kayıplarının azaltımına da çok önemli bir katkı oluşturmuş olacaklardır. Bu nedenle dağınık 

üretim santrallerinin, yan hizmetler kapsamında şebekedeki güç kalitesi kontrolüne katılımları gereklidir. 

Dağıtılmış üretim birimlerinin entegrasyon miktarları arttıkça gerilim değişimi problemleri artacaktır. Bu 

değişim dağıtım şebekesindeki gerilim regülasyonunun bozulmasına ve gerilimin istenilen sınırlar dahilinde 

kontrol edilememesine neden olacaktır. Ayrıca ilk aşamada gözlenecek gerilim yükselmesinin üretim 

santrallerinin kapasitelerine kadar üretim yapmalarını engelleyecek, maksimum kapasitelerine doğru 
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çıkarken devre dışı kalmalarına neden olacaktır. Gerilim değişimlerinin tüketicilere ve dağıtım şebekesi 

operatörüne yaşatacağı ciddi zorluklar olacaktır.  

Gerilim değişimlerini kompanze etmek için yapılması gerekenlerden önce, ilgili yönetmeliklerde santrallerin 

oluşturabileceği maksimum gerilim değişimlerinin bildirilmesi ve bildirilen bu gerilim değişimini geçmeyecek 

biçimde güç büyüklüğü ve bağlantı hattı tasarlanması esastır. Tasarlanan santrallerin etkileri gerilimin kontrol 

edilmesini gerektiriyorsa, öncelikle santrallerin reaktif güç özelliklerinin kullanılması, sonrasında bağlantı hattı 

kesit ya da paralel hat seçeneklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Santrallerin reaktif güç özellikleri 

kullanıldığı için fiderin çıkış noktasındaki aktif güç değeri, santralin aktif güç üretimi nedeniyle sıfıra 

yaklaşabilir. Bu tür durumlarda regülatörün herhangi bir cezai durum oluşturmaması gerekir. Bunların 

ötesinde dağıtım şebekesi işletme koşulları değiştiğinden, dağıtım şebeke operatörü tarafından santrallerin 

aktif güçlerinin de kontrol edilebiliyor olması gerekmektedir.   

Şebekeye orta gerilim seviyesinden bağlanan fotovoltaik sistemlerin reaktif güç sağlama gereklilikleri birçok 

yayında dile getirilmektedir. Ayrıca bu gereklilik standartlara da yansımaya başlamıştır. Bununla birlikte 

önemli inverter üreticileri yeni ürünlerini bu gereksinimlere uygun olarak üretmeye başlamışlardır.  

Kararlı durumdaki ve arıza sonrası dinamik durumdaki gerilim profilini dengelemek için reaktif güç desteğinin 

geleceğin enerji yapısında olması kaçınılmazdır. Bu nedenle yönetmeliklerde hem kararlı hal hem dinamik 

durumlarda ilgili santrallerin vermesi gereken gerilim desteği çok iyi tanımlanmalıdır. 

Dağıtım şebekesine bağlanacak enerji santrallerinin, dağıtım şebekesindeki kayıpları indirgeme amaçları 

bulunmaktadır. Ancak hiçbir hesap yapılmadan gerçekleşen entegrasyonlar dağıtım şebeke kayıplarını 

arttırabilmektedir. Örneğin yüklenmesi göreceli olarak düşük bir fider sonuna bağlanacak büyük bir üretim 

santrali grubu, ilgili fider dizaynında sadece yük durumu göz önüne alındığı için daha önce ilgili fiderde taşınan 

güçten daha büyük bir güçte ters güç oluşturacak ve ilgili hattaki kaybın artmasına neden olacaktır. Çok açıktır 

ki, üretim sistemlerinin dağıtım sistemine entegre olması, iletim trafolarının yükünü azaltacak ve kayıplarını 

indirgeyecektir. Ancak dağıtım şebekesi operatörünün sorumlu olduğu dağıtım şebekesi alanında kayıpların 

azalıp artma noktasındaki yönü, dağıtılmış üretimlerin lokasyonlarına, ilgili bölgedeki yük dağılımına ve ilgili 

gücü taşıyan hat/kablo kesitine doğrudan bağlı olacaktır. Bu nedenle üretim entegrasyonlarında kayıp 

analizinin de muhakakak yapılması ve kayıp artışını engelleyecek bağlantı noktalarının, hat kesitlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Dağıtım sisteminden bağlanacak tüm üretim birimleri harmonik üretmeyecektir. Harmonik üretebilecek 

birimler konverter yapılarını kullanan birimlerdir. BIO, HES ve JES gibi yenilenebilir enerji sistemleri klasik 

üretim sistemlerinin yapısına sahip olduğundan bir harmonik kaynak oluşturmayacaktır. Konverterler kendi 

içlerindeki filtre sistemlerine ve teknolojilerine göre farklı harmonik mertebeleri oluştururlar. Uluslararası 

alanda gerçekleşen yenilenebilir enerji entegrasyonlarında korkulan oranda harmonik katkı izlenmemektedir. 

Bunun nedeni, şebeke yönetmeliklerinde tanımlanmış sınır değerlerin bulunması ve konverter üreticilerinin 

ürünlerini bu değerleri sağlayacak şekilde dizaynetmeleridir. Bununla birlikte transformatörlerin bağlantı 

grupları ve sistem empedansının etkisi bulunmaktadır. Dağıtık üretim kaynaklarının harmonik katkıların sınır 

değerleri belirlenirken bazı tablolardan yararlanılmaktadır. Bu tablodaki değerler kabul edilebilir harmonik 

akımlardan bağlantı noktasındaki kısa devre gücü ile çarpılmaktadır. Bu durum aslında harmonik katkının 

sadece ölçüm sonucunun yüzdesel sonucuna göre değil, ilgili baradaki kısa devre gücüne göre de 

değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca aynı baraya birden fazla üretim kaynağı bağlanırsa bu 

durumda her bir üretim santrali için kabul edilebilir harmonik seviyeleri değişmektedir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı dağıtım sistemine bağlanacak üretimlerin harmonik katkılarının öngörülen sınırları geçmeyeceğinden 

emin olunmalıdır. Bağlanılacak noktadaki kısa devre seviyesi değişebileceğinden kısa devre oranı ile ilişkili bir 
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bağlanabilirlik görüşünün daha uygun olacağı görülmektedir. Bununla birlikte üreticilerin vermiş olduğu test 

raporlarında konverterlerin harmonik ve fliker etkinliği belirli kısa devre gücüne sahip baralardaki 

performanslarına bağlı olmaktadır. Kısa devre gücünün düştüğü durumlarda ilgili konverter sistemlerinin 

belirtmiş olduğu harmonik ve fliker seviyeleri değişebilmektedir. 

Üretim tesisinde yer alan jeneratörlerin sağlayacakları kısa devre katkısıyla sistemdeki kısa devre seviyelerinin 

yükselmesi beklenmektedir. Tek bir dağıtık üretim tesisinden gelecek kısa devre katkısı çok yüksek 

olmayabilecektir ancak bir grup üretim tesisinin ya da büyük ölçekteki birden fazla dağıtık üretim tesisinin 

toplam kısa devre akım katkısı önemli boyutlara ulaşabilecektir. Konverter sistemlerine sahip üretim 

yapılarında kısa devre katkılarının yüksek olması beklenmemektedir. Bununla birlikte klasik üretim yapısına 

sahip BIO, HES, JEO santral tiplerinde kısa devre katkıları yüksek olacaktır. Özellikle kısa devre seviyelerinin 

yüksek olduğu trafo merkezine yakın bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyonlarda bu duruma dikkat 

edilmelidir. Ancak dağıtım fiderlerinin uzak noktalarında gerçekleşebilecek entegrasyonlarda, ilgili bölgelerde 

şebekeden gelen kısa devre katkısı düşük olduğundan, entegrasyon sonrası dizayn açısından sınırların geçilme 

riski daha düşük olacaktır. Uzun dağıtım fiderlerinde bu riskin oluşması beklenmese de özellikle 

kabloların/hatların dayanımı ve koruma koordinasyonunun uygunluğu muhakkak kontrol edilmelidir. Mevcut 

koruma koordinasyonu, üretim birimlerinin entegrasyonundan önemli ölçüde etkilenebilir. Literatürde bir 

dağıtık üretim tesisinin kısa devre katkısının, oluşan maksimum kısa devre akımın %10’undan büyük olması 

durumunda ciddi koruma koordinasyonsuzluklarına neden olabileceği belirtilmektedir. Mevcut dağıtım 

şebekesinin (kısa devre akımlarının katkısı açısından) radyal yapısı entegrasyon sonucu değişecektir. Kısa 

devre anında arıza akımlarının yalnızca ana kaynak olan trafo merkezinden gelecek şekilde tasarlanan koruma 

koordinasyon yapısı, dağıtım fiderlerindeki tüm üretim santrallerinin de kısa devreyi besleyeceği dikkate 

alınarak yeniden tasarlanmalıdır. Şebeke yapısında oluşan farklı anahtarlama senaryoları ile birlikte üretim 

santrallerinin de değişken bir güce sahip olacak olması aslında değişken bir koruma koordinasyonu yapısını 

da zorunlu kılacaktır. Bu durumda hem arıza akımının yönüne duyarlı yönlü aşırı akım koruma rölelerine sahip 

hem de dinamik bir koruma koordinasyon sistemine ihtiyaç duyulabilecektir. Farklılaşan kısa devre seviyeleri 

nedeniyle şebekenin koruma koordinasyonu ile üretim birimlerine ait koruma ayarlarının bir çakışma 

yaratmayacağı da kontrol edilmelidir. Üretim birimlerinin entegrasyon miktarı arttıkça arıza lokasyonunu 

bulma yapılarının da (özellikle empedans ölçüm metodu) düzensizleşebileceği öngörülmektedir. Maksimum 

ve minimum kısa devre seviyelerine göre hesaplanan koruma koordinasyonu yapısının, bu seviyeler çok 

değişebileceğinden, Microgrid yapılarında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Dağıtık üretim 

birimlerinin dağıtım şebekesine entegrasyonunda oluşan kısa devre katkısının önemli bir avantajı 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi özellikle trafo merkezinden uzak entegrasyonlarda kendini 

göstermektedir. Uzak lokasyonlarda kısa devre seviyeleri çok düşüktür. Üretim santrallerinin bu 

lokasyonlarda oluşturduğu kısa devre katkısı, toplam kısa devre seviyesini yükseltmekte ve arıza akımlarının 

röleler tarafından çok daha iyi hissedilmesini sağlamaktadır. Oluşan kısa devre katkısının diğer bir avantajı da, 

arıza anında devrede olan üretim birimlerinin gerilimi destekleyecek olması ve böylece dağıtım şebekesi 

genelinde gerilim çökmelerinin daha yumuşak atlatılmasını sağlayabilecek olmasıdır. 

Dağıtılmış üretim tesislerinin miktarı arttıkça sistem frekansı üzerinde söz sahibi olmaları beklenmektedir. 

Sistemin bütününde kararlılığının sağlanmasında sistem ataleti ve frekans tepkisinin önemi çok büyüktür. 

Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan üretim santrallerinin, kullandıkları enerji kaynağı kısmı 

otomatik olarak arttırılamayacağından, özellikle düşük frekansı yükseltme noktasında destekleri 

beklenmemektedir. Ancak aşırı frekanslarda diğer senkron makinalara benzer şekilde kademeli olarak güç 

düşürmeleri beklenmektedir. Yeterli miktarda üretim entegrasyonu gerçekleşmeden ve Microgrid yapısına 
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(enerji adası) geçilmeden önce ada çalışmaya izin verilmeyecektir. Ancak gerekli düzenlemede yer alacak 

fonksiyon özelliklerinin ada konumu da düşünülerek öngörülmesi büyük önem taşımaktadır. Zira yukarıdaki 

örneklerde de sistem kurulumlarından sonra yapılan düzenlemelerin ciddi ek maliyetler oluşturduğu 

bilinmektedir. Dünyada oluşturulan düzenlemelere bakıldığında, ülkenin kurulu güçlerine, tepe yüklerine ve 

yenilenebilir enerji entegrasyon oranlarına göre değiştiği görülmektedir. Ülkemizin şebeke büyüklüğüne yakın 

ülkelere ve sisteme entegre edilmesi planlanan yenilenebilir enerji oranlarına bakıldığında frekans ile ilgili 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır. Ayrıca üretim santrallerinin frekans rölelerine ayar 

parametreleri de önerilebiliyor olmalıdır. Dizayn açısından da üretim tesislerinin mümkün olan en geniş 

frekans çalışma aralığını sağlamaları esas olmalıdır. Üretim santrallerinin, yedek güç sistemleri ve depolama 

sistemleri ile etkileşimleri önemlidir. Bu nedenle öngörülebilecek koruma ayarlarında tüm sistem etkisinin 

düşünülmesi gereklidir. Şebekede yer alan yük atma yapısı düşünüldüğünde, fiderlerin devre dışı bırakılması 

ile birçok üretim santrali fiderinin de devre dışı kalabileceği öngörülmektedir. Bu durum da frekansın 

toparlanma sürecini ciddi anlamda yavaşlatacaktır. Bu nedenle üretim santrallerinin yer aldığı fiderlerin yük 

atma öncelik sırasında sonlarda yer alması gerekmektedir.    

Enerji dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarını mevcut sisteme entegre edebilmek için SCADA 

sistemleri kurmaktadır. Bu SCADA sistemleri ayrıca şirketlerin kesinti yerlerini otomatik olarak bulmalarına, 

izole etmelerine ve sistem kaynaklı arızaları anında önlemelerine ve yeni kaynaklara geçmelerine olanak 

sağlamaktadır. 

 

Kurulan SCADA sistemleri sayesinde; orta gerilim sistemini izleme ve kontrol, alçak gerilimde ise kayıp 

optimizasyonu, gerilim kontrolü, simülasyonu modu sayesinde arızaları olmadan test etme ve önleme 

işlemleri yapılabilmektedir. Asıl görevi kontrol ve izleme olan SCADA sistemi, gerilim ve frekansı 

dengeleyebilmekte, gerçek zamanlı çalışma ile şebeke istikrarını sağlayabilmektedir. SCADA sistemleri, 

istasyondaki kontrol mekanizması sayesinde, dağıtım şebekesinin bağlı olduğu diğer istasyonların 

performanslarını önceden tahmin edebilme ve plan yapabilme imkanına da sahiptir. 

Elektrik üretim noktalarına konulması gereken sayaçlarda, ölçüm kapasitesi, haberleşme ve faturalama 

fonksiyonlarının çok iyi planlanması gerekmektedir. Avrupa’da yer alan dağıtım şirketlerinde gelir düşüşü 

izlenmektedir. Enerji üretimin yaygınlaşması nedeni ile daha karmaşık ve yönetimi zor şebekeler 

oluşmaktadır.  Dağıtım şirketlerinin gelir ve şebeke ihtiyaçlarını dengelemeleri önem arz etmektedir. Bu 

konuda en önemli aktör de dinamik ve uygun fiyatlandırma yapısı olacaktır.  

Yapılan araştırmalar, bağlantı noktası şalt tesisi tasarımını etkileyen ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in Üçüncü Bölüm Teknik Hükümler kısmında yer 

alan Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Koruma Sistemi ve Ölçme Sistemi hususlarının, yenilenebilir enerji 

entegrasyonu ile yenilenmesi gerekmektedir. Bu konuda yurtdışındaki uygulamalar ve standartlar incelenmiş, 

üretim tipi ve güç seviyesine göre ölçüm ve kontrol gerekliliklerinin belirlendiği izlenmiştir 

 

2.2. Teknik Kapsam için Kurulan Şebeke Modeli, Senaryolar ve Planlanan Analizler 

 

Bu çalışmadaki tüm hesaplamalar Siemens firmasına ait, küresel ölçekte kabul gören PSS®SINCAL güç 

sistemleri analizi programı ile gerçekleştirilmiştir. Üretim santrallerinin etkileri, trafo merkezi ve fider bazında 
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izlenebilmektedir. 154 kV’ta kablo/hat kesitleri yüksek olduğundan 154 kV için etkileşim oldukça düşüktür. 

Farklı senaryoların da incelenebilmesi için analizlerde eşdeğer şebeke modeli, 154/34,5 kV trafo merkezi, 

dağıtım merkezine bağlı fiderler, fiderlerdeki tüm yükler ve planlanan enerji santrallerine sahip bir model 

kullanılmıştır. Modelin detayları aşağıda verilmiştir.  

a. Dağıtım merkezine bağlı fiderler 

a. A fideri: 220 hat/kablo, toplam uzunluk 145 km 

b. B fideri: 401 hat/kablo, toplam uzunluk 251 km 

c. C fideri: 26 hat/kablo, toplam uzunluk 13 km 

d. D Fideri: 45 hat/kablo, toplam uzunluk 34 km 

b. Fiderlerdeki tüm yükler (maksimum) 

a. A fideri: 110 yük, 5710 kW toplam yük 

b. B fideri: 185 yük, 5750 kW toplam yük 

c. C fideri: 12 yük, 393 kW toplam yük 

d. D Fideri: 22 yük, 1003 kW toplam yük 

c. Planlanan enerji santralleri  

a. A fideri: 7 üretim birimi, 5.4 MW toplam üretim 

b. B fideri: 18 üretim birimi, 17 MW toplam üretim 

c. C fideri: Herhangi bir üretim birimi yok. 

d. D Fideri: 1 üretim birimi, 1MW toplam üretim 

 

Şekil 2 Simulasyon Modelinde yer alan fiderlerin karakteristiği, yük değerleri ve enerji üretim miktarları 

FIDER YÜK (MW) SANTRAL (MW) HAT/KABLO UZUNLUĞU (km) 

A-FIDERI 5,71 5,4 145 

B-FIDERI 5,75 17 251 

C-FIDERI 0,393 0 13 

D-FIDERI 1,003 1 34 

TOPLAM 12,86 23,4 443 

Toplam (adet) 329 adet 26 adet 692 adet 

 

Şekil 3 Kablo/hat tipine göre fiderlerdeki toplam uzunluklar (km) 

Mesafe SW 

Mesnet 

SW 

Askı 

1/0 

Mesnet 

1/0 

Askı 

3/0 

Mesnet 

3/0 

Askı 

(1x95+16) Cu 

A-FIDERI 50,43 73,91 - - - 20,69 0,29 

B-FIDERI 172,79 1,32 3,65 - 17,94 51,56 4,17 

C-FIDERI 5,29 - - 5,36 - 2,34 0,19 

D-FIDERI 31,64 - - - - 2,98 - 

TOPLAM 260,15 75,23 3,65 5,36 17,94 77,57 4,65 
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Şekil 4 SINCAL Programında Kurulan Simulasyon Modeli 

Kaynak yapısı nedeniyle, yenilenebilir enerji birimlerinin etki analizinin, tüm değişkenlikleri içeren bir yapıda 

olması, tüm zaman periyodunu tanımlaması oldukça önemlidir. Bu nedenle farklı senaryolar kurulmasının 

yanında, 1 yıla ait tüm üretim ve tüketim profili oluşturularak analiz yapılması yoluna da gidilmiştir.  Çalışılan 

senaryolar aşağıda tanımlanmıştır.  

 

a. Maksimum üretim, minimum yük (Tüm santraller) 

b. Maksimum üretim, 10-16 saatleri arası minimum yük (Özellikle güneş santralleri) 

c. Minimum üretim, maksimum yük (Özellikle kayıp değişimini izlemek için) 

d. 1 yıla ait üretim ve tüketim profiline göre gerilim değişimlerinin, yüklenmelerin ve kayıp 

             değişimlerinin izlenmesi 

Literatüre göre bir dağınık üretim tesis entegrasyonunda yapılması gereken en öncelikli analiz gerilim 

profilinin belirlenmesi için gerçekleştirilen yük akışı analizidir. Yük akışı analizi ile, ilgili santralin dağıtım 

sisteminde oluşturacağı etki belirlenebilir. Ayrıca öngörülen gerilim sınırlarını korumak için bağlanabilecek 

maksimum kapasite de bu analizlerle belirlenebilir. Yük akışı analizini gerçekleştirirken, santrallerin reaktif  

performansı da dahil edilmelidir. Gerçekleştirilmesi gereken ikinci analizin kısa devre analizi olması gerektiği 

ifade edilmiştir. Buradaki amaç, üretim entegrasyonları sonucu, sistemin kısa devre dayanım sınırlarını aşıp 

aşmayacağının kontrolüdür. Bu analizler tamamlandıktan sonra üçüncü olarak gerçekleştirilebilecek analiz, 

fliker ve harmonik analizi olarak tanımlanmaktadır. Harmonik analizde bir sistem modeli üzerinde, simulasyon 

yolu ile analizin gerçekleştirilebileceği belirtilirken, fliker analizinde gerilim seviyesine göre belirlenebilen 

matematiksel bir hesaplama yönteminin kullanılabileceği ifade edilmektedir. Sistemin istemli olarak 

adalaşması durumunda da geçici hal kararlılığı, motor kalkışı ve kapasitör anahtarlama gibi analizler de 

önerilmektedir. Ancak bu raporda ada çalışan sistemlerin incelenmesi amaçlanmadığından bu analizlere yer 

verilmemiştir. Dağınık üretim tesislerinin yukarıda tanımlanan analizleri, güvenli bir işletme için zorunludur. 
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Bununla birlikte maksimum fayda sağlamak adına enerji kayıp analizi, frekans etkisi ve  enerji  depolama 

sistemleri ile kullanımları incelenebilmektedir. 

Şekil 5 Simulasyonda kullanılan üretim santrallerinin reaktif kabiliyeti 

SANTRAL Tipi Reaktif Kabiliyeti  

(cos)-Kapasitif 

Reaktif Kabiliyeti  

(cos)-Endüktif 

GES 0,95 0,95 

RES (DFIG)-Tip3 0,95 0,95 

RES (FC)-Tip4 0,95 0,95 

HES  0,90 0,95 

JES 0,90 0,95 

BIO 0,90 0,95 

KOJEN-TRIJEN 0,90 0,95 

MIKROTURBIN 0,90 0,95 

Notlar: 

(1) GES ve RES santrallerinde konverterlerin garanti ettiği güç faktörü 0.9 olduğundan ve transformatör 

empedanslarında kayıp olacağından, bu santrallerde bağlantı noktasında 0.95 güç faktörünün sağlanabileceği 

kabul edilmiştir.  

(2) HES-JES-BIO-KOJEN ve MIKROTURBIN tipi üretim santrallerinde klasik uyartım sistemleri kullanıldığından ve 

türbin bağlantı noktasında kapasitif yönde 0.85 güç faktörünü sağlayabildiklerinden kapasitif güç faktörleri 0.9 

olarak alınmıştır.  

 

 

Enerji sistemlerinde, bir barada oluşabilecek kısa devre durumunda, ilgili barada oluşacak kısa devre değerini 

şebeke kısa devre gücü, ilgili baraya bağlı üretim birimleri ve motorların katkısı belirler. Üretim 

entegrasyonları incelenirken kısa devre katkısı 2 farklı şekilde değerlendirilmelidir. Bunlardan birincisi 

yukarıda tanımlanan kısa devre katkısıdır. Bu durum için incelenmesi gereken, üretim birimlerinin 

oluşturacağı kısa devre katkılarının, dizayn seviyelerinin geçilmesine neden olup olmayacağının kontrolüdür. 

Şekil 6 Üretim santrallerinin kısa devre katkıları ile ilgili öngörülen değerler ve simulasyonda kullanılması planlanan ilgili 
parametreler 

SANTRAL Tipi U<34.5 kV bağlantı seviyesinde kabul edilen kısa 

devre akım değeri  

% olarak geçici senkron 

reaktans karşılığı (xd‘‘) 

GES 1 pu 100 

RES (DFIG)-Tip3 6 pu 18 

RES (FC)-Tip4 1 pu 100 

HES  8 pu 13,5 

JES 8 pu 13,5 

BIO 8 pu 13,5 

KOJEN-TRIJEN 8 pu 13,5 

MIKROTURBIN 8 pu 13,5 
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Kısa devre etkisinin, yukarıda tanımlanan değerlendirmesi dışındaki diğer değerlendirmesi de bağlanılacak 

baradaki minimum kısa devre gücü ile santral gücü arasındaki orandır. Bu oran oluşacak etkiyi önceden 

kestirebilmek adına bazı ipuçları vermektedir. Oranın düşük olduğu durumda (genelde 5’ten küçük olması 

durumu), konverter sistemlerine ait kontrolörlerin, şebeke referansı zayıfladığından dolayı kararlılığını 

kaybetme riski bulunmaktadır.  Bu oranlar ile ilgili detaylar projenin literatür kısmında tanımlanmıştır. Bu 

oranlardan en önemlisi “bağıl sağlamlık oranı” dır. Bunun belirlenmesi için sistemin mevcut kısa devre 

akımının, üretim biriminin maksimum nominal akımına bölünmesi gerekir. Deneyimler bu oranın yüksek 

olduğu durumda (>200), gerilim flikeri, kararlı durum gerilim  regülasyonu  ve harmonikler açısından  bir 

problem teşkil etmeyeceğini göstermektedir. Diğer bir açıdan değerlendirildiğinde bu oranın küçük olması 

(<50), problemlerin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. 

Şekil 7 Farklı bağıl sağlamlık oranları ve ilgili olası sorunları 
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Dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilen üretim entegrasyonlarının bir amacı da sistem kayıplarında iyileşme 

sağlamaktır. Ancak bağlantı için doğru fider hatları kullanılmadığında, kayıpların artışı söz konusu 

olabilmektedir. Bu durum daha çok ilgili fiderdeki tüketim miktarı, fidere bağlı santrallerin toplam üretim 

kapasitesinden çok düşük olduğu durumda gerçekleşe-bilmektedir. Hat kesitleri düşük kaldığından, 

empedansa bağlı olarak kayıp artabilmektedir.  Enerji kayıp kontrolü analizi için de, gerilim profilinin izlenmesi 

için tanımlı senaryolar kullanılacaktır. Buna göre gerçekleştirilmesi planlanan alizlerin detayı aşağıda 

verilmiştir.  

a. Maksimum üretim, minimum yük: Bu senaryo kayıpların en yüksek değerlerini izleyebilmek için 

kurulmuştur.  

b. Maksimum üretim, 10-16 saatleri arası minimum yük :  Bu senaryo sadece güneş enerjisi 

santrallerinde ikinci senaryo olarak incelenmiştir (Güneşin etkin gücünün 10:00-16:00 saatleri 

arası olduğu sonucuna dayanarak) 

c. 1 yıla ait üretim ve tüketim profiline göre: Yukarıda tanımlı 2 senaryo maksimum etkiyi 

inceleyebilmektedir, ancak zamana bağlı üretim ve tüketim değerlerine göre tüm etkileşimi ve 

bir noktada izlenebilen tüm kayıp değişimini yansıtamamaktadır. Bu nedenle kayıpların zamana 

bağlı izlenebildiği bu senaryo kullanılmıştır. Bu amaçla 1 yıllık yük ve üretim profilleri 

kullanılmıştır. Ayrıca bu senaryoda üretim profilleri de farklılaştırılabildiğinden, farklı tip üretim 

santrallerinin analizleri gerçekleştirilebilmiştir. 

Fliker ve harmonik etki analizinin amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme bağlandığında, beklenen 

harmonik akım ve gerilimlerinin belirlenmesidir. Farklı çalışma senaryoları için akım/gerilim harmonik 

bileşenlerinin genlikleri, gerilimdeki toplam harmonik bozulma ve akımdaki toplam talep bozulma değerleri 

incelenmiştir. Şebeke bağlantı noktasında gözlemlenen akım/gerilim toplam harmonik bozulma değeri ve 

her bir harmonik bileşenin oluşturduğu bozulma değerleri, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nde izin 

verilen seviyeler ile karşılaştırılmıştır. 

Gücün büyük bir bölümü iletim sisteminde olduğundan, dağıtım sistemine gömülü üretim tesislerinin 

frekansa olan etkisinin çok olmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından 

gerçekleştirilen üretim, kaynak yapısına bağlı olarak istenildiğinde arttırılabilen bir yapıda değildir. Bununla 

birlikte üretim tesislerinin şebekedeki frekansa değişimlerine tepkileri önemlidir. Frekans etki analizinde, bir 

rüzgar parkı için güç indirgemesi simulasyon yöntemi ile gösterilmiştir. Güç indirgemesi özel bir fonksiyon 

olduğundan, kurulan ana simulasyon modelinde çalışılmamış, bir rüzgar santrali özelinde elde edilen bir 

model kullanılmıştır. Bu modelde harici bir frekans sinyali oluşturularak aktif güç indirgemesi simulasyon yolu 

ile incelenmiştir. Tepki gerekliliği için, Elektrik Şebeke Yönetmeliği Ek-18 maddesinde yer alan ”Rüzgar Türbini 

Aktif Güç-Frekans eğrisi” kullanılmıştır. 

Gerçekleştirilen simulasyon çalışmalarında, meteorolojik koşullara göre değişkenlik gösteren (güneş, rüzgar 

vs.) dağıtık üretim kaynakları ile birlikte depolama sistemlerinin kullanılması durumu da incelenmiştir. Bu 

sistemlerin dağıtık üretim kaynakları ile kullanılması sonucunda sistemdeki kapasite artışı ve düzenlemesi, 

enerji üretim zamanının kaydırılması simülasyonları gerçekleştirilerek verimlilikleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Analizlerde kullanılan veriler, izlenen noktalar ve izlenen kriterler aşağıdaki gibidir.  

 



 

Hizmete Özel 

17 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

Dağıtım sistemi bölgesi yük profili (1 yıllık), rüzgar ve güneş santrallerine ait üretim profili (1 yıllık) ve 

depolama sistemine ait teknik veriler giriş verileri olarak kullanılmıştır. Dağıtım bölgesinde bulunan yüklere 

ait tüketimler, dağıtık üretim kaynaklarına ait üretim profilleri ve depolama sistemleri, analiz programında 

modellenmiştir. Depolama sistemlerinin gerilim, zaman veya sistem ihtiyacına göre çalışma karakteristiği 

belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, depolama sistemlerinin dağıtık üretim kaynakları ile birlikte 

kullanılmasının verimliliği, sistemdeki kapasite artışı ve enerji üretim zamanının kaydırılmasına etkisi ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Son yıllarda, dağıtım şirketlerinin sisteme olan etkileri değişiklik göstermektedir. Elektrik şebekesi 

operasyonuna yaklaşımı, statik bir yorumdan, elektrik şebekesinin dinamik bir operasyonel yönetimine doğru 

değişmiştir. Gelişmiş şebekelere verilen önem, sistemdeki tüm cihazların ömrü ile ilişkili olarak artmaktadır. 

Sonuç olarak, otomasyon sistemlerinin önemi çok artmış ve kontrol, koruma ve uzaktan kumanda 

gereksinimleri ciddi değişiklere uğramıştır. Geçmişte, enerji otomasyonu ve trafo ekipmanlarının işletilmesi 

ve izlenmesi, şantiyede personel gerektirdiğinden pahalı bir maliyet oluşturmaktaydı. Modern otomasyon 

çözümleri, tüm ekipmanların uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini, tutarlı bir iletişim protokolleri (IEC 

61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 vb) temelinde gerçekleştirmektedir. Verilerin toplanması ve 

özetlenmesi için akıllı merkezlerinin kurulması, şebeke durumunun anlık görüntüsünü çeken akıllı sensörlerin 

ve merkezi olmayan ölçüm ünitelerinin kurulumu önemli olacaktır. Dağıtım alt istasyonlarının uzaktan 

izlenmesi ve kontrolü, şebeke işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunacaktır. SCADA ile aktif ve 

reaktif güç kontrolü gerçekleştirilebilecektir. Üretim santrallerinin etkileri incelendiğinde santrallerin sadece 

izlemesinin yeterli olmayacağı, kritik durumlarda kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enerji 

sistemindeki en önemli kalite değişkenlerinin frekans ve gerilim olduğu düşünüldüğünde, kontrol edilmesi 

gereken en önemli 2 parametrenin aktif ve reaktif güç olduğu görülmektedir.  Özellikle rüzgar ve güneş gibi 

yenilenebilir kaynakları kullanan üretim santralleri inverter/konverter yapılarına sahiptirler. Bu yapıda DC ve 

AC dönüşümler olduğu için, aktif ve reaktif güç kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu kontrol 

normalde ilgili santralin kendi SCADA’sı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İzin verildiği ölçüde inverter 

yapıları üzerinden de kontrol gerçekleştirilebilmektedir. İlgili kontrolün, öncelikle mevcut SCADA yapısına 

kontrol sinyalleri gönderilerek oluşturulması hedeflenmektedir. Eğer mevcut SCADA yetersiz kalıyorsa, 

inverterlere gerekli sinyallerin iletilmesini sağlayacak modifikasyonlara ve/veya eklentilere ihtiyaç olacaktır. 

Etkinin ölçülebilmesi için, güç kalite kaydedicileri ile fider boyunca ölçüm alınması tavsiye edilmektedir. Güç 

kalite kaydedicilerin en uygun lokasyonlar, trafo merkezi fider çıkışı, enerji üretim biriminin bağlı olduğu 

dağıtım merkezi girişi, enerji üretim birimi çıkışı ve eğer varsa üretim santraline paralel giden bir fiderin 

bağlandığı dağıtım merkezinin beslediği bölge girişidir. Güç kalitesinin en önemli 2 parametresi gerilim ve 

frekanstır. Bu parametrelerden frekans, iletim seviyesinde yer alan güçlü santrallerin kontrolündedir, 

dolayısıyla dağıtım sisteminden alınan ölçümlerde frekans bilgisi gerekli değildir. Microgrid yapısına 

geçildiğinde frekansın da önem kazanması beklenmektedir. Gerilim parametresinin ise önemi çok yüksektir. 

Üretim entegrasyonlarında üretim miktarına bağlı olarak en çok etki gösterecek parametrenin gerilim olacağı 

bilinmektedir. Bu nedenle ilk izlenmesi gereken parametredir. Aktif ve reaktif güç değişimleri de güç akış 

yönünün ve güç faktörü değişiminin izlenmesi açısından çok önemlidir. Konverter sistemlerine sahip üretim 

birimlerinde, harmonik katkıların izlenmesi de gereklidir. Harmoniklerin dağıtım sisteminde ciddi bir problem 

teşkil etmesi beklenmese de, özellikle birden fazla üretim biriminin bağlandığı lokasyonlarda etkilerin 

birleşerek büyüme riski oluşturabileceği ve/veya fider sonlarında düşük kalan kısa devre güçleri nedeniyle 

konverter sistemlerinde kontrolsüzlük ve gerilimde salınımlar oluşturabileceği bilinmektedir. Bu nedenle 

harmonikler ve fliker parametrelerinin de ölçümü önemlidir.    
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3. Detay tasarım çalışmaları 

 

Gerçekleştirilen simulasyon çalışmalarında yük akışı analizi, kayıp değişimi, reaktif destek analizi, gerilim 

kontrolü, kısa devre etkisi, frekans etkisi fliker ve harmonik etki analizi, enerji depolama sistemleri ile 

etkileşimi çalışılmıştır. Ayrıca 1 yıllık üretim ve tüketim profiline bağlı olarak yük akışı, gerilim kontrolü ve 

kayıp analizleri de gerçekleştirilmiştir. 

 

Senaryolar belirlenirken tüm dağınık üretim tiplerinin karakteristikleri incelenmiştir. Bu noktada biyokütle, 

kojenerasyon, trijenerasyon, mikrojenerasyon, jeotermal, biyogaz ve hidrolik santrallerin kaynak yapısı sabit 

kabul edilebileceğinden, çıkış güçlerinin kontrol edilebilir ve sabit ayarlanabileceği bilinmektedir. Bununla 

birlikte güneş ve özellikle rüzgar santrallerinin kullandığı kaynak yapısı kontrol edilemeyen bir yapıda 

olduğundan, çıkış güçleri dalgalı kabul edilmektedir. Aşağıda, örnek bir güneş ve rüzgar enerjisi santralinin 

gerçek üretim grafikleri bulunmaktadır (1 MW ölçeğine eşleştirilmiştir). Güneş ve rüzgar enerjisine ait yıllık 

güç analizi çalışmasında bu veriler kullanılmıştır. 

 
Şekil 8  Simulasyonlarda, yıllık bazda inceleme için kullanılan rüzgar santrali yıllık üretim profili 

 

 
Şekil 9  Simulasyonlarda, yıllık bazda inceleme için kullanılan rüzgar santralinin 5 günlük üretim profili 
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Şekil 10  Simulasyonlarda, yıllık bazda inceleme için kullanılan güneş santrali yıllık üretim profili 

 

 
Şekil 11  Simulasyonlarda, yıllık bazda inceleme için kullanılan güneş santralinin 5 günlük üretim profili 

Rüzgar enerjisi santralinin güç çıkış dalgalılığı, güneş enerjisi santraline göre çok yüksektir. Ancak bulutlu 

havalarda güneş enerji santralinin dalgalılığı ciddi miktarda artmaktadır. Bazı durumlarda, rüzgar enerji 

santralinin dalgalılık miktarını bile geçebilmektedir. Yıllık kapasite faktörleri hesaplandığında rüzgar 

santralinin %24,46, güneş santralinin ise %18,39 olduğu görülmektedir. (Önemli Not: Üretim biriminin 

büyüklüğüne ve lokasyona da bağlı olarak bu değerler değişebilir). Güneş enerjisi santralinin önemli miktarda 

enerji üretimi yaptığı zamanın 10:00-16:00 aralığı olduğu görülmektedir. Güneş enerjisi santralinde en yüksek 

enerji üretim tepe noktalarının Nisan-Mayıs ve Ağustos-Eylül ayları arasında olduğu izlenmektedir.  Yukarıda 

tanımlanan kaynak yapısı nedeniyle, etki analizinin tüm değişkenlikleri içeren bir yapıda olması, tüm zaman 

periyodunu tanımlaması oldukça önemlidir. Bu nedenle farklı senaryolar kurulmasının yanında, 1 yıla ait tüm 

üretim ve tüketim profili oluşturularak analiz de gerçekleştirilmiştir. 

Bazı elektrik santrallerinin, şebekeye reaktif destek vermesi mümkündür. Ancak bu durumda santralin 

üretiminin (endüktif/kapasitif mod) uzaktan kontrol edilebilir olması, ya da gerilim kontrol modunda çalışıyor 

olması gerekir. Santralin devreye alınıp çıkarılmasında ve reaktif güç desteği alınırken nasıl bir 

donanım/yazılım kullanılacağı, böyle bir senaryoda SCADA'nın gerekli olup olmayacağı önemli olacaktır. Bazı 
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elektrik santrallerinin, şebekeye reaktif destek vermesi mümkündür. Ancak bu durumda santralin üretiminin 

(endüktif/kapasitif mod) uzaktan kontrol edilebilir olması, ya da gerilim kontrol modunda çalışıyor olması 

gerekir. Santralin devreye alınıp çıkarılmasında ve reaktif güç desteği alınırken nasıl bir donanım/yazılım 

kullanılacağı, böyle bir senaryoda SCADA'nın gerekli olup olmayacağı önemli olacaktır. 

Gerçekleştirilen simulasyonlarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

a. Tek tek değerlendirildiğinde çok büyük bir değişim oluşturmayan üretim birimlerinin, aynı fiderde 

yer aldıklarında oluşturdukları toplam etki işletim sınırlarının dışına çıkılmasına neden olmaktadır. 

b. Oluşan etkinin derecesi, üretim biriminin büyüklüğü, aynı hat üzerine bağlı üretim birimlerinin 

toplam gücü, trafo merkezine bağlantıyı sağlayan hattın kesiti ve mesafesinin bileşkesi ile 

belirlenebilmektedir. Aynı fiderde başka bir üretim birimi yoksa, büyük bir üretim biriminin ilgili 

fiderde oluşturduğu etki çok önemli olmamaktadır. 

c. Düşük güçlü üretim birimlerinin oluşturduğu yük akışı etki derecesi de düşük olmaktadır.  

d. Büyük güçlü bir üretim birimi de olsa eğer trafo merkezine yakın ise ve ilgili trafo merkezine bağlantı 

yüksek kesitli hat ile gerçekleştirilmişse, yük akışı etki derecesi düşük kalmaktadır.   

Şekil 12  Maksimum üretim, minimum yük durumunda baralarda oluşan gerilim değeri ve % değişimler 

Santral 
Adı 

Gücü  
(MW) 

Bağlandığı Nokta Gerilimi Bağı Olduğu Bağlandığı Nokta Gerilimi 

Tüm Santraller 
Devre Dışı 

TümSantraller 
Devrede 

Değişim  
(%) 

Trafo 
Merkezi 

Fider 
Santraller  
Tek Tek 
Devrede 

Değişim  
(%) 

DG-L01 1,000 99,82 117,50 17,71 154kV TM B-FIDERI 101,85 2,03 

DG-L02 1,000 99,82 117,50 17,71 154kV TM B-FIDERI 101,85 2,03 

DG-L03 1,000 99,82 116,11 16,32 154kV TM B-FIDERI 102,04 2,22 

DG-L04 0,250 99,83 105,48 5,66 154kV TM A-FIDERI 100,30 0,47 

DG-L05 0,990 99,97 100,16 0,19 154kV TM D-FIDERI 100,69 0,72 

DG-L06 0,990 99,88 101,57 1,69 154kV TM A-FIDERI 100,69 0,81 

DG-L07 0,990 99,88 101,57 1,69 154kV TM A-FIDERI 100,69 0,81 

DG-L08 1,000 99,85 114,51 14,68 154kV TM B-FIDERI 101,40 1,55 

DG-L09 1,000 99,91 110,20 10,30 154kV TM B-FIDERI 101,18 1,27 

DG-L10 1,000 99,83 106,39 6,57 154kV TM A-FIDERI 102,01 2,18 

DG-L11 1,000 99,91 110,07 10,17 154kV TM B-FIDERI 101,04 1,13 

DG-L12 1,000 99,83 106,32 6,50 154kV TM A-FIDERI 101,97 2,14 

DG-L13 1,000 99,84 116,13 16,32 154kV TM B-FIDERI 101,59 1,75 

DG-L14 1,000 99,84 116,17 16,36 154kV TM B-FIDERI 101,63 1,79 

DG-L15 1,000 99,84 116,13 16,32 154kV TM B-FIDERI 101,59 1,75 

DG-L16 1,000 99,84 116,26 16,45 154kV TM B-FIDERI 101,75 1,91 

DG-L17 1,000 99,84 116,20 16,39 154kV TM B-FIDERI 101,68 1,84 

DG-L18 1,000 99,83 106,39 6,57 154kV TM A-FIDERI 102,01 2,18 

DG-L19 1,000 99,82 117,50 17,71 154kV TM B-FIDERI 101,85 2,03 

DG-L20 1,000 99,82 117,50 17,71 154kV TM B-FIDERI 101,85 2,03 

DG-L21 1,000 99,82 116,11 16,32 154kV TM B-FIDERI 102,04 2,22 

DG-L22 1,000 99,81 116,95 17,17 154kV TM B-FIDERI 101,87 2,06 

DG-L23 1,000 99,81 116,97 17,19 154kV TM B-FIDERI 101,95 2,14 

DG-L24 0,136 99,86 101,72 1,86 154kV TM A-FIDERI 99,95 0,09 

DG-L25 1,000 99,81 116,92 17,14 154kV TM B-FIDERI 101,84 2,03 

DG-L26 0,075 99,81 116,92 17,14 154kV TM B-FIDERI 99,97 0,16 

SEKA 10,500 99,99 100,15 0,16 154kV TM 34.5 kV 
TM'ye 
BAGLI 

100,15 0,16 
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Toplam 33,93 

       

 

10-16 saatleri arası oluşan minimum yük durumu, tüm gün içerisinde oluşan yük durumundan daha yüksek 

olduğundan, bara gerilim yükselmesi yukarıda bildirilen değerlerden kısmi olarak daha düşüktür. Ancak ilgili 

fark çok azdır. Bara gerilim yükselmelerinin yaşanmaması için ilgili üretim miktarının çok fazla taşınmadan 

tüketilmesi gerekmektedir. 

Reaktif desteğin de düşünüldüğü durumda özellikle bara gerilimi açısından oluşan etkiler de incelenerek bir 

karşılaştırma yapılmıştır. Tüm santrallerin aktif güç üretimlerinin yanında reaktif güç üretimlerinin olduğu 

durumda baralarda %7-8 oranında değişimler oluşmaktadır. Reaktif güç özelliği kullanılmazken baralarda 

oluşan gerilim değişimi işletim sınırlarının çok üstüne çıkmaktadır. Santrallerinin reaktif güç tüketme 

özellikleri kullanıldığında, oluşturdukları etkinin olumsuzluğunu ortadan kaldırma gibi bir kabiliyetleri 

oluşmaktadır. Gerçekleştirilen simülasyonlarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Şekil 13  Maksimum üretim, minimum yük durumunda, üretim birimlerinin reaktif güç karakteristikleri kullanıldığında baralarda 
oluşan gerilim değeri ve % değişimler 

Santral 
Adı 

Gücü  
(MW) 

Bağlandığı Nokta Gerilimi Bağı Olduğu Bağlandığı Nokta Gerilimi 

Tüm 
Santraller 
Devre Dışı 

Tüm Santraller 
Devrede + 

Qcap 

Değişim  
(%) 

Trafo 
Merkezi 

Fider 
Tüm Santraller 

Devrede + 
Qind 

Değişim  
(%) 

DG-L01 1,000 99,82 125,52 25,75 154kV TM B-FIDERI 107,77 7,96 

DG-L02 1,000 99,82 125,51 25,74 154kV TM B-FIDERI 107,76 7,95 

DG-L03 1,000 99,82 123,85 24,07 154kV TM B-FIDERI 106,68 6,87 

DG-L04 0,250 99,83 108,21 8,39 154kV TM A-FIDERI 102,39 2,56 

DG-L05 0,990 99,97 102,07 2,10 154kV TM D-FIDERI 97,98 -1,99 

DG-L06 0,990 99,88 103,96 4,08 154kV TM A-FIDERI 98,87 -1,01 

DG-L07 0,990 99,88 103,96 4,08 154kV TM A-FIDERI 98,86 -1,02 

DG-L08 1,000 99,85 121,80 21,98 154kV TM B-FIDERI 105,61 5,77 

DG-L09 1,000 99,91 116,28 16,38 154kV TM B-FIDERI 102,73 2,82 

DG-L10 1,000 99,83 109,25 9,44 154kV TM A-FIDERI 103,16 3,34 

DG-L11 1,000 99,91 116,14 16,24 154kV TM B-FIDERI 102,60 2,69 

DG-L12 1,000 99,83 109,15 9,34 154kV TM A-FIDERI 103,12 3,30 

DG-L13 1,000 99,84 123,49 23,69 154kV TM B-FIDERI 107,15 7,32 

DG-L14 1,000 99,84 123,54 23,74 154kV TM B-FIDERI 107,17 7,34 

DG-L15 1,000 99,84 123,50 23,70 154kV TM B-FIDERI 107,15 7,32 

DG-L16 1,000 99,84 123,64 23,84 154kV TM B-FIDERI 107,28 7,45 

DG-L17 1,000 99,84 123,57 23,77 154kV TM B-FIDERI 107,22 7,39 

DG-L18 1,000 99,83 109,25 9,44 154kV TM A-FIDERI 103,16 3,34 

DG-L19 1,000 99,82 125,52 25,75 154kV TM B-FIDERI 107,77 7,96 

DG-L20 1,000 99,82 125,51 25,74 154kV TM B-FIDERI 107,76 7,95 

DG-L21 1,000 99,82 123,85 24,07 154kV TM B-FIDERI 106,68 6,87 

DG-L22 1,000 99,81 124,94 25,18 154kV TM B-FIDERI 107,24 7,44 

DG-L23 1,000 99,81 124,93 25,17 154kV TM B-FIDERI 107,29 7,49 

DG-L24 0,136 99,86 104,06 4,21 154kV TM A-FIDERI 99,06 -0,80 

DG-L25 1,000 99,81 124,90 25,14 154kV TM B-FIDERI 107,22 7,42 

DG-L26 0,075 99,81 124,90 25,14 154kV TM B-FIDERI 107,22 7,42 

KOJEN 10,500 99,99 102,60 2,61 154kV TM 34.5 kV 
TM'ye 
BAGLI 

98,41 -1,58 
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a. Üretim santralleri, kuruldukları lokasyon ve kullandıkları güç iletim yolları nedeniyle baralardaki 

gerilimlerini işletim sınırlarına getirebilmektedir. Bu durumda üretim santrallerinin reaktif güç 

üretme özelliklerinin kullanılması zaten yüksek olan bara gerilimlerini işletim sınırlarının üzerine 

taşıyacaktır.  

b. Bara gerilimleri işletim sınırlarına yaklaşmadığı durumda, reaktif güç üretimi, bara gerilim seviyesini 

yükseltme amacıyla da kullanılabilmektedir. 

c. Santrallerinin reaktif güç tüketme özellikleri kullanıldığında, aktif güç iletimi nedeniyle yükselen 

bara gerilimlerinin dengelenmesi amacıyla programlanabilir. 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi üretim birimlerinin gerilim kontrolünde çalıştırılmaları, bara 

gerilimlerini desteklemekte ve sınır aşımlarını engellemektedir. 

Şekil 14  Maksimum üretim, minimum yük durumunda, üretim birimlerinin reaktif güç karakteristikleri kullanarak gerilim 
kontrolünde çalıştıkları koşulda oluşan gerilim değeri ve % değişimler   

Santral 
Adı 

Gücü (MW) 

Bağlandığı Nokta Gerilimi Bağı Olduğu 

Tüm Santraller 
Devre Dışı 

Tüm Santraller 
Devrede + Vcontrol 

Değişim 
(%) 

Trafo Merkezi Fider 

DG-L01 1,000 99,82 108,17 8,37 154kV TM B-FIDERI 

DG-L02 1,000 99,82 108,16 8,36 154kV TM B-FIDERI 

DG-L03 1,000 99,82 107,09 7,28 154kV TM B-FIDERI 

DG-L04 0,250 99,83 102,91 3,09 154kV TM A-FIDERI 

DG-L05 0,990 99,97 98,49 -1,48 154kV TM D-FIDERI 

DG-L06 0,990 99,88 99,66 -0,22 154kV TM A-FIDERI 

DG-L07 0,990 99,88 99,65 -0,23 154kV TM A-FIDERI 

DG-L08 1,000 99,85 106,01 6,17 154kV TM B-FIDERI 

DG-L09 1,000 99,91 103,13 3,22 154kV TM B-FIDERI 

DG-L10 1,000 99,83 103,68 3,86 154kV TM A-FIDERI 

DG-L11 1,000 99,91 103,00 3,09 154kV TM B-FIDERI 

DG-L12 1,000 99,83 103,63 3,81 154kV TM A-FIDERI 

DG-L13 1,000 99,84 107,55 7,72 154kV TM B-FIDERI 

DG-L14 1,000 99,84 107,57 7,74 154kV TM B-FIDERI 

DG-L15 1,000 99,84 107,55 7,72 154kV TM B-FIDERI 

DG-L16 1,000 99,84 107,67 7,84 154kV TM B-FIDERI 

DG-L17 1,000 99,84 107,62 7,79 154kV TM B-FIDERI 

DG-L18 1,000 99,83 103,68 3,86 154kV TM A-FIDERI 

DG-L19 1,000 99,82 108,17 8,37 154kV TM B-FIDERI 

DG-L20 1,000 99,82 108,16 8,36 154kV TM B-FIDERI 

DG-L21 1,000 99,82 107,09 7,28 154kV TM B-FIDERI 

DG-L22 1,000 99,81 107,64 7,84 154kV TM B-FIDERI 

DG-L23 1,000 99,81 107,70 7,91 154kV TM B-FIDERI 

DG-L24 0,136 99,86 99,59 -0,27 154kV TM A-FIDERI 

DG-L25 1,000 99,81 107,62 7,82 154kV TM B-FIDERI 

DG-L26 0,075 99,81 107,62 7,82 154kV TM B-FIDERI 

KOJEN 10,500 99,99 100,00 0,01 154kV TM 34.5 kV TM'ye 
BAGLI 
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Yıllık profil için saat bazında toplam 8760 örnekleme alınmış ve her analiz için yaklaşık 1 aylık süreyi 

gösterecek şekilde 730 örnekleme kullanılmıştır. Gerilim profilinin izlenmesi için en problemli fider olarak 

görünen B-fideri boyunca 5 farklı nokta izlenmiştir.  

 

Şekil 15  Simulasyon modeli üzerinde gerilim profilinin izlendiği noktaların gösterimi.  

 

 

Şekil 16  Simulasyon modelinde kullanılan bir fidere ait yıllık yük değişimi grafiği 
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Gerçek üretim ve yük modelinde, tüm üretim birimlerinin gerilim kontrolünde çalıştığı durumda izlenen 

gerilim değişimleri ile reaktif güç kontrolü kullanılmadığında izlenen gerilim karşılaştırılmıştır. İzlenen 

sonuçlar aşağıda resmedilmiştir. (Detaylı grafikler Ekler bölümünde verilmiştir). 

 

 

Şekil 17  Yıllık enerji üretimi ve dağıtım bölgesinin yıllık yük durumuna göre, GÜNEŞ enerjisi santrallerinin reaktif yükümlülüklerin 
olması/olmaması durumunun karşılaştırılması 
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Şekil 18  Yıllık enerji üretimi ve dağıtım bölgesinin yıllık yük durumuna göre, RÜZGAR enerjisi santrallerinin reaktif yükümlülüklerin 
olması/olmaması durumunun karşılaştırılması 

Inverter/konverter sistemlerini kullanan enerji üretim santralleri (güneş ve rüzgar), aktif güç yanında reaktif 

gücü de kontrol edebilme özelliğine sahiptir. Özellikle gerilim kontrol modunda çalışabilmekte ve aktif güç 

üretimi nedeniyle oluşan gerilim değişimini düzenleyebilmektedir. Bu noktadaki tek sınırlayıcı unsur 

inverterin maksimum akım değeridir. Inverterin maksimum akımı sadece aktif güce göre tasarlanmışsa, ilgili 

santral tam aktif güç üretiminde çalışırken, maksimum akım sınırından dolayı reaktif güç özelliği 

kullanılamayacaktır. Mevcut yapıda, üretim kaynaklarının yoğun olarak entegre olduğu bölgelerde aşağıdaki 

durumların oluşabileceği görülmektedir.  

a. Maksimum yük durumunda bile, üretimlerin olmadığı duruma göre oluşan teknik kayıp artışları 

b. Fiderlerde ve trafo merkezinde izlenen güç faktörünün çok değişken olması ve 0-1 tam skalasında 

değişiklik göstermesi 

c. Özellikle üretim kaynaklarının entegre olduğu lokasyonlarda ve yakın bölgelerinde bara 

gerilimlerinin kabul edilemez seviyelere çıkması (>%10) 

d. TEİAŞ trafo merkezinde iletim şebekesi yönünde güç akışı ve olası koruma koordinasyon (mesafe 

koruma) zaafiyetleri 

 

Dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilen üretim entegrasyonlarının bir amacı da sistem kayıplarında iyileşme 

sağlamaktır. Ancak bağlantı noktası doğru seçilemediğinde ve/veya doğru fider hatları kullanılmadığında, 

kayıpların artışı söz konusu olabilmektedir. Bu durum daha çok ilgili fiderdeki tüketim miktarı, fidere bağlı 

santrallerin toplam üretim kapasitesinden çok düşük olduğu durumda gerçekleşebilmektedir. Hat kesitleri 

düşük kaldığından, empedansa bağlı olarak kayıp artabilmektedir.  

Gerçekleştirilen simulasyon çalışmalarında, entegre olan üretim miktarı yüksek olduğunda, minimum yük 

durumunda ciddi miktarda gücün 154 kV şebekeye doğru basıldığı izlenmiştir. İlgili bölgenin maksimum yük 

durumunda bile güç akış yönü şebekeye doğru olmaktadır. Oluşan bu ters güç nedeniyle kayıplarda da ciddi 

miktarda artış izlenmektedir. Maksimum yük durumunda izlenen kayıp, minimum yük durumu ile 

karşılaştırdığında kaybın azaldığı görülmüştür. Ancak üretimlerin olmadığı minimum yük durumu ile 

karşılaştırıldığında kayıpların oldukça arttığı görülmektedir. Kayıpların artmasının asıl nedeni plansız ve 

hesapsız bir şekilde üretim entegrasyonlarının gerçekleştirilmesidir. Kayıplara neden olan asıl etkenler de 

üretim planlanan bölgede yeterli tüketim gücünün olmaması, gücün taşınmasında kullanılan hat/kabloların 

kayıplar açısından uygun kesit ve adette olmamasıdır.        

Şekil 19  Yıllık bazda enerji kayıpların karşılaştırılması 
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KAYIPLAR (kW) ÜRETİM YOK GÜNEŞ SANTRALİ RÜZGAR  SANTRALİ 

OCAK 247.758,76 307.482,12 422.761,80 

ŞUBAT 217.837,87 356.722,63 456.308,65 

MART 241.339,13 414.279,53 593.698,91 

NİSAN 228.075,27 437.298,08 347.402,88 

MAYIS 238.782,92 425.728,96 423.064,39 

HAZİRAN 232.890,47 440.395,55 351.559,73 

TEMMUZ 237.758,23 477.252,98 455.594,48 

AĞUSTOS 237.676,11 486.903,17 541.640,84 

EYLÜL 242.934,77 434.145,66 414.923,21 

EKİM 244.295,45 403.931,06 588.980,92 

KASIM 237.660,95 315.007,90 399.151,73 

ARALIK 245.364,24 298.112,16 528.297,27 

TOPLAM 2.852.374,17 4.797.259,80 5.523.384,80 

 

 
Şekil 20  Yıllık bazda enerji kayıpların karşılaştırılma grafiği 

 

Gerçekleştirilen kısa devre analizinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

a. Özellikle konverter sistemlerini kullanan üretim birimlerinin kısa devre katkıları yok denecek kadar 

azdır. (Bazı noktalarda yüzdesel olarak yüksek değerler gösterse de). Bununla birlikte üretim 

katkıları nedeniyle kısa devre akımlarının 2 katına çıktığı noktalar bulunmaktadır. Dizayn seviyeleri 

geçilmediği sürece arıza akımlarının yükselmesi, arızaların daha kolaylıkla tespit edilip izole 

edilmesini sağlayacaktır.  

b. Kırsal bölgeler bir dağıtım sistemindeki trafo merkezinden uzak noktaları oluşturmaktadır ve uzun 

hatlar boyunca oluşan empedanstan dolayı bu bölgelerde kısa devre seviyeleri oldukça düşüktür. 

Bu nedenle bu bölgelerde üretim kaynaklarının katkısı ile birlikte kısa devre dizayn seviyelerinin 

aşılması gibi bir durumun oluşma ihtimali izlenmemektedir. 
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Şekil 21  Kısa devre analizi sonuçlarına göre üretim kaynaklarının kısa devre katkıları ve nihai durumda baralarda oluşan kısa devre 
seviyeleri 

Santral Adı 

(Üretim Lokasyonu) 

Gücü  

(MW) 

xd''sat 

(%) 

Gerilim 
Seviyesi  

(kV) 

Bağlantı Noktası Kısa Devre 

Seviyesi Değişimi 
  

Üretimler                                                           
Devre Dışı 

(kA) 

Üretimler                                            
Devrede 

(kA) 

Değişim  
(%) 

Kısa Devre             
Katkısı (kA) 

DG-L01 1,000 20 34,5 0,63 1,33 111,11 0,092 

DG-L02 1,000 20 34,5 0,63 1,33 111,11 0,092 

DG-L03 1,000 20 34,5 0,60 1,10 83,33 0,092 

DG-L04 0,250 100 34,5 0,83 1,02 22,89 0,005 

DG-L05 0,990 100 34,5 1,92 1,96 2,08 0,018 

DG-L06 0,990 100 34,5 1,52 1,60 5,26 0,018 

DG-L07 0,990 100 34,5 1,53 1,62 5,88 0,018 

DG-L08 1,000 20 34,5 0,81 1,63 101,23 0,092 

DG-L09 1,000 20 34,5 1,00 1,59 59,00 0,092 

DG-L10 1,000 20 34,5 0,71 0,90 26,76 0,092 

DG-L11 1,000 20 34,5 1,07 1,77 65,42 0,092 

DG-L12 1,000 20 34,5 0,72 0,92 27,78 0,092 

DG-L13 1,000 20 34,5 0,75 1,54 105,33 0,092 

DG-L14 1,000 20 34,5 0,73 1,47 101,37 0,092 

DG-L15 1,000 20 34,5 0,75 1,54 105,33 0,092 

DG-L16 1,000 20 34,5 0,70 1,38 97,14 0,092 

DG-L17 1,000 20 34,5 0,72 1,45 101,39 0,092 

DG-L18 1,000 20 34,5 0,71 0,90 26,76 0,092 

DG-L19 1,000 20 34,5 0,63 1,33 111,11 0,092 

DG-L20 1,000 20 34,5 0,63 1,33 111,11 0,092 

DG-L21 1,000 20 34,5 0,60 1,11 85,00 0,092 

DG-L22 1,000 20 34,5 0,62 1,24 100,00 0,092 

DG-L23 1,000 20 34,5 0,61 1,21 98,36 0,092 

DG-L24 0,136 100 34,5 1,85 2,07 11,89 0,003 

DG-L25 1,000 20 34,5 0,63 1,28 103,17 0,092 

DG-L26 0,075 20 34,5 0,63 1,28 103,17 0,007 

Konvansiyonel 10,500 15 10,5 11,47 15,71 36,97 4,234 

Konvansiyonel bara 10,500 15 34,5 8,95 9,35 4,47 0,215 

 

Üretim santrallerinin, kısa devre gücü çok küçük olan bir baraya bağlanmaları, “bağıl sağlamlık oran”ının çok 

düşük çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda özellikle  inverter/konverter yapılarını kullanan santrallerde 

kontrolör yapılarının kararsız çalışması söz konusu olabilir. Bu noktada santral üreticilerinin ilgili baradaki kısa 

devre seviyelerine göre kontrolörlerini düzenlemeleri önemli olacaktır. Aşağıdaki tabloda da ilgili simülasyon 

modelinde kullanılan üretim kaynaklarına ait “bağıl sağlamlık oranları” hesaplanmıştır. 
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Şekil 22  Kısa devre analizi sonuçlarına göre, ilgili simulasyon modelinde bağıl sağlamlık oranının değerlendirilmesi 

Gücü  
(MW) 

xd''s
at (%) 

Gerilim 
Seviyesi  

(kV) 

Bağlı Olduğu 

Dağıtık Üretim 
Bağlı Olduğu 

Bara (Üretimler 
Devre Dışı) 

Dağıtık 
Üretim 
Santrali 

Kısa 
Devre 
Gücü  
(MVA) 

“Bağıl 
Sağlamlık 

Oranı” 

Trafo 

Merkezi 
Fider 

Kısa 
Devre 
Akımı  
(kA) 

Kısa 
Devre 
Gücü  
(MVA) 

(Bara SC - 
Santral SC) / 
Santral SC  

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,60 35,81 5,00 6 

0,250 100 34,5 154kV TM A-FIDERI 0,83 49,54 0,25 197 

0,990 100 34,5 154kV TM D-FIDERI 1,92 114,60 0,99 115 

0,990 100 34,5 154kV TM A-FIDERI 1,52 90,72 0,99 91 

0,990 100 34,5 154kV TM A-FIDERI 1,53 91,32 0,99 91 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,81 48,34 5,00 9 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 1,00 59,69 5,00 11 

1,000 20 34,5 154kV TM A-FIDERI 0,71 42,38 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 1,07 63,86 5,00 12 

1,000 20 34,5 154kV TM A-FIDERI 0,72 42,97 5,00 8 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,75 44,76 5,00 8 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,73 43,57 5,00 8 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,75 44,76 5,00 8 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,70 41,78 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,72 42,97 5,00 8 

1,000 20 34,5 154kV TM A-FIDERI 0,71 42,38 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 5,00 7 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,60 35,81 5,00 6 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,62 37,00 5,00 6 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,61 36,41 5,00 6 

0,136 100 34,5 154kV TM A-FIDERI 1,85 110,42 0,14 811 

1,000 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 5,00 7 

0,075 20 34,5 154kV TM B-FIDERI 0,63 37,60 0,38 99 

10,500 15 10,5 154kV TM 
34.5 kV TM'ye 

BAGLI 
11,47 208,35 70,00 2 

10,500 15 34,5 154kV TM 
34.5 kV TM'ye 

BAGLI 
8,95 534,18 70,00 7 
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Frekans etkisi incelemesi için, 19 adet 3,2 MW rüzgar türbini bulunan bir rüzgar parkı örnek olarak 

çalışılmıştır. Bu rüzgar parkında tam ölçekli frekans konvertörlü doğrudan tahrikli sürekli mıknatıslı senkron 

jeneratör tipinde rüzgar türbinleri bulunmaktadır. 

 
 

Şekil 23  Örnek rüzgar parkının tek hat şeması 
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Şekil 24  Rüzgar parkı girişine uygulanan frekans kademelerinin gösterimi 

 

 
 

Şekil 25  Frekans testinde, rüzgar parkı çıkışında izlenen aktif ve reaktif güç değişimleri 

Yukarıdaki grafikten izlenebileceği gibi 50,3Hz’e kadar üretilen aktif güç değerinde değişme olmamaktadır. 

50,3Hz üzerindeki frekanslarda ise 4% droop değerine göre aktif güç değerinde azalma olmakta ve 51.5Hz’de 

aktif güç sıfıra düşmektedir. Bu çalışmadan da görülebileceği gibi inverter/konverter sistemlerini kullanan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının, yüksek şebeke frekansının oluşması durumunda aktif güçlerinde hızlı bir 

indirgeme yapabileceği izlenmektedir. Toplam üretimde önemli bir paya sahip olduklarında bu özellikleri, 

şebekedeki frekansın kontrol altında tutulabilmesi için oldukça önem kazanacaktır.   

Harmonik analizinde şebekenin belirlenen 5 noktasındaki akım/gerilim harmonik bileşenlerinin genlikleri, 

gerilimdeki toplam harmonik bozulma ve akımdaki toplam talep bozulma değerleri incelenmiştir. Bu 
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noktalarda gözlemlenen akım/gerilim toplam harmonik bozulma değerlerinin ve her bir harmonik bileşenin 

oluşturduğu bozulmanın, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde izin 

verilen sınır değerleri aşıp aşmadığı kontrol edilmiştir. Fliker seviyelerinin uygunluğu da kontrol edilmiştir. 

Gerilim profilinin izlendiği 5 noktada harmonik analiz sonuçları izlenmiştir.  PSS®SINCAL güç sistemleri analiz 

programı kullanılarak gerçekleştirilen harmonik hesaplamalarında, gerilim için toplam harmonik bozulmaların 

tüm incelenen noktalarda izin verilen en yüksek değerin (%8) altında kaldığını göstermektedir (max değer 

olarak D-SON barasında %4,66 olarak izlenmiştir). Her bir gerilim harmonik bileşen genliği incelendiği zaman, 

tüm harmonik bileşenlerin yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında olduğu gözlemlenmiştir. 

Yönetmeliğimize göre bağlantı noktasında akım harmoniklerinin de kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan 

çalışma ile tüm analiz noktalarında toplam talep bozulmanın izin verilen en yüksek değerinin (%5) altında 

(max değer olarak A-KOK barasında %2,18 olarak izlenmiştir) olduğu; her bir harmonik bileşen incelendiğinde 

ise tüm analiz noktalarında akım harmonik bileşenlerinin yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında 

olduğu gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda sistemde özellikle 5., 7., 11. ve 13. harmonik bileşenlerin sınır 

değerleri aşmasada baskın olacağı öngörülmektedir. Fliker hesaplamaları sonucunda fliker seviyelerinin, 

standartlarda verilen maksimum değerlerin altında kaldığı görülmüştür. Örnek şebeke için hesaplanan kısa 

dönem ve uzun dönem fliker emisyonları için hesaplanan sürekli durum ve anahtarlama durumu fliker 

emisyonları, en kötü senaryo olan minimum kısa devre gücü seviyesinde bile herhangi bir fliker problemine 

neden olmayacaktır. 
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(b) 

 
Şekil 26  A-KÖK barasının harmonik performansı a) gerilim spektrumu, b) akım spektrumu 
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(b) 

 
Şekil 27  D-SON barasının harmonik performansı a) gerilim spektrumu, b) akım spektrumu 

 

Şekil 28  Kısa dönem ve uzun dönem fliker emisyon sonuçları 

Fliker emisyonları Kesme rüzgar hızında başlama Anma rüzgar hızında başlama 

Pst∑ 0,06791 0,11831 

Plt∑ 0,0526 0,05258 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değişen ve dalgalı bir enerji üretimi karakteristiğine sahip olması, bu enerji 

kaynakların sürekli ve kararlı enerji sağlayamamasına neden olmaktadır. Yük talebi ve enerji kaynakları 

arasında potansiyel bir dengesizlik durumu meydana gelebilmektedir. Bu dengesizlik sorununu aşabilmek için 

depolama cihazlarının kullanılması düşünülmektedir. Depolama cihazlarının yenilebilir enerji kaynakları ile 

birlikte kullanılmasının, verimlilik, bağlantı noktasının kaynak kapasitesinin artışı ve enerji zamanının 

kaydırılması açısından incelenebilmesi için örnek simulasyon modeli üzerinde yük profili analizi yapılmıştır. 
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Şekil 29  Depolama sistemleri - rüzgar santrali uygulaması analiz sonuçları - 1 günlük yük profili sonuçları 

Grafik incelendiğinde, rüzgar santralinin enerji ürettiği durumlarda depolama cihazının şarj olduğu 

izlenmektedir. Rüzgar enerji üretiminin azaldığı veya olmadığı durumlarda da depolama cihazı, şebekenin 

enerji talebine katkı sağlamaktadır. Böylelikle rüzgar santralinin bulunduğu kaynak noktasının kapasitesinin 

arttırılması sağlanmıştır. Bununla birlikte rüzgar santrali enerji üretimi yaptığı durumda, şebeke tarafından 

yeterli enerji talebi yoksa, fazla enerji depolama cihazında depolanabilmektedir. Ayrıca depolama cihazları 

şebekenin enerji talebinin fazla olduğu puant durumlarda devreye alınarak, enerji zamanının kaydırılması 

sağlanabilmektedir. Örnek olarak alınan 1 günlük yük profili sonuçlarına göre rüzgar santrali ile depolama 

cihazı uygulamasının gerçekleştirilmesi, kaynak kapasitesini yaklaşık olarak 60 kW olarak artıracaktır. Gün 

içerisinde ise 400 kWh’lik enerji miktarının farklı zamanlara kaydırılması sağlanmaktadır. Maliyet hesabı 

gerçekleştirilirken ilgili hesabın bir yıllık çalışmaya göre yapılması ve depolama cihazının rüzgar santrali ile 

birlikte çalışma verimliliğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 30  Rüzgar santrali uygulaması - 1 yıllık yük profili sonuçları 

 

4. Pilot Bölge çalışmaları 

 

Bu bölümde saha analizi sonuçları incelenmiş ve raporlanmıştır. Analizlerde santral noktası ve bir üst bara 

bağlantı noktası değerlendirilmiştir. Bu raporda ölçüm değerleri alınan santraller aşağıdaki gibidir. İlgili üretim 

biriminde 6 günlük değişimler izlenmiş olup, 10 dakikalık periyotlar şeklinde 1000’e yakın ölçüm analiz 

edilmiştir.  

HATAY YETİŞEN RES – 0.75 MW 

KARACA GES – 4.75 MW 

KARSIYAKA SEYHAN 2 HES – 8.4 MW 

 

Ayrıca bu proje kapsamında olmayan, önceki projelerde gerçekleştirilen ölçüm sonuçları da destek 

oluşturması amacıyla bu raporda belirtilmiştir. Bu ölçüm sonuçları 10 dakikalık periyotlarda 31 bin’e yakın 

ölçüm alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu da yaklaşık 8 aylık veriye karşılık gelmektedir. İlgili sonuçlarda veri 

gizliliği nedeni ile herhangi bir lokasyon ya da santral ismi belirtilmemiş olup, sadece santral gücü ve santral 

tipi bildirilmiştir. Bu santral tipleri ve santral güçleri aşağıdaki gibidir.  

RES – 10.2 MW 

HES – 6.9 MW 

BİYOKÜTLE – 14 MW 

JES – 7.5 MW  

 

Değerlendirmede, sahadan alınan aşağıdaki ölçümler resmedilmiş ve yorumlanmıştır.  
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 Aktif güç 

 Reaktif güç 

 Güç faktörü 

 Üç faz gerilimleri 

 Toplam harmonik akım distorsiyonu 

 Uzun dönem fliker seviyesi 

 Kısa dönem fliker seviyesi 

 

Hatay RES santralinde (detay raporda tüm grafikler verilmiştir) ; 

a. Tüm ölçüm periyodu boyunca da düzenli bir çalışma izlenmemiştir. İlgili santral gücü oldukça 

düşüktür. Bu nedenden dolayı bara gerilimlerini etkileyecek düzeyde bir değişim görülmemektedir. 

Gerilim değişimi ve santralin güç üretimi arasında bir ilişki izlenmemiştir.  

b. Aktif güç çıkışı ile birlikte akım harmoniklerinde artış izlenmektedir.  

c. Ölçüm periyodu boyunca izlenen fliker mertebelerinin %95’ten fazlasının uygun seviyelerde olduğu 

görülmektedir. 

d. İkinci ölçüm noktasında izlenen aktif güç negatif ve pozitif yönde hareket etmektedir. Bu da güç 

akışlarının üretimin etkisi ile yön değiştirdiğini ifade etmektedir.  

e. Aktif güç değişimi ile birlikte reaktif güçte de değişim izlenmektedir. Aktif güç üretimi durumunda 

talep edilen reaktif güç de düşmektedir.  

Karaca GES tesisinin kurulu gücü 4.5 MW’tır. İncelenen veriler ile ilgili grafikler aşağıda verilmiştir. 

 
Şekil 31  Karaca GES Santralinin dağıtım sistemi içindeki yerleşimi 
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Şekil 32  Karaca GES aktif güç (P) değişimi   
 

 

 

Şekil 33  Karaca GES reaktif güç (Q) değişimi   
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Şekil 34  Karaca GES bara gerilim değişimi   

 

 

Şekil 35  Karaca GES Toplam Harmonik Distorsiyon (THDIa) değişimi 
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Şekil 36  Karaca GES uzun dönem fliker kuvveti (PltA) değişimi   

 

Şekil 37  Karaca GES kısa dönem fliker kuvveti (PstA) 

 
Şekil 38  AYVALI 3100 Giriş aktif güç (P) değişimi   
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Şekil 39  AYVALI 3100 Giriş reaktif güç (Q) değişimi   
 

 

Şekil 40  AYVALI 3100 Giriş bara gerilimleri (Van) değişimi   
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Şekil 41  AYVALI 3100 Giriş Toplam Akım Harmonik Distorsiyon (THDIa) değişimi   

 

Şekil 42  AYVALI 3100 Giriş uzun dönem fliker kuvveti (PltA, PltB, PltC) değişimi 

 

Şekil 43  AYVALI 3100 Giriş Kısa Dönem Fliker Kuvveti (PstA) değişimi   

Alınan ölçümlerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

a. İlgili santral gücü oldukça yüksektir. Aktif güç değişimi ile birlikte reaktif güçte de önemli değişimler 

izlenmektedir. Aktif güç artışlarında reaktif güç talebinde düşme izlenmektedir. İlgili değişim bir 

önceki ölçüm noktasında da izlenmektedir. İlgili noktada, santralin üretimi ile birlikte aktif güçte 

önemli oranda ters güç izlenmektedir. Santralin kurulu olduğu bölge ile en yakın trafo merkezi 

arasında 18 km mesafe bulunmaktadır. İlgili gücün büyük bir kısmının bu mesafe boyunca taşındığı 

düşünülmektedir. İzlenen en yüksek gerilim değişimi %5.5’tir. 

b. Aktif güç değişiminde bara gerilimlerinde önemli değişimler izlenmektedir.  

c. Aktif güç çıkışı ile birlikte akım harmoniklerinde artış izlenmektedir. Santral tam gücüne ulaşırken ilgili 

akım harmonikleri düşmektedir.  

d. Ölçüm periyodu boyunca izlenen fliker mertebelerinin %95’ten fazlasının uygun seviyelerde olduğu 

görülmektedir.  
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Sethan HES santralinde (detay raporda tüm grafikler verilmiştir) ; 

a. İlgili santral gücü 8.4 MW olmasına rağmen, ölçüm periyodu boyunca 4.4 MW maksimum güç çıkışı 

izlenmiştir. İlgili maksimum aktif güç çıkışında gerilimde ciddi bir değişim izlenmemektedir. İzlenen 

en yüksek gerilim değişimi %3’tür.  

b. Aktif güç değişiminde bara gerilimlerinde önemli bir değişim izlenmemektedir.  

c. Aktif güç çıkışı ile birlikte akım harmoniklerinde artış izlenmektedir.  

d. Ölçüm periyodu boyunca izlenen fliker mertebelerinin %95’ten fazlasının uygun seviyelerde olduğu 

görülmektedir.  

 

Aşağıdaki grafiklerde de yüksek güçlü RES, GES, Biyokütle ve JES santrallerinden elde edilen ölçüm sonuçları 

yorumlanmıştır.  

 

RES – 10 MW 

İzlenen maksimum gerilim   37.321 kV (1.082 pu)  

İlgili ölçüm tarih ve saatinde izlenen aktif güç çıkışı  9.83 MW 

THD Max: 4.63 % < 8 % 

Kısa Dönem Pst:  0.321 < 1.0 

Uzun Dönem Plt:  0.585 < 0.8 W 

 
 

Şekil 44  RES (10 MW) aktif (P) ve reaktif (Q) güç değişimi 
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Şekil 45  RES (10 MW) güç faktörü (cos) değişimi  

 

 

 
Şekil 46  RES (10 MW) Toplam harmonik distorsiyon (gerilime bağlı THDv) değişimi  

Yukarıda elde edilen sonuçlara göre;  

 

a. İlgili santral çıkışında izlenen maksimum gerilim artışı %8.2 olarak ölçülmüştür. Bu değer işletme 

seviyesinin üzerindedir.  

b. Aktif güç değişimi ile birlikte reaktif güç değişiminin de yüksek olduğu izlenmektedir.  

c. Güç faktörü 0.5 ile 1 aralığında çok büyük değişimler oluşturmaktadır. 

d. İzlenen toplam harmonik bozunum maksimum değeri %4 civarındadır ve izin verilen maksimum 

harmonik bozunumdan daha düşüktür.  

BİYOKÜTLE – 14 MW 

İzlenen maksimum gerilim  37.327 kV (1.082 pu)  

İlgili ölçüm tarih ve saatinde izlenen aktif güç çıkışı  12.53 MW 

THD Max: 2.20 % < 8 % 

 



 

Hizmete Özel 

44 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

 
Şekil 47  Biyokütle Santrali (14 MW) aktif güç (P) değişimi  

 

 
Şekil 48  Biyokütle Santrali (14 MW) gerilim (V) değişimi  

Yukarıda elde edilen sonuçlara göre;  

a. İlgili santral çıkışında izlenen maksimum gerilim artışı %8.2 olarak ölçülmüştür. Bu değer işletme 

seviyesinin üzerindedir.  

b. Ölçüm periyodu boyunca gerilim de önemli miktarda dalgalılık izlenmektedir.  

c. İzlenen toplam harmonik bozunum maksimum değeri %2.2 civarındadır ve izin verilen maksimum 

harmonik bozunumdan daha düşüktür.  

JEOTERMAL – 7.5 MW 

İzlenen maksimum gerilim  36.208 kV (1.050 pu) 

İlgili ölçüm tarih ve saatinde izlenen aktif güç çıkışı  5.17 MW 

THD Max: 4.71 % < 8 % 
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Şekil 49  Jeotermal Enerji Santrali (7.5 MW) aktif güç (P) değişimi 

 
Şekil 50  Jeotermal Enerji Santrali (7.5 MW) reaktif güç (Q) değişimi 
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Şekil 51  Jeotermal Enerji Santrali (7.5 MW) güç faktörü (cos) değişimi  

 

Yukarıda elde edilen sonuçlara göre;  

 

a. İlgili santral çıkışında izlenen maksimum gerilim artışı %5 ölçülmüştür.  

b. Ölçüm periyodu boyunca reaktif güç ve güç faktöründe önemli miktarda dalgalılık izlenmektedir. 

 

 

 

Gerçekleştirilen ölçümlerde, üretim tesislerinin entegrasyonu ile ilgili elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir.  

a. Üretim tesislerinin entegre edilmesi durumunda izlenecek en büyük değişimin gerilimde olduğu 

görülmektedir. Bu değişim, ilgili fidere bağlanacak toplam güç değeri, ilgili bölgedeki yük durumu ve 

bağlanılan trafo merkezine kadar kullanılan hat kesit ve mesafesi ile doğrudan ilişkili olmaktadır.  

b. Bu gerilim artışı izin verilen sınırlar içinde olduğu zaman, ilgili bölgedeki gerilimi desteklemektedir. 

İlgili santralin bağlanması ile yüklerin talep ettiği güç şebekeden çekilmekte, şebekeden önemli 

miktar güç çekilmediğinden, hat ve trafolar boyunca oluşan kayıp engellenmekte, böylece ilgili 

bölgedeki gerilim düşümü de engellenmektedir. Bu da kapasitörlerin kullanımını azaltacak ve/veya 

ortadan kaldırabilecek bir süreç oluşturabilecektir.  

c. Reaktif güç ve güç faktöründe önemli miktarda dalgalılık izlenmiştir. Üretim birimlerinin 

entegrasyonu sonucu özellikle güç faktöründe izlenen dalgalılık, üretim birimlerinin ve/veya dağıtım 

şebeke operatörünün reaktif güç yükümlülükleri açısından zorlayıcı olacak ve üretim miktarı 

arttığında kontrolü imkansız olacaktır. Gerilim değişimleri ile başa çıkabilmek için santrallerin reaktif 

güç özellikleri kullanıldığında bu değişim daha da yüksek olacaktır. Bu nedenle reaktif güç 

yükümlülüklerinin tekrar değerlendirilmesi zorunludur.  
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d. Üretim birimlerinin eklenmesi ile sistemde bulunan harmonik mertebelerin yükseldiği görülmektedir. 

Ancak bu yükselme izin verilen sınırların altında kalmaktadır. Fliker seviyelerinde de benzer bir durum 

izlenmiştir. 

 

5. Proje  kapanış 

 

Üretim entegrasyonları esnasında izlenecek ilk problem, üretim noktasında ve yakınındaki dağıtım 

baralarında oluşacak gerilim yükselmesidir. Üretimin olmadığı durumda gerilim eski pozisyonuna dönecektir, 

bu nedenle ilgili problem sadece gerilim yükselmesi değil, gerilim dalgalılığı olacaktır. Bu problemin asıl 

nedeni, gerilim kontrolünün TEİAŞ trafo merkezlerinde trafo kademe değiştiriciler ile kontrol ediliyor olması, 

güç iletim yolu üzerindeki kabloların göreceli olarak düşük kesitte olması, ilgili üretim bölgesindeki yük 

miktarının azlığı ve üretim gücünün çok dalgalı olmasıdır. Dağıtım şebekesindeki her nokta birbirinden farklı 

karakteristikte olduğundan, bir şablon oluşturmak mümkün değildir. Bunun yerine ilgili bölgede sınırların 

geçilmeyeceğinden emin olunması için gerekli analizlerin ve çalışmanın yapılması gereklidir. Farklı 

standartlarda gerilim ve aktif/reaktif güç kontrolü açısından beklentiler tablolar halinde aşağıda 

özetlenmiştir.  

Şekil 52  Ülkelere göre dağıtılmış üretim birimlerinin (DG) reaktif güç gereklilikleri 

Ülke Reaktif Güç Gerekliliği İlgili Şebeke Yönetmeliği 

Avusturya1 
OG: cos = 0.925 (endüktif/kapasitif) 

AG: cos = 0.90 (endüktif/kapasitif) 
TOR D4 (02/2016) 

Belçika 
< 1MVA ise, cos > 0.95  

> 1MVA ise, ilgili dağıtılmış üretim -0,1Pnom ve 
0,33Pnom aralığında aktif güç üretip tüketebilmelidir 

C10/11  
SYNERGRID  

Çin 
AG: PPV>50% nominal güç: cos = 0.98 (endüktif/kapasitif) 

20%<PPV<50% nominal güç: cos = 0.95 (endüktif/kapasitif) 

GB/T 19964 
(2012) 

Danimarka 

AG: In ≤ 16 A (faz başına) ise, PPV>20% nominal güç ise,  

cos = 0.95 (endüktif/kapasitif) 
AG/OG: DSO tarafından farklı işletim sahaları bildirilebiliyor 

ama genelde PPV>11 kW için  

cos = 0.90 (endüktif/kapasitif) 

AG In ≤ 16A EN50438 (VDE-AR-N 4105) 
standardına bağlı Teknisk forskrift 

3.2.1  
11 kW üstü AG/OG  Teknisk forskrift 

3.2.2 

Avrupa 
AG: In ≤ 16 A (faz başına) ise,  

cos = 0.90 (endüktif/kapasitif) 
DIN EN 50438 (06/2014) 

Almanya 

YG: İlgili şebeke operatörü tarafından tanımlanan farklı 
çalışma sahaları 

OG: cos = 0.95 (endüktif/kapasitif) 
AG: 0.95/0,90 (endüktif/kapasitif) 

YG: VDE-AR-N 4120 (01/2015) 
OG: BDEW Technical Guideline MV DG 

(06/2008) [25]  
AG: VDE AR-N-4105 (08/2011) [19]  

Yunanistan2 

YG: İlgili şebeke operatörü tarafından tanımlanan farklı 
çalışma sahaları 

OG ve AG: cos = 0.95 (endüktif/kapasitif) – Dagıtım 
Sistemi operatörü farklı bir talepte bulunmadıkça 

Grid Code, Government Gazette B / 
103 / 31.01.2012 (Mart 2015 te 

değiştirildiği şekilde)  

Japonya 
OG ve AG: cos = 0.85 (kapasitif) 

cos = 1.00 (endüktif)  
JEAC 9701-2012 

İsviçre 

Ulusal spesifikasyonlar bulunmuyor, sadece bazı klavuzlar 
var. Çoğunlukla VDE-AR-N4105 ile uyumlu.  

cos = 0.902 (endüktif/kapasitif) 

Werkvorschriften 
(Dağıtım şebeke operatörü 

spesifikasyonları) 
Klavuz: NA/EEA–CH 2014 

Avrupa standartlarına itibar ediliyor. 

Amerika3 OG ve AG: (10 MVA ve altı) Dağıtılmış üretim, ilgili 
bölgedeki dağıtım şebeke operatörünün koordinasyonu ve 

IEEE 1547  
(2014 – 1547a-2014 değişikliği dahil)  
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onayı ile, lokal gerilim kontrolüne aktif olarak katılmalıdır (P 
ve Q değerini değiştirerek). Gerilim kontrol aralığı,  

ANSI C84.1-2011 standardının “Range A” olarak tanımlı 
kısmına uymalıdır.  

 

Not: Yukarıdaki tablo 2017 yılının Ağustos ayında yayınlanan “Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support 

by Distributed Generation – A Management Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based 

on Research and Field Experience” raporundan alınmıştır. 
1Mevcut durumda inceleme aşamasında 
2Bağlantılı dağıtım şebekeleri yönetmeliği istişare edilmektedir 
3 IEEE 1547 standardında şu an tam revizyon çalışmaları devam etmektedir. 

 

Şekil 53  Standarlarda kararlı durum için şebeke gerilim desteği gereklilikleri 

Regulasyon TOR D4 BDEW 
VDE-AR-N4105 

(08/2011) 
VDE-AR-N 4120 

(01/2015) 

DIN EN 
50438 

(06/2014) 

Gerilim Kontrolü 

Q sabit, Q(U), cos 

sabit, cos (P) çalışma 
modları. OG’de 
uzaktan kontrol 

zorunlu 

Reaktif güce bağlı 
olarak  tüm üretim 

birimlerinde 
zorunlu 

cos sabit, 

cos(P), Q(U) çalışma 
modları olmalı 

Qsabit, Q(U), Q(P), 

cos sabit çalışma 
modları olmalı, 

 Uzaktan kontrol 
zorunlu 

Alçak gerilim IN 
≤ 16A, Q(U), 

cos sabit, cos 
(P) çalışma 

modları 

Güç faktörü 
zorunluluğu 

OG’de BDEW  
AG’de VDE AR-N-4105 

baz alınıyor. 

cos = 0.95 düşük 
uyartım   

cos = 0.95 
aşırı uyartım 

cos = 0.95/0.9 düşük 
uyartım   

cos = 0.95/0.9 
aşırı uyartım 

Dağıtım sistem 
operatörü tarafından 

bildiriliyor 

cos = 0.9 
düşük uyartım   

cos = 0.9 
aşırı uyartım 

Dinamik tepki 
süreleri 

- 

EEG(*) ve EnWG(**) 
ye göre 30 kW üstü 
zorunlu, 30 kW altı 

opsiyonel (aktif 
güç) 

cosϕ(P)  
10 sn içerisinde 

Q(U) tepki zamanı 5s 
den 60s’ye, 

Q_uzaktan ve Q(P) için 
max. 4 dk 

“First order 
filter“ zaman 
sabiti 3s den 

60s’ye 
 

 

Şekil 54  VDE-AR-N4105 Standardında Reaktif Güç Kapasite Limitleri 

 Güç  Güç Faktörü 

Smax ≤ 3,68 kVA Endüktif ve kapasitif yönde 0.95 

3,68 kVA < Smax ≤  13,8 kVA 
Şebeke operatöründen bildirilen karakteristik eğriye bağlı olarak 

endüktif ve kapasitif yönde 0.95 

Smax > 13,8 kVA 
Şebeke operatöründen bildirilen karakteristik eğriye bağlı olarak 

endüktif ve kapasitif yönde 0.90 

 

Şekil 55  Kararlı Durum Gerilim Desteği Kontrol Modları - Tepki Süreleri 

Mod Tepki Süresi 

Sabit güç faktörü veya sabit reaktif güç 
Şebeke operatörü tarafından belirlenen 

 dakikalar mertebesinde 

Güç faktörü / Aktif güç karakteristiği 10 saniye içinde 

Reaktif Güç / Gerilim Karakteristiği 
Şebeke operatörü tarafından belirlenen, 

10 saniye -1 dakika aralığında 

 

Almanya’da şebeke operatörleri şebekelerini NOVA (Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau’ - 

Genişletmeden önce şebeke optimizasyonu) olarak isimlendirdikleri prensibe göre planlamaktadırlar. Bu 

durumda şebeke takviyesinden/genişletilmesinden önce şebekenin optimizasyonu yapılmaktadır. Dağıtılmış 

üretimler tarafından sağlanan lokal gerilim desteği, şebeke operatörleri tarafından şebeke optimizasyonu 

olarak kabul görmektedir. Reaktif güç kontrolü ayrıca, alçak gerilim şebekesinde meydana gelebilecek gerilim 
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dengesizliklerini de düzenleyebilmektedir. Ancak bunun etkinliği doğrudan kontrol stratejisi ile orantılıdır 

(cos veya Q(U) kontrol). 

Dağıtılmış üretim kapasitesini arttırmak için uygulanacak stratejilerin maliyet-fayda analizlerinin de yapılması, 

işletimsel maliyetlerin de düşünülmesi tavsiye edilmektedir. Aşağıda Almanya’da alçak gerilim şebekeleri için 

yapılan çalışmaya ait bir grafik örnek olarak verilmiştir. Bu grafikten de izlenebileceği gibi lokal gerilim kontrol 

stratejileri ile (özellikle  Q(U) kontrol stratejisi ile) yatırım maliyetlerinin bugünkü net değeri, klasik şebeke 

güçlendirme opsiyonlarına göre %60 oranında düşürülebilmektedir. Ancak bu sonuçlar kullanılan senaryo ve 

şebeke yapılarına göre ciddi değişiklikler gösterebilecektir. Reaktif güç desteği ile gerilim kontrolünün yanında 

aktif güç indirgeme ve depolama sistemlerinin kullanımı da çalışılmaktadır.  

 

 
Şekil 56  Gerilim kontrolü uygulanmadığında, gerçek bir AG şebekesinin toplam maliyetin yüzdesi olarak net bugünkü değer grafiği  1 

 

Bunun yanında gelecekte entegre edilecek dağıtılmış üretim birimlerinin, iletim sisteminden ciddi reaktif güç 

talepleri oluşturacağı öngörülmektedir. Aşağıdaki grafikte, yüksek gerilim/orta gerilim trafo noktasında, 

bugünkü ve gelecekte beklenen aktif ve reaktif güç değişimlerini göstermektedir. Günümüzde, dağıtılmış 

üretimler yaygınlaşmadığından, şebekeye doğru ters güç nadir görülmektedir (koyu mavi noktalar). Gelecekte 

dağıtılmış üretim miktarları arttıkça ciddi oranda ters güç oluşması beklenmektedir. (açık mavi noktalar). Bu 

dağıtılmış üretim birimleri lokal gerilim kontrolüne katılım gösterdiğinde, bu durumun dağıtım şebekesinin 

reaktif güç ihtiyacında ciddi miktarda artış oluşturması beklenmektedir (siyah noktalar [sabit güç faktörü 

kontrolü]). 

                                                           
1 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 
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Şekil 57  Gerilim kontrolü olduğunda/olmadığında dağıtılmış üretimlerin etkisinin, dağıtım şebekesi reaktif güç ihtiyacı açısından 

karşılaştırması (YG/OG trafo noktasında) 1 
 

Dağıtılmış üretim ölçeğinde gerçekleştirilecek gerilim kontrolü, sistemde mevcut gerilim kontrolünün (trafo 

kademe değiştiriciler) işletimi ile girişim oluşturabilir ve bu da mevcut kontrol yapılarının çok fazla 

anahtarlama yapmasına neden olup ömürlerini ciddi oranda düşürebilir. Bu durum özellikle cos (P) 

kontrolünde veya sabit güç faktörü kontrolünde izlenmektedir. Q(U) kontrolü uygulandığında, yükte kademe 

değiştirici operasyonlarında minör bir artış söz konusu olmaktadır. Q(U) kontrol ayrıca, gerilim değişimlerinde 

çok daha az dalgalı bir gerilim oluşturabilmektedir.  

 

 
 

Şekil 58  Gerilim kontrolünde çalışan kademe değiştiricilerin tepki grafikleri  2 
 

                                                           
2 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 
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Yukarıdaki grafikte gerilim kontrolünün en iyi opsiyon olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, gerilim 

kararlılığı problemi yaşamamak adına kontrolörlere ait parametrelerin, şebeke kısa devre gücüne ve bağlantı 

noktası R/X oranına göre uygun seçilmesi gereklidir. 

 

Simülasyonlar, laboratuar testleri ve saha testleri, Q(U) kontrolünün tüm şebeke koşullarında istikrarlı bir 

şekilde çalışabildiğini göstermektedir. Bu kontrol fonksiyonu, kontrol döngüsünde bulunan dahili gecikmeler, 

mevcut kontrol cihazının zaman tepkisine göre çok büyük olmadığında kararlı çalışabilmektedir. Sadece 

kontrolör ile inverterler arasındaki belli bir mesafeden iletişim kurmayı gerektiren büyük PV kurulumları için, 

ortaya çıkan gecikmeler kararlılık marjını azaltabileceğinden, kararlılık kriteri tekrar kontrol edilmelidir. Q(U) 

kontrolde tüm santraller bu kontrolde olacağından, gerilim salınımlarının yaşanmaması için özellikle birbirine 

yakın santrallerde kontrolör parametrizasyonunun dikkatli yapılması gerekmektedir. Gerilim değişimlerinde 

tüm santrallerin dengeli ve kapasiteleri ölçülerinde bir destek vermesi için kontrolörlerin de “droop” 

karakteristiğine benzer bir karakteristikte çalışabilmesi önemli olacaktır.  

 

Lokal reaktif güç kontrolü ile birlikte konverterli sistemler (özellikle PV sistemler), gerilimin düzenlenmesi için 

aktif güç kontrolüne katılabilirler. Aktif ve reaktif güç kontrolünün birleştirilmesi, mali ve teknik açıdan en 

optimum gerilim kontrolünü oluşturacaktır. Özellikle Avusturya ve Almanya’da aktif güç indirgemesi ile ilgili 

2 farklı yaklaşım gündemdedir. Bunlar; 

 

a. Q(U)/P(U) kontrolü: Volt-Var ve Volt-Watt fonksiyonları 

b. Sabit %70 güç sınırlaması: Tüm fotovoltaik sistemlerin aktif güç beslemesi, kurulu güç 
kapasitelerinin %70’i ile sınırlandırılması (Alman Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası-EEG 2014) 
 

Almanya’da küçük ölçekteki fotovoltaik sistemler (Pn ≤ 30 kWp), dağıtım sistem operatörü (DSO) tarafından 

kontrol edilebilen uzak bir arayüze sahip olmadığından, %70 güç sınırlaması gerekli olmaktadır. Avusturya’nın 

yeni entegrasyon klavuzu, dağıtılmış üretim sistemlerinin gerilime bağlı aktif güç indirgemesi yapmasını 

istemektedir.  
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Şekil 59  Fotovoltaik inverterlerin aktif ve reaktif güç kontrol karakteristikleri  U1=1.05 p.u., U2=U3=1,08 p.u. , U4=1,09 p.u. 
(Almanya çalışması) 3 

 

 

 

 
Şekil 60  Almanya çalışmasında, lokal aktif ve reaktif güç kontrol karakteristiğinin, net bugünkü değer grafiği 4  

 

Şekil 61  Lokal aktif güç kontrol yaklaşımlarının avantaj ve dezavantajları 1 

 Avantajları Dezavantajları  

Sabit 70% Güç Sınırlaması  

 Adil: Tüm fotovoltaik 
sistemler eşit derecede 
etkilenir 

 Şebeke planlamayı basite 
indirgemektedir.  

 Besleme kayıplarının basit 
tahminini sağlar.  

 Modern inverterlerde 
foksiyon mevcuttur. 

 Gerilim desteğinin gerekli 
olmadığı durumlarda da 
gücün kısılmasını gerektirir.  

 Besleme kayıpları, P(U) 
kontrole göre, genelde daha 
yüksektir.  

 

P(U) kontrolü 

 Güç indirgemesi yalnızca 
baralarda ve gerilim desteği 
gerektiğinde gerçekleştirilir. 

 Modern inverterlerde 
foksiyon mevcuttur. 

 Adil değil: özellikle 
şebekenin zayıf 
noktalarındaki PV’ler 
etkilenecektir.   

                                                           
3 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 

4 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 
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 Daha kompleks şebeke 
planlaması gerektirir. 

 Besleme kayıplarının 
tahmini zordur.  

 Besleme kayıplarının 
belirlenmesi zordur.  

 

Yukarıda açıklanan kontroller dışında yeni kontrol trendleri de mevcuttur. Ancak bu trendlerde de ana 

problem, inverterlerin kontrolörleri ile ilgili parametreleme yapısının açık olmayışı ve parametreleme bilgi 

eksikliğidir. Piyasada yer alan birçok inverter farklı markalara sahiptir ve ortak bir parametreleme grafik ara 

birimi yoktur. Sahadaki parametrelemede yapılabilecek hataların önüne geçmek için standartlaştırılmış 

arayüzler ve parametreleme ayarları önemli olacaktır. Dağıtım sisteminde kontrolün en optimum şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için çok gelişmiş bir IT yapısına ve merkezi olan/olmayan gelişmiş kontrol yapısına 

ihtiyaç duyacağı açıktır. Almanya’daki dağıtım sistem operatörlerinin gerilim kontrolü ve reaktif güç yönetimi 

için lokal ve merkezi kontrol yapılarının birleştirilmesi ile ilgili yeni kontrol konseptleri bulunmaktadır. Bu 

konsepte dağıtılmış üretimler lokal gerilim kontrolü ile çalıştırılır. Bununla birlikte lokal kontrol 

karakteristikleri bir merkezi kontrolör ile düzenlenebilmektedir. Lokal kontrol ile merkezi kontrol 

karakteristiklerinin birleşimi, hızlı tepki verebilen ve global olarak optimize edilmiş bir dağıtık üretim işletimini 

mümkün kılmaktadır. Aşağıdaki grafikte Almanya’da kullanılan reaktif güç karakteristiği görülmektedir. Bu 

grafikteki mavi taralı alanda dağıtım sistemi operatörü tarafından iletilen sinyaller dağıtık üretim sistemi 

tarafından düzenlenmektedir. Bununla birlikte çok düşük veya çok yüksek gerilim durumunda dağıtık üretim 

sisteminin reaktif güç tedariki lokal Q(U) karakteristiği tarafından sınırlanmaktadır (kesikli mavi çizgi). Reaktif 

güç yönetimi için PV inverterlerinin tam zamanlı işletimi söz konusu olabilir (gece ve gündüz işletimi). Bununla 

ilgili ürünler pazarda mevcuttur. PV santraller gece aktif güç oluşturmayacağından, gerilim regülasyonuna 

gerek kalmadığı düşünülebilir. Ancak rüzgar santrallerinde bu regülasyon gerekebilecektir.  

 
Şekil 62  Almanya’da dağıtım sistem operatörleri tarafından öngörülen kombine edilmiş merkezi ve lokal kontrol yaklaşımı 5 

 

Yan hizmetler açısından da değerlendirildiğinde, lokal üretim birimlerinin  oluşturacakları aktif ve reaktif güç 

desteklerinin önemli olacağı görülmektedir. Bunlar arasında frekans kontrolü, rezerv kapasite, volt/var 

koordinasyonu, tıkanıklık yönetimi ve sıfırdan başlatma özellikleri bulunmaktadır. Özellikle rüzgar ve güneş 

santralleri konverter yapılarını kullandığından tepkileri klasik üretimlere göre çok daha hızlı olabilmektedir. 

                                                           
5 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 
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Uygun güç elektroniği ekipmanı kullanıldığında sadece aktif güç değil, reaktif güç de geniş bir alanda kontrol 

edilebilmektedir. Bir güneş santralinin, bulut geçişlerine bağlı olarak değişecek aktif gücü nedeniyle izlenen 

aktif güç salınımları ile birlikte bağlandığı barada da ciddi gerilim değişimlerine neden olabilir. Bu gerilim 

değişiminin de yavaş tepki veren klasik kompanzasyon sistemleri ile düzenlenmesi mümkün değildir. Dağınık 

üretim sistemlerinin sistem içerisindeki katılım oranı arttığında, güç sisteminin kalitesi ve devamlılığı sadece 

büyük ölçekteki santralleri kontrol ederek sağlanamayacaktır.  

 

Dağıtım firmaları için gerçekleştirilen Master Plan’larda, dağıtım sistemine entegre olacak üretim 

santrallerinin ciddi gerilim yükselmelerine neden olabileceği, dizayn seviyelerinin aşılarak sistem işletimini 

riske sokabileceği izlenmektedir. Aynı zamanda kısa zaman aralıklarında oluşan gerilim değişimlerin sistemleri 

etkileyeceği ve gerilim kontrolünü imkansız hale getirebileceği de öngörülmektedir. 

 

Dağıtım yönetmeliğimizin üçüncü bölümündeki “Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans Şartları” 

kısmında üretim tesislerinin performans şartları belirlenmiştir. İlgili kısımda, üretim tesislerine ilişkin tasarım 

ve performans şartlarının, TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya dağıtım sistemine bağlı ünitelerin uyması 

gereken teknik ve tasarım kriterlerini kapsadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla lisanslı santrallerin uyması 

gereken yükümlülükler  açıkça bildirilmiştir. Bu bölümde ünitelerin, aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı 

olarak 0.95 güç faktörleri arasında nominal güç çıkışını sağlayacak kapasitede olması gerektiği bildirilmiştir. 

Ayrıca termik ünitelerin, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin % 75 ine kadar reaktif güç verebilecek, 

düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 30’una kadar reaktif güç tüketebilecek, hidroelektrik ünitelerin, aşırı ikaz 

ile çalıştırıldığında nominal gücünün % 75’ine kadar reaktif güç verebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise 

% 60’ına kadar reaktif güç tüketebilecek kapasitede olması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca 50.5 Hz - 49.5 Hz 

aralığındaki sistem frekans değişimleri için sabit nominal aktif güç çıkışı verebilecek, 49.5 – 47.5 Hz 

aralığındaki sistem frekans değişimleri için ise, yönetmelikte belirtilen doğrusal karakteristikteki değerlerden 

daha yüksek aktif güç çıkışı verebilecek kapasitede olması gerektiği de belirtilmiştir. Aynı yönetmelikteki 

normal işletme koşullarında, ünitenin aktif güç çıkışının, gerilim değişimlerinden etkilenmemesi gerektiği 

belirtilmiş ve bu durumda ünitenin reaktif güç çıkışının ± % 5 gerilim değişim aralığı içinde tümüyle 

emreamade olması gerektiği ifade edilmiştir. 

 

İlgili yönetmeliğin “jeneratör kontrol düzenekleri” bölümünde her ünitenin bağlı olduğu sisteme verdiği aktif 

ve reaktif gücün sürekli modülasyonu ile gerilim ve frekans kontrolüne katkıda bulunabilecek şekilde 

tasarımlanmış kontrol düzeneklerine sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelikte, ilgili gerilim ve 

frekans kontrolörlerinin minimum kriterleri de tanımlanmıştır. Ayrıca yönetmeliğin 3. kısmını oluşturan 

“Projelendirme ve tasarımlandırmada dikkate alınacak hususlar” bölümünde, dağıtım sisteminde yapılan her 

türlü bağlantı ve genişlemenin, gerilim kontrolünü olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde projelendirilmesi 

zorunluluğu açıkça ifade edilmiştir. 

 

Yukarıda tanımlanan maddelerin TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya dağıtım sistemine bağlı lisanslı ünitelerin 

uyması gereken maddeler olduğu ve ilgili üretim birimlerinin bu maddelere göre tasarımlandırıldığını 

düşünebiliriz, ancak bu ünitelerin çalışma modlarının ne olduğu da oldukça önemlidir. Örneğin, bir 

hidroelektrik santral gerilim kontrolü ya da herhangi bir reaktif güç kontrol modunda çalışmıyorsa, reaktif 

kapasitesi şebekenin düzenlenmesi için kullanılmıyor demektir. Bu durumda dağıtım sisteminde 
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oluşturdukları gerilime bağlı sorunlarının üretim biriminin kendi özellikleri tarafından çözülmesi mümkün 

olmayacaktır.     

 

 

Dağıtım şebekesine entegre olan ve lisanssız üretim yapan santrallerde ise bu bölümün en sonunda verilen 

kriterlerin uygulanması oldukça önemli olacaktır. Zira lisanssız olarak tariflenen 1MW ve altındaki santraller, 

birbirine yakın noktalara bağlanabilmekte ve aynı fider boyunca ciddi miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle 

lisanslı üretim santralleri ölçeğinde değişim oluşturma potansiyeline sahiptirler. Dağıtılmış üretim birimlerinin 

entegrasyon miktarları arttıkça gerilim değişimi problemleri artacaktır. Bu değişim dağıtım şebekesindeki 

gerilim regülasyonunun bozulmasına ve gerilimin istenilen sınırlar dahilinde kontrol edilememesine neden 

olacaktır. Ayrıca ilk aşamada gözlenecek gerilim yükselmesinin, üretim santrallerinin kapasitelerine kadar 

üretim yapmalarını engelleyecek, maksimum kapasitelerine doğru çıkarken devre dışı kalmalarına neden 

olacaktır. Gerilim değişimlerinin tüketicilere ve dağıtım şebekesi operatörüne yaşatacağı ciddi zorluklar 

olacaktır. Gerilim değişimlerini kompanze etmek için yapılması gerekenlerden önce, ilgili yönetmeliklerde 

santrallerin oluşturabileceği maksimum gerilim değişimlerinin bildirilmesi ve bildirilen bu gerilim değişimini 

geçmeyecek biçimde güç büyüklüğü ve bağlantı hattı tasarlanması esastır. Tasarlanan santrallerin etkileri 

gerilimin kontrol edilmesini gerektiriyorsa, öncelikle santrallerin reaktif güç özelliklerinin kullanılması, 

sonrasında bağlantı hattı kesit ya da paralel hat seçeneklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Santrallerin 

reaktif güç özellikleri kullanıldığı için fiderin çıkış noktasındaki aktif güç değeri, santralin aktif güç üretimi 

nedeniyle sıfıra yaklaşabilir. Bu tür durumlarda regülatörün herhangi bir cezai durum oluşturmaması 

gerekmektedir.  

 

Bunların ötesinde dağıtım şebekesi işletme koşulları değiştiğinden, dağıtım şebeke operatörü tarafından 

santrallerin aktif güçlerinin de kontrol edilebiliyor olması gerekmektedir.  Dağıtım yönetmeliği 5. kısım 1. 

bölümünde “Kullanıcı Faaliyetlerinin İzlenmesi” tanımlanmış ve dağıtım şirketinin, kullanıcı faaliyetlerini ilgili 

mevzuata uygunluk açısından izleme hakkının olduğu belirtilmiştir. Üretim santrallerinin entegrasyonu 

sonucu, sadece izlemenin yeterli olmayacağı, dağıtım şebekesi operatörünün gerektiğinde santralin aktif ve 

reaktif gücünü düzenleyebilmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte santrallerde oluşturulan gücün aktarılması 

esnasında yaşanan gerilim yükselmesi durumu, daha az kapasitör kullanılmasını ve daha az anahtarlama 

yapılmasını sağlayacaktır. 
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Şekil 63  Dağıtılmış üretim sistemlerinin reaktif güç kontrol stratejilerinin karşılaştırılması 6 

Kategori Reaktif güç kontrol stratejisi 

Sabit güç faktörü cos (P) karakteristiği Q(U) karakteristiği 

Gerilim 

yükselmeleri ile 

başa çıkabilme 

etkinliği  

↑ Yüksek etkinlik. Tüm 

üretim sistemleri gerilim 

desteğine eşit olarak 

katılmaktadır.  

↓   Ayrım yapılmamış Q 

tedariği. Yüklü 

fiderlerde istenmeyen 

gerilim düşümü 

↑ Yüksek etkinlik. Tüm üretim 

sistemleri gerilim desteğine eşit 

olarak katılım gösterir. 

↓  Ayrım yapılmamış Q tedariği. 

Yüklü fiderlerde istenmeyen 

gerilim düşümü (sabit güç faktörü 

kontrolünden daha küçük bir 

oranda) 

↗ cos (P) kontrolüne kıyasla 

etkinliği genellikle biraz 

daha az; sadece kritik 

bağlantı noktasındaki 

(PCC) gerilim desteği 

sağlamaktadır. 

↗  PCC’de düşük gerilim 

oluştuğunda da gerilim 

desteği sağlayabilir.  
 

Dağıtım 

şebekelerinin 

reaktif güç talebi 

üzerindeki etkisi 

↓  Dağıtılmış üretimlerin 

geneldeki en yüksek Q 

tedariği. 

↘ Dağıtılmış üretimlerde kısmen 

gereksiz  Q tedariği oluşturur (sabit 

güç faktörü kontrolünden daha 

küçük bir oranda).  

↘ Dağıtılmış üretimler tarafından 

genelde daha yüksek bir reaktif güç 

rampası oluşturulur.  

↗  Q tedariği sadece PCC 

noktasında ve gerilim 

desteğine ihtiyaç duyulduğu 

anda gerçekleşir. 

 

Mevcut gerilim 

regulasyonu 

üzerindeki etkisi 

 Gerilim regülatörlerinin konumuna (ör. R / X oranı) ve uygulanan kontrol konfigürasyonlarına 

bağlı olarak, dağıtılmış üretim birimi, gerilim regülatörlerinin işletim sayısını azaltabilir ya da 

arttırabilir. İncelenen örnek çalışma durumlarında, uygun bir Q(U) kontrolün (volt/var) şebeke 

gerilimini efektif olarak destekleyebildiği görülmüş, bununla birlikte gerilim regülatörlerinin 

çalışma adedini bazı noktalarda değiştirmemiş, bazı noktalarda düşürmüştür.    

Şebeke kayıpları 

üzerindeki etkisi 

 Genelde en yüksek 

şebeke kayıpları oluşur 
↘ Genelde artan şebeke kayıpları 

oluşur. 
↗  Genelde şebeke 

kayıplarının gereksiz bir 

şekilde artması söz konusu 

olmaz. 
Dağıtık üretim 

santralinin 

parametreleme 

kompleksliği 

 basit olarak 

parametrelenebilir 

o Q-tedariğinde işaret 

bilgisinin (aşırı-düşük 

uyartım işletimi) 

farkındalığını gerektirir. 

↗ Basit olarak parametrelenebilir, 

ancak PCC noktasında en yüksek 

gerilime neden olur ve bu durum en 

yüksek PV gücünde 

oluşmayadabilir. 

↘ Enerji tesisinin boyutlandırılmasına 

dikkat edilmelidir.  
o  Q-tedariğinde işaret bilgisinin 

(aşırı-düşük uyartım işletimi) 

farkındalığını gerektirir. 

↘   Daha kompleks 

parametreleme gerektirir; 

dağıtılmış üretim birimi 

tarafından ek reaktif güç 

tedariği ve etkinlik arasında 

uyum sağlar. 

o  Q-tedariğinde işaret 

bilgisinin (aşırı-düşük 

uyartım işletimi) 

farkındalığını gerektirir. 

Fayda-Maliyet 

Analizi 

 ↗  Dağıtılmış üretime ait reaktif güç kontrolü, şebeke takviyesi gerekliliğini önleyebilir ya da 

geciktirebilir. Maliyet tasarrufu potansiyeli, özellikle şebeke yapısına ve kontrolör 

parametrizasyonlarına bağlıdır. 

Kontrolör 

Kararlılığı 

o Açık çevrim kontrolü vardır. Kararlılık (stabilite) ile ilgili bir 

problem beklenmez.  

o Kapalı çevrim kontrolü 

vardır. Kontrolör 

parametrizasyonu uygun 

yapılmadığında kararlılık 

problemleri oluşabilir. 

Uygun parametrelemede 

kararlılık sorunu yaşanmaz 

Tanımlamalar --  ↑: avantaj,  ↓: dezavantaj,  o: derecelendirilmemiş 

 

 

5.1. Gerilim Kontrolü ile ilgili Öneriler  

 

                                                           
6 (Report IEA-PVPS T14-08:2017 : Do It Locally: Local Voltage Support by Distributed Generation – A Management 

Summary / Management Summary of IEA Task 14 Subtask 2 – Recommendations Based on Research and Field 

Experience) 
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Yukarıda tanımlanan tüm çalışma ve analizler sonucu “gerilim değişimi, gerilim regülasyonu” ile ilgili 

aşağıdaki önerilerin verilebileceği belirlenmiştir.  

 

Problem: Gerilim Değişimi (yükselme ve dalgalılık) 

Problemin nedeni: Üretim kaynağı dalgalılığı, trafo merkezinde gerilim kontrolü, düşük kesitli 

kablo, düşük yük 

Problemin çözümü: a. Üretim entegrasyonları planlanmamışsa:  

Limitlerin aşılmasını engelleyecek maksimum entegrasyon miktarının 

belirlenmesi, kablo kesitlerinin ve devre adedinin uygun seçilmesi 

b. Üretim entegrasyonları gerçekleşmiş ise: 

Reaktif güç desteği, aktif güç kontrolünün gerçekleştirilmesi, kablo 

yenilemede yüksek kesit seçimi 

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. Bara gerilimi sınırlaması  

b. Bara gerilim değişimi 

c. Reaktif güç desteği 

d. Aktif güç kontrolü 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Hiçbir üretim birimi, sistem gerilimini belirtilen sınırların dışına 

çıkarmamalıdır (95%-105%).  

b. Normal işletme koşullarında, üretim santrallerinin orta gerilim bağlantı 

noktasında oluşturacağı maksimum gerilim değişimi, yer almadıkları 

şebeke yapısına göre %2’den fazla olmamalıdır. Ayrıca tek bir bağlantı 

noktasında generatörün(lerin) devre dışı kalması sonucu oluşan gerilim 

değişimi %5 ten büyük olmamalıdır. İlgili çalışma dağıtım şebeke 

işletmecisi tarafından yapılır ya da yaptırılır. Belirtilen değerlerden daha 

fazla gerilim değişimi oluştuğu durumda, dağıtım sistemi işleticisi farklı 

bir bağlantı önerebilir ve/veya bağlanılabilecek maksimum güç değerini 

bildirebilir. Etki analizinde, eğer birden fazla üretim tesisi aynı orta 

gerilim sistemine bağlı ise hepsinin toplam etkisi gözetilmelidir. 

c. Dağıtım şebekesine bağlı lisanslı üretimler, dağıtım yönetmeliğinin 

üçüncü bölümündeki “Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans 

Şartları” kısmında üretim tesislerinin performans şartlarına uymakla 

yükümlüdür. Bunların dışında lisanssız olarak tesis edilen JES, HIDRO, 

BIO santraller, endüktif ve kapasitif yönde 0.9 güç faktörünü sağlamakla 

yükümlüdürler. RES ve GES santralleri ise endüktif ve kapasitif yönde 

0.95 güç faktörünü sağlamakla yükümlüdürler. Güç faktörüne ait 

zorunluluk, aktif gücün %10’un altında olduğu durumda uygulanmaz. 

Reaktif güç desteği, ihtiyaç oluştuğu andan itibaren 10 sn içerisinde 

gerçekleşmiş olmalıdır. Bu çalışma, ayarlanan modda ve ayar 

değerlerinde otomatik gerçekleştirilebileceği gibi, şebeke operatörü 

tarafından gönderilecek sinyallere bağlı olarak da kontrol edilebiliyor 

olmalıdır. Inverter/konverter sistemine sahip RES ve GES tipi üretim 

birimlerinde inverter/konverter gücü, reaktif güç performansına izin 

verecek biçimde  nominal aktif gücün %20 fazlası olarak seçilmelidir.  
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d. Tüm üretim birimleri gerilim kontrol veya reaktif güç kontrolü veya güç 

faktörü kontrol modlarında, şebeke ihtiyacına göre çalışabiliyor 

olmalıdır. Bu kontrolü, dağıtım şebeke işletmecisi tarafından gönderilen 

sinyallere göre de gerçekleştirebilmelidir.  

e. Tüm üretim birimleri, nominal aktif güçlerini %10’luk dilimler halinde 

minimum %10 aktif güç değerine kadar getirebiliyor olmalıdır. Bu 

çalışma, şebeke operatörü tarafından gönderilecek sinyallere bağlı 

olabileceği gibi, ilgili bağlantı noktasında dizayn değerine yaklaşıldığında 

(%108 seviyesinde) otomatik gerçekleştirilebilmelidir. İlgili işletim 

değeri 60 sn içerisinde sağlanabiliyor olmalıdır. Aynı koşul, ilgili orta 

gerilim şebekesinin bir bölümünün veya yüksek gerilim iletim 

şebekesinin bir bölümünün geçici olarak aşırı yüklendiği durumlarda, 

dağıtım şebekesi operatörü tarafından gönderilen sinyallerle 

gerçekleşebiliyor olmalıdır.   

f. Dağıtım sistem operatörünün uzaktan kontrol etme şansının olmadığı 

dağıtık üretim santrallerinde (özellikle alçak gerilim sistemleri), gerilime 

bağlı aktif güç sınırlamasının aşağıdaki şekilde yapılması zorunludur.   

I. U > %106 ise  P=%70 Pn 

II. U > %107 ise  P=%50 Pn 

III. U > %108 ise  P=%30 Pn 

IV. U > %109 ise  P=%10 Pn 

g. Yukarıda tanımlı fonksiyonları gerçekleştiremeyen mevcut 

inverter/konverter sistemlerinin 2021 yılına kadar modernizasyonu 

zorunludur. Bu yönetmelik yayınından sonra devreye alınacak 

santrallerdeki inverter/konverter sistemlerinin yukarıdaki fonksiyonları 

yerine getirebilecek yapıda olması zorunludur. 

h. Dağıtılmış üretim birimlerine ait lokal kontrol karakteristikleri (reaktif 

güç kontrol modu), dağıtım sistem operatörü tarafından kurulacak bir 

merkezi kontrolör tarafından değiştirilebilecek özellikte olmalıdır. İlgili 

lokal kontrol sistemi, merkezi kontrolör ile haberleşebilecek ve ilgili 

sinyal alışverişini gerçekleştirebilecek özellikte olmalıdır.  

 

Yukarıda, reaktif güç desteği ile tanımlanan bölümün “yan hizmetler” kapsamında da değerlendirilmesi 

mümkündür. Enerji dağıtım şebekesine önemli miktarda üretim santralinin entegre edilmesi, enerji 

marketinin değişimini ve yardımcı servisler için yeni kuralları gerektirebilecektir. Aynı zamanda yenilenebilir 

enerji kaynak yapısının değişkenliği ve belirsizliği, yardımcı servislere olan ihtiyacı arttıracak ve yardımcı 

servislerin planlanmasını ve fiyatlandırılmasını gerektirecektir. Dağıtılmış üretim santrallerinin kullandıkları 

inverterlerin yan hizmetleri sağlamada birçok avantajı bulunmaktadır. Reaktif güç sağlayabilmekte, gerilim 

kontrolüne katılabilmektedirler. Aktif gücü kontrol edebilmekte, rezerv güç varlığında frekansa yukarı yönde 

destek oluşturabilmektedir. İnverterler, üretilen aktif gücün yarattığı olumsuzluğu elimine etmek için hızlı ve 

kontrol edilebilir reaktif güç, acil durumlarda indirgenebilir aktif güç özelliklerini kullanabileceklerdir. Aynı 

zamanda iletim ve dağıtım kayıplarının azaltımına da çok önemli bir katkı oluşturmuş olacaklardır. Bu nedenle 
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dağınık üretim santrallerinin, yan hizmetler kapsamında şebekedeki güç kalitesi kontrolüne katılımları 

gereklidir. 

 

5.2. Kayıp Kontrolü ile ilgili Öneriler    

 

Enerjinin sürdürülebilirliği enerji tedariğindeki en büyük öneme sahip konu olmasının yanında, oluşabilecek 

enerji kayıpları da verimliliği ve maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ulusal ve uluslararası standartlarda 

kayıplar ile ilgili aşağıdaki maddeler önem kazanmaktadır. 

 

a. Üretim birimlerinin konumları mevcut  kayıpları arttırıcı ya da azaltıcı etkide olabilir. Üretim 

birimlerinin kayıp artışı oluşturmayacak şekilde konumlandırılması önemlidir. 

b. Sistemde meydana gelebilecek gerilim ve kayıp artışlarında, üretim birimi çıkışı sınırlandırılabilir.  

c. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ait yönetmeliğimizde de dağıtılmış üretim 

sistemlerinin bir amacının da kayıpların azaltımı olduğu ifade edilmektedir. 

d. Üretim sistemlerinin herhangi bir analiz yapılmadan entegrasyonlarına izin verildiği görülmektedir. 

Bu da farklı yük durumlarında, varolan dağıtım kayıplarını arttıracak etkiler yaratabilmektedir. 

e. Enerji kayıpları konusunda ülkemizde gerçekleştirilen Master Plan’larda, ilgili santrallerin dağıtım 

kayıplarını arttırabileceği tespit edilmiştir. 

f. Enerji üretim tesisleri, doğru bir şekilde planlandığında dağıtım şebekesi kayıplarının 

indirgenmesinde önemli bir fayda sağlayabilir. Bununla birlikte TEİAŞ transformatöründen geçecek 

gücü de önemli ölçüde azaltabileceğinden, ilgili trafodaki aktif ve reaktif güç kayıplarında çok önemli 

kazanç sağlayabilmektedir.  

g. Literatürde dağıtım şebekelerinde entegre olan üretim santrallerinin, kayıplar konusunda meydana 

getirdikleri değişim ve detayları birçok yayında incelenmiştir. Bu çalışmalarda, dağıtım 

sistemlerindeki enerji kayıplarına etkisi, enerji kayıplarının düşürülebilmesi için dağıtılmış üretimlerin 

optimum yerleşimi, boyutlandırılması çalışılmıştır. 

 

Dağıtım şebekesine bağlanacak enerji santrallerinin, dağıtım şebekesindeki kayıpları indirgeme amaçları 

bulunmaktadır. Ancak hiçbir hesap yapılmadan gerçekleşen entegrasyonlar dağıtım şebeke kayıplarını 

arttırabilmektedir. Örneğin yüklenmesi göreceli olarak düşük bir fider sonuna bağlanacak büyük bir üretim 

santrali grubu, ilgili fider dizaynında sadece yük durumu göz önüne alındığı için, daha önce ilgili fiderde 

taşınan güçten daha büyük bir güçte ters güç oluşturacak ve ilgili hattaki kaybın artmasına neden olacaktır. 

Çok açıktır ki, üretim sistemlerinin dağıtım sistemine entegre olması, iletim trafolarının yükünü azaltacak ve 

kayıplarını indirgeyecektir. Ancak dağıtım şebekesi operatörünün sorumlu olduğu dağıtım şebekesi alanında 

kayıpların azalıp artma noktasındaki yönü, dağıtılmış üretimlerin lokasyonlarına, ilgili bölgedeki yük 

dağılımına ve ilgili gücü taşıyan hat/kablo kesitine doğrudan bağlı olacaktır. Bu nedenle üretim 

entegrasyonlarında kayıp analizinin de muhakakak yapılması ve kayıp artışını engelleyecek bağlantı 

noktalarının, hat kesitlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Gerçekleştirilen simulasyon çalışmalarında, entegre olan üretim miktarı oldukça yüksek olduğundan, 

minimum yük durumunda ciddi miktarda gücün 154 kV şebekeye doğru basıldığı gözlenmiştir. İlgili bölgenin 

maksimum yük durumunda bile güç akış yönü şebekeye doğru olmaktadır. Oluşan bu ters güç nedeniyle 

kayıplarda da ciddi miktarda artış izlenmektedir.  
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Yukarıda tanımlanan tüm çalışma ve analizler sonucu “kayıp kontrolü” ile ilgili aşağıdaki önerilerin 

verilebileceği belirlenmiştir.  

 

Problem: Kayıp Artışı 

Problemin nedeni: Üretim birimlerinin büyüklük ve lokasyonuna bakılmadan verilen izinler, 

yüklere göre tasarlanan kabloların düşük kesitte ve adette olması, yükselen 

bara geriliminden dolayı kaybın kısmen artması 

Problemin çözümü: a. Üretim entegrasyonları planlanmamışsa:  

Üretim birimlerine ait lokasyonun, üretim büyüklüğünün ve hat 

kesitinin, kayıp artışı oluşturmayacak biçimde seçilmesi  

VEYA 

Üretim birimlerine ait lokasyonun, üretim büyüklüğünün ve hat 

kesitinin, kayıp artışı da göz önünde bulundurularak en uygun 

biçimde seçiminin yapılması 

b. Üretim entegrasyonları gerçekleşmiş ise: 

Kablo yenilemede yüksek kesit ve gerektiğinde çift devre seçimi ve 

santrallerin gerilim kontrolüne katılımı 

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. Kabloların, teknik gerekliliklerin bir üstündeki kesitte seçilmesi  

YA DA, 

b. Kabloların devre adedinin minimum 2 devre olarak planlanması 

c. Santrallerin gerilim kontrolüne katılması 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Aşağıdaki maddeler, aksi belirtilmedikçe Orta Gerilim seviyesinden 

bağlanan 100 kW üzeri santraller ve Alçak Gerilim seviyesinden 

bağlanan 3 kW üzeri santraller için geçerlidir.  

b. Üretim birimlerine ait lokasyon, üretim büyüklüğü ve hat kesiti 

belirlenirken oluşacak sürekli kayıplar muhakkak hesaba katılmalı ve 

“kayıp analizi” ilgili dokümanda yer almalıdır.  

c. Akım taşıma kapasiteleri ve kısa devre dayanımlarına göre 

oluşturulan kablo kesitlerinde, kayıpların minizimize edilmesi adına 

hesaplanan değerden en az bir üst kesitte kablo seçimi esastır. 

Kablo kesitinin arttırılamaması durumunda çift devre kullanımı esas 

olacaktır.  

d. Tüm santrallerin gerilim kontrolüne katılımı zorunludur. İlgili 

dağıtım şebeke operatörü tarafından bildirilecek ayar konumunda 

ve “Gerilim Değişimi” bölümünde bildirilen kriterlere uygun 

tasarımlandırılmaları esastır.  

 

 

 

 

 

5.3. Fliker ve Harmonik Etkisi ile ilgili Öneriler    
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Dağıtık üretim tesislerinin dağıtım şebekesine bağlanması mevcut şebekede bir takım güç kalitesi 

bozulmalarına neden olacaktır. Bu bozucu etkilerden fliker ve harmonik etkisinin bağlantı noktasında 

belirlenen sınırlar dahilinde olması durumunda bağlantı için izin verilebilmektedir. Akım enjeksiyon limitleri 

dağıtık üretim operatörünün, elektrik sistemi gerilim bozulması elektrik sistemi operatörünün 

sorumluluğundadır. Gerilim bozulma sınırına yakın bir fidere “bozunumu yüksek” dağıtık üretim eklenmesi, 

gerilimin eşik değerinin üzerine itilmesine neden olabilir. Dağıtık üretim kaynağından gelen harmonik 

katkıların türü ve şiddeti, güç dönüştürücü teknolojisine, filtrelenmesine ve bağlantı yapısına bağlıdır. Genel 

olarak, dağıtık üretim kaynaklarından gelen harmonik katkılar, dağıtım sistemi üzerindeki diğer ekipmanlarla 

ilgili problemlerden daha az sorun oluşturur. Bazı durumlarda, dağıtık üretim kaynaklarının bağlantı 

noktalarında, sistemin başka noktasındaki harmoniklerden kaynaklanan bozulmalar nedeniyle filtreleme ve 

diğer indirgeyici yaklaşımlar gereklidir.  

 

Güç sisteminin bozucu etkilerinden olan fliker etkisi ve harmonik bozulumların sınırları, belirlenen standartlar 

ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bunların dışında dağıtık üretim kaynaklarının dağıtım şebekesine eklenmesi 

sonucunda oluşan bozucu etkilerin durumları birçok yayınlar ile incelenmiştir. Yukarıda tanımlanan tüm 

çalışma ve analizler sonucu “Fliker ve Harmonik Etki” ile ilgili aşağıdaki önerilerin verilebileceği belirlenmiştir.  

 

 

 

Problem: Fliker ve Harmonik Etki 

Problemin nedeni: Inverter/Konverter sistemlerini kullanan ve değişken kaynak yapısına sahip 

üretim birimlerinin şebekedeki gücün kalitesini bozma riski (ek harmonik ve 

fliker etkisi oluştuma riski)  

Problemin çözümü: İlgili rüzgar/güneş enerjisi parkının harmonik katkısının ve fliker etkisinin 

mümkün olduğunca düşük tutulabilmesi, yüksek gerilim dalgalılığı 

oluşturmayacak biçimde tasarımlandırılması.   

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. Akım harmonik limitlerinin tanımlanması  

b. Fliker seviyelerinin tanımlanması 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

Güneş ve rüzgara dayalı lisanslı ve lisanssız enerji üretim tesisleri, gerilim ve 

akım değerlerine bağlı olarak “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliği”nde ve “Elektrik 

Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nde yer 

alan harmonik ve fliker seviyelerine uymakla yükümlüdür. İlgili 

yönetmeliklerde atfedilen standartlar aşağıda tanımlanmıştır.  

I. Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Ek 7. Güç Kalitesi 
Parametreleri Sınır Değerleri, Ek 8. Harmonik Limitleri 

II. IEC 61400-21 / Wind turbines – Part 21: Measurement 
and assessment of power quality characteristics of grid 
connected wind turbines. 

III. IEC 61000-3-2 / Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions 
(equipment input current ≤ 16 A per phase) 

IV. IEC 61000-3-4 / Electromagnetic compatibility (EMC). 
Limits. Limitation of emission of harmonic currents in 
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low-voltage power supply systems for equipment with 
rated current greater than 16 A. 

V. IEC/TR 61000-3-6 / Electromagnetic compatibility 
(EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission 
limits for the connection of distorting installations to 
MV, HV and EHV power systems. 

VI. IEC 61000-4-34 / Testing and measurement techniques 
– Voltage dips, short interruptions and voltage 
variations immunity tests for equipment with input 
current more than 16 A per phase.    

VII. IEEE Std 519. IEEE Recommended Practice and 
Requirements for Harmonic Control in Electric Power 
Systems, IEEE Power and Energy Society. 

 

 

5.4. Kısa Devre Etkisi ile ilgili Öneriler    

 

Sistem güvenilirliği ve sürekliliği açısından, gerek enerji santralinde, gerekse dağıtım/iletim tesisindeki sistem 

elemanlarında kısa devre dizayn değerlerinin aşılmaması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı yeni bir santral 

entegrasyonu aşamasında, sisteme gelecek kısa devre katkısı iyi hesaplanmalı ve tüm değerlendirmeler bu 

doğrultuda yapılmalıdır. Tek bir dağıtık üretim tesisinden gelecek kısa devre katkısı çok yüksek olmayabilir 

ancak bir grup üretim tesisinin ya da büyük ölçekteki birden fazla dağıtık üretim tesisinin toplam kısa devre 

akım katkıları hatırı sayılır büyüklüklere ulaşabilir. 

 

Entegrasyon çalışmalarında kısa devre analizi ile dağıtım sistemine bağlanılan noktada, üretim tesisi 

baralarında ve komşu baralarda farklı arıza koşulları için kısa devre seviyeleri incelenerek dizayn 

değerlerinin/bağlantı koşullarının uygunluğu kontrol edilebilmektedir. Ayrıca koruma koordinasyon 

çalışmasında değerlendirilmek üzere bağlantı kablolarının, hatların dayanım sınırları kısa devre analizleri 

sonucu hesaplanmaktadır. Dağıtım sisteminde gerçekleşecek bir arızada, her bir üretim kaynağı, bağlandığı 

noktadan bir kısa devre katkısı oluşturmaktadır. Bu kısa devre katkısının seviyesi/değeri, üretim santralinin 

tipine, kullandığı teknolojiye ve gücünün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Örnek olarak rüzgar enerjisi 

santrallerinde çift beslemeli endüksiyon generatörü kullanımı (DFIG) ile tam ölçekli frekans konverteri 

kullanımı (FC) arasında kısa devre katkısı açısından 4-5 kat fark oluşmaktadır. Konvansiyonel üretim 

yapılarında ise örneğin hidroelektrik santrallerde ise kısa devre katkısı ünitenin nominal akımın yaklaşık 6-8 

katı civarında olmaktadır. Bağlantı noktasında, dağıtık üretim tesislerinin oluşturacağı kısa devre katkıları, tüm 

sistem ile birlikte değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerjinin dağıtım şebekesine entegrasyonunda, kısa 

devre ile ilgili olumsuz durumlar, dizayn aşamasında engellenebilir. 

 

Arıza akımlarının büyümesi sadece ekipman dizyanını değil koruma koordinasyonunu da ilgilendirir. Örneğin, 

artan kısa devre akımları neticesinde sigorta-kesici koordinasyonun bozulması da sözkonusu olabilir. Dağıtık 

üretim sistemlerinde generatör ve şebeke korumaları birbirleri ile etkileşebilir ve koordinasyonsuzluk durumu 

oluşabilir. Generatörlerde arıza temizleme zamanları sistem kararlılığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

sistem operatörü belirli koruma performansları tanımlamak zorundadır. Üretim birimlerinin entegrasyonu ile 

yönlü koruma, kutup kayma koruması (faz kayması), artık toprak gerilimi (Neutral Voltage Displacement) 



 

Hizmete Özel 

63 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

koruması gibi korumalara ihtiyaç duyulabilir. Yükselen kısa devre akımları koruma sistemlerine ait 

koordinasyonun bozulmasına neden olabilir. Ülkemizde ve dünyada dağıtım şebekesi korumasında yaygın 

olarak tercih edilen aşırı akım koruma felsefesi bu yeni karmaşık yapıya uygun hale getirilmelidir. Mevcut 

yapıda radyal olarak işletilen (kısa devre katkısı tek yönlü) sistemlerde, şebekenin kaynak noktasından uzak 

noktalara veya ara bölgelere yeni bir kısa devre katkısı sağlayacak bir kaynak eklenmesi sonucu mevcut aşırı 

akım koruma felsefesi doğru çalışmaz hale gelebilmektedir. Dağıtık üretim kaynaklarının şebekeye 

entegrasyonu neticesinde değişen radyal yapı nedeniyle arıza akımlarının büyüklükleri ve yönleri 

değişmektedir. 

 

Bir dağıtık üretim tesisinin kısa devre katkısı, oluşan maksimum kısa devre akımının %10’undan büyükse ciddi 

koruma koordinasyonsuzluklarına neden olabilir. Sigortalar kesiciler ile koordinasyonunu kaybedip gereksiz 

açmalara ve güvenirliliğin kaybedilmesine neden olabilir. 

 

Yukarıda tanımlanan tüm çalışma ve analizler sonucu “Kısa Devre Etkisi” ile ilgili aşağıdaki önerilerin 

verilebileceği belirlenmiştir.  

 

Problem: Kısa Devre Dizayn Değerinin Aşılması 

Problemin nedeni: Çok sayıda üretim tesisinin ya da büyük ölçekteki birden fazla dağıtık üretim 

tesisinin aynı dağıtım fiderine veya dağıtım bölgesine entegrasyonu. Yüksek 

kısa devre katkısı 

Problemin çözümü: a. Üretim entegrasyonları planlanmamışsa: 

Limitlerin aşılmasını engelleyecek maksimum entegrasyon 

miktarının ve/veya koşulların belirlenmesi, kısa devre analizi, 

ekipmanların (pano/bara/kesici/kablo/havai hat) limit aşımı 

kontrolünün yapılması 

b. Üretim entegrasyonları gerçekleşmiş ise: 

Dizayn değeri ciddi miktarda artmış ise, üretim santralleri bazında 

veya dağıtım şebekesi kaynak noktasına yakın yerde kısa devre 

limitleyici çözümlerin kullanılması 

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. Mevcut kısa devre seviyesi 

b. Ulusal şebekeden gelen kısa devre katkısı 

c. Üretim santralinin kısa devre katkısı 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Sisteme entegre edilecek üretim santrali, dağıtım şebekesinin 

kısa devre dizayn limitinin aşılmasına neden olmamalıdır. 

b. İlgili dağıtım bölgesine bağlı mevcut tüm üretim santrallerinin 

katkısı da dikkate alınarak kısa devre analizi 

gerçekleştirilmelidir.  

c. Kısa devre analizinde trafo merkezinin yüksek gerilim 

barasındaki kısa devre gücü/katkısı olarak mevcut durum değil 

dizayn değerleri baz alınmalıdır. Aksi halde iletim şebekesine 

gelecekte bağlanabilecek üretim santralleri nedeniyle dağıtım 

şebekesinde kısa devre dizayn limitleri aşılma riski söz konusu 

olabilir. 
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Benzer şekilde kısa devre katkılarına bağlı olarak “Koruma Koordinasyonu” ile ilgili aşağıdaki önerilerin 

verilebileceği belirlenmiştir. 

 

Problem: Koruma-Koordinasyonunun Bozulması 

Problemin nedeni: Tek yönlü kısa devre katkısının, dağıtım şebekesi ara bölgelerinden kısa 

devre katkısı sağlayacak yeni üretim birimlerinin entegrasyonu ile 

değişmesi. Mevcut aşırı akım koruma-koordinasyon felsefesinin bozulması. 

Mevcut sigorta-röle koordinasyonun bozulması. Generatör birimlerinin 

dağıtım şebekesine entegrasyonu nedeniyle ihtiyaç duyulan ilave koruma 

foksiyonları 

Problemin çözümü: a. Üretim entegrasyonları planlanmamışsa: 

İhtiyaç duyulan koruma fonksiyonlarına sahip koruma rölelerinin 

seçilmesi. Aşırı akım koordinasyonun dağıtım bölgesi özelinde 

değerlendirilmesi 

b. Üretim entegrasyonları gerçekleşmiş ise: 

İhtiyaç duyulan ek koruma fonksiyonlarınının; rölelerde aktif 

edilmesi, ilave edilmesi veya röle değişimi. Aşırı akım 

koordinasyonun dağıtım bölgesinde yeniden değerlendirilmesi 

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. İlave koruma fonksiyonları 

b. Aşırı akım koruma filozofisi 

c. Yönlü aşırı akım koruma filozofisi 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Aşağıdaki maddeler, aksi belirtilmedikçe Orta Gerilim 

seviyesinden bağlanan 100 kW üzeri santraller ve Alçak Gerilim 

seviyesinden bağlanan 3 kW üzeri santraller için geçerlidir.  

b. Üretim entegresyonu yapılan dağıtım bölgesinde, ilgili 

güzergah (üretim santralinden dağıtım ana barasına kadar) 

üzerindeki merkezler ve ilgili fiderleri için yönlü aşırı akım 

koruma özelliğine sahip koruma röleleri tesis edilmelidir. 

c. Dağıtık üretim sistemlerinde generatör ve şebeke korumaları 

birbirleri ile etkileşebilir ve koordinasyonsuzluk durumu 

oluşabilir. Üretim birimlerinin entegrasyonu ile aşırı gerilim, 

düşük gerilim, aşırı frekans, düşük frekans, frekansın zamana 

bağlı değişimi, vektör kayma koruması (faz kayması), artık 

toprak gerilimi (Neutral Voltage Displacement) koruması gibi 

korumalara ihtiyaç duyulur. Bu korumaların santral tarafında 

yapılabilmesi için ilgili koruma fonksiyonlarına sahip koruma 

rölesi tesis edilmesi ve parametrelerinin dağıtım şebekesi 

işleticisi ile koordineli olarak ayarlanması gerekmektedir. 

d. Üretim santrallerinin entegrasyonu sonucu aşırı akım koruma 

koordinasyon yapısı incelenmeli ve dağıtım şebekesinin ilgili 
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fiderlerindeki tüm koruma rölelerinin ayar değerleri gerektiği 

hallerde revize edilmelidir. Entegre olan üretim birimi veya 

birimleri nedeniyle sigorta-röle veya röle-röle arası 

koordinasyon bozulabilir. Koruma-koordinasyon çalışması 

dağıtım şebeke işletmecisi tarafından yapılır ya da yaptırılır. 

e. Aksi belirtilmedikçe ve koruma filizofisi ile çakışmadıkça üretim 

santrallerine ait korumalar, “TEDAŞ Dağıtım Tesislerine 

Bağlanacak Üretim Santralleri için Taslak Koruma Değerleri” 

ne uygun olarak tanımlanmalıdır.   

 

5.5. Frekans Etkisi ile ilgili Öneriler    

 

Gücün büyük bir bölümü iletim sisteminde olduğundan, dağıtım sistemine gömülü üretim tesislerinin 

frekansa olan etkisinin çok olmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından 

gerçekleştirilen üretim, kaynak yapısına bağlı olarak istenildiğinde arttırılabilen bir yapıda olmadığından, 

düşük frekans durumunda destek de olası değildir. Bununla birlikte yüksek frekans durumunda üretim 

tesislerinin aktif güç indirgemesi mümkündür ve giderek artan entegrasyonlar nedeniyle gereklidir.  

Bu nedenle güneş ve rüzgar santralleri, şebeke yönetmeliğinde ifade edilen 47,5-51,5 Hz sürekli çalışma 

aralığını sağlamalı, bildirilecek “droop” değerine göre, yaşanabilecek yüksek frekans durumlarında, aktif 

güçlerinde indirgeme yapabiliyor olmalıdırlar. Çalışılan  simulasyonda, kontrolörü programlanmış bir santralin 

bu indirgemeyi gerçekleştirebileceği görülmektedir.   

Yukarıda tanımlanan çalışma ve analizler sonucu “Frekans Etkisi” ile ilgili aşağıdaki önerilerin verilebileceği 

belirlenmiştir.  

 

Problem: Yüksek Frekans Durumu 

Problemin nedeni: a. Frekans değişimlerinde üretim birimlerinin çok hızlı devre dışı 

kalabilmeleri 

b. Şebekede yaşanabilecek yük kayıplarında üretim miktarının 

tüketim miktarından yüksek kalması sonucu oluşabilecek frekans 

yükselmesi  

Problemin çözümü: a. Şebeke yönetmeliğinde ifade edilen 47,5-51,5 Hz sürekli çalışma 

aralığını sağlamaları 

b. Yaşanabilecek yüksek frekans durumlarında, belirlenecek “droop” 

değerine göre aktif güçlerinde indirgeme yapabiliyor olmaları.   

Olması gereken örnek 

kriterler: 

a. Sürekli çalışma frekans aralığının netleştirilmesi  

b. Yüksek frekansta aktif güç indirgemesinin tanımlanması 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Lisanslı ve lisanssız enerji üretim tesisleri şebeke 

yönetmeliğinde ifade edilen 47,5-51,5 Hz çalışma aralıklarını 

sağlamalıdır.  

b. Şebeke frekansının 50,2 Hz’in üzerinde olduğu durumlarda 

ilave rüzgar türbini ve/veya güneş paneli grubu devreye 

girmemelidir 
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c. Şebeke frekansının 50,3 Hz’in üzerine çıkması durumunda ilgili 

üretim tesisleri, %4 hız düşümü değerini sağlayacak şekilde 

aktif güç indirgemesi yapmalı, 51,5 Hz seviyesinde ise 

tamamıyla devre dışı olmalıdır.  

 

 

5.6. Enerji Depolama Sistemleri ile ilgili Öneriler    

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değişen ve dalgalı bir enerji üretimi karakteristiğine sahip olması, bu enerji 

kaynakların sürekli ve kararlı enerji sağlayamamasına ve güç dalgalılığına neden olmaktadır. Bu dalgalılık da 

güç kalitesini etkileyen tüm elektriksel parametrelerin dalgalanmasına neden olmaktadır. Ancak depolama 

sistemlerinin kullanımı bu dalgalılığı önemli oranda indirgeyebilmektedir. Bunun dışında, yenilenebilir enerji 

ile birlikte depolama sistemlerinin kullanımının diğer avantajları, tepe yüklerin indirgenmesi, şebeke 

yönetmeliğinin tanımladığı güç arttırım ve azaltım eğrilerine uyulması, sistemde düşen ataletin yükseltilmesi, 

frekans kontrolüne katılım gibi sıralanabilir. Enerji üretim santralinin sahibi açısından da enerji piyasasında 

taahhüt edilen güç değerine uyum sağlayabilmek adına da önemli avantajlara sahiptir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, yenilenebilir enerji miktarı arttığında, enerji depolama sistemlerinin kullanımı bir tercih değil, bir 

zorunluluk olacaktır. Yukarıda bahsedilen sürekli durum işletimi dışında, geleceğin enerji yapısı olarak 

isimlendirilebilecek Microgrid’ler için de enerji depolama sistemleri bir zorunluluktur. Microgrid yapılarda bu 

sistemler hem enerjinin sürekliliği, hem de inverter/konverter sistemlerine sahip güneş ve rüzgar 

santrallerinin enerji adasında çalışması için bir zorunluluktur.  

 

Örnek bir şebeke üzerinde gerçekleştirilen simulasyonlarda depolama sisteminin kaynak kapasitesini 

arttırdığı, üretim dalgalılığını azaltabildiği ve tepe yük saatini kaydırabildiği izlenmiştir. Bununla birlikte  

depolama cihazının çalışma koşulları değiştirilerek, ilgili kaynak noktasında maksimum fayda sağlanması için 

optimum çözüm oluşturulabilmektedir. Depolama cihazlarının dağıtık üretim kaynakları ile kullanılması, 

uygulanabilirliği veya verimliliği, detaylı olarak yük profili analizleri yapılarak incelenebilmekte, fayda/maliyet 

açısından da en uygun sonuçları verecek şekilde tasarlanabilmektedir. 

 

Yukarıda tanımlanan çalışmalar ve analizler sonucu “Enerji Depolama Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji 

Sistemleri” ile ilgili aşağıdaki tavsiyeler verilebilir. Enerji depolama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak 

için teşvik oluşturulması da son derece önemlidir. 
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Problem: Yenilenebilir enerji sistemlerinin oluşturduğu dalgalılık, düşen atalet 

sabiti, enerji piyasasında taahhüt edilen güç değerine uyum sağlayabilme 

zorlukları 

Problemin nedeni: a. Kaynak dalgalılığına bağlı olarak elektriksel güçte ve diğer 

elektriksel parametrelerde (örn. gerilim) dalgalılık yaşanması ve 

buna bağlı olarak kararlı ve düzgün bir enerji elde etmekte yaşanan 

zorluklar  

b. Kaynak dalgalılığına bağlı olarak elektriksel güçte dalgalılık 

yaşanması ve enerji piyasasında taahhüt edilen güç değerine uyum 

zorluklarının oluşması. 

c. Inverter/konverter sistemlerini kullanan yenilenebilir enerji 

sistemlerinin enerji şebekesi ile konverter üzerinden bağlantı 

oluşturması ve bunun da sistemdeki toplam atalet değerini 

düşürmesi.  

Problemin çözümü:        Enerji depolama sistemlerinin kullanılması   

Tavsiyeler  

(Olası teşvikler) 

a. İletim sistemi 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı nedeniyle 

düşen ataletin, depolama sistemlerinden elde 

edilebilecek sentetik atalet (synthetic inertia) ile 

desteklenmesi durumunda teşvik oluşturulacaktır. 

b. Dağıtım sistemi 

 Geleceğin enerji yapısında önemli bir yere sahip olacak 

mikro ölçekte şebeke boyutunda, depolama 

sistemlerinin kullanılması zorunludur. Bu nedenle 

yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumlarında, aktif 

gücün %30’u ölçeğinde depolama sistemi kurulması 

durumunda teşvik oluşturulacaktır.      

c. İletim sistemi ve Dağıtım Sistemi 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı nedeniyle 

elektriksel tüm parametrelerde yaşanabilecek 

dalgalılığı azaltmak için enerji depolama sistemlerinin 

kullanımı durumunda teşvik oluşturulacaktır.  

 

Önemli Not: Burada enerji depolama sistemlerinin kullanılmasını teşvik edilmesi amaçlı tavsiyeler verilmiştir. 

Mevzuat önerisi olarak değerlendirilmemelidir.    
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5.7. Bağlantı Noktası Şalt Tesisi Tasarımı ile ilgili Öneriler    

 

Gerçekleştirilen çalışmalarda, üretim tesislerinin dağıtım şebekesine bağlantısının yapıldığı şalt tesisleriyle 

ilgili olarak literatür araştırması yapılmış ve yurtdışındaki yönetmelikler, farklı dağıtım şirketlerindeki 

uygulamalar incelenmiştir. Yapılan araştırmalar bağlantı noktası şalt tesisi tasarımını etkileyen ve Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in Üçüncü Bölüm 

Teknik Hükümler kısmında yer alan Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Koruma Sistemi ve Ölçme Sistemi 

hususları dikkate alınarak özetlenmiştir. 

 

Örnek bir sistem yapısı 

 

 
 

Problem: Uzaktan İzleme ve Kontrol Gerekliliklerinin 50 kW Limitine Göre 

Belirlenmiş Olması ve bu Limitin Sınıflandırma ve Detaylar Açısından 

Yetersiz Kalması 

Problemin nedeni: Farklı güç skalasında bir çok üretim santrali bulunmasına rağmen 

mevzuattaki kurulu güç limitinin (50kW) çoğu üretim santralini kapsaması, 

kurulu gücünden bağımsız çoğu santralin aynı koşullara tabi olma 

zorunluluğu ve yatırım bütçesinden bağımsız üreticilere gelen ek maliyet 

Problemin çözümü: a. Üretim entegrasyonları planlanmamışsa: 

OG Dağıtım Şebekesi

Kesici

GT
AT

Üretim Santrali

Açma

Sayaç RTU

Fiber, Radyo 
vb.

3G Modem veya 
Özel İletişim 

Sistemi

NEMA Muhafazası ve İlgili Ekipmanlar
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Uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin üretim santrallerinin 

kurulu gücüne göre minimum veya daha üst düzeyde tesis edilmesi.  

b. Üretim entegrasyonları gerçekleşmiş ise: 

Mevcut üretim tesislerindeki uzaktan izleme ve kontrol 

sistemlerinin kurulu güç limitleri için belirlenmiş olan minimum 

gerekliliklere göre kontrol edilmesi ve olası eksikliklerin 

giderilmesi. 

Olması gereken örnek 

kriterler: 

Üretim santrali kurulu gücüne bağlı tanımlama 

Mevzuat açısından 

öngörülen maddeler 

a. Üretim santralleri  bağlandığı şebeke gerilimden bağımsız olarak 

uzaktan izleme sistem gereklilikleri açısından 50 kW altı, 50 kW ila 

250 kW arası, 250 kW ve üzeri olmak üzere üç kademede 

sınıflandırılmıştır. 

 50 kW altı kurulu güce sahip üretim tesisleri için uzaktan 

izleme zorunluluğu yoktur. 

 50 kW ila 250 kW arası kurulu güce sahip üretim tesisleri için 

uzaktan izleme zorunluğu bulunmaktadır. Ancak talep 

edilen uzaktan izleme gerçek zamanlı olmayıp belirli zaman 

çözünürlüğüne (minimum 5 dakikalık) sahip  olması 

yeterlidir. 

 250 kW ve üzeri kurulu güce sahip üretim tesisleri için 

uzaktan izleme zorunluluğu bulunmaktadır. Talep edilen 

veri akışı gerçek zamanlı olmalıdır. 

b. Üretim santralleri bağlandığı şebeke geriliminden bağımsız olarak 

uzaktan kontrol sistem gereklilikleri açısından 250 kW altı ve 250 kW 

ve üzeri olmak üzere iki kademede sınıflandırılmıştır.  

 250 kW altı kurulu güce sahip üretim santralleri için aksi 

belirtilmedikçe uzaktan kontrol zorunluluğu yoktur. 

 250 kW ve üzeri kurulu güce sahip üretim tesisleri için 

uzaktan kontrol zorunluluğu bulunmaktadır.  

c. Üretim birimlerinin olduğu alçak gerilim sistemlerinde, ilgili noktayı 

besleyen OG/AG trafonun yükte kademe değiştirici ile donatılması 

zorunludur. Bu kademe değişimi, verilecek gerilim aralığı için 

otomatik gerçekleşebiliyor olmalıdır.   

 

 

 

5.8. SCADA Sistemi ile ilgili Öneriler    

 

Enerji dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarını mevcut sisteme entegre edebilmek için SCADA 

sistemleri kurmaktadır. Bu SCADA sistemleri ayrıca şirketlerin kesinti yerlerini otomatik olarak bulmalarına, 

izole etmelerine ve anında sistem kaynaklı arızaları önlemek için yeni kaynaklara geçmelerine olanak 

sağlamaktadır. SCADA sistemleri sayesinde, sistem arızası riski azaltılırken; güneş, rüzgar, jeotermal ve 

biyokütle gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi sağlanmaktadır. 

Bu SCADA sistemleri içersinde sensör, RTU ve SCADA yazılımları kullanılmaktadır. SCADA sisteminin olmasının 

bir başka avantajı da, elektrik kesinti yerlerinin otomatik olarak tespit edilerek izole edilebilmesi  ve milisaniye 
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mertebesinde güç kalitesinin ve sürekliliğinin sağlaması için yeni besleme kaynaklarına geçilebilmesidir. 

Böylece daha önce manuel olarak anahtarlama gerçekleştirilirken, SCADA sistemi mevcut olan bir yapıda, 

“kendi kendine düzelt” prensibiyle çalışabilmektedir.  

Northern Power Grid (İngiltere) ve IREN2 (Almanya) örnek projeleri incelendiğinde;  

 Kurulan SCADA sistemi sayesinde, orta gerilim sistemini izleme ve kontrolün gerçekleştirilebildiği, 

alçak gerilimde kayıp optimizasyonunun, gerilim kontrolünün yapılabildiği görülmektedir. Ayrıca 

simülasyon modu sayesinde arızaları olmadan test etme ve önleme de çalışılabilmektedir. 

 Asıl görevi kontrol ve izleme olan SCADA sistemi gerilim ve frekansı dengeleyebilmekte, gerçek 

zamanlı çalışması ile şebekenin kararlılığı korunabilmektedir.   

 SCADA sisteminin topolojik renklendirme özelliği kullanılarak, kullanım kolaylığı sağlanabilmektedir.  

 SCADA sistemi, istasyondaki kontrol mekanizması sayesinde, dağıtım şebekesinin bağlı olduğu diğer 

istasyonların performanslarını önceden tahmin edebilmekte ve planlamasını yapabilmektedir.  

 

Northern Power Grid (İngiltere) ve IREN2 (Almanya) projeleri ve yeni enerji yapısında kurulan yapılar ile ilgili 

detaylı bilgiler için, bu çalışmanın “Almanya Teknik Gezi Raporu” ve “İngiltere Teknik Gezi Raporu”na 

bakılabilir. 

 

Bununla birlikte bir SCADA yapısında aşağıdaki özelliklerin bulunması tavsiye edilmektedir. 

 SCADA Yazılımı (Tag sayısı, Arşivleme deposu, Alarm-Trend sayfaları)  

 SCADA Donanımı (Sahadaki bütün cihazlar ile aynı zamanı kullanacak GPS zaman sunucusu, alarm’ları 
çıktı alacak printer, SCADA ve RTU arası haberleşmesi için yönetilebilir Ethernet  switch) 

 RTU ve panosu (Sahadan bilgileri alıp, SCADA sistemine aktaracak Gateway olarak kullanılabilen, 1ms 

hassasiyetli, üzerinde display’i mevcut, I/O modülerliği olup genişleyebilen, besleme yedekliliğini 

destekleyen RTU ve panosu)  

 

RTU port sayısı, sahada haberleşecek ekipman sayısına, adetine ve modeline göre genişleyebilir ethernet ve 

seri port sayısına sahip olmalıdır. 

 

 

 

RTU çalışma sıcaklığı: 

Harici ve dahili tip olarak 2 tip sıcaklık aralığı belirlenebilir. 

Çalışma sıcaklığı -25°C ile +55°C (operasyonel), -40°C ile +70°C (saklama) aralığı şu anki IEC standardıdır. 

 

RTU lojik yazma: 

Gerekmesi durumunda "and" , "or"  gibi lojik kapılarını kullanarak lojik yazmak için gereklidir. 

(IEC 61131-3) 

RTU izalasyon seviyesi: 
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RTU'dan bilgilerin kontrol merkezine doğru akması için, kablolarda endüklenen gerilim hatalarının en düşük 

seviyede etkilemesi IEC standartlarında belirlenmektedir. Şu anki standart 5kV'a kadar dayanım 

beklemektedir. (IEC 60255-5) 

 

RTU cyber security: 

Güvenlik açısından, RTU'ya ulaşmak demek, sahaya hakim olmak demek ve kontrol merkezine saldırı 

yapabilme demektir. (IEC 61805) 

 

RTU tip test sertifikaları: 

Tip test sertifikalarına sahip olmayan cihazlar sahada istenilen verimlilikte çalışmamaktadır. Bu nedenle 

akredite laboratuarlardan alınmış tip testlere sahip olmalıdır. 

 

Ethernet ağ anahtarı: 

Ethernet ağ anahtarı endüstriyel tip olmalıdır. Endüstriyel tip olmayan ethernet ağ anahtarları, saha tarafı için 

uygun değildir ve gerekli parametrelendirmeler yapılamamaktadır. Ayrıca güvenlik açığı oluşturmaktadır. 

 

 

5.9. Sayaç & OSOS Sistemleri ile ilgili Öneriler    

 

Üretim tesislerinin şebekeye bağlantı noktalarına yerleştirilecek sayaçlar için minimum gereksinimler aşağıda 
tanımlanmıştır. 

 Elektronik ve programlanabilen, 

 Ölçülen enerji ve demand değerlerinin hafızada tutulabilmesini ve belirli bir zaman diliminde yük 
eğrisinin kaydedilebilmesini sağlayacak veri toplama ünitesine sahip olan, 

 Aktif ve reaktif enerji değerlerini dört kadranda ölçebilen, 

 Üç faz dört telli, primer sistemin tüm fazlarını ölçebilen, 

 Nominal gerilim beslemesi 3 x 58 / 100 Volt ve nominal akım beslemesi 1 veya 5 amper olan, 

 Gerçek zaman senkronizasyonunu gerçekleştirebilen, 

 Dahili kimlik numarasına sahip. 

 

Sayaçlar için gereken sertifika ve belgeler aşağıdaki şekildedir;  

 Sanayi Bakanlığı Ulusal Tip Onay Belgesi 

 MID Sertikası (Measurement Instrument Directive) 

o İlgili sertifika : MI-003 Aktif Enerji Sayaçları 

 

MID Sertifikası genel olarak Avrupa Birliği açısından elektrik sayaçları için yeterli görülen sertifikadır. Ayrıca 

bazı avrupa ülkelerinde yerel sertifikasyon talepleri olmaktadır. 

 

Aşağıdaki tabloda sayaçlar ile ilgili doğruluk sınıfları tanımlanmıştır.  
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*Sayacın bağlı 
olduğu devrenin 
gücü  

100 MVA’dan 
büyük  

100 MVA ile 10 MVA 
arasında  

(100 MVA ve 10 MVA 
dahil)  

10 MVA’dan 
küçük  

Aktif enerji sayaçları  
IEC-EN 60687  

0.2S sınıfı  

IEC-EN 60687  

0.5S sınıfı  

IEC-EN 60687  

0.5 sınıfı  

Reaktif enerji 
sayaçları  

**IEC-EN 61268  

2 sınıfı  

**IEC-EN 61268  

2 sınıfı  

**IEC-EN 61268  

2 sınıfı  

 

 

 

 

Lisanssız Elektrik Üretimine Yönelik Yönetmelik kapsamında AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim 

tesisinin, tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde iki ölçme sistemi tesis edilmesi gerekmektedir. Bu 

ölçme sistemlerinden biri tesis ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alışverişini ölçecek çift yönlü ölçüm 

yapabilen ve DUY’da istenen haberleşmeyi sağlayacak saatlik sayaç olup diğer sayaç ise üretim tesisinde 

üretilen enerjiyi ölçecek biçimde tesis edilmelidir. 

AG  seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisiyle farklı yerde olması halinde ölçme 

sistemine, üretim tesisi ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alışverişini saatlik ölçecek biçimde ve istenen 

haberleşmeyi sağlayacak sayaç tesis edilmelidir. Tüketim tesisindeki sayaçlarda bir değişiklik yapılmayacaktır. 

 

Aşağıda enerji üretim noktalarında bulunması gereken sayaçlar ile ilgili örnekler verilmiştir. Elektrik üretim 

noktalarına konulması gereken sayaçlar için aşağıdaki öncelikler önemli olacaktır.  

 

Ölçüm Kapasitesi 

İlgili sayaçların akıllı sayaç olarak adlandırılan ve geleneksel elektrik sayaçları üzerine eklenmiş ekstra 

özellikleri bulunan sayaçlar kullanılmalıdır. Bu özelliklerden üretim tesisleri bağlantı noktalarında gerekli 

olanlar aşağıda tanımlanmıştır. 

- 4 bölgede aktif ve reaktif ölçüm yapabilmesi 

- 5 dakikaya kadar yük profillerinin kaydedebilmesi 

- Enerji kalitesi kapsamında veri ölçümü yapabilemesi ve kaydedebilmesi (Örneğin harmonik, fliker) 

- Açma-Kapama yeteneği  

 

Haberleşme 

İlgili sayaçların daha kararlı bir haberleşme sağlaması amacıyla kablolu haberleşmelerin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Sayaç haberleşmesi için kullanılan kablolu alt yapılar aşağıda tanımlanmıştır. 
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1- Ethernet (Fiber otik veya bakır kablo üzerinde veri iletilmesi) 

2- DSL (Kiralık telefon hatları üzerinden veri iletmesi) 

3- PLC (Elektrik şebekesi üzerinden verilerin iletilmesi) 

 

Sayaçlara anlık ulaşım ile faturalama konusunda kararlı çalışmalar için yedek haberleşme imkanları olan 

sayaçlar tercih edilmelidir. Verilerin sadece sayaçtan merkeze değil merkezden de sayaca olabileceği ön 

görülerek çift yönlü haberleşmeyi destekleyen sayaçlar seçilmelidir.Haberleşme protokolü olarak en güncel 

DLMS/COSEM kullanılmalı ve sayaçların bu standartı ne kadar desteklediği kontrol edilmelidir. Enerji üretim 

tesisleri ölçüm ve izlemesinin diğer sistemler ile entegrasyonu göz önüne bulundurulduğunda IEC-61850 

protolü desteği ileride planlanan entegrasyonlar için gereklidir. 

 

Faturalama 

 

Faturalama Tipleri; 

  ToU : Gün içerisindeki zaman dilimlerine göre sabit fiyatlandırma. 

  Kapasite Temelli : Müşterinin bağlantı gücü baz alınarak fiyatlandırma. 

  Dinamik : Şebekenin durumuna veya arz talebe göre önceden bildirim yapılarak gerçek zamana 

yakın fiyatlandırma. 

Üretim, üretim ve tüketimin beraber olduğu noktalarda dinamik fiyatlandırma önerilmektedir. Avrupa 

Ülkelerindeki elektrik fiyatlandırma dağılımı önceki raporlarda tanımlanmıştır. Avrupa ülkelerinde son yıllarda 

aşağıdaki nedenlerden dolayı enerji dağıtım gelirlerinde azalmalar meydana gelmektedir. (İlgili azalma 

miktarları önceki raporlarda tanımlanmıştır). Bu düşüşün nedenleri arasında aşağıdaki hususlar önemlidir. 

  Enerji verimliliği, 

 Tüketicilerin enerji üretim sistemleri kurmaları ile hem enerji üreten hem de enerji tüketen 
(PROSUMERs) müşterilere dönüşmeleri. 

 

Meydana gelen bu düşüşe rağmen enerji üretimin yaygınlaşması nedeni ile daha karmaşık ve yönetimi zor 

şebekeler oluşmaktadır.  Dağıtım şirketlerinin gelir ve şebeke ihtiyaçlarını dengelemeleri gerekmektedir. Bu 

konuda en önemli aktör uygun fiyatlandırma olacaktır. 

Sayaç & OSOS sistemleri ile ilgili örnek yapılar için “Almanya Teknik Gezi Raporu” ve “İngiltere Teknik Gezi 

Raporu”na bakılması tavsiye edilmektedir. 
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D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
 

Yukarıda tanımlanan konulara verilecek önem, geleceğin enerji sisteminin güvenirliği ve kalitesini belirleyecek 

unsurlardır. Bununla birlikte gerekli düzenlemeler yapılmadığında ve gerekli önlemler alınmadığında, dağıtım 

şebekesinde yaşanacak bu değişim tüm enerji paydaşlarına ciddi zararlar oluşturabilecektir. Bu paydaşlar ve 

olası zararları aşağıdaki gibi olabilir. 

a. Santral Sahibi  Oluşan gerilim yükselmelerinden dolayı kurulu gücü oranında üretim 

gerçekleştiremeyecek, gerilim sınırları geçildiğinde doğrudan açma yaşayabilecektir.  

b. Tüketiciler  Dalgalı gerilime sahip bir enerji kullanmak durumunda kalabilecek, kullanılan cihazlar 

zarar görebilecek, enerji kesintisi sıklığı artabilecektir.  

c. İletim Sistemi Operatörü (TEİAŞ)  Trafo merkezlerinde ters güçler izleyebilecek, bu noktaları sistem 

analizlerinde üretim olarak modellenmediği için problemler (mesafe koruma gibi) yaşayabilecektir.  

d. Dağıtım Şebekesi  Üretim entegrasyonlarından en çok etkilenecek paydaşlardan biri dağıtım 

şebekeleridir. Üretimler entegre edildiğinde gerilim değişimleri ile başa çıkabilmek için daha çok 

kontrole ihtiyacı olacak, gerektiğinde üretim santralinin aktif ve reaktif güç çıkışına müdahale 

edebilecektir. Ayrıca üretim entegrasyon miktarı arttıkça reaktif güç cezaları ile daha çok 

karşılaşabilecektir. Düşük kısa devre gücüne sahip baralara gerçekleştirilecek yüksek güçlü 

entegrasyonda koruma koordinasyonu, fliker gibi bileşenlerde sorunlar yaşayabilecektir.Dağıtım 

şebekelerinde gerçekleştirilen analiz sonuçları, bazı entegrasyonlardan sonra izlenen gerçek sonuçlar 

ile tam olarak uyuşmaktadır. Bunun anlamı, simulasyonlarda izlenen problemlerin büyük olasıkla 

yaşanacak olmasıdır. Bu nedenle sağlıklı bir üretim entegrasyonu yapılabilmesi, bu entegrasyondan 

hiçbir paydaşın zarar görmemesi ve tüm entegrasyonların aynı prensipler doğrultusunda 

değerlendirilebilmesi için ilgili teknik yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi gerekir. Mevcut üretim 

tesisleri kurulurken başvurular dağıtım şirketlerine yapılmakta, her dağıtım şirketi yönetmelik 

çerçevesinde kendine özgü hesaplama yöntemleri kullanarak bağlantı görüşü vermektedir. Bu, 

mevzuatta ki aynı limit değerlerini kıstas olarak alınarak yapılsa da hesap yöntemi değişkenlik 

gösterebilmektedir. Ayrıca devreye alınmış santrallerde dağıtım şirketlerinin bağlantı görüşü 

esnasında göz önünde bulundurmadığı işletmesel sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

Bu çalışmada, dağıtıma gömülü üretim tesislerinin bağlantı kriterlerinin belirlenmesi ve bağlantı görüşlerinin 

standardizasyona yönelik önerilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Geleceğin enerji yapısının daha 

sürdürülebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir olması, yeni enerji yapısında özellikle üretim birimlerinin negatif 

etkisinin azaltılması, bazı durumlarda pozitif faydaya dönüştürülmesi için bu önerilerin değerlendirilip 

uygulanması oldukça önemlidir.  

Üretim sistemlerinin dizaynından sonra işletimi esnasında izlenebilecek en önemli problemlerden biri de, 

üretim sistemlerinin belirli bir yük bölgesi ile adalaşma riskleridir. Adalaşma durumunda, enerjinin kalitesini 

kontrol edecek tek yapı ada içinde kalan üretim birimleridir. Günümüzdeki yönetmelikler, dağıtım 

sisteminden gerçekleşecek küçük ölçekli yenilebilir enerji entegrasyonlarından, enerji kalitesinin ana 

unsurlarını oluşturan gerilim ve frekansı kontrol etmesini beklememektedir. Adalaşan yapıda bu nedenle 

tehlikeli enerji salınımlarının oluşması muhtemeldir. Bu nedenle günümüzdeki yönetmelikler, olası bir 

adalaşma durumunda, üretim sisteminin tamamen devre dışı bırakılmasını beklemektedir. Ancak gelecekte 

üretim entegrasyonları arttıkça, lokal kontrolün üretim kaynaklarınca yapılması gerekecektir. Lokal kontrol 

üretim santrallerinde olduğunda ise “Microgrid” olarak adlandırılan ve mikro ölçekte şebeke anlamına gelen 
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enerji adaları oluşacaktır. Bu yapılarda enerji kalitesinin çok hızlı ve çok detaylı, sürekli bir kontrole sahip 

olması gerekmektedir. Ayrıca arıza sonrası oluşabilecek adalaşmanın boyutu her zaman tahmin 

edilemeyeceği için, oluşan yapıyı okuyup, bu yapıya uygun kontrol ve kumanda önlemleri alan akıllı yapılara 

da ihtiyaç olacaktır. “Microgrid” yapılarının oluşabilmesi için ayrıca depolama teknolojilerinin gelişimine de 

ihtiyaç bulunmaktadır. Sorunsuz adalaşabilen ve ada içinde enerjisini sürdürebilen yapılar oluştuğunda da 

enerji dağıtım sisteminin kendi içindeki değişimi tamamlanmış olacaktır.  

Üretim entegrasyonları ile ilgili yasal mevzuat oluşturulduktan sonra, üretim kaynaklarının entgerasyon 

miktarının artmasını beklemeden, “Microgrid” çalışma yapısı için de gerekli AR-GE faliyet ve projelerinin 

başlatılması oldukça önemlidir.  

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların ülkemizin enerji geleceğine yön verip önemli katkılar oluşturmasını, 

enerjinin sürdürülebilirliğine ve kalitesine destek olmasını diliyoruz. 

 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
 

Enerjinin yeni yapısı sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan bu yapı, 

teknolojik gelişmeler ışığında çok hızlı bir şekilde, yeni izleme ve kontrol sistemleri, yeni işetme stratejileri, 

yeni verimlilik kriteleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle her gün yeni bir ürün ile karşı karşıya 

kalınabilmektedir.  

 

Proje esnasında yeni yapıya uygun tam kontrole sahip inverter yapılarının uygulamasının bulunmasında 

oldukça zorlanılmıştır. Bu da Türkiye sisteminde, yeni kontrol yapısına sahip inverterlerin kullanılmadığını 

göstermektedir. Tam kontrolün sağlanabilmesi ve böylece daha kararlı bir işletim yapısı için yukarıda ifade 

edilen önerilen bir an önce aktifleştirilmesi oldukça önemlidir.  

 

Bu yapı sadece inverter özelinde değil, tüm izleme, ölçme, haberleşme ve kontrol sisteminde geleceğe ait 

yapı ile başa çıkabilecek fonksiyonlara sahip olunmasını gerektirmektedir.   

 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
 

Bu raporda verilen öneriler, literatür, simulasyon çalışmaları, saha ölçümleri tüm detayı ile tüm dağıtım 

şirketleri ile paylaşılmalı, görüşleri alınmalı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun kontrolünden sonra 

yayınlanmalıdır.  
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