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A. DÖNEM RAPORU 
 
1. DÖNEM FAALİYETLERİ 
 
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 
 
1.1 

< Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  
İş Paketi 1 - Proje Yönetimi (TÜBİTAK Proje Önerisindeki İş 
Paketi Sıra No: 4, Kodu: 210578)  

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

1.01.2018- 31.12.2019 Süresi (Ay) 24 Ay 

 
2018/1.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Proje ön başvurusu 23.09.2016 tarihinde TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden 
yapılmış olup, TÜBİTAK’ın değerlendirme ve kabul etme süreci 18.01.2018 
tarihinde sonuçlanmıştır. 
 
Proje önerisinin hazırlanması esnasında, projenin 4 proje ortağıyla hazırlanması ve 
sürenin kısıtlı olması sebebiyle, paydaşlar arasındaki iletişim sorunu yaşanmış 
olup,  proje önerisine bazı temel ekipmanları eksik olarak girilmiştir. 
 
Sonrasında bu durum TÜBİTAK ile görüşülmüş ve PRODİS sistemi tekrar 
tarafımıza açılarak eksik dökümanlar ekler olarak sisteme yüklenmiştir.Ekler prodis 
sistemi üzerinde görülebilir. 
 
29.06.2017 tarihinde de hakem değerlendirme süreçleri başlamış ve destek süreci 
18.01.2018 tarinde tamamlanmıştır. 
 
Ek olarak yüklenen ve projenin donanım ve yazılımlarını geliştirebilmek için gerekli 
olan, batarya hücrelerinin maliyetleri de ek olarak yüklendiği için (sanıyoruz ki 
gözden kaçmış) TÜBİTAK komitesi tarafından kabul edilmemiştir.  
 
Proje sorumlu hocamız Ahmet Tümay ile görüşmemize istinaden, eksik olarak 
girilmiş ekipmanların maliyeti proje bütçesinin %30’una kadar izleyici hakem görüş 
onayı ile satın alındıktan sonra desteklenebileceğini, %30’u geçmesi durumunda 
da TÜBİTAK’ta komite onayına sunulacağını tarafımıza bildirmiştir. 
 

AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “ 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve 

Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama 

Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “1511 

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları ”ndan yararlanılmalıdır. 
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Ayrıca TÜBİTAK tarafından proje paydaşlarına gönderilen  proje kabul yazısında, 
proje başlangıç tarihi 01.01.2017, bitiş tarihi ise 31.12.2018 olarak belirtilmiş olup, 
projenin kabulunün ise 18.01.2018 olması sebebiyle proje başlangıç tarihinde 
TÜBİTAK’tan revise talep edilmiştir. 
 
TÜBİTAK’tan gelen onaya istinaden de proje başlangıç tarihi 01.01.2018, bitiş 
tarihi ise 31.12.2019 olarak belirlenmiştir. 
 
 
 
 

 
2018/1.nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 

Projenin geç Kabul edilmesi ve proje başlangıç süresinin revizesi için TÜBİTAK ve 
ortaklar ile iletişim kuruldu. 
 
Proje başlangıç toplantısı yapıldı. Ayrıca her bir paydaşın 6 aylık dönem içerisinde 
yapacağı işler iş paketi temel alınarak tüm paydaşlar ile gözden geçirildi. Bunun 
haricinde de her ayın 2. Haftasının ilk günü proje web conferansları yapılmasına 
karar verildi. 
 
 
 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 

Herhangi bir çıktı bulunmamaktadır. 
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Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  
İş Paketi 2 - Sistem İhtiyaçlarının Belirlenmesi (TÜBİTAK Proje 
Önerisindeki İş Paketi Sıra No:3, Kodu: 210577) 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.01.2018- 30.04.2018 Süresi (Ay) 4 Ay 

 
2018/1.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Proje 2018/1. Döneminde başladığı için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
 

 
2018/1.Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 

Bu dönem içersinde yapılan çalışmalar 2 ana grupta toplanmaktadır.  
 
1. Literatür Araştırması 
2. Sistem İhtiyaçlarının Belirlenip / Fizibilite Analizi 
 
Detaylı literatür çalışması ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili yapılan 
çalışmalar EK-1- Sistem Analiz Raporu’nda görülebilir.  
  
 
 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 

 
EK-1: Sistem Analiz Raporu  
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Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  
İş Paketi 3 - Sistem Simülasyonlarının Yapılması (TÜBİTAK 
Proje Önerisindeki İş Paketi Sıra No:6, Kodu: 210584) 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

16.04.2018-01.11.2018 Süresi (Ay) 6.5 Ay 

 
2018/1.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Proje 2018/1. Döneminde başladığı için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
2018/1.nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Bu dönem içerisinde yapılan çalışmalarda proje çerçevesinde kullanılabilecek olan hazır 
simulasyon programlarının incelenmesi ve bazı simulasyon programlarının denenmeye 
başlanarak hangi simulasyon ortamının proje için daha yararlı ve kullanışlı olacağının 
karar verilmesi çalışmalarını içermektedir. Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler EK-2 
Simulasyon Programları Analizi Raporu da belirtilmiştir. 
 

 
 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
EK-2 Simulasyon Programları Analizi Raporu 
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2. PROJE PLANINA UYGUNLUK 
 
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI 
 

 
 
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

İş Paketi 
No 

İş Paketinde 
Öngörülen 
Adam-Ay 
Toplamı 

Dönem İçinde 
Gerçekleşen Adam-Ay 

Toplamı 

İş Paketinde Bu Dönem 
Dahil Gerçekleşen 
Birikimli Adam-Ay 

Toplamı 

Gerçekleşmelerdeki 
Sapma 

Sapmanın Gerekçesi 

İş Paketi 1- 
Sıra No: 4 

Proje Yönetimi 
4,8 1,2 1,2 - 

Herhagi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

İş Paketi 2- 
Sıra No: 3 

Sistem 
İhtiyaçlarının 
Belirlenmesi 

3,5 
 

3,5 3,5 - 
Herhagi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

İş Paketi 3- 
Sıra No: 6 

Sistem 
Simülasyonları
nın Yapılması 

6,53 1,6 1,6 - 
Herhagi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

      

TOPLAM 14,83 6,3 6,3 - 
Herhagi bir sapma 
bulunmamaktadır. 
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2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111’de 
M013 

Formundaki 
Sıra No 

Alet/Teçhizat/Yazılım 
Adı 

Alımı 
Gerçekleşen 

Dönem 

Proje 
Önerisindeki 

Adet 

Alımı 
Gerçekleşen 

Adet 
Sapmanın Gerekçesi 
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2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111 
M016 

Formundaki 
Sıra No 

Malzeme 
Adı 

Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak 
Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama 

Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 

 



1501 

 10/15 

2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alımı 
(Akademik Danışmanlık) 

2018/1’nci Dönemi 
Proje Desteğinin tarafımıza geç bildirilmi ve ilgili imzaların 
tamamlanmasının 2018/1’nci Dönemi içinde gerçekleşmemesi 
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2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş Paketi No 
Planlanan 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Gerçekl
eşen 

Başlama 
–Bitiş 
Tarihi 

Planlanan 
Süre 
(Ay) 

Gerçekleşen 
Süre 
(Ay) 

Sapma 
(Ay) 

Gerekç
esi 

Dönem 
İçinde 

Çalışılan 
Süre 

Bu Dönem 
Hariç İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bu Dönem 
Dahil İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

İş Paketi 1- Sıra 
No: 4 Proje 

Yönetimi 

01.01.2018- 
31.12.2109 

01.01.20
18- 

31.12.21
09 

24 Ay 6 Ay - - 6 Ay %0 %25 

İş Paketi 2- Sıra 
No: 3 Sistem 
İhtiyaçlarının 
Belirlenmesi 

01.01.2018- 
16.04.2018 

01.01.20
18- 

16.04.20
18 

3,5 Ay 3,5 Ay - - 3,5 Ay %0 %100 

İş Paketi 3- Sıra 
No: 6 Sistem 

Simülasyonların
ın Yapılması 

16.04.2018-
01.11.2018 

16.04.20
18-

01.11.20
18 

8 Ay 1,5 Ay - - 1,5 Ay %0 %18,75 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı 
Planlanan 

Zaman Aralığı 
Gerçekleşen Tarih Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi 

Sistem Analiz Raporu 
01.01.2018 - 
16.04.2018 

01.01.2018- 
16.04.2018 

Herhangi bir sapma bulunmamaktadır. 
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2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
 

 
1. Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği : 

 
 
Herhangi bir kapsam değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2. Kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği : 
    1. Süre değişikliği 
 
Herhangi bir süre değişikliği bulunmamaktadır. 
 
 
 

2. Kaynak/bütçe değişikliği 
 
İlgili dönem içerisinde herhangi bir kaynak/bütçe değişikliği bulunmamaktadır. Bunun ile 
birlikte proje yönetimi iş paketinde belirtilen Enerdora firmasının bütçe revize gereksinimi 
bulunmaktadır. 

 
2.3. PROJE YÖNETİMİ 
 

 
1. Proje yönetimine ilişkin dönem içinde yapılan (bilgi yönetimi, risk yönetimi, 

kaynak yönetimi gibi)  çalışmaları anlatınız. 
 
Bu dönem içerisinde yapılan çalışmalar özellikle projenin geç başlaması ve TÜBİTAK ile bir 
çok kez gerçekleştirilen yazışma, konuşma ve proje paydalarıyla kordinasyonu içermektedir. 
 
Dönem içerisinde paydaşlar ile daha kordineli gidilmesi adına, her ayın 2. Pazartesinde tüm 
proje paydaşlarıyla birlikte toplanarak proje ilerleme toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Bunun haricinde de BEDAŞ’ın sağlayacağı ortak klasör paylaşımı  yapılmasına da karar 
verilmiştir. Böylece tüm paydaşlar birbirlerinin yapıtığı işleri daha detaylı olarak izleyebilecek 
hale geleceklerdir. 
 
Proje yürütücüsü İlker Dursun’un BEDAŞ’tan ayrılması sebebiyle, proje yürütüsü Ar-Ge 
Müdürü Murat Can Sinim olmuştur. 
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3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
 
Proje çerçevesinde özellikle yurt dışındaki uygulamalar ve servisler incelenerek, Türkiye’de 
olası kullanım alanları dikkate alınarak araştırmalar yapıldı. Ayrıca depolama sistemlerinin 
kullanıldığı servisler ve enerji piyasasında  olası gelir akışları (Revenue Stream) yapısı 
incelendi. 

 
4. EK BİLGİ 
 
4.1 

 
1. Projede alınan danışmanlık ve rutin olmayan mühendislik ve geliştirme 
faaliyetlerine konu hizmet alımları ile ilgili üniversite, yurt içi Ar-Ge kuruluşu, kişi ve 
özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. 
Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna 
eklenmelidir. 
 
 
Akademik danışmanlık hizmeti, imza süreçlerindeki gecikmeler sebebiyle 2018/2. 
Döneminde sunulacak olup, 2018/1. Döneminde akademik danışmanlık hizmeti ilgili 
danışman hocadan alınmaya başlanmıştır. 
 
 
2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 
varsa ekleyiniz. 
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B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK 

RAPORU (AGY500) 

 
AGY300 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali 

müşavir tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ve destekleyici formlar 

ile birlikte) bulunmalıdır. 

 
C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 371) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE) 

 
Projenin son döneminde AGY350 proje sonuç raporu PRODİS üzerinden elektronik olarak 

doldurulmalıdır. 
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ELEKTRİK PİYASASI 
 

Depolama sistemlerinin kurulabileceği noktalar farklı olmak ile birlikte, depolama 

sistemlerinin değer yaratabileceği yapı elektrik piyasaları içerisindedir. Bu sebeple enerji 

piyasasının genel şematiğini anlamak önemli olmaktadır. Böylece hali hazırdaki elektrik 

piyasası içerisinde depolama hizmetlerinin en verimli kullanım potansiyeli tanımlanabilecektir. 

Elektrik piyasaları fiziki ve fiziki olmayan elektrik ticareti olmak üzere 2 ana gruba 

ayrılmaktadır. Aşağıdaki Şekil 1’de görülebilir. 

 

 

 

Şekil 1:Fiziksel ve Fiziksel Olmayan Enerji Ticareti 

 

Gün Öncesi Piyasası 
 

Artan piyasa katılımcı sayısına cevap verebilecek, sektör beklentilerini karşılayacak ve yurtdışı 

muadilleri seviyesinde bir Gün Öncesi Piyasası yazılımının oluşturulması için “Yerli Gün Öncesi 

Piyasası Projesine” başlanmıştır. Mevcut yazılımın kaynak kodunun erişime açık olmaması, 
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buna bağlı olarak geliştirme ve hataları giderme faaliyetlerinde dışa bağımlılık gibi pek çok 

olumsuzluk yeni yazılımla birlikte ortadan kalkacaktır [1]. 

Gün Öncesi Piyasasının İşleyiş Esasları 

 Gün Öncesi Piyasasına ilişkin piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini içeren Gün Öncesi 
Piyasası Katılım Anlaşması’nı imzalayarak piyasa katılımcısı olan tüm lisans sahibi tüzel 
kişiler Gün Öncesi Piyasasına katılabilirler. 

 Gün Öncesi Piyasası işlemleri günlük olarak, saatlik bazda gerçekleştirilir. Her bir gün, 
00:00’dan başlayıp, ertesi gün 00:00’da sona eren saatlik zaman dilimlerinden oluşur. 

 Gün öncesi piyasası teklifleri bir sonraki günden başlanarak 5 gün sonraya kadar 
verilebilir. 

 Gün Öncesi Piyasasının uzlaştırmasında uygulanan fiyat ve miktarlar günlük bazda ve 
her bir saat için belirlenir. 

 Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının gün öncesi dengeleme 
faaliyetlerine ilişkin olarak, bir fatura döneminin her günü için Piyasa İşletmecisine 
ödeyeceği ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ödenecek tutarları 
içeren günlük avans ödeme bildirimi, günlük bazda ertesi gün Piyasa İşletmecisi 
tarafından merkezi uzlaştırma bankası aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulur. 

 Teminat mektupları her gün saat 10:30’ a kadar Piyasa İşletmecisine, teminat mektubu 
dışındaki diğer teminatlar ise saat 11:00’a kadar merkezi uzlaştırma bankasına, piyasa 
katılımcısı tarafından sunulur. 

 

Gün İçi Piyasasının İşleyiş Esasları 

Hali hazırda işlemekte olan Gün Öncesi, Yan Hizmetler ve Dengeleme Güç Piyasalarına ek 
olarak getirilen Gün İçi Piyasası ile gerçek zamana yakın ticaret imkanı tanınacak ve piyasa 
katılımcılarına kısa vadede portföylerini dengeleme fırsatı sunulacaktır. Gün İçi Piyasası, Gün 
Öncesi Piyasası ile Dengeleme Güç piyasası arasında köprü görevi görecek, bu özelliği ile de 
Elektrik Piyasasının dengelenmesine ve sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır. Gün 
Öncesi Piyasasında teklif girişleri ile gerçekleşme zamanı arasında maksimum 36 saate varan 
bir fark oluşmaktadır. Gün İçi Piyasasının işlerlik kazanması ile birlikte; santral arızaları, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimlerindeki değişimler ve tüketim miktarındaki 
öngörülemeyen değişimler gibi dengesizliğe yol açacak unsurlar gerçek zamana daha yakın bir 
zamanda ortadan kaldırabilecek, katılımcılara gün içinde yaşayabilecekleri pozitif veya negatif 
dengesizliklerin en aza indirilmesi ya da dengelenmesi imkanı verilecektir. 

Katılımcılara Gün Öncesi Piyasasında değerlendiremedikleri kapasitelerini Gün Öncesi Piyasası 
kapanış zamanından sonra Gün İçi Piyasasında değerlendirme şansı verilerek ek ticaret alanı 
sağlanacaktır. Bu durum piyasalardaki likiditenin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, 
sistem işletmecisine gerçek zamanlı dengeleme öncesinde dengelenmiş bir sistem sağlama 
konusunda önemli yardımı olacaktır. Gün İçi Piyasası yazılımı tamamen yerli yazılımcıları 
tarafından geliştirilmiştir. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon dolar kaynak ülke içinde kalmıştır. 
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Genel Esaslar 

 Gün içi piyasasında eşleşmeler; tekliflerin, teklif defterinde yer aldıktan hemen sonra 
eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşir. 

 Gün içi piyasası katılımcıları, bir sonraki gün için gün içi piyasası tekliflerini her gün saat 
18:00’dan başlayarak gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar PYS aracılığıyla 
Piyasa İşletmecisine bildirir. 

 İşlemler saatlik bazda gerçekleştirilir. Gün içi piyasası günü 00:00’da başlayıp ertesi gün 
00:00’da sona erer. 

 Gün içi piyasası kapı kapanış zamanı fiziksel teslimatın bir buçuk saat öncesidir. Gün içi 
piyasasındaki işlemler gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar herhangi bir anda 
gerçekleşebilir. 

 Gün içi piyasası teklifleri için fiyat alt limiti 0 TL/MWh’tir. 

 Saatlik ve blok teklif olmak üzere iki teklif tipi vardır. Saatlik kontratlar için sunulan 
teklifler bölünebilir, blok kontratlar için sunulan teklifler ise bölünemez. 

 Katılımcılar, teklife ilişkin olarak bitiş zamanı belirleyebilir, tamamını eşle veya yok et 
seçeneğini ya da olanı eşle ve yok et seçeneğini kullanabilir. Tamamını eşle veya yok et 
seçeneğinin kullanılması durumunda teklif, teklif defterinde yer almadan, sunulduğu 
anda tamamen eşleşir veya yok edilir. Olanı eşle ve yok et seçeneğinin kullanılması 
durumunda teklif, teklif defterinde yer almadan, sunulduğu anda uygun olan mevcut 
tekliflerle eşleşir ve yok edilir. Katılımcıların, teklife ilişkin olarak bitiş zamanı 
belirlememesi, tamamını eşle veya yok et seçeneğini ya da olanı eşle ve yok et 
seçeneğini kullanmaması durumunda, teklifler ilgili kontratın kapı kapanış zamanına 
kadar geçerli olur. 

 Daha iyi fiyat, satış tekliflerinde daha düşük fiyatı, alış tekliflerinde ise daha yüksek 
fiyatı ifade eder. 

 Aynı saatlik kontrat için eşit veya daha iyi fiyata sahip saatlik karşı tekliflerin olması 
durumunda: 

o Karşı teklif eşit miktarda ise tamamen eşleşme, 
o Karşı teklif eşit miktarlı değil ise eşleşme miktarı en düşük miktarlı teklifin 

miktarına eşit olacak şekilde kısmen eşleşme, 

 Aynı blok kontrat için eşit miktarlı ve eşit veya daha iyi fiyata sahip karşı tekliflerin 
olması durumunda tamamen eşleşme gerçekleştirilir. 

 Gerçekleşen işlemin fiyatı, teklif defterine önce girilen teklifin fiyatıdır. 

 

Gün İçi Piyasası Süreçler 

 Gün İçi Piyasası sürekli devam eden bir piyasa olup, Gün içi piyasasına fiziksel 
teslimattan 90 dakika öncesine kadar teklif verilebilir, verilen teklifler güncellenebilir, 
iptal edilebilir veya pasif yapılabilir. 

 Gün içi piyasası işlemleri saatlik bazda gerçekleştirilir. Gün içi piyasası günü 00:00’da 
başlayıp ertesi gün 00:00’da sona erer. Gün içi piyasasında ertesi güne ait teklifler, Gün 
içi piyasası açılış zamanı olan saat 18:00’ den sonra verilebilir. 
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 Gün İçi Piyasasına teklif verilebilmesi için Gün içi piyasası açılış zamanından önce saat 
11:00 ve 17:00’de olmak üzere iki kez teminat kontrolü yapılacaktır. Saat 11:00 
kontrolünde piyasa dışında kalmış olan katılımcılar teminatlarını 17:00’ye kadar 
tamamlamaları durumunda 17:00’daki teminat kontrolünden sonra Gün İçi 
Piyasasında teklif verebileceklerdir. 

 Gün İçi Piyasasına verilen teklifler Gün Öncesi Piyasasında olan tek oturumlu ihaleden 
farklı olarak anlık olarak değerlendirilecek ve karşı yöndeki tekliflerle 
karşılaştırılacaktır. 

 Gün İçi Piyasasına verilen tekliflerin durumu anlık olarak GİP Uygulaması üzerinden 
görülebilir. 

 

Dengeleme Güç Piyasası 

Genel Esaslar  

Gerçek zamanlı dengeleme; yan hizmetler ve dengeleme güç piyasasından oluşur. 

Dengeleme güç piyasası, Sistem İşletmecisine (MYTM) gerçek zamanlı dengeleme için en 

fazla 15 dakika içinde devreye girebilecek yedek kapasiteyi sağlar. Frekans kontrolü ve talep 

kontrolü hizmetleri, yan hizmetler aracılığıyla sağlanır. 

o DGP işlemleri günlük olarak, saatlik bazda gerçekleştirilir. 
o DGP’ye katılan tüm piyasa katılımcıları emre amade kapasitelerini sunmak 

zorundadır. 
o Bağımsız olarak 15 dk. İçerisinde asgari 10 MW yük alabilen veya yük atabilen 

dengeleme birimleri DGP’ye katılmakla yükümlüdür. 

 

Dengelemenin Amacı 

Gün Öncesi Piyasası ile Sistem İşletmecisi ’ne (MYTM) her ne kadar üretim ve tüketim 
miktarları dengelenmiş bir piyasa sunulmuş olsa da gerçek zamanda sapmalar olmaktadır. 
Örneğin, bir santralin arızadan dolayı devre harici olması veya büyük bir tüketim tesisinin 
bir anda çalışmaya başlaması/çalışmayı durdurması dengeyi bozmaktadır, bu durumda 
MYTM dengeyi sağlamak için Dengeleme Güç Piyasası’na sunulmuş teklifleri kullanarak, 
sistem dengesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Bu piyasa gerçek anlamda ticaret için değil sistemin gerçek zamanda dengede tutulması 
içindir. Burada ticaret yapmak oldukça risklidir ve ticaret yapılması gereken yer Gün Öncesi 
ve Gün İçi piyasalarıdır. 

o Elektrik enerjisinin üretildiği anda tüketilmesi gerekliliği 
o ACE (AREA CONTROL ERROR) değerinin 0 veya 0’a en yakın değerde tutulması 

gerekliliği 
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Şekil 2: Üretim-Tüketim dengesi 

 

Türkiye Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğine göre şebeke frekansı 50 Hz’dir. 

 Frekans 50 Hz in altına inmiş ise üretim < tüketim anlamına gelir. Bu durumu 
düzeltmek için üretimi artırmak ya da tüketimi azaltmak gerekir. 

 Frekans 50 Hz den büyük ise üretim > tüketim anlamına gelir. Bu durumu 
düzeltmek için üretimi azaltmak gerekir. 

 

Dengeleme Güç Piyasası Süreci 

Her gün saat 14:00 itibariyle gün öncesi piyasasının tamamlanması ile başlar. 

Piyasa katılımcısı her gün saat 16:00’a kadar: 

 Kendi adına kayıtlı üretim tesisleri için saatlik üretim değerlerini içeren kesinleşmiş 
günlük üretim programlarını, 

 Dengeleme güç piyasasına ilişkin yük alma, yük atma tekliflerini, 
PYS aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirir. 

Yük alma, yük atma teklifleri Sistem İşletmecisi tarafından her bir saat için fiyat sırasına 
dizilir. 

Her gün saat 17:00’den itibaren: 

 Sistemde meydana geleceği öngörülebilen enerji açığı ya da fazlasının giderilmesi, 

 Sistem kısıtlarının giderilmesi, 

 Yan hizmet sağlanmasına ilişkin kapasite oluşturulması, 

amacıyla Sistem İşletmecisi uygun bulunan tekliflere ilişkin talimatları ilgili piyasa 
katılımcılarına bildirilir. 

Dengeleme Güç Piyasası Kesinleşmiş Günlük Üretim Programı 

 KGÜP’ler dengeleme birimi bazında bildirilir. 

 KGÜP’ler gün öncesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında bildirilmelidir. 

 KGÜP ler tüm gün için saatlik olarak bildirilir. 

 Ardışık saatlerde KGÜP farkı 200MW üzerinde ise KGÜP 15 dk’lık periyotlar 
bazında bildirilir. 

 PYS’ye erişimi olmayan PK’lar KGÜP’lerini saat 15:00’a kadar üretim tesisinin 
bağlı olduğu BYTM’ye bildirir. 
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 KGÜP’ler kayıplı (brüt) üretim değerleridir. 

Özellikle depolama ünitelerinin dünyadaki kullanım örneklerine bakıldığında 2 ana 

servis bazında kullanıldığı gözlenmektedir. Bunlardan birisi dengele güç piyasası 

içerisinde olan yan hizmetler içerisindeki frekans kontrolüdür (Yan Hizmetlerin 

kontrolü TEAİŞ tarafından iletim seviyesinde kullanılmaktadır). Diğeri ise yenilebilir 

kaynakların üretimlerindeki değişkenliğin sebep olduğu dalgalanmaların düzenlemesi 

için kullanılan kapasite düzenlemesidir. Bu kapsamda, proje içerisinde geliştirilmesi 

öngörülen donanım ve yazılımlar bu kapsamda yapılacaktır. Bunlar; 

1. Redresör + Şarj Kontrol (RYŞ)  
2. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  
3. Enerji Yönetim Sitemi (EYS) 

4. Bulut Alt Yapısı ve Adaptif Kontrol Platformu 
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Enerji Depolama Sistemleri  
 

Enerji depolama sistemleri, elektrik güç sisteminin kararlılığını ve güç kalitesi sağlamak için 

kullanılan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji depolama sistemleri, elektrik enerjisini 

depolanabilir bir forma çevirip saklayarak ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar elektrik enerjisi 

formuna çeviren sistemler olarak tanımlanabilir. Teknolojilik gelişmeler bağlı olarak sürekli 

gelişen enerji depolama sistemleri ile daha esnek ve verimli bir şebeke işletimini oluşturmak 

mümkündür. Daha ekonomik ve güvenilir bir şebeke işletimi için, enerji depolama 

sistemlerinin iletim, dağıtım ve son kullanıcı seviyelerindeki kullanımlarının günümüz 

şebekesinde artması beklenmektedir.  

Mevcut enerji depolama sistemleri aşağıda 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar:  

 Mekanik Sistemler  

o Hazneli pompalı hidroelektrik (Pumped hydro storage – PHS) 

o Basınçlı hava enerjisi (Compressed air energy – CAE)  

o Volan (Flywheel)  

 

 Elektriksel Sistemler  

o Kapasitörler 

o Süper iletkenler  

 

 Elektro Kimyasal Sistemler  

o Konvansiyonel bataryalar (Kurşun asit, NiCd, NiMh, Li)  

o Yüksek sıcaklık (NaS, NaNiCl)  

o Flow bataryalar (Redox, Hibrid)  

 

 Kimyasal Sistemler  

o Hidrojen  

o Metan  

 

 Termal Sistemler 

o Eriyik tuzlar (Moltan salts)  

o Soğutucular (Chillers)  

 

 

 

Enerji Depolama Sistemleri Fonksiyonları ve Kullanım Alanları 
 

Enerji depolama sistemlerinin elektrik güç sistemlerindeki uygulama alanları ve bu uygulama 

alanları için sahip olması gereken özellikleri (güç aralığı ve deşarj süreleri) Tablo 1’de 

özetlenmiştir.  
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Tablo 1: Enerji Depolama Sistemleri Uygulama Alanları ve Özellikleri 
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1) Büyük Ölçekli Enerji Hizmetleri 
Büyük ölçekli enerji hizmetleri kapsamında enerji tüketimini kaydırma (electrical energy 

time-shift) ve elektrik tedarik kapasitesi (electrical supply capacity) uygulamaları 

bulunmaktadır. Enerji en uygun zamanda ve en verimli kaynaklar kullanılarak ihtiyaç 

duyulan zamana kadar depolanmaktadır. Temel olarak üç kullanım alanı bulunmaktadır:  

I. Tepe yük kesmesi (peak shaving),  

II. Yük dengeleme (load levelling)  

III. Fiyat farkına dayalı ara kazanç (price arbitrage)  

Yük dengeleme, tepe yük kesmesine benzer şekilde ancak daha yüksek kapasitede ve 

ekonomik gerekçelerle uygulanmaktadır. Tepe yük kesmesinde ise talepteki kısa süreli 

yüksek talep azaltılarak daha düz bir yük talep eğrisinin temin edilmesi sağlanmaktadır.  

 

 

Şekil 3:Tepe yük kesmesi ve yük dengeleme 

Ayrıca enerjinin ucuz olduğu zamanlarda depolama yapıp kâr oranı optimizasyonuna bağlı 

olarak, enerjiyi pahalı olduğu zamanlarda satmak, fiyat farkına dayalı kazanç (price 

arbitrage) elde edilmesini sağlar. Elektrik tedarik kapasitesi kapsamında yeni üretim 

tesislerinin kurulması geciktirilebilmekte ya da toptan enerji piyasasından satın alınacak 

enerji miktarı azaltılabilmektedir.  

 

Şekil 4:Fiyat arbitrajı 
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2) Yan Hizmetler 
İletim seviyesinde kullanılması öngörülen depolama sistemlerinin tabi olacağı hizmetler yan 

hizmetler kapsamındadır. Yan hizmetler ve içerikleri ise aşağıda gösterilmiştir. Günümüzde 

Türkiye’de kullanılan yan hizmetler yönetmeliği aşağıda belirtilen tüm özellikleri içermektedir, 

fakat kullanılabilecek olanların tümü ENTS0 şebeke kodları bazında tanımlanmıştır. 

Yan hizmetler bağlamında;  

I. yük takibi (load following),  

II. dengeleme (regülasyon), 

III. frekans tepkisi (frequency response),  

IV. sıcak, soğuk ve ilave rezerv,  

V. gerilim desteği (voltage support)  

VI. oturan sistemin toparlanması (black start)  

gibi uygulamalar yapılabilmektedir.  

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 27 Aralık 2008 günü 27093 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 

kapsamında 7 adet hizmet tanımlanmaktadır[2];  

1. Primer Frekans Kontrolü (Primary Frequency Control, governor action)  

2. Sekonder Frekans Kontrolü (Secondary Frequency Control, AGC)  

3. Bekleme Yedekleri (Stand-by Reserves)  

4. Anlık Talep Kontrolü (Demand Side Management)  

5. Reaktif Güç Kontrolü (Reactive Power Support and Voltage Control)  

6. Oturan Sistemin Toparlanması (System Restoration and Black-start)  

7. Bölgesel Kapasite Kiralama  

Buna karşılık, yönetmelikte tanımlanan bu hizmetlerin hali hazırda üç tanesi ödemeye esas 

olarak uygulanmaktadır;  

 Primer Frekans Kontrolü  

 Sekonder Frekans Kontrolü  

 Reaktif Güç Kontrolü 

Türkiye Elektrik Sistemi’nde özel bir anlaşmaya tabi yan hizmetler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir (Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği Madde 125- Elektrik Piyasası Yan 

Hizmetler Yönetmeliği):  

Yük-Frekans Kontrolü (Load-Frequency Control) özelinde,  

 Primer Frekans Kontrolü  

 Sekonder Frekans Kontrolü  

 Tersiyer Frekans Kontrolü (Tertiary Frequency Control) (Yan Hizmetler yönetmeliğinde 

tanımlı değildir.)  

 Bekleme Yedekleri (Stand-by reserve)  

 Bölgesel Kapasite Kiralama Hizmeti  
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Acil Durum Kontrolü (Emergency Control) özelinde,  

 Anlık Talep Kontrolü (Demand Side Management)  

 Oturan Sistemin Toparlanması (System Restoration and Black-start)  

Gerilim Kontrolü ve Reaktif Güç Desteği (Volts/VAR Control) özelinde,  

 Üreticilerden Reaktif Güç Desteği Sağlanması (Reaktif Güç Kontrolü) (Reactive Power 

Support and Voltage Control).  

       Yan Hizmetlere ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir;  

Tablo 2 Yan hizmetler-Özet tablo 
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Kanun ve Yönetmelikler  

 4628 sayılı Kanun,  

 Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği  

 Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 

A) Primer Frekans Kontrolü (PFK)  
Primer frekans kontrol hizmeti, sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki 

olarak ünite aktif çıkış gücünün hız regülatörü ile otomatik artırılması veya azaltılması 

yoluyla sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesini temin eder. Yan Hizmet 

Yönetmeliğinin uygulanmasına, sistemin güvenliği açısından da çok kritik bir öneme sahip 

olan, Primer Frekans Kontrol (PFK) hizmeti ile başlanmıştır. 

Sistem frekansının düşmesi veya yükselmesi durumunda devreye alınan ilk yan hizmettir. 

Primer frekans kontrol tepkisi, frekans sapmasını takiben birkaç saniye içinde başlar ve 30 

saniyeyi geçmeden maksimum değerine ulaşır. Primer frekans kontrol tepkisinin 15 dakika 

boyunca sürdürülebilmesi gerekmektedir.  

Bu süre içinde Sekonder Frekans Kontrol (SFK) yedekleri devreye girerek, oluşabilecek yeni 

bir arz kaybına karşı kullanılmak üzere primer frekans kontrol yedeklerini boşaltır. 

Otomatik olarak devreye girmesi sebebiyle yine sistem işletimi açısından kritik bir öneme 

sahip olan Sekonder Frekans Kontrol yedekleri de dengeleme güç piyasasında hazır 

bulunan ve manuel olarak Sistem İşletmecisi tarafından aktive edilen Tersiyer Kontrol 

yedekleri ile ikame edilerek yeni bir arıza durumu için hazır hale getirilir. Bekleme 

Yedekleri de Sistem İşletmecisi tarafından gerekli olduğu durumlarda yeterli tersiyer 

yedeklerin oluşturulması amacıyla kullanılır. Anlık talep kontrolü hizmeti hızlı tepki 

vermesi sebebiyle büyük frekans düşüşlerinde primer frekans kontrol hizmetini destekler 

nitelik taşımaktadır. Aşağıdaki grafikte, frekans kontrolü işlem basamakları görülebilir. 

 

Şekil 5:Frekans kontrolü işlem basamakları 
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Şekil 6:Frekans Kontrolü Hiyerarşisi 

 

 

Şekil 7:Frekans hizmetleri ihtiyaç hiyerarşisi 

1) Amaç  
Primer Frekans Kontrol hizmetinin amacı; tüm senkron alanı güç sisteminin işletme 

güvenilirliğini sağlamak, § Herhangi bir olay durumunda sapmaya uğrayan sistem 

frekansını, sabit bir noktada dengeleyerek referans frekans değerine (50 Hz) geri 

getirmeksizin kararlı halde tutmaktır. 
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Şekil 8 Sapmaya uğrayan şebeke frekansı ve tekrar kararlı hale gelişi 

Halihazırda tutulmakta olan PFK rezerv miktarı şu an yaklaşık 700 MW civarında 

olmaktadır. Bu değer Avrupa Kıta Enterkoneksiyonu ENTSO-e tarafından belirlenen 

değerin (2012 yılı için 300 MW, 2013 yılı için 239 MW) çok üzerinde gerçekleşmektedir. 

Bu da gereksiz yere atıl kapasite tutulmasına, santrallerin kapasitelerinin düşmesi 

sebebiyle, üretim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu miktarlarda tutulan primer 

rezervin, kıta enterkoneksiyonu ile olan bağlantı hatlarının ticari kapasitesinin 

sınırlanmasına ve söz konusu hatlar üzerinde dengesizliklere yol açmaktadır. Primer 

frekansa katılan DGKÇS, HES Santrallar, Speed Droop (hız eğimi) olarak %4 olarak 

çalıştırılmaktadır. Sadece Kömür – Linyit ile çalışan santrallar %8 olarak 

çalışmaktadırlar. 

2) PFK Hizmeti  
 Primer frekans kontrolüne katılımdan muaf tutulan bu üretim tesisleri, talep edilmesi ve 

TEİAŞ tarafından uygun bulunması durumunda primer frekans kontrol hizmeti sağlamak 

üzere TEİAŞ ile primer frekans kontrol hizmet anlaşması imzalayabilir. (EPYHY: 10 – 5)  

 Primer frekans kontrolüne katılması beklenen üreticilerin primer frekans kontrol hizmet 

anlaşmasını imzalaması zorunludur. (EPYHY: 10 – 2)  

 Primer frekans kontrolüne katılacak üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinin en az 

primer frekans kontrolüne katılım oranı seviyesinde primer frekans kontrol rezerv miktarı 

sağlayacak şekilde ve sürekli olarak primer frekans kontrol hizmetine katılması zorunludur. 

(EPYHY: 10 – 3)  

 Üreticiler primer frekans kontrolü için ayırmış oldukları rezervleri dengeleme mekanizması 

kapsamında başka bir piyasaya teklif edemez veya ikili anlaşmalar yoluyla satamazlar. 

(EPYHY: 10 – 4)  

 Primer frekans kontrol hizmeti sağlayan üreticilere TEİAŞ sabit birim bedel üzerinden 

ödeme yapar. Primer frekans kontrol hizmeti sağlanması nedeniyle ortaya çıkabilecek 

enerji açık ya da fazlası enerji dengesizliği kapsamında değerlendirilir. (EPYHY: 10 – 6)  

 Primer frekans kontrolüne katılacak üreticiler ile TEİAŞ primer frekans kontrol hizmet 

anlaşmaları imzalar. Bu hizmet anlaşmalarında, primer frekans kontrolüne katılım 

zorunluluğu bulunan her bir üretim tesisinin, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılan primer frekans kontrol performans testleri neticesinde tespit edilmiş 

olan primer frekans kontrol rezerv kapasitesi değerleri yer alır. (EPYHY: 11 – 1 – a)  



19 
 

 Üreticinin primer frekans kontrolüne katılım oranı Sistem İşletmecisinin toplam primer 

frekans kontrol yedeğinin primer frekans kontrolüne katılacak üreticilere paylaştırılacak 

şekilde belirlenir.  

 Katılım oranı %5 ‘in üzerinde olamaz. 

 Katılım oranı TEİAŞ tarafından en az yılda bir defa güncellenir. Primer frekans 

kontrolüne katılım oranındaki değişiklikler, değişikliğin aktif olacağı tarihten en az 

bir ay önce belirlenir ve üreticiye Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) aracılığı ile bildirilir. 

(EPYHY: 11 – 1 – b)  

 Primer frekans kontrolüne katılacak üretim tesisinin primer kontrol rezerv miktarı, 

toplam kurulu gücün katılım oranı kadar olacak şekilde hesaplanır. (EPYHY: 11 – 1 

– c)  

 Primer frekans kontrol hizmet anlaşması olan üreticilerin bir gün sonrası için 

sağlayacakları primer frekans kontrol rezerv miktarı her gün en geç saat 16:00’a 

kadar kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programları ile beraber, saatlik bazda 

sistem işletmecisi’ne PYS aracılığıyla bildirir. (EPYHY: 11 – 1 – d)  

 Bünyelerinde termik üretim tesisleri bulunan üretici firmaların primer frekans 

kontrol rezervi için termik ünitelere öncelik vererek Milli Yük Tevzi Merkezine 

bildirmeleri önemlidir. (EPYHY: 11 – 1 – e)  

 Yapılan bildirimleri Milli Yük Tevzi Merkezi her gün saat 17:00’a kadar kontrol 

ederek onaylar. MYTM bildirimlerde değişiklik yapılmasını gerekli görmesi 

durumunda üreticiden primer frekans kontrol rezerv miktarını 1 saatlik süre 

içerisinde düzeltmesini isteyebilir. (EPYHY: 11 – 1 – f)  

 Primer frekans kontrolüne katılması uygun görülen üreticiler ile TEİAŞ arasında, 

TEİAŞ tarafından hazırlanıp Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan 

standart primer frekans kontrol hizmet anlaşmaları imzalanır. (EPYHY: 12 – 1)  

 Primer frekans kontrol hizmet anlaşmalarının en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri 

içermesi gereklidir: 
o Primer frekans kontrol hizmeti vermesi planlanan her bir üretim tesisi için 

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde yer alan primer frekans kontrolüne 

ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin primer frekans kontrol 

performans testleri sonuçlarını içerir belgeler, 

o Üreticinin MW cinsinden sağlamakla yükümlü olduğu primer frekans 

kontrol rezerv miktarı,  

o Üreticinin, yükümlülüğü kadar primer frekans kontrol rezerv miktarının 

sağlanacağının anlaşma süresince garanti edildiğini gösterir taahhütname,  

o Anlaşmanın üreticiye ait tesislerden hangilerini kapsadığı ve bu üretim 

tesislerinin teknik özellikleri,  

o Anlaşma kapsamında yer alan üretim tesisleri için primer frekans kontrol 

performans testleri sonucunda belirlenen MW cinsinden sağlayabilecekleri 

maksimum ve minimum primer frekans kontrol rezerv kapasiteleri (EPYHY: 

12 – 4).  

 Primer Frekans kontrol hizmeti ücretlendirilmesi EPYHY’nin 14. ve 15. maddelerine 

göre belirlenir.  



20 
 

 Üreticinin primer frekans kontrol hizmet anlaşması esaslarına uymaması 

durumunda karşılaşacağı cezai yaptırımlar EPYHY’nin 16. Maddesine göre 

uygulanır.  

 Primer frekans kontrolüne katılım oranı EPYHY’nin 1. geçici maddesine göre 

minimum 1% olarak belirlenmiştir. 

Tersiyer Frekans Kontrolü:  

Bu hizmet, mevcut durumda, Şebeke Yönetmeliği’nde, Dengeleme Güç Piyasası 

kapsamında sağlanan yan hizmet olarak tanımlanmaktadır. Yan Hizmetler 

Yönetmeliği’nde yer almamaktadır. Tersiyer Frekans Kontrolü, dengeleme birimleri 

tarafından, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 

dengeleme güç piyasası kapsamında verilen yük alma ve yük atma (YAL/YAT) talimatları 

aracılığıyla sağlanır. 

 

Şekil 9 Yan hizmetler ile YAL/YAT ilişkisi 

 

Tersiyer Frekans Kontrolü ile amaçlanan;  

1. Sekonder Frekans Kontrolu için, özellikle otomatik denetim altındaki gerekli rezerv 

sürekliliğinin sağlanması,  

2. Sekonder Rezervin yetersiz olduğu durumlarda, gerçek zamanlı dengeleme. 

(Directly Activated Tertiary Reserve). 

Tersiyer Kontrol, yeterli miktarda Sekonder Kontrol Yedeği geri kazanabilmek için, 

üretim birimlerinin ve katılan yüklerin çalışma noktalarını manuel (veya otomatik) 

olarak gerektiği anda değiştirmektir. (çoğunlukla yeniden planlama yoluyla). Böylelikle;  

 Yeterli miktardaki sekonder kontrol yedeği gerektiğinde kullanılabilir halde olacak, 

 Sekonder kontrol yedeği, ekonomik açıdan mümkün olan en iyi şekilde farklı üretim 

birimlerine yayılmış olacak.  
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Tersiyer Kontrol, Sekonder Kontrol Yedeğini serbest bırakmak için İletim Sistemi 

İşleticileri (TSO) tarafından Sekonder Kontrolün aktive edilmesinden sonra manuel 

olarak aktive edilen Tersiyer Kontrol Yedeğini (15 dakika yedeği) kullanır. 

 

Entso-E’de Yük-Frekans Kontrolü 
 

 

Şekil 10  Türkiye’nin de 2010 yılında bağlandığı ENTSO-E’de frekans kontrolü 

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği gibi, 30. Saniyeden itibaren sekonder kontrol 

devreye girer ve primer kontrol kademeli bir şekilde yerini ona bırakır.  

Primer Frekans Kontrol Performans Testleri Başarı Kriterleri  

1) Rezerv Testleri (Δf = ± 200 mHz)  

 Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesinin %50’si en fazla 15 saniye içinde, 

tamamını ise 30 saniyelik süre içinde ve lineer olarak etkinleştirilebilmeli,  

 Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesi en az 15 dakika boyunca 

sağlanabilmelidir.  

2) Hassasiyet Testleri (Δf = ± 5 mHz, Δf = ± 10 mHz)  

 Primer Frekans Kontrol Hassasiyet Testlerinde frekans sapmasının uygulandığı 

anda vana pozisyonunda değişiklik gözlenmeli,  

 Ünite duyarsızlığı ±10 mHz’i geçmemelidir.  
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3) 24 Saatlik Doğrulama Testi  

 Ünite Çıkış Gücü ölçülen değerlerinin en az %90’ının “Pset+∆P±%10xRPmax” 

değer aralığında olması esastır.  

 Türbin Hız Regülatörünün gerçek şebeke frekansı ile 24 saat boyunca normal 

çalışmasının kesintisiz olarak kaydı yapılarak, ünitenin Primer Frekans Kontrol 

fonksiyonunun şebeke şartları altında sürekli çalışabileceğinin doğrulanması. 

 

3) PFK Katılımcıları  
Aşağıda belirtilen üretim tesisleri hariç, kurulu gücü 50 MW ve üzerinde olan tüm 

üretim tesislerinin primer frekans kontrolüne katılmaları zorunludur: 

 Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri,  

 Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

 Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

 Dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

 Gel-git enerjisine dayalı üretim tesisleri. (EPYHY: 10 – 1)  

Primer frekans kontrolü katılım oranı başlangıçta %2,00 olarak uygulanır. Primer 

frekans kontrol hizmeti sağlayan ünitelerin sistemdeki frekans sapmalarına göre aktif 

çıkış gücü değişimi aşağıdaki gibi olmalıdır; 

 

 

Şekil 11 PFK hizmet ünitesinden beklenen Güç-Frekans ilişkisi. 

 

4) TEİAŞ ile PFK Yan Hizmet Anlaşması  
PFK hizmetine katılmakla yükümlü tüzel kişi kendi adına kayıtlı tüm üretim tesislerini 

kapsayan tek bir PFK hizmet anlaşması imzalar. PFK rezervi sağlama yükümlülüğü toplam 

kurulu güce göre belirlenir.  
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Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin sağlamakla yükümlü olduğu primer frekans 

kontrol rezerv miktarı, üretim tesisinin kurulu gücü ile primer frekans kontrolüne katılım 

oranının çarpılması ile bulunur:  

Yükümlülük Miktarı = (Anlaşma Kapsamındaki Tesislerin Toplam Kurulu 

Gücü) X (Katılım Oranı)  

 

5) PFK Yükümlüğünün Transferi  
PFK rezerv miktarının başka bir üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiden sağlanmasına PFK 

yükümlülüğünün transferi adı verilir. Bu anlaşmalara ilişkin TEİAŞ’a herhangi bir 

bildirimde bulunulması gerekli değildir. 

Avrupa’da başarıyla uygulanan bu istemin temel faydaları;  

 Üretim tesislerinin arızalı olması, bakımda olması ya da diğer sebeplerle devre harici 

olmaları durumunda da hizmetin sağlanması ve dolayısıyla sistem emniyeti garanti 

altına alınması,  

 Primer frekans kontrol hizmetinin, hizmeti sağlama maliyeti daha düşük olan üretim 

tesislerinden sağlanması ile tüm sistemde maliyet optimizasyonu sağlanması.  

Örnek: Aşağıdaki örnekte Üretim Şirketi-1, 8 MW’lık rezerv yükümlülüğünün 6 MW’ını 

başka bir üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin adına kayıtlı olan Üretim Şirketi- 2’ye 

transfer etmiştir. 

 

Şekil 12 PFK Hizmet yükümlülüğünün transferine bir örnek 

Görüldüğü gibi, yükümlülüğün transferi, üretim tesisleri arasında değil, tüzel kişiler 

arasında olmaktadır. Yukarıdaki örnekte Üretim Şirketi 2, ilgili saat için 10 MW primer 

frekans kontrol hizmeti sağlamakla yükümlüdür ve TEİAŞ’tan 10 MW’a karşılık gelen 

bir ödeme alacaktır.  

 

6) PFK Tedarik Süreci  
Primer rezervlerin tedarik mekanizması incelendiğinde, nihai piyasa yapısında yer 

alacak olan Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası ile ilişki içinde olacağı 

görülmektedir. Primer frekans kontrol birim hizmet bedelini TEİAŞ belirler. Bu birim 

bedel, fiyatın geçerli olacağı 3 aylık dönemin 1 yıl öncesinde üreticilerin verdiği teklif 
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fiyatları ile gerçekleşen SMF’ler güncellenerek hesaplanan Fırsat Maliyetinin tüm 

üreticiler için ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. Her gün, Gün Öncesi 

Piyasası’na bildirilmesi zorunlu olan rezerv miktarları, Üretici tesislerin MW cinsinde 

sağlayabilecekleri asgari ve azami PFK rezerv kapasiteleri dahilinde (aralığında) 

olmalıdır.  

Üreticinin, yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Yük Alma/Yük Atma 

tekliflerini dikkate alarak kendi PFK kontrol yedeğini oluşturur. Üreticiye de belirli cezai 

yaptırımlar uygulanır.  

Asgari Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesi = %1,0 x Kurulu Güç (Pnom.) = 

…………(MW) şeklinde hesaplanır. 

Üretici’nin, primer frekans kontrol rezerv miktarına ilişkin kaydedilen değerleri, 

belirtilen rezerv miktarının ± % 10’ (%1 lik hassasiyet?) luk toleransı dahilinde 

olmalıdır.  

Bildirimlerin 1 MW ve katları cinsinden yapılması ve PFK hizmetinin de bu değerler 

üzerinden sağlanması gerekmektedir. 

Üretici, kontrol hizmeti sunma yeterliliğine sahip olduğunu PFK sertifikası aracılığıyla 

belgelendirmelidir. Bu sertifikalar, 3 yılda bir kez Üretici tarafından, en geç 2 ay 

içerisinde yenilenecektir. Yenileme isteği, daha erken de TEİAŞ tarafından istenebilir.  

Sistem İşletmecisi ihtiyaç duyduğunda, Üretici’nin yükümlülüklerinin haricinde primer 

frekans kontrol hizmeti sunmasını talep edebilir.  

 

7) PFK Hizmet Bedelinin Hesaplanması  
Primer frekans kontrol hizmeti sağlayan tüm üretim tesisleri için geçerli olacak bir 

birim bedel, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen formülasyon 

çerçevesinde TEİAŞ tarafından 3’er aylık dönemler için hesaplanır ve Kurul Kararı ile 

yürürlüğe girer. Primer frekans kontrol hizmeti sağlayan her bir üretim tesisine 

yapılacak ödeme tutarı, üreticinin ilgili üretim tesisi için TEİAŞ’a bildirdiği rezerv 

miktarı ve katılım süresinin, birim hizmet bedeli ile çarpılması suretiyle hesaplanır. 

PFK Tutarı = (PFK Birim Hizmet Bedeli) X (PFK Rezerv Miktarı) X (Katılım Süresi) X (Teslim 

Etme Katsayısı) 

Buradaki Teslim Etme Katsayısı, hizmeti sağlayıp sağlayamama esasına göre “0” veya 

“1” olarak atanır. Primer Birim Hizmet Bedeli tamamen Dengeleme Güç Piyasası 

kapsamında verilen teklif fiyatlarına ve ortaya çıkan Saatlik Sistem Marjinal 

Fiyatlarına endeksli olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki grafikte son birkaç yılın fiyat 

rakamları görülmektedir. 
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Şekil 13Son yılların fiyat rakamları 

8) Faturalama ve Ödeme  
Fatura bedelleri itiraz veya yanlış bildirim yoksa, 15 gün içerisinde ödenir. Primer 

frekans kontrol hizmetinin sağlanmasına ilişkin maliyetler “İletim Sistemi Sistem 

Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi” çerçevesinde 

kontrol edilemeyen maliyet olarak gerçekleştiği miktarda, tamamıyla tüm iletim 

sistemi kullanıcılarına yansıtılır.  

9) Cezai Yaptırımlar  
Bildirimde bulunulan rezerv miktarının altında hizmet verilmesi, ihlalin aynı fatura 

döneminde ikinci kez tekrar etmesi, ihlalin süreklilik arz etmesi vs. gibi durumlarda 

cezai yaptırımlar uygulanır. Üretim tesisinin devre harici olması durumunda, TEİAŞ’a 

yazılı bildirimde bulunulması koşulu ile ilgili gün için yukarıda belirtilen cezai yaptırımlar 

uygulanmaz. Ama bu durumda üreticinin, yükümlülüğün transferi yoluyla bu hizmeti 

vermesi gerekir. Ceza şartları EPK 11. Madde’de tanımlanmıştır.  

B) Sekonder Frekans Kontrol Hizmeti (SFK)  
Sekonder kontrol, üretim birimlerinin aktif çıkış gücü ayar değeri noktasını, on 

saniyeler ile tipik olarak 15 dakikalık zaman zarfında değiştiren merkezileştirilmiş 

otomatik kontrol sistemini (AGC) kullanır. Sekonder Kontrol, otomatik kontrol altındaki 

sekonder kontrol yedeği üzerine kuruludur. Yeterli miktardaki sekonder kontrol, üretici 

firmalar tarafından iletim sistemi işleticisine (TSO) sağlanan üretim kaynaklarına 

bağlıdır.  

SFK hizmeti hazırlık aşamaları TEİAŞ İletişim ve Bilgi Sistemleri (İBS) Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülür.  

 Aşağıda belirtilen üretim tesisleri hariç, kurulu gücü 100 MW ve üzerinde olan tüm 

üretim tesislerinin sekonder frekans kontrolüne katılmaları zorunludur: 

o Kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri,  

o Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

o Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri,  
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o Dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

o Gel-git enerjisine dayalı üretim tesisleri,  

o Kojenerasyon tesisleri,  

o Jeotermal üretim tesisleri,  

o 27 Aralık 2008 tarihinde devrede olup, Otomatik Üretim Kontrol Sistemi 

(AGC) teçhizatı bulunmayan üretim tesisleri. (EPYHY:17 – 1)  

Sekonder frekans kontrolüne katılımdan muaf tutulan bu üretim tesisleri, talep 

edilmesi ve TEİAŞ tarafından uygun bulunması durumunda sekonder frekans kontrol 

hizmeti sağlamak üzere TEİAŞ ile sekonder frekans kontrol hizmet anlaşması 

imzalayabilir. (EPYHY: 17 – 4)  

Sekonder frekans kontrolüne katılacak üreticilerin TEİAŞ ile sekonder frekans kontrol 

hizmet anlaşması imzalaması gereklidir. (EPYHY: 17 – 2)  

Üreticinin sekonder frekans kontrolü rezerv miktarı, MYTM tarafından verilen 

talimatlar neticesinde ilgili üretim tesisleri tarafından sağlanır (EPYHY: 17 – 3)  

TEİAŞ, sekonder frekans kontrolüne katılacak üreticiler ile sekonder frekans kontrol 

hizmet anlaşmaları imzalar. (EPYHY: 18 – 1 – a)  

MYTM, sistemin ihtiyaç duyduğu sekonder frekans kontrol yedeğini tespit ederek 

üreticilere PYS aracılığıyla bildirim yapar. (EPYHY: 18 – 1 – b)  

MYTM hergün saat 14:00 – 15:00 arasında üreticilerin bir önceki güne ait ortalama 

fırsat maliyetlerini hesaplar. (EPYHY: 18 – 1 – c)  

MYTM hergün saat 17:00 – 18:00 arasında üreticilerin bir sonraki güne ait her saat 

için gerekli olan sekander frekans kontrol rezerv miktarlarını bildirir. (EPYHY: 18 – 1 

– d)  

Sekonder frekans kontrol hizmet bedeli EPYHY’nin 23. maddesi uyarınca hesaplanır.  

C) Bekleme Yedeği Hizmeti  
Bu hizmet için TEİAŞ tarafından takip eden ay için lüzum görülmesi halinde PYS aracığıyla 

ihale ilanı duyurulur. Üretim kapasitesini ikili anlaşmalar, gün öncesi piyasası ve 

dengeleme güç piyasası vasıtasıyla satışını gerçekleştirememiş üretim tesislerinin üretim 

kapasitelerini Sistem İşletmecisine teklif ederler. İlgili ay için sistemin ihtiyaç duyacağı 

öngörülen bekleme yedeği miktarı kadar teklif seçilir ve seçilen tesisler, üretim 

yapmadıkları durumlarda, ilgili ay boyunca talimat verildiği takdirde ihale ilanında 

belirtilen devreye girme süresi içinde devreye girmek üzere emre amade durumda 

bulunurlar.  

D) Anlık Talep Kontrolü Hizmeti  
Tüketicilerden yük attırma ile yapılan bir kontrolüdür. Bu hizmetin amacı, sistem 

frekansının TEİAŞ tarafından belirlenen frekans seviyesine (49,4 Hz) düşmesi 

durumunda anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla otomatik olarak kesilebildiğinin 

doğrulanmasıdır. Talebin otomatik olarak kesilmesi için belirlenen frekans kademesi ise 

49.0 Hz’dir. Anlık Talep Kontrol Hizmeti, sistem frekansının düşük frekans rölelerinin 
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çalıştığı frekans seviyesine düşmesini engelleyen bir hizmettir. Sistem frekansının Anlık 

Talep Kontrol Hizmeti için belirlenen frekans seviyesine düşmesi durumunda, bu 

hizmeti sağlamaya gönüllü tesislerinin tüketiminin anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla 

kesilmesi ile sağlanır. Anlık talep kontrol röleleri, primer frekans kontrolünden daha hızlı 

hareket ettiği için, bu hizmet özellikle ana üretim veya iletim tesislerindeki ani 

kesintilere dayanmak için kullanışlıdır. Çimento ve demir-çelik sanayisi üreticileri, su 

pompa istasyonları gibi büyük tüketiciler bu hizmeti sağlamaya elverişlidir. Anlık talep 

kontrol (ATK) hizmeti performans testleri, hizmeti sağlayacak tüketim tesislerinin anlık 

talep kontrol rölesine bağlantı noktalarının teknik özelliklerinin yeterliliğini doğrulamak 

amacıyla yapılır. Anlık Talep Kontrolü Hizmeti Performans Testleri gerçekleştirilirken 

aşağıdaki işlemler yapılır; 

 Testler başlamadan önce, tüketim birimi ATK hizmetine katılırken sunması gereken 

ATK yedek miktarı kadar tüketim yapar.  

 Testler başlamadan önce, tüketim birimi ATK hizmetine katılırken sunması gereken 

ATK yedek miktarı kadar tüketim yapar.  

 Tüketim biriminin şebeke ile bağlantısı kesildikten sonra, simüle frekans, 

şebekeden alınan son frekans seviyesinden başlanarak hizmetin sağlanacağı 

frekans seviyesine kadar kademeli bir şekilde azaltılır. 

Uygulanan test frekans sinyali, hizmetin sağlanacağı frekans seviyesine ulaştığı anda 

ATK rölesinin otomatik olarak devreye girdiği ve test edilen tüketim biriminin tüm 

talebini kestiği kontrol edilir. Yük atma sırasında yükün paralel hatlara kaymadığı 

kontrol edilir. 

 

Şekil 14 Test frekans sinyali 

Yüksüz seviyede 15 dakika beklendikten sonra, ATK rölesinin otomatik olarak devreye 

girdiği kontrol edilerek, tüketim tesisindeki yük değişimi gözlemlenir. Sistem 

frekansındaki düşmenin önlenebilmesi için, talep kontrol röleleri vasıtasıyla azami 15 

dakika elektriğin kesilmesi yoluyla anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim 

sistemine bağlı tüketim tesisleri Sistem İşletmecisi tarafından düzenlenen ihaleler 

aracılığıyla belirlenir. 
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E) Reaktif Güç Kontrol Hizmeti (RGK)  
İletim sistemine bağlı kurulu gücü 30 MW ve üstünde olan lisanslı tüm üretim tesisleri 

ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve 

düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla 

ve/veya iletim veya dağıtım Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatları doğrultusunda 

reaktif güç kontrolüne katılmaları zorunludur. 

 

Şekil 15 Generatör reaktif performans çizelgesi [7] 

 Sistem İşletmecisi’nin gerekli gördüğü durumlarda iletim sistemine bağlı ve kurulu 

gücü 30 MW’tan az olan lisanslı üretim tesisleri de reaktif güç kontrolüne 

katılacaktır. Ancak, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinin Elektrik Piyasası 

Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her 

noktada çalışabilir olmaları zorunludur. (EPYHY: 42 – 1)  

 Eğer üretim tesisi iletim hattına bağlı ise TEİAŞ ile, dağıtım seviyesinden bağlı ise 

dağıtıcı firma ile üretici arasında yan hizmet anlaşması yapılır. (EPYHY: 42 – 2)  

 Yeni bir üretim tesisinin ticari işletmeye geçebilmesi için, geçici kabul işlemlerinin 

tamamlanmasından önce TEİAŞ veya bağlı olduğu dağıtım firması ile arasında 

reaktif güç kontrolüne ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanması gereklidir. 

(EPYHY: 44 – 2)  

 Reaktif güç kontrolü ile ilgili yan hizmet anlaşması en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri 

içerir;  

o Anlaşmanın kapsadığı süre, 

o Reaktif güç kontrolü hizmetinin sunulacağının anlaşma süresince garanti 

edildiğini gösterir taahhütname,  

o Anlaşma kapsamındaki her bir üretim tesisi için reaktif güç testi 

sonuçlarını içerir belgeler,  

o Anlaşmanın kapsadığı üretim tesisleri ve bu üretim tesislerinin teknik 

özellikleri,  

o Senkron kompanzasyon hizmeti sağlayacak her bir üretim tesisi için 

senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, 
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bakım maliyetleri ile üretici tarafından aylık olarak TEİAŞ’a ödenen 

Tüketim (Alış) Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli maliyetlerini yansıtan aylık 

senkron kompanzasyon hizmet bedeli (EPYHY: 44 – 3)  

 TEİAŞ, sistemin bölgeler bazında ihtiyaç duyacağı reaktif güç ihtiyacını belirler. 

Üretim tesislerinin jeneratör veya senkron kompansatör olarak çalışarak sistemin 

reaktif güç ihtiyacını karşılamak için MYTM üretim tesislerine talimatlar verir. 

Talimatların sonlandırılması için bildirimler yine ilgili üretim tesislerine yapılır. 

(EPYHY: 43 – 1) 

 Senkron kompansatör olarak çalışan üniteler, sıfır güç faktörü ile çalışabilmeli, 

termik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin %75’ ine kadar 

reaktif güç verebilmeli, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise %30’ una kadar reaktif 

güç tüketebilmeli, hidroelektrik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal 

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

%60’ ına kadar reaktif güç tüketebilmelidir. Üretim tesisinin senkron 

kompansatör özelliğine sahip olması gerekliliği bağlantı anlaşması imzalanmadan 

önce TEİAŞ tarafından belirlenir. (EPŞY: 20 – 3)  
 Reaktif güç kontrolü ve senkron kompansatör hizmet bedeli EPYHY’nin 46, 47 ve 

48. maddelerine göre belirlenir. 

 Reaktif Güç Kontrolü Hizmeti, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 

uyarınca üç şekilde tedarik edilir:  

o Aşırı ve düşük ikazlı olarak EPŞY’de belirlenen güç faktörleri arasında,  

o Aşırı ve düşük ikazlı olarak belirlenen güç faktörleri arasında nominal çıkış 

vermesini sağlayan kapasitenin dışında ilave kapasite,  

o Senkron Kompansatör olarak.  

F) Oturan Sistemin Toparlanması (LVRT)  
Enterkonnekte sistemin tamamen veya büyük oranda çökmesi halinde, santralin, 

dışardan bir elektrik kaynağı olmadan kendi kendini kalkındırabilmesidir (Madde 83-

126). Oturan Sistemin Toparlanması performans testleri ile ilgili prosedürü ise EPŞY’nin 

112. maddesi belirler. TEİAŞ, sistem toparlanmasına katılacak ünite veya bloğun 

toparlanma kabiliyetini kontrol etmek için toparlanma testi yapılmasını talep eder. 

Toparlanma testi, üretim tesisi harici bir alternatif akım kaynağına bağlı iken ve tüm dış 

alternatif akım kaynakları ile bağlantısı kesik olmak üzere iki ayrı durum için yapılır. 

TEİAŞ, bir üretim tesisinin birden fazla ünite veya bloğunda aynı anda toparlanma testi 

yapılmasını talep edemez. Talep edilmesinin ardından on beş dakika içinde elektrik 

sistemine senkronize olamaması halinde ünite veya bloğun testte başarısız olduğu 

kabul edilir.  

G) Bölgesel Kapasite Kiralama  
Bu hizmet sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite 

olmaması nedeniyle oluşabilecek, bekleme yedeklerinin ihtiyacı karşılamaması 

durumunda bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Kurul‘un uygun 

görüşü sonucunda düzenlenen ihaleler vasıtasıyla yeni üretim tesislerinin ve/veya 

mevcut üretim tesislerine eklenen ünitelerin kapasitelerinin TEİAŞ tarafından yan 

hizmet anlaşmaları imzalanarak kiralanması yoluyla karşılanır.  
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H) Sonuç Ve Öneriler  
Şebeke Yönetmeliği Madde 126 gözden geçirilmeli ve değiştirilmelidir (200 mHz’den 

daha büyük frekans değişimlerine ise tepki vermemesinin istendiği zannedilmektedir). 

[2]  

Yük takibi uygulamalarında depolama sistemleri yükteki ani değişimleri kompanse etmek 

amacıyla kullanılabilir. Geleneksel üretim tesislerinin aksine, depolama sistemleri hem yük 

artışına hem de yük azalışına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Depolama 

sistemleri, yük değerleri belirli sınırlar içinde kalması gerektiğinde yük değişikliklerini telafi 

etmek için kullanılır. Geleneksel güç üretimine göre depolamanın hem enerji veren hem 

de sistemden enerji alan (yük gibi davranan) durumda çalışabilme, değişken yüklere hızlı 

tepki verebilme, kısmi yükte nispeten düşük performans cezaları ile çalışabilme gibi 

avantajları vardır. 

r  

 

Regülasyon bağlamında bir bölgedeki anlık talep değişimleri diğer bölgelerden destek 

alınarak azaltılabilmektedir. Depolama, bir kontrol alanı içindeki talep ve üretim 

arasındaki anlık farkları veya üretim ve yüklerdeki dalgalanmalardan kaynaklanan kontrol 

alanları arasındaki değişim akışlarındaki anlık sapmaları dengelemek için kullanılır. İlgili 

uygulamalar için depolama sisteminin alan kontrol sinyaline (ACS - Area Control Signal) 

erişimi olmalıdır.  

Depolama sistemlerinin aktif güç ile birlikte reaktif güç desteği (Volt/VAR support) de 

vererek gerilim işaretinin sınır değerler içinde kalmasını sağlandığı uygulamalar 

yapılabilmektedir. Ayrıca depolama sistemleri yüksek frekans değişimlerine hızlı cevap 

verme kapasitesine sahiptir. Böylece primer, sekonder ve tersiyer rezerv desteği sunarak 

frekans regülasyonunu sağlayabilir.  

Depolama sistemleri şebekede geniş ölçekli bir kesinti olması durumunda dizel ve/veya 

diğer elektrik santrallerinin yeniden enerjilendirilmesi ve referans frekansı sağlayarak 

oturan sistemin toparlanması uygulamalarında da kullanılabilir. Bu tür uygulamalar için 

depolama sisteminde yeterli enerji mevcut olmalıdır.  

Şekil 16 a) Frekans regülasyon sinyalini takip eden buhar birimi b) Frekans regülasyon 
sinyalini tam olarak takip eden BES 
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3) İletim Altyapı Hizmetleri 
İletim altyapı hizmetleri açısından,   

 iletim sisteminde kısıtı giderip rahatlatma  

 iletim sisteminde yenileme yatırımlarını öteleme  

olmak üzere iki uygulama alanı mevcuttur. Depolama sistemleri iletim şebekesinde 

stratejik pozisyonlara yerleştirilip iletim sisteminde yaşanan yoğunluk ve tıkanıklık 

sebebiyle ihtiyaç duyulan yatırımların maliyetini azaltma amacıyla kullanılabilir. 

Şebekeden çekilen enerjinin göreceli olarak az olduğu zamanlarda depolama sistemi şarj 

edilmekte, tıkanıklığa neden olan yüksek talebin bir kısmı gereksinim duyulduğunda 

depolama sistemi üzerinden beslenerek bir nevi yük kaydırma 

gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca iletim şebekesindeki uygulamalar sayesinde ihtiyaç 

duyulan yüksek maliyetli iletim hattı yatırımları ötelenebilir. 

 

4) Dağıtım Altyapı Hizmetleri 
Depolama sistemleri, iletim şebekesindeki uygulamalara benzer şekilde dağıtım 

şebekesinde de yenileme yatırımlarını ertelemek (distribution upgrade deferral) 

amacıyla kullanılabilir. Küçük kapasiteli depolama sistemleriyle dağıtım şebekesinde 

ihtiyaç duyulabilecek yatırımlar ötelenebilir. Şekil 16’te gösterildiği gibi, yılın kısa bir 

zamanı gerçekleşen yüksek talep tespit edilerek tüm sistemin yenilenmesi yerine, ilgili 

kısa süreli yüksek talebin karşılanması için depolama sistemlerinden yararlanılabilir. 

Ayrıca tahmin edilen talebin gerçekleşmemesi durumunda, dağıtım hatları ve 

transformatörler yenilenmediği için gereksiz yatırımların önüne geçilmiş olur.  

 

 

 

Şekil 17 Yenileme yatırımının ötelenmesi 
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5) Güç Kalitesi ve Müşteri Enerji Yönetimi 
Güç kalitesi ve müşteri enerji yönetimi kapsamında;  

 güç kalitesi,  

 güvenilirlik,  

 perakende enerji tüketimini kaydırma (retail electrical energy time-shift) ve  

 talep değişim yönetimi  

olmak üzere dört ana başlıkta uygulamalar yapılabilmektedir. Depolama sistemleri ile 

güç faktörünün düzeltilmesi ve dakikalarca sürecek kesintilerin saniyelere indirilmesi 

mümkündür. Ayrıca kısa süreli ve ani gerilim yükselmeleri/düşmeleri, darbe gerilimlerini 

ve kırpışma (flicker) gibi güç kalitesi parametrelerini iyileştirmeye yönelik uygulamalar 

yapılabilir. Buna ilaveten, depolama sistemlerinden güvenilirlik bağlamında da 

yararlanılabilir. Normal işletme koşullarında şebekeden beslenen bir bölgede yerel bir 

ada yapısı kurularak şebekede bir yetersizlik olması durumunda, acil durum yedeği 

oluşturmak mümkündür. Böylelikle yüklerin acil durumlarda da kesintisiz olarak 

enerjilendirilmesi sağlanabilir. Depolama sistemleri kullanılarak büyük ölçekli hizmetlere 

benzer şekilde, küçük ölçeklerde de müşteri bazlı enerji tüketimini kaydırma ve müşteri 

talep değişimini karşılama uygulamaları gerçekleştirilebilir.  

Ayrıca değişken üretim yapan yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre depolama 

sistemleri kullanılarak daha stabil bir güç çıkışı sağlanabilir. Böylece daha öngörülebilir 

güç üretimi gerçekleştirilerek güç salınımlarının azaltılabilir (output smoothing) ve 

şebekede sabit kapasite (capacity firming) oluşturulabilir.  

Enerji depolama sistemlerinin saha uygulamalarında aşağıda listelenen işletme 

parametrelerine (operational parameters) dikkat edilerek ihtiyaca göre yeterli 

kapasiteye sahip sistemler tercih edilmelidir.  

 Güç: Depolama sistemlerinin, kalan enerji değerine (state of energy – SoE) bağlı 

olarak hem şarj hem de deşarj çalışma modlarında sürekli (constant) ve puant 

(peak) olarak sağlayabilecekleri güç değerlerini gösteren eğriler incelenmeli ve 

yeterli kapasitedeki sistemler tercih edilmelidir.  

 Enerji: Depolama sistemi enerji kapasitesi, sistemin limit gerilim değerine (cut-off 

voltage) kadar deşarj olması durumunda kWh cinsinden sağlayabileceği enerji 

miktarını göstermektedir.  Depolama sistemi kullanılabilir enerji miktarı; şarj/deşarj 

gücü, sıcaklık ve sistemin sağlık durumu (state of health – SoH) gibi parametrelere 

bağlıdır. Ayrıca sistemin deşarj derinliği (depth of discharge) kapasitesi dikkate 

alınmalıdır. 

 Dinamik Cevap (Dynamics): Depolama sistemlerinin güç akış değişimlerine hızlıca 

(rapidly) ve tekrarlı (repeatedly) olarak cevap verme kabiliyeti dinamik cevap olarak 

tanımlanmaktadır. Artış oranı (ramp rate), cevap zamanı (response time) ve 

devreye alınma zamanı (turn-on time) dinamik cevabı etkileyen parametrelerdir.  

 Verimlilik (Efficiency): Depolama ünitesinden çekilebilen enerji miktarını,n 

depolama sistemine aktarılan toplam enerjiye oranını ifade etmektedir. Alternatif 

ürünler arasında daha yüksek verimlilik değerine sahip sistem tercih edilmelidir. 
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Ayrıca sistemlerin kendi kendine deşarj oranı (self-discharge rate) dikkate 

alınmalıdır.  

 Güvenilirlik ve Ulaşılabilirlik (Reliability and Availability): Güvenilirlik ve 

ulaşılabilirlik parametreleri, takvim ömrü (calendar life) ve çevrim ömrüne (cycle 

life) bağlı olarak değerlendirilmektedir. Takvim ömrü zamanın fonksiyonu olarak 

sistem kapasitesindeki azalmaya göre tanımlanmaktadır (Örn. anma kapasitesinin 

%80’ine kadar). Çevrim ömrü ise sistemin takvim ömrü içindeki tam şarj/deşarj 

çevrim sayısını ifade etmektedir. 

 

Depolama sistemlerinin uygulama alanları, deşarj süreleri ve kullanım sıklıklarına bağlı 

olarak Şekil 18’te incelenmiştir. Şekilde 3-10 saatlik yük kaydırmanın yanı sıra, iletim sistemi 

ve yenilenebilir enerji uygulamaları için uzun süreli deşarj ihtiyacı vurgulanmıştır. Şebekede 

gerilim kararlılığı, gerilim dalgalanmalarının azaltılması ve güç kalitesi gibi uygulamalar için 

ise kısa süreli deşarjlı depolama sistemleri önerilmektedir.  

 

Şekil 18 Enerji Depolama Sistemleri Uygulama Alanları ve Gereksinimleri 

 

Tablo 3’de enerji depolama sistemleri saha uygulamalarında, uzun veya kısa süreli deşarj 

ihtiyacını karşılamak üzere sık ve sık olmayan kullanım durumları için deşarj süresi, cevap 

zamanı, deşarj derinliği, minimum çevrim ömrü ve enerji verimliliği başlıklarında gereksinimler 

listelenmiştir.    

 

 

, 
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Tablo 3 Enerji Depolama Sistemleri Uygulama Gereksinimleri 

 

Batarya teknolojileri de deşarj süreleri ve güç kapasiteleri başlıklarında karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Yüksek deşarj süresi ve güç kapasitesine ihtiyaç duyulan uygulamalar için 

hazneli pompalı hidroelektrik, basınçlı hava ve flow bataryalar uygundur. Düşük deşarj ve güç 

kapasitesi uygulamalarına ise volanlar ve düşük enerjili süper kapasitörler önerilmektedir. 

Yüksek deşarj süresi ve düşük güç kapasitesi uygulamaları için lityum iyon bataryalar ve yüksek 

enerjili süper kapasitörler tercih edilebilir. Düşük deşarj süresi ve yüksek güç kapasitesi ihtiyacı 

söz konusu ise, süper iletken manyetik depolama sistemleri değerlendirilebilir.  

Enerji depolama sistemleri tasarımlarında boyutlandırma, kurulum yeri, işletme şartları, 

sahada yerleşim durumu ve güvenlik gibi başlıklardaki gereksinimler de dikkate alınmalıdır.  

 

Şekil 19 Enerji Depolama Sistemleri Teknolojileri ve Karakteristikleri 

 

Enerji Depolamanın Dünyadaki Durum 
 

Küresel ölçekte devam etmekte olan enerji depolama sistemi uygulamaları, Amerika Birleşik 

Devletleri Enerji Bakanlığı veri tabanında [3] internet erişimine açıktır. Hazırlanan arayüzde, 

ülke bazında yapılan uygulamalara dair teknoloji tipleri, anma gücü, kullanım amacı, bağlantı 
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gerilim seviyesi ve güncel durum bilgileri paylaşılmaktadır. Güncel durumda, Amerika’da 

uygulanan 351 proje ile yaklaşık 1,13 GW güç değerine ulaşılmıştır. Toplam güç içerisinde 0,6 

GW termal, 0,2 GW elektro-mekanik, 0,4 GW ise elektro-kimyasal kaynaklardan 

sağlanmaktadır. İspanya’da 40 proje ile 1 GW civarında termal kaynaklardan enerji 

depolanmaktadır. Ayrıca 40 MW civarında depolama için elektro-kimyasal kaynaklar 

kullanılmaktadır.  Almanya’da 35 uygulama ile 0,75 GW, İngiltere’de 24 proje ile 0,43 GW, 

Çin’de 54 proje ile 49 MW, Japonya’da ise 35 proje ile 97 MW civarında enerji 

depolanmaktadır. Teknoloji tipine göre dünya genelinde işletmeye alınan, yapım aşamasında 

olan ve planlanan uygulamaların sayısı ve toplam güç değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Şekil 

19’da ise yıl bazlı olarak dünya genelinde, 1978 yılından beri işletmeye alınan projelerin toplam 

kurulu güç değerleri paylaşılmıştır. Küresel ölçekte 2016 yılı itibariyle işletilen enerji depolama 

sistemleri 0,8 GW elektro-kimyasal, 1,4 GW elektro-mekanik ve 1,7 GW termal kaynaklardan 

oluşmaktadır. Şekilde de görüleceği üzere, termal ve elektro-kimyasal enerji depolama 

sistemlerinin son yıllardaki artışı dikkat çekicidir. Ayrıca dünya genelinde 142,1 GW hazneli 

pompalı hidroelektrik depolama sistemi kapasitesine ulaşılmıştır.   

Tablo 4 Dünya Genelinde Teknoloji Türüne Bağlı Enerji Depolama Sistemleri Uygulamaları 
(İşletilen, Yapım Aşamasında ve Planlanan Projelerin Toplamı) 

 

 

Şekil 20 Yıl Bazlı Dünya Genelinde İşletmeye Alınan Depolama Sistemleri Kurulu Güçleri 
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Dünya genelindeki enerji depolama sistemleri uygulamalarına dair teknoloji tipi, yerleşim yeri, 

anma gücü, enerji kapasitesi, maliyet ve kullanım alanı başlıklarında örnekler Tablo 5’te 

paylaşılmıştır.  

 

Tablo 5 Dünya Genelinde Depolama Sistemi Uygulama Örnekleri 

 

 

Planlanan ticari depolama sistemlerinin 2030 yılına kadar maliyet projeksiyonu Şekil 21’de 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmalara göre 2020 yılı itibariyle 4 saatlik depolama sistem fiyatlarının 

$700/kWh mertebelerine düşeceği belirtilmektedir. Sadece bataryaların maliyetinin ise 

$125/kWh değerlerine kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Tesla şirketi tarafından yapılan 

açıklamalara göre, mevcut durumda lityum iyon bataryalar kWh başına $110 maliyete sahiptir. 
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Şekil 21 Depolama Sistemleri Maliyet Projeksiyonu [4]  

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Raporu’na [5] göre, enerji depolama sistemleri 

uygulama alanlarındaki eğilimler, aşağıda listelenen konular üzerinde yoğunlaşmaktadır:  

 Yenilenebilir enerji kaynakları   

o Tüketim ve üretim dengesini sağlamak için depolama  

o Yenilenebilir enerji sistemlerinde oluşan güç salınımlarını azaltma  

 Akıllı şebekeler  

o Frekans regülasyonu  

o Yük dengeleme (load levelling) 

o Talep tarafı yönetimi  

 Akıllı mikro şebekeler  

o Akıllı bina, hastane, fabrika gibi uygulamalarda diğer akıllı mikro 

şebekelerle entegrasyon da dikkate alınarak yapılan çalışmalar  

 Akıllı evler  

o Lokal ölçekte yük dengeleme (load levelling)  

o Ev tipi yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyon  

 Elektrikli araçlar  

o Elektrikli araç bataryaları  

Enerji depolama sistemleri ile ilgili standart ve yönerge çalışmaları ulusal ve uluslararası 

düzeyde halen devam etmektedir. Donanım, batarya hücreleri ve bileşenleri, elektrikli araç 

uygulamaları, performans, güvenlik, EMC ve yıldırım darbe dayanım testleri gibi konularda 

birçok standart geliştirilmiştir. Aşağıda bazı standartlar listelenmiştir:  

 IEC 62619: Lityum Bataryaların Endüstriyel Uygulamalar için Güvenlik 

Gereksinimleri [6]  

 IEC 62620: Endsütriyel Uygulamalar İçin Lityum Hücreler ve Bataryalar [7]  

 IEC 61427-1: Şebekeden Bağımsız Yenilenebilir Enerji Depolama Uygulamaları 

[8]   

 IEC 61427-2: Şebekeye Bağlı Yenilenebilir Enerji Depolama Uygulamaları [9]   

 IEC 62897:  Lityum Bataryalı Yerleşik Depolama Sistemleri[10]   

 IEEE 1375: Yerleşik Batarya Sistemlerinde Koruma[11]   
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 IEEE 1491: Yerleşik Uygulamalarda Batarya İzleme Sistemleri Kullanımı[12]   

 IEEE 1679: Yerleşik Depolama Sistemlerinde Yeni Teknolojiler[13]   

Konu ile ilgili Avrupa, Amerika ve uluslararası standartlar daha detaylı olarak 2015 tarihli 

“Recommended Practice Rapor”unda[14] incelenebilir.   

Depolama sistemleri frekans kontrolü, gerilim kontrolü, güç dengeleme, ticari amaçlı kullanım 

ve şebeke güç kalitesini iyileştirme gibi birçok fonksiyonu aynı zamanda 

gerçekleştirebilmektedir. Bu durum depolama sistemlerinin şebekede nasıl tanımlanacağı 

sorusunun cevabını zorlaştırmaktadır. Avrupa ülkelerinde, iletim ve dağıtım şebekesi 

işletmecilerinin, enerji depolama sistemlerini ticari amaçlı olarak kullanmasına izin 

verilmemektedir.  Depolama sistemlerinin kimler tarafından işletileceği (şebeke işletmecileri, 

piyasa katılımcıları vs.) halen çözümlenmemiş bir konu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca 

depolama sistemlerinin hem enerji sağlayıcı hem de enerji tüketici olarak kullanımı, 

faturalandırma ve çift yönlü sayaç kullanımı gibi başlıklar da mevzuat açısından netleşmeyen 

konular olarak durmaktadır.    

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Raporu’na [15] göre enerji depolama sistemleri 

konusunda öne çıkan kısıtlar aşağıda açıklanmıştır: 

 Rekabetçi maliyetler: Enerji depolama sistemleri ve bileşenlerinin maliyetleri 

diğer alternatif çözümlerle rekabet edebilir seviyelere inmelidir.  

 Performans ve güvenlik: Depolama sistemlerinin güvenliği ve performansına 

yönelik test ve raporlama süreçleri ile ilgili olarak tüm paydaşlar tarafından 

kabul edilebilir uluslararası standartların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konu 

yatırım hesaplamalarında ve güvenlik ile ilgili konularda büyük bir önem arz 

etmektedir.   

 Yasal düzenlemeler: Depolama sistemleri ile ilgili olarak adil fiyatlandırma 

politikalarının geliştirilmesi ve piyasa planlamasının yapılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde yatırım hesaplamaları net olarak yapılamadığı için depolama 

sistemlerinin yaygınlaşması kısıtlı kalacaktır.  

 Endüstriyel kabullenme: Depolama sistemlerinin zaman içindeki performansları 

konusunda endüstride yeterince tecrübe gelişmemiştir. Uygulamaların ve 

tecrübenin artmasıyla depolama sistemlerinin daha da yaygınlaşacağı 

beklenmektedir. Ayrıca depolama sistemlerinin kendi başına tekil sistemler 

olarak değil, sistem genelinde yapılan planlama çalışmalarında bir bileşen 

olarak değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

 

Enerji Depolamanın Türkiye’de Geleceği 
 

Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl ihalesi yapılan Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Alanları (YEKA) projelerinde batarya teknolojilerinde batarya teknolojilerinin sıçrama 

tahtası sağlayacağı, yenilenebilir enerjide istikrarın ve verimliliğin artırılması noktasında 

batarya teknolojisinin çok önemli olduğunu ve fırsatlar içerdiği Başbakanlık Türkiye Yatırım 



39 
 

Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı tarafından açıklanmış, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından ilerideki YEKA ihalelerinde elektrik depolama şartının da ekleneceği 

yönünde açıklama yapılmıştır.  

Elektrik şebekesini dengeleyerek enerji kalitesini artıran depolama teknolojilerinin fiyatlarının 

son yıllarda güneş enerjisi panellerinde olduğu gibi hızla düşerken, gelecek 5 yılda söz konusu 

rakamların yaklaşık 5'te birine inmesinin beklenmektedir. YEKA ihalesi kapsamında Konya-

Karapınar'da kuracakları bin megavatlık güneş enerjisi santraline depolama tesisi eklenmesi 

değerlendirilmektedir. Gelecek dönemde batarya teknolojileri yenilenebilir enerji santralleri 

için olmazsa olmaz hale gelecektir. Bu kapsamda (ikinci güneş YEKA ihalesinde) 200-300 MWh 

kapasiteli depolama şartı getirilmesi durumunda, şebekeye önemli bir katkı sağlanabilir. 

Son yıllarda Türkiye’de yapılan projelerde enerji depolama sistemleri konusunda yukarıda 

detayları verilen başlıklarda derinlemesine araştırmalar yapılmakta ve Türkiye özelinde 

öneriler geliştirilmektedir. İlgili başlıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Depolama sistemleri teknolojileri ve uygulama alanları  

 Dünyadaki trendler ve maliyet öngörüleri  

 Teknolojiler, işletme parametreleri ve kısıtlar dikkate alınarak sektör 

gereksinimlerine bağlı Türkiye özelinde depolama sistemleri teknoloji ve 

uygulama alanları tercih kriterleri  

 İlgili standartlar ve uluslararası mevzuat  

Ayrıca Türkiye özelinde detaylıca irdelenecek ve önerilerin geliştirileceği konu başlıkları 

aşağıda listelenmiştir:  

 Depolama sistemlerinin şebekedeki konumu (üretici - tüketici)  

 Sistem işletme ve sistem sahipliği bağlamında iş modelleri  

o Dağıtım şebeke operatörleri için   

 Sadece şebeke servislerinin sağlanması 

 Ticari olarak sistem kurulumu ve işletmesi  

 Üçüncü şahıslar ile uzun süreli sözleşmelerle işletim  

 Diğer iş modelleri 

o Üçüncü şahıs işletmecileri  

o Enerji üretim firmaları  

o Toptan piyasalar  

o Kapasite satış piyasaları  

o Diğer iş modelleri  

 Fayda maliyet analizleri  

 Yatırımın parasal geri dönüşü (Return of Investment - ROI) hesaplamaları  

 İletim sistemi operatörünün fonksiyonları ve rolleri  

 Mevzuat, teşvik ve vergi konuları 
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Depolama Sisteminin Şebekede Konumlandırılması 
 

Batarya sistemleri, dağıtım sistemindeki paydaşları çoğaltmak için faydalar sağlayabilir. 

Batarya Enerji Depolama Sisteminin (BEDS) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut güç 

sistemi ağlarıyla entegrasyonunda birçok engel bulunmaktadır. En büyük zorluklardan biri, 

BEDS'nin dağıtım sistemindeki kapasitesini ve bağlantı yerini belirlemektir. BEDS birimlerinin 

montaj yerlerinin uygun seçilememesi, sistem kayıplarına ve batarya kapasitesinin gereğinden 

yüksek seçilmesine sebep olarak maliyetleri arttırabilir. Dolayısıyla, BEDS bağlantı yerini ve güç 

dağıtım sistemindeki performansını analiz edebilen bir yönteme sahip olmak çok önemlidir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının güç karakteristiklerinin değişken olması özellikle sistemdeki 
paylarının yüksek olduğu durumlarda birçok entegrasyon sorununa yol açar. Benzer şekilde, 
hava koşullarına bağlı üretim tesislerindeki belirsizlik, dağıtım sistemlerinin işletilmesi ile ilgili 
faaliyetlerin kararlarını etkilemektedir. Elektrik tesislerinin sistemdeki pik anlarındaki yükü 
karşılayacak şekilde hizmet verme zorunluluğu maliyetleri belirleyen birincil etkendir. Bu 
nedenle, iletim ve dağıtım ekipmanı yenilemelerini ertelemek ve çok daha yüksek maliyetli 
ekipmanları satın almanın gerekliliğini azaltmak ya da önlemek için pik anlardaki talebi farklı 
yöntemlerle karşılamak istenebilir. Batarya Enerji Depolama Sistemleri (BEDS), şebekedeki pik 
yüklerin azaltılmasının etkili bir yoludur. BEDS’nin dağıtım şebekesine entegrasyonu, dağıtık 
üretim sistemlerinin sebep olacağı bazı problemleri hafifletebilir. Yük dengelenmesine ek 
olarak, BEDS frekans kontrol, voltaj regülasyonu, dağıtım sisteminde güç kalitesinin 
iyileştirilmesi için yaygın olarak kullanılır. Tüm bu uygulamalar, şebekenin güvenilirliğini ve 
kararlılığını arttırmaya hizmet eder [16]. 
 
BEDS için optimum mevkiinin ve boyutun belirlenememesi, dağıtım ağında düşük veya aşırı 
gerilimlere neden olabilir. BEDS ayrıca yük merkezlerine olan yakınlığından dolayı kayıplarda 
da bir etkiye neden olur. Bu nedenle, BEDS sisteminin kurulumunda optimum etkiyi sağlamak 
için alçak gerilim şebekesi içinde uygun bir yerin düşünülmesi önemlidir. BEDS'nin dağıtım 
gücü sistemindeki optimal boyutlandırılması ve yerleştirilmesi, BEDS'nin sistemdeki faydalarını 
en üst düzeye çıkarmak için önemli bir kriterdir. BEDS, gerilim profilinde herhangi bir ihlale 
sebep vermeden kayıplarda daha yüksek bir azalma sağladığı bir baraya yerleştirilmelidir. 
Literatürde BEDS'nin optimal boyutlandırılması ve yerleşimi için çeşitli algoritmalar 
önerilmiştir [17]. Araştırmacıların çoğu, artan BEDS kapasitesinin kabiliyetlerini ve dolayısıyla 
güç sistemi performansını geliştirdiğini belirtmesine rağmen, BEDS'nin güç dağıtım ağında en 
uygun şekilde yerleştirilmesinin seçilmesi konusunda herhangi bir öneride bulunulmamıştır 
[18]. 
 

Radyal olmayan şebekelerde voltaj regülasyonunu sağalmak için kullanılan enerji depolama 
ünitelerinin yerlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma [19] numaralı referansta görülebilir. 
[20] 'de, dağıtım sisteminde BEDS'nin en uygun yerleşimini belirlemek için dağıtım trafo 
merkezinin ana trafosunun sınıflandırılmasına dayanan bir yöntem önerilmiştir. [21] 'da 
BEDS'yi ağa en uygun şekilde yerleştirerek fider kayıplarını azaltmak için bir yöntem 
önerilmiştir. Bu yöntemlerin karmaşık sistemlerde problem yaratabilecek olması en büyük 
dezavantajlarıdır. 
 



41 
 

Tipik olarak, BEDS, enerji kapasitesi (MWh), güç kapasitesi (MW), gidiş dönüş verimliliği (η), 

deşarj oranı ve şarj durumu (SOC) olmak üzere beş önemli parametre ile yönetilmektedir. [22] 

'de enerji depolamanın boyutlandırılmasında ve güç yönetiminde şarj durumu (SOC) dikkate 

alınmıştır. Benzer şekilde, BEDS'nin optimal boyutlandırılması için literatürde çeşitli 

algoritmalar önerilmiştir. 

Sistemde BEDS için optimum bir konum belirlenmeli ve böylece dağıtım sistemi kayıpları en 

aza indirilmelidir. [23]’de, BEDS kontrol parametrelerine göre sistem kaybı duyarlılık indeksi, 

BEDS'yi en uygun şekilde yerleştirmek için kullanılmıştır. En uygun BEDS yerleşimi durumunda, 

güç sistemi performansındaki değişiklik ve BEDS parametreleri, duyarlılık endeksini 

değerlendirmek için dikkate alınır. Toplam güç kaybı, sistem performansı için parametre olarak 

kabul edilir ve sisteme aktarılan gerçek güç de BEDS parametresidir. 

[23]’de BEDS'in dağıtım sistemindeki en uygun şekilde yerleştirilmesi için önerilen algoritma, 

Ontario'daki bir elektrik tesisinden gerçek zamanlı veriler üzerinde test edilmiştir. Trafo 

merkezinin CYME modeli, tesis tarafından sağlanmıştır. Trafo merkezine toplam 99 nokta 

yükü, 161 adet havai hat ve 92 adet kablo ile bağlanmıştır. Trafo merkezi 278 düğüm ve 6 

baraya sahiptir. Sistem ayrıca 17 şönt kondansatör, bir regülatör, 12 adet transformatörü 

içerir. Her biri 9.9 MW'lık iki rüzgâr türbini çiftliği sisteme bağlanmıştır. Her rüzgâr çiftliği beş 

adet 1.98 MW'lık jeneratöre sahiptir. 

Temel ağ denklemlerini kullanarak, CYME modelinin düğüm ve bara sayısı azaltılmıştır. 
İndirgenmiş CYME modeli, 62 havai iletim hattı ve kablo ile trafo merkezine bağlı 63 düğüm ve 
45 nokta yükü içerir. Her bir baranın kayıp hassasiyetini bulmak için azaltılmış modeldeki 
parametreler Matlab simülasyon çalışması için kullanılmıştır. Newton Raphson Tekniği Matlab 
programında 3 fazlı dengesiz dağıtım sistemlerinin güç akışının çözülmesinde kullanılmıştır. 
Kayıp duyarlılık endeksinin hesaplanması için kayıpların en yüksek olduğu çalışma koşulu 
dikkate alınmış, en olumsuz hassas bara olduğu ve sistemdeki kayıpları azaltmak için BEDS'in 
yerleştirileceği en iyi konum olduğu gözlenen bara seçilmiştir. 
 
Sistemin bağımsız çalışması durumunda, bataryanın enerji oranı çok yüksektir ve ekonomik 
değildir. Güç alışverişinin şebeke ile yapıldığı hesaba katılırsa, enerji oranı düşebilir. Bu 
çalışmada, güç alışverişi şebekeden yapılmasına izin verildiğinde, bataryanın optimize edilmiş 
değerlerini bulmak için iki yöntem incelenmiştir. İlk yöntem, şebeke ve rüzgâr üretimi arasında 
değiştirilecek gücü düzeltmek ve ikinci yöntem ise bu gücü bir optimizasyon değişkeni olarak 
almaktır. 
 
BEDS'nin optimal konumu ve boyutlandırması belirlendikten sonra, BEDS tarafından belirli bir 
çalışma koşulunda sisteme verilecek en uygun güç değeri, sistemdeki kayıpların en aza 
indirilmesiyle elde edilir. [23]’de optimizasyon problemini çözmek için PSO algoritması 
kullanılmıştır. Bunun için iki optimizasyon kriteri göz önünde bulundurulmuştur. Birincisi kayıp 
optimizasyonu denklemidir ve herhangi bir kısıtlama göz önüne alınmadan minimize edilir. 
İkincisi, voltaj profilini ihlal eden faz sayısını en aza indirgemeyle birlikte (yani kısıtlamaları 
dikkate alarak) kayıp optimizasyonu olmuştur. 
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Depolama Market Modellemeleri 
 

Batarya teknolojileri “smartgrid” kapsamı içerisinde geleceğin teknolojisi olarak 

görülmektedir. Büyük ölçekli batarya sistemlerinin geleneksel üretim birimlerine göre en 

önemli avantajı, hızlı devreye girmesi ve talep cevabı süresinin kısa olmasıdır. Ancak bu 

avantajlara karşı teknik olarak; batarya ömür döngüsünün yanında yüksek maliyet, işletim ve 

amortisman gibi mali konular büyük ölçekli batarya sistemlerini yatırımcı için riskli hale getiren 

konuların başında yer alır. 

Bu anlamda akıllı şebeke konsepti çevresinde büyük ölçekli depolama sistemlerini geleneksel 

üretim birimleri olarak görüp modellemek, bataryaların belkide sistem için en önemli özelliği 

olan “esnekliğini” göz ardı etmek anlamına gelecektir [24]. 

Enerji piyasalarındaki bu konudaki regülasyon ve adaletsizliği engellemek ve Amerika da 

bulunan düzenleme kaynakların daha hızlı artırılması ve düzenleme kaynaklarının etkin 

ekonomik dağıtımının sağlanması için yeterli teşviklerin sağlanması amacıyla, 2011 yılında 

Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), Amerika Enerji Piyasalarında 755 nolu-Frekans 

Düzenleme önergesini (kanunu) yayınladı. 

Öneri, düzenleme kaynaklarının sundukları kapasiteye dayalı ödemeye ek olarak fiili 

performans için ek bir piyasaya dayalı ödeme yapılmasını gerektiriyordu. Bu yönteme 

“Performans Bazlı Regülasyon” kısada “PBR” adı verildi. PBR performans ödemesi yönüyle 

mevcut ödeme sisteminden ayrılıyor ve piyasaya bambaşka dinamikler getiriyordu. 

Öneri 755'ten önce, Bölgesel İletim Kuruluşlarının (RTO'ların) ve Bağımsız Dağıtım Sistemi 

İşletmecilerinin (ISO'ların) frekans düzenleme tazminat uygulamaları; sadece, bir frekans 

kontrol sinyaline yanıt vermeye dayalı bir kapasite ödemesinden ibaretti. Ancak PBR ile bu 

frekans sinyaline zamanında, doğru ve hassas bir şekilde yanıt vermek için düzenleme 

kaynaklarına doğru ve yeterli teşvik sağlayan bir performans ödemesi söz konusu oluyordu. 

2012'nin başlarında PJM ve ALSTOM Grid, düzenleme performans modelini PJM’in Gerçek 

zamanlı (RT) piyasalarına entegre etmek için bir proje başlattı. Teknik yazılım, 1 Ekim 2012’ de 

oluşturuldu ve bu tarihten itibaren den PJM’in üretim piyasasında faaliyet göstermektedir 

[25]. 

FECR tarafından yayınlanan o önergede ISO’lar ve RTO’lar için iki önemli kıstas getirildi. 

- Kaynağın fırsat maliyetlerini içeren bir kapasite ödemesi. 

- Kaynak, gönderim sinyalini doğru bir şekilde takip ettiğinde bu kaynak tarafından 

sağlanan frekans düzenleme hizmetinin miktarını yansıtan performans için bir performans 

ödemesi. Bu önerme, performans kompanzasyonunun (dolayısıyla performansa bağlı 

ödemenin), sistem operatörünün gönderme sinyaline yanıt olarak gecikme süresine, 

gönderim doğruluğuna ve kilometre süresine bağlı olmasını gerektiriyordu. 

Öneri 755'ten önce, RTO'ların ve ISO'ların frekans düzenleme kompanzasyon uygulamaları, 

sadece kapasite ödemesini dikkate alırken, piyasa düzenlemesi ve takas düzenlemeleri 

sırasında da sistem frekans kontrolü için performans dikkate alınmamıştı[26]. Bu piyasa yapısı, 
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frekans kontrol sinyaline doğru bir şekilde tepki verme yeteneğini geliştirmek için düzenleme 

kaynaklarına yeterli teşvik sağlamayı başaramadı. Sonuç olarak, sistemin Kuzey Amerika 

Elektrik Güvenilirlik Konseyi (NERC) tarafından belirlenen güvenilirlik kriterlerini 

karşılayabildiğinden emin olmak için düzenleme gereksiniminin miktarı arttırıldı. Bahsi geçen 

düzenleme hizmeti sağlanması için daha fazla kaynağın en ekonomik çalışma düzeninden 

uzaklaşmak zorunda kalması nedeniyle, bu yüksek düzenleme gerekliliği mevcut sistemle 

yapılmaya kalkıldığında doğrudan operasyonel verimsizliğe yol açmaktaydı. 

[25], performansa dayalı düzenleme modelinin PJM RT iş süreçlerine entegrasyonu ve 

düzenleme kaynaklarının performansı dikkate alınarak piyasa takasının ve fiyatlandırmasının 

etkinliğini gösteren sonraki literatür çalışmalarına alt bilgi oluşturacak bilgiler okuyucuya 

sunulacak ve sonuçlar modelde, daha iyi performansa sahip düzenleme kaynaklarının kabul 

edilebilir ve makul bir şekilde piyasadaki kaliteyi ve performansı telafi edebileceğini 

göstermektedir. Sistemin detayları “PBR in PJM” adlı çalışmanın taramasında verilmiştir. Bu 

sistemin uygun koşullar altında 3 kat daha hızlı bir sinyal getirisi olduğu belirtilmiştir [24]. 

[27] gerçek zamanlı enerji piyasasındaki arbitrajı göz önünde bulundurulması durumunda 

enerji depolama sistemlerinin gerçeklenmesi üzerine yapılan bir çalışmadır. [28] ve [29] Enerji 

depolama sistemlerinin rüzgar türbinleri ile ortak çalışması konusunda yapılan araştırmaları 

içermektedir.  

Literatürdeki çalışmalar doğrultusunda, ani şarj ve deşarj işlemlerinin ekstra masraf oluşturup 

amortisman masraflarını arttırdığından, PBR bazlı bir sistemde bu amortisman hızlanmasının 

olağanüstü hızlı olacağının ciddi bir problem teşkil etmesi önemli bir noktadır. Bu sebepten 

dolayı batarya ömrü formülasyon edilmek istenildiği zaman optimum fiyatlandırmanın 

yanında yan servislerinde doğru bir şekilde modellenmesi gerekmektedir. Bunun yanında bazı 

çalışmalar batarya ömrü ve regülasyon işletimleri arasındaki bağlantıyı formülize etmeye 

çalışmış ancak bu çalışmalardan hiç birisi bataryanın optimum fiyatlandırma modelini dikkate 

almamıştır. 

[30], farklı operasyon durumlarında farklı bataryaların çevrim ömrünü gösteren birkaç 

parametreyi konu almıştır. 

Yukarıda belirtilen çalışmalardaki problemleri çözmek için, fiyat belirsizliğini algılayıp ona 

cevap verebilen gün öncesi enerji regülasyon piyasalarında batarya depolamanın en uygun 

teklif stratejisine karar veren ve PBR mekanizmasını içeren bir modelden söz edilmiştir. Farklı 

operasyonel şartlarda çevrim ömrünü hesaplamak için optimizasyon modeline bir batarya 

döngüsü modeli yerleştirilmiştir.  

Ek olarak, modelleme ve hesaplama karmaşıklığını büyük ölçüde azaltmak amacıyla pil ömrü 

hesaplamasını çok az bir sapmayla basitleştirmek için bir ayrıştırma yöntemi uygulanmıştır. 

Önerilen modeli uygulayarak, yatırımcılar batarya depolama konusunda daha doğru ve 

gerçekçi ekonomik değerlendirme sonuçları elde edebilirler ve depolama sahipleri daha iyi gün 

öncesi ve gün içi takas için ihale kararları verebilirler. 

Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'nın (PNNL’in) 2008 yılında yapılan çalışması, hızlı rampa 

enerji depolama kaynaklarının, frekansı hızla ve doğru bir şekilde düzenleyebilmeleri 
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nedeniyle geleneksel (sınırlı) rampa düzenleme kaynaklarından 17 kat daha etkili olabileceği 

sonucuna varmışlardır. Bataryaların sisteme girişlerinin ilk adımı olarak bu çalışma 

gösterilebilir. Performansa dayalı düzenlemenin (PBR) ödeme mekanizmasının amacı, iyi 

performans gösteren yönetmelik kaynaklarına yapılan yatırımlar ve bu kaynakların düzenleme 

piyasasına katılımı için etkin bir teşvik sağlamaktır. 

PJM dağıtım ağında zaten aralıklı kaynakların etkilerinin artması ve dinamik perakende fiyat 

değişikliklerine cevap veren talep kaynaklarına bağlı olarak, güç sistemlerinde arz ve talebin 

hızlı değişimini etkin bir şekilde yönetmek için daha fazla düzenleme kabiliyetine ihtiyaç vardı. 

Kaynakların tam olarak düzenleme kabiliyetini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda hızla rampa 

kaynaklarına yapılan yatırımı teşvik etmek suretiyle, PBR’ın gelişimi de artan düzenleme 

ihtiyacına cevap vermiş bu problemi ortadan kaldırmıştır. 

Şubat 2011'den bu yana, PJM’nin Regulation Performance Senior Task Force (RPSTF), 

düzenleme piyasası performansının yönetmelik piyasasının ana süreçlerine dahil edilmesi için 

kurallar önermiş ve bu kurallar, FERC'nin getirdiği birkaç değişiklikle birlikte, FERC “Önerge 

755” 'in tüm yönleriyle uyumlu hale getirilmiş ve getirilmektedir. 

Önceden, PJM düzenlemesi piyasa yapısı sadece düzenleme kaynaklarının temizlenmesi için 

bir kapasite ödemesi sağlıyordu. Dağıtım piyasasının bir oyuncusu olan kaynaklar sadece bir 

yönetmelik kapasite teklifinde bulunurdu. Gücü Temin etmek için alınan kaynakların içinde en 

yüksek düzenleme teklif fiyatı ve bundan daha düşük tüm düzenleme kaynakları arasında 

kaybedilen fırsat maliyetleri (LOC) ‘nin bir fonksiyonu olarak hesaplanan düzenleme piyasası 

takas fiyatı (RMCP) ödendi. Yani, düzenleme kaynakları için, ne sıklıkta dağıtıldığına veya 

gönderim sinyalini ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde takip ettiğine bakılmaksızın, sadece 

kabiliyete dayalı bir fiyatla dengelenirdiler. 

 

PBR ‘ın PJM RT’ye Entegrasyonu 

  
Şu anda, PJM saatlik yardımcı hizmet (AS) pazarında, esnek olmayan kaynak düzenlemesinde, 

senkronize yedek (SR) ve birincil rezervi (PR) teklifi almak için bir Yardımcı Hizmet Optimize 

Edici (ASO) kullanılmaktadır. ASO'da enerji ve yardımcı servisler, yardımcı servis pazarının 

talebini karşılamak amacıyla ortaklaşa optimize edilmiştir. Gerçek zamanlı piyasa sisteminde, 

Yardımcı servis optimizasyonunun aşağıda verildiği gibi üç iş süreci vardır : 

 

 Intermediate -Time Security-Constrained Economic Dispatch (IT SCED): ASO ve 

operatörlerin manuel gönderiminden yardımcı hizmet atamalarına dayanarak, IT SCED 

motoru hedef zamanın 15 dakika öncesinde başlamıştır. Genellikle enerji, senkronize 

yedek ve birincil rezerv için hızlı başlangıç kaynaklarının artan taahhüt talebini yerine 

getirir. 

 Real-Time Security-Constrained Economic Dispatch (RT SCED): RT SCED, önümüzdeki 

15 dakika boyunca tipik olarak 15 dakikalık ileriye dönük bir pencere ile gönderim 
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talimatları sağlar. RT SCED motoru enerjiyi gönderecek ve kalan SR ve PR gereklilikleri 

için kaynak atayacaktır. RT SCED, piyasa katılımcılarına sevk sinyalleri gönderir. 

 Yerel Fiyat Hesaplayıcısı (LPC): LPC, fiyat hesaplarından sorumludur.Enerji için Yerel 

Marjinal Fiyatlar (LMP) ve Regülasyon, senkron yedek ve birincil rezerv için yardımcı 

hizmet Piyasası Takas Fiyatları (MCP) Sağlar. ASO'da düzenleme kaynakları tüm 

talepleri karşıladığından ve RMCP, LPC tarafından sağlandığından bu makale, 

performans teklifini dahil etmek için ASO ve LPC'deki değişikliklere odaklanacaktır. 

 

Basit Market Mekanizması  
 

Bu mekanizma hali hazırda Amerika’da işleyen gün öncesi ve gün içi enerji piyasalarıyla 

benzerlik göstermektedir. Ayrıca batarya kapasiteleri veya yürütücüleri geleneksel bir üretici 

gibi kabul edilip, enerji piyasasına 3 gün önceden teklif veren bir alıcı konumundadırlar [24]. 

Batarya yönetim sistemleri için oluşturulan çoklu senaryolar sayesinde fiyat belirsizliği 

durumlarında ilk amaç olarak sistem gereksinimlerini yerine getirmek, ikinci olarak maksimum 

kar sağlamak amacıyla bir karar verebilmesi ve üçüncü olarak da piyasanın da kaynaklarını 

(verilerini) optimum şekilde kullanmasına ihtiyacı vardır. Ertesi gün için ihale stratejisinin, o 

günün gün öncesi piyasasının kapatılmasından önce kararlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

işlemin her gün yapılması öngörülmüştür. 

 

Performans Bazlı Regülasyon 
 

PBR mekanizması, tipik olarak PJM'den referansla alınan bu modele dahil edilmiştir. Bu 

mekanizma, yüksek performanslı düzenleme kaynakları için teşvikler sağlar ve PJM'deki genel 

düzenleme kapasitesi gereksinimini azaltır. Düzenleme kaynakları için PBR mekanizmasını 

modellemek için, geleneksel kapasite teklifine ek olarak, performans teklifi de eklenir. 

Tekliflerin düzeltilmesi için performans skoru (PScore), kilometre oranı ve Fayda faktörü dahil 

olmak üzere performansla ilgili endeksler uygulamaya konur. Böylece düzenleme kaynağının 

frekans kontrol performansı piyasa takas ve ödemesine yansıtılabilir. Yan Servis 

Optimizasyonu (ASO) ve Yerel Fiyat Hesaplayıcısı (LPC) 'de, modelin ana bileşenleri şunlardır: 

Regülasyon Sinyal Tipleri  

PJM’nin Otomatik Üretim Kontrolü (AGC), kaynak kontrolünü yöneten kaynak hareketine 

yönlendirmek için düzenleme kontrol sinyalleri üretir ve haberleşir. Temelde 2 tip sinyal vardır 

ve bunlar; 

 RegA, buhar ve kombine çevrim birimleri gibi geleneksel düzenleme kaynaklarına 

gönderilen PJM RTO Alan Kontrol Hatası (ACE) 'nin düşük geçiş filtresidir. Uzun bir süre 

boyunca tam artış veya daha düşük kalabilir.  

 RegD, PJM ACE'nin aküler ve volanlar gibi dinamik veya hızlı yanıt düzenleyici 

kaynaklara gönderilen yüksek geçişli bir filtredir. RegD sinyali ACE'nin frekans sapma 

bileşeni ile hareket eder. Kısa vadede sıfır civarında dengelenir. 
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Hidroelektrik ve yanma türbinleri gibi hızlı tepki özelliğine sahip geleneksel kaynaklar, her iki 

sinyal tipi için de geçerli olabilir. Yeni piyasa yapısında, kaynak sahipleri RegA ve RegD için ayrı 

düzenleme teklifleri sunabilir. Ve bu iki teklif farklı MW değerlerine ve farklı teklif fiyatlarına 

sahip olabilir. (dual-follower resources) Her iki sinyalide takip eden bir kaynak için ASO, en 

düşük sistem işletme maliyetiyle hangi teklifin kaldırılacağını önerir. Yani, hem RegA hem de 

RegD teklifleri olan kaynaklar için, bir ASO çözümünde talep karşılama işlemi özeldir. 

İki bölümlü Düzenleme Teklifi  
Her bir düzenleme teklifi için, kaynağın iki kısım halinde teklif vermesi gerekecektir: bir yetenek teklifi 

ve bir performans teklifi. Hem RegA hem de RegD teklifleri olan bir kaynak için, her bir teklif iki 

parçaya sahip olacaktır, yani teklifler şunları içerir: 

• Reg A yetenek teklifi ve Reg A performans teklifi 

• Reg D yetenek teklifi ve Reg D performans teklifi 

Endeksler 

 

Performans Skoru: Her bir düzenleme kaynağının, katıldığı her pazar saati için bir performans 

skoru olacaktır. Düzenleme sinyaline yanıtın zamanında, doğru ve hassas olmasına dayanarak, 

her bir düzenleyici kaynak için saatlik performans skoru bir Performans Puanı Hesaplama 

Motoru (PSCE) ile hesaplanacaktır. 

Kaynak saatlik performans skoru, kaynağın tarihi performans skoru olarak adlandırılan önceki 

100 saatlik çalışma için ortalama performansa aktarılacaktır. Tarihsel performans skoru, 

düzenleme teklif fiyatlarını ayarlamak ve piyasadaki talep için MW olarak teklif vermek için 

kullanılacaktır. 

Kilometre ve Kilometre oranı: Düzenleme kilometresi, kaynakların düzenleme taleplerine 

cevap olarak sağladığı yukarı ve aşağı hareketin mutlak değerinin toplamını temsil eder. 

Mutlak anlamda daha fazla hareket sağlayan kaynaklar, daha az hareket eden kaynaklardan 

daha fazla ödeme almaktadır. MCE'lerin gördüğü performans teklif fiyatının, frekans kontrol 

sinyaline cevap olarak kaynak hareketini yansıtması için, performans teklifini ayarlamak için 

kilometre oranının getirilmesi sağlandı. Kilometre oranı, frekans kontrolü için MW düzenleme 

teklifinin dağıtımı başına kilometreyi temsil eder. 

PSCE tarafından hesaplanan performans teklif ayarlaması için gün bazında tarihi kilometre 

oranı verileri kullanılacaktır. Tarihi kilometre oranı değeri, yönetmelik sinyali tipine özeldir. 

RegA için tipik oranlar 3-6 Δ MW / MW yeteneğidir. RegD için, oranlar tipik olarak 10-16 Δ MW 

/ MW arasındadır. Bu, dinamik bir kaynağın belirli bir saatte geleneksel bir kaynağa göre 

neredeyse üç kat daha fazla hareket etmesinin bekleneceği anlamına gelir. 

Fayda Faktörü: Fayda faktörü, piyasalarda takas için kullanılan RegA ve RegD kaynakları 

arasındaki bağlantı oranını modellemek için tanıtılmıştır. Fayda Faktörü, piyasanın hızlı hareket 

eden bir kaynağın düzenleme MW'lerini geleneksel MW'lara veya etkili MW'lara 

dönüştürmesini sağlar. Ayrıca kaynakların RegD teklif fiyatlarını ayarlamak için kullanılır. RegA 

tekliflerinin Fayda faktörü olarak 1 olarak kabul edildiğinden, sadece RegD sinyalini takip eden 

kaynaklar Fayda faktöründen etkilenir. RegD teklifine sahip bir kaynak için, Fayda faktörü, bir 
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"Fayda Faktör eğrisi” ve düzeltilmiş MW teklifini içeren ASO'daki RegD teklifinin sıralama fiyatı 

baz alınarak hesaplanır. LPC'de, tarihi performans skoru kullanmak yerine, gerçek (anlık) 

performans skoru kullanılır. 

 

Düzenleme teklifine uyum 
 

Düzenleme teklif fiyatına uyum: Kapasite teklifleri baz alınarak, MCE’s tarafından görülen fiyat 

teklifi tarihsel performans skoru ve kaynağın özel fayda faktörüne bağlıdır. Performans 

teklifleri baz alınarak, görülen fiyat teklifi, regülasyon sinyalinin tarihsel günlük kilometre fiyatı 

, tarihsel Performans skoru ve kaynağa özel fayda faktörüne baglıdır. Performans skoru 

tarafından yapılan düzeltmeler, düşük performans gösteren kaynakların aynı teklife sahip 

kaynaklarla karşılaştırıldığında daha pahalı görünmesine neden olacaktır, ancak daha iyi bir 

performans skoru ile, yönetmelik sinyalini hızlı ve doğru bir şekilde takip etmek için düzenleme 

kaynaklarına teşvik sağlayabilir. Kilometre oranı, RegA ve RegD sinyal tipleri arasındaki 

performansı normalleştirmek için kullanılır, böylece iki performans fiyatının karşılaştırılabilir 

olması sağlanır. Fayda faktörü, daha hızlı ünitelerin, piyasaya yararlı oldukları noktaya kadar 

ekonomik olarak daha cazip görünmesini sağlamak için kullanılır. Toplamda MCE’s tarafından 

görülen fiyat teklifi iki bölümden oluşmalı ve aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

Etkin düzenleme sinyali [MW]: Yönetmelik gereği daha hızlı sinyal takip eden kaynakların 

etkisini modellemek için, RegD teklifi MW, kaynağa özgü fayda faktörü ve tarihi performans 

skoru ile ayarlanacaktır [25]. 

Yani, PBR altında, geleneksel düzenleme sinyaline (RegA) ek olarak bir dinamik düzenleme 

sinyali (RegD) eklenir. Düşük geçiş filtreli alan kontrol hatasından türetilen RegA, sınırlı bir 

rampa hızına sahip kaynaklar için kullanılırken, yüksek geçişli bir filtreden türetilen RegD, 

aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi daha hızlı hareket sağlar. 
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PJM’in PBR bazlı ödeme sisteminde; regülasyon kaynakları, kapasite ödemesi ve performans 

ödemesinden oluşan iki bölümlü bir ödeme alır. Sistem işletmecisi, aşağıdaki gibi, sırasıyla, 

kapasiteye göre değişen ve performansa göre değişen iki ödemeyi hesaplar. 

 

Capreg, saatlik taahhüt edilen düzenleme kapasitesidir. Performans skoru (Scoreperf) bir 

düzenleme kaynağının PJM'nin düzenleme sinyaline verdiği cevabın doğruluğunu 

yansıtmaktadır. Mesafe oranı Rmileage, kilometre oranı, bir sinyalin istenen mesafesinin (mutlak 

hareket toplaması) RegA'nınki ile olan oranıdır. 

RegD’nin kilometresi RegA’nın yaklaşık üç katı olduğundan, RegD’in kilometre oranı yaklaşık 

üç kat daha büyüktür. Böylece, RegD'yi izleyen nitelikli kaynaklar, performansın üç katına 

çıkacaktır. 

Akü depolarının çoğu, sıfır güç çıkışından saniyeler içinde tam kapasiteye çıkabilir. veya 

vanadyum redoks akış pili gibi milisaniyelerde bile tam kapasiteye kadar yükselebilir ve 

böylece RegD'yi takiben hızlı düzenleme servisi sağlayabilir. RegD’nin batarya depolama için 

diğer avantajlı özelliği, 15 dakikalık bir zaman periyodu boyunca net sıfır enerji gerektirmesidir, 

bu da zorunlu rezerve enerjinin miktarını azaltır [24]. 

 

Regülasyon takas modeli   
 

MCE'lerde, enerji ve yan servisler ortaklaşa optimize edilmiş bir şekilde talep karşılaması 

yapılır. Yani, tüm güvenlik kısıtlamalarını karşılarken, enerji dağıtımı ve yan servislerin 

taleplerinin karşılanmasının toplam maliyetini en aza indirmek için optimizasyon modeli inşa 

edilmiştir. 

Şekil 22 RegA ve RegD'nin 3 saatlik örnek profilleri 
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Düzenlemelerin Takas Edilmesinde Hedef Maliyetler: Optimizasyon modelinin amaç 

fonksiyonu içinde, her bir düzenleme kaynağı için teklif takas maliyetleri, teklif fiyatı ve takas 

MW ile hesaplanır. 

Sistem Seviyesi Yönetmeliği Gereksinim Kısıtlaması: Genel sistem seviyesi düzenleme 

gereksinimi için kısıt modellenir. 

Kaynak seviyesi Yönetmeliği Ürün Temizliği: Kaynak seviyesinde, teklif verme Reg'i MW, 

düzenleme aralığına karşı temizlenir. 

 

Düzenleme Piyasası Takas Fiyatı (RMCP)  
 

LPC tarafından sağlanan RMCP değeri, PJM'de düzenleme piyasasını yerleştirmek için 

kullanılır. PJM iş kurallarına dayanarak, en yüksek dereceli fiyat ile temizlenmiş düzenleme 

kaynakları / kaynakları RMCP'yi belirler, burada RMCP için derecelendirme fiyatı ayarlanmış 

toplam teklif fiyatının toplamı ve Enerji ve yardımcı hizmetlerin ortak optimizasyonundan Reg 

LOC toplamı olarak hesaplanır. Reg LOC, enerji dağıtımının LMP ve marjinal fiyatına göre 

hesaplanır ve ayrıca kaynak spesifik fayda faktörü ve gerçek performans skoru ile ayarlanır. 

Regulasyon marketinin satın alma fiyatı kapasiteye göre satın alma ve performansa göre satın 

alma fiyatını içerir. Performansa göre satın alma fiyatı tüm regülasyon kaynakları arasından en 

yüksek performansa sahip kaynağın fiyatına göre belirlenir. Kapasiteye bağlı satın alma fiyatı 

grafiksel olarak düşünüldüğü zaman regülasyon marketinin satıl alma fiyatı ile performansa 

göre satın alma fiyatının arasındaki boşluktur. Bu iki fiyat sinyali sadece bilgilendirme 

amaçlıdır. 

 

Batarya ömür modeli ve hesaplama yöntemi:  
 

Bu bölümde batarya ömür modelini tanıtımı ve döngü stratejisine dayalı bir pil ömrünü 

belirlemek için basitleştirilmiş bir hesaplama modeli geliştirilmiştir. 

 

A) Batarya ömür modeli :  
 

Bir bataryanın servis ömrü (takvim ömrü) Tservice, çevrim ömrü Tcycle veya float ömrü 

Tfloat gibi farklı hesap yöntemleri kullanılarak hesaplanabilir ve bunlardan hangisi daha 

kısa ise o ömür hesabı geçerli kabul edilir. 
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Pilin çevrim ömür döngüsü yaşlanmasıyla ve döngü davranışına bağlı olarak değişir. Sık 

ve derin döngüler döngüsel yaşlanmayı hızlandırır ve çevrim ömrünü azaltır. Bu 

bağlamda aşağıdaki formül özel olarak türetilebilir. 

 

Bataryanın kalan ömrünü hesaplarken normal korozyon ömrü kullanılarak 

hesaplanabilir. Bu ömür döngü sayısından bağımsızdır. Bu yüzden sabit olarak kabul 

edilebilir. Sıcaklığın da pil ömrü üstündeki etkisi bu makalede göz önüne alınmış ancak 

bu çalışmanın detaylarının konunun bütünlüğünü bozmaması açısından verilmemiştir. 

 

B) Batarya Çevrim Ömrünün hesaplanması  
 

Verilen teklif stratejisi ve düzenleme sinyaline karşılık pil depolama biriminde karşılık 

gelen bir enerji değişim eğrisi vardır.  

Çevrim ömrü hesaplamasının ilk adımı, Şekil 23’deki gibi, belirli bir zaman aralığına 

karşılık gelen enerji seviyesi Ek
m ile eğri üzerindeki her yerel uç noktayı seçerek her yarım 

devreyi tanımlamaktır. 

 

Şekil 23 Batarya depolama işleminin enerji eğrisi 

 

[24]’deki modellemeler sonrası belirtildiği gibi, karar değişkenleri enerji eğrisi üzerindeki yerel 

uç noktaları ve buna bağlı olarak sonraki yarım döngünün belirlenmesini etkileyeceğinden, pil 
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döngüsü ömrünü hesaplamak için her bir uygulanabilir teklif stratejisi için uç nokta seçimi 

yapılmalıdır. Karar değişkenleri (yani temel olarak batarya yönetim sisteminin piyasadan enerji 

alıp ya da satması) ve yerel uç noktalar arasındaki ilişki sadece çok karmaşık bir şekilde analitik 

olarak ifade edilebilir, bu yüzden yarım döngü tanımının ticari bir optimizasyon çözücüsü 

tarafından çözülebilen bir modele gömülmesi zordur. Böylece, çevrim değişkenine tam olarak 

yaklaşırken, karar değişkenlerini yarım döngünün tanımlanmasından ayırmak (şarjı yada 

deşarjı kesmek için) için bir ayrıştırma hesaplama yöntemi önerilmiştir.  

 

Şekil 24 Enerji değişim işleminin gösterimi (a) Saatlik enerji değişimi (b) Bir saat içindeki enerji 
değişimi 

Ortak enerji, döner yedek ve düzenleme pazarlarına katılan bir batarya depolama sistemi için, 

aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, toplam enerji akış işlemi sayfanın üstünde bulunan Şekil (a) 

ve (b) 'de gösterildiği gibi iki kısma ayrılabilir. *Şekil (a) daki zaman aralığı 24 saat, Şekil (b) de 1 

saattir. 

İlk bölüm, Şekil (a) 'da gösterildiği gibi, her zaman periyodunda piyasalarda, (tipik olarak 1 

saat), Et ile gösterilen tekliflerle ilgilidir. Enerji değişiminin bu bölümünün nedenleri arasında, 

enerji piyasasında şarj ve deşarj, enerji rezervlerinin dağıtıma katılması ve düzenleme 

hizmetinin sağlanmasında enerji kaybı yer almaktadır. 

İkinci bölüm ise tamamen regülasyon sinyali ile alakalıdır. Gün öncesi teklif modelini simüle 

ederken geçmiş teklif eğrilerini izlemenin mantıklı olacaktır. Simüle edilmiş sinyal, 

optimizasyonda bir parametre olarak işlev görür ve yerel max ve yerel min (1.türevin sıfır 

olduğu yerler) noktaları, işlem noktası olarak görülür ve avantajlı olarak seçilebilir. Şekil b de 

bu eğri ve herhangi bir yarı döngü için seçilen max ve min noktaları gösterilmiştir. Tmin ve 

Tmax’ın sırasıyla min ve max noktalarına karsılık geldiği zaman olduğu varsayılırsa. RegDkmax 

ve RegDkmin değerleri bu zamanlara karsılık gelen regülasyon sinyali değerleri olur. 

Regülasyon piyasasındaki kapasite teklifi, enerji ve sipinnig rezerv piyasalarındakinden çok 

daha büyük olduğunda, enerji değişiminin ikinci kısmı, döngü ömrü hesaplamasında etki olarak 

birinci kısımdan daha etkilidir. 

Özetle, Organize Toptan Güç Piyasalarında FERC Order 755- Frekans Düzenleme Tazminatı'na 

cevaben PJM, düzenleme kaynaklarının sadece düzenleme kabiliyet miktarları için değil, aynı 

zamanda performansının dayandığı PBR modelini dahil etmek için gerçek zamanlı piyasa 

süreçlerini geliştirmiştir. Frekans kontrol sinyallerini takip eder. PJM'de 1 Ekim 2012'de PBR 
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uygulamasına geçilmesiyle, yönetmelikte MCP'lerin sonraki üç aydaki etkileri aşağıda 

gösterilmiştir [25]: 

• Regülasyon gereksiniminin 800MW-1200MW aralığından 600-800MW'a düşürüldü; 

• Düzenleme kaynakları için doğru yaratıcılık ve maliyet tazminatı sağlamak amacıyla 

RMCP arttırıldı. 

• PCP bileşeni, düzenleme kaynağının performansının piyasa takas mekanizmasına 

yansıtılmasını sağlandı. 

 

Şekil 25 MCP'nin PBR öncesi ve sonrası regülasyon profili 

 

Güç pazarlarında daha iyi ihale ve işletme stratejileri, batarya depolamanın beklentilerini ve 

ekonomik sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabilir. [24], bir PBR mekanizmasını uygulayan 

güç pazarlarında en iyi şekilde teklif vermek için yatırımcıların sahip olduğu pil depolaması için 

bir model önerir. Hızlı düzenleme hizmetinin büyük ölçüde pil ömrünü etkilediği göz önüne 

alındığında, pil ömrünün toplam kâr üzerindeki etkisini hesaba katmak için kâr maksimizasyon 

modeline bir pil ömrü modeli ve basitleştirilmiş bir pil çevrimi ömrü hesaplama yöntemi dahil 

edilmiştir.  

Sayısal sonuçlar, PBR mekanizmasının ve batarya çevrim ömrünün dikkate alınmasının pil 

deposunun genel ekonomisini önemli ölçüde artırabileceğini göstermektedir. Farklı sürelere 

sahip piller ve çevrim ömrü parametreleri, en uygun konfigürasyona karar vermede yardımcı 

olabilecek hassasiyet analizlerinde karşılaştırılır. 
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Düzenleme piyasası, enerji ve rezerv piyasalarına kıyasla küçüktür. Gelecekteki araştırmalar 

için geriye kalan sorunlardan biri de, düzenleme piyasasında artık bir fiyat alıcı olmadığında, 

pil depolama alanının teklif stratejisine nasıl karar verileceğidir. 
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I. GRIDLAB-D 

GRIDLAB-D, ilk olarak 2008 yılında Pacific Northwest National Laboratory'de (PNNL) ABD Enerji 
Bakanlığı (DOE) tarafından yayımlanan bir güç dağıtım sistemi simülasyon ve analiz aracıdır. 
GRIDLAB-D, enerji sisteminde bir dizi objeyi entegre eden ve dağıtım sistemlerindeki her bir parça 
için tek tek belli durumlarda nasıl davranması gerektiğini modelleyebilen (agent-based) 
simülatördür. Örn. konut yükleri, iklim / hava durumu, enerji depolama, dağıtılmış üretim, talep 
yanıtı, vb.. Simülatör her zaman diliminde üç fazlı bir güç akışı ile bir arada tutulur. 

Bunun yanında GridLAB-D ™, çeşitli veri yönetimi ve analiz araçlarıyla entegre edilebilen esnek bir 
simülasyon ortamıdır. GridLAB-D ™ 'nin çekirdeği, her biri çoklu diferansiyel denklemlerle 
tanımlanan milyonlarca bağımsız aygıtın durumunu eş zamanlı olarak koordine eden gelişmiş bir 
algoritmaya sahiptir. Bu algoritmanın geleneksel sonlu fark tabanlı simülatörlere göre avantajları 
şunlardır:  

I. Olağandışı durumları çok daha doğru bir şekilde ele alır.  

II. Saniye mertebesinden yıllara kadar geniş bir yelpazede farklı zaman ölçeklerini kullanır. 

III. Yeni modüller ve üçüncü parti sistemlerle entegre etmek çok kolaydır.[1] 

II. OpenDSS 

OpenDSS (Dağıtım Sistemi Simülatörü), Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü (EPRI) tarafından açık 
kaynaklı bir simülasyon programıdır. OpenDSS, Windows tabanlı ve "güç akışı, harmonik analizi ve 
arıza akımı hesaplamaları gibi elektrik güç dağıtım sistemlerinde yaygın olarak gerçekleştirilen tüm 
rms sabit durum (frekans bölgesi) analizlerini destekler.[2] 

III. PyPSA 

PyPSA, "Güç Sistemi Analizi için Python" anlamına gelir. PyPSA, değişken rüzgar ve güneş enerjisi 
üretimi, depolama birimleri, güç, ısı ve hareketliliğin bağlı olduğu, karışık alternatif ve doğru akım 
ağları gibi özellikleri içeren modern güç sistemlerini simüle etmek ve optimize etmek için ücretsiz 
bir yazılım aracıdır. PyPSA, büyük ağlar ve uzun zaman serileri ile iyi ölçeklenecek şekilde 
tasarlanmıştır.[3] 

IV. Storage Value Estimation Tool (StorageVET®) -EPRI 

Bu simülator, hizmet sağlayıcıların, düzenleyicilerin ve satıcıların paydaşları arasında depolama 
hizmeti iletişimi için tutarlı bir platform sağlar. 

Ek olarak, tüm durumlarda enerji depolama projelerinin faydalarını ve maliyetlerini adil, şeffaf ve 
tutarlı bir şekilde tahmin etmek için kamuya açık bir araç ve yöntem sağlar. 

 



I. Şebeke Hizmetleri 
II. Teknolojiler ve Boyutlar 

III. Lokasyon Seçimi 

Enerji depolama alanı kurmak için doğru konumların belirlenmesi ve tanımlanması için rehberlik 

sağlar. Böylece tüm paydaşlar için enerji depolama kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasını 

sağlar.[4] 

 

V. ES-Select™ Tool 

ES-Select ™ Aracı, farklı elektrik enerjisi depolama teknolojilerinin anlaşılmasını ve basit, görsel 
olarak karşılaştırmalı bir formda amaçlanan uygulamalar için uygunluğunu geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Teknik ve finansal parametrelerdeki belirsizlikleri istatistiksel dağılımlar olarak 
ele alır.[5] 

VI. SAM (System Advisor Model) 

Sistem Danışmanı Modeli (SAM) yenilenebilir enerji endüstrisine dahil olan kişiler için karar 

vermeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir performans ve finansal modeldir. SAM, modele girdi 

olarak belirttiğiniz kurulum ve işletim maliyetlerine ve sistem tasarım parametrelerine bağlı olarak 

şebekeye bağlı güç projeleri için enerji tahminleri ve maliyet tahminleri yapar. 

SAM'ın performans modelleri, bir sistemin elektrik üretimini saat başına hesaplar yaparak, sistemin 

tek bir yılda elektrik üretimini temsil eden 8.760 saatlik bir değer üretir. Saatlik ve aylık performans 

verilerinin tablolarını ve grafiklerini görüntülenerek sistemin performans özelliklerini ayrıntılı 

olarak incelenebilir veya daha genel performans değerlendirmeleri için sistemin toplam yıllık çıktı 

ve kapasite faktörü gibi performans ölçümleri kullanılabilir.[6] 

VII.   HOMER Energy 

HOMER Pro® microgrid yazılımı tüm sektörlerde mikrogrid tasarımını optimize etmek için küresel 
standartlarda kullanılan bir sistem modelleme programıdır. Bu yazılım sistem için seçilecek en iyi 
parça ve bu parçanın boyutlarını ve miktarına karar verilebilecek sonuçlar üretir.  

Teknoloji çeşidindeki fazlalık, maliyetlerdeki değişiklikler ve enerji kaynaklarının kullanılabilirliği 
bu kararları zorlaştırırken, HOMER'in optimizasyon ve duyarlılık analiz algoritmaları, birçok olası 
sistem konfigürasyonunu değerlendirmeyi kolaylaştırır. 

Depolama sistemleri için modül içeren program, uygun batarya teknolojisinin seçilmesi, kapasite 
ve uygun evirici seçilmesi için yardımcı olmakla birlikte fayda maliyet analizlerin yapılabilmesi için 
de olanak sağlar. [7] 

 

 

 

 

 

 



 

Yapılan Simülasyon Çalışmaları 

Batarya simülasyonunun EMTP-RV programında yapılacağı öngörülüp, programda aşağıdaki enerji 
depolama sisteminin bağlantı şematiği üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu süreçte simülasyon 
programında gerekli invertör ve komponent seçimleri, seçilen komponentlerin boyutlandırılması 
ve bağlantıları üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak süreçte karşılaşılan bazı problemler, 
EMTP-RV programında bu problemlerin çözülmesi için kullanılan bir handbook, forum ya da 
internet sayfası bulunmaması sebebiyle çözümsüz kalmıştır. 

TÜBİTAK MAM’da görev yapmakta olan ve EMTP-RV, ATP gibi programlarda çalışmalar yapan 
Özgür Karacasu ile yapılan görüşmelerde, bu programlarda yapılan batarya modellemelerinin zor 
olduğu ve karşılaşılan problemlerin çözümsüz kaldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu programlarda 
batarya modellemesi için henüz yeterli altyapının oluşmadığı ve zamana ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. Tarafımızca bu programlarda yapmaya başladığımız çalışmalara bir süre devam 
etmiş bulunmakla birlikte, istenilen sonuca varılamamıştır. 

Şematik çıkarma süreci 2018/1. Dönemi’nde ve devam eden 2 ayda da devam etmiştir. EMTP-RV 
programında karşılaşılan problemlerin vakit alması sebebiyle diğer simülasyon programları 
araştırılarak başka bir yazılıma yönelmeye karar verilmiştir.  

Yapılan modelleme çalışmalarının ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 1: İnvertör Devresi 

 



 

Şekil 2: PI Kontrol Devresi 

 

 

Şekil 3:State of Charge basit yönetimi (BMS) 



 

Şekil 4:DC-DC yükseltici (PI kontrollü yükseltme) ve genel batarya şematiği 
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A. DÖNEM RAPORU 
 
1. DÖNEM FAALİYETLERİ 
 
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 
 
1.1 

Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 1, Sıra No: 4 Proje Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

1.01.2018- 31.12.2019 Süresi (Ay) 24 Ay 

 
2018/2.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Projenin geç Kabul edilmesi ve proje başlangıç süresinin revizesi için TÜBİTAK ve 
ortaklar ile iletişim kuruldu. Proje başlangıç toplantısı yapıldı. Ayrıca her bir 
paydaşın 6 aylık dönem içerisinde yapacağı işler iş paketi temel alınarak tüm 
paydaşlar ile gözden geçirilmişti. Bunun haricinde de her ayın 2. Haftasının ilk günü 
proje web conferansları yapılmasına karar verilmişti. 

 
2018/2.nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 

2018/1. döneminde verilen kararlar doğrultusunda proje yönetim çalışmaları aynı 
şekilde devam etmiştir. 
 
 

 
 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
 

 
Herhangi bir çıktı bulunmamaktadır. 
 
 

 

AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “ 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve 

Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama 

Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “1511 

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları ”ndan yararlanılmalıdır. 
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Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 3, Sıra No: 6 Sistem Simülasyonlarının Yapılması 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

16.04.2018-01.11.2018 Süresi (Ay) 6.5 Ay 

 
2018/2.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

2018 1. Döneminde birtakım analiz programları incelenmiş ve rapor olarak 
sunumlmuştur. Bu similasyon programlarında EMTP-RV ile devam edilemeyeceği 
görülmüş ve CYME simulasyon program ve Homer simülasyon programıyla 
ilerlenmeye karar verilmiştir. Geçtiğimiz dönemde “EK-2 Simülasyon Programları 
Analizi Raporu” da paylaşılmıştır. 

 
2018/2.nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
 

Bu dönem içerisinde yapılan similasyon çalışmalarında 2018/1. Döneminde karar 
verilen simülasyon programlarıyla ilgili simülasyon çalışmaları yapılmıştır. EK-1 
CYME Gerilim Düşümü Simülasyon Raporu ve EK-2 Mikroşebeke Simülasyon 
Raporu olmak üzere de 2018/2. Dönem raporunda paylaşılmıştır. 
 
Simülasyon çalışmalarında incelenmek istenen iki farklı durum bulunmakta olup bu 
durumların çalışıldığı simülasyon yapılmıştır. İncelenecek olan durumlar; 
 

1. Dağıtım şirketine belirli şebeke segmentlerinde, gerilim ve teknik kayıp 
konularında destek olunması (CYME)  

2. Dağıtım bölgesinde şebekeden bağımsız çalışan batarya depolama sistemi 
içeren mikroşebeke konsepti içerisinde fayda maliyet analizi yapılarak hangi 
durumlarda mikroşebeke yaratmanın doğru olduğunun saptanması. 
(HOMER) 

 

Yapılan simülasyon çalışmaları için öngörülmüş olan zaman aralığı 6,5 ay olmak ile 
birlikte, simülasyon gereksinimlerinin projenin 2019/1. Döneminde de gerekli olması 
durumu sebebiyle bu iş paketi 2019/.1 Dönemine kadar genişletilmiştir. İş akışında 
ve diğer proje paydaşlarının yürütmekte olduğu işlerde herhangi bir gecikme 
durumu yaratmaması sebebiyle de iş planı çizelgesinde revize yapılmamıştır. 
 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 

EK-1 CYME - Gerilim Düşümü Simülasyon Raporu  
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EK-2 Homer - Mikroşebeke Simülasyon Raporu 
 

 Projede yapılan nitelikli hizmet alımlarının ve işbirliklerinin proje içerisindeki yerini 
açıklayınız: 

 

Nitelikli hizmet alımlarının ve işbirliklerinin proje içerisindeki yeri; akademik 
danışmandan, simülasyonların içerikleri ve incelenen durumlar hakkında akademik 
destek alınmıştır. 
 
 

 

 

 

Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi 

Proje Numarası 1160438 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 4, Sıra No: 9 Sistem Test Süreçleri Hazırlıkları 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.10.2018-01.07.2019 Süresi (Ay) 10 Ay 

 
2018/2.nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Proje 2018/2. Döneminde başladığı için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 
2018/2.nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

First Questions that we need to answer 
 

1. What is the business plan? 
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a. What are we trying to achieve? 

i. Elektrik Dağıtım Şebekesinde orta gerilim ve alçak gerilim 

seviyesinde bulunan batarya sistemini kontrol eden batarya 

yönetim sistemi (BYS) ve enerji yönetim sistemi (EYS) 

geliştirilmesi ve oluşturulacak bulut tabanlı bir alt yapı 

üzerinden birden fazla batarya sisteminin EYS’ye gönderilen 

kararlar doğrultusunda yönetilmesi. 

b. What will be the value that we are trying to address? 

i. Farklı kullanım modellerinin oluşturulması ile  

o Dağıtım şirketine belirli şebeke segmentlerinde, gerilim 

düşümü ve teknik kayıp konularında destek olunması  

o Dağıtım bölgesinde şebekeden bağımsız çalışan batarya 

depolama sistemi içeren mikroşebeke konsepti 

içerisinde fayda maliyet analizi yapılarak hangi 

durumlarda mikroşebeke yaratmanın doğru olduğunun 

saptanması. 

o Dağıtık şekilde şebekede bulunan bataryaların ticari 

durumlarının değerlendirilmesi ve hangi durumlarda 

ticari bir fayda yaratacağının tesbiti 

c. How many use cases that we are addressing and how will they work 

in an optimal way? Yukarıda belirtilen kazançların sağlanabilmesi için 

3 farklı kullanım modeli düşünülmüştür. 

i. Gerilim desteği ve teknik kayıp temelinde şebeke destek 

faliyetlerinde bulunması  

ii. Kırsal alanlarda şebeke kurma maliyetlerinin adacık şeklindeki  

kurulabilecek sistemler ile kıyaslanması 

iii. Dağıtım şebekesinde bulunan birden fazla batarya sisteminin, 

eş güdümlü ve optimum olarak çalıştırılması ile ticari faaliyetler 

sağlanması 

 

 

 

 

 

2. What will be our data sources to address the business problem? 

a. The relation of the data types, which parameters that we need to 

address? (Use case timeline bizim farklı parametrelerimiz olabilir.) 
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i. Sistem OG’de de AG’de kurulabilir. AG’de müşteri panosuna 

kurmak daha faydalı gözüksede, fiziksel zorluklar sebebiyle AG 

baraya da kurulabilir. Toplanabilecek veri tipleri; depar analizör 

cihazı, OSOS sayaçları OG taraftaki tüketim bilgisini almak 

için, SCADA sistemi mevcut ise SCADA verileri. 

ii. İlgili analiz için farklı tiplerdeki PV üretim verileri, Sisteme 

entegre edilecek olan jenaratör bilgileri, farklı tipteki batarya 

sistem bilgileri ve bunlar ile birlikte de şebeke kurulum ve micro 

grid kapsamında karşılamak için gerek toplam yük miktarı 

bilgisi (OSOS yük profili olarak düşünülebilir.) 

iii. Hangi node noktalarında bataryaların olduğunun bellirlenmesi, 

bataryaların ne kadarlık bir esneklik sağlayabileceklerinin 

belirlenmesi, saatlik bazda basit bir fiyatlama bilgisi ve ilgili 

node noktalarındaki talep tahmininin yapılması, bunun için de 

ilgili şebeke kesitindeki node noktalarındaki tüketim bilgileri. 

 

b. What kind of features (variables) derived from these data sources? 

[List of features] 

Bu 2.a.i için 

i. AG depar yüklenmeleri  

ii. OSOS tüketim bilgileri 

iii. İlgili SCADA veri setleri 

Bu 2.a.ii 

i. PV Bilgisi 

ii. Jenarötör bilgisi 

iii. OSOS, Karşılanması öngörülen toplam yük bilgisi 

(Saatlik bazda) 

iv. Mevsimsellik bilgisi 

v. Batarya özellik bilgisi 

vi. Basit bir saatlik bazda fiyatlama bilgisi 

Bu 2.a.iii 
i. Şebeke empedans bilgisi 

ii. Batarya ünitelerinin şebekedeki konumlanacağı node 

bilgisi 

iii. Bataryaların sağlayabilecekleri esneklik bilgisi 

iv. Portföl haline getirebilecek batarya sayısı 
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v. Mevsimsellik bilgisi 

vi. Talep tahmini içeren gereki diğer bilgiler 

c. Why do we think that these features are relevant to predict or 

understand the issue? 

“Second Questions that we need to answer” kısmı 2019/1. Döneminde 

detaylandırılacaktır. Aşağıda belirtilenler nasıl bir bakış içinde olduğu göstermek 

için belirtilmiştir. 

Second Questions that we need to answer 
 

3. Veri Hazırlığı 

2019/1. Döneminde detaylandırılacak olan durum çalışmalarından üçüncüsü olan 
“Dağıtık şekilde şebekede bulunan bataryaların ticari durumlarının değerlendirilmesi 
ve hangi durumlarda ticari bir fayda yaratacağının tesbiti” çalışmalarındaki 
tahminlemede kullanılacak olan yöntemlerin anlaşılması için aşağıdaki şematik 
kullanılacaktır. 
 

 

Yukarda görülen şemada yapılacak olan tahminleme için iki farklı yöntem grubu 
olarak belirtilmiştir. Bu yöntemler sınıflandırma ve regresyon tekniklerinin alt 
kırılımlarını içeren bir yapıdadır. Regresyon yöntemi sayısal verilerin incelendiği, 
sınıflandırma yöntemi ise daha çok nicel verilerin incelendiği büyük veriler için 
kullanılmaktadır.  
 
Eğitilecek ve test edilecek verilerin seçim yüzdesi tahminleme önyargısını 
yaşamamak için önemli olmaktadır. Veriler kullanım amaçlarına göre birbirlerine 
dönüştürelerek (kategori verisi sayısal bir veriye dönüştürülebilir.) tahmin doğruluk 
yüzdesine göre uygun method seçilecektir. Seçilen method planlanan amaçlara 
uygulanacak ve çıktı sağlanacaktır. 
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a. Specify how these data are integrated to produce the format required 

for data mining – what constitutes an instance?  

b. Data preprocessing – cleaning (incorrect entries, multiple IDs per 

entity, spelling etc.), duplicate entries, missing values, discretization, 

normalization, transformation...  

c. Selection of instances 

4. Modeling  

5. Evaluation  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Şekil 
2: Cross-industry standard process for data mining 

 

Not: Yukarıda şekil 2’de belirtilen “Veri madenciliği için sektörler arası standart 
süreçe” göre bir şematik çizilmeye çalışışmıştır. Kaynakların yabancı olması 
sebebiyle şema içerikleri yabancı dilde gösterilmektedir. 
 
 
 Projede yapılan nitelikli hizmet alımlarının ve işbirliklerinin proje içerisindeki yerini 

açıklayınız: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining
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Nitelikli hizmet alımlarının ve işbirliklerinin proje içerisindeki yeri; akademik 
danışmandan, simülasyonların içerikleri ve denenen durumlar hakkında akademik 
destek alınmıştır. 
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2. PROJE PLANINA UYGUNLUK 
 
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI 
 

 
 
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

İş Paketi 
No 

İş Paketinde 
Öngörülen 
Adam-Ay 
Toplamı 

Dönem İçinde 
Gerçekleşen Adam-Ay 

Toplamı 

İş Paketinde Bu Dönem 
Dahil Gerçekleşen 
Birikimli Adam-Ay 

Toplamı 

Gerçekleşmel
erdeki Sapma 

Sapmanın Gerekçesi 

İş Paketi 1- Sıra 
No: 4 Proje 

Yönetimi 
4,8 1,11 2,3 - Herhangi bir sapma bulunmamaktadır. 

İş Paketi 3, Sıra 
No: 6 Sistem 
Simülasyonlarını
n Yapılması 

6,53 3,5 5,1 
1,43 Adam/Ay 

eforu 

Proje çerçevesinde simulasyonların 
önemli bir yer teşkil etmesi sebebiyle, 
projenin devamında da simulasyon 
gereksinimini karşlamak için 1,43 
adam/Ay’lık efor sonraki döneme 

bırakılmıştır. 

İş Paketi 4 Sıra 
No: 9 Sistem 
Test Süreçleri 

Hazırlıkları 

7,2 0,95 0,95 - Herhangi bir sapma bulunmamaktadır. 

      

TOPLAM      
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2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111’de 
M013 

Formundaki 
Sıra No 

Alet/Teçhizat/Yazılım 
Adı 

Alımı 
Gerçekleşen 

Dönem 

Proje 
Önerisindeki 

Adet 

Alımı 
Gerçekleşen 

Adet 
Sapmanın Gerekçesi 
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2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111 
M016 

Formundaki 
Sıra No 

Malzeme 
Adı 

Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak 
Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama 

Dönemi Sapmanın Gerekçesi 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alımı 
(Akademik Danışmanlık) 

2018/2’nci Dönemi 

Danışmanlık sözleşmesinin hazırlanması ve hukuksal olarak şirket 
tarafından incelenmesinin çok zaman alması. 
2019/1. Döneminde geçmişe dönük eforlar temel alıp, ilgili hakedişler 
yapılacaktır. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



1501 

 16/21 

 
 
 
2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş Paketi No 
Planlanan 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşe
n Başlama 

–Bitiş 
Tarihi 

Plan
lana

n 
Süre 
(Ay) 

Gerçekl
eşen 
Süre 
(Ay) 

Sapma 
(Ay) 

Ger
ekçe

si 

Dönem 
İçinde 

Çalışılan 
Süre 

Bu Dönem 
Hariç İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bu Dönem 
Dahil İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Paketi 1- Sıra No: 4 Proje 
Yönetimi 

01.01.2018- 
31.12.2109 

01.01.20 18 
- 31.12.21 
09 

24 
Ay 

12 Ay - - 6 Ay %25 %50 

İş Paketi 3, Sıra No: 6 
Sistem Simülasyonlarının 
Yapılması 

16.04.2018- 
01.11.2018 

16.04.2018- 
01.11.2018 

8 Ay 9 Ay - - 5 %18,75 %78 

İş Paketi 4 Sıra No: 9 
Sistem Test Süreçleri 
Hazırlıkları 

01.10.2018-
01.07.2019 

01.10.201
8-
01.07.201
9 

10 
Ay 

2 ay - - 2 Ay - %20 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı 
Planlanan Zaman 

Aralığı 
Gerçekleşen 

Tarih 
Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi 
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2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
 

 
1. Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği : 

 
Proje faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kapsam değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2. Kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği : 
    1. Süre değişikliği 
 
Herhangi bir süre değişikliği bulunmamaktadır. 
 
 
 

2. Kaynak/bütçe değişikliği 
İlgili dönem içerisinde herhangi bir kaynak/bütçe değişikliği bulunmamaktadır.   

 
2.3. PROJE YÖNETİMİ   
 

 
1. Proje yönetimine ilişkin bilgi veriniz. 

 
2018/1. Dönem çalışmalarında proje yönetimi ile ilgili alınan kararlar çerçevesinde proje 
ortakları her ay düzenli olarak toplantı yaparak mevcut çalışılan paketlerdeki ilerlemeler ile 
ilgili birbirlerini bilgilendirmiş ve ortak çalışılan paketlerde konuşulması gereken konular 
birlikte değerlendirilmiştir.  
 
Proje Yürütücüsü Murat Can Sinim’in BEDAŞ’tan ayrılması sebebiyle, proje yürütücüsü Ali 
Özgün Çetin olmuştur.  
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3. PROJENİN ÇAĞRIYA UYUMLULUĞU/ AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 Çağrıya Uyumluluk 
 

 
Proje gelişimini çağrıya uyumluluk ve çağrı ile sağlanan kazanımlar açısından 
açıklayınız. 
 
Proje kapsamında iş paketlerinde 2018/2. Döneminde yapılan çalışmalar çağrıya başvuru 
zamanında hazırlanan proje dosyasındaki içerik ile uyumlu olarak sürdürülmektedir. Çağrı 
kapsamında hedeflenen dağıtım şebekesinde uygulanabilir, teknik kayıplar azaltacak, enerji 
verimliliğini artıracak, güç kalitesi ve buna bağlı olarak tüketici memnuniyetin artırılmasını 
sağlayacak hem yazılım hem de donanım tabanlı bir yapının oluşturulmasıdır. Oluşturulacak 
yapıdan beklenen kazanımların sağlanması için gerekli durumların belirlenmesi ve buna 
bağlı olarak veri ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması çağrı kapsamında sağlanan kazanımlardır. 
 
 

 
 
 
3.2. Ar-Ge Kazanımları 
 

 
Projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
2018/2. Dönem kapsamında yapılan çalışmalarda batarya depolama sistemlerinin fayda 
sağlayacağı durumların belirlenerek iki farklı simülasyon programında iki farklı durum için 
modelleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılarak batarya depolama sistemlerinin 
şebeke ve mikroşebeke üzerindeki belirlenen durumları incelenerek depolama sistemlerin 
simülasyon çalışmalarında kullanım kazanımları elde edilmiştir.  
 
 Ayrıca veri hazırlığı aşamasında belirlenen durumlar ile ilgili gerçek sistemden elde edilmiş 
uzun dönem verilerden hangilerinin proje kapsamında faydalı olacağı belirlenmiştir. Bu 
şekilde dağıtım şebekesinin farklı noktalarından alınan verilerin proje kapsamındaki etkileri 
ile ilgili bir kazanım elde edilmiştir. 

 
 
4. EK/TAMAMLAYICI BİLGİLER 
 

 
1. Proje kapsamında yapılan nitelikli danışmanlık ve hizmet  (yurtiçi/yurtdışı Ar-

Ge, üniversite, Araştırma Merkezi vs)  alımlarına ilişkin kişi ve özel firmalarla 

yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. 

 
Akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili danışmanlık sözleşmesinin hazırlanması ve hukuksal 
olarak şirket tarafından incelenmesinin çok zaman almasından dolayı 2018/2. Dönemi içinde 
sözleşme imza süreci tamamlanamamış, 2019/1. Döneminde sözleşme sunulacak olup 
2018/2. Döneminde akademik danışmanlık hizmeti danışman hocadan alınmaya devam 
edilmiştir. 2019/1. Döneminde geçmişe dönük eforlar temel alıp, ilgili hakedişler yapılacaktır. 
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2. Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna 

eklenmelidir.  

    2018/2. Döneminin ilk üç aylık kısmında Murat Can Sinim projede çalışmış olup 
sonrasında BEDAŞ’dan ayrılması sebebiyle projeden çıkarılmıştır. Onun yerine projeye 
Orkun Çetinkaya dahil edilmiştir. EK-3 olarak yeni katılan personelin özgeçmişi eklenmiştir.  

 

3. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman varsa 

ekleyiniz. 

 
 

 

 

B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK 

RAPORU (AGY500) 

 
AGY311 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali 

müşavir tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ve destekleyici formlar 

ile birlikte) bulunmalıdır. 

 
C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 371) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE) 

 
Projenin son döneminde AGY371 proje sonuç raporu PRODİS üzerinden elektronik olarak 

doldurulmalıdır. 

 



EK-1 CYME Gerilim Düşümü Simülasyon Raporu 

 

Simülasyonlar ile denenmek istenen 2 durum bulunmakta olup bu durumlardan bir tanesi olan 

“Dağıtım şirketine belirli şebeke segmentlerinde, gerilim ve teknik kayıp konularında destek 

olunması” ile ilgili yapılan çalışma içeriği ve elde edilen sonuçlar hazırlanan bu raporda verilmiştir. 

 

Gerilim ve teknik kayıp sorunlarının çözümü için, BEDAŞ şebekesinde bu sorunların yaşandığı bir 

bölgenin belirlenmesi, batarya sistemi ile sorunların çözülebildiğinin gösterilmesi ve şebekeye 

olabilecek etkilerinin ortaya çıkarılması önem arz etmektedir.  

 

BEDAŞ firmasının sorumlu olduğu İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Beyazıt bölgesi, gün 

içerisindeki tüketimin yoğunluğunun çok fazla olduğu ve bu sebeple de gerilim düşümlerinin 

yaşandığı bir dağıtım bölgesidir. Ancak bu bölge tarihi yarım ada üzerinde olması sebebiyle yeni 

şebeke yatırımlarının yapılmasının güç olduğu ve hatta bazı noktalarda mümkün olmadığı bir 

bölgedir. 

 

Bu sebeple proje kapsamında yapılmış olan simulasyon çalışmalarında bu bölgeye ait dağıtım 

şebekesi kullanılmıştır.  

 

Simülasyon çalışmaları için incelenen bölge “Aksaray TEİAŞ Şalt Merkezinden” beslenmekte 

olup, şalttan çıkan Orta Gerilim (OG) fiderlerinden şebeke yatırımının yapılmasının zor olduğu 

“Aksaray fideri” seçilmiş ve CYME simülasyon programında modellenmiştir. Aksaray TEİAŞ 

şalttan çıkan tüm OG fiderlerinin modellenmesi hem yarar sağlamayacağı hem de çok yüksek bir 

adam/ay oranı gerektirmesi sebebiyle de yapılmamıştır. 

 

Aksaray fiderinin beslenmekte olduğu trafo listesi şekil 1’de verilmiştir. Bu trafolardan gün içi 

yüklenmesi çok fazla olan ve alçak gerilimdeki (AG) gerilim düşümü sebebiyle Beyazıt İşletme 

Müdürlüğüne şikayet kaydı oluşturulan 2432 TM numaralı trafo merkezi seçilmiştir. 2432 TM 

numaralı trafo merkezinin beslediği tüm AG fiderleride CYME programı üzerinde modellenmiştir.  

 

 



 
 

Şekil 1: Aksaray Fiderinin Beslediği ve Yüklenmesi %80'nin üzerindeki Trafolar 

 

Aksaray fiderinin beslediği hatlar Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) modeli ve tek hat şeması 

incelenerek modellenmiştir. CYME üzerinde oluşturulan model Şekil 2’de görülmektedir. Şekil de  

yeşil daire ile işaretlenen kısım 2432 TM nolu trafo merkezinin olduğu noktayı göstermektedir. 

İŞLETME TM NO MÜLKİYET TRAFO_GUCU GERİLİM DEMAND YÜKORANI Seçilen Trafo

BEYAZIT 2270/1 TM BEDAŞ 1250 kVA 10,5/0,4kV 3001 240

BEYAZIT 2190/2 TM BEDAŞ 1250 kVA 10,5/0,4kV 1196 96

BEYAZIT 2395/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1516 95

BEYAZIT 2432/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1520 95 Aksaray TM 2110 F1

BEYAZIT 2290/2 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1524 95

BEYAZIT 2417/1 TM BEDAŞ 2500 kVA 10,5/0,4kV 2345 94

BEYAZIT 2080/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1490 93

BEYAZIT 2113/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1442 90

BEYAZIT 2102/1 TM BEDAŞ 2500 kVA 10,5/0,4kV 2192 88

BEYAZIT 2106/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1408 88

BEYAZIT 2288/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1384 87

BEYAZIT 2280/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1376 86

BEYAZIT 2314/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1372 86

BEYAZIT 2018/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1354 85

BEYAZIT 2111/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1358 85

BEYAZIT 2190/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1364 85

BEYAZIT 2077/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1348 84

BEYAZIT 2705/1 TM BEDAŞ 2500 kVA 10,5/0,4kV 2070 83

BEYAZIT 2122/1 TM BEDAŞ 2500 kVA 10,5/0,4kV 2035 81

BEYAZIT 2205/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1296 81

BEYAZIT 2281/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1298 81

BEYAZIT 2711/1 TM BEDAŞ 1250 kVA 34,5/0,4kV 1012 81

BEYAZIT 2772/1 TM BEDAŞ 2000 kVA 10,5/0,4kV 1625 81

BEYAZIT 2132/2 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1300 81

BEYAZIT 2013/1 TM BEDAŞ 1600 kVA 10,5/0,4kV 1286 80

Şekil 2: Aksaray fiderinin beslediği hatları gösteren CYME şebeke modeli 



 

 

OG’de yapılan modellemede OG fider (OG Kablo 3x1x240xCu) için kullanılan kablo 

parametreleri şekil 3’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG yapılan modellemede AG fider (AG Kablo 1x3_CU) için kullanılan kablo parametreleri şekil 

4’de verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2432 TM’sinin beslediği AG hatlar Şekil 5’de oluşturulan model üzerinde görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: 2432 AG Fiderleri ve Gerilim Düşümünün Yaşandığı AG Fiderler 

Şekil 3: OG Fider Modelleme Değerleri 

Şekil 4: AG Fider Modelleme Değerleri 



AG’de yapılan yük akışı çalışması sonucunda elde edilen gerilim değerleri incelendiğinde, hatlarda 

kırmızı ile gösterilen yerlerde gerilim düşümleri olduğu gözlenmiş ve gerilimlerin 0,74 pu 

seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

 

 
Şekil 6: AG Modelde Yük Akışı Sonuçlarına Göre Yaşanan Gerilim Düşümleri 

 

CYME simülasyon programında yapılan “Optimal Voltage Regulation Replacement” analizine 

göre, gerilim düşümünün engellenmesi için bataryanın konulabileceği AG’deki lokasyonlar Şekil 

7’de yeşil ile belirtilmiştir. 

 



 
Şekil 7: Gerilim düşümünü engellemek için bataryaların konulması gereken şebekedeki noktalar 

 

Şekil 8’de 125 kW’lık iki farklı depolama ünitesi şekil 7 de belirtilen yerlere kurulduğunda gerilim 

düşümlerinin giderildiği ve gerilim seviyesinin ilgili AG fiderinde 0,89 pu seviyesine çıktığı, faz 

nötr geriliminin de 206 V’a çıktığı Şekil 9’daki simülasyon sonucunda görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 8: Gerilim Düşümünün Giderilmesi Durumu 

 

Yapılanbu similasyon çalışmasının amacı enerji depolama sistemlerinin AG tarafta gerilim 

parametlerini iyileştirebileğini görmek için modellenmiş ve parametler bu amaça göre 

belirlenmiştir. 



 

 

 

 



 

   

HOMER OFF-GRID RAPORU 
 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
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Giriş 
  

Off-grid şebekeler genellikle kırsal alanlarda şebeke hattının bulunmadığı ya da şebeke hattının 

çekilmesinin zor olduğu bölgelere kurulur. Bu tip bir sistemlerde güç kaynağı olarak yerine bağlı olmakla 

birlikle genellikle güneş ya da rüzgâr enerjisi kullanılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili olması 

sebebiyle enerji depolama sistemleri de bu sistemlerde yer alır. Olası herhangi bir enerji kesintisinde 

yükü karşılayabilmesi için jeneratörlerde bu sistemlerde kullanılır. 

Bu raporda Jeneratörün yıl boyunca minimum çalıştığı durum ile maliyet açısından en uygun durum 

karşılaştırılmıştır. 

 

Tüketim Verileri 
 

Tüketim profili bir trafodan alınan saatlik bazda güç tüketimi bilgilerinin programa girilmesiyle 

oluşturuldu. Simülasyon programı olarak HOMER kullanılmıştır. 

Şekil 1’de programa girilen her ayın ilk gününe ait saatlik güç tüketimi verilerinin oluşturduğu yıllık 

tüketim grafiği görülmektedir. Yük tipi alternatif akım (AC) olarak belirlenmiştir. Bu yük profilinde yıllık 

maksimum 9.81 kW güç değerine ulaşılmıştır. Günlük ortalama harcanan enerji miktarı ise 91.2 kWh. 

Yıllık tüketilen enerji ise 33,222kWh’dir. 

 

 

Şekil 1. Yıllık tüketim profili 
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Şekil 2’de ise tüketimin aylara göre dağılımı gösterilmiştir.  Tüketimin en yoğun olduğu ay Mart en az 

olduğu ay ise Temmuzdur. 

 

 

Şekil 2. Saatlik bazda tüketim profili 

 

Simülasyon 
 

Şebekede bağımsız olarak dizayn edilen sistem Şekil 3’de görüldüğü gibi güneş enerjisi sistemi, enerji 

depolama sistemi, jeneratör ve çift taraflı konvertörden oluşan bir sistemdir. Batarya olarak yüksek 

enerji ve güç kapasitesine sahip olması ve şarj/deşarj sarısının fazla olması sebebiyle lityum iyon piller 

tercih edilmiştir.  
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Şekil 3. Off-grid sistemin dizaynı 

Tüketim grafiğine göre yükü karşılayıp herhangi bir kesintiye neden olmamak için uygun büyüklükte 

jeneratör, fotovoltaik sistem ve batarya kapasiteleri belirlenmiştir. Kullanılan komponentlerin ortalama 

fiyatları Tablo 1’de gösterilmiştir. Fiyatlar internet üzerinden araştırılmış olup günceldir. Homer dizel 

jeneratörün işletme ve bakım maliyetini saat bazında girdi olarak aldığı için saatlik ücreti yazılmıştır. 

 

Tablo 1.  Komponentlerin maliyeti 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan Homer programı hesaplamaları saatlik bazda yapmaktadır. Yıl boyunca her saatte, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi karşılayıp karşılayamayacağına bakar. Eğer karşılayamıyorsa 

şebeke ya da jeneratör gibi kaynakların devreye girmesini sağlamaktadır. Kaynakların birim güç ya da 

enerji maliyetini kullanarak yükü karşılayacak kombinasyonlar yapıp bunların arasından maliyeti en 

düşük sistemi seçer.  

Bu çalışmada Tablo 2’de görüleceği gibi 2 farklı durum oluşturulmuştur. Bu durumlar Homer’in yaptığı 

kombinasyonlar arasından maliyeti en düşük olan ile jeneratörün en az çalıştığı durumlardır. 

 

 

 

 

 

 
Komponentler 

Dizel 
Jeneratör 

(1kW) 

PV Sistem 
(1kW) 

Li-ion 
Bataya 
(1kWh) 

Kurulum ve 
Yenileme 
maliyeti (TL) 

1500 8198 5446 

İşletme ve 
Bakım maliyeti 
(TL) 

2/saat 1000/yıl 27/yıl 
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Tablo 2.  Komponentlerin kapasiteleri 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulan her iki durumda da Homer kontrol metodu olarak yük takibini (Load Following) kullanmıştır. 

Bu metotta jeneratör yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ve ihtiyaç duyulan yük kadar gücü sisteme veriyor. 

Batarya yalnızca sistemdeki fazla enerjiden şarj oluyor. 

Jeneratör dizel yakıtla çalışıyor. Dizel yakıtın litre fiyatı 6₺ olarak belirlenmiştir. Kullanılan bataryaların 

her ikisinin de minimum SOC (şarj durumu) %20 olarak belirlenmiştir. Bataryalar simülasyona %100 şarj 

durumu ile başlamaktadırlar. Off-grid sistemin kurulacağı alan Sivas ili olarak belirlenmiştir. Fotovoltaik 

sistem için gerekli olan sıcaklık ve radyasyon verilerini HOMER belirlenen lokasyona göre internetten 

alıyor. 

Projenin ömür süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar 
 

1.Durum 

İlk durumda ki sistemde 40kW’lık bir PV sistemi kurulmuştur. Şekil 1.1’ de görüleceği gibi PV sisteminin 

yıllık ürettiği maksimum güç 42 kW’tır. Bu PV sisteminin yıllık ürettiği enerji 63,576 kWh’dir. Toplamda 

tüketilen enerji miktarının 33,222 kWh olduğu düşünürsek tüketimin yaklaşık 2 katı kadar PV sistemi 

üretim yapıyor. Yıllık çalışma saati ise 4,384 saattir.  

 

 Dizel 
Jeneratör 
(kW) 

PV Sistem 
(kW) 

Li-ion Bataya 
(kWh) 

1. Durum  
 

15 40 85 

2.Durum 15 25 67.2 
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Şekil 1.1. Fotovoltaik sistemin yıllık üretim grafiği 

 

Sistem kullanılan 85kWh 185 kW kapasiteye sahip lityum-iyon NMC (Nikel mangan kobalt oksit) türünde 

bir batarya kullanılmıştır. Bu batarya %100 DoD (derin deşarj durumu) ve 1C deşarj hızında 5000 şarj-

deşarj sayısına sahiptir. Bataryanın minimum SOC (şarj durumu) %20 olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla 

85kWh’lik bir bataryanın kullanılabilir kapasitesi 68kWh olmuştur. Min. SOC ‘ın %50- 60 gibi bir değerde 

olması bataryanın kullanılabilir kapasitesini azaltıyor dolayısıyla aynı sistemdeki jeneratör daha fazla 

devreye giriyor. %20 min. SOC durumuna göre bataryanın yıllık enerji kaybı daha az oluyor aynı zamanda 

bataryanın ömür süresi derin deşarj durumundan kaçınıldığı için artmış oluyor. Şekil 1.2’de görüleceği 

gibi batarya tüketimin en yoğun olduğu Mart ayında maksimum 7.03 kW değerine ulaşıyor. Batarya 

devreye girmeye başladıktan 2 saat sonra 7.0.3 kW değerine ulaşıyor. 

 

Şekil 1.2. Bataryanın yıllık şarj-deşarj profili 
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Bu durum da dizel jeneratörün yıllık toplam 677 saat çalışıyor. Toplamda ürettiği enerji ise 2610 kWh. 

Şekil 1.3’de dizel jeneratörün yılın hangi zamanlarında ne kadar güçte devreye girdiğini görebilirsiniz. 

Jeneratör maksimum 5.9 kW’lık bir güç üretiyor. Yıllık ortalama olarak verdiği güç ise 3.85 kW.  Yıl 

boyunca harcadığı yakıtın litresi ise 1284.  

 

 

Şekil 1.3. Dizel jeneratörün yıllık üretim grafiği  

Sistemin tüketiminin en yoğun olduğu zamanda komponentlerin genel çalışma prensibini Şekil 1.4’ de 

gösterilmiştir. PV’nin enerji üretimini gerçekleştirdiği zaman aralığında yük direkt PV’den karşılanıyor. 

PV’nin güç üretimin azaldığı veya yeni üretime başladığı sabah ve akşam saatlerinde batarya devreye 

giriyor. Bataryanın şarjının az olduğu durumlarda gücü karşılayamaması durumda ise jeneratör devreye 

girerek sadece karşılanamamış yük kadar sisteme güç üretiminde buluyor. 

 

Şekil 1.4. Komponentlerin yükü karşılama şekli. (Burada kırmızı çizgiler batarya deşarj gücünü, 

kahverengi çizgiler PV’nin üretimini, sarı çizgiler jeneratörü ve mavi çizgiler ise yükü temsil etmektedir.) 
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Batarya, Şekil 1.5’den görüleceği gibi PV’den ve Jeneratörden şarj oluyor. PV’nin üretim zamanı dışındaki 

aralıklarda, jeneratör devreye girmişse bataryayı da şarj ediyor.Dolayısıyla bataryanın herhangi bir enerji 

maliyeti bulunmuyor. Sadece sistemdeki fazlalık enerjiden şarj oluyor.  

 

Şekil 1.5. Bataryanın diğer kaynaklardan şarj olma şekli.  (Burada mor çizgiler batarya şarj gücünü, 

kahverengi çizgiler PV’nin üretimini, sarı çizgiler jeneratörün üretimini temsil etmektedir.) 

 

Sistemin genel elektriksel verilerini inceleyecek olursak, bu durum için tasarlanan 15kW’lık jeneratör ile 

40kW’lık bir PV sistemi yıllık toplam 66,186kWh enerji üretti.  33,222kWh yıllık tüketim profili olan bir 

yerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte komponentler seçilmiş oldu. Sistemin fazla enerji 

miktarı ise yıllık 30,722 kWh olurken sistemde yükün karşılanamadığı durum olmadı.  Sistemdeki bu fazla 

enerji miktarı batarya kapasitesinin arttırılması veya PV sistemin kapasitesinin azaltılması gerektiği 

anlamına geliyor. 

 

2.Durum 

İkinci durumda ki sistemde ise 25kW’lık bir PV sistemi kurulmuştur. Şekil 2.1’ de görüleceği gibi PV 

sisteminin yıllık ürettiği maksimum güç 26.5 kW’tır. Bu PV sisteminin yıllık ürettiği enerji ise 39,735 

kWh’dir. Toplamda tüketilen enerji miktarının 33,222 kWh olduğu düşünürsek tüketimden sadece birkaç 

kWh fazla bir üretim mevcut. Yıllık çalışma saati ise 4,384 saattir.  
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Şekil 2.1 Fotovoltaik sistemin yıllık üretim grafiği 

Sistem kullanılan 67.2kWh 19 kW kapasiteye sahip lityum-iyon demir fosfat (LPF) türünde bir batarya 

kullanılmıştır. Bu batarya için çevrim sayısı bilgisi HOMER’de mevcut değildir. Bataryanın minimum SOC 

(şarj durumu) %20 olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla 67kWh’lik bir bataryanın kullanılabilir kapasitesi 

53.76kWh olmuştur. Min. SOC ‘ın %50- 60 gibi bir değerde olması bataryanın hem kullanılabilir 

kapasitesini azaltıyor hem de jeneratörün daha fazla devreye girmesine neden oluyor. Fakat bataryanın 

ömür süresi derin deşarj durumundan kaçınıldığı için artıyor ve %20 min. SOC durumuna göre bataryanın 

yıllık enerji kaybı daha az oluyor. Şekil 2.2’de görüleceği gibi batarya tüketimin en yoğun olduğu Mart 

ayında maksimum 7.03 kW değerine ulaşıyor. Batarya devreye girmeye başladıktan 2 saat sonra 7.0.3 

kW değerine ulaşıyor. İlk durumda bataryanın kapasitesinin daha fazla olmasından dolayı ilk bataryanın 

şarj gücü daha fazla oluyor. 

 

Şekil 2.2 Bataryanın yıllık şarj-deşarj profili 
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Bu durum da dizel jeneratör yıllık toplam 1579 saat çalışıyor. Toplamda ürettiği enerji ise 6085 kWh. 

Şekil 2.3’de dizel jeneratörün yılın hangi zamanlarında ne kadar güçte devreye girdiğini görebilirsiniz. 

Jeneratör maksimum 7.06 kW’lık bir güç üretiyor. Yıllık ortalama olarak verdiği güç ise 3.85 kW.  Yıl 

boyunca harcadığı yakıtın litresi ise 2994. Jeneratör bu durumda ilk durumunda ki jeneratörün 2 

katından daha fazla çalışıyor fakat yıllık ortalama ürettiği güç ilk durumdakiyle aynı çıkıyor.  

 

Şekil 2.3 Dizel jeneratörün yıllık üretim grafiği 

 

Sistemin tüketiminin en yoğun olduğu zamanda komponentlerin genel çalışma prensibini Şekil 2.4’ de 

gösterilmiştir. PV’nin enerji üretimini gerçekleştirdiği zaman aralığında yük direkt PV’den karşılanıyor. 

PV’nin güç üretimin azaldığı veya yeni üretime başladığı sabah ve akşam saatlerinde batarya devreye 

giriyor. Bataryanın şarjının az olduğu durumlarda gücü karşılayamaması durumda ise jeneratör devreye 

girerek sadece karşılanamamış yük kadar sisteme güç üretiminde buluyor. Şekil 2.4 ile karşılaştıracak 

olursak aynı zaman aralıklarında jeneratörün daha fazla devrede kaldığı görülüyor. PV üretiminin az 

olmasından dolayı, gün içinde karşılanamayan enerji aynı zamanda bataryadan karşılanıyor.  
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Şekil 2.4. Komponentlerin yükü karşılama şekli. (Burada kırmızı çizgiler batarya deşarj gücünü, 

kahverengi çizgiler PV’nin üretimini, sarı çizgiler jeneratörü ve mavi çizgiler ise yükü temsil etmektedir.) 

Batarya, Şekil 2.5’den görüleceği gibi PV’den ve Jeneratörden şarj oluyor. PV’nin üretim zamanı dışındaki 

aralıklarda, jeneratör devreye girmişse bataryayı da şarj ediyor.  

 

Şekil 2.5. Bataryanın diğer kaynaklardan şarj olma şekli.  (Burada mor çizgiler batarya şarj gücünü, 

kahverengi çizgiler PV’nin üretimini, sarı çizgiler jeneratörün üretimini temsil etmektedir.) 
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Sistemin genel elektriksek verilerini inceleyecek olursak, bu durum için tasarlanan 15kW’lık jeneratör ile 

25kW’lık bir PV sistemi yıllık toplam 45,813kWh enerji üretti.  33,222kWh yıllık tüketim profili olan bir 

yerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte komponentler seçilmiş oldu. Sistemin fazla enerji 

miktarı ise yıllık 10,381 kWh olurken sistemde yükün karşılanamadığı durum olmadı.   

Tablo 3’de incelenen her iki durumun karşılaştırması verilmiştir. PV üretimindeki %10’luk bir düşüş, 

jeneratörün üretiminde %10’luk bir artışa sebep olmuş. Her iki durumda da aynı büyüklükte bir batarya 

(85kWh veya 67.2kWh) kullanılsaydı artış ve azalış miktarı %7 civarında olacaktı. 

Tablo 3. Oluşturulan durumların karşılaştırması 

 

 

Oluşturulan kombinasyonlar arasından seçilen durumların maliyet karşılaştırması Tablo 4’de 

gösterilmiştir. Homer oluşturan kombinasyonları Net Bugünkü Maliyet (NPC)’i en düşük olandan en 

pahalı olana doğru sıralamaktadır. 

Tablo 4.  Maliyet karşılaştırması  

 

 

 

 

 

Jeneratörün en az çalıştığı durumda net bugünkü maliyet değeri 1.7M₺ çıkarken, maliyet olarak en 

uygun senaryo ise 2. Durum olarak belirlendi.  

Kullanılan bataryaların SOC durumları %20 ile sınırlandırıldığında çıkan fiyatlar böyle iken %50-60 

seviyelerinde bir sınırlandırma yapıldığında her iki sisteminde maliyetleri artıyor. Jeneratörün devreye 

girdiği durumlar artıyor dolayısıyla yakıt tüketimi fazla oluyor. Aynı zamanda sistemlerdeki fazlalık enerji 

oranı da artıyor.  

 

 

 

 PV 
Üretim 
Yüzdesi 

Jeneratör 
Üretim 
Yüzdesi 

Toplam 
Üretim 
(kWh) 

PV çalışma 
saati 

Jeneratör 
çalışma 
saati 

Bataryanın 
yıllık sağladığı 
enerji (kWh) 

Açığa çıkan 
fazla enerji 
(kWh) 

1.Durum 
(15 kW jeneratör, 40 kW PV, 

85 kWh batarya) 

 
%96,1 

 

 
%3,94 

 
66,186 

 
4,384 

 
677 

 
16,267 

 
30,722 

2.Durum 
(15 kW jeneratör, 25 kW PV, 

67.2 kWh batarya) 

 
%86,8 

 
%13,3 

 
45,813 

 
4,384 

 
1579 

 
14,724 

 
10,389 

 İlk Maliyet 
(TL) 

Enerji Maliyet 
 (TL/kWh) 

Net Bugünkü 
Maliyet (TL) 

1.Durum 832,080.50 
 

3.99 1,712,945.00 
 

2.Durum 609,207.00 
 

3.26 1,400,830.37 
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Bu tüketim profiline sahip bir sistemin sadece şebekeden elektrik çektiğini düşünürsek (şebeke hattı 

kurulum maliyetini hesaba katmadan) Tablo 5’de ki gibi bir maliyet ile karşılaşırız. 

Tablo 5.  Şebeke Elektriği Maliyeti 

 

 

 

 

 

 

Her iki durum içinde sistemde açığa çıkan fazlalık enerji miktarı ve bunların maliyetleri Tablo 6’da 

verilmiştir.  

Tablo 6.  Fazlalık Enerji Maliyeti 

 

 

 

 

 

Şebeke 

Toplam enerji 
(kWh/yr) 

33,222 

İşletme Maliyeti 
(TL/yr) 

17,607.66 

Enerji Maliyet 
(TL/kWh) 

0.53 

Net Bugünkü 
Maliyet (TL) 

227,625 

 Açığa çıkan fazla 

enerji (kWh/yr) 

Maliyet (TL) 

1.Durum 30,722 16,282.66 

2.Durum 10,381 5,501.93 
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A. DÖNEM RAPORU 
 
1. DÖNEM FAALİYETLERİ 
 
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 
 
1.1 

Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi  

Proje Numarası 1160438  

İş Paketi No/Adı
  

Proje Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

1.01.2018- 31.12.2019  Süresi (Ay) 24 Ay  

 
2019/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
2018/1. döneminde verilen kararlar doğrultusunda proje yönetim çalışmaları aynı şekilde 
devam etmekteydi. 

 
22019/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
2019 1. Döneminde yapılmakta olan işler, şirketlerin bireysel çalışmalarından ziyade proje 
partnerleriyle daha koordineli çalışması gerektirdiğinden bu dönemde proje yönetimi ile ilgili 
çalışmalar daha sık olarak ilerledi. Proje yöneticisi olarak projenin amacından sapmadan 
ve iş plan çizelgesinde belirtilen iş planına uygun olarak ilerlenmesine özellikle dikkat 
edilmesi sağlanmıştır.  
 
Ayda bir ya da iki ayda bir gerçekleştirilen proje ilerleme toplantıları haricinde de proje 
ortakları arasında kendi aralarında toplantılar yapılmış böylelikle de ilerlemenin daha hızlı 
olması hedeflenmiştir.  

AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “ 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve 

Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları Ar-Ge Yardımı İstek Formu 

Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç 

duyulduğunda “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı Uygulama Esasları ”ndan yararlanılmalıdır. 
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Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
Herhangi bir çıktı gereksinimi bu iş paketinde bulunmasa da, proje yönetimi ile ilgili genel 
tekniklerin incelendiği bir çalışma yapılmış olup, ilerleyen süreçlerde proje yönetiminin daha 
da sistematik bir halde yapılmasına çalışılmıştır. Ekte ilgili rapor bulunabilir. 
 
 
 
 
 

 
 

Proje Adı Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi  

Proje Numarası 1160438  

İş Paketi 
No/Adı
  

Sistem Test Süreçleri Hazırlıkları  
 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.10.2018-01.07.2019  Süresi (Ay) 9 Ay 

 
2019/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
Geçtiğimiz dönemde, “Cross-industry standard process for data mining” e göre proje 
ortaklarıyla birlikte aynı noktada olmayı sağlamak adına ilgili bir framework hazırlanmış ve 
sistem test süreçlerine hazırlık başlanmıştı. 
 

 
2019/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 
Bu dönem içerisinde yapılan çalışmalar da elde edilenler aşağıdaki gibidir; 
1. Hangi veri tiplerine ulaşılabileceğinin tespiti 
2. İlgili veri tiplerinin güç sistemleri analiz programı CYME ile nasıl entegre edilebileceğinin 
literatür deki örnekler ile karşılaştırılarak tespit edilmesi 
3. Yapılacak olan tahminleme ve optimizasyon mekanizmanın adımlarının belirlenmesi 
sağlanmıştır. 
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Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
Bu dönem içerisinde yapılan çalışmalar EK-2’de gösterilmiştir. 
 
 
Ayrıca bu dönem içerisinde daha önce belirtilen akademik danışmanlık hizmet adımı da 
yapılmıştır. Fakat oluşturulan anlaşma maddelerinin tamamlanması zaman aldığı için, 
akademik danışmanlık hizmeti sözleşmesi ev ödemeleri 2019 2. Dönemi içerisinde 
sunulacaktır. 
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2. PROJE PLANINA UYGUNLUK 
 
2.1. ÖNGÖRÜ- GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI 
 

 
 
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

İş Paketi 
No 

İş 
Paketinde 
Öngörülen 
Adam-Ay 
Toplamı 

Dönem İçinde 
Gerçekleşen Adam-Ay 

Toplamı 

İş Paketinde Bu Dönem 
Dahil Gerçekleşen 
Birikimli Adam-Ay 

Toplamı 

Gerçekleşmelerdeki 
Sapma 

Sapmanın Gerekçesi 

İş Paketi 1- Sıra No: 
4 (Proje Yönetimi) 
 

4,8  1,61 3,91 - 
Herhangi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

İş Paketi 4 Sıra No: 9 
(Sistem Test 

Süreçleri Hazırlıkları) 
 

7,2  3,70 4,65 - 
Herhangi bir sapma 
bulunmamaktadır. 

      

      

TOPLAM 12 5,31 8,56   
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2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111’de 
M013 

Formundaki 
Sıra No 

Alet/Teçhizat/Yazılım 
Adı 

Alımı 
Gerçekleşen 

Dönem 

Proje 
Önerisindeki 

Adet 

Alımı 
Gerçekleşen 

Adet 
Sapmanın Gerekçesi 
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2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY111 
M016 

Formundaki 
Sıra No 

Malzeme 
Adı 

Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak 
Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama 

Dönemi Sapmanın Gerekçesi 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alımı 
(Akademik Danışmanlık)  
 

2019/1’nci Dönemi  
 

Danışmanlık sözleşmesinin hazırlanması ve hukuksal olarak şirket 
tarafından incelenmesinin çok zaman alması.  
2019/2. Döneminde geçmişe dönük eforlar temel alıp, ilgili hakedişlerin 

tamamı yapılacaktır.  

Yeminli mali müşavir TÜBİTAK Mali Raporu 
kontrol etme bedeli 

2019/1’inci Dönemi - 
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2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş Paketi No 

Planlanan 
Başlama 

–Bitiş 
Tarihi 

Gerçekleşen 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Planlana
n 

Süre 
(Ay) 

Gerçekl
eşen 
Süre 
(Ay) 

Sapm
a 

(Ay) 

Gerekç
esi 

Dönem İçinde 
Çalışılan Süre 

Bu Dönem 
Hariç İş 
Paketi 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Bu 
Dönem 
Dahil İş 
Paketi 

Gerçekle
şme 

Oranı (%) 

Paketi 1- Sıra No: 4 
(Proje Yönetimi) 

 

01.01.201
8- 

31.12.210
9  
 

01.01.20 18 - 
31.12.21 09  

 

24 Ay  
 

12 Ay  
 

- - 6 Ay 
%25  

 
%75 

İş Paketi 4 Sıra No: 9                                    
(Sistem Test Süreçleri 

Hazırlıkları) 

01.10.201
8-

01.07.201
9  
 

01.10.2018-
01.07.2019  

 

10 Ay  
 

8 ay  
 

- - 6 Ay 
%60 

 
%80 

          

 
 
Not: 2019 1. Dönem Mali Raporunda, İş Paketlerindeki adam/ay oranı “Excel”’lerin IK tarafından karışıtırılması sebebiyle hatalı olmuş. YMMM’nin 
onay vermesinden dolayı da değiştirilememiştir. Bu sebeple izleyici hocamızın mali rapora revize istemesi ve gerçekleşen adam/ay oranlarıının 
teknik raporda belirtildiği haliyle alması gerektiğini belirtmek isteriz. 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı 
Planlanan Zaman 

Aralığı 
Gerçekleşen 

Tarih 
Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi 

 
Sistem Analiz Raporu 

01.01.2018-
17.04.2018 

01.01.2018- 
17.04.2018 

- 

- - - - 
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2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
 

 
1. Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği : 
 
Proje faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kapsam değişikliği bulunmamaktadır.  
 

 
2. Kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği : 
    1. Süre değişikliği 
 
 
Herhangi bir süre değişikliği bulunmamaktadır.  
 
 
 
     2. Kaynak/bütçe değişikliği 
 
İlgili dönem içerisinde herhangi bir kaynak/bütçe değişikliği bulunmamaktadır. Fakat 2019/2. 
Döneminde “inverter” alınması öngörülmektedir.  
 
Bunun için bu dönem içerisinde teklif alınmış fakat satin alın gerçekleştirilmemiştir. Proje öneri 
dosyası hazırlanırken tahmin edilen tutar usd bazında 9000 usd civarındaydı. Fakat bu dönem 
içerisinde yapılan araştırmalar çerçevesinde bu tutarın 15.000 usd civarında olunduğu 
görülmüştür. Fiyat farkının sebebiyse, proje kapsımında kullanılacak olan inverter’in standard 
olmaması ve inverter’in proje bazındaki ihtiyaçlara göre üretilmesidir. İzleyici hakem 
değerlendirilmesi sağlandığı zaman, konun detayları paylaşılacaktır. 
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2.3. PROJE YÖNETİMİ   
 

 
1. Proje yönetimine ilişkin bilgi veriniz. 

 
2018/1. Dönem çalışmalarında proje yönetimi ile ilgili alınan kararlar çerçevesinde proje 
ortakları her ay düzenli olarak toplantı yaparak mevcut çalışılan paketlerdeki ilerlemeler ile 
ilgili birbirlerini bilgilendirmiş ve ortak çalışılan paketlerde konuşulması gereken konular 
birlikte değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
 

 

3. PROJENİN ÇAĞRIYA UYUMLULUĞU/ AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 Çağrıya Uyumluluk 
 

 
Proje gelişimini çağrıya uyumluluk ve çağrı ile sağlanan kazanımlar açısından 
açıklayınız. 
 
 
Proje kapsamında iş paketlerinde 2019/1. Döneminde yapılan çalışmalar çağrıya başvuru 
zamanında hazırlanan proje dosyasındaki içerik ile uyumlu olarak sürdürülmektedir. Çağrı 
kapsamında hedeflenen dağıtım şebekesinde uygulanabilir, teknik kayıplar azaltacak, enerji 
verimliliğini artıracak, güç kalitesi ve buna bağlı olarak tüketici memnuniyetin artırılmasını 
sağlayacak hem yazılım hem de donanım tabanlı bir yapının oluşturulmasıdır. Oluşturulacak 
yapıdan beklenen kazanımların sağlanması için gerekli durumların belirlenmesi ve buna bağlı 
olarak veri ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması çağrı kapsamında sağlanan kazanımlardır.  
 
 
 

 
 
 
3.2. Ar-Ge Kazanımları 
 

 
Projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
2019/2. Dönem kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle elektrik dağıtımda kullanılan 
cihazlardan verilerin toplanarak farklı amaçlar ile kullanılabilmesi adına çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar ile, farklı departmanlar tarafından kullanılan verilerin bir platformda ihtiyaça göre 
(Amaç fonksiyonuna göre) çekilerek kullanılabilmesinin önü açlılmıştır. Bu sayede de 
tahminleme ve optimizasyon algoritmaların kullanımı için şirketimizde yeni algı alanlarının 
oluşturulması sağlanmıştır. 
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4. EK/TAMAMLAYICI BİLGİLER 
 

1. Proje kapsamında yapılan nitelikli danışmanlık ve hizmet  (yurtiçi/yurtdışı Ar-Ge, 

üniversite, Araştırma Merkezi vs)  alımlarına ilişkin kişi ve özel firmalarla yapılan 

sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. 

2. Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna 

eklenmelidir.  

3. 2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 

varsa ekleyiniz. 

 
 

 

 

B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK 

RAPORU (AGY500) 

 
AGY311 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali 

müşavir tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ve destekleyici formlar 

ile birlikte) bulunmalıdır. 

 
C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 371) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE) 

 
Projenin son döneminde AGY371 proje sonuç raporu PRODİS üzerinden elektronik olarak 

doldurulmalıdır. 

 



Gelişmiş Batarya Projesi Sistem Test Süreçleri Hazırlıkları 
 

Projenin ana temalarından birisi olan bağımsız sistemlerin en verimli şekilde, insandan bağımsız olarak 

devreye girip çıkması… 

Şekil 1’de dağıtım şebekesi üzerinde hangi noktalarda depolama ünitelerinin olabilceğinin belirlenmesi ve 

bunu temel alarak hangi noktalardan very aldığımızın saptanması. 

BEDAŞ şebekesi üzerinde ölçüm alınabilen noktalar ver ilgili veri tipleri. 

1. Inavitas (TEİAŞ çıkışlarında ve DM’lerde ölçüm alınıyor) 

a. Alınan veri tipleri, V, I, P, Q Arıza 

2. SCADA (Fiderlerin beslediği ilk TM’lerde ya da kritik olarak belirlenmiş olan TM’lerde 

konumlandırılıyor) 

a. V, I, P, Q Arıza Verileri 

b. Röle’lerden alınan veriler 

c. Kesicilerin durumları ve konumları 

d. Trafoların detaylı bilgileri (Sıcaklık, yağ vb.) 

3. OSOS (Tüm TM’lerde ve tüketimi belirli seviyenin üzerinde olan tüm müşterilerde) 

a. Alınan veri tipleri, V, I, P, Q, vb. 

4. Depar (AG tarafta trafo çıkışlarındaki tüm AG çıkışları ölçümlemek için) 

a. AG taraftaki tüm V, I, P, Q, vb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Tek hat şeması üzerinde genel tablonun değerlendirilmesi 



Node’ların Tanımlanması 

Alınabilir veriler temel alındığında, şuanki bilinnenler ile, OSOS temelinde ilerlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda, fiziksek olarak AG’de kurulacak olan batarya kurulumunun  CYME üzerinde ve ölçüm alınan 

OSOS noktaları temel alınarak, virtual depolama üniteleri yaratılacaktır. 

Şebeke modelinin CYME’nın structure olmuş yapısından, farklı bir strucutrelı yapıya getirilmesi 

öngörülmektedir. Bu da OSOS noktaları üzerinden “Node” [Ölçüm alınabilir olan] noktaları olarak 

yapılacaktır. 

İlgili node noktalarıyla CYME’a kurulacak olan şebeke modeli veri tipi olarak okunabilir bir hale 

getirilecektir.Oluşturalacak olan node noktaları; 

1. AG 

2. OG  

Olarak tanımlanacak ve neleri içereceği belirlenecektir. (Aynı zamanda 2 node arasındaki limitlerin ve 

kısıtların da belirlenmesi gerekecektir.) 

Aynı zamanda virtual olarak scale up/down yapılmış olan depolama ünitelerinin de Node şeklinde 

gösterilmesi ve diğer node’lardan farklı bir yapıda olması gereklidir. 

Node’ların ve node’lar arasındaki kabloların kısıtlarının nasıl tanımlanacakların ilk versiyonları örnek 

olarak tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Node Tanımlaması 

Node Nr Load  Generation Voltage Type Comment 

 [kW]  [kW] [kV]   

node 1 320  240 20 PQ  
node 2 135  456 20 PV  
slack node 1 0  0 0 Slack  
feeder node 1 0  0 20 Feeder  
 

Tablo 2: Node’lar arasındaki limitlerin tanımlanması 

Line Nr Node 1 Node 2 Length R' r' X' x' Max Load 

   
[km] [Ω/km] 

 
[Ω/km] 

 
[kW] 

1 node 1 node 2 1,1 0,1848 0,05 0,1386 0,033 8 

2 node 1 

slack node 

1 0,87 0,14616 0,03654 0,10962 0,0261 8 

3 node 3 

slack node 

1 0,54 0,09072 0,0216 0,06804 0,0162 8 



Table 3: Tahminleme 

Table 4: Optimizasyon 

 

Proje Kapsamında Yapılacakların 2. Kısmı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


