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A. Giriş 

Bu raporda, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) ARGE projeleri kapsamında desteklenen “Acil 

Durumlarda Optimum Anahtarlamalar İle Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin 

Tedarik Sürekliliğini Artırılması Arge Projesi” süresince (01.06.2020 – 01.06.2021) gerçekleştirilen faaliyetler 

açıklanmıştır. Projenin sahibi AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.’dir. EPRA Elektrik Enerji ve Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi projenin danışmanlarıdır. 

B. Proje Kimlik Bilgileri 

ARGE Proje Kabul 01/20/14-01 

Başvuru Sahibi: AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A 

Onikişubat/Kahramanmaraş 

Proje Adı: 

Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar İle Fider Ölçekli Adalar 

Oluşturularak Kritik Yüklerin Ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini 

Artırılması ARGE Projesi 

Proje Bölgesi: AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 12 ay 

Proje Sorumlusu: Ali Osman KÖKSAL 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
aliosman.koksal@akedasdagitim.com.tr  

+90 344 221 35 10 

 

C. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti 

Projenin amacı, acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmeye yönelik, dağıtım şebekesine bağlı 

santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden – dağıtım fideri ölçekli – mikro şebeke (izole ada) 

oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, 

standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını araştırmak ve kriterler geliştirmektir. “OG şebekede fider 

bazında kesintiye neden olan acil durumlarda tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileştirilmesinde, dağıtım 

fideri ölçekli ada modunda çalıştırılacak şebekeler rasyonel ve ekonomik bir çözüm olabilir mi?” sorusunun 

cevabına yönelik bilimsel araştırma ve analizlere dayalı bulgular elde edilmesi amaçlanan projenin öne çıkan 

en önemli katma değeri, dağıtım şirketinin tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileşmesinde ileride kritik 

öneme sahip olması beklenen fider ölçekli mikro şebeke uygulamalarında deneyim kazanmak ve projenin 

sonuçlarından yararlanılarak uygulamaya geçirilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda proje 5 iş paketinden 

oluşmakta ve bütün iş paketleri başarılı olarak tamamlanarak yapılan çalışmalar proje final raporunda detaylı 

açıklanmıştır. 

Proje kapsamında yapılan araştırmalarda Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut yönetmelik ve tebliğlere göre, her 

ne kadar dağıtım şebekesine bağlı üretim santrallerinin izole ada beslemeye uygun bir şekilde tasarlanması 

gerekse de, “planlı” izole ada modunda çalışma ile ilgili kuralları içeren bir yönetmelik/tebliğ henüz mevcut 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu projenin uygulanması, ilgili mevzuatın geliştirilmesi açısından fırsat sunmuştur. 

“Planlı” izole ada uygulaması için potansiyel birer aday olan dağıtım şebekesine bağlı üretim santrallerinin ön 

şartları (Senkron makine tabanlı santralin bulunması, en az bir santralin black-start özelliği olması, yük olması, 

hız ve voltaj regülatörü gibi) ve gerekli kriterleri sağladığı sürece izole ada modunda çalışabilirliği projede 

yapılan çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır.  
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D. Proje Sonuç Değerlendirmesi 

D.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  

“Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar İle Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve 

Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması Arge Projesi” EPDK tarafından onaylanması ile birlikte Haziran 

2020’de sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetlerine başlanılmıştır. Projenin başlangıç tarihi sözleşme 

imzalama tarihi olan 1 Haziran 2020’dir. Projenin akış diyagramı, yönetim planı, iş planı çizelgesi ve iş zaman 

tablosu aşağıda gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Proje akış diyagramı 

 

 

Şekil 2. Proje yönetim planı 
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Şekil 3. İş planı çizelgesi 

  

İp No Faaliyetler Haz.20 Tem.20 Ağu.20 Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.20 Oca.21 Şub.21 Mar.21 Nis.21 May.21

Tasarım ve analiz faaliyetleri

Üretim seviyesi modelleme 

Dağıtım seviyesi modelleme

Fider yüklenme profilleri modelleme

Simülasyonlara dayalı analizler

Kriterler ve uygulama prosedürü 

Üretim seviyesi kriterleri

Dağıtım seviyesi kriterleri

Pilot fider uygulama prosedürü

Mevzuat düzenleme ihtiyaçları

5

Planlanan

Gerçekleşen

Final rapor ve sonuçların paydaşlar ile paylaşılması (sempozyum) 

3

4

Ay

Proje ve kalite yönetimi 

İlgili uluslararası uygulamaların ve standartların  araştırılması ve detay 

analizler için fider ölçekli izole ada uygulaması yapılabilecek bir pilot fider 

1

2
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Tablo 1. İş zaman tablosu 

Çıktı İş Paketi 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

Durum 

Proje başlangıç toplantı gündemi tutanağı İP1 Proje Yönetimi 
01.07.2020 -    
1 Ay 

Tamam 

Detay iş zaman planı İP1 Proje Yönetimi 
01.07.2020 -    
1 Ay 

Tamam 

Proje yönetimi İP1 Proje Yönetimi 
01.07.2020 -    
1 Ay 

Tamam 

Proje kalite kontrol ve güvence planı İP1 Proje Yönetimi 
01.07.2020 -    
1 Ay 

Tamam 

Uluslararası uygulamalar/standartlar raporu 

İP2 İlgili uluslararası uygulamaların 
ve standartların araştırılması ve 
detay analizler için fider ölçekli 
izole ada uygulaması yapılabilecek 
bir pilot fider belirlenmesi 

01.09.2020 -    
3 Ay 

Tamam 

Pilot fider seçim raporu 

İP2 İlgili uluslararası uygulamaların 
ve standartların araştırılması ve 
detay analizler için fider ölçekli 
izole ada uygulaması yapılabilecek 
bir pilot fider belirlenmesi 

01.09.2020 -    
3 Ay 

Tamam 

Pilot fider üzerinde fider ölçekli izole ada 
uygulaması - Tasarım ve analiz raporu 

İP3 Tasarım ve analiz faaliyetleri 
01.03.2021 -    
7 Ay 

Tamam 

Pilot fiderler üzerinde fider ölçekli izole ada 
uygulaması - Üretim ve dağıtım seviyesi 
kriterlerini içeren uygulama prosedürü 

İP4 Kriterler ve uygulama 
prosedürü 

01.05.2021 -    
5 Ay 

Tamam 

Öneriler içeren final rapor 
İP5 Final rapor ve sonuçların 
paydaşlar ile paylaşılması 
(sempozyum) 

01.06.2021 -    
2 Ay 

Tamam 
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D.2. İş Paketleri ve Gerçekleştirilen Faaliyetler  

 İP1 - Proje yönetimi (01.06.2018 - 01.06.2020) 

 Proje başlangıcında, AKEDAŞ, EPRA ve Sütçü İmam Üniversitesi ile açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Proje başlangıç toplantısının tutanağı faaliyet raporuna eklenmiştir (Ek-1). 

 Projenin kapsamı, iş takvimi, çıktıları ve paydaşların rolleri detaylı olarak değerlendirilmiştir.  

 Proje kapsamında uygulanacak yöntemler, kullanılacak yazılımlar ve analizler değerlendirilmiştir. 

 Projede karşılaşılabilecek olası riskler ve bu risklere karşı olası çözümler belirlenmiştir. 

 İP1’in çıktısı olan “Proje Kalite Kontrol ve Güvence Planı Raporu” hazırlanmıştır (Ek-2) 

 İP1 kapsamında proje yönetim faaliyetleri uygun şekilde tamamlanmıştır.  

 İP2 – İlgili uluslararası uygulamaların ve standartların araştırılması ve detay analizler için fider 

ölçekli izole ada uygulaması yapılabilecek bir pilot fider belirlenmesi (01.06.2020-01.09.2021)  

 Proje konusu ile ilgili uluslararası uygulamalar/standartlar araştırılmış ve Türkiye’deki mevcut mevzuat 

detaylı olarak incelenmiştir. Literatür tarama kapsamında DG’lerin (dağıtık üretim santralleri) “planlı” 

izole ada modunda işletilmesi için santrallerde ve şebekede gerekli olan kontrol ve kumanda ihtiyaçları 

ele alınmıştır. Bu konuda mevzuat geliştirmiş olan ülkelerdeki uygulamalar ve Türkiye’deki mevcut 

mevzuat değerlendirilerek, İP2’nin çıktılarından olan “Uluslararası Uygulamalar/Standartlar’ın 

Araştırılması Raporu” (Proje Literatür Çalışması) hazırlanmıştır (EK-3). 

 İlgili uluslararası uygulamalar ve standartların araştırılması çalışmalarında edinilen bilgi birikimi ve 

kazanılan tecrübe sonucunda izole adaya katkıda bulunan bileşenlerin elektriksel rolüne göre 

sınıflandırılmış, çeşitli adalanma türleri olduğu anlaşılmıştır. Dağıtık üretim ve enerji depolaması üzerinde 

olan IEEE Standartları Kordinasyon Komitesi 21 tarafından önerilen bir dağıtım sistemindeki farklı ada 

yapıları Şekil 4’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. Dağıtım sisteminde farklı ada yapıları 
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 Yerel enerji kaynaklarının izole ada bölgesinde olması çalışmaının gerçekleştirilebilmesi için ilk adımdır. 

Bu gereklilik üretim altyapısının olması ve altyapıyı kullanabilmek için enerji kaynağının olması ile 

değerlendirilebilir. Ayrıca enerji kaynağı ile ilgili olarak, izole ada durumunda kaynağın erişilebilir olması 

gerekmektedir. Senkron jeneratör bazlı dağıtıma gömülü üretimi başlatma, uyarma sistemine voltaj 

vermek için harici bir kaynağa ihtiyaç duyar. Şebekeye bağlı bir jeneratörü çalıştırmak için gerekli enerji 

ana şebeke tarafından sağlanabilir. Ancak, izole ada çalışması durumunda dağıtık üretim santralleri ana 

şebekeden ayrıldığı için, ana şebekeden enerjilendirilemez. Bu nedenle, uyarma sistemi için ilk enerjiyi 

sağlamak adına black start jeneratör olarak adlandırılan bir harici kaynağa ihtiyaç vardır. Proje 

kapsamında yapılan araştırmalar doğrultusunda üretim santrallerinin izole ada modunda, çalıştırılması ile 

ilgili ön şartlar şunlardır: 

 İzole adada senkron jeneratör içeren üretim santrali/santralleri bulunmalı; 

 En az bir santralde black start özelliği olmalı; 

 Ada bölgesi içerisinde yük olmalı (dağıtım şirketi tarafından şebekenden ayrılıp izole adaya tahsis 

edilecek şekilde); 

 Senkron makine tabanlı üretim santralinin hız regülatör sistemi, P-F droop modunda çalışabilmeli; 

 Senkron makine tabanlı üretim santralinin voltaj kontrol sistemi, Q-V droop modunda 

çalışabilmelidir. 

 Detaylı analizler için, AKEDAŞ dağıtım şebekesi üzerinde fider ölçekli izole ada uygulaması yapılabilecek 

pilot fiderler belirlenmiştir. Bu kapsamda, AKEDAŞ dağıtım şebeke modeli detaylı olarak incelenmiş, 

belirlenen fiderler üzerinde konvansiyonel (gerilim ve frekans kontrolü yapılabilecek) ve yenilenebilir 

enerji santralleri (PV gibi) olmasına ve seçilen pilot fiderler üzerinde kritik yüklere sahip olmasına öncelik 

verilmiştir.  

 Pilot bölge seçim sürecinde proje ortakları ile telekonferanslar düzenenmiş ve pilot olarak seçilecek 

fiderler ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantı tutanakları rapora eklenmiştir (EK-4 ve EK-5).  

 Yapılan değerlendirmeler sonucu, TM-2 Sümer-1, TM-2 Sümer-2, TM-2 Nevres ve 380 TM Sanayi fiderleri 

pilot fiderler olarak belirlenmiştir. Pilot olarak belirlenen fiderler üzerinde bulunan Maraş Kağıt, Marteks, 

Dokuboy, Arıkan Mensucat kojenerasyon santrallerine saha ziyaretleri düzenlenmiştir.  

 TM-2 Sümer-2 fiderine bağlı Maraş Kağıt kojenerasyon santralı buhar türbinidir. Fider ölçekli 

mikro-grid uygulamasında en önemli kriterlerden olan yük regülasyonu için önceliğin gaz 

türbinlerine verilmesi daha uygundur.  

 TM-2 Sümer-2 fiderine bağlı Marteks kojenerasyon santrali gaz türbinidir. Yük regülasyonu için 

oldukça uygundur ve black start çalışma altyapısı vardır. Fakat mikro şebeke şeklinde hiç 

çalışmamıştır.  

 380 TM Sanayi fiderine bağlı Dokuboy kojenerasyon santrali de gaz türbinidir. Şebekede meydana 

gelen kesintilerde ada-modunda çalışmaktadır. 

 380 TM Sanayi fiderine bağlı Aırıkan Mensucat kojenerasyon santrali de gaz türbinidir. Geçmişte 

şebekede meydana gelen kesintilerde ada-modunda çalışmak istenilmiş fakat bazı yüklenme 

koşullarında (yük artış/azalış) sıkıntılar yaşanmıştır. 

 Bu sonuçlar ve kritik yüklerden şehir hastanesinin 380 TM Sanayi fiderine bağlı olduğu göz önüne 

alındığında, 380 TM Sanayi fiderinin, pilot fider (detaylı similasyon analizleri için) olarak ele 

alınabileceği değerlendirilmiş ve gerçekleştirilecek olan statik ve dinamik simülasyonlar için 

gerekli olan model verileri santrallerden talep edilmiş ve temin edilmiştir. 

 İP2 çıktılarından olan ”Pilot Fider Seçim Raporu” hazırlanmıştır (EK-6). 

 İP2 planlanan zaman yönetimine uygun bir şekilde tamamlanmıştır. 
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 İP3 – Tasarım ve analiz (01.08.2020-01.03.2021)  

 Tasarım ve analiz iş paketinde temel olarak pilot bölge yük ve santrallerinin detaylı dinamik modellemesi 

ve elde edilen modeller üzerinde farklı senaryolarda kararlılık (stabilite) analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu 

sayede pilot bölgedeki üretim santrallerinin (senkron makine tabanlı) izole ada modunda kararlı çalışması 

için gerekli kontrolcü parametreleri ve dağıtım şebekesinde yapılması gereken manevralar belirlenmiştir. 

İş paketi kapsamında çıktı olarak “Tasarım ve Analiz Faaliyetleri Raporu” hazırlanmıştır [Ek-7].  

 İş paketinde bahsedilen yük ve santral modellerinin uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için gerekli 

bilgilendirme, iletişimin sağlanması ve ilgili verilerin temini AKEDAŞ’ın koordinasyonu ve sorumluluğunda 

gerçekleştirilmiştir. 

 İP3 kapsamında ilk olarak, pilot bölge üzerinde izole ada modunda üretim santrallerinin devreye alınması 

ve izole ada OG şebekede yapılacak manevralar ile yükün arttırılması senaryoları incelenmiştir. Bu 

senaryolarda minimum ve maksimum yüklenme koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra ani yük artışı ile hız regülatörünün ve voltaj kontrolcüsünün ani yük değişim durumundaki 

tepkisi analiz edilmiştir. Arıza ve arıza izolasyonuna bağlı olarak izole ada modunda olası bir kısa devre 

arızası sonrası santrallerin tepkileri analiz edilerek değerlendirilmiştir. Farklı senaryolarda gerçekleştirilen 

bu dinamik analizler sonucunda elde edilen anahtar sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir. Ayrıca izole ada 

modunda santrallerin maruz kalacağı adım yük değişimlerindeki frekans değişimi, kabıl edilen sınırlar ile 

birlikte Şekil 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Dinamik analizlerde elde edilen anahtar sonuçlar (izole ada – off grid) 

Santralleri devreye alma senaryoları Maksimum adım (step) yük 
artışı [MW] 

Maksimum frekans 
düşüşü (Hz) 

Şebeke yüklenme koşulu -> Minimum 
(Haziran ayı) 

2.5 MW 48.48 Hz 

Şebeke yüklenme koşulu -> Maksimum 
(Şubat ayı) 

2.7 MW 47.908 Hz 

 

Ani yük artışı senaryoları 

Adım (step) yük artışı (MW) Frekans düşüşü (Hz) 

0.5 MW 49.78 Hz 

1 MW 49.63 Hz 

1.5 MW 49.38 Hz 

2 MW 49.03 Hz 

2.5 MW 48.63 Hz 

3 MW 48.28 Hz 

3.5 MW 47.73 Hz 

4 MW 47 Hz 

 

OG şebekede 
kısa devre 
senaryosu 

Minimum yüklenme koşulları Minimum yüklenme koşulları 

Arıza sonrası yük düşümü 
(MW) 

Frekans artışı 
(Hz) 

Arıza sonrası yük düşümü 
(MW) 

Frekans artışı 
(Hz) 

0.5 MW 51.817 Hz 

1 MW 51.78 Hz 

2 MW 51.89 Hz 

3 MW 52.049 Hz 

6 MW 52.797 Hz 

 13 MW 54.804 Hz 
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Şekil 5. İzole ada modunda santrallerin maruz kalacağı adım (step) yük değişimlerinde frekans değişimi 

 İP3 kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler zaman yönetimine uygun olarak tamamlanmıştır. 

 İP4 – Kriterler ve uygulama prosedürü (01.12.2020-01.05.2021)  

 Bu iş paketinde, izole ada modunda çalışma için gerekli AKEDAŞ – üretim santralleri koordinasyonu ve 

sahada yapılması gereken tüm işlemleri ve sırasını içeren bir eylem planı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 

elektrik dağıtım şebekelerinde acil koşullarda dağıtım şebekesine bağlı üretim santrallerinin izole ada 

modunda şebekeyi beslemesine yönelik bir eylem planı maddeler halinde aşağıda açıklanmıştır. 

1. Adım – Ön Değerlendirme: İzole ada işletme planının uygulanmasında ilk adım, şebekedeki 

arızanın kalıcı ve uzun süreli olduğundan emin olmaktır. Bu kapsamda, şebekede meydana gelen bir 

arıza sonrası üretim santralleri devre dışı kaldığında, santral ve dağıtım şebekesi işletmecileri temasa 

geçerek, arızanın sebebi ve giderilme zamanı ile ilgili öngörüyü değerlendirmelidir. Zira, kısa süreli 

kesintilerde (<4 saat) izole ada çalıştırılması önerilmemektedir. 4 saat sınırı belirlenirken, izole ada 

besleme düzeneği için gerekli değerlendirme ve toplam manevra süresinin 4 saati bulabileceği göz 

önüne alınmıştır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. İzole ada besleme karar ve uygulama süreci 
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2. Adım – Bölgenin Şebekeden İzolasyonu (Açma Manevraları): Konvansiyonel santraller ve dağıtım 

şirketi işletmecileri tarafından, şebekedeki arızanın uzun süreli (>4 saat) olduğu ve bu süreçte üretim 

santrallerinin izole ada koşullarında çalışabileceği kararı verilirse, ikinci aşamada, dağıtım şirketi 

işletmecisi tarafından bölgedeki ilgili fiderlerde gerekli manevraların yapılarak, konvansiyonel 

santrallerin besleyeceği izole ada için şebeke izolasyonunun gerçekleştirilmesidir (Şekil 7– 

Manevralar). Pilot bölge üzerinde yapılacak şebeke izolasyon amaçlı açma manevraları Tablo 3’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 7. Pilot bölge fiderlerinde yapılacak şebeke izolasyon amaçlı manevralar 

 

Tablo 3. Şebeke izolasyonu manevralar tablosu 

Nr. Merkez  Hat/Anahtar Olay 

1 Gemciler Karşısı Mod_13095 Gemciler Kuplaj Kapama 

2 Gemciler Karşısı Mod_13095 HASTANE SANAYI CIKISI_11744 Açma 

3 Gemciler Karşısı Mod_13095 EDETEKS_11201 Açma 

4 Gemciler Karşısı Mod_13095 MOD5A/MOD5B RING_67892 Açma 

5 Gemciler Karşısı Mod_13095 SANAYI-3 (GEMCILER CIKISI)_10508 Açma 

6 Gemciler Karşısı Mod_13095 MODO KOK SUMER 1 GIRIS_11743 Açma 

7 Gemciler Karşısı Mod_13095 380TM SANAYI 1 GIRIS_00406 Açma 

8 Gemciler Karşısı Mod_13095 BILKUR YENI CIKISI_42443 Açma 

9 ARSAN KOK_12945 EDETEKS CIKISI_11512 Açma 

10 MARTEKS MONOBLOK_12955 SUMER2 FIDERI_53717 (Tağdiye) Kapama 

11 MADO ADM_02991 SUMER 2 CIKIS_12256 Açma 

12 MADO ADM_02991 SUMER-1_12317 Açma 

 

3. Adım – Kojen Santralin “black-start” İle Devreye Alınması: Şebeke izolasyonu sonrası izole ada 

konvansiyonel santrallerden bir tanesi “black-start” yapmalıdır. Bunun için, “black-start” yapma 

yeteneği olan konvansiyonel santralde “black-start” için gerekli iç ihtiyacın bir dizel jeneratör 

tarafından sağlanması gerekir. Pilot bölge üzerinde bu özelliklere sahip olan Dokuboy Kojen Santrali 

“black-start” santrali olarak belirlenmiştir. Black-start çalışmaya hazırlık kapsamında; 
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 Dizel jeneratörün yakıt seviyesinin uygun olduğu kontrol edilmelidir. 

 Türbin-jenertatör hız regülatörü ve AVR kontrolcüleri, izole ada çalışma koşulları için uygun ayar 

değerlerine ayarlanmalıdır. 

Dizel jeneratör çalıştıktan sonra, SCADA, yağ pompaları, ikaz sistemi vb. iç ihtiyaç yüklerine enerji 

vermek için dizel jeneratör anahtarı kapatılarak, dizel jeneratörünün beslenmesi altında türbin-

jeneratör ikazlanarak senkron hıza getirilmelidir. Bu amaçla sırayla; 

 Nominal hızın %60’ın, yani 50 Hz sistem için 30 Hz’e ulaşana kadar yavaş yavaş mekanik tork 

arttırılır. 

 Türbin hızı nominal hızının %60’ına geldikten sonra (steady state), ikaz sistemi enerjilendirilir ve 

AVR set değeri 1 p.u.’ya ayarlanır. 

 Daha sonra, türbin nominal hızına ulaşana kadar mekanik tork yavaş yavaş arttırılır.  

 Türbin-jeneratör hızı nominal hıza gelince santral izole ada beslemeye hazırdır. 

4. Adım – Pilot Bölgedeki Diğer Üretim Santrallerinin Enerjilendirilmesi (Kısmi Enerjilendirme): 

Black-start santralinin devreye alınmasının ardından izole ada üzerindeki diğer üretim santralleri 

mümkün olduğunca fazla yükü besleyebilmek için enerjilendirilmelidir. Fakat çok makineli senkron 

adalama sistemlerinde (Multi-Machine Synchronous Islanding) dikkat edilmesi gereken önemli 

hususların biri türbin-jeneratör gruplarının eylemsizlik momentidir (inertia). Pilot bölge üzerindeki 

Maraş Kağıt Kojen santrali kömür santralidir. Bu tip santraller, yapısı itibariyle, izole ada esnasında 

santraller arasındaki senkronizasyonu ve olası darbe durumlarında gaz santrallerine göre daha geç 

tepkiler vermektedir. Bu durum da göz önüne alınarak, en kötü senaryoda bu santralin izole ada 

modunda çalışmayacağı varsayılmıştır.  

Black-start jeneratörü olarak Dokuboy Kojen Santrali örneğinde, takip edilecek güzergah ile 

enerjilendirilecek konvansiyonel santraller ve GES’ler Şekil 8’de tekhat şeması üzerinde gösterilmiştir 

(1 - 9). (Arıkan, Marteks, MEM Tekstil gibi diğer black-start yeteneği olan santrallerden herhangi biri 

de black-start olarak başlatılıp aynı güzergah izlenerek diğer santraller enerjilendirilebilir.)  

 

Şekil 8. Şebeke modeli üzerinde santralleri enerjilendirmek için tanımlanan güzergah 

5. Adım – Pilot Bölge Üzerindeki Diğer Yüklerin Enerjilendirilmesi: Pilot bölge santrallerinin özelinde 

izole adanın enerjilendirilmesi, Şekil 9’daki 1-20 anahtarları üzerinden kapama işlemleri yapılarak 

gerçekleşir. İzole ada beslemesinde anahtarlama sırası ve anahtarlama sonrası enejilenecek olan yük 
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miktarı kritik bir konudur. Anahtarların kapatılması sırasında, her adımda frekanstaki değişim 

(dinamik etkenler nedeniyle) kriteri göz önüne alınmalıdır (Şekil 10 ve Şekil 11). Pilot bölge 

konvansiyonel santrallerinin özelinde tespitler şu şekildedir: 

 Tablo 4’de belirtildiği üzere, pilot bölge üzerindeki tüm santrallerin enerjilendirilmesinden sonra 

santrallerin 2 MW’tan fazla adım (step) yük değişimine maruz kaldığında frekanstaki değişim 1 

Hz’in üzerine çıkmaktadır. İzole ada besleme amaçlı ilk ve sonraki kapamalarda bu sınır göz önüne 

alınarak manevralar yapılmalıdır. Fakat maksimum yük koşullarında hastahane üzerinde 2.6 

MW’lık yük mevcuttur. Bu yükün devreye alındığı anda frekansta maksimum 1.2 Hz’lik bir değişim 

yaşanabilir. Hastahane yükünü kritik yük olmasından ve önceliğinden dolayı devreye alma 

aşamasında izole ada frekansı 49.5 Hz’in üzerindedir. Dolayısıyla 1.2 Hz’lik değişim sonucunda 

izole ada frekansı 48.2 Hz’in üzerinde kalarak kararlılığını devam ettirdiğini göstermektedir.  

 Kapama manevraları sonrası enerjilendirilen bütün santrallerin besleyebileceği toplam yükün 

emre amade kapasitesini (bütün santrallerin toplam gücünü) geçmemesi gerekir. Pilot bölge gaz 

santrallerinin toplam güç kapasitesi 23.3 MW’tır.  

Pilot bölge konvansiyonel santraller tarafından beslenebilecek izole adanın büyüklüğü Şekil 9’da 

gösterilen 20 farklı anahtarlama ile belirlenebilmektedir. Pilot bölge santrallerinin izole ada çalışacağı 

dönemde uygunluk durumlarına ve dolayısıyla üretim kapasitesine göre izole adalar küçültülebilir. 

Burada kritik nokta, ilave her bir fider anahtarlamasında toplam yük değişiminin <2 MW olmasına 

(bütün santraller izole ada durumunda devredeyken) ve toplam beslenecek yük miktarının 

santrallerin toplam üretim kapasitesini geçmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 9. Pilot bölge fiderleri için santral ve yük devreye alma güzergahları (1 - 20) 
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Tablo 4. Santral ve yük devreye alma tablosu 

 

 

Şekil 10. Yük alım adımları 

 

Şekil 11. Toplam yük dağılımı 

Nr. Olay Merkez Hat/Kesici

1 Dokuboy_Devreye_Alma DOKUBOY KOJENERASYON_16671 DOKUBOY A.S._09878

2 Arıkan_Enerjilendirme ARIKAN MENSUCAT KOJE_17053 ARIKAN MENSUCAT 400KVA_67633

3 TEKAS_Enerjilendirme TEKAS TEKSTIL ITH.IH_03009 MIPSAN HATTI_00276

4 Mod5AB_devreye_alma_gemciler GEMCILER KARSISI MOD_13095 MOD5A/MOD5B RING_67892

5 Iskur_GES_devreye_alma ISKUR KOK BINASI_10504 ISKUR GES BAGLANTI KNTROL_54936

6 Arsan_KOK_Edeteks_cikisi ARSAN KOK_12945 EDETEKS CIKISI_11512

7 Marteks_Monoblock_tagdiye_kapatma MARTEKS MONOBLOK_12955 SUMER2 FIDERI_53717

8 Marteks_enerjilendirme MARTEKS TEKSTIL A.S._17081 MARTEKS KOJEN_67566

9 Marteks_Monoblock_mado_cikisi MARTEKS MONOBLOK_12955 MADO CIKISI_56485

10 Güven_ve_MADO_GES_devreye_alma GUVENTEKS GES  DM_19515 GES CIKISI_51933

11 MADO_KOK_Sümer_1_cikisi_gemciler GEMCILER KARSISI MOD_13095 MODO KOK SUMER 1 GIRIS_11743

12 MADO_ADM_Sümer_1_cikisi MADO ADM_02991 SUMER-1_12317

13 MEM_Tekstil_enerjilendirme MEM TEKSTIL KOJENERA_17055 MEM TEKSTIL_25000

14 CMS_Tekstil_GES_devreye_alma CMS TEKSTIL_17965 CMS HATTI_36284

15 Hastahane_hattini_devreye_alma_gemciler GEMCILER KARSISI MOD_13095 380TM SANAYI 1 GIRIS_00406

16 AFAD_hattini_devreye_alma_gemciler GEMCILER KARSISI MOD_13095 HASTANE SANAYI CIKISI_11744

17 EMPA_Un_EMPRA_cikisi EMPA UN MBK_15680 EMPA CIKISI_67340

18 GEMCILER KARSISI MOD_13095_BILKUR GEMCILER KARSISI MOD_13095 BILKUR YENI CIKISI_42443

19 Hastahane_MOD_5A_Mado_cikisi HASTANE MOD 5A_62739 MADO CIKISI_69741

20 EDETEKS_Tekstil_AG_Devreye_alma EDETEKS TEKSTIL G.AN_03122 OZEL HAT_27753 (AG_Beslemesi)
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6. Adım – İzole Ada Modundan Şebeke İşletme Moduna Geçilmesi: Şebekede arızanın giderilmesi 

sonrası izole ada modundan şebeke işletme moduna geçilmesi gerekir. Bu amaçla izlenmesi gereken 

adımlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Adım: Santrallerin devreden çıkması  

2. Adım: Santrallerin kontrolcü ayar set değerlerinin tekrar şebeke moduna dönüştürülmesi 

3. Adım: Koruma koordinasyon set ayar set değerlerinin tekrar şebeke moduna dönüştürülmesi 

4. Adım: Manevralar ile pilot bölgenin şebekeye aktarılması 

5. Adım: TEİAŞ ile koordine bir şekilde TM’den enerjileme yapılması 

Ardından dağıtıma gömülü santraller devreye alınabilir.  

 İP4 kapsamında çıktı olarak “Kriterler ve Uygulama Prosedürü” hazırlanmıştır [EK-8] ve yönetim planına 

uygun olarak tamamlanmıştır.  

 İP5 – Final rapor ve sonuçların paydaşlar ile paylaşılması (sempozyum) (01.04.2021-01.06.2021)  

 Final raporu hazırlanması iş paketinde “Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar İle Fider Ölçekli Adalar 

Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması Arge Projesi” kapsamında 

gerçekleştirilen ilgili uluslararası uygulamaların/standartların araştırılması, izole ada uygulanacak pilot 

bölge seçimi, tasarım ve analiz faaliyetleri, kriterler ve uygulama prosedürü, mevzuata yönelik öneriler 

bu raporda detaylı olarak açıklanmıştır [EK-9].  

 İP5 final rapor ve sonuçların paydaşlar ile paylaşıması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar yönetim 

planına uygun olarak ilerlemiş ve tamamlanmıştır.  

E. Sonuç ve Değerlendirme 

AKEDAŞ’ın EPRA Elektrik Enerji firmasından ARGE hizmeti aldığı “Acil Durumlarda Optimum Anahtarlama ile 

Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Arttırılması AR-GE 

Projesi” kapsamında ilk önce literatür tarama çalışması yapılmış ve bu konuda öne çıkan uluslararası 

standartlar göz önüne alınarak, üretim santrallerinin “planlı” izole ada modunda işletilmesi için santrallerde 

ve şebekede gerekli olan teknik kriterler belirlenmiştir. Ayrıca, planlı izole ada besleme uygulaması için 

standartlar, uluslararası uygulamalar ve mevzuatlar incelenerek, konu ile ilgili Türkiye’deki mevcut mevzuat 

değerlendirilmiştir. 

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

santrallerinin izole ada beslemeye uygun bir şekilde tasarlanması gerekse de, “planlı” izole ada modunda 

çalışma ile ilgili kuralları içeren bir yönetmelik/tebliğ henüz mevcut değildir. Dolayısıyla, Türkiye’de küçük 

ölçekli üretim santrallerin izole ada işletmesine yönelik bir araştırma ve geliştirme projesi olan “Acil 

Durumlarda Optimum Anahtarlama ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin 

Tedarik Sürekliliğini Arttırılması AR-GE Projesi”, ilgili mevzuatın geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Zira, Türkiye’de dağıtım şebekesine bağlı küçük ölçekli üretim santralleri “planlı” izole ada 

uygulaması için potansiyel birer adaydır ve projede gerçekleştirilen çalışmalar göstermiştir ki, bir izole ada 

besleme karar ve uygulama süreci uygulandığı ve teknik kriterler sağlandığı sürece “planlı” izole ada besleme 

uygulaması yapılabilir.  

İzole ada modundan üretim santrallerinin çalışabilmesi için gerekli temel teknik şartlar şu şekildedir: 

 İzole adada senkron jeneratör içeren üretim santrali/santralleri bulunmalı; 
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 En az bir santralde şebeke toparlanma (black-start) özelliği olmalı; 

 Ada bölgesi içerisinde yük olmalı (dağıtım şirketi tarafından şebekeden ayrılıp izole adaya tahsis 

edilecek şekilde); 

 DG'nin hız regülatörü sistemi, P-F droop modunda çalışabilmeli; ve, 

 DG'nin voltaj kontrol sistemi, Q-V droop modunda çalışabilmelidir. 

Yukarıda belirtilen maddeler izole ada sistemi için gereken ön şartlardır. Diğer bir kritik husus, sistemi ve 

üretim santrali operatörlerini izole ada çalışma koşullarında çalıştırmak için uygulanacak olan eylem planıdır. 

Projede ele alınan pilot bölge üzerindeki santraller için proje çıktısı olarak geliştirilmiş olan bu eylem planı, 

üretim santrallerinin izole ada çalıştırılmasının uygulanabilir olduğu senaryolarıda içermelidir. Ayrıca, koruma 

sisteminin koordineli bir şekilde çalıştığının teyit edilmesi ve izole ada şekilnde çalışmaya alışık olmayan 

dağıtım şirketi işletmecilerinin can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması gerekir. 

Proje kapsamında pilot bölge üzerinde gerçekleştirilen bilgisayar simülasyonlarına göre, yukarıda özetlenen 

ve detayları raporda açıklanan kriterler sağlandığı sürece, planlı bir izole ada beslemesi yapılabileceği 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, “planlı” izole ada uygulamasına yönelik mevzuatsal düzenlemeler yapmak 

gerekmektedir.  

F.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Proje kapsamında, ele alınan pilot bölge üzerindeki üretim santrallerinin gerekli teknik kriterlerin sağlandığı 

sürece izole ada sisteminin uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır. Fakat bununla birlikte, “planlı” izole ada 

uygulamasında mevzuata mevzuatsal düzenlemeler yapılması gereklidir. Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut 

yönetmelik ve tebliğlere göre, her ne kadar dağıtım şebekesine bağlı DG’lerin izole ada beslemeye uygun bir 

şekilde tasarlanması gerekse de, “planlı” izole ada modunda çalışma ile ilgili kuralları içeren bir 

yönetmelik/tebliğ henüz mevcut değildir (birçok ülkede olduğu gibi). Dolayısıyla, Türkiye’de senkron makine 

tabanlı üretim santrallerinin izole ada işletmesine yönelik araştırma ve geliştirme projesi olan “Acil 

Durumlarda Optimum Anahtarlamalar İle Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin 

Tedarik Sürekliliğinin Arttırılması ARGE Projesi”, ilgili mevzuatın geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Türkiye’deki konvansiyonel santrraller “planlı” izole ada uygulaması için potansiyel birer adaydır 

ve projede gerçekleştirilen çalışmalar göstermiştir ki, bir izole ada besleme karar ve uygulama süreci 

uygulandığı ve teknik kriterler (izole ada isterleri) sağlandığı sürece planlı bir izole ada besleme uygulaması 

yapılabilir. 

Bununla birlikte, “planlı” izole ada uygulamasına yönelik mevzuatsal düzenlemeler yapmak gerekir. Bu 

kapsamda; 

 Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği: “Planlı” izole ada uygulamasına yönelik teknik kriterler Elektrik 

Piyasası Dağıtım Yönetmeliği”ne eklenmelidir. Teknik kriterler kapsamında tanımlanması gereken 

hususlar; 

o “Planlı” izole ada uygulamasında dağıtım, iletim ve üretim şirketlerinin sorumluluklarını da içeren 

ve Şekil 6’da gösterildiği gibi bir izole ada besleme karar ve uygulama süreci: 

 Şebekedeki kesintinin onarılması ve yeniden enerjilendirilme süresi (örn. >4 saat) 

 Şebekenin izolasyon noktalarının ve açma manevralarının tanımlanması 

 İzole ada şebeke besleme amaçlı kapama manevralarının tanımlanması 

o İzole ada beslemesi yapacak santrallerde gerekli teknik kriterleri: 

 Black-start çalışma özelliği (en az bir santralde dizel jeneratör veya başka bir lokal desteği 

olmalı) 

 Santrallerin türbin-jeneratör sisteminin hız regülatörü ve otomatik voltaj regülatörünün izole 

ada modunda çalışabilme özelliği (Senkron jeneratörler izole ada modunda çalışma 
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prensibine uygun tasarlanmaktadır. Fakat, izole ada modunda çalışma tecrübesi olmayan 

santral işletmecileri, santrallerin izole ada modunda çalışma özelliğinin olmadığını 

düşünebilirler.) 

o İzole ada besleme sırasında dinamik etkenler gözetilerek belirlenecek frekans ve gerilim sınırları 

(örn. Maksimum frekans düşümü 1 Hz gibi) 

o Koruma koordinasyonuna yönelik tedbirler alınması (izole ada işletme koşullarında koruma 

koordinasyonunda bir problem yaşanmaması gerekir) 

o İzole ada şeklinde çalışmaya alışık olmayan dağıtım şirketi işletmecilerinin can güvenliğine yönelik 

tedbirler (Alışık olunan uygulamaya göre TEİAŞ TM çıkışı açık olan ilgili fiderler üzerinde enerji 

yoktur. Fakat, izole ada uygulamasında şebekenin küçük bir kısmının her ne kadar TEİAŞ TM 

bağlantısı açık olsa da, üzerinde enerji olacaktır.) 

 Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği: İzole ada besleme koşullarında santraller tarafından yapılan 

üretim miktarının dengeleme ve uzlaştırmada ne şekilde ele alınması Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliği’nde gerektiği tanımlanmalıdır.  

Proje kapsamında, çıktılarında veya bütçesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. İş paketleri ve yapılan 

çalışmalar proje takvimine uygun olarak ilerlemiştir.   

F. Ekler 

 EK-1: Proje başlangıç toplantı tutanağı  

 EK-2- Proje Kalite kontrol ve güvence planı raporu 

 EK-3 Literatür taraması raporu  

 EK-4 Pilot fider değerlendirme toplantı tutanağı 1 

 EK-5 Pilot fider değerlendirme toplantı tutanağı 2 

 EK-6 Pilot Fider Seçim Raporu 

 EK-7 Tasarım ve Analiz Faaliyetleri Raporu 

 EK-8 Kriterler ve Uygulama Prosedürü Raporu 

 EK-9 Final Rapor 


