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çalıĢmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını 
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1. ĠġLETMENĠN TANITIMI 

 

 

 

 

Bereket Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla 1995 yılında 

kurulmuĢtur. Ġlk santralini Bereket adlı derenin üzerinde kuran firma adını buradan almıĢtır. 

ġirket elektrik üretmek için Türkiye'nin hidroelektrik, rüzgar, güneĢ, jeotermal, linyit ve çöp 

gazı potansiyelini kullanmaktadır. Deneyimli personelinden ve yerli kaynaklardan yararlanan 

Bereket Enerji, kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kendi santrallerinin tasarım, inĢaat, 

montaj ve iĢletimini kendisi üstlenmektedir. 

 Bereket Enerji’nin misyonu, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirilmesidir. Otoprodüktör statüsünde hidroelektrik santrali yapımına baĢlayan 

Türkiye’nin ilk Ģirketi olan Bereket Enerji, santrallerin fizibilitesini, programlandırılmasını, 

inĢaatını ve iĢletmesini kendi kadrosuyla yapmaktadır. 

Vizyonunda, 2023 yılında teknolojik birikim ve yatırımı ile Dünya’nın önde gelen enerji 

kuruluĢları arasında yer almak bulunan Bereket Enerji, hedeflerine, innovasyon, ekip 

çalıĢması, kurallara ve etik değerlere bağlılık ilkelerinin ıĢığında ilerlemektedir. 

 

 

1.1 ĠĢletmenin Grup ġirketleri: 

 

GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ : Gediz dağıtım bölgesi 5,3 milyonluk nüfusa sahiptir. Bu da 

Türkiye'nin toplam nüfusunun %7,1'ine tekabül eder. Gediz 2011 yılı itibari ile 2,3 milyon 

müĢteriye hizmet vermekte olup, 2012 yılında toplam 13.158 GWh'lik net elektrik satıĢı 

yapılmıĢtır.  

ADM Elektrik Dağıtım A.ġ. :  ADM Elektrik Dağıtım A.ġ., 15.08.2008 tarihinde, Aydın, 

Denizli ve Muğla illerini kapsayan elektrik dağıtım bölgesinde yaklaĢık 1,7 milyon tüketiciye 
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dağıtım hizmeti yürütme faaliyetine baĢlamıĢtır. Elektrik Piyasası Kanunu’na göre hizmet 

veren ADM EDAġ, sektörde faaliyet gösteren lisanslı ilk özel elektrik dağıtım Ģirketidir. 

 Elsan Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.ġ. : 1980 yılında Denizli'de kurulan, kendi 

sektöründe lider firmalardan biri olan Elsan A.ġ, baĢta bobin teli olmak üzere çeĢitli elektrik 

malzemeleri üretmektedir. Elsan’ın her yıl hızlanarak artan kapasitesi bugün 23.000  ton/yıl’a 

ulaĢmıĢ ve satıĢlarınının %65‘ini yurt dıĢına ihraç ederek, tüm Dünyaya hizmet veren bir 

dünya markası olmuĢtur. 

 

       

 

 

 

1.2 ĠĢletmeye Ait Tesisler: 

KIZILDERE JES: Bereket'in Jeotermal Santrali (JES) olan Kızıldere Santrali, Denizli ili 

Sarayköy ilçesinde kuruludur. Toplam kurulu kapasitesi 6,85 MW gücündedir ve yılda 50 

milyon kWh üretim ortalamasına sahiptir. Ayrıca Kızıldere Santrali yaklaĢık 5.000 evin 

ısınma ihtiyacını karĢılamaktadır. Santral, 2008 tarihinde iĢletmeye alınmıĢtır. 

 

KOYULHĠSAR HES : Bereket'in en son ve en büyük projesi olan Koyulhisar Hidroelektrik 

Santrali (HES), Sivas'ın Koyulhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kelkit Çayı üzerinde 

kurulmuĢtur. Toplam kurulu kapasitesi 65 MW gücündedir ve yılda 330 milyon kWh üretim 

ortalamasına sahiptir. Santral, 2009 yılında iĢletmeye alınmıĢtır.  

  

MENTAġ HES : MentaĢ Hidroelektrik Santrali (HES), Adana'nın Ġmamoğlu ilçesi sınırları 

içerisinde Seyhan Nehri üzerinde kuruludur. Toplam 40 MW gücündedir ve yılda 180 milyon 

kWh üretim ortalamasına sahiptir. Santral, 2006 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. 

GÖKYAR HES: Gökyar Hidroelektrik Santrali (HES), Denizli ve Burdur illerinden doğup 

Muğla ili sınırları içerisinde denize dökülen Dalaman Çayı üzerine kuruludur. Toplam 10 

MW gücündedir ve yılda 60 milyon kWh üretim ortalamasına sahiptir. Santral, 2006 yılında 

iĢletmeye alınmıĢtır. 

http://www.bereketenerji.com.tr/koyulhsar-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/menta-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/goekyar-hes.html
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FESLEK HES : Feslek Hidroelektrik Santrali (HES), Aydın ili Nazilli ilçesi sınırları 

içerisinde Büyük Menderes Nehri üzerinde kuruludur. Toplam 10 MW gücündedir ve yılda 40 

milyon kWh üretim ortalamasına sahiptir. Santral 2004 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. 

DALAMAN HES 1,2,3,4,5 : AĢağı Dalaman HES Santralleri, Denizli ve Burdur illerinden 

doğup Muğla ili sınırları içerisinde denize dökülen Dalaman Çayı üzerinde kuruludur. Her biri 

eĢit güçte 5 adet santralden oluĢmaktadır. Toplam kurulu gücü 40 MW olan santrallerin yıllık 

ortalama enerji üretimi 180 milyon kWh'dır. AĢağı Dalaman Santralleri projesi kademeli 

olarak 2003 yılı sonunda tamamlanmıĢtır. 

DENĠZLĠ BEREKET 1-2 HES : Bereket I ve II santralleri, Büyük Menderes Nehri’nin kolu 

olan Çürüksu tarafından beslenen ve Denizli merkezden 5 km mesafede bulunan Bereket 

Sulama Kanalı üzerinde kuruludur. Toplam kurulu gücü 5 MW olan santrallerin ortalama 

yıllık enerji üretimi 16 milyon kWh'dir. Santraller 1997 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. 

ÇIRAKDAMI HES : Çırakdamı Hidroelektrik Santrali (HES) Giresun ili Dereli ilçesi 

sınırları içerisindeki Aksu Nehri üzerinde kurulmuĢtur. Santralin tahmini kurulu kapasitesi 50 

MW ve yıllık ortalama enerji üretimi 140 milyon kWh'dir. 

TOROS HES PROJESĠ : Toros Hidroelektrik Santrali (HES) projesi Adana ili sınırları 

içerisindeki Çakıt Nehri üzerinde kurulacaktır. Santral tahmini 50 MW'lık bir kapasiteye sahip 

olacak ve yılda tahmini olarak 219,7 milyon kWh elektrik üretecektir. Santral 2013 yılında 

iĢletmeye alınmıĢtır. 

DERELĠ HES PROJESĠ: Dereli Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, Giresun ili Dereli 

ilçesi sınırları içerisindeki Aksu Nehri üzerinde kurulmaktadır. Santralin tahmini kurulu 

kapasitesi 49,2 MW ve yıllık ortalama enerji üretimi 157,5 milyon kWh'dir. Santral 2013 

yılında iĢletmeye alınmıĢtır. 

YAVUZ HES : Yavuz HES Amasya ili TaĢova ilçesi sınırları içinde YeĢilırmak nehri 

üzerinde kurulmuĢtur. 23 MW kurulu güçteki santralde yılda 80 milyon kWh elektrik 

üretileceği öngörülmektedir. 2013'te tamamlanmıĢtır. 

MĠDĠLLĠ HES : Midilli HES Amasya ili sınırları içinde YeĢilırmak nehri üzerinde 

KurulmuĢtur. 33 MW kurulu güçteki santralde yılda 117 milyon kWh elektrik üretileceği 

öngörülmektedir. 2013'te tamamlanmıĢtır. 

DÜZCE AKSU HES : 46,2 Mw kurulu güce sahip olan hidroelektrik santrali Düzce ilinde 

bulunmaktadır. Tesisin yıllık 141.370.000 kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

LFG SANTRALĠ : 0,635 Mw kurulu güce sahip olan biyogazdan elektrik enerjisi santrali 

Denizli ili Merkez ilçesi Kumkısık mevkiinde bulunmaktadır. Tesisin yıllık 5.080.000 kwh 

üretim yapması planlanmaktadır. 

YATAĞAN TERMĠK SANTRALĠ : 630 Mw kurulu güce sahip olan termik santrali Muğla 

ili Yatağan ilçesinde bulunmaktadır. Tesisin yıllık 4.095.000.000  kwh üretim yapması 

planlanmaktadır. 

http://www.bereketenerji.com.tr/feslek-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/dalaman-hes-12345.html
http://www.bereketenerji.com.tr/denzl-bereket-1-2-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/crakdam-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/toros-hes-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/dereli-hes-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/yavuz-res.html
http://www.bereketenerji.com.tr/midilli-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/duzce-aksu-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/lfg-santrali.html
http://www.bereketenerji.com.tr/yatagan-termik-santrali.html
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ÇATALAĞZI TERMĠK SANTRALĠ : 314,68 Mw kurulu güce sahip olan termik santrali 

Zonguldak ili Çatalağzı ilçesinde bulunmaktadır. Tesisin yıllık 1.950.000.000  kwh üretim 

yapması planlanmaktadır. 

PINARIM GIDA GES : 1 MW kurulu güce sahip olan güneĢ enerjsi santrali Denizli ili 

Tavas ilçesinde bulunmaktadır. 2015 yılının Ģubat ayında geçici kabulü gerçekleĢtirilen tesisin 

yıllık 1.572.000  kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

KARYA GES : 1 MW kurulu güce sahip olan güneĢ enerjsi santrali Denizli ili Tavas 

ilçesinde bulunmaktadır. 2015 yılının Ģubat ayında geçici kabulü gerçekleĢtirilen tesisin yıllık 

1.572.000  kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

TÜMAġ MERMER GES : 1 MW kurulu güce sahip olan güneĢ enerjsi santrali Denizli ili 

Tavas ilçesinde bulunmaktadır. 2015 yılının Ģubat ayında geçici kabulü gerçekleĢtirilen tesisin 

yıllık 1.575.000 Kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

HÜLYA YĠĞĠT GES : 500 kW kurulu güce sahip olan güneĢ enerjsi santrali Denizli ili 

Tavas ilçesinde bulunmaktadır. 2015 yılının Ģubat ayında geçici kabulü gerçekleĢtirilen tesisin 

yıllık 780.000 Kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

ALĠ YAĞLI GES : Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan güneĢ enerji santralinin kurulu gücü 1 

MW olarak projelendirilmiĢtir ve kurulumu tamamlanmıĢtır.  Santralin yıllık 1.651.000 Kwh 

üretim yapması planlanmaktadır. 

BEREKET ENERJĠ GES : Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan güneĢ enerji santralinin 

kurulu gücü 1 MW olarak projelendirilmiĢtir ve kurulumu tamamlanmıĢtır. Santralin yıllık 

1.469.000 Kwh üretim yapması planlanmaktadır. 

AKSU HES : Düzce ili sınırları içerisinde kurulacak olan Aksu HES 46,20 MW kurulu 

gücünde olup ve yılda 141,37 MWh elektrik üretecektir. Santral 2012 sonunda iĢletmeye 

açılacak olan Düzce-Aksu Hidroelektrik Santrali (HES) projesi ile ilgili EPDK'dan lisans 

alınmıĢtır. 

UġAK RES : UĢak RES’in  UĢak ili Banaz Ġlçesi sınırları içinde inĢasına devam 

edilmektedir. Kurulu gücü 54 MW olacaktır. Yıllık ortalama elektrik üretimi yaklaĢık 140 

milyon KWh’tır. 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

 

1.3 ĠĢletmeye Ait Projeler: 

 GöktaĢ HES Projesi : GöktaĢ I-II Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, Adana ili Kozan ve 

Aladağ ilçesinde bulunan Seyhan Nehri’nin Zamanti kolu üzerinde kurulmaktadır. GöktaĢ-I 

HES projesinin tahmini kurulu kapasitesi 122,2 MW ve yıllık ortalama enerji üretimi 494,52 

milyon kWh'tir. Santralin 2013 yılı sonunda iĢletmeye alınması planlanmaktadır. GöktaĢ-II 

HES projesin tahmini kurulu kapasitesi 153,5 MW ve yıllık ortalama enerji üretimi 623,14 

milyon kWh'dir. Santralin 2014 yılı sonunda iĢletmeye alınması planlanmaktadır. 

http://www.bereketenerji.com.tr/catalagzi-termik-santrali.html
http://www.bereketenerji.com.tr/pinarim-gida-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/karya-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/tumas-mermer-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/hulya-yigit-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/ali-yagli-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/bereket-enerji-ges.html
http://www.bereketenerji.com.tr/aksu-hes.html
http://www.bereketenerji.com.tr/usak-res.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/goktas-hes-projesi.html
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 Söke RES Projesi : Aydın Ġli Söke Ġlçesi sınırları içinde inĢa edilecektir. Kurulu gücü 45 

MW’tır. Yıllık ortalama üretimi 130 milyon KWh’tır. 2013 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

 Yalova RES Projesi : Yalova ili Armutlu Ġlçesi sınırları içinde inĢa edilecektir. Kurulu gücü 

54 MW olacaktır. Yıllık ortalama elektrik üretimi yaklaĢık 140 milyon KWh’tır. 2013 yılı ilk 

yarısında tamamlanacaktır. 

 Akıncı HES Projesi : Akıncı Hidroelektrik Santrali (HES) projesi Tokat ilinde, Kelkit Nehri 

Üzerinde kurulmaktadır, Akıncı HES projesin kurulu gucu 100 MW ve enerji uretirni 440 

milyon kWh'dir. Santralin 2016 yılı Haziran ayında iĢletmeye alınması planlanmaktadır. 

 Ceyhan Saldanlı GES Projesi : Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan güneĢ enerji santralinin 

kurulu gücü 1 MW olarak projelendirilmiĢtir. Santralin yıllık 1.591.000 Kwh üretim yapması 

planlanmaktadır. 

 Yağmur HES Projesi : Yağmur Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, Kars ili Kağızman 

ilcesinde bulunan Aras Nehri üzerinde kurulmaktadır, Yağmur HES projesinin kurulu gücü 24 

MW ve enerji üretimi 100 milyon kWh' tir. Santralin 2016 Ocakta iĢletmeye alınması 

planlanmaktadır. 

 Armağan HES Projesi : Armağan Hidroelektrik Santrali (HES) projesi Fırat Nehri üzerinde 

kurulmaktadır, Armağan HES projesin kurulu gücü 34 MW ve enerji üretimi 180 milyon 

kWh' tir. 

Santralin ocak 2016'da iĢletmeye alınması planlanmaktadır. 

Orta Anadolu Termik Santrali Projesi : Çankırı Termal Elektrik Santrali (ES) projesi 

Çankırı ili  Orta ilçesinin sınırları içerisinde kuruludur. Linyit rezervi 35 milyon ton olan 

santral 135 MW' lık bir kapa- siteye sahip olacak ve yılda tahmini olarak 900 milyon kWh 

elektrik üretecektir.Santral 2016 yılı sonunda iĢletmeye alınması planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/soeke-res-projesi-.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/yalova-res-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/aknc-hes-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/ceyhan-saldanli-ges-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/yagmur-hes-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/armagan-hes-projesi.html
http://www.bereketenerji.com.tr/projeler/orta-anadolu-termik-santrali-projesi.html
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2. HĠDROELEKTRĠK SANTRALLER 

2.1 Hidroelektrik Santralleri ÇalıĢma Prensibi 

Bir miktar yükseklik kazandırılmıĢ akıĢkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji 

denir. Bu enerjinin önce çeĢitli düzeneklerle mekanik enerjiye, oradan da elektrik enerjisine 

dönüĢtürülmesiyle elde edilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. 

 

 

ġekil 2.1 Enerji akıĢ diagramı (HES) 
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2.2 Santralin Yapısı ve BileĢenleri Hakkında Bilgi 

 Set: Büyük bir su rezervuarı oluĢturmak amacıyla beton ve beton benzeri kompozit 

malzemelerden oluĢan ve suyu tutmaya yarayan büyük bloklardır. 

 Cebri boru yapısı: Baraj gölü ile türbinler, yükleme odası ile türbinler veya denge 

bacası ile türbinler arasındaki basınçlı borulara cebri boru denir. AkıĢkanın 

iletilmesine olanak sağlar. AkıĢkan(su) cebri borulardan geçerek türbin çarkının 

dönmesini sağlar. 

 Salyangoz yapısı: Cebri boruların bitimine yerleĢtirilir. Burada su belirli bir ivme 

kazanarak eĢit debide çarka gelir ve her noktadan sabit bir akıĢ meydana getirerek 

daha verimli bir çalıĢma sağlar. 

 Türbin çark sistemi: Türbin çarkı, türbin Ģaftı, türbin kapağı, hız regülatör sistemi, 

basınçlı yağ sistemi, türbin yatağı, soğutma sistemi, kumanda panosu ve yardımcı 

teçhizattan oluĢur. Su, türbinin geniĢ pervanelerine vurduğunda pervaneler dönmeye 

baĢlar. Bu türbinin mili aynı zamanda generatöre bağlıdır. 

 Generatör: Jeneratör rotoru, statoru, yatağı, ikaz(uyartım), soğutma sistemi, koruma 

sistemi, kumanda ve iĢletim sistemi, doğru akım sistemi, kesici ve ayırıcılar ile 

yardımcı organlardan oluĢur. Türbin pervaneleri döndüğünde, türbin miline bağlı 

generatörün dev mıknatıslarıda dönmeye baĢlayacaktır. Dönen bu dev mıknatıslar 

bakır bobinlerde alternatif akım üretilmesine sebep olacaktır. 

 Transformatör(DönüĢtürücü): Ana gövde, soğutma sistemi, yangın sistemi, koruma 

sistemi bölümlerinden oluĢur. Elde edilen gerilimi düĢürmeyi veya yükseltmeyi sağlar. 

Hidroelektrik santrallerinde genelde düĢük gerilimi yüseltmek amacıyla 

tasarlanmıĢlarıdr. Tek fazlı veya üç fazlı olabilirler. 

 ġalt sahası: Transformatörlerde oluĢan yüksek gerilimin elektrik iletim hatlarına 

bağlandığı bölgedir. 

 

2.3 Türbin ÇeĢitleri: 

- Su debilerine göre: 

• Orta DüĢülü ve Orta debili Francisler Türbinler 

• Büyük Su Debili ve Küçük DüĢülerde Kaplan Türbinler 

• Küçük Su Debilerde Çok Yüksek Su DüĢülerinde Pelton Türbinler 



14 
 

 

ġekil 2.2 DENĠZLĠ BEREKET 1-2 HES Francis tipi türbin 

 

                

ġekil 2.3 Francis türbin ayar kanatları  ġekil 2.4 Francis türbin çarkı 

 

http://www.bereketenerji.com.tr/denzl-bereket-1-2-hes.html
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ġekil 2.5 Francis tipi türbin bakım aĢamasında 

      

ġekil 2.6 Bereket Enerji FESLEK HES  S tipi kaplan türbin 

http://www.bereketenerji.com.tr/feslek-hes.html
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2.4 Özgül Enerji Tüketiminin Hesaplanması 

Hidroelektrik, güneĢ ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji sistemlerinde tüketim üretime oranla 

çok düĢüktür. Bu nedenle özgül enerji tüketiminin hesaplanmasına gerek duyulmamaktadır. 

Örneğin, Bereket enerjinin MentaĢ hidroelektrik santralinde üretim 175 MW civarında iken, 

tüketim maksimum 250 kW dir. 

2.5 Yıllık Enerji Tüketiminin TEP Cinsinden Hesaplanması: 

Özgül enerji tüketimi hesaplamasında olduğu  gibi tüketim çok az olduğu için yıllık enerji 

tüketimi ile ilgili bir hesaplamaya gerek duyulmamaktadır. 

3. GÜNEġ ENERJĠSĠ SANTRALLERĠ 

3.1 GüneĢ Enerjisi Santralleri ÇalıĢma Prensibi 

GüneĢ ıĢığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluĢur. GüneĢten gelen bu enerjiyi 

kullanarak elektrik üretme amaci ile güneĢ panelleri, baĢka bir deyiĢle fotovoltaik paneller 

kullanılır. GüneĢ panelleri birçok solar hücreden oluĢur. Bu hücreler silikon adı verilen 

elementlerden yapılır.Herbir hücre elektrik akımı yaratmak için bir pozitif ve bir negatif 

katmandan oluĢur. GüneĢten gelen fotonlar güneĢ panelinin üzerinde bulunan bu hücreler 

tarafından emildiklerinde, açığa çıkan enerji elektronların özgürce hareket etmelerine yol 

açar. Elektronlar panelin alt kısıma doğru yol alır ve bağlantı kablosundan dıĢarı çıkarlar. 

Elektronların bu akımı elektrik üretimini sağlar. 

3.2 Fotovoltaik Sistemde Olması Gereken BileĢenler ve Görevleri: 

GüneĢ Panelleri: Fotovoltaik sistemi ana bileĢenidir. GüneĢten gelen enerjisi elektrik 

enerjisine çevirmekle görevlidirler. 

Inverter(çevirici): GüneĢ panelleri tarafından üretilen enerji doğru akimdir. Çeviricinin 

görevi doğru akımı alternatif akıma çevirmektir. 

Pil: Fotovoltaik sistemler üretilen elektrik enerjisini depolamak için pile ihtiyaç duyar. 

Böylece gün boyunca depolanan enerji herhangi bir zamanda kullanılabilir. 

 

ġarj Denetleyicisi: Pillerin Ģarjlarını kontrol etmek için kullanılır. Solar panel ile pil arasına 

yerleĢtirilir. 
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ġekil 3.1 BEREKET ENERJĠ GES 

 

           

ġekil 3.2 GES trafo kontrolü 

 

 

3.3 Fotovoltaik Panellerin Verimlerinin Hesaplanması: 

 

Örneğin; bir hücre %15 verimlilikte çalıĢıyorsa 1m2 zemine bu hücrelerden döĢediğimizde, 

güneĢin düĢürdüğü 1000wattlık gücün %15'i, yani 150 wattı elektriğe dönüĢecektir. Veya tam 

tersi 1m2 olan güneĢ paneli 150 watt olan modül kullandığımızda %15 verimlilik elde ederiz.  

http://www.bereketenerji.com.tr/bereket-enerji-ges.html
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Ancak sistem verimi hesaplanırken, panel verimi, inverter ve regülatör grupları verimi, akü 

verimi ve kablo,sıcaklık v.b diğer kayıplar dikkate alınmalıdır. Sistem verimi tüm bu 

değerlerin çarpımı ile hesaplanır. Genelde %12-14 arasında verimlilikleri bulunur. 

 

3.4 GüneĢ Enerjisi Sistemleri Ġçin Kullanılan Konstrüksiyon: 

Arazi uygulamaları için genellikle panel ayaklarında çelik, üzerindeki aparatlarda alüminyum 

maddeler tercih edilir. Çelik, sıcak galvaniz havuzuna daldırılır ve böylece dayanıklılığı artar. 

Çelik konstrüksiyon; ağır, dayanıklı, ucuz ve iĢlenmesi zordur. 

Çatı uygulamaları için genellikle alüminyum tercih edilir. Bunun nedeni alüminyum 

konstrüksiyonun hafif, sağlam ve iĢlenmesi kolay olmasıdır. 

 

     

ġekil 3.3 Panel üretim fabrikası 
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ġekil 3.4 Fotovoltaik modül üretim akıĢ diyagramı 
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4.RÜZGAR ENERJĠ SANTRALLERĠ 

4.1 Rüzgar Türbinlerinin ÇalıĢma Prensibi 

 Havanın hızlı yerdeĢtirmesi ile içindeki parçacıkların hareketi de hızlı olur. Havanın bu 

özelliğini kinetik enerjiye dönüĢtürme iĢlemine Rüzgar Enerjisi adı verilir. Rüzgar rotordan 

geçerken, aerodinamik bir kaldırma gücü oluĢturur ve rotoru döndürür. Bu dönel 

hareket jeneratörü hareket ettirir ve elektrik üretir.  

4.2 Rüzgar Türbinini OluĢturan Bölümler: 

 

Pervane Kanatları: Rüzgar estiği zaman pervanenin kanatlarına çarparak onu döndürmeye 

baĢlar. Bu sayede rüzgar enerjisi ile kinetik enerjisi elde edilmiĢ olur. Pervaneler rüzgar 

estiğinde aynı yönde dönecek Ģekilde tasarlanmıĢlardır. 

ġaft: Parvenelerin dönmesiyle ona bağlı olan Ģaft da dönmeye baĢlar. ġaftın dönmesiyle de 

motor içinde hareket oluĢur ve motorun çıkıĢında elektrik enerji sağlanmıĢ olur. 

Jeneratör(Üreteç): Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik enerjisi üretilmiĢ olur. Ġçinde 

mıknatıslar bulunur. Bu mıknatısların ortasında da ince tellerle sarılmıĢ bir bölüm bulunur. 

Pervane Ģaftı döndürğü zaman motor içindeki bu sarım bölgesi , etrafındaki mıknatısların 

ortasında dönmeye baĢlar. Bunun sonucunda da alternatif akım (AC) oluĢur. 

 

            

 

ġekil 4.1 UĢak RES 

http://www.elektrikuretimi.org/jenerator/
http://www.elektrikuretimi.org/elektrigin-temeli/
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ġekil 4.2 Kesici ve Ayırıcılar         ġekil 4.3 UĢak RES Anlık Elektrik Üretimi 

 

 

 

5. JEOTERMAL ENERJĠ 

 

5.1 Jeotermal Enerjisi ÇalıĢma Prensibi 

Suyu ısıtıp buhara çevirmek ve buhar gücüyle türbinleri çalıĢtırmak jeotermal tesislerin temel 

amacıdır. Jeotermal santraller ısıtma için yerin 3-5km altındaki ısı enerjisini kullanır. 

 

5.2 Bir Üretim Kuyusu Kuyu BaĢı Tesisini OluĢturan BileĢenler: 

inhibitör dozajlama sistemi, Kuyu baĢı kontrol vanaları, Seperatör, Dengeleme tankı, Filtreler, 

Pompalar, Ölçüm enstrümanları, Manuel vanalar, Emniyet elemanları, Kompresör sistemi, 

Sürücü panoları, PLC otomasyon panosu 
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ġekil 5.1 Bereket Enerji Kızıldere JES ve Takip sistemi 

 

6. ÇÖP GAZI (LFG)        

6.1 LFG Santrali ÇalıĢma Prensibi: 

Atmosferi ısıtma etkisi karbondioksitten 20 kat fazla olan metan gazının oluĢturduğu biyogaz 

kojenerasyon ünitesinde (gaz jeneratörlerinde) yakılarak elektrik enerjisine dönüĢtürülür.  
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ġekil 6.1 Denizli LFG Santrali 
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KAYNAKLAR 

http://www.limitsizenerji.com/haberler/makaleler/60-gunes-panelleri-nasil-calisir 

http://www.elektrikuretimi.org/ruzgar-turbinleri-nasil-calisir/ 

http://jesder.org/yonetici/downgorky/upload/a2cabb9e7ebc4f174802087b8a582c40.pdf 

http://www.limitsizenerji.com/haberler/makaleler/525-jeotermal-kaynaklardan-elektrik-

uretimi 

 

http://www.limitsizenerji.com/haberler/makaleler/60-gunes-panelleri-nasil-calisir
http://www.elektrikuretimi.org/ruzgar-turbinleri-nasil-calisir/
http://jesder.org/yonetici/downgorky/upload/a2cabb9e7ebc4f174802087b8a582c40.pdf
http://www.limitsizenerji.com/haberler/makaleler/525-jeotermal-kaynaklardan-elektrik-uretimi
http://www.limitsizenerji.com/haberler/makaleler/525-jeotermal-kaynaklardan-elektrik-uretimi

