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1. A. ÖZET 

 

Proje özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı 

geçmemelidir. Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen 

projenin:  

 

i. Amacı,  

ii. Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve sizce özgün değeri,  

iii. Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,  

iv. Ulaşılmak istenen hedefler ve bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik olarak ne tür 

katkılarda bulunabileceği gibi hususları içermelidir. 

Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir 

şekilde seçilerek özet sayfasının sonunda verilmelidir.  

 

Bu projede, küçük güçlü yenilenebilir hibrit sistemde yük planlaması yapmak için geliştirilen yazılımın 

prefabrik ofis yapı üzerinde gerçek zamanlı uygulanması amaçlanmaktadır.  

 

 

 

Projenin özgün değeri, daha önce genetik algoritmalar kullanarak geliştirilen yazılımı prefabrik ofis yapıda 

bulunan gerçek yükler üzerinde uygulayarak minimum maliyetli ve uzun süreli yenilenebilir enerji üretimi 

sağlamaktır.  

 

 

 

 

Bu çalışma ile ulaşılmak istenen hedeflerin başında daha önceki projede geliştirilen yazılımın örnek bir 

uygulama üzerinde test edilerek eksikliklerin görülmesi ve bunların giderilmesi için gerekli iyileştirilmenin 

yapılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, optimal yük planlama, off-grid hibrit sistemler, genetik 

algoritmalar, kısıtlı optimizasyon 

 

1. B. SUMMARY 

 

The main objective of this project is to apply in real-time the results obtained from the previous project to a 

typical office.  

 

The originality of this project is to supply power from using renewable energy sources such as wind and 

photovoltaic with possible minimum operation cost for an office used by a local authority. Yet, the current 

literature survey has shown that similar works based on optimal load scheduling in low power renewable 

hybrid systems are not on agenda so far.  

This project aims that renewable energy obtained from wind and sun light can be used to energize electrical 

appliance in a typical small office with the lowest possible cost and less power shortage.  

Keywords: Renewable energy,  

 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

 



MÜHENDİSLİK TASARIMI ARA RAPOR 
 

 3 

Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. 

Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte 

olmasına dikkat edilmelidir.  

Bu projenin amacı yürütülmekte olan TÜBİTAK 3001 projesinin bütçe imkânlarının sınırlı olması 

nedeniyle yazılım geliştirme temelli proje çıktısını 28 m
2
’lik bir prefabrik yapıda bulunan elektriksel 

yükler üzerinde gerçek zamanlı uygulayarak minimum maliyetli enerji üretimini sağlamaktır.  

İnşa edilecek bu yapı yenilenebilir enerji uygulamasını ilgili kişilere kolayca tanıtmak için aynı 

zamanda tanıtım ofisi olarak kullanılacaktır.  

 

3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya 

problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı ve İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür 

taraması ve değerlendirilmesi yapılarak proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, 

bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. 

hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür değerlendirmesi yapılırken 

ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır. 

Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun 

olarak bu raporun en son sayfasında verilmelidir. 

 

Bu proje önerisi 28 m
2
’lik prefabrik bir yapı inşa edip yapı içerisindeki mevcut elektriksel yükler 

(minik buzdolabı, led TV, dizüstü bilgisayar, yazıcı, iç ve dış aydınlatma gibi) üzerinde TÜBİTAK 

projesi sürecinde geliştirilen yazılımsal yöntemin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda, 

elektriksel yükler akıllı ev otomasyonunda kullanılan otomatik kontrol ünitesi ile kontrol edilecektir.  

Enerji fiyatlarının her yıl sürekli arttığı ülkemizde gelişen ve ucuzlayan güç elektroniği teknolojisiyle 

birlikte yenilenebilir enerji sistemlerinin konutlarda ve ofislerde kullanımı ekonomik olmaya 

başlamıştır. Bu tür küçük güçlü uygulamalar genelde hibrit rüzgâr ve fotovoltaik sistemlerden oluşmuş 

olup yerel dağıtım işletmelerinin bürokratik engellemeleri yâni çift yönlü sayaç kullanımındaki 

zorluklar nedeniyle şebekeden bağımsız çalışmak durumunda kalırlar. Böyle bir durumda sistemde 

üretilen ve depo edilen enerjinin mevcut yükleri kesintisiz ve dizel jeneratöre gerek kalmadan 

beslemesi gerekir. Ancak üretilen enerji günün her anında değişkenlik gösterdiği için bazı anlarda 

bütün yüklerin beslenmesi mümkün olmaz ve bu yükleri beslemek için ya dizel jeneratörün devreye 

girmesi ya da bazı yüklerin devre dışı bırakılması zorunlu hale gelir. Yüklerin her koşulda beslenmesi 

her zaman istenen bir durum olduğundan yenilenebilir enerji sistemlerinde bu durum ancak optimal 

yük planlaması ile yapılır. Bu konuda yapılan gerçek-zamanlı uygulamalı çalışmalara bakıldığında 

sınırlı sayıda çalışma olduğu görülür. Yapılan çalışmalardan biri Kumar ve arkadaşlarının kırsal 

kesimlerde kullanılan rüzgâr/fotovoltaik sistemin büyüklüğünü optimize eden bir algoritma geliştirdiği 

çalışmadır [1].  

Bu proje önerisinde amaç daha önceki teorik düzeyde kalan ve genellikle yöntem öneren çalışmalarda 

eksik bırakılan gerçek zamanlı uygulamayı gerçekleştirmektir. Böylece tahmin sonuçlarından elde 

edilen rüzgâr ve fotovoltaik güç değeri yerine anlık elde edilen güç değerlerinin kullanılması mümkün 

olacaktır. Bu şekilde geliştirilen algoritma anlık verilere göre revize edilerek gerçek-zamanlı 

uygulamaya hazır hale getirecektir. Genetik algoritma yöntemini esas alarak geliştirilen optimizasyon 

yazılımı anlık gelen verilere göre yüklerde gerekli ayarlamayı yaparak minimum işletme maliyeti ile 

uygun çalışma durumunu belirler. Yazılımın çalıştırılması uygun bir mikrobilgisayar veya işlemci ile 

yapılır. Burada en düşük işletme maliyetini veren bir sonucun üretilmesinin her zaman bir garantisi 

yoktur. 

 

4. ÖZGÜN DEĞER 

 

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca
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Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl 

gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji 

alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) 

ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.  

Bu projenin özgün değeri genetik algoritma optimizasyonunu esas alarak geliştirilen yazılımın bir 

mikrobilgisayar veya işlemci yardımıyla çalıştırılarak anlık verilere göre şebekeden bağımsız bir 
sistemde optimal yük planlaması yapmasıdır.  

Çalışmanın başarıya ulaşması durumunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik 

enerjisi daha düşük maliyetle ve en az kesinti ile temin edilmiş olacaktır.  Üretilen enerjinin birim 

maliyetinin 20-25 yıllık süreli vade bakımından değerlendirildiğinde ulusal şebekeden temin edilen 

enerjinin birim maliyetinden daha düşük olacağı açıktır. Bu noktadan bakıldığında düşük maliyetli 

yenilenebilir enerji kullanımının 20-25 yıllık projeksiyonda topluma ekonomi ve çevre açısından 

önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

5. YÖNTEM  

 

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz 

yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve 

tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen 

amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır.  

Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak 

alternatif yöntem(ler) de (B planı) belirlenerek ifade edilmelidir. 

 
Bu projede, fotovoltaik-rüzgâr hibrit sistem için rüzgâr hızı ve ışınım düzeyi bakımından meteorolojik 

verilere göre görece olarak enerji üretilebilecek konumda (Şekil 1) bulunan Sakarya ili Karasu ilçesi 

İhsaniye mahallesindeki kamuya ait bir park alanı kurulum yeri olarak belirlenmiştir. Belirlenen 

konum Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü noktaya 750 m mesafede olup rüzgâr hızını ve 

güneşlenme oranını etkileyecek herhangi bir coğrafi engeli bulunmamaktadır. Söz konusu lokasyonda 

geçici kurulan sistemde 8 adet 235 Wp fotovoltaik panel ve 9 m direk uzunluğunda çok kutuplu 

doğrudan sürülebilen 1 kW’lık rüzgâr türbini ile yapılan testlerde mart ayının ilk haftası itibariyle 

panellerden anlık olarak 1,2 kW, rüzgâr türbininden 600 W’lık enerji üretimi mümkün olmuştur.  

Projenin ilerlemesini engelleyecek önemli noktalardan biri yapı firmasının mevsimden kaynaklanacak 

iş yükü nedeniyle prefabrik inşaatını ve kurulumunu öngörülen süre içinde tamamlayamamasıdır. Bu 

engeli aşma noktasında prefabrik yapının zamanında bitirilmesi için aynı iş kolunda faaliyet gösteren 

başka bir firmadan gerekli destek alınacaktır. 

 

Bu proje önerisinde projenin ilerlemesini ve hedefe ulaşmasını engelleyecek diğer hususlardan biri de 

belli sürelerde rüzgârın ve güneşin elverişli olmamasıdır. Bu sürelerde yeterli güç üretilemeyeceği için 

yüklerin yenilenebilir enerji ile beslenmesi söz konusu olmayacaktır.  Bu durumda B planı olarak acil 

yüklerin beslenmesi için dizel jeneratör devreye sokulacaktır. Buna alternatif olarak batarya sayısının 

yeterli miktarda arttırılması da ayrıca bir plan dâhilinde düşünülmektedir. Yani, buradaki enerji açığını 

kapatmak gündüz fazla üretilen enerjiyi daha fazla depo ederek fosil yakıt kaynaklı dizel jeneratöre 

çok az ihtiyaç duyacak veya hiç duymayacak şekilde sistemdeki akü sayısını artırmak ile mümkün 

olabilir. 

 

Projenin ilerlemesini ve hedefe ulaşmasını engelleyecek diğer bir risk ise ölçüm sistemini bilgisayar 

ile koordine edebilmek için Sakarya Üniversitesi Teknokent’te faaliyet gösteren küçük bir firmaya 

tasarlatılan elektronik kartın istenilen performansta çalışmamasıdır. Bu durumda B planı olarak söz 

konusu kartın daha profesyonel bir firmadan satın alınma yoluna gidilecektir. Son olarak, geliştirilen 

yazılım belli zaman dilimlerinde istenilen sonuçları üretemeyebilir. Bu durumda ise daha önce çevrim-

dışı olarak geliştirilen en yakın senaryolardan birinin sonuçları uygulanarak problem çözülmeye 

çalışılır. 
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6. PROJE YÖNETİM DÜZENİ 

 

Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık 

bir zaman diliminde gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler aşağıda yer alan İş-Zaman 

Çizelgesi doldurularak verilmelidir. Her bir iş paketinde görev alacak personelin niteliği 

(yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer, yardımcı personel) belirtilmelidir. Gelişme ve 

sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir 

iş paketi olarak gösterilmemelidir. 

 
İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

 

İP 1: Hazırlık 

Gerekli açıklamalar. 

 

İP 2: Tasarım 

Gerekli açıklamalar. 

 

İP 3: Sonuçların alınması ve analizi 

Gerekli açıklamalar. 

 

 

7. YAYGIN ETKİ 

 

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın 

etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni 

projeler oluşturulması) neler olabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve 

etkilerin elde edileceği kısa ve net cümlelerle maddeler halinde belirtilmelidir. 

 

8. KAYNAKLAR 

Rapor metninde atıf yapılan kaynaklar raporunuzda ortaya çıkış sırasına göre 

numaralandırılarak parantez içinde belirtilmelidir. 
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