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Özetçe—Günümüzde depolama teknikleri 
arasında değerlendirilen fazla enerjiden hidrojen 
üretilmesi ve bu üretilen hidrojenin yenilenebilir 
enerji kaynağının yetersiz olduğu zamanlarda yeniden 
kullanılabilecek şekilde saklanması yöntemi cazip hale 
gelmiştir. Akıllı Şebekelerde Enerji Üretim ve 
Depolama Sistemleri konu başlığı altında mikro 
şebeke düzeyinde Enerji Depolama Teknolojileri ve 
Sistemleri olarak kullanılabilecektir. 
Bu çalışmanın amacı, elektrik enerjisinin yanında bir 
enerji taşıyıcısı olarak günümüzde giderek önem 
kazanan hidrojenin doğaya olumsuz etkileri olan 
klasik üretim yöntemlerinin dı şında elektroliz ile 
rüzgar enerjisi gibi temiz ve doğal kaynak kullanarak 
üretilmesini teknik ve ekonomik açıdan incelemektir. 
Bu nedenle, bu tez çalışmasında Yalova ili Armutlu 
ilçesinin enerji ihtiyacının rüzgar ve hidrojen enerjisi 
ile karşılanabilmesi amacıyla bir rüzgar-hidrojen 
hibrit sistemi kurulması düşünülmüştür. Sistem, 
Excel programı aracılığı ile çalışılmış, analiz programı 
haline getirilmi ştir. 

Anahtar Kelimeler — rüzgar enerjisi; hidrojen 
enerjisi; enerji ekonomisi; akıllı şebeke izleme. 

Abstract—Today, more than energy storage to 
produce hydrogen when it is considered one of the 
techniques and the produced hydrogen is inadequate 
way of storing renewable energy sources has become 
an attractive method that can be used again. 

However, renewable clean the energy system with the 
particular wind energy conversion system and 
produced without harming the environment 
hydrogen, both flame flammability due to internal 
combustion engines, both can be used as direct fuel in 
the fuel cell has the potential. 
The purpose of this study, such as electrical energy 
carrier in today's increasingly the nature of the 
adverse wind energy by electrolysis outside the 
conventional production methods effects of hydrogen 
gained importance as well as energy using clean and 
natural resources is to examine the technical and 
economic to produce. Therefore, this thesis wind 
energy requirements of Yalova Armutlu district of 
work and a wind energy in order to meet with the 
hydrogen-hydrogen hybrid system is intended to 
establish. The system has been studied by means of 
the Excel program has been brought into the analysis 
program. 

Keywords — wind energy; hydrogen energy; energy 
economy; intelligent network monitoring. 

I. GİRİŞ 

Fosil enerji kaynakları; kömür, petrol, doğalgaz gibi 
bugüne kadar enerji ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayan kaynaklar olup dünya üzerinde yaşamış 
organizmaların belirli basınç ve sıcaklıklarda yer 
altında binlerce yılsonunda oluşturduğu yakıtlardır. 
Literatürde rüzgar enerjisi destekli hidrojen üretim 
sistemlerinin teknik ve ekonomik analizi ile ilgili 
çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır [1]. 
 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin 
de nüfusu ve sanayisi gelişerek büyümektedir. 
Türkiye’de elektrik üretimi 2013 yılı itibariyle 
239.3 Milyar kWh olup bu ihtiyacın %44'ü 
doğalgazdan, %25.4'ü kömürden, %24.7'si 
hidroelektrikten, %3.1'i rüzgardan, %2.1'i 
termikden ve %0.5'i ise jeotermalden 
karşılanmaktadır [2].  
 

II. RÜZGAR-HİDROJEN HİBRİT ENERJİ 
SİSTEMİNİN MODELLENMESİ 

Bu makalede, Armutlu ilçesinin enerji ihtiyacını 
karşılayabilmek için farklı türbin tipleri, farklı 
güçteki yakıt pilleri ve hidrojeni bir enerji taşıyıcı 
olarak kullanarak MS Excel programı yardımıyla 
şebekeden bağımsız rüzgar-hidrojen hibrit enerji 
sisteminin modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 
temeli Kayhan Ince ve arkadaşları [3] tarafından 
2004 yılında atılmıştır. Şekil 1’de, enerji kaynağı 
rüzgar türbinleri, enerji taşıyıcısı hidrojen 
üretiminin yapıldığı elektroliz birimleri, hidrojenin 
depolandığı tanklar, hidrojenin yakıldığı yakıt 
pilleri ve nihai tüketicilerden oluşan sistem 
görülmektedir. Bu çalışmada iki senaryo ele 
alınmıştır.  
• Senaryo 1: Rüzgar türbinlerinden elde edilen 

enerji (P1) Armutlu ilçesinin enerji ihtiyacından 
(P7) fazla ise fazla olan enerji (P2=P1-P6) 
elektroliz ünitesine gönderilerek hidrojen 
üretimi sağlanır ve elde edilen hidrojen 
tanklarda depolanır. 

• Senaryo 2: Rüzgar türbinlerinden elde edilen 



enerji (P1) Armutlu ilçesinin enerji ihtiyacını 
(P7) karşılayamıyorsa ilave enerji ihtiyacı (P5) 
depolanan hidrojenin yakıt piline gönderilerek 
enerji üretilmesi (P7 = P5+P6) ile sağlanır. 

 
Şekil 1. Rüzgar Hidrojen Hibrid Enerji Sistemi 

 
MS Excel programı aracılığı ile yapılan modelleme 
dört farklı kısımdan oluşmaktadır. Rüzgar santrali, 
elektrolizör, hidrojen tankı ve yakıt pili için farklı 
veriler girilerek kullanıcı için sonuçların izlenmesi 
sağlanmıştır. 
Rüzgar türbini seçimini içeren birinci kısımda, 
kullanıcı arayüzünde daha önceden teknik verileri 
tanımlanmış beş farklı türbinden birinin seçimi,  
türbinin banka kredisi ile alınması durumunda faiz 
faktörü, her türbin için kW başına birim maliyet alt 
ve üst limit değerleri, santral ömrü ve işletme 
maliyet değeri girilmektedir. 

 
Şekil 2. Hibrit sistem modelinin görünümü 

Şekil 2, Excel programı içinde kullanıcıya dışarıdan 
veri girişini sağlayan makrolar kullanılarak 
hazırlanmış arayüzü göstermektedir. 

Programdaki dört kısım ile ilgili tablolarda koyu 
renkle gösterilen hücreler kullanıcı tarafından 
dışarıdan veri girilebildiğini, diğer hücreler ise 
hesaplamalar sonucu elde edilen verileri 
göstermektedir. 
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Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 7,4 

Faiz faktörü (%) 5 

Türbin tipi 3 

Nominal Güç (MW) 2 

Türbin Sayısı (adet) 4 

Türbin Çıkış Gücü (MW) 0,629 

Türbin Maliyeti Alt Limit (€/kW) 900 

Türbin Maliyeti Üst Limit (€/kW) 1350 

İşletme maliyetleri (%/Yıl) 2,0 

Santral Ömrü (Yıl) 25 

Birim Maliyet (€/kWh) 0,034 

Tablo 1. Rüzgar Türbini Program Verileri 

Elektroliz ünitesini içeren ikinci kısımda; kullanıcı 
arayüzünde ünitenin banka kredisi ile alınması 
durumunda faiz faktörü, verimi, kW başına birim 
maliyet değeri, ömrü ve işletme maliyet değeri 
girilmektedir. 
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Faiz faktörü (%) 5 

Yıllık i şletme süresi (Saat) 2160 

Elektroliz verimi (ƞelek) / (%) 70 

Elektroliz birim maliyeti (€/kW) 532,8 

Elektroliz Ömrü (Yıl) 10 

İşletme maliyetleri (%/Yıl) 5,0 

Birim Maliyet (€/kWh) 0,085 

Tablo 2. Elektroliz Ünitesi Program Verileri 

D
ep

ol
am

a 

Faiz faktörü (%) 5 

Depo Büyüklüğü (kg) 5000 

Yıllık i şletme süresi (Saat) 2160 

Depolama verimi (ƞdepo) / (%) 90 

Tank birim maliyeti (euro/kg) 578 

Tank Ömrü (Yıl) 20 

İşletme maliyetleri (%/Yıl) 2,0 

Birim Maliyet (€/kWh) 0,5520 

Tablo 3. Hidrojen Depolama Program Verileri 

Elektroliz sonucu oluşan hidrojenin depolanmasını 
içeren üçüncü kısımda; kullanıcı arayüzüne tankın 
banka kredisi ile alınması durumunda faiz faktörü, 
kullanılacak deponun verimi, kg başına birim 
maliyet değeri, ömrü ve işletme maliyet değeri 
girilebilmektedir. 
Yakıt pilini içeren dördüncü kısımda ise; kullanıcı 
arayüzünde yakıt pilinin bankadan kredi kullanarak 
alınması durumunda faiz faktörü, kW başına birim 
maliyet değeri, ömrü ve işletme maliyet değeri 
girilebilmektedir. 
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Faiz faktörü (%) 5 

Yıllık i şletme süresi (Saat) 720 

Yakıt pili verimi (ƞyp) / (%) 55 

Yakıt pili birim maliyeti (€/kW) 3500 

Yakıt Pili Ömrü (Yıl) 10 

İşletme maliyetleri (%/Yıl) 5,0 

Birim Maliyet (€/kWh) 1,6449 
Tablo 4. Yakıt Pili Program Verileri 

Verilerin girilmesinden sonra yıllık enerji toplamı 
(MWh), yıllık enerji akışı (MWh), depo hacmi (kg), 
ilgili maliyet (TL/kWh) ve mutlak maliyet 
(TL/kWh) bilgilerinin incelenmesi Excel grafikleri 
vasıtasıyla yapılmıştır.  

A. Yük Tespiti 

Yük tespiti için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ) Yalova İl Müdürlüğü’nden Armutlu 
ilçesinin 2012 yılına ait aylık ortalama enerji 
tüketim verileri alınarak yük profili 
oluşturulmuştur. Tüketim değerleri aylara göre 
sırasıyla 1425, 1370, 1291, 1256, 1429, 1839, 1920, 
1811, 2257, 1246, 1521 ve 1240 MWh, ilçenin 
yıllık toplam enerji tüketimi ise 18.605 MWh’tir. 

 
Şekil 3. Armutlu İlçesi 2012 yılı aylık enerji tüketim değerleri 

Şekil 3, elde edilen yük talebinin grafiksel 
gösterimidir. Aylık ortalama 1550 MWh tüketime 
sahip ilçenin maksimum yük tüketimi Eylül ayında, 
minimum yük tüketimi ise Aralık ayında 
gerçekleşmiştir.  
 
B. Rüzgar Hızının Tespiti 
Armutlu ilçesinde Bereket Enerji firmasına ait 54 
MW gücündeki rüzgar santrali kurulum çalışmaları 
devam etmektedir. Kurulan RES deniz seviyesinden 
ortalama 280 m. yükseklikte ve 40°31'16.79"K 
enlem, 28°50'51.81"D boylam bilgilerine sahiptir. 
Firmanın yaptığı ölçümler neticesinde ilçenin yıllık 
ortalama rüzgar hızı 7.4 m/s ve 1.5 MW türbinler 
için kapasite faktörü %34 olarak verilmiştir. 

Bu çalışmada, Armutlu ilçesinin yıllık ortalama 
rüzgar hızı 7.4 m/s alınarak yaklaşık aylık ortalama 
rüzgar hızları şekil 4’de verilmiştir. 

Şekil 4. Yalova İli Armutlu İlçesi Aylık Ortalama Rüzgar Hızları 

Rüzgar ortalama hızının maksimum olduğu ay 
Eylül, minimum olduğu ay ise haziran olarak 
ölçülmüştür.  
 
C. Kapasite Faktörünün Belirlenmesi 
Bir rüzgar enerjisi sisteminde kurulacak rüzgar 
türbinlerinin, bölgenin rüzgar potansiyeline göre 
hangi rüzgar hızında ne kadar enerji üretebileceği 
ve bu bölge için kapasite faktörlerinin ne olacağı en 
önemli parametrelerdir. Armutlu ilçesi için yıllık 
ortalama rüzgar hızı 7.4 m/s alınarak model 
programda kullanılan Enercon firmasına ait E-33 
(330 kW), E-53 (800 kW), E-82 (2000 kW), E-101 
(3000 kW), E-126 (7500 kW) model numaralı beş 
farklı güçteki rüzgar türbini için kapasite faktörü, 
firmanın kataloglarından alınan bilgilere göre 
hesaplanmıştır [4]. Ayrıca türbin modelleri üzerinde 
yer alan 33, 53, 82, 101 ve 126 rakamları kanat 
çapını vermektedir. Bu çalışmada E-82 (2000 kW) 
türbini seçilerek hesaplamalar yapılmıştır. Kapasite 
faktörü, E-82 türbini için υ (7.4 m/s), Pn (2000 kW), 
D (82 m.) değerleri kullanılarak; 

�� = 0,087	x	ϑ −
��

�
= 0,35   (1) 

olarak hesaplanmıştır. Rüzgar hidrojen hibrit enerji 
sisteminin aylık birim maliyet bedelinin grafik 
olarak gösterimi şekil 5’te verilmiştir. 

 
 Şekil 5. Sistemin aylık birim maliyetleri 

Maksimum enerji birim maliyeti ekim ayında 
olmaktadır. Minimum enerji birim maliyeti ve 
mutlak maliyet temmuz ayında olmaktadır.  

UEDAŞ kurumundan alınan yük değerleri ve 
BEREKET enerji firmasından alınan aylık rüzgar 
hızları MS Excel programı içinde girildikten sonra 
türbin çıkış gücünün aylık çalışma saati ile 
çarpılması sonucu tek bir türbinin yaptığı iş 
hesaplanabilmektedir. Toplam türbinlerin yaptığı iş 
ise sistemde yer alan türbin sayısına bağlıdır.  
Şekil 6’da 4 adet Enercon E-82 (Türbin tipi 3) 



rüzgar türbini kullanılarak elde edilen grafik 
gösterilmektedir. Kapasite faktörü 0.35 rüzgar 
türbini birim maliyeti 0.0347 €/kWh’tir. Bir yıl 
içinde türbinlerin yaptığı toplam iş 21.917,24 
MWh’tir. %70 ile işletmeye alınan elektroliz 
cihazının birim maliyeti de 0.0858 €/kWh 
civarındadır ve işletme süresi 2160 saattir.  

 

Şekil 6. Enercon E-82 türbin modeli için yıllık enerji akış 
diyagramı 

Şekil 6’da türbinlerin yaptığı iş ve yük eğrileri 
incelendiğinde; ocak ayından mayıs ayı sonuna 
kadar türbinlerin yaptığı iş, ihtiyaç duyulan enerji 
(yük) miktarından fazla olduğundan enerji fazlası 
oluşmaktadır ve bu kısım “senaryo 1” olarak 
adlandırılmıştır. Haziran ayından ağustos ayı 
sonuna kadar türbinlerin yaptığı iş, ihtiyaç duyulan 
enerji (yük) miktarından az olduğundan enerji açığı 
oluşmaktadır ve bu kısım “senaryo 2” olarak 
adlandırılmıştır. Sonraki aylarda ise aynı senaryolar 
devam etmektedir. 

IV.  YALOVA  İLİ ARMUTLU  İLÇESİNDE 

ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI  RÜZGAR-
HİDROJEN HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ 

Bu çalışmada Yalova ili, Armutlu ilçesinin enerji 
ihtiyacını, rüzgar enerjisi ve rüzgardan elde edilen 
hidrojeni kullanarak karşılamak amaçlanmıştır. 
 

A. Ele Alınan Senaryolar 

İlçenin enerji ihtiyacının karşılanması için farklı 
rüzgar türbinleri (330 kW, 800 kW, 2000 kW, 3000 
kW, 7500 kW) ve 522 kW'lık elektrolizör ünitesi 
kullanılarak bir optimizasyon çalışması yapılmıştır. 
Bu çalışmada iki farklı senaryo ele alınmıştır. 

 
Senaryo I:  
Bu senaryo için enerji yönetimi şu şekilde ele 
alınmıştır. 
- Rüzgardan elde edilen enerji, ilçenin enerji 
ihtiyacından fazla ise üretilen enerji doğrudan 
tüketiciye gönderilerek ihtiyaç karşılanır. 
- Türbinden üretilen enerji ile ihtiyacın 
karşılanması sonrasında artan enerji olması 
durumunda, artan enerji elektrolizör ünitesine 
gönderilerek hidrojen üretimi gerçekleştirilir ve 
üretilen hidrojen tankta depolanır.  
 
Senaryo II:  
Bu ikinci senaryo için ise türbinden üretilen enerji 
ilçenin enerji ihtiyacını karşılamıyor ise hidrojen 

tankındaki hidrojen kullanılarak yakıt pili çalışarak 
enerji üretimi yapılır ve ilçenin enerji ihtiyacı 
karşılanır. 
 
Sistemin maliyeti incelendiğinde; sistemdeki rüzgar 
santrali, elektrolizör, hidrojen tankı ve yakıt pili 
maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birim 
maliyet değeri yüksek çıkmaktadır. Ayrıca faiz 
faktörü de sistem maliyetine büyük oranda yük 
getirmektedir. Faiz oranı hesaplamalarda %0, %5 
ve %9 alınarak farklı türbin tipleri için hesaplanan 
birim maliyet değerleri tablo 5’de verilmiştir. 

 
Tablo 5. Faiz oranlarına göre enerji birim maliyet değerleri 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 
Yenilenebilir enerji kaynakları çeşitli olmasına 
rağmen bu tezdeki modelleme ile bir kaçından 
bahsedilerek bu kaynakların kullanımına bir örnek 
sunulmuştur. Bu tez çalışmasındaki sonuçlara 
dayanarak aşağıdaki öneriler yapılabilir: 

� Faiz oranlarının düşürülerek veya faiz 
alınmadan teşviklerle yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üretimi devlet 
tarafından desteklenebilir. 

� Gelişen teknolojiyi takip ederek 
sistemdeki elemanların ülkemizde 
üretilmeye başlanması ile beraber 
maliyetler daha da düşürülebilir. 

� Üretilen elektriğin depolanması için 
hidrojen dışında etkin bir yöntem 
olmadığından hidrojen üretimi artırılarak 
tüplerde depolayarak veya boru hatları ile 
taşınarak hidrojen dolum istasyonlarında 
kullanılabilir. 

� Hidrojenin araçlarda kullanımına yönelik 
teşviklerle sadece hidrojen üretimine 
ili şkin rüzgar santrali kurulabilir. 
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Ek-1. Seçilen türbin tiplerine göre sistemin aylık 
birim maliyetler 
 

 
Şekil 7. Türbin1 için sistemin aylık birim maliyetleri

 

 
Şekil 8. Türbin2 için sistemin aylık birim maliyetleri

 

 
Şekil 9. Türbin3 için sistemin aylık birim maliyetleri
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Seçilen türbin tiplerine göre sistemin aylık 

 

Türbin1 için sistemin aylık birim maliyetleri 

 

Türbin2 için sistemin aylık birim maliyetleri 

 

Türbin3 için sistemin aylık birim maliyetleri 

 
Şekil 10. Türbin4 için sistemin aylık birim maliyetleri

 

 
Şekil 11. Türbin5 için sistemin aylık birim maliyetleri
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Türbin4 için sistemin aylık birim maliyetleri 

 

Türbin5 için sistemin aylık birim maliyetleri 
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