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1 Hakkımızda 

Temiz Yaratıcı Teknolojiler Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. (TYT), 2009 yılında İstanbul’da 

kurulmuştur. 2011 yılından bu yana yenilenebilir enerji sektöründe mühendislik, danışmanlık, 

taahhüt, teknoloji geliştirme ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Özellikle güneş 

enerjisi alanında çığır açan yenilikçi projeler üretmektedir. Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla 

akıllı ve yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirmektedir. 

TYT, yenilenebilir enerji kaynaklarının veriminin artırılması ve arz güvenliğinin sağlanması için 

hibrit yenilenebilir enerji sistemleri geliştirmektedir. İTÜ ARI Teknokent içerisinde bulunan 

Enerji Teknokenti'nde faaliyet gösteren TYT, bugüne kadar 3 adet TÜBİTAK TEYDEB 1507 

projesini başarıyla tamamlamıştır. Bunların ilki olan GeoSolar projesinde BM Holding'e ait ve 

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Gümüşköy Jeotermal Enerji Santrali'ne, dünyanın ilk 

Hibrit Jeotermal-Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi sistemini kurmuştur. GeoSolar, yaz aylarında 

hava sıcaklığının artmasıyla verimi düşen jeotermal santrallerin güneş enerjisi desteği ile 

yüksek kapasitede çalıştırılmasına olanak sağlar. Bu proje dünyanın en iyi teknoloji 

üniversitelerinden birisi olan MIT tarafından Innovators Under 35 yarışmasında 

ödüllendirilmiştir. Aynı zamanda dünyanın en büyük Jeotermal Enerji platformu olan 

Geothermal Resources Council 2015 konferansında yılın en iyi projesi seçilmiştir.  

TYT çalışmalarına bir yeni alan daha ekleyerek Yüzer Güneş Enerjisi Sistemleri üzerine bir 

TÜBİTAK projesi tamamlamıştır. HydroSolar, yüzer güneş enerjisi sistemi, fotovoltaik 

panellerin su rezervuarları üzerine kurulmasını sağlar. Kurulduğu alanda su buharlaşmasını 

%60 oranında engelleyerek tarım arazilerinin yanında su kaynaklarının da daha verimli 

kullanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca suyun soğutma etkisi sayesinde kara sistemlerine göre 

güneş enerjisinden %15’e kadar daha fazla elektrik üretilmesine olanak tanımaktadır. Özgür 

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Azmak 2 Hidroelektrik Santrali'ne 

yapılan HydroSolar kurulumu Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemi olmuştur. TYT, 2017 

yılında Türkiye’nin en büyük yüzer güneş enerjisi santralini İstanbul Büyükçekmece Gölü 

üzerinde devreye almıştır. 

TYT, Türkiye, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde enerji sektöründe proje, mühendislik hizmetleri ve 

teknoloji tedariki sağlamaya devam etmektedir. 

  



 

2 Giriş 

8 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" ve 

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" 

değişikliklerine göre birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmasına imkan tanındı. 

Böylelikle hidroelektrik santral rezervuarlarında yüzer güneş enerjisi sistemi kurulmasının önü 

açıldı. Değişikliklere göre;  

• Yardımcı kaynak, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilecek ve tesis tek 
bir ön lisans veya lisans kapsamında değerlendirilecek. 

• Mevcut lisansın tadili ile yardımcı kaynak eklenebilecek. Önlisans başvurularının 
değerlendirilmesinde mevcut lisans tadil koşullarından yalnızca yarışma şartı 
uygulanmayacak. Diğer tüm kriterler geçerli olacak. 

• Lisans tadilinde, 

o Mevcut sahanın dışına çıkılmaması, 

o Tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, 

o Mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi, 

o Yardımcı kaynak, rüzgar veya güneş enerjisi ise Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden teknik değerlendirme onayı alınması, 

o Yüzer GES için DSİ'den uygun görüş alınması gerekiyor. 

• Yardımcı kaynak, güneş veya rüzgar ise en az 1 yıllık ölçüm şartı aranmıyor.   

• İşletme sırasında  tesisin aktif çıkış gücü, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış olan 
ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü aşamayacak. 

• Tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, kullanılan yenilenebilir enerji 
kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi 
için YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. 

Türkiye’de Yüzer GES pazarını büyütmesi beklenen bu gelişme ile enerji sektörü yatırımcıları, 

proje geliştirme ve uygulama şirketlerinin teknik anlamda fikir sahibi olması için bu rehberi 

hazırladık. Bu rehber, TYT’nin 2013 yılından bugüne kadar Yüzer GES ile ilgili yaptığı;  

• TÜBİTAK TEYDEB destekli 3 farklı ArGe projesi, 

• 9GW’ı aşkın yatırım değerlendirme çalışmaları,  

• 2014’te Mersin Mut Azmak 2 HES ve İstanbul Büyükçekmece Gölü üzerinde kurduğu 
toplam 130kW gücündeki proje uygulamaları, 

• Bu konuda dünyanın en önemli enstitüleri ve üniversiteleri ile ilişkilerinden edindiği 
tecrübeler ve sektörel raporlardan beslenerek hazırlanmıştır. 



 

3 Saha Seçimi ve Potansiyelin Belirlenmesi 

Projenin uygulanacağı sahanın seçiminde birçok faktör etkilidir. Saha seçiminde öne çıkan 

teknik verilere bakmadan önce yerel mevzuatları göz önünde bulundurulduğunda Yüzer GES, 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne dayanarak hidroelektrik santral rezervuarlarına 

kurulabilir. Ayrıca DSİ’den izin almak koşulu ile belediyelerin enerji ihtiyacının karşılanması için 

içme suyu göllerinin üzerine kurulacak Yüzer GES’ler Elektrik Piyasası Lisanssız Üretim 

Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilir. 

Yüzer GES saha seçiminde dikkate aldığımız koşullar; 

• Güneş radyasyonu 

• İklim koşulları 

• Kurulabilir su alanı ve rezervuar koşulları 

• Rezervuarın batimetrisi 

• Rezervuar derinliği, yıl içi su seviyesi değişimi 

• Rüzgar ve dalga koşulları 

• Rezervuarın zemin yapısı 

• Gölgelenme ve kirlilik 

• Çevresel şartlar 

• Şebeke bağlantı noktasına uzaklık 

Yukarıdaki verilerin incelemesi ile elverişli fiziksel kurulum alanı belirlenecektir. Buna bağlı 

olarak seçilecek yüzdürücü tipi, fotovoltaik panel ile yerleşim planı çıkarılır ve devamında 

panel-inverter konfigürasyonu ile sistem gücü belirlenir.  

Bu aşamadan sonra sistemin elektrik üretim potansiyelinin analizi yapılacaktır. Güneş enerjisi 

sektöründe kullanılan PVsyst, PVsol, Helioscope vb yazılımlar ve Meteonorm, PVGIS vb 

meteorolojik kaynaklar ile GES’lerin elektrik üretim tahminini yapabiliyoruz.  Bu yazılımlar, 

arazi ve çatıya kurulan PV santrallerinin enerji üretimini tahmin etmek için kullanılır. Ancak 

yazılım Yüzer GES’lerde suyun PV modülleri üzerindeki pasif soğutma etkisini dikkate almaz. 

Suyun pasif soğutma etkisinden dolayı enerji üretim kazancının tahmini nispeten yeni bir 

konudur. Dünya Bankası Grubu’nun “Güneşin Su ile Buluştuğu Yer” raporuna göre;  

“Ön sonuçlar, daha sıcak iklimlerde, Yüzer GES’in enerji verimi kazancının yere monte edilen 

tesislere göre ılıman iklimlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çünkü suyun soğutma 



 

etkisinin verimlilik üzerinde büyük bir fark yarattığı görülmektedir. Bu, dünyanın belirli 

bölgelerinde, enerji verimi kazancının yaklaşık yüzde 10 olabileceği anlamına gelir (tipik olarak 

küresel yatay ışınımın yılda metrekare başına 1.600 kilowatt saatten daha yüksek olduğu daha 

sıcak bölgelerde [kWh/m2/yıl]).  Diğer bölgelerde ise sadece % 5 civarındadır (tipik olarak daha 

soğuk bölgelerde veya ışınlamanın 1.600 kWh/m2/yıldan düşük olduğu yerlerde). Tablo 1, yere 

monteli PV sistemleri ile Yüzer GES’in farklı iklim koşullarındaki ön görülen performans oranı 

artışı göstermektedir. 

Tablo 1 Suyun Soğutma Etkisinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi, Kaynak: SERIS 

   Yüzer GES PR(%) 

 
GHI 

(kWh/m2/yıl) 

GES PR  

(%) 

Konservatif 

(+%5) 

Optimist 

(+%10) 

Tropik 1700 75 78,8 82,5 

Çöl 2300 75 78,8 82,5 

Ortalama 1300 85 89,3 93,5 

Dünya Bankası ve Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü’nün raporladığı sonuçlar 

güvenilirdir, ancak yine de çeşitli iklimlerde kurulan Yüzer GES’lerden gelen ampirik verilerle 

doğrulanması gerekmektedir. Referans yere monteli özdeş sisteme göre Büyükçekmece'de 

kurulu Yüzer GES’in enerji üretim artış %10 olarak ölçülmüştür. Bu, “Güneşin Su ile Buluştuğu 

Yer” raporlarının tahminleriyle uyumludur ve Büyükçekmece sahasının küresel yatay ışınım 

değerinin 1519 kWh/m2/yıl olduğu düşünüldüğünde tahmininin nispeten güvenli tarafta 

kalacak şekilde yapıldığını göstermektedir. Yalnızca bu verilere bakılarak Türkiye’de kurulacak 

Yüzer GES’lerin aynı alanda kurulacak GES’lere oranla %10 daha fazla elektrik üretmesi 

beklenmektedir. Bununla birlikte sahaya özel olarak dikkat edilmesi gereken koşullar 

bulunmaktadır. 

• Nem koşullarının panel yüzeyine ulaşan ışık miktarını azaltarak elektrik üretimini 
düşürür. Yüzer GES’in rezervuar üzerinde kapladığı alan, rüzgar koşulları bu 
parametrenin belirlenmesinde önemlidir. 

• Arazi ve çatı alanlarına göre rezervuar alanlarında gölgelenme problemi azaldığı için 
üretimi artırabilir. 

• Kuş göç yolları üzeri veya yakınına kurulacak Yüzer GES’lerde kirlilik daha fazla olup 
üretimi azaltabilir. Bununla birlikte toz etkisi su üzerinde daha az olduğu için üretime 
olumlu şekilde yansıyacaktır. 

• Rezervuar yapısına göre kablo yollarının uzaması Yüzer GES’te güç düşümüne sebep 
olabilir. 



 

• Elektrik teçhizatının neme maruz kalması sebebi ile bakım, onarım ihtiyacının artması 
ve izolasyon direnci gibi hataların ortaya çıkması muhtemeldir. 

• Yoğun rüzgar alan ve dalgaya maruz kalan sistemlerde farklı ışınım alan panellere bağlı 
olarak üretim azalması beklenebilir. 

4 Çevresel Etkiler 

Yüzer GES’ler çevresel etkileri özel olarak değerlendirilmelidir. Etki beklenen ve dikkat edilmesi 

gereken alanlar aşağıdaki gibidir: 

• Buharlaşma  

• Su Tasarrufu 

• Su Kalitesi 

• Termal Tabakalaşma ve Oksijen Seviyeleri 

• Flora ve Fauna 

• Biyoçeşitlilik 

• Kirlilik Oluşumu 

• Atık Yönetimi 

• Gürültü Kirliliği 

• Tehlikeli Madde Oluşumu ve Kullanımı 

• Kuş Yaşamı 

• Kullanılan Ekipmanlar 

Çevresel etkilerin detayı ayrı bir raporda sunulacaktır. Proje aşamasında etkilerin azaltılması 

için izlenecek adımlar aşağıda verilmiştir. 

• Çevresel etki ön çalışmalarının yapılması, 

• Gölün limnolojik özelliklerinin incelenmesi ve batimetri haritasının çıkarılması, 

• Su kalitesi çalışmalarının yapılması, yönetmeliklerde belirtilen parametrelerin ölçümü, 

• Hidrolojik verilerin hesabı (buharlaşma hesabı) 

• Termal katmanlaşma yapısının incelenmesi 

• Kuşların göç yollarının ve uçuş güzergahlarının belirlenmesidir. 

5 Proje Tasarımı 

Yüzer güneş enerjisi sistemlerinin yerleşimi arazi üzerine kurulan güneş enerjisi sistemleriyle 

büyük oranda benzerlik göstermektedir. Farklı olarak fotovoltaik paneller su yüzeyine 

yüzdürücüler yardımıyla yerleştirilmektedir. Küçük ölçekli kıyıya yakın sistemlerde eviriciler 



 

(inverter) karada konumlandırılırken, büyük ölçekli santrallerde evirici ve trafolar yüzer 

platform üzerine yerleştirilmektedir. Yüzer güneş enerjisi sistemlerinin örnek yerleşim şeması 

Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1 Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Şeması, Kaynak: Singapur Güneş Enerjisi Enstitüsü 

Sistemin ana bileşenleri yüzdürücü platform, ankraj ve bağlantı sistemi, fotovoltaik panel, 

inverter ve elektrik alt yapısıdır. Bu sistemlerin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

5.1 Yüzer Platform 

Çoğu büyük ölçekli Yüzer GES tesisi, üzerine PV panellerinin sabit bir eğim açısında monte 

edildiği duba tipi yüzdürücülere sahiptir. Yüzen yapı tek başına dubalardan (Polietilen Duba), 

metal yapılara sahip yüzdürücülerden veya özel membranlardan oluşabilir. 

5.1.1. Polietilen Duba 

PV panellerini doğrudan yüzdürmek için özel olarak tasarlanmış HDPE dubalar 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerin montajı ve kurulumu kolaydır ve modüler tasarımı nedeniyle 

ölçeklendirilebilir. Bu sistemlerde, korozyonu azaltan ve su kalitesinin olası etkilerini en aza 

indiren çok az metal parça kullanır. Bu tür platformlar dayanıklıdır çünkü dalga hareketine 

uyum sağlar. Ancak, sistem sert rüzgâr ve dalga koşullarına maruz kalırsa, sürekli hareket 

yorulmalara sebep olabilir ve bağlantılara zarar verebilir. Ayrıca, polietilen dubaların lojistik 

maliyetleri yüksektir ve bu nedenle sahaya yakındaki tesislerde üretilmesi gerekir. 



 

 

Şekil 2 Polietilen Duba 

5.1.2. Ponton ve Metal Yapı  

Bir başka tasarım, PV panellerini kara tabanlı sistemlerde olduğu gibi metal yapılar ile 

bağlamak, ancak yapıları sadece kaldırma kuvveti sağlayan pontonlara sabitlemektir. Bu 

dubalar yüzer iskele, plastik boru veya beton yüzerlerde kullanılan standart plastik 

şamandıralardan yapılabilir. Bu konsept basittir ve yerel olarak kolayca temin edilebilir. 

Bununla birlikte, birçok katı yapıya sahiptir ve bu nedenle dalgalar, belirli noktalarda stresin 

yoğunlaşmasına neden olur. Ayrıca, bu sistemlerin kurulumu daha zordur ve bazı tasarımlar 

bakım süreçleri için erişime kolayca müsaade edemez. 

 

Şekil 3 a.Beton Ponton, b.Boru Yüzdürücü, c.Plastik Ponton 

5.1.3. Membran 

Yaygın olarak kullanılmayan bu tasarımda, küçük bir su havuzunun tüm su yüzeyini kaplamak 

için özel membranlar kullanılır. Bu, su buharlaşmasını önemli ölçüde azaltmak için iyi bir 

seçenektir, ancak sahaya özgüdür ve ölçeklenebilir değildir. 



 

Bazı şirketler, yüzen balık çiftlikleri yapılarına membran entegre etmeyi ve membranların 

üzerine PV panelleri kurmaya başlamıştır. Bu tasarım, soğutmanın PV modülleri üzerindeki 

dayanıklılığı ve etkisi açısından avantajlıdır (çünkü membran su ile doğrudan temas halindedir). 

Ancak, teknolojisi hala gelişmeye devam etmektedir ve maliyet açısından rekabetçi değildir. 

 

Şekil 4 a. Balık Çiftliğin Tipi Membran Yüzdürücü,Ocean Sun b.Gölet Tipi Membran Yüzdürücü 

Tablo 2, farklı yüzer sistem teknolojilerinin karşılaştırmalı özetini vermektedir. 

Tablo 2 Yüzer Platform Karşılaştırma Tablosu 

Yüzdürücü Tipi Dayanım Modülerlik Ortalama Birim Fiyat 

Polietilen Duba Orta-Yüksek Yüksek ~0.15-0.22 $/Wp 

Ponton ve Metal Yapı Düşük-Orta Orta-Yüksek ~0.15-0.25 $/Wp 

Membran Yüksek Düşük-Orta ~0.30-0.40 $/Wp 

5.2. Ankraj ve Bağlantı Sistemleri 

Ankraj ve bağlantı sistemi (anchoring and mooring system) yüzer platformun ayrılmaz bir 

parçasıdır. Bağlantı sistemi, panellerin güneşi etkin şekilde alması için yüzer platformun 

güneye (kuzey yarım kürede) doğru bakmasını sağlayan sistemdir. Ayrıca yıl boyunca su 

seviyesi değişimine uyum sağlayarak platformun doğru konumda kalmasını sağlar. Özellikle su 

üzerinden karaya taşınan kabloların güvenliğini sağlar. 

Yüzer bir platformu yerinde tutmanın üç temel yolu vardır: Zemin ankrajı (bottom anchoring), 

kıyı ankrajı (bank anchoring), kazığa bağlantı (pile anchoring).  Ankraj sistemi, stres seviyelerine 

ve su seviyesindeki değişikliklere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Şekil 5’te farklı tipte 

bağlantı sistemlerini gösterilmektedir.  



 

 

Şekil 5 Yüzer Platform Bağlantı Sistemleri, Kaynak: SERIS 

5.2.1. Zemin Ankrajı 

Zemin tipi ankrajlarda, Yüzer GES platformunu yerinde tutmak için suyun altındaki ankrajlar 

kullanılır. Birçok durumda basit ve ekonomik bir çözüm olarak beton tonozlar kullanılır. Toprak 

koşulları daha karmaşık olduğunda, alt tabakaya vidalanan daha gelişmiş mantar tipi ankrajlar 

kullanılır. Bu seçenekler daha pahalıdır ve daha özel ekipman ve dalgıçlar gerektirir. 

5.2.2. Kıyı Ankrajı 

Kıyı tipi ankrajlar, yüzer sistemin kıyıya yakın olduğu küçük göletler ve göller için uygundur. 

Uygun maliyetlidir, kurulumu ve bakımı kolaydır. 

5.2.3. Kazığa Bağlantı 

Sığ sularda kazıkla sabitleme mümkündür. Havza zeminine bir kazık çakılmasını gerektirir. 

Özellikle rotasyonlar için merkezi bir kutup olarak çalıştığı yerlerde güneş takip sistemi gibi 

uygulamalarda kullanışlıdır. Bununla birlikte, bu yöntem inşaat işleri ve ekipman gereksinimi 

nedeniyle diğer ankraj yöntemlerine kıyasla çok maliyetlidir. 



 

5.3. Fotovoltaik Panel 

Yüzer GES’ler yaygın olarak çerçeveli ve kristal hücreli fotovoltaik paneller kullanılmaktadır. 

Özellikle son dönemde 72 hücreli, monokristal, cam-cam çerçevesiz modüllerin kullanımı 

artmaktadır. Birçok global panel üreticisi garanti kapsamına yüzer uygulamaları da dahil 

etmektedir. Yüzer GES’te kullanılacak PV seçiminde standart PV’lerden farklı olarak dikkat 

edilmesi gereken koşullar; 

• Nem oranının fazla olması sebebi ile neme dayanıklı malzeme seçimi, cam-cam modül 
seçimi, PID dirençli hücre seçimi yapılması, 

• Mekanik gerilmelere karşı dayanıklı panellerin seçilmesi, yarım hücreli panellerin 
seçilmesi, çoklu busbar kullanımı, 

• Hot-spot ve gölge etkilerini azaltmak için kirlenmeyi azaltıcı kaplama kullanımı, bypass 
diyot sayısının artırılması önerilmektedir. 

5.4. Inverter 

Yüzer GES’lerde inverter seçimi kriterleri GES’ler ile benzerdir. Ölçeğe bağlı olarak dizi veya 

merkezi inverter seçimi yapılabilir. Ölçekten farklı olarak rezervuar yapısı ve bağlantı 

noktasının konumu inverter seçiminde dikkate alınır. Kıyıya yakın ve özellikle 2 MW’tan küçük 

projelerde kıyıya monte edilmiş dizi inverterler tercih edilebilir. İşletmenin kolaylığı ve nem 

etkisinden uzaklaşma bu seçimde önemli etkenlerdir. 

Dizi inverterin efektif olmadığı projelerde kullanılan merkezi inverterlerin su üzerinde 

konumlandırılması sistem güç kayıplarının düşürülmesi için gereklidir. Merkezi inverter, orta 

gerilim hücreleri ve transformatör bir bütün halinde ayrı bir yüzdürücü üzerine yerleştirilebilir. 

PV yüzdürücü platformdan farklı olarak inverter yüzdürücü platformun dalga koşullarından 

daha az etkilenecek şekilde tasarlanması, köşk binasının ve seçilen tüm malzemelerin su ve 

neme dayanıklı ve izole edilmiş olması gerekmektedir.  

5.5. Elektrik Alt Yapısı 

PV – Inverter bağlantısı, Inverter – Transformatör – Şebeke bağlantısı, topraklama ve yıldırım 

koruma sistemi, izleme, haberleşme ve kontrol sistemi Yüzer GES’in diğer önemli 

bileşenleridir. Bu bileşenler özellikle korozyona dayanıklı olarak seçilmeli ve su ile temas 

etmeyecek şekilde montajlanmaları gerekmektedir. Midye, yosun vb. deniz canlılarının da bu 

sistemlere tutunması ve birikmesi görülmektedir. Özellikle izolasyon direnci gibi hatalar ile 



 

daha sık karşılaşılmaktadır.  İşletme ve bakım aşamasında GES’lere oranla daha sık şekilde 

kontrol edilmelidir.  

Su üzerinde taşınan kabloların suya uygun kablo boruları ve yüzdürücüler ile taşınması, dalga 

etkileri göz önünde bulundurularak gerekli uzunlukta kullanılması, işletme aşamasında kolayca 

erişilebilecek biçimde yerleştirilmesi önerilmektedir. 

6 Kurulum 

Kurulum çalışmaları rezervuar tipi, kıyı alanı, seçilen yüzer platforma bağlı olarak değişkenlik 

gösterecektir. Bu bölümde en yaygın kullanılan yüzer platform tipi olan modüler yapılara 

örnek olarak İstanbul Büyükçekmece Gölü’ne kurulan Yüzer GES montaj aşamaları 

gösterilecektir. Sırasıyla Şekil 6’da gösterildiği gibi; 

• Ankrajların hazırlanması (Tonoz atılması, bağlantı sisteminin montajı vs.) 

• Kıyıda yüzer platform montajı 

• Yüzer platform üzerine PV’lerin montajı 

• Kurulumu tamamlanan sıraların rampa üzerinden suya indirilmesi  

• Tamamlanan sistemin ilgili yere çekilmesi 

• Ankraj ve bağlantı sistemine bağlanması 

• Su üzerindeki kabloların kıyıya veya invertere bağlanması 

• GES’ler ile benzer olarak inverter, pano, transformatör bağlantılarının yapılması ile 
kurulur. 

 

Şekil 6 Yüzer Platformun Kurulum Aşaması, Kaynak: TYT 



 

7 İşletme ve Bakım 

Yüzer GES’in işletme ve bakım süreçleri GES’lere göre daha fazla efor gerektirebilir. Yüzer 

GES’in işletme ve bakıma ek parametreleri; 

• Yüzer platforma erişim zorluğu vardır. 

• Daha fazla biyolojik kirlilik oluşabilir. 

• Yüksek nem etkisi ile metal parçaların korozyonu hızlanır. 

• Yüzer platformun hareketli olması üzerinde yürümeyi zorlaştırabilir. 

• Kompleks ankraj ve bağlantı sistemleri uzman dalgıç müdahalesini gerektirebilir. 

• Panel temizliği için suya erişim kolaylığı vardır. 

• Panellerin çalınması veya çevreden müdahale edilmesi riski azdır. 

8 Sonuç 

Yüzer GES sistemleri GES’lerden farklı uzmanlıklar gerektirmektedir. Yüzer yapı tasarımı, 

ankraj ve bağlantı sistemleri, su üzerinde elektriksel yapılar, çevresel etkiler ayrıca 

incelenmektedir. Pazarın büyümesi, teknolojinin ilerlemesi ve uygulama örneklerinin artması 

ile artan bilgi birikimi ile taleplerin daha etkin karşılanması mümkün olacaktır. TYT, enerji 

sektörü yatırımcılarına, proje geliştirici ve uygulayıcı firmalara fizibilite çalışmaları, yatırım 

danışmanlığı, projelendirme, yüzer platform tedariki, uygulama, işletme ve bakım süreçlerinde 

destek vermektedir. İletişim için info@tyt.com.tr’den bize taleplerinizi iletebilirsiniz. 

9 Kaynaklar 

• TYT, “Yüzer Güneş Enerjisi Sistemleri 5N1K” raporu. 

• World Bank Group, “Where Sun Meets Water- Floating Solar Handbook for 
Practitioner” raporu 
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