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1.PROJENİN TANIMI: 

!
1.1. PROJENİN ADI:  TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ELEKTRİKLİ GÜNEŞ ENERJİLİ 
TEKNELER VE GÜNEŞ  SANTRALLERİ PROJESİ 

!
1.2. PROJENİN KONUSU: 

Bu proje ile sintine atıkları olan, gürültüsü ve görünümüyle çevreye zarar veren teknelerin  
yenilikçi, ekonomik, sessiz ve çevre dostu tekneler ile değişimini sağlamak ve ayrıca güneş 
santralleri ile yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanmak.   

!
1.3.PROJENİN AMACI: 

Ülkemiz sularında çevreciliğin gelişmesini, yenilenebilir enerjinin teknelerde kullanımını ve 
sularımızı kirleten, dolayısı ile ekoloji dengesini bozan tekneler yerine çevreci teknelerin yer 
almasını sağlamaktır. 

!
2. GİRİŞ: 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve 
denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar 
az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle 
insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Sularımızda oluşan tekne kaynaklı kirlilik, sintine, kirli balast veya tank yıkama sularının 
denize basılması, çöp ve katı atıkların denize atılması, güverte yıkama sonucu oluşan yağ ve 

"4İ



atıklar ile yıkamada kullanılan deterjanın suya verilmesi, tekne bordasında, suyu kirletecek 
ölçüde raspa ve boya işlerinin yapılması, yağmur suyunun güvertedeki kirletici atıkları suya 
taşıması, yakıt alımı, transferi yada hata nedeni ile yakıtın taşma, sızma yada devre patlaması 
sonucu yakıtın suya taşması, tekne makinesinin soğutma suyuna yağ karıştırarak soğutma 
suyu ile beraber akması, şaft sızdırmazlık yağının denize kaçması, hidrolik devrenin sızıntısı 
sonucu akan yağın suya karışması, kapalı sularda 15ppm'in üstündeki sintine suyunun dahi 
akıtılması gibi nedenlerden oluşmaktadır.  

	 Bu yukarıda bahsedilen nedenlerin çoğu mevcut V karinalı çelik, fiber ve ahşap 
gövdeli hantal teknelerdir. Yapı olarak ağır oldukları ve su kesimleri (draft) yüksek oldukları 
için daha fazla sürtünmeye maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle daha güçlü motorlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yakıt maliyetleri nedeniyle de daha ucuz olan dizel yakıt tercih edilmektedir. 
Ayrıca bu teknelerin bakım maliyetlerinin fazlalığı ve bakım sırasında da çevreye verdikleri 
zararlar göz ardı edilmektedir.  

	 Çevreci pontoon tekneler yapı olarak daha hafif, draftı düşük olduğu için daha az 
sürtünme ve daha az yakıt demektir. İlave kazanç olarak herhangi bir ilave boya gibi kimyasal 
işlem gerektiren bir bakıma da ihtiyaç yoktur.  

!
2.1 TEKNE ATIKLARI: 

2.1.1. Kirli Balast: Tekneden suya bırakıldığında; su 
üstünde veya bitişik sahil hattında  

petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine 
neden olan veya su üstünde ya  

da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı 
madde/emülsiyon halinde  

maddelerin birikmesine yol açan balast sular,  

!
Pis Su: Tuvaletler, pisuvarlar ve tuvalet frengilerinden 
gelen atık sular. 

!
Sintine: Teknelerin makine ve yardımcı makine alt tankları veya benzer  

bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümler, Sintine Suyu:  

Sintinede biriken sıvılar.  

!
2.1.2. Slaç: Teknelerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında  tortu ve/veya yağ 
çökeltilerinden oluşan çamur,  

2.1.3. Slop: Teknelerin tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları 

dahil, slop tanklarında biriken yağlı su artıkları,  
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!
Göl ve nehir gibi su ortamlarında devam eden doğal bir denge vardır. Nehirlerin en temel 
amacı besin maddelerinin taşınmasıdır. Bu maddeler diğer su havzaları için hayati önem taşır, 
Nehirleri, ekosistemin damarları olarak tanımlayabiliriz. Yaz aylarında topraktan yıkanarak 

taşınan minerallerle beslenen algler, nehir ve göl yüzeyinde yaşarlar. Sonbaharda algler ölerek 
dibe çökerler ve bakteriler tarafından besin olarak kullanılırlar. Bitkiler yaşamaları için 
karbon, oksijen, hidrojen, fosfat ve azot elementlerine ihtiyaç duyarlar. Su yeterince karbon, 
oksijen ve hidrojen elementlerine sahipken, fosfat ve azot elementleri ise sınırlayıcı bir etki 
oluşturur. Göl ve nehirlerde kirlenme 
ile azot ve fosfat miktarının artması, 
alglerin aşırı çoğalmasına sebep olur. 
Algler öldüğünde, bakterilerin 
parçalayıcı madde miktarı daha 
fazla olur. Bakteriler algleri 
parçalarken, suda çözünmüş 
oksijenin çoğunu tüketirler oksijenin 
suda azalması göldeki balıkların 
ölmesine sebep olur. 

!
!
!
!
!
!
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!

2.2. Motor Çeşitleri: 

!
2.2.1. İçten Takma Benzin-Dizel Motor: 

	  Motor Tekne içinde olup şaft yardımı 
ile arkadan pervaneye bağlatılı sistemdir. Yakıt 
olarak Benzin veya dizel kullanılır. Eski sistem 
olan modelleri yüksek gürültüye sahiptir. 
Sintine atıklarına ve CO gazı ölçümlerine 
dikkat etmek gerekiyor. Malesef  sularımızdaki 
mevcut tekneler bu eski sistem motorlarla sevk 
edilmektedir.  

!
!
!
	 Dizel motorların kullanımı yakıt ucuzluğu nedeni ile gün geçtikçe artmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki dizel motorlardan kaynaklanan emisyonların da göz önünde 
bulundurulması doğaya verdiği zararların ne boyutta olduğunun farkına varılması gerekiyor.  

!
!
!
!
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2.2.2. İçten Takma Benzin-Dizel Jet:  

	 Motorun tekne içinde olduğu, Türbin haznesine suyu alıp tekne dışına basınçla 
göndermesi sonucu oluşan suyun itme gücü ile çalışan sistemdir. Yakıt olarak benzin veya 
dizel kullanılır. Sintine atıklarına ve CO gazı ölçümlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla 
yakıt harcaması dez avantajıdır.  

!
2.2.3. Dıştan Takma Benzin-
Dizel Jet:  

	 Motorun tekne dışında 
olduğu, Türbin haznesine suyu 
alıp tekne dışına basınçla 
göndermesi sonucu oluşan suyun 
itme gücü ile çalışan sistemdir. 
Yakıt olarak benzin veya dizel 
kullanılır. İki zamanlılarında CO 
gazı ölçümlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla yakıt harcaması dez 
avantajıdır.Sularımızda mevcut kullanılan 2 zamanlı ucuz motorlar nedeni ile kirlilik devam 
etmektedir. 

2.2.4. Dıştan Takma Benzin-Dizel Motor: 
Motorun ve pervane sisteminin  tekne dışında 
olduğu sistemdir. Yakıt olarak benzin veya dizel 
kullanılır.  4 zamanlı olarak Temiz, daha sessiz 
ve yakıt tasarruflu olan bu motorlar  Dalyan 
gibi ülkemizin önemli yerlerinde kullanımıda 
tavsiye edilebilir.  

	 Yeni nesil 4 zamanlı motorlar uzun 
vadeli bakıldığında hem bakım, hemde 
tasarruflu yakıt tüketimi nedeniyle çevreye 
zarar vermeyen sıvı yakıtlı motorlardır.  

!
2.2.5. İçten Takma Elektrikli Motor: 

	 Tekne içindeki Elektrik ile çalışan 
motordan şarft yardımı ile dışarıdaki pervaneyi 
döndürerek hareket eden sistemdir.   

!
!
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2.2.6. Dıştan Takma Elektrikli Motor:  

	  

!
!
!
	 Elektrikle çalışan motor ve pervanenin beraber bulunduğu teknenin arkasına 
takılan sistemdir. İçten takma elektrikli sisteme göre ucuzdur, komple 
sistem olduğu için verimi yüksektir, bakımı yoktur, teknede yer 
kaplamaz, montajı kolaydır.  

!
	 Fırçasız motoru ve kompakt yapısı sayesinde 
minimum sürtünme ile maksimum verim sağlar. 
Değişik torklarda akım değiştiren akıllı elektronik 
sistemi sayesinde minimum enerji tüketimi ile maksimum güç 
sağlar. Ultra sessiz yapısı sayesinde doğal yaşamı ve çevresini rahatsız etmez. Atık 
yoktur.  

!
!
!
!
!
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!
2.3. ENERJİ ÇEŞİTLERİ: 

 2.3.1. YENİLENEBİLİR ENERJİ: 

	 Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli 
devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji 
akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar 
güneş ışığı, rüzgâr, akan su (hidrogüç), 
biyolojik süreçler ve jeotermal olarak 

sıralanabilir.  En genel yenilenebilir enerji 
şekli güneşten gelendir.  

!
2.3.2. YENİLENEMEZ ENERJİ:  

Aslında doğada yenilenemeyen enerji türü 
yoktur fakat bazı enerji kaynakları 
meydana gelişlerinin bir sebebi olarak 
yenilenmeleri çok uzun süreler 
almaktadır. Bu nedenledir ki bunlar, 
yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. 
Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji 
kaynaklarıdır. 

!
!
2.4. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ: 

!
Güneşenerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine 

dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve 
Dünya’mıza da ulaşan enerji, Güneş’in 
çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa 
çıkan ışınım enerjisidir. 

!
!
	 Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4×1026 J’lük enerji, ışınımlarla gelmektedir. 
Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında bu çok küçük bir kesirdir; ancak bu tutar 
Dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır.  
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	 Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olması 
bakımından çok şanslıdır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Türkiye'nin 
Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat 
(günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 
4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

AYLAR
AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ GÜNEŞLENME SÜRESİ

(Kcal/cm2 (Saat/ay)

OCAK 4.45 51.75 103

ŞUBAT 5.44 63.27 115

MART 8.31 96.65 165

NİSAN 10.51 122.23 197

MAYIS 13.23 153.86 273

HAZİRAN 14.51 168.75 325

TEMMUZ 15.08 175.38 365

AĞUSTOS 13.62 158.4 343

EYLÜL 10.6 123.28 280

EKİM 7.73 89.9 214

KASIM 5.23 60.82 157

ARALIK 4.03 46.87 103

TOPLAM 112.74 1311 2640

ORTALAMA 308,0 cal/cm 3,6 kWh/m 7,2 saat/gün



3.YÖNTEM: 

3.1. ÇEVRECİ PONTOON TEKNE: 

	Özellikle aluminyum yapısı sayesinde 
bakım gerektirmez. Bu nedenden dolayı 
boya ve raspa atıkları yoktur. Ayrıca 
organik yapıların yüzeye yapışmaması 
özelliği ile diğer bilinen teknelerdeki 
zehirli boya kullanımını ortadan 
kaldırarark bu zehirli boyanın su 
canlılarına zarar vermesi engellenir.  

	Düşük su kesimi (Draft) sayesinde 
20-30cm sığ sularda bile kullanılabilir.  
Bu düşük su kesimi teknenin düşük 

güçlerde bile rahatlıkla yol almasını sağlar. Batmama özelliğine sahip olan bu tekne çok sayıda 
su geçmez bölmeler sayesinde maksimum güvenlik sağlar. V formu teknelere göre çok 
dengelidir. Ağırlık dağılımından minimum derecede etkilenir.  

	 Geniş güvertesi sayesinde kullanım oranı %100dür. Düşük güç tüketimi, geniş 
güvertesi ve yüksek taşıma kapasitesi ile güneş enerjisi uygulaması ve elektrikli motora en 
uygun teknedir. Hatta yatırım maliyeti yüksek olan elektrikli motorlardan sonra tavsiye edilen 
4 zamanlı dıştan takma motorlar sayesinde çevreye verilecek zararlar minimuma indirilebilir. 
Bugün dünyada büyük akarsuların denize boşalan deltalarında ve tüm iç sularında dıştan 
takma 4 zamanlı motorlar kullanılmaktadır. 

	 Gezi, yolcu taşıma, araç feribotu, acil yardım, yangın söndürme, su yüzeyi temizlik ve 
su vinci gibi bir çok işe uygun modelleri ile öne çıkmaktadır.  

Resim: Eco Carettapontoon. Güneş enerjili su yüzeyi temizlik aracı. 
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3.2 PONTOON TEKNE STABİLİTESİ: 

!
!
Multihull yapısına sahip pontoon tekne 
stabilite açısından tek gövdeli(monohull) 
teknelere oranla daha dengeli ve minimum 
sürtünme nedeni ile yakıt tasarrufu sağladığı 
ispatlanmıştır. 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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3.3. PONTOON TEKNEDE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ:  

	 Hem teknenin düşük su kesimi hemde dıştan takma elektrikli motorun veriminin 
yüksek olması sayesinde enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için tasarlandı. Tekne üzerine dizilen 
paneller ve şarz kontrol ünitesi sayesinde güneşten alınan enerji ile keyifli anlar yaşatır.  
!
3.3.1 PONTOON TEKNEDE GÜNEŞ ENERJİ HESAPLAMALARI: 

3.3.1.1 BÖLGELERE GÖRE IŞIMA DEĞERLERİ: 
Önerilen PV Sistemi 

6 adet 240Wp DC panel = 1.44kWp 

12 adet 240Wp DC panel = 2.88kWp 

!
Koordinat değeri: 36.8°N, 28.6°E 

PV eğimi: %2 = 1.2° 

!
!
Resim – 1: Dalyan bölgesi için aylık ışıma değerleri, sıcaklık değerleri tablosu ve grafikleri 

!
!
!
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Sistem kayıpları dahil edildiğinde ön görülen günlük üretim değerleri: 

!

Tablo – 1: Bölgelere göre günlük ortalama efektif  güneşlenme saati değerleri 

!
Tablo 1’de belirtilen güneşlenme saatleri, sistemde meydana gelen kayıpların tümü dâhil 
edilince elde edilen efektif  güneşlenme saatleridir. PV sisteminin kurulu gücü ile efektif  
güneşlenme saatlerinin çarpımı ile ortaya çıkan değer günlük enerji üretim değeridir. 

!
Ör: 1.44kWp x 4.84 saat = 6.96kWh/gün – Antalya yıllık enerji üretim değeri ortalaması 

!
!
Bu koşullarda PV sisteminin 3 ayrı bölgede, yaz ve kış şartlarına göre günlük üretim değerleri 
aşağıdaki tablodadır. Tablo 2, 6 panele (1.44kWp) göre, Tablo 3 ise 12 panele (2.88kWp) göre 
hesaplanmıştır. 

!

Tablo – 2: Bölgelere göre günlük ortalama enerji üretim değerleri (1.44kWp) 

!

Tablo – 3: Bölgelere göre günlük ortalama enerji üretim değerleri (2.88kWp) 

Bölge / Güneşlenme 
Saati

Ortalama 
Güneşlenme Saati

Yaz Ortalaması 
Güneşlenme Saati

Kış Ortalaması 
Güneşlenme Saati

Dalyan 4.83 5.78 2.17

Antalya 4.84 5.77 2.20

Kuşadası 4.64 5.50 2.03

Bölge / Üretim 
Değerleri

Ortalama Günlük 
Enerji Üretimi (kWh)

Yaz İçin Ortalama 
Günlük Enerji 
Üretimi (kWh)

Kış İçin Ortalama 
Günlük Enerji 
Üretimi (kWh)

Dalyan 6.955 8.32 3.12

Antalya 6.97 8.31 3.17

Kuşadası 6.68 7.92 2.92

Bölge / Üretim 
Değerleri

Ortalama Günlük 
Enerji Üretimi (kWh)

Yaz İçin Ortalama 
Günlük Enerji 
Üretimi (kWh)

Kış İçin Ortalama 
Günlük Enerji 
Üretimi (kWh)

Dalyan 13.91 16.64 6.24

Antalya 13.94 16.62 6.34

Kuşadası 13.36 15.84 5.85
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!
4 adet Derin döngü AGM tipi akü enerji kapasitesi: 7200Wh x %50 = 3600Wh = 3.6kWh 

6 adet Derin döngü AGM tipi akü enerji kapasitesi: 10800Wh x %50 = 5400Wh = 5.4kWh 

8 adet Derin döngü AGM tipi akü enerji kapasitesi: 14400Wh x %50 = 7200Wh = 7.2kWh 

3.3.1.2 AKÜ DOLUM KAPASİTELERİ: 
Dalyan bölgesi için akü dolum kapasiteleri: 

Tablo – 4: 4/6/8 adet akü için dolum kapasiteleri (1.44kWp) 

!
!

Tablo – 5: 4/6/8 adet akü için dolum kapasiteleri (2.88kWp) 

!
Tablo 4’e göre Dalyan bölgesi için sadece kış aylarında aküler %93.3, %78.8 ve %71.6 dolum 
oranına sahip olacaklardır. Ek enerji üretimi için ek panele ihtiyaç duyulmaktadır. 

!
3.3.1.3 ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ: 
 (Dalyan bölgesine göre hesaplanmıştır) 

2kW motor için hesaplamalar: (Tablo 2 ve 4) 

Seyahat halinde: 1.12kW 

120Wp – projektör sürekli açık 

60Wp – lambalar sürekli açık 

60Wp – korna – uzun süreli kullanımı olmadığından, değeri hesaba katılmadı. 

1.12kW + 0.12kW + 0.06kW = 1.30kW kurulu güç 

Bölge – Kurulum / Akü 
dolum kapasiteleri

Yıllık bazda dolum 
kapasitesi (%)

Yaz ayları için 
dolum kapasitesi 

(%)

Kış ayları için 
dolum kapasitesi 

(%)

Dalyan (1.44kWp) - 4 akü %100 %100 %93.3

Dalyan (1.44kWp) – 6 akü %100 %100 %78.8

Dalyan (1.44kWp) - 8 akü %98.3 %100 %71.6

Bölge – Kurulum / Akü 
dolum kapasiteleri

Yıllık bazda dolum 
kapasitesi (%)

Yaz ayları için 
dolum kapasitesi 

(%)

Kış ayları için 
dolum kapasitesi 

(%)

Dalyan (2.88kWp) - 4 akü %100 %100 %100

Dalyan (2.88kWp) – 6 akü %100 %100 %100

Dalyan (2.88kWp) - 8 akü %100 %100 %93.3

Dalyan (2.88kWp) - 10 
akü

%100 %100 %84.6
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Kurulu gücün solar sistem (4/6/8 akü) ile gündüz/gece çalışabileceği saatler: 

!
4kW motor için hesaplamalar: (Tablo 3 ve 5) 

Seyahat halinde: 2.24kW 

120Wp – projektör 

60Wp – lambalar 

60Wp – korna – uzun süreli kullanımı olmadığından, değeri hesaba katılmadı. 

2.24kW + 0.12kW + 0.06kW = 2.42kW kurulu güç 

!
!
Kurulu gücün solar sistem (4/6/8/10 akü) ile gündüz/gece çalışabileceği saatler: 

!
3.3.1.4 AKÜ KARŞILAŞTIRMALARI: 

a-) VRLA AGM – VRLA JEL AKÜ FARKLARI: 

AGM aküler ile jel aküler birçok anlamda birbirlerine benzer akülerdir. Bakım gerektirmezler, 
derin döngü prensipleriyle çalışırlar, sızdırma ve dökülme yapmazlar, korozyon oranları çok 
düşüktür, sulu akülere göre raf  ömürleri çok uzundur. Her iki tip için de, aküler derin döngü 
deşarj oranlarının aşağısında kalmamalı, çalışmazken 6 ayda bir şarj edilmeli ve aşırı şarj 
kontrolü yapılmalıdır. Ancak bunun dışında temel prensipleri dolayısıyla aralarında bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. 

Akülerin içinde bulunan elektrolit madde farklılıkları, AGM akülerin jel akülere göre 35°C 
altındaki çalışma sıcaklıklarında çok daha düşük güç kaybetme oranına sahip olmasını sağlar.  

!
!
!

Akü sayısı Gündüz Gece

4 akü 5.35 saat/yıllık 2.76 saat / yıllık

6 akü 5.35 saat/yıllık 4.15 saat / yıllık

8 akü 5.53 saat/yıllık 5.5 saat / yıllık

Akü sayısı Gündüz Gece

4 akü 5.75 saat/yıllık 1.49 saat / yıllık

6 akü 5.75 saat/yıllık 2.23 saat / yıllık

8 akü 5.75 saat/yıllık 2.97 saat / yıllık

10 akü 5.75 saat/yıllık 3.71 saat/ yıllık
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Tablo 8: AGM tipi akülerin derin deşarj sayılarının kapasiteleriyle oranları 

!
Bu sebeple, jel aküler daha sık doldur-boşalta maruz kalır. 

Aşırı şarj yapıldığında, jel aküler AGM akülere göre daha şiddetli bir yıpranmaya maruz kalır. 
Bu yıpranma kapasitenin kalıcı bir biçimde düşmesine yol açar.  

AGM akülerin iç rezistansı diğer tüm akülerden daha düşüktür. Bu da, AGM akülerinin şarj 
akım değerlerinin çok yüksek olmasını sağlar. Jel akülere göre ortalama 4 kat daha yüksektir 
ve bu nedenle 4 kat daha kısa sürede akü tam kapasiteyle doldurulabilir. 

Jel akülerin derin deşarj seviyeleri AGM akülere göre yüksek kabul edilir. 1000 döngü için 
AGM akülerin deşarj oranı %50 iken (bknz: Tablo 8), jel akülerde bu oran %30 civarına 
kadar indirilebilir. (Jel aküler %50 deşarj seviyesiyle kullanılırsa 1500 döngüye kadar çıkabilir) 
Bu nedenle kullanım ömrü olarak jel aküler AGM akülere göre ortalama 2 yıl daha fazla 
ömre sahiptir. 

AGM akülerin özgül enerjisi jel akülere göre 1.5 kat daha fazladır. Bu da birim kütleye düşen 
enerji miktarı olduğundan, AGM aküler aynı kapasitedeki jel akülere göre daha hafiftir. 

AGM aküler jel akülere göre titreşimden çok daha az etkilenir. 

Jel aküler genel ortalamaya bakıldığında maliyet olarak AGM akülere göre daha pahalıdır. 

!
!
!
!
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b-) VRLA AKÜ – LİTYUM AKÜ FARKLARI 

VRLA akülere göre lityum akülerin 2.5 kat özgül yoğunluğu (Wh/lt) vardır. 

Lityum akülerin maliyeti VRLA akülerin yaklaşık 5 katıdır. 

Derin döngü şarj oranı VRLA akülerde %50, Lityum akülerde %80 oranındadır. 

Lityum aküler 45 derece üstünde, VRLA aküler 25 derece üstünde bozunmaya uğrar. 

2000 döngü kapsamında Lityum aküler %80 kapasiteye inerken, VRLA aküler 1000 döngüde 
%60 kapasitesine iner. 

Lityum akülerin soğuk-sıcak performansları VRLA akülere göre daha iyidir. 

Lityum akülerin şarj kontrol cihazları, VRLA akülere göre daha maliyetlidir ve daha 
karmaşık devreler içerir. 

Aşırı şarj durumunda lityum aküler VRLA akülere göre çok daha fazla bozunmaya uğrar. 

Lityum akülere şarj/deşarj durumu için ek olarak koruma devreleri gerekir. 

Tablo – 9: VRLA ve Lityum 
aküler için örnek sistem çalışması  

!
!
!
!

AGM aküler için Şarj Voltajı vs. Sıcaklık grafiği 
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3.4 MODELLER:  

3.4.1. SC5 Kişisel kullanım ve Ticari kullanım 5 metre  

Kişisel kullanım ve küçük ölçekli ticari kullanım için tasarlanmış olan bu modelde iç dizayn da 
yapılabilecek değişiklikler ile maksimum kullanım alanını sağlamaktadır.  

Teknik Özellikler 

Tekne Boyu…………………..…...4,90mt 

Güverte………………….......4,60x2,35mt 

Toplam Uzunluk……………..……5,50mt 

Duba Çapı……………………...…635mm 

Duba Sac Kalınlığı…………….…..2,2mm 

Maximum Motor Gücü…………...60 HP* 

Maximum  Ağırlık Kapasitesi………450kg. 

Maximum  Kişi Kapasitesi…………........6 

Kuru Tekne Ağırlığı………..........….800kg 

!
Teknenin güneş enerjisi ile seyehat durumu; 

!

Gündüz Gece

Tam Güç 3 Saat 30dk 1 Saat 40dk

Seyehat Hızı Sürekli 2 Saat 45dk
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Solar Sistem 

5HP Torqeedo Cruise 2.0,  

4x150Ah AGM Battery,  

6x240Wp DC Solar Panel,  

Solar Charge Control Unit



3.4.2. SC9 Kişisel kullanım ve Ticari kullanım 9 metre 

Kişisel ve ticari kullanım için tasarlanmış olan bu modelde güneş enerjisinden maksimum 
yarar sağlayarak ekonomik ve konforlu bir seyehat yapılabiliyor.  12 kişi ve 16 kişilik modeller 
mevcuttur.  

Teknik Özellikler 

Tekne Boyu…………………..…...9,00mt 

Güverte………………….......8,60x3,00mt 

Duba Çapı……………………...…635mm 

Duba Sac Kalınlığı…………….…..2,2mm 

Maximum Motor Gücü………….2x115 HP* 

Maximum  Ağırlık Kapasitesi……..1520kg. 

Maximum  Kişi Kapasitesi………….......16 

Kuru Tekne Ağırlığı…………......…1480kg 

!
Teknenin güneş enerjisi ile seyehat durumu; 

* Değerler hava durumu, kullanıcı ve diğer şartlara bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.  

Gündüz Gece

Tam Güç 4 Saat 10dk 1 Saat 45 dk

Seyehat Hızı Sürekli 3 Saat
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Solar Sistem 

9.9 HP Torqeedo Cruise 4.0,  

8x150Ah AGM Battery,  

12x240Wp DC Solar Panel,  

Solar Charge Control Unit



3.4.3. Eco Carettapontoon Su yüzeyi Temizleme Aracı 

Eco Carettapontoon sadece güneşten aldığı enerji ile su yüzeyi temizlemesi 
yapabiliyor. Tamamen doğa dostu yenilenebilir enerji kullanan bu tekne ile 

yeniden sularımızı hayata döndürebiliriz. Yüksek teknolojinin kullanıldığı bir 
sistem ile donatılmıştır. 

 

Teknik Özellikler 

Tekne Boyu ……………………..........….6,0mt 

Güverte ………………………...........2,3x6,0mt 

Duba et kalınlığı ………..….................3,0mm 

Maksimum Motor Gücü…………….….40 HP 

Maksimum Ağırlık Kapasitesi………..700kg 

Maksimum Kişi Sayısı …………..................3 

Kuru Ağırlığı ……………..….............…580kg 

Draft ……………………………..…..….0.30 mt 

. 

Gündüz Gece

Tam Güç 1 Saat 30dk 45dk

Seyehat Hızı 5 Saat 1Saat 45dk
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SOLAR SSİSTEM 

4x Solar Panel Max240W 

2x150Ah Jel Akü 

Solar Şarj Kontrol Ünitesi 

Torqeedo Elektrikli Motor 2.0 R



3.4.5. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ: 

!
Güneş Enerji Santralleri güneş enerjisi ile teknelerin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
sistemdir. Şarz dışında boşta geçen zamanda ise şebekeye elektriği aktararak ülke ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yeni çıkan yasalar ile birlikte bu sistemlerin devlet tarafından 
teşviki sağlanmaktadır.  

!
!
3.4.5.1. LİSANSSIZ ÜRETİM 

1MWh ALTI BAĞLANTI 
KURULUMU 

1MWh a kadar kendi ihtiyacınızı 
karşılamak ve ihtiyaç fazlasını dağıtım 
şebekesine satmak için yapılması 
gerekenler; 

!
1- Kendi adınıza ya da şirketiniz adına 
mevcut bir elektrik aboneliğiniz 
olacak,daha doğrusu ancak elektrik 
abonesi kişiler bu sistemden 
faydalanabilecek. Elektrik abonesi 
olmayanlar şebekeye bağlı sistem 
kuramaz 

!
!
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2- Elektrik abonesi kişiler, ev veya iş yerleri çatısına ya da bahçesine sistem kurabilecekleri 
gibi, dağıtım şirketinin yetki sınırları içinde kalmak kaydı ev veya iş yerleri dışında başka bir 
alana (mesela köyündeki bir araziye, çiftliğe) kurabilirler. 

!
3- Güneş Enerjisinden Elektrik üretim tesisi kuracak kişi İlgili dağıtım şirketi il müdürlüğüne 
Ekte sunulan başvuru formunu doldurarak müracaat edecek Başvuru formu ekinde, Elektrik 
faturasını , Tesis kuracağı yerin Tapu aslını ya da onaylı suretini ya da onaylı kira kontratını 
Başvuru bedeli olan 300 TL yi yatırdığına dair belgeyi, Kuracağı tesisin tek hat şemasını 
sunmak zorundadır. 

!

4- Bütün evrakları tam olan müracaatlar dağıtım şirketince her ayın 20 sinde açıklanır. 

5- Müracaatı kabul edilenler Dağıtım şirketi, Müracaatın kabul edildiğine dair bir yazı 
gönderir. 

6- Kendisine yazı gelen kişi, 180 gün içinde üretim tesisi için gerekli tüm prosedür ve işlemleri 
tamamlayıp projesini dağıtım şirketine onaylatır. . 

7- Projenin onayından sonra tesis kurulur ve dağıtım şirketi tarafından test edilip 
onaylandıktan sonra şebekeye elektrik satışı başlar. 

!
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	 Lisanssız üretim tesisinden üretilen ve sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji nasıl 
mahsup edilecek? Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilecek ihtiyaç fazlası 
enerjinin mahsubu üretim tesisinin tüketim tesisi ile (a) aynı yerde olması veya (b) aynı yerde 
olmaması halinde farklı olacaktır. (a) Üretim tesisi tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu ise 
sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji çift taraflı ölçüm yapan sayaç vasıtasıyla günlük olarak 
ölçüleceğinden günlük tüketim günlük üretimden (24.00 itibariyle) mahsup edilecek ve 
sonuçta üretim fazlası varsa (=ihtiyaç fazlası enerji) miktar kaynak bazında belirlenmiş destek  

fiyatının o günkü Merkez Bankası ABD doları döviz alış kuru üzerinden bulunacak sayıyla 
çarpılarak elde edilen değer üreticinin alacak hanesine yazılır.  

!
Örneğin bir gün içinde güneş enerjisi tesisi kurulu bir sistem 70 kWh üretimi varsa (70 kWh 
X 0,141 usd/kWh X 2,24 TL/usd) = 22,10 TL günlük olarak alacak hanesine yazılacaktır. 
Yıllık ortalama 19402kW enerji üretebilecek bu sistem yılda $2735,60  dan 5,5 yılda kendini 
amorti etmektedir.   

!
Teknelerin şarz edilmesi durumunda 9 metre tekne full şarz için toplamda 5$ ücret ile hem 
tekne sahibi hemde istasyoın sahibi karlı çıkacaktır.  

!
Şöyleki;  

9,9HP Elektrikli motor toplamda 7200W ile full dolmaktadır. Bu 5$ istasyon ücretine denk 
gelmektedir. Yani 1Saat 45 dk da 5$ yakıt yakmaktadır.  

9,9HP Yakıtlı motor Yaklaşık saatte 4-5,5Lt yakıt yakmaktadır. 1Saat 45 dk da 20$ yakıt 
yakmaktadır.  Kar 15$ dır. 

!
İstasyon sahibi ise Şebekeye 1$ a sattığı elektriği tekneye 5$ a satarak 4$ kar elde etmektedir. 

İstasyon sahibi günde 8 tekne şarz etse 1-1,5 yılda kendini amorti eder.  

Bu durumda hem tekne sahibi, hem istasyon sahibi hem ülke ekonomisi en önemlisi de doğal 
yaşam karlı çıkmaktadır. 

!
!
!
!
!
!
!
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Bu sistem nasıl çalışacak? Kısaca özetleyelim.  

Güneş panelli tekne ve güneş panelsiz tekne olarak iki çeşit tekne gündeme 
gelecek. Panelli olan tekneler Güneş ışığından yararlanamadıklarında bu 
istasyonu kullanabilecekler. Panelsiz olanlar bu istasyonlardan teknelerini 
şarj edecekler.  

Her elektrikli tekne sahibine bir kereliğine mahsus cüzi bir ücret karşılığı  
Solar Smart Card verilecek.  

!
	 Bu karta, limanlarda ve merkezi 
konumlara yerleştirilecek 
olan Smart Bankolardan 
kendileri para yüklemesi 
yapabilecekler. Ve 
istedikleri zaman şarz 
istasyonlarındaki ünitelere 
kartlarını takarak 
teknelerini şarj edecekler.  

!

!
Bu Smart Card toplam tutarı otomatikman içinden 
düşecek kullanıcıyı kullanım miktarı ve kalan bakiye 
konusunda ekrandan 
bilgilendirecektir. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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Aşağıda verilen tablo ve grafikte ise, PV sisteminin 30 yıl boyunca doğaya olan katkısı, CO2 
salınımı engellemesi açısından incelenmiştir. 

Üstteki grafikten görüldüğü üzere, PV sistemi çalışma süresi 30 yıl olarak kabul edildiğinde, 
sistem kurulumu için gereken malzeme üretimi olarak 21.14 ton CO2 değerine karşılık, 
285.7ton karbondioksit (CO2) salınımına karşılık gelecek değerde enerji üretimi yapar ve bu 
değerdeki CO2 salınımını engeller. Bunun dışında şebeke bağlantılı sistem olması dolayısıyla, 
Türkiye şebeke sisteminin kWh başına ön görülen şebeke CO2 salınım değeri de toplamdan 
düşülerek, 226.7ton CO2 salınımını engellemek ön görülür. Sistemin kurulum için gereken 
malzeme üretimi hesabında CO2 emisyon değerleri ayrı ayrı yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

!
3.4.5.2. AMORTİSMAN SÜRESİ 

Yıllık üretim değeri: 19402kWh/yıl 

Yıllık beklenen kayıp değeri: %1
YIL ÜRETİLECEK 

ENERJİ DEĞERİ 
(kWh)

SATIŞTAN 
KAZANILACA

K GELİR ($)

NET KAZANÇ

1 19.402 2735.682 -11489.9

2 19.20798 2708.32518 -8781.6

3 19.0159002 2681.241928 -6100.36

4 18.8257412 2654.429509 -3445.93

5 18.63748379 2627.885214 -818.046

6 18.45110895 2601.606362 1783.56

7 18.26659786 2575.590298 4359.15

8 18.08393188 2549.834395 6908.985

9 17.90309256 2524.336051 9433.321

10 17.72406164 2499.092691 11932.41

11 17.54682102 2474.101764 14406.52

12 17.37135281 2449.360746 16855.88

13 17.19763928 2424.867139 19280.74

14 17.02566289 2400.618467 21681.36

15 16.85540626 2376.612283 24057.97
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 Tersi olursa bu durumda kişi sistemden 40 kWh enerji çekmiş siteme fazladan enerji 
vermemiştir. Bu 40 kWh enerji için mevcut aboneliği esas alınarak tüketim miktarı tahakkuk 
ettirilir. Bu işlemler her gün için ayrı ayrı yapılarak sonuçta ay sonundaki alacak ve borç 
hesabı belirlenir. Bu miktar üzerinden diğer işlemler (dağıtım sistem kullanım bedeli, kayıp 
kaçak vb) işlemleri yapılır ve işlem sonuçlandırılır. (b) Üretim tesisi tüketim tesisi ile aynı yerde 
kurulu değilse sisteme verilen enerji ve sistemden çekilen enerji ayrı ayrı kaydedilir. Çekilen 
enerji verilen enerjiden mahsuplaştırılır ve sonuçta yukarıdaki gibi ya sisteme verilmiş ihtiyaç 
fazlası enerji ya da sistemden çekilmiş enerji sonucuna ulaşılır ve bu miktar için yukarıda 
açıklanan işlemden uygun olanı yapılır. Ancak bu durumda diğer işlemler (dağıtım sistem 
kullanım bedeli, kayıp kaçak vb) hem sistemden çekilen hem de sisteme verilen enerji için ayrı 
ayrı yapılır ve işlem sonuçlandırılır. 

!
3.4.5.3. DALYAN KARA ŞARJ İSTASYONU ÖN ÇALIŞMA 

a-) COĞRAFİ KONUM 

Koordinatlar: 36°48'03"K 28°36'26D 

PV eğimi / Azimut dereceleri: 33°/ 0° (Coğrafik tam güney) 

Coğrafik veriler: PVGIS_SAF 1998-2011 

!
b-) PV SİSTEMİ 

42 adet Plurawatt PW-DC-240-P-60 

Toplam DC güç: 10.08kWp 

21 adet seri dizilimli DC panel invertöre 2 adet dizi olarak bağlanacaktır. 

1 adet Plurawatt 7100 hibrit invertör – 10kW 

!
Toplam tahmini PV modül alanı: 72m2 

Toplam tahmini PV sistem alanı: 54m2 

!
c-) HESAPLAMALAR 

Gölgelenme ve yerleşim: PV Sistemi 33 derecelik eğimle beton ayak montaj sistemi ile 
kurulacak ve coğrafik tam güneye bakacak şekilde konumlandırılacaktır. Gölgeleme çevre 
etkenler dikkate alınmaz ise sıfır olarak kabul edilebilir. PV sistemi temsili görsel aşağıdadır. 

Enerji tüketim değerleri: (Dalyan bölgesine göre hesaplanmıştır) 

5 adet 2kW motor için: 3.6kWh x 5 = 18kWh aküleri tam doldurur. 

5 adet 4kW motor için: 7.2kWh x 5 = 36kWh aküleri tam doldurur. 

Toplam gereken enerji miktarı = 18kWh + 36kWh = 54kWh enerji kapasitesi 

!
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!
!
Yıllık kirlenme kayıpları: %6.62 

Tahmini DC kablo kayıpları: 20m, 1x4mm2’de %0.5 @ STC  

Tahmini AC kablo kayıpları: 3x10mm2’de %0.4 @ STC  

Sıcaklığa bağlı kayıp oranı: % 6.62 

Evirici kaybı: % 4.2 

!
!

!
!
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!
!
Yıllık üretilecek toplam enerji miktarı: 19402 kWh/yıl 

Spesifik üretim: 1925kWh/kWp/yıl 

Performans oranı: %85.1 

!
**Üretim ve kayıp değerleri PVSYST v.6.3.1 yazılımıyla simüle edilmiş olup, belirtilen 

değerleri taahhüt etmez, yalnızca gerçeğe yakın bilgi edinmek amaçlıdır.  

!
PV Sistemi yıllık üretim değerine istinaden, yerli üretim montaj ekipmanı ile kurulacak sistem 
teşvik katkı payı olarak 13.3$sent + 0.8$sent ilave alacaktır. Yıllık üretim değerinin 

14.1$cent ile çarpımından yıllık kazanç dolar bazında bulunabilir. 

!
19402kWh/yıl x 0.141 = 2736$/yıl kazanç 

!
Bu değer tüketimin hiç olmadığı aylık mahsuplaşma dilimi için geçerlidir. Üretilen elektriğin, 
sistem kayıpları ile birlikte hesaplanarak, bu değerler üzerinden tamamı şebekeyi beslemek 
amacıyla satışı gerçekleştirilir. 

!
!

Aylık şebekeye verilecek enerji miktarı ENERJİ ÜRETİMİ (kWh) NET KAZANÇ ($)

Ocak 1170 164.97

Şubat 1218 171.738

Mart 1644 231.804

Nisan 1758 247.878

Mayıs 1854 261.414

Haziran 1902 268.182

Temmuz 1976 278.616

Ağustos 1974 278.334

Eylül 1828 257.748

Ekim 1685 237.585

Kasım 1323 186.543

Aralık 1070 150.87

YILLIK 19402 2735,682
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3.4.6. DIŞTAN TAKMA 4 ZAMANLI MOTORLU PONTOON 

Öncelikle Dalyan ve benzeri yerlerde kullanılan motorların düşük emisyon oranına ve yağ, 
yakıt gibi zararlı maddeleri atık olarak bırakmamasına özen gösterilmelidir. Özellikle 4 
Zamanlı dıştan takma motorlarda sintine olmaması, yakıtın tam yanması, yakıta yağ 
karıştırılmaması ve CO emisyonunun iyi olması öne çıkaran özelliktir. Bu nedenden dolayı 
carettapontoon teknelerinde 4 zamanlı dıştan takma motorları da tercih etmektedir. 

!
!
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Çevrenin olduğu kadar 
güvenliğin öneminin ön plana 
çıktığı Pontoon teknelerin 
Diğer teknelere oranla sudaki 
dengesi çok çok iyidir.   

!
	 Su geçmez bölmelere 
sahip olması özelliği ile 
maksimum güvenlik sağlar. 
Düşük su kesimi,  kıyıya 
yanaşma, sığ sularda güvenlik 

ve yakıttan tasarruf  ile nehirler ve göllerin en avantajlı tekneleri haline getirir. Yaklaşık 60 
yıldır Amerikada kullanılan pontoon lar Amerika'daki tüm teknelerin 1/3 ünü 
oluşturmaktadır.   

!

Pontoonların çevreci yapısı ve düşük CO 
emisyonu dıştan takma motorlar ile 
sularımızı kurtarabiliriz. Eski, güvensiz, 
gürültülü tekneleri yeni, çevreci, sessiz ve 
modern pontoonlara dönüştürebiliriz.  

!
!
!
!
!
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3.4.6.1. 2 ZAMANLI ve 4 ZAMANLLI MOTORLAR: 2 zamanlı motorların yağ karteri 
bulunmaması ve yağın direk yakıta karıştırılarak motorun yağlanması nedeni ile çevreye çok 
büyük zararlar vermektedir. 4 Zamanlı motorlarda yakıta yağ karıştırılmaz. 2 zamanlı deniz 

motorları benzini 2 zamanda tam yakamadıkları 
için, yanmayan bölümü dışarı atarlar bu sebepten 
de kirlilik meydana gelmektedir. Kullanırken 
burnunuza keskin bir benzin kokusu gelir. 4 
zamanlı motorlarda bu kokuyu duymazsınız ve 
benzin yanmadan dışarı atılmaz. Deniz 
motorlarında ki bu farktan dolayı 2 zamanlı deniz 
motorları 4 zamanlı deniz motorlara göre % 30 
daha 
fazla 
yakıt 

tüketirler. 2 zamanlı deniz motorları 4 zamanlı 
deniz motorlarına göre daha hafiftir. Taşıma 
kolaylığı vardır. 2 zamanlı deniz motoru 
benzinle birlikte yağı yaktığı için çevreye zararı 
çoktur. 2 zamanlı dıştan takma deniz motoru 
ucuzluğu sebepleri yüzünden tercih edilmekte 
hatta tüm sahil güvenliklerde acil kurtarmada ve 
afet ekiplerinde malesef  kullanılmaktadır. 

Ülkemizde teknelerde (özellikle Dalyan ve 
çevresi) iş makinalarından çıkan motorlar, pancar motorları gibi uygun olmayan bir çok 

motor halen yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu motorlar hem 
yüksek gürültülü hem de doğaya geri 
dönüşü olmayan zararlar 
açmaktadırlar.  

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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!
4. SONUÇ: 

Temiz bir gelecek için elimizdekileri korumamız ve doğaya katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu 
sorumluluklarımızı yerine getirmek için yenilenebilir enerjiden yararlanıp doğamızı temiz 
tutmak başlıca görevimiz olmalıdır. Özellikle Dalyan gibi ülkemizde önemli olan doğal 

harikalarımızın hem sintine atıkları 
hemde gürültüsüyle kirleten 
teknelerden kurtulması gerekiyor. 
Yenilikçi, görünümü düzgün, güvenli, 
sessiz ve en önemlisi çevre dostu 
teknelerin artışı ile hem biz, hem 
ülkemiz hemde dünya kazançlı 
olacaktır.  

	 Ayrıca doğal güzelliklerimizin 
yanında görsel yapıları nedeniyle de 
Pontoon tekneler iç sulardaki 
aktivitelerde tercih edilen tekne 
türüdür. Çevreye zarar vermediği gibi 

çevrenin korunması için değişik 
modelleri ile dünyada gelişen bir uygulamadır. 

!
!
!
5. KAYNAKLAR: 

wikipedi 

google görseller 

plurawatt.com 

www.imtes.com.tr (Erişim:24.10.2014) 

enerji.gov.tr 

cevreonline.com 

!
!
!

!

"35İ

http://enerji.gov.tr

