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PROGRAMIN ADI
RÜZGÂR SANTRALİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI
PROGRAMIN DAYANAĞI
1.

24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,

2.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

3.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı,

4.

15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1.

Asgari İngilizce Seviye A1 belgesine sahip olmak ya da merkezlerce yapılacak Seviye
A1 İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak.

2.

“İş Sağlığı ve Güvenliği” modülünü tamamlamış olmak

3.

Aşağıda yer alan belgelerden an az birine sahip olmak,
a. Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Liselerinin ElektrikElektronik, Makine, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon alanlarının
birinden mezun olmak.
b. Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon
alanlarının birinden ustalık belgesi sahibi olmak.
c.

Üniversitelerin teknik alanlara yönelik mühendislik programlarında en az
ikinci sınıf düzeyinde okuyor ya da mezun olmak.

4.

Olumsuz ve ağır hava şartlarındaki iç ve dış alanlarda ve dar alanlarda, soğuk, sıcak
veya rüzgarlı havada ve polen, toz, çimen ve yabani otlar bulunan alanlarda çalışabilir
olduğuna, kısa menzil telsiz kullanabileceğine, ağır malzemeler (23 kg’ye kadar)
taşıyabileceği ve kullanabileceğine, derinlik algısı, görüş alanı dahil görsel zekâ ve
renkler arasındaki farkı görme yeteneği gösterebileceğine ilişkin sağlık raporuna
sahip olmak.

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs

programının

uygulanmasında

eğiticiler

aşağıdaki

öncelik

sırasına

göre

görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve

Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
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a. Elektrik-Elektronik Teknolojileri,
b. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,
c. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve

Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarına
kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Elektrik-Elektronik

Teknolojileri,

Endüstriyel

Otomasyon

Teknolojileri

veya

Yenilenebilir Enerji alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Rüzgâr Santrali Kurulum, Bakım ve Onarımı kurs programını bitiren bireyin,
1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bunların önemini açıklamak
2. Fiziksel büyüklükleri büyüklüğün niteliğine uygun şekilde ölçmek
3. Her türlü el ve güç aletlerini tanıma, güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak
4. TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve
mesleki çizimleri yapmak
5. Elektrik akımı elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel uygulamaları yapmak
6. İletkenleri birleştirmek, lehimlemek ve topraklamak
7. Doğru akım ve alternatif akım için devre çözümlerini ve bağlantılarını yapmak
8. Doğrultucu ve evirici devre elemanlarını açıklamak
9. Rüzgâr türbinlerindeki hidrolik sistem uygulamalarını yapmak
10. Rüzgâr ölçüm direğini kurmak
11. Veri toplayıcı sistemi kurmak
12. Güç ve kontrol ünitesinin montajını yapmak
13. Kule ve kule asansörünün montajını yapmak
14. Türbin makine dairesinin (Nacelle) montajını yapmak
15. Türbin göbeği ve kanat montajını yapmak
16. Şalt saha kurulumunu yapmak
17. Mekanik sistemlerin bakımını ve onarımını yapmak
18. Elektrik sistemlerin bakımını ve onarımını yapmak
için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.
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PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Rüzgâr Santrali Kurulum, Bakım ve Onarımı kurs programını bitiren bireylerin
Rüzgâr Santrali Kurulum, Bakım ve Onarımı konularında bilgi ve beceri sahibi
olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma

gibi

öğretim

yaklaşımlarından

programa

uygun

olanlarından

grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Rüzgâr Santrali Kurulum, Bakım ve Onarımı kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 21 (yirmi bir) kredi verilir.
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PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanmalıdır.
Kurs süresi toplam 516 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.
RÜZGÂR SANTRALİ KURULUM, BAKIMVE ONARIMI KURSU MODÜLLERİ VE
ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI

ÖĞRENME KAZANIMLARI

KAZANIM


ÇALIŞANLARIN
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KAYNAKLARI VE
ÖNEMİ
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
SİSTEMLERİNDE
FİZİKSEL
BÜYÜKLÜKLERİN
ÖLÇÜLMESİ
ENERJİ
MEKANİĞİNDE
TEMEL
İŞLEMLER
YENİLENEBİLİR
ENERJİ TEKNİK
RESMİ
ELEKTRİĞİN
TEMEL
ESASLARI
İLETKENLERİ
BİRLEŞTİRME
TEKNİKLERİ

DOĞRU AKIMIN
VE ALTERNATİF
AKIMIN
TEMELLERİ


İş sağlığı ve güvenliği
kurallarını uygular.


Yenilenebilir enerji
kaynaklarını ve bunların
önemini açıklar.

Fiziksel büyüklükleri
büyüklüğün niteliğine
uygun şekilde ölçer.











İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve
önemini açıklar.
İş kazası ve meslek hastalıklarından
korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli
önlemleri alır.
Tehlikelerden kaynaklanacak risklere
karşı gerekli önlemleri alır.
Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini
açıklar.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını
değerlendirir.
Uzunluk ölçümü yapar.
Çap ölçümü yapar.
Açı ölçümü yapar.
Sıcaklık ölçümü yapar.
Işık seviye ölçümü yapar.

Her türlü el ve güç
aletlerini tanıma, güvenli
ve verimli bir şekilde
kullanır.

 Kontrol ve vida sıkma aletlerini kullanır.
 Basit kesici ve şekillendirici aletleri
kullanır.
 Anahtarları kullanır.

TS EN ISO
standartlarına ve teknik
resim kurallarına uygun
olarak teknik ve mesleki
çizimleri yapar.
Elektrik akımı elde
edilmesi ve etkileri ile
ilgili temel uygulamaları
yapar.

 Teknik resim kurallarına uygun olarak
norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.
 Rüzgâr ve güneş enerji bağlantı
şemalarını standartlara uygun şekilde
çizer.
 Elektrik enerjisi kaynaklarını ve elektrik
akımı etkilerini açıklar.
 Çeşitli yöntemlerle üretilen gerilimler
arasındaki farkları ölçerek ayırt eder.

İletkenleri birleştirir,
lehimler ve topraklar.

Doğru akım ve alternatif
akım için devre
çözümlerini ve
bağlantılarını yapar.

SÜRE
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 İletkenleri birleştirir ve lehimler.
 Topraklama yapar.
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 Elektrik devre kanunlarını kullanarak devre
çözümler.
 Doğru akım kaynağı ve doğru akım motor
bağlantılarını yapar.
 Alternatif akım temel hesaplamalarını
yapar.
 Alternatif akımda direnç, bobin,
kondansatör seri/paralel devrelerinde
hesaplamalar yapar.
 Transformatör seçiminde dikkat edilecek
konuları açıklar.

32
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DOĞRULTUCU
VE EVİRİCİ
DEVRELERİ

Doğrultucu ve evirici
devre elemanlarını
açıklar.

HİDROLİK
SİSTEMLER
RÜZGÂR
TÜRBİNİ
UYGULAMALARI

Rüzgâr türbinlerindeki
hidrolik sistem
uygulamalarını yapar.

RÜZGÂR ÖLÇÜM
DİREĞİNİN
KURULUMU

Rüzgâr ölçüm direğini
kurar.

VERİ TOPLAYICI
SİSTEMİN
KURULUMU

Veri toplayıcı sistemi
kurar.

GÜÇ VE
KONTROL
ÜNİTESİNİN
MONTAJI

Güç ve kontrol ünitesinin
montajını yapar.

KULE VE KULE
ASANSÖRÜNÜN
MONTAJI

Kule ve kule
asansörünün montajını
yapar.

TÜRBİN MAKİNE
DAİRESİNİN
(NACELLE)
MONTAJI

Türbin makine dairesinin
(Nacelle) montajını
yapar.

TÜRBİN VE
KANAT MONTAJI

Türbin göbeği ve kanat
montajını yapar.

ŞALT SAHA
KURULUMU

Şalt saha kurulumunu
yapar.

RES MEKANİK
SİSTEMLERİNİN
BAKIM VE
ONARIMI

Mekanik sistemlerin
bakımını ve onarımını
yapar.

 Doğrultucu devre çeşitlerini ve evirici
çeşitlerini açıklar.
 Doğrultucu devre elemanlarının seçimini
yapar.
 Eviricide kullanılan anahtarlama
elemanlarının seçimini yapar.
 Hidrolik devre elemanlarının yapısını,
çalışma özelliklerini ve gerekli malzeme,
araç ve gereçleri açıklar.
 Sistemin taslağını, çalışma ve kontrol
diyagramını oluşturur.
 Çalışma diyagramına göre hidrolik
kumanda devresini kurar.
 Projesi veya şeması verilen hidrolik
sistemi kurar.
 Rüzgâr ölçüm direğini kaldırır.
 Direk kazıklarını çakar.
 Direğin montajını yapar.
 Veri toplayıcı cihazının montajını yapar.
 Sensor ve topraklama kablolarını bağlar.
 Veri toplayıcı cihazının parametre
ayarlarını yapar.
 Güç ünitesinin montajını yapar.
 PLC ile kontrol ünitesinin montajını yapar.
 Mikrodenetleyici ile kontrol ünitesinin
montajını yapar.
 Kule montajını yapar.
 Kule içi bağlantılarını yapar.
 Asansörün elektrik-elektronik bağlantılarını
yapar.
 Makine dairesinin kule montajını yapar.
 Jeneratör ve dişli sistemini yerleştirir.
 Uçak ikaz lamba ve ekipmanlarının
montajını yapar.
 Makine dairesi pano ve bağlantılarını
yapar.
 Makine dairesi sensorlerinin montajını
yapar.
 Makine dairesi yön motorlarının montajını
yapar.
 Türbin göbeği ile makine dairesinin
bağlantısını yapar.
 Hidrolik boru hatlarının montajını yapar.
 Kanatların türbin göbeğine bağlantısını
yapar.
 Kanatların topraklama bağlantısını yapar.
 Paratoner ayarı yapar.
 Kanat açısı (pitch) sisteminin montajını
yapar.
 Güç transformatörlerinin kurulumunu
yapar.
 Kesicilerin kurulumunu yapar.
 Ayırıcıların kurulumunu yapar.
 Makine dairesi elemanlarının bakımını
yapar.
 Fren sisteminin bakımını yapmak yapar.
 Türbin göbeği ve elemanlarının bakımını
yapar.
 Kanat bakımını yapar.
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 Kule bakımını yapar.
RES ELEKTRİK
SİSTEMLERİNİN
BAKIM VE
ONARIMI

Elektrik sistemlerin
bakımını ve onarımını
yapar.






RES güç panosunun bakımını yapar.
RES kontrol panosunun bakımı yapar.
RES şalt saha bakımını yapar.
RES enerji iletim hattının bakımını yapar.
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

40
516

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu
olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya
varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım
%40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli
ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile
belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
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 Meslekî Ve Teknik Eğitim Okul/Kurumlarında Uygulanan Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri Alan/Dallarına Ait Standart Donatım Listesi’nde belirtilen
araç-gereç ve donanımlar
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi ve not döküm çizelgesi ve
talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm
çizelgesi verilir.
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