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A. DÖNEM RAPORU 
 
1. DÖNEM FAALİYETLERİ 
 
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 
 
1.1 

Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 3: Volt/Var/Demand Kontrolü ve En İyilemesi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Projenin başlamasından itibaren bu iş paketi kapsamında Volt/Var/Demand kontrolünün temellerinin 
oluşturulacağı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların çıktıları ekte sunulan “Aktif Dağıtım 
Şebekelerinde Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür Taraması“ dokümanında detaylıca anlatılmıştır. 
Yapılan çalışmalar özetlenirse; 
 

 Reaktif Güç - Gerilim - Maksimum Talep İlişkisi 
 
Bir dağıtım hattında görülen gerilim düşümü yük noktalarından geçen gücün güç faktörüne göre 
oldukça değişkenlik göstermektedir. Detaylarının Ek’de sunulan “Volt/Var/Demand analizi kontrolü 
literatür taraması” dokümanında belirtilen yük akışı analizi örneğinde hat empedansının Z=7.2 
(65.0o) olan 10 mil uzunluğundaki bir dağıtım hattında sırası ile güç faktörü 0,8, 0,9 ve 1 olduğu 
durumda gerçekleşen gerilim düşümü miktarları: 
 
V=220+j117,8 (p.f.=0,8) 
V=193,7+j158 (p.f =0,9) 
V=105,7+j227(p.f =1) 
 
Olmaktadır. Hesaplanan gerilim düşümü değerlerinin gerçek değeri, hattaki gerilim düşümünün 
reaktif değerine göre çok daha fazla etkilemektedir. Dolayısıyla güç faktörünün bu örnekte 0.8’den 
1’e çıkarılması gerilim düşümünde yaklaşık iki katı bir iyileşmeye neden olmaktadır. 
 
Bir dağıtım hattı, bir dağıtım trafosu gibi şebeke elemanlarının kendi özelliklerine özgü olan akım 
taşıma kapasiteleri mevcuttur. Bu akım taşıma kapasiteleri ilgili şebeke elemanının nominal gerilimi 
ile çarpıldığında ise şebeke elemanının güç taşıma kapasitesi elde edilir. Bu değer KVA 
cinsindendir. Yani başka bir değişle şebeke elemanı üzerinden geçen aktif güç ve reaktif gücün 

AGY303-02 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, 

uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır. 
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vektörel toplamlarını temsil etmektedir. Aşağıda dağıtım şebekelerinde kullanılan çeşitli kesitteki hat 
tiplerinin karakteristik özellikleri verilmektedir: 

 

Tablo 1 Çeşitli İletken Kesitlerinin Karakteristik Özellikleri 

  
Nominal 

Gerilim (kV) 
Nominal 
Akım (A) 

Taşınabilen Max. Güç 
(MVA) 

R' 
(Ohm/km) 

L'(mH/km) R0'(Ohm/km) 

Pigeon (3/0) 34,5 300 17,9 0,3366 1,1873 1,3464 

Raven (1/0) 34,5 230 13,7 0,5362 1,23186 2,1448 

Swallow (3 AWG) 34,5 160 9,6 1,0742 1,3369 4,2968 

240 mm2 XLPE 36 576 35,9 0,0754 0,535 0,3016 

150 mm2 XLPE 36 449 28 0,124 0,572 0,496 

95 mm2 XLPE 36 363 22,6 0,193 0,609 0,772 

50 mm2 XLPE 36 251 15,65 0,387 0,664 1,548 

 
Bu değerlere göre taşınabilen maksimum gücün güç faktörünü ne kadar cosφ=1’e yaklaştırılırsa, o 
kadar fazla aktif güç dağıtım hattında taşınabilir böylece şebekenin maksimum talebinin karşılanma 
sınırı artırılırken şebeke elemanlarının yüklenme yüzdeleri azaltılabilmektedir. 
 

 Volt/Var/Demand Kontrolü Kısıtlıkları 
 
Volt/Var/Demand kontrolünün gerçekleştirilmesi sırasında şebeke üzerinde çeşitli nedenlerden ileri 
gelen belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklerden bazıları gerilim kontrol elemanlarının fiziksel 
sınırları, gerilim ölçümlerinde gözlenen hatalar, optimizasyon için kullanılan modeller, kestirilemeyen 
gerilim dengesizlikleri vb. sonucu gerçekleşmektedir. Bu rastgele değişkenlere bağlı olarak özellikle 
korumacı gerilim düşürümü (CVR) ve enerji tüketim azaltımı konusunda standart gerilim 
aralıklarında bir daraltmaya gidilmelidir. Yani başka bir değişle şebeke üzerindeki rastgele değişkenli 
belirsizlikler nedeniyle gerilim seviyesinin değişiminin yönetmeliklerin izin verdiği gerilim aralığından 
daha az bir aralıkta izin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca elektrik şebekesine bağlı olan bazı elektrik 
aboneleri gerilim değerinde görülen değişimlere belli bir süre için veya sürekli olarak oldukça duyarlı 
olabilmektedir. Bu sebeple şebekenin bazı noktalarında belirli zaman dilimleri içinde gerilim toleransı 
oldukça düşebilmektedir. 
 
OG şebekedeki gerilim değerinin belirli sınırlar arasında olması AG şebekeden beslenen abonelerin 
istenilen gerilim seviyesinden beslenildiğinin garantisini vermemektedir. Günümüzde dağıtım 
şirketleri AG şebekelerde elektriğin tüketildiği noktalarda sürekli gerilim ölçümleri 
gerçekleştirememektedir. Bu nedenle şirketler gerilim limitlerinin kontrollerini sürekli ölçümlerin 
gerçekleştirildiği dağıtım trafoları üzerinden gerçekleştirmektedir. Kesiti düşük iletkene sahip ve 
yüklü AG şebekelerde, OG bara ile AG fider sonunda görülen gerilim seviyesi farklı oldukça büyük 
olabilmektedir. Bu nedenler sonucu elektrik abonelerine kaliteli enerjinin sunulabilmesi adına OG 
ölçümleri tarafında gerilim seviyesi belirlenirken AG şebekede oluşacak kayıplar göz önüne alınarak 
belli bir tolerans değeri bırakılması gerekmektedir. 
 
Dağıtım şebekelerinde bulunan bazı şebeke elemanlarının yüklenme limitleri şebeke işletimine 
önemli kısıtlamalar yaratmaktadır. Bu kısıtlamalar dolaylı olarak Volt/Var/Demand kontrolüne 
özellikle gerilim değişimi nedeniyle akım değişimlerinin yüksek olduğu noktalarda aşırı yüklenme 
problemleri yaratabilmektedir. Bazı durumlarda ise şebeke üzerinde ciddi gerilim değişimlerinin kısa 
süreli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat bu gerilim değişimleri elektrik abonelerini de 
olumsuz etkilemekte ise ani gerilim değişim hızının elektrik abonelerini etkilemeyecek şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 

 Volt/Var/Demand Kontrolünün Sağlanması İçin Gerekli Veri kaynakları 
 
SCADA: SCADA sistemi sayesinde referans gerilimi, fider başlarındaki yüklenme değerleri, fider 
boyunca şebekeye monte edilmiş akıllı elektronik cihazların ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir. 
 
CBS: Nominal topolojinin durumu, şebeke parametrelerinin elde edilmesi ve dağıtım trafoları ile 
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elektrik abonelerinin ilişkilendirilmesi için CBS veri tabanı kullanılmaktadır. 
 
OSOS: OSOS sistemi şebeke üzerindeki sayaçlardan okunan büyük bir yüklenme verisini 
içermektedir. Volt/Var/Demand kontrolü kapsamında şebekenin çeşitli noktalarındaki gerilim 
verilerinin elde edilmesi amacıyla OSOS kullanılabilmektedir. 
 
Literatür araştırması ile elde edilen bilimsel dergi ve sempozyum yayınları, uluslar arası ve ulusal 
standartlar ile diğer dokümanların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bilgiler şu şekilde 
sıralanmaktadır: 
 

 Kurala Dayalı Yaklaşım ve Doğrusal Programlama Kullanılarak Gerilim Kontrolü 
Gerçekleştirilmesi 

 
Gerçek zamanlı gerilim kontrolünün en birincil amacı şebekedeki gerilim seviyelerinin mümkün 
olduğunca en kısa sürede istenilen seviyelere çekilmesidir. Bu sebepten ötürü algoritmaların 
şebekede gözlenen ani gerilim değişimlerine en hızlı şekilde cevap vermelidir. Önceki çalışmalar 
incelendiğinde şebekelerdeki yaklaşık gerilim değişimlerini veren “duyarlılık faktörleri”’nin kontrol 
aksiyonlarının belirlenmesi amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Taiwan Power Comp. 
için hem şebeke işletim durumunu ve doğrusal programlamayı beraber gerçekleştiren uzman bir 
sistem dizayn edilmiştir. Tek seferde kontrol aksiyonlarının alınması amacıyla şebeke üzerindeki 
duyarlılık faktörlerini belirleyip, branşman-ve-boğum algoritmasını kullanan integer LP yaklaşımı 
geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 1 Geliştirlien Volt/Var Kontrol Sistemi Çalışma Algoritması 

Gerçekleştirilen sistemin uyguladığı temel kurallar aşağıdaki gibidir: 
 

- Tüm şebeke kuzey, orta ve güney olarak üç bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölgedeki gerilim 
kontrolü kendi bölgesi özelinde gerçekleşmelidir.  

- Kapasitörler ve reaktörler coğrafik olarak gerilim şikâyetlerinin yaşandığı en yakın noktalara 
yerleştirilmelidir.  

- Kapasitör ve reaktörler aynı zamanda gerilim düşümü yaşanan bölgelere en büyük etkiyi 
yaratacak noktalara yerleştirilmelidir. (Yani iki bara arasındaki duyarlılık faktörünün en fazla 
olduğu noktaya) 

- Düşük gerilim probleminin yaşandığı durumlarda (varsa) reaktörler devreden çıkarılmalı ve 
kapasitörler devreye alınmalıdır. 

- Aşırı gerilim probleminin yaşandığı durumlarda (varsa) kapasitörler devreden çıkarılmalı ve 
reaktörler devreye alınmalıdır. 

- Bir gerilim probleminin giderilmesi adına gerçekleştirilen aksiyon başka bir barada gerilim 
probleminin gerçeklemesine izin vermemelidir. 

- Tüm baralardaki gerilimlerin nominal seviyeye çıkarılması imkansızdır. Bu nedenle gerilim 
değerleri en kötü olan baralar üzerinde iyileştirmenin gerçekleştirilmesi önceliklidir. 
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- Kontrol edilen şebeke kısıtlamaları aşağıdaki gibidir: 
  

 
  

Volt/Var Kontrolünün gerçekleştirilmesinde öncelikle veri tabanından şebekenden alınmış veya 
hesaplanmış bara gerilimleri, duyarlılık faktörleri, anahtarlanabilir reaktör/kapasitör durumları ve 
ayarlanabilir trafo kademeleridir. Bu veriler ışığında öncelikle anahtarlanabilir kapasitör ve reaktörler 
vasıtasıyla şebekedeki çeşitli noktalardaki gerilim seviyelerinin düzenlenmesi için sağlanır. Eğer 
şebeke üzerindeki kapasitörler ve reaktörler gerilim değerlerinin istenilen seviyelere çekilmesini 
sağlayamıyorsa şebeke üzerindeki yük altında kademe değiştirebilen trafolar devreye girer. Bu 
hiyerarşinin nedeni kademe değiştiricilerin ömürlerinin oldukça az olmasıdır. 
 

 Dağıtım Yönetim Sistemi’nde (DMS) Kontrol Merkezi Bazlı Gerilim/VAr Optimizasyonu 
Uygulaması 

 
Bu çalışmada dengesiz, radyal veya ring, üzerinde birden fazla üretim kaynağının bulunduğu 
şebekelerde kapasitör bankları ve gerilim regülatörleri kullanılarak gerçekleştirilmiş volt var 
optimizasyonu uygulaması gerçekleştirilmiştir.  
 
Geliştirilen volt var optimizasyon en temel amacı aşağıda belirtilen kısıtlamaların izin verdiği ölçüde 
enerji kaybı, güç talebi, gerilim değişimi, yüklenme oranı ihlallerinin toplamlarını minimum değerde 
tutmaktır: 

- Güç akışı hesaplamaları (üç faz, dengesiz, ring şebekelerde) 
- Gerilim kısıtlamaları (faz-nötr veya faz-faz kısıtlamalar) 
- Akım kısıtlamaları (kablo, havai hat, trafo, nötr akımı, topraklama direnci) 
- Kademe değişimi kısıtlamaları (kademe değişim sayısı) 
- Anahtarlama kısıtlamaları (kapasitör) 

 
Volt var optimizasyonu problemi kapasitör çözümlü (Var) optimizasyon ve regülatör (gerilim) 
çözümlü optimizasyon olarak ikiye ayrı olarak çalışmaktadır. Var optimizasyonu mixed integer 
quadratic program olarak, gerilim optimizasyonu ise LP problemleri sıraları şeklinde formüle 
edilmiştir. 
 

 Sanal Karınca Kolonisi Optimizasyonu Kullanılarak Dağıtım Şebekelerindeki Günlük 
Volt/Var Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 

 
Karınca kolonisi algoritması kombinasyonal optimizasyon problemlerin çözülmesi amacıyla 
kullanılan deneysel biyolojik modelleme metodudur. Bu metod orta ölçekli kombinasyonel olasılık 
uzayı barındıran kolay problemlerde iyi performams göstermekte, büyük ölçekli karmaşık 
problemlerde ise istenilen performans düzeyine ulaşamamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada karınca 
kolanizasyonu optimizasyonunun çözüm sınırlarını aşan Volt/VAr optimizasyonu için Sanal Karınca 
Kolonisi Optimizasyonu (BACO) geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Çok amaçlı optimizasyon 
gerçekleştirilen bu optimizasyon yöntemi aşağıdaki hedefleri öncelikleri doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir: 
 

- Ana trafonun ikinci tarafındaki gerilim değişimlerinin minimizasyonunun sağlanması 
- Toplam teknik kaybın azaltılması 
- On Load Tap Changer (OLTC) değişimlerinin ve kapasitör anahtarlamalarının 

minimizasyonunun sağlanması 
- Şebekedeki gerilim düşümlerinin/aşımlarının engellenmesi 

 
Optimal bir Volt/VAr kontrolü, her bir saat için ayrı ve doğrusal olmayan bir problemin çözümü ile 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, analitik hiyerarşi süreci (AHP) stratejisi ve BACO algoritması 
temeline oturtulmuş özel bir çözüm yöntemi Volt/VAr optimizasyonu bu çalışma özelinde 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki Volt/VAr kontrolünün dağıtık üretim tesisleri göz önüne 
alınarak OLTC kademe durumları ve kapasitör anahtarlama durumlarının bir gün önceden 
belirlenmesini amaçlamaktadır. 

 Zaman-Aralığı Yaklaşımı İle Dağıtım Sisteminde Volt/VAr Kontrolü 
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Bu çalışma kapsamında şebekedeki tüm Volt/VAr kontrol elemanları kullanılarak Volt/VAr kontrolü 
için off-line kontrol stratejisi oluşturulmuştur. Çalışmanın ana amacı gün öncesi tüketim 
tahminlerinden yararlanılarak enerji kayıplarını minimize edecek bir kontrol senaryosu oluşturmaktır. 
Bu senaryonun oluşturulmasında on-load tap changer (OLTC) kademe değişimi ve kapasitör 
anahtarlama sınırlamalarına ve gerilim limitlerine de dikkat edilmektedir. 
 
Fider teknik kayıplarının minimize edilmesi adına kullanılan amaç fonksiyonu: 

 
∆Ti = i ile i+1 zamanları arasında geçen süresidir 

∆Pi, ∆Pi+1 = i ile i+1 zamanlarındaki teknik kayıp miktarıdır 

 

Bu amaç fonksiyonu aşağıdaki şebeke sınırlarına bağlı olarak teknik kayıpların minimize edilmesini 
sağlamaktadır: 

 

 

 
 

Vm,i = m boğumunda, i zamanındaki gerilim değeri 

Vmax, Vmin = Boğumsal gerilim limitleri 

TAPi = i saatindeki kademe değeri 

MKT = OLTC için maksimum anahtarlama sayısı 

Cm,i = i zamanındaki, m kapasitörünün durumu 

MKcm = m kapasitörü için maksimum anahtarlama sayısı 

 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketinin çıktısı olarak proje önerisinde resmi bir doküman veya ürün bulunmamaktadır. Fakat 
yapılan çalışmaların dokümante edilmesi ve iş paketlerinin ilerleyen adımlarında kullanılması adına 
bu iş paketi kapsamında “Aktif Dağıtım Şebekelerinde Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür 
Taraması“ dokümanı hazırlanmıştır.  
 
İş paketinin ilerleyen safhalarında belirlenen pilot TM için Volt/Var/Demand şebeke analizleri 
gerçekleştirilecek, Volt/Var/Demand algoritmaları geliştirilecek ve bu algoritmaların testi 
gerçekleştirilecektir. İş paketi proje sonuna kadar devam etmektedir. İş paketi proje sonu olan 
30.06.2018’e kadar sürmektedir. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/01nci dönem kapsamında geliştirilecek olan haberleşme ve bilgi 
sistemlerinin tasarımı, sistem gereksinimleri belirlenmiştir. Sistem ileride olabilecek genişlemelere 
müsait bir yapıda tasarlanmıştır. Kullanıcı tarafında uygulama web tabanlı olacağından dolayı 
herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak gerçekleştirilecek tasarımda değişik internet 
tarayıcıları ve işletim sistemleri üzerinden bağlantı gerçekleştirilmesine olanak sağlanmaktadır. 
Sunucu tarafı Microsoft Server tabanlı olmalı ve SQL Server veri tabanı üzerine kayıtlar 
yapılmaktadır.  Sistem güvenliği ve performansı yazılım için en önemli noktalar olup tasarımda 
güvenlik ve performans gereksinimleri tamamen karşılanmaktadır. 
 
Sistem bileşenleri arasındaki veri alış-verişinde kullanılacak veri belirli bir düzen içinde olacaktır. 

 

 

Şekil 2 Sistem Mimarisi 
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Yukarıdaki şekilde veri akışının hangi bileşenler arasında ve hangi yönlerde olacağı gösterilmiştir. 
Bu şekilden de anlaşılacağı gibi sistem mimarisinde çok katmalı yapı kullanılmıştır. Veri akışı tüm 
bileşenlerin birbirleri arasında değil, sadece belirli bileşenler arasında olmaktadır. Bu şekilde hem 
modülerlik sağlanmış hem de herhangi bir bileşenin içinde yapılabilecek değişiklikten diğer 
bileşenlerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiştir. 

 
Sistem gereksinimlerinin detaylı bilgileri ekte verilen “Yazılım Sistemi İsterleri Raporu” dokümanında 
detaylı olarak açıklanmaktadır.  

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketinin çıktısı olarak proje önerisinde resmi bir doküman veya ürün bulunmamaktadır. Fakat 
yapılan çalışmaların dokümante edilmesi ve iş paketlerinin ilerleyen adımlarında kullanılması adına 
bu iş paketi kapsamında “Yazılım Sistemi İsterleri Raporu” dokümanı oluşturulmuştur. 
 
İş paketinin ilerleyen safhalarında belirlenen haberleşme sisteminin geliştirilmesi, alt sistemler ve 
cihazlar ile bağlantıların kurulması, bilgi sisteminin geliştirilmesi, sistem entegrasyonu, kurulum ve 
test işlemleri gerçekleştirilecektir. İş paketi proje sonu olan 30.06.2018’e kadar sürmektedir. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi 
Projesi (MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemin Test Sahasında Gösterimi 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
İş paketi kapsamı Kasım 2017’de başlamaktadır. Fakat projenin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi 
açışından bu iş paketinde gerçekleştirilen çalışmalar proje ortaları ile beraber gerçekleştirilmektedir. 
 
Projede pilot uygulamanın gerçekleştirileceği fiderin belirlenmesi adına Akdeniz EDAŞ tarafından aday 
3 adet Trafo Merkezi belirlenmiştir. Bu trafo merkezleri Antalya iline bağlı Korkuteli ilçesini besleyen 
Korkuteli TM, Burdur ili ve bağlı köylerini besleyen Burdur TM ve Isparta ilinin bir bölümünü ve Gönen 
ilçesini besleyen Isparta TM’dir. Bu üç trafo merkezinin sayısal şebeke modeli, trafo yüklenmeleri, 
GES üretimleri ve CBS verileri Akdeniz EDAŞ tarafından temin edilmiştir. Fider başı yüklenme verileri 
ise şirketimize ait olan Inavitas yazılımından alınmıştır. 
 
Aday pilot bölgelerden Isparta TM’nin simülasyonunun daha sonra gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış, 
Korkuteli TM ve Burdur TM analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde iki TM’de bağlantı görüşü 
verilmiş olan GES’lerin devreye girdikten sonra fider üzerinde yarattıkları gerilim regülasyonu ve 
demand problemleri incelenmiştir. Analizler Akdeniz EDAŞ’ın sahip olduğu DigSILENT PF yazılımında 
yine Akdeniz EDAŞ’dan alınan sayısal şebeke modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
analizlerin özeti aşağıdaki başlıklarda verilmiştir: 
 

 Burdur TM Şebeke Analizleri 
 
Burdur TM üzerinde gerçekleştirilen analizlerde genel olarak Kozluca Fideri üzerine odaklanılmıştır. 
Bunun nedeni Kozluca üzerinde izin verilmiş olan 19,5 MW’lık kuru güce sahip olan GES’ler ve fiderin 
küçük kesitli hatlardan oluşması ve oldukça uzun bir fider olmasıdır. Fidere bağlı/bağlanacak GES’lerin 
birçoğunun fider sonunda olması da gerilim ve demand problemini oldukça artırmaktadır. 
 
Kozluca Fideri Burdur TM’ye ait olan ve Burdur TM’den beslediği en uç noktaya kadarki uzaklığı 
yaklaşık 59 km olan bir dağıtım fideridir. Üzerinde mevcut olarak aktif olan 9 MW’lık lisanssız güneş 
enerji santrali bulunmaktadır. Bağlantı görüşü verilen diğer GES’ler ile birlikte bu rakamın 19.5 MW’a 
çıkması öngörülmektedir. Fiderin Google Earth üzerindeki gösterimi Şekil 3’de verilmiştir. Burdur 
TM’den çıkıp Kemer’e kadar uzanan ve turuncu renk ile taralı olan fider Kozluca Fider’idir. Burdur 
TM’nin sayısal şebeke modeli ise Şekil 3’de verilmektedir. Bu modelde açık mavi fider Kozluca 
Fideri’ni temsil etmektedir. 
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Şekil 3 Kozluca Fideri'nin Google Earth Üzerinde Gösterimi 
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Şekil 4 Burdur TM DigSILENT Sayısal Şebeke Modeli 

 

Gerçekleştirilen analizler sonucu Kozluca Fideri’nde oluşan gerilim profili Şekil 5’de verilmiştir. Bu 
gerilim profilinde fider sonu gerilimi TM’nin OG barasındaki gerilim yaklaşık %16’sı daha fazla olarak 
1,1376 p.u. seviyelerine gelmektedir. Fider üzerinde ise en fazla %82 yüklenme görülmektedir.  

 

Şekil 5 Tüm GES'ler Devrede Olduğu Durumda Fider Gerilim Profili 

Kozluca Fideri’nin bu koşular altında işletilemeyeceği açıktır. Bu nedenle fider üzerine reaktör, oto 
trafo gibi şebeke elemanları bağlanarak analizler tekrarlanmış ve fiderin en uygun işletime koşullarını 
sağlayan şebeke elemanı belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucu bu şebeke elemanının oto trafo olduğu belirlenmiştir. Oto trafonun en uygun 
uygulama noktasının ise 511010 numaralı Kemer DM olduğu belirlenmiştir. Bu noktadaki oto trafonun 
devreye girmesi halinde oluşan gerilim profili ise Şekil 5’te gösterilmektedir. 
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Şekil 6 511010 Numaralı DM'ye Bir Ototrafo Konulmasının Ardından Fiderde Oluşan Gerilim Profili 

Fider üzerinde oldukça fazla GES bulunması, fidere bir oto trafo montajının yapılmasının ardından 
yapılan gerilim kontrolünün etkilerinin oldukça iyi hissedileceği düşünülerek bu fiderin pilot fider olarak 
seçilmesi uygun görülmektedir. 

 Kotrkuteli TM Şebeke Analizleri 

Korkuteli TM analizlerinde, 15 MW kurulu gücünde GES bağlantı görüşü verilmiş olan Korkuteli TM 
‘den çıkan 6 adet fiderde oluşabilecek şebeke sıkıntıları incelenmiş ve alternatif çözüm yöntemleri 
önerilmiştir. Bağlantı görüşü verilen GES’lerin bir çoğunun halihazırda şebekeye bağlı olması 
dolayısıyla gerçekleştirilen analizler mevcut duruma göre değil tüm GES’lerin devrede olduğu duruma 
göre gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 7 Korkuteli TM Dağıtım Şebekesinin Google Earth Üzerinde Gösterimi 

Korkuteli TM’den çıkan 6 adet (Elmalı, Korkuteli 1, Korkuteli 2, Bozova Sağ, Bozova Sol, Yazır) 
fiderleri tarafından beslenen şebekenin sayısal modeli Şekil 7’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 8 Korkuteli TM DigSILENT Sayısal Modeli 

Gerçekleştirilen analizler sonucu üstünde en çok GES bağlı bulunan/bağlacak olan fider olan Elmalı 
Fideri’nde oluşan gerilim profili Şekil 9’de gösterilmektedir. Bu gerilim profili incelendiğinde fider 
üzerinde okunan en yüksek gerilim değerinin fider başı geriliminden %5,2 daha fazladır. Fider 
üzerinde ise herhangi bir aşırı yüklenme gözlenmemektedir.  
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Şekil 9 Tüm GES'ler Devredeyken Elmalı Fideri'nde Oluşan Gerilim Profili 

Fider üstündeki GES’lerin etkilerinin çok fazla olmaması ve fider üzerinde herhangi bir oto trafonun 
bulunmaması Korkuteli TM’ye ait GES’ler adına en sıkıntılı fiderin pilot fider olarak seçilmesi olasılığını 
düşürmektedir. 

 

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketinin çıktısı olarak proje önerisinde resmi bir doküman veya ürün bulunmamaktadır. Fakat 
yapılan çalışmaların dokümante edilmesi ve iş paketlerinin ilerleyen adımlarında kullanılması adına bu 
iş paketi kapsamında iki adet doküman hazırlanmıştır. Bunlar; 
 

 Burdur TM Kozluca Fideri GES Bağlantı Analizleri Raporu 

 Korkuteli TM GES Bağlantı Analizleri Raporu 
 
İş paketinin ilerleyen safhalarında belirlenen pilot TM için Volt/Var/Demand şebeke analizleri 
gerçekleştirilecek, pilot fider belirlenecek ve test çalışmalarına hazır hale getirilecektir. Artından test 
çalışmaları gerçekleştirilerek iş paketi finalize edilecektir. İş paketi proje sonu olan 30.06.2018’e kadar 
sürmektedir. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 6: Proje Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
İş paketi kapsamında proje yönetimi adına aşağıdaki başlıklar altında projenin yönetimi ve ilerlemesi 
adına tüm ortakların katıldığı değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir: 
 

 Proje Zamanı 
 
Projenin ilerleme durumu gantt chart’a uygun olarak gerçekleşmektedir. Projenin saha montajının 
oldukça sıcak olan yaz aylarına denk gelmemesi adına projenin zaman planlamasının gantt chart’a 
uygun olarak ilerlemesine önem verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece projenin saha montajı sonrası 
ölçümlerin GES’lerin üretimlerinin maksimum olduğu dönemlere denk getirilip uygulamadan 
maksimumum verim alınması sağlanacaktır. 
 

 Proje Bütçesi 
 
Projede ilerleyen süre içerisinde herhangi bir majör değişiklik olmamasından dolayı proje bütçesinde 
bir değişikliğe gidilmesi hakkında bir karar alınmamıştır. 
 

 Görev Paylaşımı 
 
Projenin görev paylaşımı proje önerisi hazırlanırken gerçekleştirilmiştir. Bu paylaşımın değişmesini 
gerektirecek herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmamasından dolayı projenin görev paylaşımı proje 
önerisindeki gibi devam etmektedir. Yalnızca İş Paketi 3’de gerçekleştirilmesi planlanan dağıtım 
sistemi izleme ve kontrol için geliştirilecek çerçevenin (Framework) Fraunhofer ISE tarafından değil 
yerli kaynaklarca geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. İş paketlerinin paylaşımının detayları aşağıdaki 
gibidir: 
 

a. Endoks Enerji Dağıtım Sist. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. sorumluluğundaki iş paketleri 
o Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi 
o Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi 
o Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
o Proje Yönetimi 
o Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetim 

 
b. T4E Enerji ve Otomasyon Sist. Elekt. Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumluluğundaki 

iş paketleri 
o Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 
o Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 
o Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
o Proje Yönetimi 
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o Yayılım Faaliyetler 
o Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

 
c. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

o Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 
o Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
o Proje Yönetimi 
o Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetim 

 

 Kaynaklar 
 
2016/01nci dönemi itibariyle proje paydaşlarının projenin ilerleyişini etkileyecek kaynak sıkıntısı 
çekmemektedir.  
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/01nci döneme ait herhangi bir çıktı oluşturulmamıştır. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 7: Yayılım Faaliyetleri 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Proje kapsamında proje ortaklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda proje verilerinin, 
gerçekleştirilen çalışmaların, elde edilen sonuçların, proje kapsamındaki sorumlulukların ve proje 
işleyişinin sürekli olarak takip edilebileceği ve bu bilgilerin tüm proje ortakları tarafından sorunsuz bir 
şekilde erişebileceği bir ortak platforma karar verilmiştir.  
 
Bu proje içi paylaşım platformunda tüm proje paydaşlarına açılmış olup proje başlangıcından 
itibaren tüm kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm dosya, görevlendirme akışının 
üstünden yürütüldüğü bu programda iş takibi de kolaylıkla sağlanmaktadır. Böylece projenin 
ilerleyişinin tüm proje ortakları tarafından izlenmesi sağlanmaktadır. 
 
Bunun dışında sürekli olarak gerçekleştirilen toplantılar ve telekonferanslar ile projenin ilerleme 
safhalar ve gelecek işler hakkında tüm proje ortakları bilgilendirilmekte ve bir takım çalışması ile 
sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/01nci döneme ait herhangi bir çıktı oluşturulmamıştır. 
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Proje Adı 
Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(MIDAS) 

Proje Numarası 9150136 

İş Paketi No/Adı  İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

 
2016/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
İlgili iş paketi 2016/01nci dönem itibariyle başlamıştır. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Proje süresince 2016/01nci dönem içerisinde yer alan Era-Net Smart Grid Plus bünyesinde yer alan 
bilgi paylaşım platformu Expera’ya kayıt yapılmıştır. Bu platform üzerinden diğer projeler hakkında 
bilgiler alınmış, potansiyel projeler için değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, anketler ve diğer 
değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  
 
Yine aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen Hırvatistan’ın Split kentinde gerçekleştirilen proje 
başlangıç toplantısına üç proje paydaşı olarak katılım sağlanmıştır.  

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/01nci döneme ait herhangi bir çıktı oluşturulmamıştır. 
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1.2 ULUSLARARASI PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ 

 
 
1. Dönem içinde uluslararası projenin diğer ortakları tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında bilgi veriniz. 
 

 Endoks Enerji Dağıtım Sist. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. 
 
Proje kapsamında yalnızca Endoks Enerji’nin sorumluluğunda olan iki adet iş paketi, Endoks 
Enerji’nin de paydaşlarından biri olduğu üç adet iş paket bulunmaktadır. 
 
Yalnızca Endoks’a ait olan iş paketleri sırasıyla; 
 

1. İş Paketi 1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi  
 
İş paketi kapsamında Endoks Enerji’nin sorumluluğunda marka bağımsız tüm santraller 
üzerinde çalışabilen bir akıllı cihaz geliştirilecektir. 2016/01nci proje dönemi sonunda iş 
paketi kapsamında Endoks Enerji tarafından gerçekleştirilen çalışmalar cihazın gereksinim 
belirleme ve tasarım çalışmalarıdır. Bu kapsamda geliştirilecek olan çalışmalar cihazın 
marka bağımsız tüm santrallerde çalışabilmesi için tasarlanması planlanmıştır. Bu plan 
çerçevesinde cihazın çok çeşitli haberleşme protokollerini karşılayabilme ve çeşitli input 
çeşitlerini içinde barındırma özelliğine sahip olması planlanmıştır. Tasarım çalışmalarının 
detayları Ek’te verilen  “Donanım Sistemi İsterleri Raporu” içeriğinde bulunmaktadır. 
 

2. İş Paketi 2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi 
 
İş paketi kapsamında Endoks Enerji’nin sorumluluğunda geliştirilen akıllı cihaz içerisinde 
çalışacak bir gömülü yazılım sistemi geliştirilecektir. 2016/01nci proje dönemi sonunda iş 
paketi kapsamında Endoks Enerji tarafından geliştirilecek olan çerçeve(framework)’ün 
tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıcında yurtdışı destekli 
gerçekleştirilmesi düşünülen çerçevenin proje süresince şirket bünyesinde geliştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Geliştirilen bu çerçeve dağıtım sisteminde belirlenmiş olan tüm 
gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarıma temel oluşturacak kaynak 
kodlar yine Endoks tarafından temin edilmiştir. Çalışma detayları Ek’te verilen “İzleme ve 
Kontrol için Framework (Çerçeve) Tasarımı Dokümanı” içerisinde verilmektedir. 
 
Endoks’un destek verdiği iş paketleri sırasıyla; 
 

1. İş Paketi 6: Proje Yönetimi 
 
İş paketi kapsamında Endoks Enerji projenin zaman, bütçe, görev paylaşımı ve kaynak 
açısından planlamalar için gerçekleştirilen toplantılara katılım gerçekleştirilmiştir. Projenin 
istenilen sürede ve istenilen kalite çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına yapılan çalışmalara 
destek vermiştir. 
 

2. İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
 
İş paketi kapsamında Endoks Enerji Expera Bilgi Paylaşım platformuna katılım sağlanmıştır. 
Aynı zamanda Hırvatistan’ın Split kentine gerçekleştirilen başlangıç toplantısına Endoks 
Enerji tarafından katılım sağlanmıştır. Bu platformda ve toplantıda Era – Net destekli 
projelere sahip diğer şirketler ile bilgi alışverişi içinde bulunup, yeni proje fikirlerindan 
faydalanmaktadır. Aynı zamanda diğer projelerin işleyişi hakkında sürekli bir bilgi akışı 
içinde bulunarak MIDAS projesinin sürekli olarak güncel kalmasını sağlamaktadır.  
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 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 
Proje kapsamında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin destek verdiği dört adet iş paketi 
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; 
 

1. İş Paketi 3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 
 
İş Paketi kapsamında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016/01nci dönemi kapsayan 
çalışmalarda pratik işletme koşullarının özellikleri, Türkiye koşullarında gerçekleştirilen 
gerilim regülasyonu teknikleri, elektrik dağıtım şebekesinin özellikleri ve sistem yapabilirliği 
hakkında bilgi/görüş alışverişi yardımında bulunmuştur. Çalışma detayları Ek’te verilen “Aktif 
Dağıtım Şebekelerinde Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür Taraması” dokümanında 
verilmiştir. 
 

2. İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
 
İş paketi kapsamında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016/01nci dönemi kapsamında 
gerçekleştirilen test sahası simüasyonlarına destek vermiştir. Öncelikle geliştirilen sistemin 
uygulamasının gerçekleştirilebileceği alternatif fiderler Akdeniz EDAŞ tarafından 
belirlenmiştir. Belirlenen bu fiderlerin sayısal modelleri, CBS verileri, OSOS verileri ve GES 
üretim bilgileri Akdeniz EDAŞ tarafından sağlanmıştır. Modellerin kontrolü, analiz çıktılarının 
değerlendirilmesi ve gerçeğe uygunluğunun karşılaştırılması Akdeniz EDAL tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma detayları Ek’te verilen “Burdur TM Kozluca Fideri GES Bağlantı 
Analizleri Raporu” ve “Korkuteli TM GES Bağlantı Analizleri Raporu” dokümanlarında 
verilmiştir.  
 

3. İş Paketi 6: Proje Yönetimi 
 
İş paketi kapsamında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. projenin zaman, bütçe, görev paylaşımı 
ve kaynak açısından planlamalar için gerçekleştirilen toplantılara katılım gerçekleştirilmiştir. 
Projenin istenilen sürede ve istenilen kalite çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına yapılan 
çalışmalara destek vermiştir 
 

4. İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
 
İş paketi kapsamında Akdeniz EDAŞ Hırvatistan’ın Split kentine gerçekleştirilen başlangıç 
toplantısına Akdeniz EDAŞ tarafından katılım sağlanmıştır. Bu platformda ve toplantıda Era 
– Net destekli projelere sahip diğer şirketler ile bilgi alışverişi içinde bulunup, yeni proje 
fikirlerindan faydalanmaktadır. Aynı zamanda diğer projelerin işleyişi hakkında sürekli bir 
bilgi akışı içinde bulunarak MIDAS projesinin sürekli olarak güncel kalmasını sağlamaktadır.  
 
 

 
2. Dönem içinde uluslararası projenin diğer ortakları tarafından yürütülen faaliyetler 
kapsamında meydana gelen değişiklikleri belirtiniz. Bu değişikliklerin kuruluşunuzun 
yürüttüğü faaliyetlere etkileri nelerdir? 
 
Dönem içinde proje ortakları ile beraber yapılan toplantılarda İş paketi 2: Dağıtım Sistemleri 
İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi kapsamında geliştirilecek olan çerçevenin onay 
verilmesi durumunda Fraunhofer ISE’den teknoloji transferi ile değil tamamen yerli kaynaklar 
ile yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sayede geliştirilecek olan çerçevenin onay verilmesi 
durumunda lisans ve danışmanlık hizmetleri yerine yerli imkanlar dahilinde 
gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak proje takviminde 
48 adam x aylık bir iş gücü artırımı talep edilmektedir. 
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2. PROJE PLANINA UYGUNLUK 
 
 
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI 

 
 
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

İş Paketi 
No 

İş Paketinde 
Öngörülen Adam-Ay 

Toplamı 

Dönem İçinde 
Gerçekleşen Adam-Ay 

Toplamı 

İş Paketinde Bu Dönem 
Dahil Gerçekleşen 
Birikimli Adam-Ay 

Toplamı 

Gerçekleşmelerdeki 
Sapma 

Sapmanın Gerekçesi 

3 34.59 3 3 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

4 56.14 5.63 5.63 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

6 11.59 2.25 2.25 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

7 1.45 0.67 0.67 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

8 2.9 0.25 0.25 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

TOPLAM 106.67 11.8 11.8 - 

Proje önerisinde 10.67 AdamXAy 
olarak verilmiş, destek karar 

yazısında 78 adam-ay ile 
sınırlandırılmıştır.  
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2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
 

AGY100’de 
M013 

Formundaki 
Sıra No 

Alet/Teçhizat/Yazılım 
Adı 

Alımı 
Gerçekleşen 

Dönem 

Proje 
Önerisindeki 

Adet 

Alımı 
Gerçekleşen 

Adet 
Sapmanın Gerekçesi 

2 Bilgisayar 2016/01 2 2 Sapma Bulunmamaktadır. 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Seyahat (G012) 2016/01 Sapma bulunmamaktadır. 
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2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş 
Paketi 

No 

Planlanan 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşen 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Planlana
n 

Süre 
(Ay) 

Gerçekleşen 
Süre 
(Ay) 

Sapma 
(Ay) 

Gerekçesi 

Dönem 
İçinde 

Çalışılan 
Süre 

Bu Dönem 
Hariç İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bu Dönem 
Dahil İş Paketi 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

1 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 5 - - 5 0 17 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı Planlanan Zaman Aralığı Gerçekleşen Tarih Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi 

Aktif Dağıtım Şebekelerinde 
Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür Taraması 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

30.06.2016 - 

Yazılım Sistemi İsterleri Raporu 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
30.06.2016 - 

MIDAS Şebeke Simülasyonları Raporu 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
30.06.2016 - 

Geliştirilen protokoller ile entegre akıllı 
cihazlar 

01.01.2017 - 01.02.2017   

Volt/Var/Talep kontrolü ve en iyileme 
modelleri 

01.06.2017 - 31.08.2017   

Geliştirilen sistemin diğer sistemler ile 
entegrasyonu (Entegre Sistem) 

01.10.2017 - 31.10.2017   

Test Raporu 01.04.2018 - 31.05.2018   
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2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
 

 
1. Kuruluşun yürüttüğü proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği : 

 
Kapsam değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2. Kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe    
    değişikliği : 
 
    1. Süre değişikliği 
Süre değişikliği bulunmamaktadır. 
 

2. Kaynak/bütçe değişikliği 
Kaynak değişikliği bulunmamaktadır. 

 
2.3. PROJE YÖNETİMİ 
 

 
1. Proje yönetimi hem kuruluş dahilinde hem de uluslararası proje kapsamında 
planlandığı gibi yürümekte midir? Değerlendiriniz. 
 
İlgili proje döneminde her iş paketi için başlangıç değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş, yol 
haritaları oluşturulmuş ve sorumluluklar ilgili çalışanlara dağıtılmıştır. Bu proje döneminde 
proje ile ilgili herhangi bir alet, teçhizat, yazılım ve malzeme alımı henüz gerçekleşmemiştir. 
 
2016 /01nci proje dönemi süresince İş Paketi 1 için oluşturulmuş olan “Donanım Sistemi 
İsterleri Raporu” proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı cihaz için temel bir doküman 
olarak yazılmıştır. İş paketinin ilerleyen safhalarında cihazın geliştirilmesinde bu 
dokümandan yararlanılacaktır. 
 
2016 /01nci proje dönemi süresince İş Paketi 2 için oluşturulmuş olan “İzleme ve Kontrol için 
Framework (Çerçeve) Tasarımı Dokümanı” proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı cihaz 
içine gömülecek olan gömülü yazılımın özellikleri ve kapsamını anlatmaktadır. 
 
2016 /01nci proje dönemi süresince İş Paketi 3 için oluşturulmuş olan “Aktif Dağıtım 
Şebekelerinde Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür Taraması” dokümanında 
Volt/Var/Demand kontrolünün sağlanması için gereken isterler ve algoritma çıktıları 
belirlenmiş, Volt/Var/Demand kontrolü hakkında gerçekleştirilmiş olan akademik çalışmalar 
incelenmiş ve Volt/Var/Demand kontrolü uygulamaları deüerlendirilmiştir. 
 
016 /01nci proje dönemi süresince İş Paketi 4 için oluşturulmuş olan “Yazılım Sistemi 
İsterleri Raporu” dokümanında geliştirilecek olan merkezi yazılımın isterleri ve özellikleri 
belirtilmiştir. İş paketinin ilerleyen safhalarında yazılımın geliştirilmesinde bu dokümandan 
yararlanılacaktır. 
 
2016 /01nci proje dönemi süresince İş Paketi 5 için oluşturulmuş olan “Burdur TM Kozluca 
Fideri GES Bağlantı Analizleri Raporu” ve “Korkuteli TM GES Bağlantı Analizleri Raporu” 
dokümanları Akdeniz EDAŞ tarafından belirlenen alternatif test sahalarının simülasyon 
sonuçlarının anlatıldığı analiz raporlarıdır. Bu raporlarda ilgili test sahalarının yenilenebilir 
enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgeler olup rapor kapsamında bu test sahalarının 
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve yaşanan/olası problemler analiz edilmiştir. 
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Bunların yanında bu dokümanın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan proje 
yönetimi, yayılım faaliyetleri ve Era-Net bilgi topluluğu iş paketlerinde de önemli yol kat 
edilmiş ve edilmeye devam etmektedir.  
 
Sonuç olarak proje yönetimi ve projenin ilerleyişi hakkında herhangi bir sıkıntı 
görülmemektedir. Projenin belirlenen tarihte tamamlanacağı öngörülmektedir. 
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3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
Dönem içerisinde gerçekleştirilen test sahası simülasyonlarında Türkiye özelinde GES’lerin 
şebekeye bağlanmasında oldukça büyük sıkıntıların olduğu görülmektedir. İncelenen 
TM’lere bağlı fiderlerde yenilenebilir enerji üretimi nedeniyle gerilim regülasyonun oldukça 
büyük bir sorun teşkil edeceği görülmüştür. 
 
Volt/Var/Demand kontrolü hakkında gerçekleştirilen literatür taraması sonucu çok çeşitli 
algoritmaların çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle yük akışı 
yönteminin Volt/Var/Demand kontrolü için çok tercih edilen bir yöntem olmadığı 
gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bulunan çarpıcı bir gerçektir.  
 
Bunun dışında yurtiçi-yurtdışı ve özel sektör-üniversite teknoloji alışverişi ve iş birliği 
olağanüstü verimlilikte devam etmektedir. Bu şirketimizin, sektörün ve ülkemizin teknoloji ve 
how-know bilgisi artmıştır. 
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4. EK BİLGİ 
 
4.1 

 
1. Projede alınan danışmanlık ve rutin olmayan mühendislik ve geliştirme 
faaliyetlerine konu hizmet alımları ile ilgili üniversite, yurt içi Ar-Ge kuruluşu, kişi ve 
özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. 
Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna 
eklenmelidir. 
 
Proje kapsamındaki iş paketlerinde yer alan Mühendis-1 yerine projenin sağlıklı ilerlemesi 
açısında Emre ERYİĞİT projeye dahil edilmiştir: 
 
İlgili mühendislerin CV’si ek olarak verilmiştir. 
 
 
2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 
varsa ekleyiniz. 
 
 
Projenin dönemsel çıktıları açıklamalar için destekleyici rapor niteliğindedir. 
Ek-1: Aktif Dağıtım Şebekelerinde Volt/Var/Demand Kontrolü Literatür Taraması 
Ek-2: Yazılım Sistemi İsterleri Raporu 
Ek-3: MIDAS Şebeke Simülasyonları Raporu 
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B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK 

RAPORU (AGY500) 

 
AGY303 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali müşavir 

tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ile birlikte) bulunmalıdır. 

 
C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 353) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE) 

 
Projenin son döneminde AGY353 proje sonuç raporu (imzalı ve kaşeli olarak) AGY303’e 

eklenmelidir. 

 


