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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. Projenin başlamasından itibaren bu iş paketi 
kapsamında Volt/Var/Demand kontrolünün temellerinin oluşturulacağı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 
2016/02nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Projenin 2016/02nci dönem başından itibaren bu iş paketi kapsamında Volt/Var/Demand kontrol 
algoritmaları üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların çıktıları çalışma sürecinde 
Volt/VAr/Demand Yönetim’i ile alakalı yazılan ekteki dokümanlarda detaylıca anlatılmıştır. 
Yapılan çalışmalar özetlenirse; 
Belirlenen pilot TM’ de gerçekleştirilmiş şebeke analizleri ile birlikte pratiğe en uygun olan Volt/VAr/Demand 
kontrol algoritması belirlenmiş ve simülasyon verileri üzerinden ilgili testler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
yurt dışından bir firma ile birlikte Volt/Var/Demand yönetimine en uygun algoritma tespiti için seçilmiş bir 
pilot TM modellemesi üzerinden çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
Belirlenen pilot TM modeli üzerinde yükte kademe değiştiricili bir trafo altındaki 4 fider yer almaktadır. Her 
fiderin farklı noktalarındaki gerilim seviyelerinin izlenmesi ve takibinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiş 
gerilim monitörleri sayesinde hat üzerindeki gerilim düşümü ve yükselmeleri analiz edilebilmektedir. Fider 
üzerinde meydana gelebilecek gerilim dalgalanmaları hat sonu gerilim seviyesini ve kalitesini önemli ölçüde 
etkileyecektir. Bu gerilim dalgalanmalarının kontrol edilebilmesi için fiderin gerilim ihtiyacına göre, coğrafik 
olarak gerilim şikayetlerinin yaşandığı en yakın noktalara yerleştirilmiş farklı kurulu güçlere sahip, uzaktan 
kontrollü kapasitör bankaları ile gerilimin denge durumunda sabit kalması sağlanmıştır. Kapasitörlerin 
gerilim düşümü yaşanan bölgelere en büyük etkiyi yaratacak noktalara yerleştirilmesine özen gösterilmiştir. 
Bu noktalar iki bara arasındaki duyarlılık faktörünün en fazla olduğu nokta olarak belirlenmiştir. 
Örnek modelde sadece kapasitör bankaları kullanılmış olmasına rağmen, bunun yanında reaktörler de 
kullanılarak gerilim yükselmesi durumunda gerilimin denge durumuna gelmesi sağlanmalıdır. 
 

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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Şekil 1 Volt/VAr/Demand Kontrol Örnek Şebeke Modeli 

 

Volt/VAr/Demand kontrolü hakkında bilindik olduğu üzere; 

 Düşük gerilim problem yaşanması durumunda (varsa) reaktörler devreden çıkarılıp, kapasitörler 
devreye alınmalıdır.  

 Aşırı gerilim problemlerinin yaşandığı noktalarda ise (varsa) kapasitörler devreden çıkarılıp, 
reaktörler devreye alınmalıdır.  

 Bir baradaki gerilim probleminin düzeltilmesi adına yapılan işlemlerin başka bir barada bir soruna yol 
açmamasına özen gösterilmelidir. 

 Tüm baralarda gerilim seviyesinin denge durumuna gelmesi imkansız olduğu için gerilim 
probleminin en yoğun olduğu bölgedeki şartların en iyilenmesi sağlanmalıdır. 

Hat sonu geriliminin sabit seviyede kalmasının sağlanması açısından belirlenen algoritma, şebeke 
topolojisine ihtiyaç duymaksızın hattın geçmiş verilerinin ve davranışlarının analiz edilmesiyle sistemdeki 
akışın matematiksel modellemesi yerine kontrol esnasındaki değişimleri esas alan bir yapı üzerine bir 
kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Herhangi bir kontrol öncesinde ve sonrasındaki alınan anlık değerler 
sonucunda “Delta” değerler hesaplanmakta ve bu değerler ileride öğrenme mekanizmasına girdi 
oluşturmaktadır. 

Geliştirilen modelde en azlanması gereken amaç fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

 

Burada Q_i i anındaki reaktif gücü, V_i i adımındaki en düşük gerilim değerini ve V_lim gerilim değerini ifade 
etmektedir. w_1 ve w_2 iki farklı amaç için belirlenen ağırlık değerleridir. 
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Dinamik programlamada yineleme fonksiyonu ise aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 

 
 

Burada {k}, (i,j) durumuna  i-1 adımından geçilirken gerçekleştirilebilecek tüm olası kontrolleri, JH(i,j) ise (i,j) 
durumunun amaç fonksiyonunu belirmektedir. 

 
 

Çalışmalar esnasında kullanılan örnek şebeke modeli yük akış analizi programları yardımıyla modellenmiş 
ve sonuçların doğrulanması sağlanmıştır. Gerçekleştirilmiş simülasyon kapsamında kullanılan gerilim 
değerleri 120 V eşdeğer üzerinden hesaplanarak işlem görmüştür. Bu kapsamda cihazlara tanımlanan 
nominal gerilim seviyeleri 122 V olarak belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmada ölçüm yapan cihazlar üzerindeki verilerin anlık kontrolü açısından Inavitas yazılımı üzerinde 
belirli alarm tanımlamaları yapılmıştır. Bu alarm tanımları şu şekildedir: 
 
Domain Hi Volt Violation: Gerilimin, cihaza tanımlanmış nominal gerilim seviyesinin %103,3’ ünün üzerine 
çıkması durumunda alarm oluşmaktadır. 
Domain Lo Volt Violation: Gerilimin, cihaza tanımlanmış nominal gerilim seviyesinin %95 in altına inmesi 
durumunda alarm oluşmaktadır. 
Domain VAr Violation: Ölçümlenen güç faktörü 0,97’nin altına düşmesi durumunda alarm oluşmaktadır. 
 
Bu çalışmada üç farklı senaryo üzerinde durulmuştur; 
 
Senaryo 1: Güç faktörü limitlerin dışına çıktığında anahtarlanacak en uygun kapasitörün tespiti 
 
Şekil-1’ deki Alarm sayfasında da görüldüğü üzere sistemde farklı seviyelerde gerilim düşümü meydana 
gelmiştir. Bu senaryoda PQM3 cihazının ölçüm yaptığı 174 ID’li fider üzerinde güç faktörü değeri 0,949 ile 
limitlerin dışına çıkmış durumdadır. Öncelikle bu güç faktörü ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi 
için algoritmanın önceki dönemlerden öğrenim mekanizmasına aldığı delta değerler üzerinden 
hesaplamalarla belirlediği en uygun kapasitör tespit edilip anahtarlanmalıdır. Bu noktada 175 ID’li fider 
üzerinde bulunan 900 kVAr reaktif güce sahip CAP7 isimli kapasitör devreye alınmıştır.  
 

Şekil 2 Güç Faktörü Limitlerin Dışına Çıktığı Zamandaki Alarm Durumları 
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Şekil 3 Senaryo 1 için Algoritma Tarafından Karar Verilmiş Operasyon 

 

Senaryo 2: Gerilim işletme limitlerinin dışına çıktığında kapasitör anahtarlaması ile hat sonu geriliminin 
regüle edilmesi 
 
Senaryo 1 kapsamında gerçekleşen kapasitör anahtarlaması ile güç faktöründen dolayı meydana gelen 
bozulma düzelmiş, fakat Şekil 4’de de görüldüğü üzere bazı noktalarda gerilim düşümünün devam ettiği 
gözlenmiştir. Devam eden bu gerilim bozulumunu gidermek ve gerilimi regüle etmek amacıyla algoritma 
tarafından belirlenmiş en uygun kapasitör olan 900 kVAr kurulu güce sahip CAP2 anahtarlanarak devreden 
çıkarılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4 Senaryo1 Sonrası Oluşan Gerilim Düşümleri 
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Şekil 5 Gerilimin Regüle Edilmesi Amacıyla Algoritma Tarafından Karar Verilmiş Operasyon 

 

173 ID’li Fider üzerindeki CAP2 kapasitörünün devreden çıkarılması üzerine 175 ID’li fiderin hat başından 
ölçülen güç faktörü parametresi işletme limitleri altına düşmüştür. Bu yeni oluşan problemin çözümü için 
algoritma en uygun kapasitör olan 600 kVAr kurulu güce sahip CAP3 kapasitörünü devreye alarak bu güç 
faktörü bozulumu problemini ortadan kaldıracaktır. 

 

Şekil 6 CAP2 Kapasitörünün Devreden Çıkarılması Üzerine Oluşan Bozulum Alarmları 
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Şekil 7 175 ID’li Hat Başında Meydana Gelen Güç Faktörü Bozulumu Üzerine Algoritma Tarafından Karar Verilmiş Operasyon 

 
 

 

 
Şekil 8 CAP3 Anahtarlaması Sonucundaki Meydana Gelen Alarm Listesi 

 

 

Senaryo 3: CVR Modunun devreye alınması sonrasında yük altındaki kademe değiştiricilerin kademelerinin 
değiştirilmesi ile demand yönetiminin sağlanması 
 
Senaryo 2 kapsamında yapılan işlemler sonucunda gerilim düşümünün yaşandığı nokta sayısı önemli 
ölçüde azaltılmıştır. Fakat gerilim seviyesi açısından sistem hala düşük gerilim alarmları görmektedir. 
 
Gerilimin mümkün olduğu kadar denge durumunda kalması demand kontrolü için oldukça önemlidir. 
Demand kontrolü için CVR Modu (Korumacı Gerilim Düşümü) %3 seviyesinde devreye alınarak trafonun 
çalışması gereken yeni nominal gerilim belirlendiği için sistemde gerilim yükselmesi olan noktalar meydana 
gelmiştir. Bu ortaya çıkan problemin çözümü için yükte kademe değiştiricilerin (LTC) kademelerinde yapılan 
değişikliklerle gerilimin denge durumuna çekilmesi için algoritma bir karar verir. 
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Şekil 9 Senaryo 2’deki Operasyonlar Sonucunda Oluşan Gerilim Yükselmesi Alarmları Listesi 

 

 

Volt/VAr/Demand Kontrol Algoritması, meydana gelen bu gerilim yükselmelerinin denge durumuna 
çekebilmek amacıyla kurgulandığı öğrenme mekanizması üzerinde yapılan hesaplamalarla LTC üzerinde 
kademe değişikliği işlemlerine karar verecektir. Ekteki ekran görüntülerinde algoritma tarafından karar 
verilmiş kademe değiştirme operasyonları ile bu işlemler sonucunda oluşan alarm listesi görüntülenebilir. 
Sistem üç farklı senaryo için de çalıştırılmış ve belirlenen optimum kontrol kararları ile sistemin belirtilen 
işletme koşullarına en kısa periyot sayısında gelebildiği gözlenmiştir. Aynı zamanda sistemin büyük bir 
dağıtım şebekesi için beklenilen süreler içerisinde çalışabildiği, dolayısıyla önerilen yapının gerçek zamanlı 
kontrollere uygun olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen tüm çalışma Inavitas T&D yazılımı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 10 Inavitas T&D Volt/VAr/Demand İzleme Ekranı 

 
Sonuç olarak bu çalışmada şebeke topolojisindeki detaylı bilgiler (hat uzunluğu ve tipi, yük ölçümleri vb.) 
olmadan yalnızca belirli noktalardan alınan ölçüm verileri kullanılarak gerilim, reaktif güç ve demand 
kontrolünün sağlanması için bir sistem geliştirilmiştir.  
Gerçekleştirilen çalışmada literatürden farklı olarak dinamik programlama metodunun gerek belirli bir 
periyotta gerekse de gerçek zamanlı çalışması sağlanmıştır. Yöntemin gerçek bir şebeke üzerinde test 
edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 
 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş Paketi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 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 “Ek_3: Geliştirilmiş Volt/VAr/Demand 
Yönetim Algoritmaları“ dokümanı ile “EK_4: A Case Study on Voltage Regulation Problems Caused by 
Distributed Energy Resources” dokümanları hazırlanmıştır.  
 
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. Bu iş paketi kapsamında 2016/01nci dönem 
kapsamında geliştirilecek olan haberleşme ve bilgi sistemlerinin tasarımı, sistem gereksinimleri belirlenmiştir. 

 
2016/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Projenin 2016/02nci dönem başından itibaren bu iş paketi kapsamında haberleşme alt sistemi geliştirilmiş, alt 
sistemler ve cihazlar ile bağlantıların kurulması sağlanmış ve bilgi sistemi geliştirilmiştir. 
 
Bu iş paketinde yapılan çalışmalar şu şekildedir; 
 
Proje kapsamında kullanılacak ve Sanal Özel Ağ içerisinde bulunan cihazlarla IEC-60870-5-104, ModBus 
TCP, DNP 3.0 haberleşme protokolleri üzerinden haberleşme sağlanabilmesi için modüler bir yazılım çatısı 
geliştirilmiştir. Bu yazılım ile proje kapsamında kullanılabilecek cihazlarla haberleşme ve sağlıklı, hızlı bir 
şekilde veri okuma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca algoritma servisinin vereceği kararların (kapasitör- reaktör 
anahtarlama, kademe değiştirme vb.) kontrolcü cihazlara aktarımı da bu yazılım çatısı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Cihazlardan elde edilen veriler, SQL Server veri tabanında saklanarak sistem analiz ve izlemesinin 
yapılmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca Volt/VAr/Demand Kontrol Algoritmasının sistem işletmesinde karar 
vereceği operasyonlar için kullanacağı öğrenme mekanizması verileri de yine SQL Server veri tabanında 
depolanacak olan veriler üzerinden elde edilmiştir. 
 
Projenin bu aşamasında yapılan çalışmaların izlenmesi, analizi ve takibi açısından merkezi bir Inavitas VVMS 
yazılımı geliştirilmiştir. Çalışma sırasında gerçekleşen tüm haberleşme, veri analizleri ile algoritma testleri 
Inavitas yazılımı üzerinden gerçekleştirilerek, hızlı, doğru zamanlı ve analiz edilebilir sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Inavitas VVMS yazılımı tasarım itibariyle 2016/01 dönem raporunda bahsedilen ‘Yazılım İsterleri 
Dokümanı’nda anlatılan tasarım isterlerine ve Resim-1’ de yer alan Yazılım Tasarım Mimarisi’ne uygun olarak 
geliştirilmiştir.  Inavitas yazılımı ve yazılımda yer alan modüllerle alakalı detay bilgi ekte yer alan ‘Inavitas 
VVMS Sistem Dokümanı’nda ekran görüntüleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
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Resim 1 Yazılım Tasarımı Mimarisi 

 

Inavitas VVMS yazılımı tasarım itibariyle 2016/01 dönem raporunda bahsedilen ‘Yazılım İsterleri 
Dokümanı’nda anlatılan tasarım isterlerine ve Şekil-1’ de yer alan Yazılım Tasarım Mimarisi’ne uygun olarak 
geliştirilmiştir.  Inavitas yazılımı ve yazılımda yer alan modüllerle alakalı detay bilgi ekte yer alan ‘Inavitas 
VVMS Sistem Dokümanı’nda ekran görüntüleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş Paketi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 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 “EK_5: Volt/VAr/Demand Yönetim Sistemi 
İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi” dokümanı oluşturulmuştur. 
 
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. 
2016/1. Dönem içerisinde belirlenen Pilot fider seçilen Kozluca Fideri üzerinden çalışmalar İş 
Paketi_3 ile birlikte yürütülmektedir. Yapılan çalışmalara ait detaylar 3. İş paketinde özetlenmiştir. 
 
2016/2. Dönem içerisinde 2016.1 Dönemde başlayan Korkuteli TM ve Burdur TM simülasyon 
çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı zamanda Isparta TM simülasyonları gerçekleştirilmeye 
başlanıldı ve çalışmalar devam etmektedir. Isparta TM ile ilgili çalışma raporu 2017/1. Dönem 
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketinin çıktısı olarak proje önerisinde resmi bir doküman veya ürün bulunmamaktadır.  
 
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 
 
Proje önerisinde sunulan iş zaman grafiğine bağlı kalmak, iş paketlerinde yapılan çalışmaları takip 
etmek, iş paketleri kapsamında gerçekleşen çalışmaları sürekli geliştirme adına web tabanlı 
REDMINE adlı Proje Yönetim Programı T4E ve Endoks Merkez sunucularına entegre edildi ve 
böylece tüm proje süreçleri ve proje ortaklarının yaptıkları çalışmalar detaylı olarak takip 
edilmektedir. 2016/1. Dönemde alınan karar ile 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. İş Paketi 3’de gerçekleştirilmeye başlanılan Dağıtım Sistemleri İzleme 
ve Kontrol için Çerçeve’nin (Framework) firma bünyesinde gerçekleştirilmesi nedeniye 
gerçekleşecek AdamxAy artışı mevcut proje personelinin projeye ayırdığı adam x ay artışı ile 
karşılanacaktır. Bu artış proje süresinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. 
 

 Proje Bütçesi 
 
2016/1.Dönem’de alınan karar ile İş paketi 3’de gerçekleşen iş paylaşımı değişimi nedeniyle proje 
personel giderlerinde bir artışa gidilmesi planlanmıştır. Projenin bitiş süresinin değişmemesi adına 
gerçekleşen adam x ay artışının mevcut proje süresi içinde gerçekleşmesi planlandı. 
 

 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 
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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 
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 
 
2016/02nci dönemi itibariyle proje paydaşlarının projenin ilerleyişini etkileyecek kaynak sıkıntısı 
çekmemektedir.  
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/02nci 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 : 
 
2016/1. Dönem içerisinde karar alınan ortak platform kurulumu gerçekleştirilmiş olup, 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 edilebilmektedir. 
 
Bu platform ile projeye ait dosya yönetimi, iş zaman grafigi takibi ve yönetimi, proje ilerleme durumu 
gibi birçok detay tüm proje ortakları tarafından izlenebilmektedir. 
 
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 2016/02nci 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 : 
 
2016/02nci dönem içerisinde, 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.  

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında 2016/02nci 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. 2016/2.Dönem içerisinde de  gereksinimleri belirlenen 
cihaza ilişkin tasarım ve geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. 2016/2.Dönem  
çalışmalarının detayları Ek’te verilen  “EK_1: Donanım Tasarım Dokümanı” 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. 2016/2. Dönem içerisinden Bir önceki dönem 
raporunda sunulan Gömülü Sistem ve Alt Sistem Gereksinimleri dökümanı temel alınarak 
hazırlanan tasarımda sistem gereksinimleri göz önüne alınmış olup dağıtım sistemleri 
izleme ve kontrol için geliştirilen ve geliştirilmekte olan çerçeve (framework) alt API lere 
(Application Programming Interface) ayrılarak detaylı gömülü sistem tasarımı 
gerçekleştirilmektedir. Çalışma detayları Ek’te verilen “EK_2: Gömülü Sistem Tasarım 
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. 
Bu platformda ve toplantıda Era – Net destekli projelere sahip diğer şirketler ile bilgi 
alışverişi içinde bulunup, yeni proje fikirlerindan faydalanmaktadır. Aynı zamanda diğer 
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projelerin işleyişi hakkında sürekli bir bilgi akışı içinde bulunarak MIDAS projesinin sürekli 
olarak güncel kalmasını sağlamaktadır.  
 

 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 bulunmuş, Volt/Var/Demand kontrol 
algoritmalarının geliştirilmesi için destek verilmiştir. 
 

2. İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
 
İş paketi kapsamında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016/02nci dönemi kapsamında 
gerçekleştirilen test sahası simüasyonlarına destek vermeye devam etmiştir. Belirlenen 
fiderlerin sayısal modelleri, CBS verileri, OSOS verileri ve GES üretim bilgileri Akdeniz 
EDAŞ tarafından sağlanmaktadır. Modellerin kontrolü, analiz çıktılarının değerlendirilmesi ve 
gerçeğe uygunluğunun karşılaştırılması Akdeniz EDAŞ tarafından gerçekleştirilmeye devam 
etmektedir.  
 

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 
 
Era-Net Bilgi topluğu ve Expera Platformu sürekli takip edilerek yeni proje fikirlerindan 
faydalanmakta 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 8.40 11.40 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

4 56.14 5.10 10.73 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

6 11.59 2.70 4.95 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

7 1.45 0.90 1.57 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

8 2.9 0.30 0.55 - 

İş paketi dönem içerisinde 
başlayıp 29 ay boyunca devam 

etmektedir. Mevcut durumda 
herhangi bir sapma yoktur. 

TOPLAM 106.67 17.40 29,30 - 

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 

─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

YMM Rapor Hazırlama ve Tasdik  Raporu 2016/2 ─ 
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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 11 - - 6 17 37.9 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
Devam Ediyor 

29 11 - - 6 17 37.9 
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2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Çıktının Adı Planlanan Zaman Aralığı Gerçekleşen Tarih Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi 

Donanım Sistemi İsterleri Raporu 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
30.06.2016 - 

İzleme ve Kontrol için Framework (Çerçeve) 
Tasarımı Dokümanı 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

30.06.2016 - 

Donanım Tasarım Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
31.12.2016 - 

Gömülü Sistem Tasarım Dokümanı 
Bu ara çıktı proje önerisinde 

belirtilmemiştir. 
31.12.2016 - 

Geliştirilmiş VoltVArDemand Yönetim 
Algoritmaları 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

A Case Study on Voltage Regulation Problems 
Caused by Distributed Energy Resources 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

VoltVArDemand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve 
Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 

Bu ara çıktı proje önerisinde 
belirtilmemiştir. 

31.12.2016 - 

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.. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 1 için oluşturulmuş olan “EK_1: Donanım Tasarım 
Dokümanı” proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı cihaz için temel bir doküman olarak yazılmıştır.  
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 2 için oluşturulmuş olan “EK_2: Gömülü Sistem 
Tasarım Dokümanı” proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı cihaz içine gömülecek olan gömülü 
yazılımın tasarımını anlatmaktadır. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 3 kapsamında şebeke üzerindeki gerilim seviyesini ve 
demand kontrolünü sağlayan algoritmaların geliştirilmesini gerçekleştirilecektir. İş Paketi çalışmaları 
kapsamında “EK_3: Geliştirilmiş Volt/VAr/Demand Yönetim Algoritmaları“ dokümanı ile “EK_4: A 
Case Study on Voltage Regulation Problems Caused by Distributed Energy Resources” dokümanları 
oluşturulmuştur. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 4 kapsamında haberleşme alt sistemi geliştirilmiş, alt 
sistemler ve cihazlar ile bağlantıların kurulması sağlanmış ve bilgi sistemi geliştirilmiştir. İş Paketi 
kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde “EK_5 VoltVArDemand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve 
Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi” dokümanı oluşturulmuştur. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 5 kapsamında 2016.1 Dönemde başlayan Korkuteli TM 
ve Burdur TM simülasyon çalışmalarına devam edilmiş aynı zamanda Isparta TM simülasyonları 
gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 6 kapsamında Proje Yönetimi için ortaklarının yaptıkları 
çalışmaları detaylı olarak takip edebilecekleri ortak bir platform kuruldu. 
 
2016 /02nci proje dönemi süresince İş Paketi 7 ve 8 kapsamında hem yayılım faaliyetleri ortak 
platformda yürütülürken hemde Era-Net Smart Grid Plus bünyesinde yer alan bilgi paylaşım platformu 
Expera’ya kayıtlar yapılmıştır. 
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. 
 
İş Paketi_2 kapsamında tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilmeye başlanılan Çerçeve 
(Framework) çalışmaları öncesinde yoğun araştırmalar yapıldı ve makaleler incelendi. Bu 
konu henüz Türkiye’de çok yoğun çalışmaların olmadığı dolayısıyla alınan kararın ne kadar 
doğru olduğu gözlenmiştir. Çerçeve’nin tamamen yerli kaynaklar ile oluşturulması ileri de 
yapılacak Ar-Ge projelerine örnek olacak ve destek sağlayacaktır. 
 
Dönem içerisinde gerçekleştirilen test sahası simülasyonlarında Türkiye özelinde GES’lerin 
şebekeye bağlanmasında oldukça büyük sıkıntıların olduğu görülmektedir. İncelenmeye 
devam edilen TM’lere bağlı fiderlerde yenilenebilir enerji üretimi nedeniyle gerilim 
regülasyonun oldukça büyük bir sorun teşkil ettiği görülmüş bu bağlamda çözüm önerileri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
 
Volt/Var/Demand kontrolü hakkında gerçekleştirilen literatür taraması sonucu ve proje 
ortaklarından olan Akdeniz EDAŞ’ın sağladığı bilgiler ile yeni bir Volt/Var/Demand kontrolü 
algoritması geliştirilmiştir. Algoritma üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
 
Bunun dışında yurtiçi-yurtdışı ve özel sektör-üniversite teknoloji alışverişi ve iş birliği devam 
etmektedir. 
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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. 
 
Projeye yeni katılan personel yoktur. 
 
2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 
varsa ekleyiniz. 
 
 
Projenin dönemsel çıktıları açıklamalar için destekleyici rapor niteliğindedir. 
Ek-3: Geliştirilmiş VoltVArDemand Yönetim Algoritmaları 
Ek-4: A Case Study on Voltage Regulation Problems Caused by Distributed Energy 
Resources 
Ek-5: VoltVArDemand Yönetim Sistemi İçin İzleme ve Yönetim Yazılımı Geliştirilmesi 
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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. 

 


