
 1509 

       
ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ 

DESTEKLEME PROGRAMI 

  

AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU 

AGY303-02 
 
 

ELEKTRONİK DÖNEM RAPORU TAKİP NUMARASI* :  
 
*Dönem raporunuzu http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden PRODİS uygulamasını kullanarak göndermenizin  
ardından üretilen bu numarayı postaya/kargoya verilecek basılı dönem raporuna elle yazınız. Rapor, elektronik  
ortamda gönderilirken bu alan boş bırakılacaktır. 
 
 
 

2017 / 1. döneme aittir 
 

 
PROJE NUMARASI  : 9150136 

 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ  : Dr. Alper TERCİYANLI 

PROJE MALİ SORUMLUSU : - 

KURULUŞ ADI   : T4E Enerji ve Otomasyon Sis. Ltd. Şti. 

ADRES    : İnönü Mah. 1748 Sk. No:1  

                                                       Batıkent / Ankara / TURKİYE 

TELEFON    : 0312 256 00 86 

FAX     : 0312 257 27 50  

E-POSTA    : alper.terciyanli@t4e.com.tr 

 
 

PROJE DESTEK BAŞLAMA TARİHİ : 01.02.2016 

PROJE DESTEK BİTİŞ TARİHİ  : 30.06.2018 

 

 

 

TÜBİTAK 

 

http://eteydeb.tubitak.gov.tr/


1509 

2/45 

 

A.Dönem Raporu ................................................................................................................... 3 

1.Dönem Faaliyetleri .............................................................................................................. 3 

    1.1.İş Paketinde Gerçekleşen Faaliyet Bilgileri.....................................................................3 

   1.2.Uluslararası Proje Kapsamında Gerçekleşen Faaliyet Bilgileri......................................35 

2.Proje Planına Uygunluk .................................................................................................... 38 

2.1.Öngörü-Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları ............................................................. 38 

2.1.1.Adam-Ay Karşılaştırma Tablosu ......................................................................... 38 

2.1.2.Alet/Teçhizat/Yazılım Alımları Karşılaştırma Tablosu ......................................... 39 

2.1.3.Malzeme Alımları Karşılaştırma Tablosu ............................................................ 39 

2.1.4.Diğer Giderler Karşılaştırma Tablosu ................................................................. 40 

2.1.5.İş Paketi Gerçekleşme Tablosu............................................................................41 

2.1.6.Ara Çıktılar Karşılaştırma Tablosu........................................................................42 

2.2.Proje Değişiklik Bildirimi .............................................................................................. 43 

2.3.Proje Yönetimi ............................................................................................................ 43 

3.Projenin Ar-Ge Kazanımları .............................................................................................. 44 

4.Ek Bilgi .............................................................................................................................. 44 

B. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) . 45 

C. Proje Sonuç Raporu (AGY 353) (elektronik olarak doldurulacaktır) ................................. 45 



1509 

3/45 

 
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 İyilenmesi 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 

01.02.2016-30.06.2018 Süresi (Ay) 29 Ay 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
Bir önceki dönem faaliyetleri kapsamında; 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. 

 

Volt/VAr/Demand Kontrol Örnek Şebeke Modeli oluşturulmuştur. Geliştirilen modelde en 

azlanması gereken amaç fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu çalışmada ölçüm yapan cihazlar 

üzerindeki verilerin anlık kontrolü açısından Inavitas yazılımı üzerinde belirli alarm 

tanımlamaları yapılmıştır. 

 

3 farklı senaryo üzerinde durulmuştur 

 

Senaryo 1: Güç faktörü limitlerin dışına çıktığında anahtarlanacak en uygun kapasitörün 

tespiti  

 Güç Faktörü Limitlerin Dışına Çıktığı Zamandaki Alarm Durumlar 

 Senaryo 1 için Algoritma Tarafından Karar Verilmiş Operasyonlar  

 

Senaryo 2: Gerilim işletme limitlerinin dışına çıktığında kapasitör anahtarlaması ile hat 

sonu geriliminin regüle edilmesi 

 Senaryo 1 Sonrası Oluşan Gerilim Düşümler b. 

 Gerilimin Regüle Edilmesi Amacıyla Algoritma Tarafından Karar Verilmiş 

Operasyon 

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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 CAP2 Kapasitörünün Devreden Çıkarılması Üzerine Oluşan Bozulum Alarmları 

 175 ID’li Hat Başında Meydana Gelen Güç Faktörü Bozulumu Üzerine Algoritma 

Tarafından Karar Verilmiş Operasyon 

 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’deki Operasyonlar Sonucunda Oluşan Gerilim Yükselmesi Alarmları 

Listesi 

 Inavitas T&D Volt/VAr/Demand İzleme Ekranı 

 

2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 
Projenin ana kapsamlarından biri güneş enerji santrallerinin üretimlerinin tahmin edilerek 
Volt / VAr Demand algoritmasına dahil edilmesidir. Güneş enerjisi üretimi direk ölçümlerle 
tespit edilebileceği gibi tahminlemenin yapılabilmesi için hesaplama modelleri 
geliştirilmiştir. Üretim atmosferik hava olayları, fotovoltaik modüller, inverter gibi birçok 
etmene bağlı olup bu etkenler için geliştirilen ve uygulanan modeller aşağıda açıklanmıştır. 
 

1. Hava, Atmosferik Veriler ve Dizayn 

1.1. Güneşin Pozisyonu 

Dünyadan bakan bir gözlemciye göre güneşin açısı solar sistemlerin performansında 

önem teşkil etmektedir. Güneş pozisyonu aşağıdaki açılar ile açıklanır; 

 

 Tepe Açısı ( ) 

 Yan Açı ( ) 

 Yükseklik Açısı ( ) =  

 

 

 
Güneş Pozisyonu ve Açılar 

 
 

1.1.1. Temel Güneş Pozisyonu Modelleri 

Dünya yüzeyindeki bir noktadan güneşin göreceli konumunun tespit edilmesi için bir 
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çok varsayım ve hesaplama gerektirmektedir. Hesaplamaların anlaşılması için öncelikle 

bir kaç temel parametrenin açıklanması gerekmektedir. 

Güneşin Eğimi ( ) – Dünyanın dönüş ekseni ile dünya ve güneşin merkezleri 
arasında çizilecek doğrunun arasında kalan açıdır. Bu açı güne göre değişmekte olup 
aşağıdaki formül ile açıklanabilir. 
 

 

         n: Yıl içerisindeki gün 

 

Saat Açısı ( ) –Güneşin, dünya yörüngesindeki açısıdır. Güneş gökyüzünde en 
yüksek noktaya ulaştığı nokta solar öğlen olarak tanımlanır. Dünyanın kendi etrafında 

dönmesi 24 saat aldığı için, saat açısı 15 derecedir (360/24). 
 
Solar ve Standart Zaman Yerel zaman bir zaman diliminde sabit iken, solar zaman ise 
gözlemciye göre güneşin göreceli konumu olarak tanımlanır. Bu yüzden solar zaman 
aynı zaman dilimi içerisindeki yerlerde boylama göre değişiklik gösterebilir. Solar ve 
yerel zaman arasındaki farkı hesaplamak için yer ve zamana bağlı “Zaman Denklemi” 
(Equation of Time) kullanılır. 
Zaman denklemi yıl içerisindeki güne bağlı olarak aşağıdaki gibi tanımlanır; 

 

n=1  106  
 

n=107  166   
 

n =167  246  
 
 

n = 247  365  
 

 

Solar Zamanı ( ) aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

 

 

 

: Gözlemcinin bulunduğu zaman dilimindeki standart meridyenin boylamı 

: Gözlemcinin bulunduğu boylam 

Saatı açısı radyan cinsinden aşağıda formülle hesaplanır: 
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Zenit açısı: 

 

 

 : Gözlemcinin bulunduğu enlem. 

1.2. Güneşlenme Süresi ve Birim Alandaki Güneş Radyasyonu 

Solar performans modellerinde önemli parametrelerden biri de güneşlenme süresidir. 

Güneşlenme süresi bilgisi geçmiş ölçümlerden alınarak kullanılır veya stokastik 

modeller kullanılarak simüle edilir. 

Birim alandaki güneş radyasyonu, belirli alandaki devamlı güneş enerjisini temsil 

etmektedir, birimi: W/m2 

Güneşlenme süresi belli bir zaman aralığındaki (yıllık, aylık veya günlük) toplam ölçülen 
enerji olarak tanımlanır ve birimi: kWh/m2’dir. 
 
1.2.1. Uzay Radyasyonu (Extraterrestrial) 
Uzay radyasonu (Ea) güneşin dünya atmosferi üstündeki yoğunluğudur. Genel olarak 

W/m2 birimi ile ifade edilir. Güneş ve Dünya arasındaki yörünge eliptik olduğu için, ara 

mesafe yıl boyunca değişmektedir. Bu sebeple uzay radyasonu da değişmektedir. 

Uzay radyasyonu aşağıdaki formülle ifade edilebilir; 

 

 

Esc = Solar sabit (1367 W/m2) 

Rav = Dünya ve Güneş arasındaki ortalama uzaklık 

R= Güneş ve Dünya arasındaki o andaki uzaklık 

 

 
 Gün (day of the year)  
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Uzay Radyasonunun Yıl İçerisindeki Değişimi 

 

 

 

 

 

1.2.2. Hava Kütlesi 

Hava kütlesi atmosferin kalınlığını temsil eden ölçümdür. Deniz seviyesinde, güneş tam 

tepede iken (tepe açısı = 0), hava kütlesi 1’e eşittir. Tepe açısı arttığında, güneş 

ışınlarının dünyaya ulaşması için atmosferdeki alacağı yol artar ve hava kütlesi de aynı 

şekilde artar. Aynı şekilde rakım arttığında, atmosferin kalınlığı azalır ve hava kütlesi de 

azalmış olur.Hava kütlesinde yapılan en pratik yaklaşım dünyayı ve atmosferi tam küre 

olarak düşünmektir. Bu şekilde hava kütlesi tepe açısı değişkenine göre formüle 

edilebilir; 

 

 yada  

 = tepe açısı 
 
Bu formülasyon tepe açısının 80’den küçük olduğu durumlarda doğru sonuçlar 
vermektedir. Ancak güneş ufuk çizgisine yaklaştığında, daha kompleks formüller 
gerekmektedir. 
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Hava Kütlesi Modellerinin Kıyaslanması 

 

1.2.3. Direkt Radyasyon 

Direkt radyasyon pirhelyometre cihazları ile ölçülür. Pirhelyometre ışın toplayıcı tüpün 

en alt kısmında yer alan ısıl pil sensörleri ile çalışır. Işın toplayıcı tüp 5º derecenin 

üstündeki ışınların girmesi engeller ve direkt ışınların ölçümünü sağlar. 

 

Direkt radyasyon ölçümleri mevcut değil ise, diffuse (yayılan) radyasyon ve toplam 

radyasyon ölçümlerinden hesaplanabilir. Eğer bu veriler de yoksa direkt radyasyonun 

global radyasyon ve diğer çevresel faktörlerden hesaplanabilmesi için modeller 

geliştirilmiştir. En çok kullanılan iki model E.Maxwell ve R.Perez et. Tarafından 

geliştirilen DISC ve DIRINT modelleridir. 

 

1.2.3.1. Parçalı Dağılma Modeli (Piecewise Decomposition Models) 

Dağılma modelleri ile direkt radyasyon, ölçümlenmiş global radyasyondan hesaplanır. 

Aşağıdaki üç basit model saatlik global radyasyon, direkt radyasyon ve diffuse 

radyasyondan üretilmiştir. Modeller iki endeks değerine dayanmaktadır; 

 

Şeffaflık Endeksi: 

 

GHI = Global radyasyon 

Dağılma Oranı: 

 
 

Erbs Dağılma Modeli 

Bu model 31 ve 42 K enlemleri arasında ABD’de bulunan 5 ölçüm istasyonundan 

alınan datalar ile oluşturulmuştur.  
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Orgill and Hollands Dağılma Modeli 

Bu model Toronto’da (Kanada) bulunan ölçüm istasyonundan alınan datalar ile 

oluşturulmuştur.  

 

 

 

Reindl et Dağılma Modeli 1 

Bu model Avrupa’da ve ABD’de bulunan 5 ölçüm istasyonundan alınan datalar ile 

oluşturulmuştur.  
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Parçalı Dağılma Modüllerinin Kıyaslanması 

 

Reindl et Dağılma Modeli 2 

İkinci model ilk model ile aynı dataları kullanmakla beraber yükseklik açısını ( ) 

değişken olarak kullanmaktadır. 

 
 

 
Aşağıdaki grafik Reindl et Dağılma Modeli 2 ile bir önceki grafik belirtilen ölçüm 
datalarının kıyaslanmasını içermektedir. 

 

Reindl Et. Dağılma Modeli 2 ve Florida Ölçümlerinin Kıyaslanması 
 
 

1.2.3.2 DIRINT Modeli 
 

R.Perez et. Al. global radyasyondan direkt radyasyonun elde edilmesi için DISC 

modeline geliştirme olarak yeni bir model oluşturmuştur. Bu model tepe açısı, global 

radyasyon iletimi ve yoğunlaşma noktası sıcaklığını gruplamaktadır. 
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DIRINT Modeli 

 
1.2.4. Global Radyasyon 

Global radyasyon (GHI), yatay yüzey alanına düşen terrestrial radyasyonun miktarıdır. 

Global radyasyon genel bir çok cihazla ölçülebildiği gibi en çok kullanılan cihazlar 

piranometrelerdir. Piranometreler 180 görüş açısına sahiptir. Çoğu piranometrede, 

gelen ışığın tespit edilmesi için termopil sensörleri bulunmaktadır. Bunun yanısıra 

fotovoltaik diffüzör kullanılan modelleri de vardır.  

 

Global radyasyon direct olarak ölçülemez ise aşağıdaki formülle hesaplanabilir; 

 
GHI:Global Radyasyon 

DNI: Direkt radyasyon 

DHI: Diffuse Radyasyon 

 : Tepe Açısı 

 

1.2.5. Diffuse Radyasyon 

Diffuse (Yayılan) Radyasyon (DHI) güneş ışınlarının direkt olarak değil atmosferden 

yansıyarak dünyaya ulaşmasıdır. Direkt radyasyon gibi diffuse radyasyon piranometre 

aracılığı ile ölçülür ancak bu durumda direkt gelen güneş ışınları bloke edilerek 

piranometre sensörü üzerine gölge düşürülür. Diffuse radyasyon ölçülemediği 

durumlarda global radyasyon gibi hesaplanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Tayfsal Dağılım 

Güneş ışınının tayfsal dağılımı su buharı, atmosferde bulunan aerosoller gibi 
faktörlerden etkilenmektedir. Aşağıdaki grafik atmosferin en üst noktasından deniz 
seviyesine kadar solar radyasyon spektrumunu göstermektedir. Ana soğurma 
maddeleri su ve karbondioksittir.  
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Solar Radyasyonun Tayfsal Dağılımı 

 

1.2.7.  Modellerin Oluşturulması için Meteorolojik Datalarının Kullanılması 
Fotovoltaik sistemlerin performanslarını hesaplamak için yüksek kalitede hava ve 

radyasyon verilerinin kullanılması önemli adımlardan biridir. Geçmiş data verileri 

kullanılarak modeller oluşturulur. 

 

1.3. Meteoroloji Gözlemleri 
Hava veya atmosferik gözlemler modellerin doğruluğunu teyit etmek için kullanılabilir. 
Bazı meteorolojik parametreler büyük deişiklikler göstermez ancak hava sıcaklığı gibi 
parametreler fotovoltaik sistemlerin performansını büyük ölçüde değiştirebilir. Bu 
sebeple bu parametrelerin lokasyon bazlı alınması önem taşımaktadır. 
 
Fotovoltaik sistemlerin performansında değişiklere neden olan önemli meteorolojik 
parametreler aşağıdadır; 
Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklığı, ölçüm cihazı nem ve ışık radyasyonundan izole 
edildiğinde ölçülen dış ortam sıcaklığıdır. Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan en 
yaygın metod rezistanlı termometre kullanılmasıdır. Radyasyon kalkanı içerisinde 
termokupl kullanımı da yaygındır, kalkan güneş ışınlarnın sensöre direkt teması 
önlerken sensor etrafında hava akışının oluşmasına izin verir.  
Hava sıcaklığı fotovoltaik modüllerin yanısıra invertörlerin performansında da büyük 
öneme sahiptir. 

 
Termometre 

 

 

Rüzgar Hızı ve Yönü, Yağış, Hava Basıncı; Hava kütlesi hesaplarında önemlidir. 

 

1.4. Panel Dizisi Konumu 
Güneş paneli dizilerin konumlandırılması fotovoltaik performans için önemlidir. 

Modüllerin konumlandırılması sabit eğimli ya da güneşi takip eden sistemler ile 

yapılmaktadır. Türkiye’de maliyetinin yüksek olması sebebi ile güneş takip eden 

sistemler kullanılmamakta, neredeyse tüm santrallerde sabit eğimli paneller 
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bulunmaktadır. Projenin uygulama alanı Akdeniz EDAŞ dağıtım bölgesindeki bütün 

santrallerde sabit eğimli paneller kullanılmaktadır. 

 

Panel konumu iki açı ile belirtilir; panel eğimi (  ) azimut açısı )  (Güney 
açısı). 
 

 
Panel Eğimi 

 
Azimut Açısı 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/04/Array-Azimuth-Definition.png
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Tek Eksenli Güneş Takip Eden Sistemler 
 

 
Çift Eksenli Güneş Takip Eden Sistemler 

 

1.4.1. Panel Dizisi Konumu Hataları 

Fotovoltaik sistemlerin performansını etkileyecek en önemli parametrelerden biri panel 

dizisi üzerindeki güneş radyasyonudur. Eğer panel eğimi santralin lokasyonuna göre 

doğru seçilmez veya panel dizilerinin montajları projede belirtilen açı değerlerine göre 

yapılmazsa ise santrallerin üretim tahminlerinde ciddi sapmalar yaşanabilmektedir.  

 

Eğim açısındaki hatalar paneller üzerindeki radyasyonun gücünü etkilerken, azimut 

açısındaki hatalar günlük radyasyon eğrisinde bozulmalara neden olur. 

 

1.4.1.1. Panel Eğimi Hatalarının Etkileri 

Aşağıdaki 3 grafikte 1 derecelik panel eğimindeki yanlışın etkileri gösterilmiştir. 

Grafiklerde görelebileceği gibi ekinoks zamanlarında hata ihmal edilebilir düzeydedir. 

Yaz gün dönümünde hata negatif yönde olmakta, kış gün dönümüde pozitif yönde 

sonuç vermektedir. ABD’de gerçekleştirilen bu çalışmada görüleceği üzere yıllık 

üretimler arasındaki fark -0.04% civarındadır. 

 

 

 

 

 

 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1618.jpg
https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/05/SNL-2-axis-TrackerB1.jpg
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Panel Eğimi Hatalarının Etkileri – Ekinoks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Irradiance-Error-Tilt-Equinox.png
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Panel Eğimi Hatalarının Etkileri – Yaz Gün Dönümü 

 
 
 

 
 

Panel Eğimi Hatalarının Etkileri – Kış Gün Dönümü 
 
 
 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Irradiance-Error-Tilt-Summer.png
https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Irradiance-Error-Tilt-Winter.png
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Panel Eğimi Hatalarının Yıllık Radyasyondaki Etkisi 

 
1.4.1.2. Azimut Açısındaki Hataların Etkileri 
 

Yaz gün dönümünde azimut açısındaki bir derecelik hatanın etkisi aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir. Yılın diğer günlerinde benzer sonuçlar oluşmaktadır. Sabah 

saatlerinde düşük radyasyon, öğleden sonra yüksek radyasyon görülmektedir. 

 

 
Azimut Açısı Hatalarının Etkisi – Yaz Gün Dönümü 

 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Tilt-Error.png
https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Irradiance-Error-Azimuth-Summer.png
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Azimut açısındaki hatalar yıllık baz üretim tahminleri etkilemektedir ancak panel 

eğiminde olduğu kadar etki yapmamaktadır. 

 

 
Azimut Açısı Hatalarının Yıllık Radyasyondaki Etkisi 

 
 

2. DC Modül Akım/Gerilim Karakteristiği 

2.1. Modül Sıcaklığı 

Panel modüllerinin sıcaklığını ölçmek veya tahmin etmeye çalışmak hücre sıcaklığını 

bulmak için ilk adımdır. Modül sıcaklığı hava sıcaklığı, radyasyon, rüzgâr hızı ve 

modülün yapıldığı materyal gibi birçok etkene bağlıdır. 

 

2.1.1 Sandia Modül Sıcaklığı Modeli 

 
 

  = Modül üzerindeki solar radyasyon (POA) (W/m^2) 

  = Hava sıcaklığı (°C) 

  = Rüzgar hızı (m/s) 

  = Modül Sıcaklığı 

 

a ve b parametreleri modülün yapıldığı maddeye göre değişen katsayılardır. Yaygın 

olarak kullanılan modül ve montaj tipine göre katsayılar aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/09/Azimuth-Error.png
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Modül Tipi Montaj Tipi a b 

Cam / Hücre / Cam Açık Sehpa -3.47 -0.0594 

Cam / Hücre / Cam Çatı -2.98 -0.0471 

Cam / Hücre / 
Polimer Katman 

Açık Sehpa -3.56 -0.075 

Cam / Hücre / 
Polimer Katman 

Arkası Yalıtımlı -2.81 -0.0455 

Polimer / İnce Film 
/ Çelik 

Açık Sehpa -3.58 -0.113 

Modül Sıcaklık Katsayıları 
 

2.1.2.  Faiman Module Temperature Model 

 
  Modül sıcaklığı (°C) 

  Hava sıcaklığı (°C) 

  Modül Üzerine Düşen Solar Radyasyon ( ) 

  Modül Materyalinin Isı Tranfer Katsayısı ( ) 

  Modül Materyalinin Kovektif Isı Tranfer Katsayısı ( ) 

  Rüzgar Hızı (m/s) 

bağlıdır. Fairman tarafından yedi farklı modül tipinin radyasyon, rüzgar hızı ve sıcaklığı 

ölçülmüş ve  ,  katsayıları bulunmuştur.  

 katysayısı 23,5 – 26,5 aralığında değişmektedir. Ortalama = 25  

 katsayısı 6,25 – 7,68 aralığında deişmektedir. Ortalama = 6.84  

 

2.2. Hücre Sıcaklığı 

Modülün akım/gerilim karakteristiğini hesaplamak için hücre sıcaklığı gereklidir. Hücre sıcaklığı 

solar radyasyon, hava sıcaklığı, rüzgâr hızı, panellerin montaj şekli ve modül materyalinden 

etkilenmektedir. 

 

2.2.1.  Sandia Hücre Sıcaklığı Modeli 

 

 

      Referans solar radyasyon (1000 W/ ). 

      Modül sıcaklığı 

 Modül üzerindeki solar radyasyon 

 Modül üzerindeki solar radyasyon 

 Hücre ile modül arasındaki sıcaklık farkı 

2.2.2. PVsyst Hücre Sıcaklığı Modeli 
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 Hücre sıcaklığı (°C) 

 Hava sıcaklığı (°C) 

 Modülün soğurma katsayısı (PVsyst modelinde standart olarak 0.9 alınır) 

 Modül üzerindeki solar radyasyon ( ) 

 Modülün verimi (PVsyst modelinde standart olarak 0.1 alınır) 

 Modül Materyalinin Isı Tranfer Katsayısı ( ) 

 Modül Materyalinin Kovektif Isı Tranfer Katsayısı ( ) 

 Rüzgar hızı (m/s) 

 

2.3. Efektif Solar Radyasyon 

 

Efektif solar radyasyon paneldeki açı bozuklukları, kirlenme gibi nedenlerle yaşanılan 

radyasyon kayıplarından sonra enerji dönüşümü için kullanılan net radyasyondur. 

 

: Efektif Radyasyon 

 : Kısa devre akımı 

 

Efektif radyasyon aşağıdaki formül ile de hesaplanabilir; 

 
 

 Kirlilik Katsayısı (=1 Temiz olduğu zaman) 

Eğer piranometre ile solar radyasyon ölçümü yapılıyor ise aşağıdaki sadeleştirilmiş 

formül de kullanılabilir; 

 

 Modül üzerindeki Solar Radyasyon. 

  Referans radyasyon ( ) 

 

2.4. Tek Diyot Devre Modelleri 

 
 

 

 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/04/Single-Diode-EC2.png
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Kirchoff kanununa göre; 

 

 Solar radyasyon ile üretilen akım  

 Diyot akımı 

Şönt direnç kaybı  

 

İdeal diyot için akım; 

 
 Diyot faktörü 

 Satürasyon akımı  

 Termal voltaj 

 

 Boltzmann sabiti  and 

 Elementar yük . 

 

 
 

Tek diyot devre modüllerinde aşağıdaki 5 parametre önemlidir; 

  : Solar Radyasyon ile Üretilen Akım (A) 

  : Diyot ters satürasyon akımı (A) 

  : Seri direnç ( ) 

  : Şönt direnç ( ) 

  : Diyot faktörü 

 

Fotovoltaik modülde bütün hücrelerin birbirinin aynı, eşit sıcaklıkta ve solar 

radyasyon aldığı kabul edildiğinde; 

  

 Serideki hücre sayısı 

 Modül akımı 

 Modül voltajı 
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2.4.1. De Soto Beş Parametre Modeli 

               
 

 : Absorbe edilen radyasyon 

 : Hücre sıcaklığı  

 : Diyot faktörü 

 : Hava kütlesi 

 : Kısa devre akımının sıcaklık katsayısı 

 

3. DC Dizi Akım-Gerilim Karakteristiği 

 

Dizi halindeki fotovoltaik paneller üzerinden aynı akım geçmeli ve modüller aynı 

gerilime sahip olmalıdır. Ancak DC kablo kayıplarından dolayı dizi içerisindeki tüm 

modüllerde maksimum güç noktasında (MPP) akım ve gerilim değerleri aynı 

olmayabilir. Gerçek hayatta güneş radyasyonunun ve sıcaklığın dizi üzerinde heterojen 

dağılmaması, DC kablo kayıplarından dolayı ideal maksimum noktasını yakalamak 

oldukça güç olmaktadır. 

 

3.1. Panellerdeki Üretim Hataları 

 

Her bir panel solar radyasyon ve sıcaklığa göre maksimum güç noktasında  ,  

değerlerini alacaktır. Aynı radyasyon ve sıcaklık değerlerinde bile birbirinin aynı olan iki 

panel üretimlerindeki tolerans farklarından dolayı farklı maksimum güç noktasına sahip 

olabilir. Paneller dizi oluşturmak için seri bağlandığında üzerlerinden geçen akım aynı 

olacaktır. Bu durumda paneller kendi maksimum güç noktası yerine dizinin üstünden 

geçen akım ve ortak bağlantı noktalarındaki gerilim seviyesine göre güç üretimi 

yapacaktır. Bu sebeple oluşan üretim kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır; 
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3.2. DC Komponentlerin Sağlamlığı 

 

Fotovoltaik sistemlerde panel, konnektör, sigorta, kablo, bağlantı kutuları gibi DC 

komponentler kullanılır. Bu komponentlerdeki hatalar veya aşınma sistem 

performansının düşmesine neden olabilir. Hatanın tipine ve yerine göre performans 

kaybı değişecektir. Örneğin, en çok yaşanan arızalardan biri olan sigorta, kablo 

kopması veya konnektörün yerinden çıkması kısa devre arızasına neden olacaktır. 

Bunun yanı sıra modüllerde yaşanacak arızalar daha kompleks sonuçlar verecektir. 

 

3.3. DC Kablo Kayıpları 

DC kablo kayıpları ohmik resistans kaynaklı oluşur ( ). Kablo uzunluklarındaki 

ve kalınlıklarındaki farklılıklar paralel dizilerde gerilim düşümünde farklılar oluşturabilir.  

 

4.       DC – AC Güç Dönüşümü 

Photovoltaik sistemlerin AC şebekeye enerji basabilmesi için DC – AC dönüşüm 

gerekmektedir. Günümüzde yüksek verimlilikte güç dönüşümü yapılabilmektedir ancak 

sistemin toplam performansının sağlıklı hesaplanabilmesi için kayıplar göz önüne 

alınmalıdır. Dönüşüm verimliliği hesaplamak birçok model bulunmaktadır. 

 

4.1. CEC İnverter Test Protokolü 

İnverter verimliliği AC çıkış gücünün, DC giriş gücüne oranıdır. On-grid inverterlerin bir 

çoğu %95 ve üzerinde verimlilik ile çalışmaktadır. İnverter verimliliği DC gerilim ve 

inverter sıcaklığına göre değişebilmektedir. California Energy Commission (CEC) 

tarafından inverterler laboratuvarlarda test edilmekte ve verimlilikleri ölçülmektedir. 

Örnek test sonucu aşağıdaki grafikte paylaşılmıştır. 

 

 
İnverter CEC Verimliliği Grafiği 

 
 
 
 
 
 
 

https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/04/Performance-Model-for-Grid-Connected-Photovoltaic-Inverters.bmp
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Inverter AC Güç Seviyesi Katsayı 

10% 0.04 

20% 0.05 

30% 0.12 

50% 0.21 

75% 0.53 

100% 0.05 

İnverter Verimlilik Kaysayıları 
 

4.2.  İşletme Sıcaklığı 

Yüksek sıcaklıklarda inverterlerin verimi düşmektedir. İnverterlerin sıcaklığa bağlı 

olarak verimliliğini ölçmek için test protokolü bulunmamaktadır. 

 

4.3. Sandia İnverter Modeli 

 

 

 
 

 : DC giriş voltajı 

 : AC nominal gücünde çalışma voltajı 

 : İnverter çıkışındaki AC güç (W) 

 : İnverter girişindeki DC güç (W) 

 : Inverterin maksimum AC güç çıkışı 

 : Dönüşümün başlaması için eşik güç 

 : AC çıkış gücü ve DC giriş gücü arasındaki eğim  

 : empirical coefficient allowing  to vary linearly with DC-voltage input, default 

value 

is zero, (1/V) 

 : ’ın değişim katsayısı (1/V) 

 : ’ın değişim katsayısı (1/V) 

 

4.4. İnverter Satürasyonu 

İnverter satürasyonu fotovoltaik panel dizisinden gelen DC gücün inverterin maksimum 

giriş gücünü geçtiği durumda oluşur. Bu gibi durumlarda inverter, giriş voltajını regüle 

ederek DC gücü azaltır. İnverter, gerilimi maksimum güç noktasındaki (MPP) gerilim 

değerinin üstüne çıkartarak DC akımın düşmesini sağlar. Çoğu inverter bu şekilde gücü 

sınırlama özelliğine sahiptir. Bazı inverterler, inverter kabini içerisindeki sıcaklığı 

ölçerek yüksek sıcaklıklarda koruma sağlamaktadır.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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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 Ay 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Bir önceki dönem çalışmaları kapsamında haberleşme alt sistemi geliştirilmiş, alt sistemler 

ve cihazlar ile bağlantıların kurulması sağlanmış ve bilgi sistemi geliştirilmiştir. 

 

 
2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
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. 

 

Cihazlardan elde edilen veriler, SQL Server veri tabanında saklanarak sistem analiz ve 

izlemesinin yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

 

Projenin bu aşamasında yapılan çalışmaların izlenmesi, analizi ve takibi açısından merkezi 

bir Inavitas VVMS yazılımı geliştirilmiştir.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
İş paketi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup bu iş 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 

2017/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
İş paketi kapsamı Kasım 2017’de başlamaktadır. Fakat projenin sağlıklı ve hızlı bir şekilde 

yürütülmesi açışından bu iş paketinde gerçekleştirilen çalışmalar proje ortakları 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. 

 

2016/2. 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.  

 

2017/01nci Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Projede pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi için seçilen 3 adet Trafo Merkezi’nden Burdur 

Trafo Merkezi Kozluca Fideri’nin pilot bölge olmasına karar verilmiştir. Kozluca Fideri 

üzerinde 3/0 iletkene bağlı toplam 20,5 MW gücünde 21 güneş enerjisi santrali için enerji 

müsaadesi verilmiştir. Santrallerin hepsinin yapım süreci tamamlandığında ve şebekeye 

enerji vermeye başladıklarında fider üzerinde işletilebilir seviyenin üstünde gerilim 

yükselmesi beklenmektedir. Güç sistemi analiz yazılımı olan Dig-Silent programında 

Kozluca fiderine bağlı dağıtım şebekesi ve güneş enerjisi santralleri modellenmiş, bölgede 

mevcutta üretim yapan santrallerin aylık endeks değerleri Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 

(OSOS) üzerinden alınarak tüm santraller için yük profilleri yazılımda tanımlanmıştır. Aynı 

bölgede bulunan santrallerin kurulu güçleri ile orantılı olarak benzer üretimler yapacağı 

varsayılmış ve analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüm 

santrallerin üretim halinde olması durumunda hat boyunca gerilim yükselmesi %11 

değerlerine çıkabilmektedir. Bu yükselme bölgede bulunan dağıtım trafolarına bağlı 

abonelerin elektrik teçhizatının çalışmasını olumsuz etkileyecek seviyede olduğu için 

Isparta ve Korkuteli Trafo Merkezleri’ndeki duruma göre daha problemli olmaktadır. Bu 

sebeple pilot bölge olarak Burdur TM Kozluca Fideri seçilmiştir. 
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GES MW 
Burdur Enerji A.Ş (8 
adet) 1 

ACK Enerji 1 

MKB Enerji 1 

Solkon Enerji 1 

Konsolar 1 

arsolar 1 

AFR 1 

Özsoy 1 

Rofa(2 adet) 2 

Deniz Önal (5 Adet) 5 

Tay Elektrik 1 

GÜNSU 1 

Ru Elektrik 1 

Tekno İnş 1 

Tekno Doğalgaz 1 

ANFA 0.5 

Burdur Trafo Merkezi Kozluca Fideri’ne Bağlı Santraller 

 

Kurulu gücü 50 kW ve üzerindeki üretim santrallerinin Elektrik Dağıtım Şirket SCADA 

sistemine bağlanma zorunluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Akdeniz EDAŞ dağıtım 

bölgesinde bulunan santraller program dahilinde Akdeniz EDAŞ SCADA sistemine ve 

dağıtım izleme sistemi olan Inavitas’a entegre edilmektedir. Santrallerin üretim değerleri 

OG veya AG baraya monte edilen kalite kaydedici cihazları ile anlık olarak uzaktan 

izlenebilmektedir.  

 

Korkuteli TM’nin Kozluca Fideri’nin yıllık gerilim değişimleri Inavitas yazılımı üzerinden 

alınarak incelenmiştir. Fider başındaki faz-faz gerilim değişim raporu aşağıdaki tabloda 

paylaşılmıştır; 

 

Kosul Ornek Sayisi Kalan Ornek Yuzde Sonuc 

Vab < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vab < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vab > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vab > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Vbc < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vbc < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vbc > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vbc > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Vca < 0.85xVn 51365 11 0 GECTI 

Vca < 0.90xVn 51365 13 0 GECTI 

Vca > 1.10xVn 51365 0 0 GECTI 

Vca > 1.15xVn 51365 0 0 GECTI 

Burdur TM Kozluca Fideri Gerilim Regülasyonu Tablosu 
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Kozluca fider başındaki gerilim regülasyonu incelendiğinde değişimin istenilen sınırlar 
içerisinde olduğu + veya – tarafta sınırların aşılmadığı görülmektedir. Güneş enerjisi 
santralleri hat ortasında veya sonunda bulunduğu için fider başında normal sonuçların 
alınması olağan bir sonuçtur. Dağıtık üretimde yaşanılan temel sıkıntı üretimin yapıldığı 
yerlerde enerji tüketiminin düşük olması ve bu sebeple hatta gerilim yükselmesi 
yaşanmasıdır. Hat boyunca gerilim regülasyonu tespit etmek için güneş enerjisi 
santrallerinde bulunan enerji kalitesi kaydedicilerden alınan veriler kullanılmıştır.  
 
Hat ortasında bulunan Rofa Solar’a ait kalite kaydediciden alınan faz-faz gerilim değerleri 
aşağıdaki grafiklerde paylaşılmıştır. Grafiklerde görülebileceği gibi faz-faz gerilim değeri 
34601 V’a kadar yükselebilmektedir. Gerilim yükselmesi beklenildiği gibi üretimin yüksek 
olduğu 12:00-13:00 saatleri arasında yaşanmaktadır. Bu saatlerde tüketimin de az olması 
nedeniyle %9,84 oranında gerilim yükselmesi gözlenmiştir.  
       

 

Rofa Solar Vac Gerilim Regülasyonu 

 

 
 

Rofa Solar Vbc Gerilim Regülasyonu 
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Rofa Solar Vab Gerilim Regülasyonu 

 

Kozluca fiderinde bulunan diğer santral TAY GES bulunan enerji kalitesi kaydediciden 

alınan faz-faz gerililm değerleri aşağıdaki grafiklerde paylaşılmıştır. Grafiklerde 

görülebileceği gibi faz-faz gerilim değeri 34373 V’a kadar yükselebilmektedir. Gerilim 

yükselmesi beklenildiği gibi üretimin yüksek olduğu 12:00-13:00 saatleri arasında 

yaşanmaktadır. Bu saatlerde tüketimin de az olması nedeniyle %9,12 oranında gerilim 

yükselmesi gözlenmiştir. 

 

 

Tay GES Vac Gerilim Regülasyonu 
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Tay GES Vbc Gerilim Regülasyonu 

 

Şekil 6 Tay GES Vab Gerilim Regülasyonu 

 

Alınan ölçümler Rofa Solar ve Tay GES santrallerinin trafo köşklerinin ölçü hücrelerinden 

alınmıştır. Bu sebeple üretime en yakın noktalardır. Gerilim seviyesi bu noktalardan 

itibaren tüketim ile düşüşe geçmektedir. Ancak santral alanlarına yakın köylerin ve 

tarlaların bulunması ve bu alanlarda üretime kıyasla fazla tüketim bulunmaması sebebi ile 

özellikle öğle saatlerinde tüketim alanlarında da gerilim yükselmesi yaşanmaktadır. Gerilim 

yükselmesi ile elektrik cihazlarda problem yaşanabilmekte, tüketicinin maddi zarara 

uğrama ihtimali doğmaktadır.  
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Şebeke analiz programında yapılan çalışmalar, sahadan alınan ölçümler sonrasında 

Burdur TM Kozluca Fideri’nin gerilim yükselmesi problemi sebebi ile projenin test sahası 

olarak kullanılması için en uygun saha olduğu görülmektedir. Projenin çıktıları mevcutta 

yaşanmakta olan, diğer santrallerin devreye girmesi ile daha derinleşecek gerilim 

regülasyonu probleminin çözümünde etkili bir rol oynayacaktır. 

 

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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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 Ay 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
Bir önceki dönem içerisinde proje bütçesi, proje iş zaman planı ve görev paylaşımı 

kapsamında proje yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 

 
2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 
Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların 

planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve 

projenin yönetilmesi hususunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında 

proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı haftalık toplantılar veya telekonferanslar 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Proje Yönetimi faaliyetlerinde en önemli kriterler kaynakların doğru planlanması, planlanan 

kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve proje girdilerine dönüştürülmesi 

ile kontrollerinin sağlanmasıdır. Bu kriterler ile projemiz kapsamında elde edilen bilgiler 

sonraki projelerde kullanılabilir bilgi birikiminin oluşturulması ve bu bilgilerin en doğru 

şekilde saklanması çalışmalarını da içermektedir. 

 

Kullanılabilir bilgi birikiminin oluşturulması ve bu bilgilerin en doğru şekilde saklanması ile 

diğer proje girdilerine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Oluşturulan bu bilgi yönetimi ile gelişim 

sürecinin açıkça ortaya koyulması ve dışarıdan ya da içeriden her türlü bilgi kaynağını 

kurumun faaliyetleri ile bütünleştirerek toplaması, düzenlemesi, çalışanların her birine 

ulaştırması, dolayısıyla kişisel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlanmıştır.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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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 Ay 

2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Proje başlangıç toplantısında 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. 

 

2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
Proje başında oluşturulan REDMINE ortak platformu kapsamında proje ortaklarının 

projenin gidişatı, mevcut durumu ve hedefleri ile ilgili süreçlerin online olarak izlenebilirliği 

sağlanmıştır. Söz konusu platform projenin başarı ile tamamlanmasına dek etkin olarak 

kullanılacaktır. 

 

2017/1.Dönem yayılım faaliyetleri kapsamında T4E Enerji ve Otomasyon Sis. Ltd. Şti.’den 

Era-Net çağrılarına katılımı sağlayan Erman TERCİYANLI tarafından bir sunum 

hazırlanmış ve proje ortaklarının da katılım sağladığı bir toplantı düzenlenerek Endoks 

Enerji Dağıtım Sistemleri Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. ve Akdeniz Elektrik Dağıtım 

A.Ş’nin ilgili çağrılar kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.  

 

Aynı zamanda Era-Net tarafından düzenlenen Webinar toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Bu toplantılar kapsamında mevcut durumda yürütülen Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım 

Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi (MIDAS) hakkında bilgi verilerek, potansiyel 

projeler için proje ortakları ve ülkeler bazında görüşmeler sağlanmıştır.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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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 Ay 

 
2017/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz: 
 
2016/2. 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. 

 
2017/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız: 
 

2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında proje 

ekibinde yer alan Erman TERCİYANLI; 

- 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Era-Net Çağrıları ve 

- 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde Bükreş Era-Net Çağrılarına 

katılım sağlamıştır.  
 
Bu çağrılar kapsamında, tematik grup toplantısı ve diğer konulardaki toplantılara katılım 
sağlanarak Era-Net tarafından desteklenen diğer projeler ve proje ortakları ile görüşme 
sağlanmıştır. Potansiyel projelerin değerlendirilmesi, yürütülmekte olan projelere ilişkin bilgi 
paylaşımı, projelerin mali yapısı ve modellemeleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 
 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
2017/1.Dönem içerisinde bu iş paketine ait çıktı oluşmamıştır. 
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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 ENERJİ DAĞITIM SİST. SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. 
 
İş Paketi 1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi 
 
Sensör Takip Ünitesi Donanım Tasarımı kapsamında; 

- Alt Birim Donanım Tasarımları 
- İşlemci Alt Birimi 
- Sensör Bilgisi Koşullandırma ve ADC Birimi 

Gerilim Takip Ünitesi Donanım Tasarımı kapsamında; 
- Alt Birim Donanım Tasarımları 
- İşlemci Alt Birimi 
- Ölçüm Gerilimi Koşullandırma Birimi 
- Akım Koşullandırma Birimi 
- Gerilim Var-Yok Bilgisi Birimi 
- ADC Birimi 

Ortak Birimler Alt Donanım Tasarımı kapsamında; 
- Güç Alt Birimi 
- Harici Flash Hafıza Alt Birimi 
- RTC(Real Time Clock) Birimi 
- USB Full Speed Alt Birimi 
- RTU Seri Haberleşme Alt Birimi 

ve PCB Layout Tasarımı ile ilgili çalışılmıştır.  
 
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sensör takip ünitesi ve gerilim takip üniteleri donanım 
tasarım dokümanın oluşturulmuştur. 
 
İş Paketi 2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve Geliştirilmesi 
Bu iş paketi kapsamında Endoks Enerji çalışmaları devam etmektedir. Gömülü yazılım 
mimarisine göre aşağıdaki fonksiyonların geliştirmeleri devam etmektedir. 

 Çevresel Donanım API Fonksiyonları 
o SPI (Serial Peripheral Interface) API Fonksiyonları 
o GPIO (General Purpose Input Output) API Fonksiyonları 
o USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)API 

Fonksiyonları 
o RMII (Reduced Media Independent Interface) API Fonksiyonları 
o USB (Universal Serial Bus) API Fonksiyonları 
o SD (Secure Digital) Memory Card API Fonksiyonları 
o Harici RAM (Random Access Memory) API Fonksiyonları 

 Haberleşme API Fonksiyonları 
o MPC (Multi-Processor Communication) Haberleşme Fonksiyonları 
o Modbus-RTU Haberleşme Fonksiyonları 
o Modbus-TCP Haberleşme Fonksiyonları 
o Web Server Fonksiyonları 
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İş Paketi 6: Proje Yönetimi 

Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların 

planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve 

projenin yönetilmesi hususunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında 

proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı haftalık toplantılar veya telekonferanslar 

gerçekleştirilmiştir.  

 
İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında Endoks 

Enerji proje ekibi Era-Net Çağrılarına, Webinar Telekonferans ve Video konferanslarına 

katılım sağlamıştır. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen Tematik grup toplantıları 

hakkında T4E Enerji ile bilgi paylaşımları ve aksiyon planları oluşturulmuştur. Expera 

sisteminde yer alan projeler incelenerek, Canlı Dokümanlar “Living Documents” incelemeleri 

gerçekleştirilmiş, MIDAS için benzeri dokümanların hazırlanması için çalışmalara başlama 

kararı alınmıştır. 

 
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.: 
 
İş Paketi 3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 

Hava, Atmosferik Veriler ve Dizaynı kapsamında; 

- Güneşin Pozisyonu 

- Güneşlenme Süresi ve Birim Alandaki Güneş Radyasyonu 

- Direkt Radyasyon 

- Global Radyasyon 

- Diffuse Radyasyon 

- Tayfsal Dağılım 

- Meteoroloji Gözlemleri 

- Panel Dizisi Konumu 

- DC Modül Akım/Gerilim Karakteristiği 

- DC Dizi Akım-Gerilim Karakteristiği 

- DC – AC Güç Dönüşümü 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 
 
İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 
Seçilen 3 adet Trafo Merkezi’nden Burdur Trafo Merkezi Kozluca Fideri’nin pilot bölge 
olmasına karar verilmiştir. Kozluca Fideri üzerinde 3/0 iletkene bağlı toplam 20,5 MW 
gücünde 21 güneş enerjisi santrali için enerji müsaadesi verilmiştir. Santrallerin hepsinin 
yapım süreci tamamlandığında ve şebekeye enerji vermeye başladıklarında fider üzerinde 
işletilebilir seviyenin üstünde gerilim yükselmesi beklenmektedir. Güç sistemi analiz yazılımı 
olan Dig-Silent programında Kozluca fiderine bağlı dağıtım şebekesi ve güneş enerjisi 
santralleri modellenmiş, bölgede mevcutta üretim yapan santrallerin aylık endeks değerleri 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden alınarak tüm santraller için yük profilleri 
yazılımda tanımlanmıştır. Aynı bölgede bulunan santrallerin kurulu güçleri ile orantılı olarak 
benzer üretimler yapacağı varsayılmış ve analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda tüm santrallerin üretim halinde olması durumunda hat boyunca gerilim 
yükselmesi %11 değerlerine çıkabilmektedir. Bu yükselme bölgede bulunan dağıtım 
trafolarına bağlı abonelerin elektrik teçhizatının çalışmasını olumsuz etkileyecek seviyede 
olduğu için Isparta ve Korkuteli Trafo Merkezleri’ndeki duruma göre daha problemli 
olmaktadır. Bu sebeple pilot bölge olarak Burdur TM Kozluca Fideri seçilmiştir. 
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İş Paketi 6: Proje Yönetimi 
Projenin hedef ve amaçlarına ulaşılması amacı ile proje iş paketlerine ait kaynakların 

planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, ana plan çerçevelerinin oluşturulması ve 

projenin yönetilmesi hususunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi kapsamında 

proje ortaklarının ve üst yönetimin katıldığı haftalık toplantılar veya telekonferanslar 

gerçekleştirilmiştir.  

 
İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 
2017/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında T4E proje 

ekibinde yer alan Fırat Güler; 

- 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Avusturya Era-Net Çağrılarısına katılım sağlamıştır. 

Bu çağrılar kapsamında, tematik grup toplantısı ve diğer konulardaki toplantılara 

katılım sağlanarak Era-Net tarafından desteklenen diğer projeler ve proje ortakları ile 

görüşme sağlanmıştır. Potansiyel projelerin değerlendirilmesi, yürütülmekte olan 

projelere ilişkin bilgi paylaşımı, projelerin mali yapısı ve modellemeleri hakkında bilgi 

sahibi olunmuştur. 

 
 

 
2. Dönem içinde uluslararası projenin diğer ortakları tarafından yürütülen faaliyetler 
kapsamında meydana gelen değişiklikleri belirtiniz. Bu değişikliklerin kuruluşunuzun 
yürüttüğü faaliyetlere etkileri nelerdir? 
 
Bu dönem içerisinde uluslararası projemizin diğer ortakları tarafından yürütülen faaliyetler 
kapsamında meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. 
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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 7,80 19,2 
İş paketi devam 

ediyor. 
- 

4 56,14 4,02 14,75 
İş paketi devam 

ediyor. - 

6 11,59 2,70 7,65 
İş paketi devam 

ediyor. - 

7 1,45 0,06 1,63 
İş paketi devam 

ediyor. - 

8 2,9 0,3 0,85 
İş paketi devam 

ediyor. - 

TOPLAM 106,67 14,88 44,08 
- 

- 
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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 

Bu dönem alımı gerçekleştirilen alet/teçhizat/yazılım giderleri bulunmamaktadır. 

 
2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

AGY100 
M016 

Formundaki 
Sıra No 

Malzeme 
Adı 

Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak 
Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama 

Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Bu dönem alımı gerçekleştirilen malzeme giderleri bulunmamaktadır. 
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2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Zekeriya Aydın YMM 
AGY 500 Raporlarının Hazırlanması 

2016/2.Dönem - 

Zekeriya Aydın YMM 
AGY 500 Raporlarının Hazırlanması 

2017/1.Dönem - 

Erman Terciyanlı 
Amsterdam - Era-Net Çağrıları 

2017/1.Dönem 
- 

Erman Terciyanlı 
Viyana -Era-Net Çağrıları 

2017/1.Dönem 
- 

Erman Terciyanlı 
Bükreş Gidiş -Era-Net Çağrıları 

2017/1.Dönem 
- 

Erman Terciyanlı 
Bükreş Dönüş -Era-Net Çağrıları 

2017/1.Dönem 
- 
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2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU 

İş 
Paketi 

No 

Planlanan 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşen 
Başlama –
Bitiş Tarihi 

Planlanan 
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 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
İş paketi 

devam ediyor 
29 Ay 17 Ay 

İş paketi 
devam 
ediyor 

- 6 Ay %37,9 %58 
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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 - 

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 
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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 
 

Kapsam 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. 
 

Proje yönetimi bu dönem içerisinde hem kuruluş dahilinde hem de uluslararası proje 

kapsamında planlanan şekilde yürütülmüştür. 

 

T4E tarafından yürütülmekte olan; 

- İş Paketi 3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi 

- İş Paketi 4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

- İş Paketi 5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi 

- İş Paketi 6: Proje Yönetimi 

- İş Paketi 7: Yayılım Faaliyetleri 

- İş Paketi 8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi 

İş paketleri ve ilgili iş paketleri dahilinde yer alan alt iş paketleri kapsamında gecikme, 

aksama vb. sebeplerden kaynaklı sapmalar söz konusu değildir. Dolayısı ile projenin 

öngörülen takvim kapsamında tamamlanacağı öngörülmektedir.  

 
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra proje yönetim sürecinde aşağıdaki çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

- Proje takımının yönetilmesi (Performans takibi, geri bildirimler, değişikliklerin 

yönetimi) 

- Başarım takibi ve raporlaması (Projenin mevcut durumunun ve projenin ilerleme 

analizi) 

- Yapılan detay planlamalara göre dönemsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile bu 

süreç; kontrol ve izleme süreci ile iç içe yürütülmüştür. Yürütme süreci boyunca, 

karşılaşılan durumlara göre gerekli değişiklikler yapılarak, bu planların sürekli olarak 

güncelliğinin korunması sağlanmıştır. 

- Proje faaliyetleri yürütülürken, faaliyetlerin zamana karşı durumu, maliyet 
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performansları ve içerdikleri riskler sürekli olarak izlenmiştir. 

- Dönemsel olarak elde edilen sonuçlar, kazanılan tecrübeler ve elde edilen bilgi 

birikimi dokümante edilerek proje ekibi ve üst yönetim ile paylaşılmıştır. 

 
 

3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
İş paketi – 3 kapsamında güneş enerjisi üretiminin tahminlemesi, Volt / VAr Demand 
kontrolü için önem arz etmektedir. Tahminleme için dünyada uygulanan model ve 
algoritmalar incelenmiş bu çerçevede inavitas Solar yazılımında geliştirmeler yapılmıştır. 
Güneş enerji santrallerin ölçü hücrelerine bağlı enerji kalitesi kaydedici cihazlarından alınan 
gerçek üretim değerleri ile modelleme sonucunda elde edilen tahmini üretimler 
karşılaştırılmış, algoritmanın optimizasyonu için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. %1 - %2 
oranında sapma ile üretimlerin doğru hesaplandığı görülmüştür.  
 
Üretim tahminlerinin doğru hesaplanması dağıtım şebekesinde oluşabilecek gerilim 
regülasyonu ve talep yönetimindeki problemleri önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. 
 
Bunun dışında yurtiçi-yurtdışı ve özel sektör-üniversite teknoloji alışverişi ve iş birliği devam 
etmektedir. Bu kapsamda projenin yurtdışı ortakları UBIMET ve Uppsala Üniversite ile 
gerçekleştirilen toplantılarda bilgi alış verişi yapılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid 
Plus kapsamında düzenlene yurtdıı proje toplantılarında projenin kazanımları, ilerleme 
durumu ile ilgili bilgiler komite ve diğer proje sahibi şirketler ile paylaşılmıştır. 

 
 
 
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. 
 
2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman 
varsa ekleyiniz. 
 
Yoktur. 
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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. 

 


