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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 1: Dağıtım Sistemleri için Akıllı Cihaz Tasarımı ve 
Geliştirilmesi 

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

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Bu iş paketi kapsamında bir önceki dönem içerisinde aşağıdaki çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Alt Birim donanım tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda işlemci alt birimi tasarımı, 

devre tasarımları ve şematikler, sensör tasarımları (Sıcaklık Sensörü Birimi, Dijital Sensör 

Birimi, Analog Sensör Birimi, ADC Birimi) gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan gerilim takip 

ünitesi donanımı için tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Tasarımlara ugyun PCB Layout 

tasarımları oluşturulmuş ve cihaza ait tüm fonksiyonlar laboratuvar ve saha ortamında 

yapılmıştır. 

 

2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
2018/1. Dönem içerisiden geliştirilen cihazların entegrasyonlarının tamamlanması, saha 
testleri öncesi benzer bir ortamda kontrollü testler yapılmıştır. Bunun için laboratuvar 
ortamında, cihazın gereksinimlerinin test edilebileceği bir benzer ortam oluşturularak, bu 
ortamda cihazın öncelikle performans ve fonksiyonellik testleri tamamlanmıştır. Bu aşamada, 
test sonuçlarına dikkate alınarak tasarım revizyonları yapılarak cihazlar nihai haline 
getirilmiştir. 
 
Birden çok alt sistemden oluşan prototip için birbiriyle entegre edilerek, entegre sistem 
öncelikli olarak laboratuvar ortamında test edilmiştir. 
 
Bu iş paketi kapsamında son dönemde saha kurulumları gerçekleştirilerek saha testleri de 
tamamlanmıştır. 
 

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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Geliştirilen Donanım Görünümleri_1 

 

 
Geliştirilen Donanım Görünümleri_2 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
İş Paketi kapsamında cihazlar ürün haline getirilmiş olup, seçilen pilot bölgede uygulama 
yapılmıştır. 
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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 2: Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve 
Geliştirilmesi 

Başlama-Bitiş Tarihi 02.02.2016 – 30.06.2018 Süresi (Ay) 29 

2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 

Genel Gömülü Yazılım Mimarisi baz alınarak ve sistem gereksinimleri göz önüne alınmış 
olup dağıtım sistemleri izleme ve kontrol için geliştirilen ve geliştirilmekte olan çerçeve 
Çevresel Donanım API Fonksiyonları ve Haberleşme API Fonksiyonları olmak üzere 2 ana 
gruba ayrılmıştır ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır. 
 

2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
IEC 60870-5-104 protokolü, elektrik mühendisliği ve güç sistemi otomasyon uygulamalarında 

uzaktan kontrol için kullanılan sistemleri kapsayan IEC 60870 standartlarından biridir. Temel 

olarak IEC 60870-5-104 standardı üzerine kurulmuştur. 

Şekil 1’de gösterildiği gibi IEC 60870-5-104 protokolü ağ katmanı olarak TCP/IP temelli 

çalışmaktadır. 

 

Şekil 1 - IEC 60870-5-104 Protokol Katmanları 

 

 

1 MCU ve IEC 60870-5-104 ENTEGRASYONU 
Ana Kontrol Modülü (MCU), IEC 60870-5-104 standartlarında izleyici (sunucu, slave) tarafı 

olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ana kontrol modülünün temel amacı başka 

cihazlardan aldığı ve kendi üzerinde hesapladığı ya da oluşturduğu verileri IEC 60870-5-104 

standartına uygun şekilde iletmektir. Bunun yanında kontrol tarafından gelen komutları yerine 

getirmek de görevleri arasında yer almaktadır.  

Ana kontrol modülü için tasarlanmış IEC 60870-5-104 protokol yazılımı farklı altsistemlerden 

oluşmaktadır. Bu altsistemler temel olarak Şekil 2‘de gösterilmiştir. 
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Şekil 2 - Ana kontrol Modülü IEC 60870-5-104 Yazılım Katmanları 

 

1.1 GSM Bağlantı Katmanı 
Ana kontrol modülü üzerinde bulunan GSM modül aracılığı ile kullanılan sim kart özelliklerine 

bağlı olarak, istenilen lokal bir ağa ya da statik bir IP adresi sayesinde genel ağa bağlantı 

sağlanır. Sağlanan bağlantının durumu sürekli kontrol edilir ve bağlantının kesilmesi 

durumunda ağa tekrar bağlanmak için gerekli işlemler yapılır. IEC 60870-5-104 

standartlarına uygun haberleşmenin sağlanması için Şekil 1’de gösterilen ağ katmanları da 

GSM modül aracılığı ile sağlanacaktır. 
 

1.2 IEC 60870-5-104 Bağlantı Katmanı 
IEC 60870-5-104 standartlarınca izleme tarafı olarak çalışacak şekilde tasarlanan ana kontrol 

modülü, kontrol tarafı ile yapılacak olan bağlantılar için kullanıcının belirlediği bazı 

kısıtlamalara sahip şekilde çalışabilir. Kullanıcının isteği üzerine belirlenen tek bir IP adresi ile 

iletişim kurup diğer IP adreslerinden gelen bağlantı isteğini geri çevirebilir. Burada amaç ana 

kontrol modülüne güvenilir bir IP adresi tanımlayıp, verileri başka IP adresleri ile 

paylaşmasının önüne geçmektir. Ancak, kontrol tarafının IP adresinin sabit olmaması ya da 

birden fazla bağlantının sağlanması durumunda bu özellik devre dışı bırakılabilir. 

Ana kontrol modülü üzerinde çalışacak olan IEC 60870-5-104 bağlantısı için TCP Port 

numarası varsayılan protokol portu olarak 2404 olarak ayarlıdır. Kullanıcı bu port numarasını 

cihazın SD kartı içerisinde bulunan ayarlarından istediği port numarasıyla değiştirebilir. 
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IEC 60870-5-104 protokolüne göre belirlenmiş bazı bağlantı parametreleri bulunmaktadır. 

Kontrol tarafı, izleme tarafının belirlediği bu parametrelere göre bağlantı kurmak 

durumundadır. Aksi takdirde bağlantı beklenmedik anlarda sonlandırılabilir. Standartlar ile 

belirlenen bu parametrelerden bazıları t0, t1, t2, t3, k, w, OA ve CASDU parametreleridir. Ana 

kontrol modülü için bu parametreleri kullanıcı cihazın SD kartı içerisinde bulunan ayarlardan 

yapabilmektedir. 

IEC 60870-5-104 protokolü gereğince analog verilerin periyodik olarak gönderilmesi gerekir. 

Bu periyodik gönderim süresi ana kontrol modülü için cihazın SD kartı üzerinden kullanıcının 

istediği bir değere göre ayarlanabilmektedir. 

Ana kontrol modülüne ait IEC 60870-5-104 bağlantı ayarlarını içeren örnek ayar dosyası 

Şekil 3‘de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3 - IEC 60870-5-104 Bağlantı Ayarları 

Kullanıcı tarafından bağlantı ayarları yapıldıktan sonra kontrol tarafından gelen bağlantılar 

kontrol edilir. Ayarlara uygun şekilde gelen bağlantılar kabul edilerek veri alışverişine 

başlanması için kontrol tarafından STARTDT komutunun gelmesi beklenir.  

STARTDT ACT komutuna ana kontrol modülü tarafından STARTDT CON cevabı gönderilir 

ve veri alışverişi başlatılır. Cihaz otomatik olarak bağlantı sağlandıktan sonra içerdiği tüm 

verileri göndermek üzere tasarlanmıştır. Eğer belirlenen süre içerisinde STARTDT komutu 

ana kontrol modülüne gelmezse, bağlantı sonlandırılır ve veri alışverişi yapılmaz. 

 

Normal veri alışveriş süreci devam ederken bağlantının kopması ya da bilinçli olarak 

sonlandırılması durumuna karşı ana kontrol modülü var olan bağlantıları sürekli kontrol eder. 

Belirli periyotlarla gönderdiği TESTFR mesajlarına cevap alamazsa bağlantıyı sonlandırır. 

Kontrol tarafından gelen bağlantı sonlandırma isteklerine de cevap vererek aktif bağlantıyı 

kapatır. 
 

1.3 IEC 60870-5-104 Verilerinin Oluşturulması 
Ana kontrol modülünde bulunan temel veriler aşağıda gösterilmiştir; 

• Modbus protokolü ile başka cihazlardan alınan analog ve dijital veriler, 

• Ana kontrol ünitesi üzerinde bulunan dijital giriş (input) verileri, 

• Ana kontrol ünitesi üzerinde bulunan dijital çıkış (output) verileri, 

• Başka cihazlardan alınan veriler ile yeniden hesaplanmış ya da oluşturulmuş sanal 

veriler. 

Bu verilerin IEC 60870-5-104 standartlarına göre oluşturulması için farklı yöntemler 
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uygunlanmaktadır. Başka cihazlardan farklı protokollerle alınan veriler kullanıcının belirlediği 

IOA, scaling değeri,  OA, CASDU, veri tipi gibi parametrelere göre IEC 60870-5-104 

protokolüne ait veri haline getirilir. 

Şekil 4‘da Modbus protokolü ile elde edilen verinin IEC 60870-5-104 protokolüne ait veri 

olarak tanımlanması için tasarlanmış örnek kullanıcı ayarı gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 4 - IEC 60870-5-104 Veri Tanımlaması 
 

Şekil 4’da gösterilen ayarlara ait kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

• 3. Sütunda bulunan Modbus veri tipi için; 0 – UINT16, 1 – UINT32, 2 – INT16, 3 – 
INT32, 4 – FLOAT veri tiplerini ifade etmektedir. 

• 4. Sütunda bulunan Modbus scaling değeri, Modbus RTU ile okunan değere 
uygulanacak scaling değerini ifade eder. Örneğin; okunan değer 1000 ve scaling 
değerinin 0.001 girilmesi durumunda Modbus TCP üzerinden okunacak değer 1 
olarak görüntülenir.  

• 5. Sütunda bulunan register Modbus adresleri, verinin tipi göz önünde bulundurularak 
offsetli şekilde girilmelidir. Örneğin; Holding Register için 40000, Input Register için 
30000 offset girilmelidir. 

• 6. Sütunda bulunan register IEC 60570-5-104 adresleri her veri tipi için farklı 
girilmelidir. 

• 7. Sütunda bulunan alana 1 girilmesi durumunda okunacak veri, IEC 60570-5-104 
protokolü üzerinden dijital bir veri olarak gönderilir. 0 ise verinin analog bir veri olduğu 
anlamına gelir. 

• 8. Sütunda bulunan IEC-104 veri tipi için; 1 – Single Point, 2 – Double Point, 3 – 
Float, 4 – BitString32 gibi veri tiplerini ifade etmektedir. 

• 9. Sütunda bulunan IEC-104 scaling değeri, Modbus scaling değerinin üzerini 
uygulanır. 

 

Kullanıcı tarafından yapılan bu ayarlar ile, Modbus protokolü ile alınan veriler IEC 60870-5-

104 standardına uygun bir veri haline getirilmiş olur. 

1.4 IEC 60870-5-104 Veri Kontrol Katmanı 
Elde edilen IEC 60870-5-104 verilerinin kontrol edilerek gönderime hazır hale getirilmesi 

gerekir. Değiştiği zaman gönderilecek olan dijital veriler öncelikle yedeklenir ve yeni değerler 

geldiği zaman eskisine bakılarak kontrol edilir. Veri değişimi gözlemlendiyse o veriye ait IEC 

60870-5-104 parametreleri ile birlikte yeni değer veri gönderim katmanına iletilir ve yeni 

değerin yedeği alınır. Bu işlem aynı şekilde belirlenen sınır değerlerine göre analog değerlere 

de uygulanır. 
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Değerlerin yedeklenmesi ve yenileriyle kontrol edilmesi işlemi durmaksızın çalışır. Böylece 

veri değişimleri her zaman farkedilmiş olur, veri kaçırılmasının önüne geçilir. Bağlantı 

olmaması durumunda da veri değişimleri kaydedilir ve bağlantı sağlandığı anda yeni değerler 

gönderilir. 

Periyodik gönderim için ayarlanan veriler gönderme zamanı gelene kadar sürekli güncellenir 

ve gönderme zamanı geldiğinde veri gönderme katmanına iletilir. 

1.5 IEC60870-5-104 Veri Gönderme Katmanı 
Gönderilmesi gereken veriler bu katmanda TCP üzerinden bağlantı sağlanan kontrol tarafına 

standartlara uygun şekilde gönderilir. Gönderme esnasında sorun oluşan veriler kaydedilir ve 

daha sonra tekrar gönderilmek üzere sıraya konur. Bağlantıdan kaynaklı gönderme sorunu 

oluşuyorsa bağlantı katmanına bilgi iletilir ve bağlantı sonlandırılır. 

Verilerin gönderilmesi için birden fazla sebep bulunabilir. Bu sebep periyodik gönderme 

zamanının gelmesi, verinin değişmesi ya da kontrol tarafından gelen veri okuma isteği gibi 

farklı sebepler olabilir. Birden fazla sebep bulunuyorsa sebepler öncelik sırasına konur ve 

aynı zaman değerine ait veriler birden çok kez gönderilmez. Burada en öncelikli sebep 

kontrol tarafından sorgulanan verilerdir.  

Değiştiği zaman gönderilen verilerde IEC 60870-5-104 protokolü gereğince CoT değeri 

Spontaneous olarak ayarlanır ve CP56 zaman etiketiyle etiketlenir. Periyodik göndermeye 

ayarlanan veriler ise CoT değeri Periodic/Cyclic ayarlanır ve CP56 zaman etiketiyle 

etiketlenir. Böylece kontrol tarafı gelen verinin o ana ait olduğunu bilir ve zaman etiketiyle 

birlikte işleme tabi tutar. 

Kontrol tarafından gönderilen Interrogation ya da Read isteklerine yanıt vermek üzere ana 

kontrol modülü gelen mesajları sürekli kontrol eder. Eğer Interrogation isteği gelmiş ise 

dijital veriler hariç tüm analog veriler zaman etiketi olmadan gönderilir. Read isteğinde ise 

IOA, OA ve CASDU gibi bilgilere bakılarak uygun veri kontrol tarafına zaman etiketi olmadan 

iletilir. 

Kontrol tarafından gönderilen komutlar bu katmanda işleme alınır ve başka katmanları 

ilgilendiren komutlar ile ilgili bilgiler buradan başka katmanlara iletilir. Örneğin; IEC 60870-5-

104 protokolü üzerinden gönderilen ana kontrol modülü üzerinde bulunan bir çıkışın aktif 

edilmesi isteği bu katmanda değerlendirilir. Tüm bilgiler doğru gönderilmiş ve onaylanmışsa 

ana kontrol modülünün GPIO katmanına istek iletilir ve bu katmanda açma isteği yerine 

getirilir. 

Kontrol tarafından gönderilen IEC 60870-5-104 protokolü üzerinden başka cihazlara 

gönderilecek komutlar ile ilgili olarak kullanıcının ana kontrol modülü üzerinde bazı 

ayarlamalar yapması gerekebilir. Örneğin; IEC 60870-5-104 protokolü ile ana kontrol 

modülüne bağlı bir koruma rölesine gönderilecek açma/kapama isteği, koruma rölesine 

başka bir protokol aracılığı ile iletilecekse, iletilecek protokole ait açma/kapama verisinin de 

kullanıcı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Ana kontrol modülü gelen komut isteklerini 

bu ayarlar doğrultusunda değerlendirir ve yönlendirilmesi gereken komutlar hedefe hangi 

protokol üzerinden yönlendirilecekse komut bilgisi de o katmana iletilir. Bu şekilde ana kontrol 

modülünün farklı protokoller üzerinde rahatlıkla geçiş yaparak çalışması sağlanır. 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
İş Paketi çalışmaları tamamlanmış olup “Dağıtım Sistemleri İzleme ve Kontrol için Çerçeve” 
ara çıktısı oluşmuştur. 
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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 

 
2018/01nci Dönem başındaki durumu özetleyiniz 
2018/1. Dönem başında saha kurulumları ve canlı ortamda test edilebilmesi için gerekli 
çalışmalar tamamlanmış, saha kurulum ve test çalışmalarına başlanabilir durumdadır. 

 
2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
Bu iş paketinde proje kapsamında sahada pilot uygulamanın gerçekleştirileceği fider 

belirleme çalışmaları tamamlanmış, geliştirilen cihaza ait tüm testler seçilen pilot fider 

üzerinde yapılmıştır. 

Pilot fider olarak, Burdur ili ve bağlı köylerini besleyen Burdur Trafo merkezine ait Kozluca 

Fideri ve IM3 fideri seçilmiştir. 34,5 kV gerilimindeki her iki OG fider üzerinde toplam 20 

Güneş Enerjisi Santrali Bulunmaktadır.  

Her iki fider üzerinde bulunan 20 adet Güneş Enerjisi Santralinde proje kapsamında 

geliştirilen MCU montajları yapılmış, MCU’lar IEC 60870-5-104 protokolü üzerinden 

sahalarda bulunan GES’lere ait data logger’lar ile haberleştirilerek inverterlere aktif güç ve 

reaktif güç set değerleri verilmiş, inverterlerdeki değişim, fider üzerindeki gerilim ve güç 

faktöründeki değişimler gözlenmiştir. 
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Uygulama Esasları 

Pilot bölge uygulamaları temel olarak 3 bölümde incelenmektedir. 

• Kurulum noktalarının tespiti 

• Kurulumun gerçekleştirilmesi 

• İzleme sistemine entegrasyon 

Proje kapsamında bölgede yer alan GES’lerin şebeke bağlantı noktalarında bulunan RTU 

(Remote Terminal Unit)’lardan gerilim, aktif güç ve reaktif güç bilgileri temin edilmiştir. 

Ayrıca GES inverterlarına toplam 20 adet DataLogger kurulumu yapılmış ve bu sayede 

bölgede yer alan GES’lerin şebekenin gerilim regülasyonuna etkisi incelenmiştir. 

 

Bunların yanında, proje kapsamında merkezi kontrol yazılımı tarafından kısa zamanlı arz-

talep tahmini yapılacak ve bu tahmin şebekenin toplam arz-talebi şeklinde değil, dağıtım 

şebekesini belli kümelere alarak her bir küme için yapılmaktadır. Bu sayede ileriki 

zamanlarda gözlenebilecek aşırı yüklenme, gerilim düşümü gibi problemlerin önceden 

kestirilmesi ve gereken önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

1.1.1. İnverter Kontrolü ve Saha montajları 

1.1.1.1. MCU Ayarlarının Yapılması 

Her bir ünite Güneş santallerindeki data loggerlar ile aynı networke bağlı bir adet MCU ve 

SD karttan oluşmaktadır. 

1.1.1.1.1. MCU SD Kart Genel Ayarlarının Yapılması (Settings.txt) 

Öncelikle MCU’nun genel ayarlarının kaydedilebilmesi için Settings.txt dosyası yazılımsal 

olarak okunmalıdır. Settings.txt dosyasının içerisinde TCP protokolü ayarları, IEC 104 

protokolü ayarları, modbus TCP master ayarları test edilmiştir. 

 

Şekil 5-Ayarlar 
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1.1.1.1.2 MCU SD Kart İnverter Ayarlarının Yapılması (cihazlar.txt) 

MCU’nun inverterleri okuyabilmesi için SD kart içerisindeki cihazlar.txt dosyası yazılımsal 
olarak okunarak işlenmektedir. cihazlar.txt dosyası okunduktan sonra markalara göre 
değişen inverterlerin modbus TCP ve IEC 104 ayarları set edilmiştir. 
 

 

Şekil 6-Cihazlar 

1.1.1.2. Test Düzeneğininin Hazırlanması 

Uygulanacak olan sistem kapsamında belli bir test düzeneğinin hazrılanmıştır. Bu bağlamda 
test düzeneğinin hazrılanması sırasında izlenmiş adımlar aşağıdaki gibidir. 
 

• SD kart adaptörü ile SD kartlar içerisine “settings.txt” ve “cihazlar.txt” dosyları atılmış 
ve ayarları yapılmıştır 

• Önceden montajı yapılan MCU cihazının firmware güncelemesi için bilgisayar 
bağlantısı yapılmıştır. 

• MCU ile data logger ethernet kablosu ile aynı networke bağlanmıştır. 

• MCU’nun IP adresi alıp almadığını kontrol için bilgisayar MCU cihazına bağlıdır. 

• GES’lere ait data loggerın inverterlerle aynı network switchi üzerinde bağlantısı 
vardır. 
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Şekil 7-MCU montajı 

1.1.1.3. Test Prosedürü 

Hazırlanmış olan test düzeneği üzerinde aşağıdaki adımlarla doğrulama işlemleri 
yapılmıştır. 
 

• SD kartlar MCU’nun SD kart soketlerine yerleştirildi. 

• SD kart adaptörü ile SD kartlar içerisine “settings.txt” ve “cihazlar.txt” dosyları atıldı 
ve ayarları yapıldı. 

• Bilgisayardan MCU’ nun IP adresi alıp almadığı kontrol edildi. 

• MCU ile aynı networkte olan inverterlerin Modbus TCP Slave ile okunması sağlandı 

• Okunan verilerin Inavitas DERMS modulüne periyodik olarak  IEC 104 protokolü ile 
gönderilmesi sağlandı. 

• Inavitas DERMS yazılımından MCU’ya P ve Q set değerlerinin gelip gelmediği 
kontrol edildi. 

• Gelen P ve Q set değerleri Modbus TCP protokolü üzerinden single veya multiple 
yazma işlemi sağlandı. 

• Sonrasında inverterlerin verilen set değerinde çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. 

• İnverterde gerçekleşen set değeri İnavitas DERMS modlüne gönderilip 
gönderilmediği kontrol edildi. 
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Şekil 8-Sistem Yapısı Blok Şeması 

1.1.1.4. Saha Montajları 

Uygulamanın gerçekleştirildiği santraller ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 
Toplamda 20 santral üretim fideri üzerindeki gerilim ve güç faktörü regulasyonunu sağlamak 
için kullanılmıştır. Santrallerin güç bilgileri, veri kontrol yöntemleri, IP bilgileri ve santralden 
gerekli reaktif güç talep bilgisinin ulaştırılacağı, çıkış güçlerinin ayarlanması için belirli 
değerlerle algoritma yoluyla set değerlerinin gönderileceği inverterlerin tip bilgileri de 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 1-Santral Bilgileri 
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Saha uygulamsı kapsamında inverterlerin bilgilerini edinmek, haberleşmeyi sağlamak için 

belirli noktalarda, kök merkezlerinde MCU montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar ile ilgili 

görseller aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 9-Montaj Görünümleri 
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1.1.1.5. Saha Uygulaması Sonuçları 

Aşağıdaki örneklerde santrallere belirli set bilgileri gönderilmiştir ve bunun sonucunda 
alınan geri dönüşler izlemiştir. Aşağıdaki iki uygulamada aktif gücün sınırlanması için 
işlemler gerçekleştirilmiştir sonraki durumda olıuşan değerler şekillerdeki gibidir. 
 

 

Şekil 10-%30P Sınırlaması için OG Ölçümler (1000kW*%30=300kW) 

%30 olan aktif güç talebi %40 değerine set edildiğinde gerilim ve reaktif güçte olan değişim 
Şekil 15’de görülmektedir. Burada yapılan işlem şu anlama gelmektedir, 1MW olan santral 
gücü %30’luk aktif güç talebi bulunularak 300kW seviyesine düşürülmüştür, daha sonra 
%40’lık bir talep oluşturularak 400kW seviyesine çekildiğinde gerilimde oluşan değişim 
izlenmiştir. Aynı işlemler reaktf güç talepleri oluşturularak da gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Şekil 11-%40P Sınırlaması için OG Ölçümler 

Alttaki diğer iki uygulamada reaktif güç ayarlaması için uygulamalar yapılmıştır, talep reaktif 

güçler oluşturulmuş gerekli set değerlerinin gönderilmesinden sonra şekillerdeki ölçüm 

değerleri elde edilmiştir.  

 

Şekil 12-%10 İndüktif Talep için OG Ölçümler(100kVAr+ Yaklaşık 30-35kVAr Trafo Etkisi) 

 

 

Şekil 13-%10 Kapasitif Talep için OG Ölçümler(-100kVAr+Yaklaşık 30-35kVAr Trafo Etkisi) 
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Başka bir örnek olarak Şekil 18’ de gün içinde üretimde gauss eğrisi karakteristiği gösteren 
güneş enerjisi santrallerinin üretimlerinin azaldığı eğri periyodunun 12:00-18:00 aralığında 
üretim bitmek üzereyken gerçekleştrilmiş olan %10’luk indüktif talep oluşturulması 
işleminden sonra üretim hattının nominal gerilim değeri olan 31.5kV elde edilmiştir. 

 

Şekil 14-Santral Üretiminin Düştüğü Durumda %10 İndüktif Talep 

Yapılan set işlemleri ile ilgili olarak uygulama alanındaki bazı inverterlerin set değerine bağlı 

olarak çıkış değişimleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 

Tablo 2-İnverter Verilerinin MCU Üzerinden 104 ile İzlenebilirliği 
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Tablo 3-%30 Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güçler 

 

Tablo 4-%40P Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güçler 
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Tablo 5-%10 Kapasitif Q Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güç Faktörleri(Her Bir İnverterden 3kVAr İstendiği 
Durum) 

 

Tablo 6-%10 İndüktif Q Set Değeri Sonrası İnverter Bazlı Güç Faktörleri(Her Bir İnverterden 3kVAr İstendiği 
Durum) 

 

 

Gerçekleşen çıktıları belirtiniz: 
 
2018/1.Dönem içerisinde proje kapsamında geliştirilen MCU’ların Geüneş Santrallerindeki 
inverterlerin kontrolünü yapabildiği ve IEC 60870-5-104 protokolü ile istenilen verilerin 
dataloggerlar üzerinden okunup yazılabildiği görülmüştür. 
 

Bu iş paketi tamamlanmıştır. 
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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 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Proje Yönetimi iş paketi kapsamında bir önceki dönem içerisinde projenin yönetimi ve 
ilerlemesi adına tüm ortakların katıldığı değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu değerlendirme toplantıları kapsamında; 

- Proje bütçesi kontrolü ve takibi 
- Proje iş planı kontrolü ve takibi 
- Görev paylaşımı ile sorumlulukların belirlenmesi ve ilgili proje ekiplerine 

duyurulmasına 
ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 
2018/1. 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 telekonferans toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Diğer taraftan saha uygulamaları ve canlı testler için saha ekiplerin montaj, test ve devreye 

alma ile birlikte idari alanda da yönetim planları gerçekleştirilerek projenin hedeflere 

başarılı bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.  

 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu dönem içerisinde bu iş paketi tamamlanmış olup ara çıktısı yoktur. 
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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 

 
2018/1. Dönem başındaki durumu özetleyiniz : 
 
Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında bir önceki 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. 

2018/1. Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız : 
 
2018/1.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 

platformunda yıllık raporlamalar için gerekli bilgiler iletilmiştir. 

 

Diğer tarafdan Uppsala Üniversite ve proje ortakları ile birlikte proje kapsamında yeni 5 

adet yayın oluşturulmasına destek verilmiştir.Bu yayınlar aşağıda sırasıyla verilmektedir. 

 

• Ensemble state estimation based convex optimal power flow control 

• MPC-Based Voltage/Var Optimization with ensemble state estimation for 

distribution grid 

• Optimal power flow based distributed controller employing ensemble based states 

• Solar ensemble forecasting for distribution power system volt and var control 

• Implicit Particle Filter for Power System State Estimation with Large Scale 

Renewable Power Integration 

 
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz : 
 
Bu dönem içerisinde bu iş paketi tamamlanmış olup ara çıktısı yoktur. 
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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. 
 

T4E Enerji ve Oto. Sis. Elektrik Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 
AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 

 
T4E Enerji ve Oto. Sis. Elektrik Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ilgili iş paketlerine 
ilişkin dönem çalışmalarına ait detaylar aşağıdaki gibidir. 
 
İş Paketi-3: Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi: 

• Volt/VAr/Demand Kontrolü ve En İyilenmesi için algoritma geliştirilerek iyileştirmeler 
yapılmıştır. 

• Bir önceki dönem de üretim tahminleme konusunda yürütülen çalıştırmalar 
geliştirilmiştir. 

• Volt/VAr Demand kontrol modül olarak yazılım kapsamına dahil edilmiştir. 

• Pilot bölgede kurulumları gerçekleştirilmiş ve verilerin toplanılması sağlanılmıştır. 

• Pilot bölge kurulumları ile birlikte canlı testler gerçekleştirilmiştir. 
 
İş Paketi-4: Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

 
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. 

 
İş Paketi-5: Geliştirilen Sistemlerin Test Sahasında Gösterimi: 
İş paketi kapsamında çalışmalar Kasım 2017’de başlamıştır. 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.  
Pilot bölge uygulamaları temel olarak 3 bölümde incelenmektedir. 
• Kurulum noktalarının tespiti 
• Kurulumun gerçekleştirilmesi 
• İzleme sistemine entegrasyon 
Proje kapsamında bölgede yer alan GES’lerin şebeke bağlantı noktalarında bulunan RTU 
(Remote Terminal Unit)’lardan gerilim, aktif güç ve reaktif güç bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca 
GES inverterlarına toplam 20 adet DataLogger kurulumu yapılmış ve bu sayede bölgede yer 
alan GES’lerin şebekenin gerilim regülasyonuna etkisi incelenmiştir. Test prosedürleri ile 
birlikte canlı ortam testleri tamamlanmıştır. 
 
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 telekonferans toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  
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Diğer taraftan saha uygulamaları ve canlı testler için saha ekiplerin montaj, test ve devreye 

alma ile birlikte idari alanda da yönetim planları gerçekleştirilerek projenin hedeflere başarılı 

bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.  

 
İş Paketi-7: Yayılım Faaliyetleri 
Yayılım faaliyetleri kapsamında proje çalışmaları süresince elde edilen analizler makale ve 
yayınlara dönüştürülerek, bu yayınlar ile farklı ülkelerde gerçekleşen kongre / fuar / 
konferans gibi etkinliklere katılımlar sağlanarak proje prototipinin yayılması ve ticarileşmesi 
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid+ etkinlikleri ile de 
proje hakkında iletişim kurulan diğer firmalara bilgiler aktarılmıştır. 
Bu kapsamda proje süresince katılım gerçekleştirilen ve/veya yayın gönderilen etkinlikler; 

• European Utility Week, Amsterdam HOLLANDA 

• All Energy, AVUSTRALYA 

• ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul TÜRKİYE 

• 2017 Bilişim Zirvesi, Ankara TÜRKİYE 

• EMO, V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir TÜRKİYE 

• EIF Uluslararası Enerji Kongresi, Ankara TÜRKİYE 

• ICSG Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı, İstanbul TÜRKİYE 

• IEEE Middle East Electricity Dubai UAE 

• 57th IEEE Conference on Decision and Control 2018 

• 17th IEEE International Conference on Smart Technologies 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2017 

• AGU Fall Meeting, New Orleans, Dec 2017 

• 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga 
Technical University 

• International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS on. IEEE, 2018 

• 8th Solar integration workshop Stockholm 2018 
 
İş Paketi-8: Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi: 
2018/1.Dönem içerisinde Era-Net Bilgi Topluluğu Yönetimi iş paketi kapsamında 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 platformunda yıllık raporlamalar için 

gerekli bilgiler iletilmiştir. 

Diğer tarafdan Uppsala Üniversite ve proje ortakları ile birlikte proje kapsamında yeni 5 adet 

yayın oluşturulmasına destek verilmiştir.Bu yayınlar aşağıda sırasıyla verilmektedir. 

• Ensemble state estimation based convex optimal power flow control 

• MPC-Based Voltage/Var Optimization with ensemble state estimation for distribution 

grid 

• Optimal power flow based distributed controller employing ensemble based states 

• Solar ensemble forecasting for distribution power system volt and var control 

Implicit Particle Filter for Power System State Estimation with Large Scale Renewable 
Power Integration  
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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 

1 33,39 1.80 14.77 18.62 

Proje destek karar yazısında 
çalışmaların 30 Adam*ay ile 

sınırlandırılmış olması  

2 21,3 1.80 13.41 7.89 

5 0,40 0,30 0,40 0 

6 1,45 0,18 0,73 0.72 

8 1,45 0.12 0,67 0.78 

TOPLAM 57,99 4,20 29,98 28.01 
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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 içerisinde alımı gerçekleştirilen malzeme gideri bulunmamaktadır. Sapma yoktur. 

 
 
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 içerisinde alımı gerçekleştirilen malzeme gideri bulunmamaktadır. Sapma yoktur. 

 
 

2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Gider Kaleminin Türü Gerçekleşme Dönemi Sapmanın Gerekçesi 

Baskı Devre Kartı 2018 / 1. Dönem Sapma gerçekleşmemiştir. 

YMM Rapor Hazırlama 2018 / 1. Dönem Sapma gerçekleşmemiştir. 

Modem 2018 / 1. Dönem Sapma gerçekleşmemiştir. 
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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 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

2 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

3 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

4 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

5 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

6 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

7 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 

8 
01.02.2016 
30.06.2018 

01.02.2016 
30.06.2018 

29 Ay 29 Ay - - 6 Ay %80 %100 
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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 01.02.2017 - 

Volt/Var/Talep kontrolü ve en iyileme 
modelleri 

01.06.2017 - 31.08.2017 31.08.2017 - 

Geliştirilen sistemin diğer sistemler ile 
entegrasyonu (Entegre Sistem) 

01.10.2017 - 31.10.2017 31.10.2017 - 

Test Raporu 01.04.2018 - 31.05.2018 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/bütçe değişikliği bulunmamaktadır. 

 
 
2.3. PROJE YÖNETİMİ 
 

 
1. Proje yönetimi hem kuruluş dahilinde hem de uluslararası proje kapsamında 

planlandığı gibi yürümekte midir? Değerlendiriniz. 
 
2018/1.Dönem içerisinde gerçekleştirilen proje yönetim çalışmaları İş Paketi-6: Proje 

Yönetimi bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

Söz konusu iş paketi kapsamında da belirtildiği üzere ilgili dönem içerisinde 

gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar iş planı dikkate alınarak planlanmış ve dönem 

başında değerlendirme toplantısı yapılarak, faaliyetlere ilişkin yol haritaları oluşturulmuş ve 

proje ekibine gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Proje yönetim metadolojisi takip edilerek 

proje iş paketleri hedefler doğrultusunda başarıyla sonuçlandırılmıştır. 
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3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI 
 
3.1 

 
Dönem içinde projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız. 
 
İş Paketi_1 kapsamında yürütülen çalışmalar boyunca donanım geliştirme faaliyetlerinde 
şirket ve proje ortakları önemli arge kazanımları elde etmiş olup firmanın bundan sonra 
yapmayı planladığı yeni Ar-Ge projelerine önemli bir destek sağlamanın yanısıra yeni 
donanım geliştirime ve donanımların dış saha ile haberleşme teknolojileri konusunda 
ilerleme kaydedildi ve yeni teknolojiler hakkında bilgi birikimi sağlandı. 
 
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. 
 
İş paketi – 3 2018 itibari ile proje kapsamında hem Volt / VAr Demand kontrolü algoritması 
geliştirilmesi hemde güneş enerjisi üretiminin tahminlemesi çalışmaları yürütülmüş ve 
tamamlanmıştır. Tahminleme model ve hespalamalar detaylı olarak incelenmiştir. Diğer 
taraftan sürekli gelişen yazılım teknolojileri takip edilerek yazılım geliştirme süreçleri daha 
verimli ve daha kaliteli sürdürülmeye çalışılarak firma verimliliğine katkıda bulunmuştur. 
 
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 alışverişi yapılmıştır. Aynı zamanda EraNet Smart Grid 
Plus kapsamında düzenlene yurtdışı proje toplantılarında projenin kazanımları, ilerleme 
durumu ile ilgili bilgiler komite ve diğer proje sahibi şirketler ile paylaşılmıştır. 

 
 
3. 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. 

 


