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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi 2. Dönem Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # EBİS Yükümlülük No: 950961 

Başvuru Sahibi: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (DEDAŞ) 

Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa Yolu üzeri 3. Km Kayapınar/ Diyarbakır 

Proje Adı: Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarım Projesi 

Proje Bölgesi: Dicle EDAŞ Sorumluluk Sahası 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Sorumlusu: Sevban Faruk ALP 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: Sevban.alp@dedas.com.tr – +90 553 034 8007 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

DEDAŞ koordinatörlüğünde yürütülen “Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarımı” projesinin ikinci 6 

aylık döneminde gerçekleşen çalışmalar, bu rapor kapsamında (2. Ara Rapor) özetlenmiştir. Proje önerisine 

göre projenin ikinci 6 aylık dönemi 4, 5 ve 6’ncı iş paketlerini kapsamaktadır. COVID-19 Pandemisi mücbir 

sebebi kapsamında ülke genelinde getirilen kısıtlamaların etkisi, projede kullanılan/kullanılacak malzemelerin 

tedarikinde yaşanan uluslararası kaynaklı gecikmeler ve gümrük süreçlerindeki öngörülemeyen zaman 

kayıplarının da etkisiyle proje için 08/01/2021 tarihinde E-50017665001100-604.01.03-409 sayılı resmi 

yazıyla 6 aylık ek süre talebinde bulunulmuştur. Bu nedenlerle ikinci 6 aylık dönem kapsamında İP-4 (Prototip 

Çalışması ve Montaj) iş paketi tamamlanmıştır. İlave olarak istenen 6 aylık ek süre kapsamında ise İP-5 (Saha 

Uygulama – Test ve Onarım) ve İP-6 (Bilgilendirme ve Paylaşım) iş paketlerinin tamamlanması 

planlanmaktadır.  

İP-4 (Prototip Çalışması ve Montaj) kapsamında direklerde kullanılacak aydınlatma armatür tasarımı, LED 

ışık kaynağı tasarımı, Işık iletimini sağlamak üzere 10 metrelik fiber optik lif yapısı ile ışık toplama ve 

muhafaza tasarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda: (1) Direkte kullanılacak aydınlatma armatürü 

tasarımı, (2) Işık kaynağı tasarımı (LED Çip Seçimi, LED PCB Tasarımı, LED Sürücü Seçimi, Soğutucu 

Tasarımı, Termal analiz çalışmaları), (3) Işığın fiber liflerde taşınması ve test edilmesi, (4) Işık toplama ve 

muhafaza sistemi tasarımı (Mercek ve Muhafaza sistem tasarımı), ve son olarak (5) Isıl analiz çalışmaları 

yapılmıştır. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalar dikkate alındığında COVID-19 salgını nedeniyle proje planında 6 aylık bir 

gecikme planlanmıştır. Ancak 6 aylık gecikme haricindeki projenin ana unsurlarının proje planına uygun 

olarak ilerlediği değerlendirilmektedir. Projenin bundan sonraki aşamasında Prototip-A ve Prototip-B 

bileşenlerinin üretilerek nihai montajının tamamlanması ve ardından saha test aşamasına geçilmesi 

planlanmaktadır. Sahadan alınan sonuçlardan sonra ise Bilgilendirme ve Paylaşım iş paketinin tamamlanması 

ve bu kapsamda nihai proje sonuç raporunun oluşturulması yapılacaktır. 
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B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Raporda B1 bölümünde ifade edildiği üzere COVİD-19 Pandemisi nedeniyle projenin ikinci 6 aylık 

döneminde İP-4 iş paketi kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede öngörülen zaman çizelgelerine 

göre proje önerisindeki İP-4 iş planı, bu kapsamda yapılan çalışmalar ile gerçekleşme yüzdesi aşağıda 

değerlendirilmiştir. 

İş Paketi No ve İş Paketi Adı İP4- Prototip Çalışması ve Montaj 

Projede Öngörülen Süre (Ay) 2 Ay (7. Ay Başı-8.Ay Sonu) 

2. Ara Rapor Kapsamında Tamamlanması Gereken 

Kısım (%) 

%100 

1. Ara Rapor Kapsamında Tamamlanan Kısım (%) %80 

İlgili İş Paketinde Sapma Var mı? Evet 

Sapma Var İse; Gerekçesi ve Nasıl Giderileceği 

1. COVID-19 salgınının ülke genelinde yayılımının en aza indirilebilmesi maksadıyla uyulması 
zorunlu tedbirlerden dolayı ve proje ekibinde yer alan bazı proje çalışanlarının kendisi 

ve/veya birinci derece yakınlarının COVID-19 salgınından doğrudan etkilenmesi nedeniyle 

proje adam/ay oranları beklenenin altında gerçekleşmiştir. 
2. Yine COVID-19 nedeniyle Prototip-A ve Prototip-B’nin fiziki üretimi için gerekli olan 

malzemelerin temin zincirinde aksaklıklar yaşanmıştır. Bu nedenle Prototip-A ve Prototip-

B’nin çalışma koşulları laboratuvar ortamında gerçekleştirilerek ilk aşama test sonuçları elde 

edilmiştir. 
3. Projenin gerçekleştirilmesinde personel veya teknik bir eksiklik bulunmamaktadır. Pandemi 

nedeniyle karşılaştığımız iş yavaşlama sürecinden kaynaklanan eksiklik, 6 aylık ek süre ile 

rahatlıkla giderilebilecektir. 
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B.3. İş Paketleri 

Bu başlık altında proje önerisinde yer alan iş paketleri ve bu iş paketleri kapsamında yapılan detaylı çalışmalara 

yer verilmiştir. Ayrıca, her bir iş paketi için gerçekleşen adam/ay oranları, gerçekleşen çıktılar ve bu 

gerçekleşen çıktıların proje teklifinde yer alan öngörülerle kıyaslanması aşağıdaki tablolarda her bir iş paketi 

için ayrı ayrı verişmiştir. 

İş Paketi No 

ve Adı 

İP4- Prototip Çalışması ve Montaj 

İş Paketi 

Çıktıları 
Önerideki Çıktılar Gerçekleşen Çıktılar 
Prototip-A ve Prototip-B için 
üretim kalıpları 
çıkarılacaktır. LED 
armatürler, ayna ve 
merceklerin direklere montajı 
tamamlanacak ve ilk ürünler 
elde edilecektir. 

Prototip-A ve Prototip-B direk üretimleri için tasarımlar 
tamamlanmış olup, üretim ile ilgili muhtemel paydaş 

adaylarıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. LED armatür, 

ayna ve mercek tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanmış 
olup, ilk denemeler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Işık toplama ve muhafaza sistemi tasarımından sonra 

Işığın fiber liflerde taşınması laboratuvar ortamında test 
edilmiştir. Son olarak ise tasarlanan sistemin ısıl analiz 

çalışmaları tamamlanmıştır ve tasarlanan sistemin uygun 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

İş Paketi Çıktılarındaki Sapmalar ve Revizyonlar 

Teknik anlamda hedef çıktılarda herhangi bir sapma bulunmamaktadır, süre açısından ise toplam proje 

süresi için 6 aylık ek süre talebimiz bulunmaktadır. 

Adam/Ay 

Oranları ve 

Nasıl 

Harcandığı 

Paydaş Adı Adam-

Ay 

Nasıl Harcandı 

Dicle EDAŞ 1 Prototip-A ve Prototip-B için fiziki üretimin 

gerçekleştirilmesi için teknik paydaş ile ortak 

çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar 

kapsamında direklerin kalıp tasarımları, döküm ve 
kaplama işlemleri ile ürünün teknik özelliklerine 

yönelik ön çalışmalar tamamlanmıştır.  

Teknik Paydaş 3 Prototip-A ve Prototip-B üzerine, LED armatür, 
fiber optik lif/kablo, yansıtıcı, ayna ve 

merceklerinde analiz raporlarından sonra 

laboratuvar koşullarındaki test sisteminde teorik 

prototip modelleri tamamlanmıştır. Gerçek 
koşullara yönelik fiziki üretim ve montajlama 

çalışmaları halen devam etmektedir. 

İş Paketi Kapsamında Yapılan Çalışmaların Detayı 

İP-4 (Prototip Çalışması ve Montaj) kapsamında; (1) Direkte kullanılacak aydınlatma armatürü tasarımı, (2) 
Işık kaynağı tasarımı (LED Çip Seçimi, LED PCB Tasarımı, LED Sürücü Seçimi, Soğutucu Tasarımı, 

Termal analiz çalışmaları), (3) Işığın fiber liflerde taşınması ve test edilmesi, (4) Işık toplama ve muhafaza 

sistemi tasarımı (Mercek ve Muhafaza sistem tasarımı), ve son olarak (5) Isıl analiz çalışmaları yapılmıştır. 
Bu kapsamda yapılan çalışmaların ayrıntıları aşağıda verilmiştir. 
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1. DİREKTE KULLANILACAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ TASARIMI 

LED ışık kaynaklarından çıkan ışık, fiber optik lifler yardımıyla 10m yükseklikteki direğin tepesine 

taşınmaktadır. Satın alımı gerçekleştirilen fiber optik sistem, her birinde 0,75mm’lik 50 adet lif olmak üzere 

toplam 20 adet fiber optik kablodan oluşmaktadır. Her bir ışık kaynağından 20 adet fiber lif kablo çıkmak 

üzere toplam 100 adet uçlarında sonlandırıcı bulunan fiber optik kablo direğin üst kısmına ulaşmaktadır. Bu 

armatürlerde Prototip A (otoyol tasarımı) ve Prototip B (yaya kaldırımı da olan yollar) özelliklerine uygun 

olarak armatürlere ulaşacak olan fiberlif kablo sayısı değişken olacaktır. Fiber liflerin ucundaki ışık ile yol 

aydınlatmasını sağlamak için bir yol aydınlatma armatürü tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. 2 gidiş 2 dönüşlü 

4 şeritli otoyollarda kullanılmaya uygun olan Prototip A’da kullanılacak olan armatürlerde 100 çıkış bulunacak 

ve bu çıkışların tümü kullanılabilecektir. Kenarında yaya kaldırımı da olan yollarda kullanılabilecek Prototip 

B’de ise ışık kaynağından çıkacak 100 farklı kablo lifinin, 20 tanesi kaldırımı, geri kalan 80 tanesi de yolu 

aydınlatacak şekilde tasarlanacaktır. Prototip B’de kullanılacak armatürlerde 100 çıkış noktası olsa bile bu 

çıkış noktalarından rastgele seçilen 80 veya 20 tanesi aydınlatma için kullanılabilecektir. Tasarlanan yol 

aydınlatma armatürü Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1: Fiber lifler için tasarlanan yol aydınlatma armatürü 

Armatüre ulaşan her bir lif demeti için sonlandırıcı ile aynı çapta olacak şekilde delikler açılmıştır. Bu 

deliklerden sonlandırıcılar geçirilerek ışığın yol yüzeyine doğru yönlendirilmesi sağlanmıştır. Fiber optik 

sitemlerde kabloların keskin kıvrımlarla taşınması ışık taşıma verimini düşüren bir etkendir. Bu nedenle fiber 

optik demetlerin bu deliklere taşınmasında keskin dönüşleri olabildiğince azaltmak için armatürün üst kısmı 

yeterince geniş tutulmuştur. Bu kısımda ayrıca istenmeyen burkulmaları önleyecek ve fiber demetleri taşıyacak 

kafes şeklinde yapılar kullanılmıştır. 

Yol aydınlatma kriterlerine uygun bir aydınlatma yapılabilmesi için ışığın çıkacağı bu deliklerin önlerine 

uygun lensler monte edilecektir. Kullanılacak lens yapısı Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2: Tasarlanan armatürde kullanılacak lens yapısı 

Kullanılacak lensler aydınlatılacak yola uygun ışık dağılımını verecek 2x6 yapıda multi-lenslerden 

oluşmaktadır. Bu lensler armatürün ilgili yüzeyine vidalanmak suretiyle monte edilmektedir. Delik açıklıkları 

lens yerleşimine uygun olacak şekilde minimum aralıklara göre dizayn edilmiştir.  

Armatürün direğe tutturulması için armatür gövdesine tutturulmuş silindir bir yapı tasarlanmıştır. Bu yapı, 

içerisinden tüm fiber demetlerin geçeceği çapta tasarlanmıştır. Aynı zamanda üzerindeki vidalar sayesinde 

direğe kolayca monte edilebilmektedir. 

2. IŞIK KAYNAĞI TASARIMI 

2.1. LED Çip Seçimi 

Tasarlanacak olan ışık kaynağının yüksek etkinlik faktörüne sahip olması elektriksel verimin yüksek olmasını 

sağlayacaktır. Bu sayede LED çip girişinden çekilen elektriksel güç çıkışta maksimum ışık akısına 

dönüşecektir. Cree firmasının yüksek etkinlik faktörüne sahip farklı ürünleri LED çipleri bulunmaktadır. Proje 

kapsamında Şekil 3’te verilen XP-G3 serisi beyaz renkli bir LED çip seçilmiştir.  

 

Şekil 3: Cree firmasına ait XP-G3 White model LED çip 

Projede kullanılacak olan LED çipin özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1: Cree firmasına ait XP-G3 White model LED çip özellikleri 

Ürün İsmi Renk Sıcaklığı 
Işık Akısı 

CRI Gerilim Akım 
25 oC 85 oC 

XPGDWT-01-0000-00M50 6000K 172 lm 187 lm 70 2,70 V 0,350 A 

 

LED çip 6000K renk sıcaklığına sahiptir. LED çipin gücü; 

𝐺üç = 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝐴𝑘𝚤𝑚 

𝐺üç = 2,70 ∗ 0,350 = 0,945𝑊 

LED çipin etkinlik faktörü ise; 

𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü (
𝑙𝑚

𝑊
) =

𝐼ş𝚤𝑘 𝐴𝑘𝚤𝑠𝚤

𝐺üç
 

𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü =
187𝑙𝑚

0,945𝑊
= 197,88

𝑙𝑚

𝑊
 

olarak hesaplanır. Görüldüğü üzere seçilen çip yüksek etkinlik faktörüne sahiptir. 

2.2. LED PCB Tasarımı 

Işık kaynağının en önemli parçalarında bir tanesi LED çiplerin bulunduğu PCB devresidir. Bu devrede 100 

adet LED çip kullanılarak ihtiyaç duyulan ışık akısı elde edilecektir. Literatürde seri ve paralel kol bağlantıları 

kullanılarak LED çip bağlantıları yapılmaktadır. Bu bağlantıların her birinin kendine göre avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan paralel bağlantı düşük gerilimde çalışma sağlarken paralel kollardaki 

akım paylaşım sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda ise hem ışık akısı hem de termal problemler 

meydana gelmektedir. Buna karşın seri bağlantıda ise yüksek gerilim problemi varken her LED çipten aynı 

seri kol akımı geçeceği için en etkin çalışma şekli sağlanmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak olan 100 

adet LED çip seri olarak bağlanarak istenilen çalışma şartları elde edilmiştir. Şekil 4’te bu bağlantı 

gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere ana kol akımı 0,35A ve çalışma gerilimi 270V’tur. 
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Şekil 4: LED çip seri bağlantı şeması 

Şematik tasarım yapıldıktan sonra PCB devre tasarım aşaması gelmektedir. Şekil 5’te tasarımı yapılan 

PCB’nin 2 boyutlu görüntüsü verilmiştir.  

 

Şekil 5: PCB devrenin 2 boyutlu görüntüsü 
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Şekil 6’da ise PCB devrenin 3 boyutlu görüntüsü verilmiştir. Bu şekilden görüldüğü üzere LED çipler açılı 

şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca her bir çip arası bağlantı yapılırken minimum elektriksel direnç oluşturmak 

için bakır yollar (Açık yeşil) maksimum kalınlıkta olacak şekilde çizim yapılmıştır. Kesit alan arttığı için bakır 

yolların dirençleri azalacaktır.  

  

Şekil 6: PCB devrenin 3 boyutlu görüntüsü 

 

2.3. LED Sürücü Seçimi 

Tasarlanan LED PCB devresine enerji sağlamak için LED sürücüye ihtiyaç duyulmaktadır. LED sürücü olarak 

piyasada Osram, Phiips, Tridonic, Meanwell gibi farklı markalarda LED sürücü güç kaynakları bulunmaktadır. 

Bu marklar arasında bulunan Meanwell LED sürücü güç kaynakları fiyat performans açısından uygun olduğu 

için Meanwell markası seçilmiştir. 

Seçilen LED sürücünün tasarlanan LED PCB devresine uygun olması gerekmektedir. LED çip bağlantı 

şemasından görüleceği üzere çalışma gerilimi olarak 270V ve çalışma akımı olarak 0,35A sağlayabilen ve 

görseli Şekil 7’de verilen bir LED sürücü seçilmiştir. Seçilen sürücünün akım ayar modunun bulunması ışık 

akısının ayarlanabilmesine olanak sağlayacaktır.  

 

Şekil 7: LED sürücü 
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Seçilmiş olan sürücüye ait teknik özellikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: LED sürücüye ait teknik özellikler 

Ürün İsmi Çalışma Gerilimi Çalışma Akımı Verim Akım Dalgalılığı 

MW-XLG-200-L-A 142-285V 350mA-700mA %93 %3 

 

LED çipler sabit akım sağlayabilen sabit akımlı LED sürücü ile sürülmesi gerekmektedir. LED sürücünün 

önemli özelliklerinden birisi akım dalgalılığın çok küçük olmasıdır. Çünkü LED çiplerin çalışma 

karakteristikleri gereği akımdaki küçük dalgalanmalar gerilimde büyük dalgalanmalara sebep olacaktır. Bunun 

sonucu olarak üretilen ışık titreşim etkisi gösterecektir. Seçilen sürücüde bu değer %3 gibi küçük bir değerdir. 

Ayrıca yüksek verime sahiptir. Sürücü akım ayar özelliğine sahiptir. Bu sayede ışık akısının ayarlanması 

sağlanacaktır. 

2.4. Soğutucu Tasarımı 

LED çiplerin çalışma esnasında sıcaklıkları değişkenlik göstermektedir. LED çipin zarar görmemesi için çip 

sıcaklığının belirli bir değerin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Bunun için soğutucu kullanılarak LED çip 

sıcaklıkları kontrol altına alınabilir. Proje kapsamında tasarlanacak olan ışık kaynakları için Şekil 8’de verilen 

soğutucu kullanılmıştır. Bu soğutucuya ait farklı yönlerden görünümü aşağıda detaylı şekilde verilmiştir. PCB 

çapı 300 mm ve soğutucu çapı 325 mm olarak tasarım yapılmıştır.  

 

Şekil 8: Soğutucuya ait tasarım görüntüleri 
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3. TERMAL ÇALIŞMALAR 

LED çiplere enerji uygulandığında hem ısı hem de ışık üretmektedir. Giriş gücünün yaklaşık %75 oranındaki 

kısmı ısıya dönüşmektedir. Bu ısıdan dolayı yukarıda şekilde verilen soğutucunun kullanılması bir 

zorunluluktur. Kullanılacak olan bu soğutucunun LED çip sıcaklığının belirli bir değeri aşmasını engellemesi 

gerekmektedir. Proje kapsamında LED sıcaklığının maksimum sınır değeri 70oC olarak alınmıştır. Ayrıca PCB 

üzerinde 1W gücünde, 0,75 Watt kaybı olan 99 adet ışık kaynağı kullanılmıştır. Bu LED sisteminin toplam 

kaybı 74,25W’tır. Bu kayıp güç PCB üzerinde sıcaklık artışına sebep olmaktadır. Farklı tipte soğutucular 

kullanılarak analizler yapılmıştır ve aşağıda verilmiştir.  

3.1. Analiz Sonuçları 

Soğutucu tipi olarak 100mm ve 150 mm kanat yüksekliği ile parçalı ve bütün kanat tipi kullanılmıştır. 

 

3.1.1. Bütün ve 100mm Alüminyum kanat yüksekliği ile sıcaklık dağılımı 

İlk analizde 100 mm bütün tipte kanat kullanılarak analiz yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

Bu analize göre maksimum 73oC sıcaklık değerine ulaşılmıştır. Maksimum sıcaklık LED çiplerin bağlı olduğu 

kısımda oluşurken soğutucunun en altındaki en soğuk kısımda 71,5oC sıcaklık değerine ulaşılmıştır. 

 

Şekil 9: 100mm kanat yüksekliği için termal analiz sonucu 

3.1.2. Parçalı ve 100mm Alüminyum kanat yüksekliği ile sıcaklık dağılımı 

İkinci analizde 100mm parçalı tipte kanat kullanılarak analiz yapılmış ve sonuçları Şekil 10’da verilmiştir. Bu 

analize göre maksimum 74,7oC sıcaklık değerine ulaşılmıştır. Maksimum sıcaklık LED çiplerin bağlı olduğu 

kısımda oluşurken soğutucunun en altındaki en soğuk kısımda 72oC sıcaklık değerine ulaşılmıştır. Kanat 

uzunluğunun aynı kalarak parçalı yapılması termal açıdan daha kötü sonuçlara sebep olmuştur. 
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Şekil 10: 150mm parçalı kanat yüksekliği için termal analiz sonucu 

 

3.1.3. Bütün ve 150mm Alüminyum kanat yüksekliği ile sıcaklık dağılımı 

İkinci analizde parçalı kanat tipinin termal açıdan daha kötü olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilk analizdeki 

bütün kanat tipi kullanılarak kanat yüksekliğinin 150 mm olduğu durum için termal analizler yapılmıştır ve 

sonuçları Şekil 11’de verilmiştir. Bu analize göre maksimum 65oC sıcaklık değerine ulaşılmıştır. Maksimum 

sıcaklık LED çiplerin bağlı olduğu kısımda oluşurken soğutucunun en altındaki en soğuk kısımda 64oC sıcaklık 

değerine kadar sıcaklığın düştüğü görülmüştür. 

 

 

Şekil 11: 150mm kanat yüksekliği için termal analiz sonucu 

4. IŞIĞIN TAŞINMASI/İLETİLMESİNİN TEST EDİLMESİ 

Proje için hazırlanan ilk ara raporda belirtilenden biraz farklı olarak, projede içerisinde 0,75mm’lik liflerden 

50 adet bulunan ve dışı PVC kılıfla kaplı lif çapı 6mm, dış çapı 8mm olan PMMA fiber optik kablolar 

kullanılmıştır. 20 adet bu kablolardan oluşan fiber optik demet ışık kaynağının önüne konnektör yardımıyla 

takılarak kullanılmıştır. Bu 20 adet fiber kablolar rastgele birleştirilip PVC kaplanarak ucuna sonlandırıcı 

takılmıştır. Böylece ışığın daha homojen bir şekilde taşınması sağlanmış olacaktır. İlgili fiber optik sistemin 

son haline ait görsel Şekil 12’de verilmiştir. 
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Şekil 12: Fiber optik sistem 

Fiber optik sistemdeki bu değişimin sebebi hem toplam lif sayısını arttırmak hem de fiber optik kablo kesitini 

biraz daha küçülterek direk içerisinden çekme işleminin daha rahat yapılmasını sağlamak içindir. Böylece bir 

fiber optik demetin taşıyacağı ışık miktarı da arttırılmıştır. Satın alınan ve laboratuvarda ölçümleri yapılan 

fiber optik kablolara ait görsel Şekil 13’de verilmiştir. 

 

Şekil 13: Fiber optik sistem 

Fiber optik sistemin ışık taşıma verimi laboratuvar ortamında konnektör ile uyumlu bir ışık kaynağı yardımıyla 

ölçülmüştür. İlk olarak kaynağın ışık akısı ışık toplama küresi yardımıyla ölçülmüştür. Daha sonra fiber optik 

kablolar konnektör yardımıyla kaynağa bağlanarak sonlandırıcı uçlardan beşerli gruplar halinde ışık toplama 

küresinde ölçümler alınmıştır. Böylece kaynak ve fiber kablolar arasındaki ışık akısı oranı ortaya konularak 

fiber optik sistemin 10 m’de ışık taşıma verimi belirlenmiştir. Yapılan ışık akısı ölçümleri Tablo 3’de 

verilmiştir.  
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Tablo 3. Fiber optik sistemin ışıksal değerleri 

 
Işık  

Akısı (lm) 

Renk Sıcaklığı 

(K) 

Renksel 

Geriverim (Ra) 

Dominant Dalga 

Boyu (nm) 

Işık Kaynağı 246,21 2960 98,5 582,9 

Fiber Kablo 1/4 33,771 3454 84,7 577,3 

Fiber Kablo 2/4 13,791 3533 84,2 576,8 

Fiber Kablo 3/4 13,494 3531 84,5 576,8 

Fiber Kablo 4/4 18,48 3470 84,6 577,2 

 

 

Fiber optik sistemin 10 m sonunda taşımış olduğu ışık akısı toplamı,  

33,771+13,791+13,494+18,48=79,536 lm’dir. 

Bu durumda fiber optik sistemin ışık taşıma verimi ise, 

Verim(%)=(79,536/246,21)x100=%32.3 olmaktadır. 

Yapılan ölçümler laboratuvar ortamında herhangi bir ışık kaynağı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 13’te 

yuvarlak olarak görülen siyah renkli fiber optik kabloların her biri 20 adet kablo lifinden oluşturularak 

gruplanmıştır. 20 kablo arasından 5’erli olarak rastgele seçilen 4 lif küme örneklemi, (Fiber Kablo 1/4, Fiber 

Kablo 2/4, Fiber Kablo 3/4, Fiber Kablo 4/4) için verim tespiti, laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. 4 

lif kümesi için de; ışık akısı, renk sıcaklığı, renksel geriverim ve dominant dalga boyu kriterleri için ölçümler 

tamamlanarak Tablo 3’te sunulmuştur. Böylelikle 10 metre uzunluğundaki fiber optik kablo için değerler 

bulunmuştur, projede Prototip A ve B için toplam 10 adet kablo grubu kullanılacaktır.  

İlerleyen iş paketlerinde projenin fiziksel halinin ortaya çıkarılması çalışmalarında 6000K’e kadar renk 

sıcaklığı sağlayabilecek LED kaynakların kullanılması planlanmaktadır. Fiber optik kablolarda bu değerler 

burada da görüldüğü gibi ışık kaynağındaki değerden yüksek olacaktır. 

Ölçümlerde konnektör ile ışık kaynağı arasında ve sonlandırıcı ile küre bağlantısında az da olsa ışık kayıpları 

söz konu olmaktadır. Bu nedenle elde edilen ışık taşıma verimi yaklaşık bir değerdir. Nihai verim değeri, 

ölçülen verim değerine yakın olacağı öngörülmekte olup sistemin son hali üzerinden ölçülerek belirlenecektir. 

Işık toplama küresinde yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçların ayrıntıları, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Spektrum Test Raporu-0-1-2-3-4 başlıklarında aşağıda sunulmuştur. 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SPEKTRUM TEST RAPORU-0 

 

 
Sample 

Specification 

: Kaynak 

: ISIK (Light) 

Date 

Sam. Status 

: 2021-02-10 16:38:19 

: 

Sample No. : 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE) 

Manufacturer : DEDAS Test by : YILDIZ TEKNIK UNI. 

 

Test Condition 

Temprature : 24.3Deg RH : 55.0% 

WL Range : 380nm-780nm IP : 56339 (86%) 

Test Mode : Accuracy Test T : 73 ms 

  Delicacy : Low 

Spectrum    

 

 
Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity 
Diagram 

 

Colorimetric Quantities 

Chromaticity Coordinate: x = 0.4403 y = 0.4061 / u' = 0.2519 v' = 0.5227 (duv=3.42e-04) 

Tc=  2960K Prcp WL: d=582.9nm Purity=54.0%  

 

Peak WL: p=672nm Half Width:  p=235.4nm Ratio:R=26.2% G=70.8% B=3.0% Render Index: Ra = 98.5 
 

R1 =98 R2 =99 R3 =99 R4 =98 R5 =99 R6 =100 R7 =98 

R8 =96 R9 =92 R10=99 R11=99 R12=99 R13=99 R14=100 R15=97 

WHITE:ANSI_3000K 
 

Photometric & Radiometric Quantities 

Flux = 246.21 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 1.2332 W Scotopic:357.71 S/P:1.4528 

Flux of emitted photons(umol/s):6.443e-001 Fluo. and blue light ratio:12.47 Fluorescent eff.:0 

  

x = 0.4403 y = 0.4061 

Tc = 2960K 

CIE1931 EVERFINE 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SPEKTRUM TEST RAPORU-1 

 

 
Sample 

Specification 

: Lif 1/4 

: ISIK (Light) 

Date 

Sam. Status 

: 2021-02-10 16:30:31 

: 

Sample No. : 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE) 

Manufacturer : DEDAS Test by : YILDIZ TEKNIK UNI. 

 

Test Condition 

Temprature : 24.3Deg RH : 55.0% 

WL Range : 380nm-780nm IP : 53843 (82%) 

Test Mode : Accuracy Test T : 500 ms 

  Delicacy : Low 

Spectrum    

 

 
Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity 
Diagram 

 

Colorimetric Quantities 

Chromaticity Coordinate: x = 0.4214 y = 0.4272 / u' = 0.2314 v' = 0.5279 (duv=1.18e-02) 

Tc=  3454K Prcp WL: d=577.3nm Purity=54.7% 

 

Peak WL: p=652nm Half Width:  p=70.6nm Ratio:R=20.2% G=76.9% B=2.9% 

Render Index: Ra = 84.7 
 

R1 =79 R2 =88 R3 =98 R4 =80 R5 =80 R6 =84 R7 =93  

R8 =76 R9 =40 R10=77 R11=77 R12=72 R13=81 R14=98 R15=75 

WHITE:OUT 

Photometric & Radiometric Quantities 

Flux = 33.771 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 120.38 mW Scotopic:50.894 S/P:1.507 

Flux of emitted photons(umol/s):5.948e-002 Fluo. and blue light ratio:9.987 Fluorescent eff.:0 

  

x = 0.4214 y = 0.4272 

Tc = 3454K 

CIE1931 EVERFINE 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SPEKTRUM TEST RAPORU-2 

 
Sample 

Specification 

: Lif 2/4 

: ISIK (Light) 

Date 

Sam. Status 

: 2021-02-10 16:32:15 

: 

Sample No. : 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE) 

Manufacturer : DEDAS Test by : YILDIZ TEKNIK UNI. 

 

Test Condition 

Temprature : 24.3Deg RH : 55.0% 

WL Range : 380nm-780nm IP : 55397 (85%) 

Test Mode : Accuracy Test T : 1306 ms 

  Delicacy : Low 

Spectrum    

 

 
Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity 
Diagram 

 

Colorimetric Quantities 

Chromaticity Coordinate: x = 0.4167 y = 0.4259 / u' = 0.2290 v' = 0.5267 (duv=1.22e-02) 

Tc=  3533K Prcp WL: d=576.8nm Purity=53.0% 

 

Peak WL: p=652nm Half Width:  p=70.7nm Ratio:R=19.7% G=77.2% B=3.0% 

Render Index: Ra = 84.2 
 

R1 =79 R2 =88 R3 =97 R4 =79 R5 =80 R6 =84 R7 =92  

R8 =75 R9 =37 R10=76 R11=77 R12=71 R13=80 R14=98 R15=74 

WHITE:OUT 
 

Photometric & Radiometric Quantities 

Flux = 13.791 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 48.681 mW Scotopic:21.167 S/P:1.5348 

Flux of emitted photons(umol/s):2.396e-002 Fluo. and blue light ratio:9.309 Fluorescent eff.:0 

  

x = 0.4167 y = 0.4259 

Tc = 3533K 

CIE1931 EVERFINE 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SPEKTRUM TEST RAPORU-3 

 
Sample 

Specification 

: Lif 3/4 

: ISIK (Light) 

Date 

Sam. Status 

: 2021-02-10 16:34:04 

: 

Sample No. : 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE) 

Manufacturer : DEDAS Test by : YILDIZ TEKNIK UNI. 

 

Test Condition 

Temprature : 24.3Deg RH : 55.0% 

WL Range : 380nm-780nm IP : 54769 (84%) 

Test Mode : Accuracy Test T : 1306 ms 

  Delicacy : Low 

Spectrum    

 

 
Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity 
Diagram 

 

Colorimetric Quantities 

Chromaticity Coordinate: x = 0.4169 y = 0.4262 / u' = 0.2290 v' = 0.5269 (duv=1.23e-02) 

Tc=  3531K Prcp WL: d=576.8nm Purity=53.1%  

 

Peak WL: p=651nm Half Width:  p=70.4nm Ratio:R=19.8% G=77.2% B=3.0% 

Render Index: Ra = 84.5 
 

R1 =79 R2 =88 R3 =97 R4 =80 R5 =80 R6 =84 R7 =93  

R8 =75 R9 =39 R10=76 R11=77 R12=72 R13=81 R14=98 R15=75 

WHITE:OUT 

Photometric & Radiometric Quantities 

Flux = 13.494 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 47.886 mW Scotopic:20.725 S/P:1.5358 

Flux of emitted photons(umol/s):2.360e-002 Fluo. and blue light ratio:9.499 Fluorescent eff.:0 

 

  

x = 0.4169 y = 0.4262 

Tc = 3531K 

CIE1931 EVERFINE 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SPEKTRUM TEST RAPORU-4 

 
Sample 

Specification 

: Lif 4/4 

: ISIK (Light) 

Date 

Sam. Status 

: 2021-02-10 16:35:50 

: 

Sample No. : 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE) 

Manufacturer : DEDAS Test by : YILDIZ TEKNIK UNI. 

 

Test Condition 

Temprature : 24.3Deg RH : 55.0% 

WL Range : 380nm-780nm IP : 56088 (86%) 

Test Mode : Accuracy Test T : 958 ms 

  Delicacy : Low 

Spectrum    

 

 
Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity 
Diagram 

 

Colorimetric Quantities 

Chromaticity Coordinate: x = 0.4204 y = 0.4269 / u' = 0.2309 v' = 0.5276 (duv=1.19e-02) 

Tc=  3470K Prcp WL: d=577.2nm Purity=54.3%  

 

Peak WL: p=652nm Half Width:  p=70.6nm Ratio:R=20.1% G=76.9% B=3.0% Render Index: Ra = 84.6 
 

R1 =79 R2 =88 R3 =98 R4 =80 R5 =80 R6 =84 R7 =93 

R8 =76 R9 =40 R10=76 R11=77 R12=72 R13=81 R14=98 R15=75 

WHITE:OUT 
 

Photometric & Radiometric Quantities 

Flux = 18.480 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 65.810 mW Scotopic:27.96 S/P:1.513 

Flux of emitted photons(umol/s):3.250e-002 Fluo. and blue light ratio:9.808 Fluorescent eff.:0 

  

x = 0.4204 y = 0.4269 

Tc = 3470K 

CIE1931 EVERFINE 
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5. IŞIK TOPLAMA VE MUHAFAZA SİSTEMİ TASARIMI 

Aydınlatma sisteminde üretilen ışık akısının etrafa dağılmaması ve fiber optik konnektöre etkin şekilde 

girebilmesi için tek noktada toplanması gerekmektedir. Işık akısının toplanabilmesi için mercek ve etrafa 

dağılmaması için muhafaza tasarımı bu kısımda anlatılacaktır. Tasarlanan sitemin termal analiz yapılarak 

seçilen değerlerin doğruluğu kontrol edilecektir. 

5.1. Mercek 

LED PCB üzerinde bulunan çiplerden çıkan ışık farklı yönlere dağılabilmektedir. Elde edilen ışık akısının bir 

noktada toplanarak fiber lif sonlandırıcına sokulması gerekmektedir. Işığın bir noktada toplanabilmesi için 

ince kenarlı mercekler kullanılmaktadır. Şekil 14’te ince kenarlı merceğin çalışma prensibi ve uygulaması 

görülmektedir.  

 

Şekil 14: İnce kenarlı merceğin çalışma prensibi 

Endüstriyel olarak farklı mercekler bulunmaktadır. Projede ışık kaynağı ile birlikte kullanılacak olan mercek 

aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

 

Şekil 15: Projede kullanılacak olan lens 

Tablo 4’de merceğe ait teknik özellikler verilmiştir. Merceğin çapı PCB çapı ile eşdeğer ve odak uzaklığı 

120mm olarak seçilmiştir.  

 



20 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

Tablo 4: Merceğe ait teknik özellikler 

Çap Odak Uzaklığı Kalınlık 

300 mm 120 mm 2 mm 

 

5.2. Muhafaza Tasarımı 

Işık akısının etrafa dağılmaması ve LED çiplerin toz, sıvı vb. fiziksel etkilerden korunması için muhafaza 

tasarımına ihtiyaç duyulmuştur. Şekil 15’te muhafaza tasarımının detayları ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu 

muhafazanın diğer görevi ise merceği istenilen konumda sabit tutmak ve fiber optik konnektörü sabitlemektir. 

 

Şekil 15: Muhafaza kesit görünümü 

LED PCB, mercek ve fiber optik konnektörü uygun şekilde konumlandırıldığı durumda PCB’den çıkan ışık 

akısı merceğe ulaştıktan sonra fiber optik konnektörün hemen önünde tek bir noktada toplanmıştır. Şekil 16’da 

bu işlemin ayrıntıları gösterilmektedir.  

 

Şekil 16: Işık demetinin mercek kullanılarak sonlandırıcıya aktarılması 
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Sistemde birden fazla ışık kaynağı kullanılacaktır. Bu ışık kaynaklarının sürücü devre ve muhafazalar ile 

beraber direk üzerinde uygun şekilde montaj edilmesi gerekmektedir. Şekil 17’de direk ve kutu tasarımı 

görülmektedir. 

  

Şekil 17: Işık kaynaklarının bulunduğu direk ve kutu tasarımı 

Kutu tasarımının daha iyi anlaşılabilmesi için detayları Şekil 18’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere 5 adet 

ışık kaynağı etrafında muhafazaları olacak şekilde yuvarlak bir plaka üzerine yerleştirilmiştir. Muhafaza 

üzerinde fiber optik konnektör yuvaları da gösterilmiştir. Fiber optik konnektör yuvasından çıkan fiber optik 

kablolar, şekilde “fiber optik kablo giriş kısmı” olarak verilen yerden direğe girmektedir. Kabloların açılı 

şekilde direğe girmemesi için bu kısım tasarıma eklenmiştir. LED PCB’ye enerji sağlayan LED sürücü devreler 

de direk gövdesine monte edilmiştir. Bu sayede kutu içerisindeki düzen sağlanmıştır. Önemli detaylardan bir 

tanesi de servis kapaklarıdır. İki tarafta bulunan kapaklar sayesinde arıza durumunda müdahale edilebilir. 

Soğutucular ise alt tarafta kalmaktadır. 
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Şekil 18: Kutu detay görünümü 

Soğutucu, LED PCB, muhafaza, mercek ve fiber optik konnektörden oluşan yapı yekpare olup birbirine 

bağlıdır. Arıza durumunda soğutucunun kutu içindeki vidaları sökülerek bahsedilen bu yapı tamamen yerinden 

çıkabilir. Soğutucu vidalarına dışarıdan müdahale edilemez. Yani kutu içerisindeki herhangi bir parça servis 

kapakları açılmadan dışarı çıkarılamaz. Bu sayede kutu güvenliği sağlanmıştır. 

6. TERMAL ÇALIŞMALAR 

LED çiplere enerji uygulandığında hem ısı hem de ışık üretmektedir. Giriş gücünün yaklaşık %75 oranındaki 

kısmı ısıya dönüşmektedir. Bu ısıdan dolayı yukarıda şekilde verilen soğutucunun kullanılması bir 

zorunluluktur. Proje kapsamında yapılan CFD analiz çalışmalarında, PCB bordu soğutacak olan alüminyum 

soğutucuların performansı değerlendirilmiştir. Analiz modeli oluşturulurken, bilgisayar performansı ve çözüm 

süresi de göz önünde bulundurularak, alüminyum soğutucunun iki simetri ekseni kullanılarak çeyrek model 

olarak modellenmiştir. 

6.1. Mesh Yapısı 

CFD analizinin önemli kriterlerinden birisi mesh yapısıdır. Analizi yapılacak parça için hesaplamalar 

yapılabilmesi için küçük parçalara bölünerek analizler yapılır. Doğru sonuçlar elde edebilmek için mesh 

türünün doğru seçilmesi gereklidir. Mesh sayısı arttıkça çözümün doğruluğu artsa da çözüm süresi çok 

uzamaktadır. Diğer taraftan düşük mesh sayısı çözümde hatalara sebep olabilmektedir. Bu açıdan analiz mesh 

yapısı oluşturulurken, eleman kalitesi, skewness ve aspect oranı gibi önemli parametreler kontrol edilmiştir. 

Daha sonra analiz faklı mesh yoğunluklarında denenmiş ve sonuçların değişmediği görülmüştür. Mesh yapısı 

Şekil 19’de verilmiştir. 
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Şekil 19: Mesh yapısı 

6.2. Malzeme Özellikleri 

Doğal taşınım problemlerinde, malzeme sıcaklıkları ısı akısı etkisiyle artmaya başlar ve problem dengeye 

oturana kadar artmaya devam eder. Bu nedenle, malzeme özellikleri sıcaklıkla değişecek şekilde tanımlanması 

gerekmektedir. Şekil 20’de havanın sıcaklığa bağlı olarak fiziksel özelliklerindeki değişim verilmiştir.  
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Şekil 20: Havanın sıcaklığa bağlı fiziksel özellikleri 

6.3. Analiz Sonuçları 

Model üzerinde mesh tamamlanıp malzeme özellikleri tanımlandıktan sonra analizler gerçekleştirilmiştir. 

Analiz sonuçlarında giren çıkan ısı akıları kontrol edilmiş ve %2’lik fark elde edilmiştir. Aynı zamanda toplam 

kütle akışı kontrolü yapıldığında da 1e-6 seviyesinde bir yakınsama olduğu görülmüştür. Bu kontroller 

sonrasında analiz sonuçlarının doğru olduğuna karar verilmiştir. 

Şekil 21’de alüminyum soğutucunun kanatları arasındaki havanın hızları gösterilmektedir. Beklenildiği gibi 

ısınan hava kanatçıklar arasında dışarıya doğru çıkmakta ve yukarı yönde hareket etmektedir. 
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Şekil 21: Kanatçıklar arası havanın hareketi 

Alüminyum soğutucunun sıcaklığı ile beraber hava hızlarının sonuçları Şekil 22’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 22: Kanatçık sıcaklık dağılımı ve hava hızı 

Sonuçlardan da görüldüğü gibi, 45 °C ortam sıcaklığında maksimum sıcaklık 63 °C olmaktadır. Yani elde 

edilen sıcaklık artışı 17 °C’dir. Ortam sıcaklığının 25°C olması durumundaki sıcaklık artışı ise, havanın 

sıcaklıkla değişen malzeme özelliklerinden dolayı 17 °C’nin altında olacaktır. 
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Doğal tanışım problemi olduğu için ısı taşınım katsayı değerleri kontrol edilmiş ve problemin tanımına uygun 

sonuçlar elde edilmiştir. Taşınım katsayıları alüminyum kanatçıklar için, 0-15 W/m2K arasında değişmektedir. 

Sonuçlar Şekil 23’de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 23: Isı taşınım katsayısı dağılımı 

Yapılan analiz çalışmaları sonrasında elde edilen sıcaklık dağılımı ve hot-spot değerleri istenilen 

seviyelerdedir. Bu nedenle alüminyum soğutucu tasarımı, PCB plakayı soğutmak için uygundur. 

Direk üzerinde kutunun genel durumuna bakılarak analiz modelinin mekanik tasarım ile birleşimi Şekil 24’de 

detaylı olarak verilmiştir. Isınan hava kanatçıklar arasında çıktıktan sonra yerçekiminin tersi yönde 

yükselmektedir. 



28 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

Şekil 24: Sembolik olarak analiz modelinin mekanik tasarım ile birleşimi 
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B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

07.08.2019 tarihli ve 02/19/10-04 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile proje bütçemiz 651.000 TL olarak 

belirlenmiş olup, Tüfe 357,44 dikkate alındığında proje bütçe rakamımız 555.036 TL olarak takip 

edilmektedir.  

Ara rapor tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 38.299 TL 

Personel, 107.940 TL Danışmanlık Hizmeti, 150.698 TL Malzeme ve 290 TL Seyahat ve Konaklama olmak 

üzere toplamda 297.227 TL harcama yapılmıştır. Bütçe Gerçekleşme oranımız %54 olarak izlenmekte olup, 

herhangi bir bütçe aşım beklentisi bu aşamada bulunmamaktadır. Projede süre uzatımı talebi yapılmış olup bu 

uzatılan süre içerisinde yapılması planlanan harcamalarla birlikte proje bütçesinin büyük çoğunluğunun 

kullanılacağı öngörülmektedir. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

Dicle EDAŞ A.Ş. tarafından yürütülen “Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarım Projesi”  başlıklı projenin 

ikinci 6 aylık dönemini kapsayan çalışmalar proje öngörüsüne uygun olarak devam etmektedir. COVID-19 

Pandemisi mücbir sebebi kapsamında ülke genelinde getirilen kısıtlamaların etkisi, projede 

kullanılan/kullanılacak malzemelerin tedarikinde yaşanan uluslararası kaynaklı gecikmeler ve gümrük 

süreçlerindeki öngörülemeyen zaman kayıplarının da etkisiyle proje takviminde birkaç aylık bir gecikme 

yaşanmaktadır. Yaşanan gecikme haricinde proje teknik anlamda hedeflerinden sapmadan devam etmektedir. 

Projenin hesaplamaları, analizleri ve tahminleri teorik olarak büyük oranla tamamlanmış olup geleceğe yönelik 

pozitif sonuçlarla karşılaşılması beklenmektedir. Teknik paydaşımızın katkı ve yönlendirmeleri doğrultusunda 

projede ihtiyaç olan donanım ve yazılımlar tedarik edilmiştir. Projede kullanılacak fiziksel materyaller ve sanal 

yazılımların tedarikinde ulusal ve uluslararası piyasada araştırmalar yürütülerek; fiyat/performans indeksi 

yüksek kaliteli ürünler, alanında uzman-liyakat sahibi ve projenin başarısına pozitif destek sunabilecek 

kişi/kurumlar tercih edilmektedir. Kalan iş paketlerinde de Prototip-A ve Prototip-B fiziki üretimlerinin 

tamamlanarak montaj çalışmalarının bitirilmesi, ardından ise gerçek saha koşullarında test aşamasına 

geçilmesi planlanmaktadır.   

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

COVID-19 mücbir sebebi nedeniyle ulusal-uluslararası çapta alınan kısıtlama tedbirleri, sağlık gerekçeleriyle 

iş faaliyetlerinde geçici duraksamalar ve diğer etkenler de düşünülerek proje takviminde aksama 

yaşanmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar proje hedefleri açısından dikkate alındığında projenin 6 aylık bir 

gecikme ile ilerlediği ve 6 aylık ek süre talebinin uygun görülmesiyle birlikte projenin nihai hedeflerinde bir 

sapma olmayacağı değerlendirilmektedir. Bu sürenin tanınması halinde projenin kalan faaliyetlerinin de 

tamamlanmasıyla projenin başarı ile tamamlanmasına yönelik herhangi bir risk değerlendirmesi 

bulunmamaktadır. 


