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ÖNSÖZ 

Bu raporda, Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Ar-Ge Projesi’nin amaçları, hedefleri ve 

beklenen katma değerlerini destekleyici detaylı açıklamalar yer almaktadır.  

PROJE ÖZETİ 

Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. 

sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında geliş-

tirilen “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş güvenliği tedbirlerine 

ilave enerjili hatlara teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve 

hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma arkadaşlarının da 

yelek üzerinde oluşturulacak LED’ler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kaza-

larının önlenmesi amaçlanmaktadır.     

Elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla çalışanlar elektrik varlığına dair uyarılabil-

mektedir. Ancak bileklik yer düzeyinde AG panolarda veya OG hücrelerde fayda sağlayabilirken 

bilekliğin üzerindeki elektrik alan algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra bir enerji 

kaynağına ihtiyaç duyması nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması ba-

kımından yetersiz kalabilmektedir. Proje, özellikle OG enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin 

hatlara temas etmeden en az 4 metre önce uyarılması için daha büyük antenli ve ekstra bes-

leme kaynağına sahip, hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzemeli, sesli ve görsel özelliklere 

sahip iş güvenliği yeleğinin geliştirilmesini kapsamaktadır.     

İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerinin alınması kazadan 

korunmanın ilk ve tek şartıdır. İş kazalarının oluşmasına neden olabilecek durumlardan dolayı 

gerekli önlemi almamış olan çalışanın elektrik alanına yaklaştığı zaman belli bir emniyet mesa-

fesinden, ışık vermek suretiyle görsel, sesli ikaz vermek suretiyle de sesli olarak çalışanı ve ekip 

arkadaşlarını uyaracaktır. Akıllı Yelek Üzerinden bulunacak olan Nitinol malzeme sayesinde 

hissel uyarı oluşturularak olası iş kazalarının önüne daha pratik bir yöntemle geçmek amaçlan-

mıştır. 

Yelek üzerine monte edilen bir elektronik devre, bu devreye bağlı olan ve elektrik alan algıla-

yan bir anten, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden görsel uyarı amaçlı 
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çalışacak olan Reflektörler, yine elektrik enerjisi algılandığında sesli uyarı için Reflektör üze-

rinde yer alan Buzzerlar, yine elektrik enerjisi algılandığında yeleği giyenin omuz bölgesini sıkı-

laştıracak Nitinol hafızalı metal, ayrıca elektronik devrenin çalışması için sistemi besleyen ba-

taryayı içermektedir. 
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KISALTMALAR 
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BÖLÜM 1. PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. 

sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Ayrıca İş kazalarının yüzde 

98’i tehlikeli ortamlarda, tehlikeli hareket sonucu meydana gelmektedir. 

İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerinin alınması kazadan 

korunmanın ilk ve tek şartıdır. 

Akıllı Yelek Projesi kapsamında ilk yapılan Ar-Ge çalışmalarında Akıllı Yeleğin Elektrik Alanı 

algılaması sonucu uyarı vermesi öngörülmüştü. Ancak 15.03.2021 tarihinde paydaşlar ile 

yapılan toplantı sonrasında yeleğin sahip olduğu 3 uyarının aynı anda çalışmasından ziyade 

kademeli olarak çıkışların verilmesi batarya ömrü ve tehlike mesafesinin anlaşılması açısından 

daha efektif olduğuna karar verilmiştir. 

Bu proje kapsamında geliştirilen “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde; 

 Mevcut iş güvenliği tedbirlerine artı olarak enerjili hatlara temas etmeden en az 4 metre 

önceden teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve hissel 

olarak 3 duyu organıyla uyarılması 

 Çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak ledler vasıtasıyla görsel olarak 

uyarılması 

 Muhtemel iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir. 

“Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek”te, çalışanın inisiyatifi dışında görev yapan elektronik 

devrenin, çalışanın tehlikeli ortama girmesi halinde sesli, görsel ve hissel olarak uyarı ikaz 

sistemlerini devreye alması ile olası kazayı yaşanmadan hem çalışanı hem de ekip arkadaşlarını 

uyarması sağlanmaktadır. Ayrıca üretilen yelek ile Nitinol Malzemenin Elektrik Alanında aktif 

hale gelmesi ve yapılan tasarımlar doğrultusunda çalışan üzerinde belirlenen bölgeyi sıkması 

ve hareketinin engellenmesi amaçlanmaktadır.    

Tasarımı sayesinde, emniyet mesafelerine girildiğinde elektriksel alan algılanarak, uyarı ve ikaz 

sistemleri aktif hale geçirilecek ve olası iş kazaları pratik bir yöntemle önlenmiş olacaktır. 
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BÖLÜM 2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Ar-Ge Projesindeki kavramların tanımlan-

ması, var olan metodolojilerin ve yurtdışında ve ülkemizdeki örnek uygulamaların incelenme-

sini içermektedir. 

2.1. NİTİNOL MALZEMESİ, TEKNİK FORMÜLLER VE AÇIKLAMALAR 

2.1.1. Şekil Hafızalı Alaşım 

Şekil hafızalı alaşımlar; martensitik yapıda iken belli bir dış kuvvete maruz kalmaları sonucu 

değişen orijinal şekillerini, östenit faz sıcaklığına geçtiklerinde büyük oranda geri kazanabilen 

alaşımlardır. Alaşım östenit fazda iken, herhangi bir sıcaklık değişimi olmaksızın, sadece uygu-

lanan stresin ortadan kalkması sonucu malzemenin orijinal formunu tekrar kazanması ise sü-

perelastisite olarak tanımlanır. Proje kapsamında kullanılan Nitinol malzemenin elektrik alana 

maruz kalmasından öncesi ve sonrasına ilişkin görseller Şekil-1 ve Şekil-2’de verilmiştir.  

 

Şekil 1_Elektrik Alan algılanmadan önceki Nitinol Malzeme Boyu 
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Şekil 2_ Elektrik Alan algılandıktan sonraki Nitinol Malzeme Boyu 

2.1.2. Şekil Hafıza Mekanizması 

Şekil hafızalı alaşımlardaki etki östenit ve martensit olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı 

faz transformasyonunun bir sonucudur [1]. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel 

kayma benzeri bir mekanizma ile çalışır. 

Östenit faz soğutularak martensit forma dönüşür. Martensit birbirine zıt plakaların ardışık kı-

rıklar oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı görünümdedir [1]. Bu nedenle stres al-

tında bu yapıyı deforme etmek oldukça kolaydır. Kuvvet altında düzlemsel formunu alan mar-

tensit yapısı ısıtılarak tekrar östenit şekline geri döner. 

Martensit ve östenit faz arasındaki geçişler sıcaklıkla belli bir yolu takip ederler. Şekil 1'de gö-

rülen sıcaklıklar, Ms: Martensit başlangıç (%100 östenit); Mf: Martensit bitiş (%0 östenit); As: 

Östenit başlangıç (%100 martensit); Af: Östenit bitiş (%0 martensit) için tanımlanmıştır. Şekilde 

de görüldüğü gibi soğutularak elde edilen martensit tekrar ısıtıldığında östenit faza doğru gi-

derken aynı yolu takip etmez ve bir histerisis yaratarak daha düşük sıcaklıklarda faz geçişini 

gerçekleştirir. Süperelastisite ise Af sıcaklığının üzerinde malzemenin strese maruz kalması ha-

linde martensit forma geçişi ve stresin ortadan kalkması ile birlikte östenit fazındaki şekline, 

hiçbir bozulmaya uğramadan geri dönmesi olarak bilinir. Bunun nedeni stresin ortadan kalk-

ması halinde Af sıcaklığının üzerinde kararlı olmayan martensit formun hızlı bir geçiş yapması-

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96stenit
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dır. Stres-bazlı martensit dönüşümü olan süperelastik davranış kayma için kritik stres aşılma-

dığı sürece geçerlidir. Malzemenin termomekanik muamelelerle işlenmesi sonucu kritik stres 

arttırılabilir [2]. 

2.1.3. Şekil Hafıza Etkisi 

Şekil hafıza etkisi tek yönlü ve çift yönlü olabilir. Malzemenin sadece ısıtma ile östenit faza 

geçiş yapması tek yönlü, ısıtma ile östenit faza geçiş ve tekrar soğutma ile martensit faza geçiş 

yapması ve bu işlemin birçok kez tekrar edilebilmesi ise çift yönlü şekil hafıza etkisi olarak ta-

nımlanır. Çift yönlü etki malzemenin işlenmesi sırasındaki mekanik-ısıl muameleler ve bu mu-

amelelerin kontrolü ile mümkün olabilir. 

2.1.4. Şekil Hafızalı Alaşım Türleri 

Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Ni-Ti, Mn-Cu, Ni-Mn-Ga demir bazlı alaşımlar gibi bilinen birçok şekil 

hafızalı alaşım türü mevcuttur [1][2]. Nitinol eş atomlu (%50 Ni, %50 Ti) ya da eş atom sayısına 

yakın değerlerde (genelde %55 Ni) nikel-titanyum atomları içeren intermetalik bir bileşik ola-

rak bilinir. %50-60 uzama ve yüksek çekme dayanımı özelliklerine sahip Nitinol, düşük esneklik 

(kırılgan yapılar) nedeniyle tane sınırında çatlama ve/veya kırılmaların oluştuğu diğer malze-

melere göre üstün bir malzeme olarak birçok uygulamada tercih edilir [2]. NITINOL ismini oluş-

tuğu atomlardan ve ilk keşfedildiği kurumun adını oluşturan kelimelerin baş harflerinden alır 

(Nickel-Titanium, Naval Ordnance Laboratory). Ayrıca yüksek aşınma ve korozyon direnci de 

bilinen diğer özellikleridir. Kaynakta Nitinole ait niteleyici özellikler verilmektedir [3] . 

2.1.5 Üretim, Uygulama ve Kullanım Alanları 

Şekil hafızalı alaşımların dönüşüm sıcaklığı malzemenin işlenmesi ve üretimi sırasında uygula-

nan yöntemlere bağlı olarak değişir. Örneğin, Nitinol içindeki nikel-titanyum atomlarının kom-

pozisyonlarındaki %1’lik değişim dönüşüm sıcaklığında 10 °C kaymaya neden olur [4]. İşleme 

esnasında oluşabilecek oksitleri ve sisteme katılabilecek safsızlıkları önlemek amacıyla genelde 

vakum ortamında eritme gerçekleştirilir ve oluşan külçe bilinen dövme, haddeleme, ekstrüz-

yon gibi diğer yöntemlerle işlenir [4][5]. Fakat bu tür klasik yöntemler genelde yeterli olmadı-

ğından sıcak işlemi takip eden soğuk işleme yöntemi kullanılır. Böylece aşamalı olarak ısıtılarak 

kontrollü şekillendirilen malzeme, şekil hafıza veya süperelastisite özelliği kazanır [4][6]. 
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Süperelastik ve şekil hafıza etkili malzemeler günümüzde pratik ve ileri düzey birçok uygula-

mada tercih edilmektedirler. Bu malzemeler, makine-teçhizat ve yapı malzemeleri, medikal 

aygıtlar ve araçlar gibi endüstriyel ve tıbbi uygulamaların yanı sıra; elektronik aygıtlar, uzay 

araçları gibi ileri düzey uygulamalarda ve süperelastik gözlük çerçeveleri, telefon antenleri gibi 

günlük hayatı kolaylaştıran birçok üründe kullanılmaktadırlar. Son yıllarda robotik alanında ya-

pılan uygulamalar da yaygınlaşmaktadır. 

Nitinol yüksek biyouyumluluk ve süperelastiklik göstermesi nedeniyle intravasküler bir tıbbi 

gereç olan kalp stentlerinde kullanılır. Dönüşüm sıcaklığı genelde 30 °C olan bu stentler vücut 

içerisinde Af sıcaklığının üzerinde süperelastiklik davranış gösterirler [7]. Damar içi esnek dav-

ranışı ve operasyon kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedirler. Ayrıca kataterler ve çeşitli ope-

rasyonlarda kullanılan yönlendirici kablolar için de bu malzemeler yaygın olarak kullanılır. 

Makine-teçhizat ve yapı gereçleri özellikle şekil hafızalı alaşımların sık tercih edildiği alanlardır. 

Sıcaklık etkisi ile mekanik davranış gösteren bu malzemeler ısıyı hissederek tepki veren sen-

sörler olarak uygulama bulurlar [8]. Sıcak su ve soğuk su girişleri birbirlerine bir yay sistemi ile 

bağlanmış olan termal vanalarda, karışım suyu sıcaklığının artması durumunda, şekil hafıza et-

kili yay geriye doğru açılarak sıcak su girişini kısıtlar ve sıcaklığın ayarlanmasını sağlar. Sıcaklığın 

azalması ve yayın martensitik geçiş sıcaklığına gelmesi durumunda ise yay tekrar daralarak eski 

formunu alır. Böylece malzemenin geçiş sıcaklığına dayalı bir termal kontrol sağlanmış olur [8]. 

2.2 NİTİNOL UYGULAMA ALANLARI  

Şekil hafızalı alaşımlar ilgi çekici özelliklerinden dolayı birçok mühendislik uygulaması için po-

tansiyel oluşturmaktadır. Mühendisliğe ek olarak, özellikle Nitinol şekil hafızalı alaşımlar me-

kanik özelliklerinin yanında biyo-uyumlu olmasından dolayı biyomedikal alanında da yaygın 

olarak kullanılabilmekte ve imalat maliyetlerinin düşmesi ile orantılı olarak kullanım oranının 

artacağı tahmin edilmektedir. Aşağıda endüstriyel kullanım alanlarına örnekler verilmiştir; 

2.2.1. Termal ve Elektrikli Tahrik Sistemleri 

 Nitinol, mevcut durumu değiştirmek veya malzeme boyu ve şekil yapısı ile sınırlı olmak 

üzere hareket için kullanılabilir. Örnek aktüatörler;  solenoid , servo motor, Stiquito , ba-

sit hexapod robot . 

https://tr.qwe.wiki/wiki/Actuator
https://tr.qwe.wiki/wiki/Solenoid
https://tr.qwe.wiki/wiki/Servo_motor
https://tr.qwe.wiki/wiki/Stiquito
https://tr.qwe.wiki/wiki/Hexapod_(robotics)
https://tr.qwe.wiki/wiki/Hexapod_(robotics)
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 Nitinol yaylar termal valflerde kullanılmaktadır, akışkanlar tekniği ile ilgilidir. Burada mal-

zeme hem sıcaklık sensörü olarak kullanılır hem de harekete geçirici olarak işlev görür. 

Araçlarda ki termostat sistemi gibi çalışır  

 Kameralarda Otofokus sistem elemanı olarak, cep telefonlarında ise Optik Görüntü Sabit-

leyici olarak kullanılır. 

 Pnömatik vanalarda kullanılır ve bir endüstri standardı haline gelmiştir. 

 2014 Chevrolet Corvette aracının içerisinde yer almaktadır, ambar kapaklarını kapatmak 

için ağır motorlu aktüatörler ile birlikte kullanılır. 

2.2.2. Biyo-Uyumlu ve Biyomedikal Uygulamalar 

 Biyo uyumlu ve ortopedik implantlar olarak kullanıma uygun özelliklere sahiptir. Nitinol, 

eşsiz özellikleri nedeniyle daha çok invazif tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. Nitinol boru; 

genel olarak kateterler, stentler ve süper elastik iğne olarak kullanılmaktadır. 

 Kolorektal cerrahide [1] , malzeme patolojisi çıkarıldıktan sonra bağırsağı yeniden bağla-

mak için cihazlarda kullanılır. 

 Franz Freudenthal komplikasyonunu tedavi etmek için kullanılır. 

 Diş hekimliğinde, ortodonti amacıyla birleştirici diş parantez ve teller içerisinde kullanılır. 

SMA tel ağzına yerleştirildiğinde sıcaklığı vücut sıcaklığına yükselir. Bu durumda nitinolün 

dişleri hareket ettirmesi için sabit bir kuvvet uygulayarak, tekrar orijinal şekline dönüşür. 

Konvansiyonel paslanmaz çelik tellerin aksine dişler hareket edebilir.  

 Tıpta Nitinol, bir başka önemli uygulama içinde stentlerde kullanılır; daraltılmış stent bir 

arter içine veya damar içerisine yerleştirilir. 

 Benzer bir şekilde; örgülü, mikroskopik ince nitinol filamanlardan oluşan katlanabilir yapı-

ları, inme trombolisis, embolizasyonu ve intrakranyal anjiyoplasti gibi nörovasküler müda-

halelerde kullanılabilirler. 

 Nitinol tel daha yeni bir uygulama olup özellikle de kadınlarda doğum olan rahim içi cihaz-

larda kullanılır. 

https://tr.qwe.wiki/wiki/Fluidics
https://tr.qwe.wiki/wiki/Autofocus
https://tr.qwe.wiki/wiki/Image_stabilization
https://tr.qwe.wiki/wiki/Image_stabilization
http://www.nitisurgical.com/patient_education.htm
https://tr.qwe.wiki/wiki/Franz_Freudenthal
https://tr.qwe.wiki/wiki/Orthodontics
https://tr.qwe.wiki/wiki/Stent
https://tr.qwe.wiki/wiki/Intrauterine_device
https://tr.qwe.wiki/wiki/Intrauterine_device
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2.2.3. Yapı Mühendisliğinde Sönümleme Sistemleri 

 Süper elastik Nitinol köprüler ve binalar gibi sivil yapılarda çeşitli uygulamalarda kullanılır. 

Böyle bir uygulama beton içerisinde gömülü Ni-Ti telleri içerir ve kullanılm tipi Akıllı Beto-

narme (IRC) 'dir. Bu teller çatlakların ve makro ölçekli çatlakların kapatılması için kullanıla-

bilmektedir. 

 Başka bir uygulama ise titreşimlerin hafifletilmesi için Nitinol tel kullanarak yapısal, doğal 

frekans aktif ayarı yapılabilmektedir. 

2.2.4. Diğer Uygulamalar ve Prototipler 

 Sıcak ve soğuk ısı kaynaklarından mekanik enerji üretmek için kullanılabilmektedir. 

Ridgway Bankalar tarafından 1970'li yıllarda geliştirilen bir prototip ticari motor Lawrence 

Berkeley Ulusal Laboratuvarında kullanılmaktadır. 

 Nitinol, son derece esnek gözlük çerçevelerinde popülerdir. Ayrıca bazı mekanik saat yay-

larında kullanılmaktadır. 

 Boeing mühendisleri başarıyla Boeing 777-300ER üzerinde SMA-tahrikli chevrons uçuş sis-

temi geliştirmiştir. 

 Bu, bir sıcaklık kontrol sistemi olarak da kullanılabilmektedir. (Nitinol malzemenin tepki 

verdiği değer e kadar bir ortamda bulunan ısıtıcı çalışırken istenilen sıçaklığa ulaşıldığında 

nitinol malzeme şekil değiştirerek mekaniki olarak ıstma sistemini besleyen röre enerjisini 

keser ve ısıtıcı devreden çıkarak sıcaklık kontrolü sağlanmış olur.)  

 Yüksek esnekliği ve mekanik hafıza doğası gereği, bir geri çekilebilir anten veya mikrofon 

olarak cep telefonu teknolojisinde kullanılmaktadır. 

 Bazı cerrahi implantlar için kullanılan SmartToe sistemi içerisinde kullanılmaktadır. 

 Kendinden bükülebilen kaşık vb. aparatlarda "psişik" gücünü sergilemek için amatör ve 

sahne büyücüleri tarafından kullanılabilmektedir. 

 Ameliyat sonrası göğüs tümörlerini işaretlemek için kullanılan teller olarak kullanılabilir. 

 Golf sopalarında süper elastik özelliğinden ötürü kullanılmaktadır. 

 İç çamaşırlarında kullanılmaktadır. 

 Spor ekipmanlarında kullanılmaktadır. 

  

https://tr.qwe.wiki/wiki/Lawrence_Berkeley_National_Laboratory
https://tr.qwe.wiki/wiki/Lawrence_Berkeley_National_Laboratory
https://tr.qwe.wiki/wiki/SmartToe
https://tr.qwe.wiki/wiki/Spoon_bending
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BÖLÜM 3. AKILLI YELEK İKAZ BİLEŞENLERİ TASARIMI 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yeleğin ikaz bileşenlerinin tasarımı için bazı aşamalar gerçek-

leştirilmiştir. Bu aşamalar şu şekildedir: 

 Elektrik Alan Algılayıcı Devre Tasarımı 

 Sesli Uyarı için Buzzer ve Görsel Uyarı LED Devre Tasarımları 

 Besleme ve Nitinol Sürme Devre Tasarım 

 İşlemci Devresi Tasarımı 

 Nitinol Malzemenin Şekillendirilmesi 

 Nitinol Malzemenin Yelek Üzerindeki Tasarımı 

3.1. Elektrik Alan Algılayıcı Devre Tasarımı 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin en önemli bileşeni olan Elektrik Alan Algılayıcı 

Devre tasarımına ilişkin şema Şekil-3’de görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi şu şekilde-

dir: 

 Anten üzerinde oluşan elektrik alan sinyali ilk OPAMP devresinde yükseltilir.  

 Ön yükseltmeden sonra hassaslık seviyesini kontrol eden devreden geçer.  

 Ardından sinyal tekrar güçlendirilerek ve DC sinyal izole edilerek bant geçiren filtreye 

gönderilir. Buradaki filtre sinyalin 45Hz ile 65Hz arası dışında kalan kısmını bastırarak 

şebeke dışından gelebilecek gürültüleri engeller.  

 Son kademedeki OPAMP ile sinyal Analog Dijital Dönüştürücünün (ADC) ölçüm seviyesine 

çekilir. Anti Aliasing filtreden geçirilerek Analog Dijital Dönüştürücüye (ADC) gönderilir. 
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Şekil 3_ Elektrik Alan Algılayıcı Sensör Devresi Şeması 

3.2. Sesli Uyarı için Buzzer ve Görsel Uyarı LED Devre Tasarımları 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin sesli uyarı için “Buzzer” ve görsel uyarı “LED” 

devre tasarımlarına ilişkin şema Şekil-4’de görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi şu şekil-

dedir: 

 Yelek üzerinde ön sol göğüs kısmında bir adet, sırt kısmında iki adet olmak üzere 3 adet Led 

ve ses çıkış devreleri yer almaktadır.  

 Tehlike durumunda göre sadece Led, Led-buzzer ve değişken Led-buzzer ile personeli 

uyaracaktır. 

 Burada kullanılan Buzzer devresinin amacı işitsel, LED devresinin amacı ise personeli görsel 

olarak uyarmaktır. 

 Buton ile devre başlatıldığında cihaz üzerinde bulunan Led ve Buzzer kullanıcıya cihazın 

çalışma durumunu bildirecektir. 
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Şekil 4_ Sesli Uyarı İçin Buzzer ve Görsel Uyarı Devresi Şeması 

3.3. Besleme ve Nitinol Tetikleme Devre Tasarımı 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin Besleme ve Nitinol Sürme Devre tasarımına iliş-

kin şema Şekil-5’de görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi şu şekildedir: 

 Devrenin enerjisi batarya tarafından sağlanmaktadır. Açma/Kapama düğmesi üzerinden 

enerji devreye verilir. 

 DC-DC dönüştürücü, bataryadaki gerilimi verimli bir şekilde istenen gerilim seviyesine 

indirmektedir. LDO (Low-dropout) regülatör ile 3.3V seviyesine düşürülmektedir. 

 Nitinol sürme devresi Q3 transistörü üzerinden Q2 FET’ini (Field Effect Transistor) 

tetikleyerek nitinol üzerinden akım geçmesini ve ısınmasını sağlar.  

 Termistör ile nitinolün aşırı ısınması kontrol altında tutulur. 
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Şekil 5_ Besleme ve Nitinol Tetikleme Devresi Şeması 

3.4. İşlemci Devresi Tasarımı 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin İşlemci Devre tasarımına ilişkin şema Şekil-6’da 

görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi şu şekildedir: 

 İşlemci devresi sensörlerden gelen sinyalleri ölçerek tehlike seviyesini belirler. Buna göre 

görsel, işitsel ve en sonunda Nitinol devresini tetikleyerek duyusal olarak kullanıcıyı uyar-

maktadır. 

 Programlama konnektörü cihazın geliştirme aşamasında işlemcinin programlanması ve ya-

zılımın geliştirilmesi aşamasında kullanılmaktadır. 

 Batarya seviyesi kontrolü devresi, cihaz ilk açılışında RGB Led ile batarya doluluk oranını 

gösterecektir. 
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Şekil 6_ İşlemci Devresi Şeması 

3.5. Nitinol Malzemenin Şekillendirilmesi 

Nitinol, dış etkenlerden dolayı bozulan geometrinin, uygun bir ısı prosedürü uygulanarak ger-

çek şekline veya boyutuna geri dönebilen malzemeler olarak tanımlanmaktadır. 

Tam doğru miktarlarda birleştirildiğinde nikel ve titanyum Nitinol oluşturur. Eşsiz süper elastik 

ve şekil hafızası özellikleriyle önceden belirlenmiş bir sıcaklığa maruz kaldığında deformasyon-

dan sonra hatırlama ve belirli bir şekle geri dönme yeteneği ile tanınan bu alaşım, tıbbi cihaz 

ve diğer yüksek performanslı endüstrilerin yeni nesil çözümler üretme biçiminde devrim ya-

ratmaktadır. 

Süper elastik Nitinol, tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Süper elastik kaliteler için 

dönüştürme sıcaklıkları -20°C ile 22°C [-4 °F ile 71.6 °F] arasındadır. Şekil hafızalı Nitinol genel-

likle aktüatörler ve diğer endüstriyel uygulamalar için kullanılır. Şekil hafızalı sınıflar için dö-

nüştürme sıcaklıkları 22 ° C ile 80 ° C [71.6°F ile 176 °F] arasındadır ve bazı sınıflar 85°C'den 

[185°F] daha yüksek sıcaklıklar sunar. 
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Şekil ayarı, Nitinol teli bir mandrel veya fikstür etrafına sarma ve malzemede istenen şekli elde 

etmek için yakından kontrol edilen bir süre ve sıcaklıkta ısıl işlemden geçirme işlemidir. Mal-

zeme soğutulduktan ve mandrelden çıkarıldıktan sonra, tel deformasyondan veya sıcaklıktaki 

bir değişiklikten sonra şeklini "hatırlayacaktır". 

Nitinol telin malzeme özellikleri Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1_Nitinol Telin Malzeme Özellikleri 

Özellik Değer 
Erime sıcaklığı (°C) 1300 

Yoğunluk (g/cm3) 6,45 

Elektrik direnci 

(mikro-ohm*cm) 

Ostenit 82 

Martenzit 76 

Isıl genleşme (/°C) Ostenit 11*10−6 

Martenzit 6*10−6 

Isıl iletkenlik 

(W/cm*°C) 

Ostenit 0,18 

Martenzit 0,85 

Isı kapasitesi (cal/g*°C) 0,077 

Elastik modülü 

(GPa) 

Ostenit 75~83 

Martenzit 28 ~ 41 

Akma dayanımı 

(MPa) 

Ostenit 195 ~ 690 

Martenzit 70 ~ 140 

Maksimum çekme dayanımı (MPa) 754 ~ 960 

Dönüşüm sıcaklığı (°C) -100~110 

Dönüşüm sırasındaki gizli ısı (kJ/kg*atom) 167 

Şekil hafıza gerinimi (%) Maksimum 8.5% 

Nitinol malzemelerdeki etki “Östenit” ve “Martenzit” olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı 

faz transformasyonunun bir sonucudur. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel 

kayma benzeri bir mekanizma ile çalışır. 

Östenit faz soğutularak martenzit forma dönüşür. Martenzit birbirine zıt plakaların ardışık kı-

rıklar oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı görünümdedir. Nitinol malzemenin içya-

pısı ve sıcaklık ile değişimi sırasıyla Şekil-7 ve Şekil-8’de gösterilmiştir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96stenit
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martensit&action=edit&redlink=1
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Şekil 7_Nitinol Malzemenin İçyapısı 

 

Şekil 8_Nitinol Malzeme Yapısının Sıcaklık ile Değişimi 

3.6. Nitinol Malzemenin Yelek Üzerindeki Tasarımı 

Proje kapsamında yelek üzerinde Nitinol telin yerleşimine ilişkin 3 alternatif öne çıkmıştır. Bun-

lar bel bölgesi, omuz bölgesi ve boyun bölgesi olarak belirlenmiştir. Bel bölgesinde yeleğin zin-

cirle kapanması gerektiği, boyun bölgesinde ise çalışanlara rahatsızlık hissi oluşturabileceği ge-

rekçeleriyle bel ve boyun bölgelerine yerleşimden vazgeçilmiş, YEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği 

birimi ve Ar-Ge Ekibi ile yapılmış olan görüşmeler ve test çalışmaları neticesinde  nitinol mal-

zemenin omuz bölgesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. 
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Omuz bölgesine nitinol malzemenin yerleştirilmesi durumuna ilişkin görsel Şekil 9’da görül-

mektedir. Tepkime öncesinde normal vaziyette bulunan Nitinol malzeme elektrik alanın algı-

lanması sonucunda büzüşerek çalışanın omuz ve koltuk altı bölgesinde hissel etki oluşturmak-

tadır. 

Nitinol malzemenin elektrik alana maruz kalmadan önceki tel çevresi 48 cm iken elektrik alan 

algılandıktan sonra büzüşerek 35 cm’ye kadar düşebilmekte ve çalışanların elektrik alanı his-

setmesine yardımcı olmaktadır. 

 

Şekil 9_ Nitinol Malzemenin Yelek Üzerinde Omuz Bölgesine Yerleşimi 
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BÖLÜM 4. AKILLI YELEK VE İKAZ BİLEŞENLERİ 3D GÖRSEL TASARIMI 

Bu kısımda tasarlamış olduğumuz Yelek ve İkaz Bileşenlerinin 3 Boyutlu çalışmaları alt başlıklar 

halinde verilmiştir. 

4.1. Akıllı Yelek Genel Tasarımı   

 

Şekil 10_3D Yelek Ön ve Arka Taraftan Görünüşü 

Şekil 10’da verilmiş olan 3 Boyutlu yelek tasarımını inceleyecek olursak; 

 İşlemci Devresi yeleğin sol-alt cep bölgesinde, devrenin serbest hareket etmesi engellene-

cek şekilde, kolay sökülüp takılabilir olarak konumlandırılmıştır. 

 Görsel uyarı için kullanılacak LED’lerin yerleşik olduğu Reflektör sol-üst ön kısımda ve arka 

kol hizasında sağ ve sol kısımlarda bulunmaktadır. Reflektörler yıkanmaya dayanıklı şeffaf 

cepler içerisinde konumlandırılmış ve reflektörlerin serbest hareket etmesi engellenmiştir. 

 Yelek üzerinde sesli uyarı için buzzerlar, Reflektörler içerisinde yer almaktadır. 

 Hissel Uyarı için kullanılacak olan Nitinol malzeme yeleğin sol-kol bölgesini daralma yapacak 

şekilde çevrelenmiştir. 

 Kontrol ve batarya devresinden çıkan kablolar, yeleğin iç kısmından Reflektör ve Nitinol 

malzemenin yer aldığı bölümlere dağılmaktadır. 
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 Teknik personelin kullandığı yeleklerin düzenli olarak yıkanması gerektiğinden yelek üze-

rinde kullanılacak olan tüm cihazlar ve komponentler sökülüp takılabilir şekilde tasarlan-

mıştır.  

4.2. Elektrik Alan Algılayıcı Devresi Tasarımı ve Yerleşimi 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesi kapsamında Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve saha per-

sonelinden gelen görüşler sonrasında “Anten ve Kontrol Devresinin” kalp üzerinde bulunma-

sının sorun teşkil edeceğinin belirtilmesi üzerine yerleşimde revizyon yapılarak Anten, Kontrol 

Devresi, Bataryanın tamamının içinde bulunduğu bir kutu tasarımı yapılmış ve söz konusu kutu 

yeleğin sol-alt ön cep içerisine yerleştirilmiştir. 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin Elektrik Alan Algılayıcı Devresinin ön ve arka 

yüzüne ilişkin görseller Şekil-11 ve Şekil-12’de görülmektedir.  

 

Şekil 11_ Elektrik Alan Algılayıcı Devresi Tasarımı ve Yerleşimi 1 
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Şekil 12_ Elektrik Alan Algılayıcı Devresi Tasarımı ve Yerleşimi 2 

 İşlemci devresi sensörlerden gelen sinyalleri ölçerek tehlike seviyesini belirleyecektir. Buna 

göre görsel, işitsel ve en sonunda Nitinol devresini tetikleyerek hissel olarak kullanıcıyı uya-

racaktır. 

 Devre üzerinde bir adet Nitinol ve LED-Buzzer Devrelerini besleyen Konnektör, bir adet 

açma-kapama anahtarı, bir adet gösterge ledi ve bir adet şarj konnektörü bulunmaktadır. 

Devre kutusunun bağlantı bölümü görseli Şekil-13’de görülmektedir. Devre kutusu üzerin-

deki konnektörler sayesinde cihaz rahat bir şekilde sökülüp takılabilecektir. 

 

Şekil 13_Elektrik Alan Algılayıcı Devre Kutusu Bağlantı Girişleri 
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4.3. Sesli Uyarı için Buzzer ve Görsel Uyarı Reflektör 3D Tasarımı 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesi kapsamında yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

ön göğüs ve arka sırt kısımda toplamda 3 adet RGB LED’lerin bulunduğu Reflektör kullanılma-

sına karar verilmiştir. LED’ler ince reflektör içerisinde kartvizitlik benzeri bir muhafaza içeri-

sinde beyaz renkli olarak yerleştirilmiştir. 

Yelek üzerinde sesli uyarı için kullanılacak olan Buzzer, yapılan çalışmalar sonucu ön göğüs ve 

arka sırt kısımda bulunacak olan Reflektör Devreleri içerisine yerleştirilmesine karar verilmiş-

tir. Kullanılan olan Buzzer Piezo tiptedir. Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin sesli 

uyarı için “Buzzer” ve görsel uyarı için LED’lerin yer aldığı “Reflektör” 3D tasarımlarına ilişkin 

görsel Şekil-14’de görülmektedir.  

 

Şekil 14_Sesli Uyarı için Buzzer ve Görsel Uyarı Reflektör 3D Tasarımı 

4.4. Nitinol Tetikleme Devresi ve Hissel Uyarı Düzeneği 3D Tasarımı ve Yerleşimi 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında perso-

nelin Nitinol Malzemenin oluşturacağı hissel etkiyi fark etmesi bakımından ve nitinolün etkile-

şime geçmesi gereken ısının çalışanı rahatsız etmemesi amacıyla Nitinol telin sadece tek ta-

rafta ısıl yalıtım sağlayan silikon malzeme içerisinde olmasının daha uygun olduğu kararlaştı-

rılmıştır. Nitinol kol bölmesine ait görsel Şekil-15’de görülmektedir.  
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 Devre üzerinde Nitinol malzemeyi yalıtmak ve korumak için silikon kılıf kullanılmaktadır. 

 İşlemci Devresinden gelen sinyal doğrultusunda, nitinol malzeme üzerinden akım 

geçirilecek nitinolün ısınması ile nitinol tel şekil değiştirerek kol çevresinde bir daralma 

meydana getirerecek ve  çalışana hissel uyarı sağlayacaktır. 

 Nitinol telin çalışması sonrası kolda oluşacak daralma enerjinin kesilmesi ile tekrar 

genişleyecektir. Daha fazla genişlemesi için yelek omuz bölgesinde el ile fiziksel olarak yeteri 

kadar gerdirilerek sağlanacaktır.  

 

Şekil 15_ Nitinol Tel Omuz  Yerleşimi 

4.5. Yelek Kablo Bağlantıları ve Nihai 3D Tasarım  

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesi kapsamında Elektrik alan algılayıcı ve Reflektörler 

arasındaki kablo bağlantı tasarımı, Akıllı Yeleği giyecek olan personelin çalışmasına engel ol-

mayacak şekilde tasarlanmıştır. Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin kablo bağlantı-

larına ait nihai tasarımı Şekil 16’da görülmektedir. 
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Şekil 16_Yelek Kablo Bağlantıları ve Nihai 3D Tasarım 

4.6. Yelek Bataryası Tasarımı 

Akıllı Yelek üzerinde kullanılacak olan bataryaların doluluk oranını göstermesi amacıyla Elektrik 

Alan Algılayıcı Devresinin içinde bulunduğu kutu üzerine bir LED yerleştirilmiştir. Yerleştirilen 

LED cihaz üzerindeki açma-kapama butonuna basıldığında çalışmaktadır. Elektrik Alan Algıla-

yıcı devresi üzerine yerleştirilen olan Batarya Göstergesi Şekil 17’de verilmiştir. Cihaz üzerin-

deki Bataryanın aşağıdaki doluluk oranlarına göre yanacak ışık rengi belirtilmiştir; 

 Dolu: %80 ve üzeri ise yeşil ışık 3 defa 0.4sn yanık 0.4sn sönük şeklinde tekrar edecek. 

 Orta: %40 ve üzeri ise sarı ışık 3 defa 0.4sn yanık 0.4sn sönük şeklinde tekrar edecek. 

 Boş: %40 altında ise kırmızı ışık 3 defa 0.4sn yanık 0.4sn sönük şeklinde tekrar edecek. 
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Şekil 17_Yelek Batarya ve Batarya Göstergesi Tasarımı 
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BÖLÜM 5. AKILLI YELEK AKREDİTE TESTLERİ 

Akıllı Yelek ürünü prototip imalatı tamamlandıktan sonra ELDAS Test ve Kalibrasyon Elektrik 

San. Tic. A.Ş tesislerine ürünün teslimi gerçekleştirilmiştir. Teslimat sonrası ürüne aşağıdaki 

Tablo 2’de belirtilen standartlarda testler uygulanmış ve 11.06.2021 tarihinde yayınlanan test 

raporu ile akıllı yelek ürünü ilgili Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve Elektromanyetik Bağı-

şıklık (EMI) testlerinden başarıyla geçerek akredite test raporu almıştır.  

Tablo 2_Akıllı Yelek EMC Testleri 

EMC Deneyleri 
(EMC Tests) 

Deney Standartları 

Test Standards 

(TS/EN/IEC) 

1 -Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi 
(Electrostatic Discharge Immunity Test) 

61000-4-2 

2 -Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi 
(Surge Immunity Test) 

61000-4-5 

3 -RF Alanlar Tarafından Endüklenen, İletilen Bozulmalara 
Karşı Bağışıklık Deneyi 
(Immunity to Conducted Disturbances Induced by Radio 
Frequency Fields) 

61000-4-6 

4 -Süreksiz Bozulma/Tıkırtı 
(Discontinuous Disturbance/Click) 

55014-1 

5 -Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi 
(Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test) 

61000-4-4 

6 -Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi 
(Conducted Emission) 

55014-1 

7 -Güç Bozulması Deneyi 
(Power Disturbance) 

55014-1 

8 -Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma 
(Voltage Variations and Flicker) 

61000-3-3 

9 -Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri 
Bağışıklık Deneyi 
(Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations 
Immunity Test) 

61000-4-11 

10 -RF Alanlar Tarafından Endüklenen, İletilen Bozulmalara 
Karşı Bağışıklık Deneyi 
(Immunity to Conducted Disturbances Induced by Radio 
Frequency Fields) 

61000-4-6 
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ELDAŞ tarafından Akıllı Yelek için yapılan EMC test çalışmaları Şekil-18-19-20-21’de verilmiştir. 

 

Şekil 18_EMC Test Çalışmaları 1 

 

Şekil 19_EMC Test Çalışmaları 2 

 



   

34 

 

 

Şekil 20_EMC Test Çalışmaları 3 

 

Şekil 21_ EMC Test Çalışmaları 4 
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ELDAŞ tarafında gerçekleştirilmiş olan EMC test çalışmaları sonucunda elde edilen çıktılar 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3_Akıllı Yelek EMC Test Sonuçları 

DENEY SONUÇLARI 

Uygulanan Testler Uygulama Yeri Sonuç Deneyi 
Yapan 

Applied Tests (Appliance  
Location) 

Result By tested 

2.1-Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi (Electrostatic 
Discharge Immunity Test) 

Mahfaza 
(Enclosure) 

Geçti 
(Passed) 

 

2.2-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık 
Deneyi (Surge Immunity Test) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) 

Gökçe Güleç 
ALTINBAŞ 

2.3 -RF Alanlar Tarafından Endüklenen, İletilen Bozulmalara 
Karşı Bağışıklık Deneyi (Immunity to Conducted Disturban-
ces Induced by Radio Frequency Fields) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed)  

2.4-Süreksiz Bozulma/Tıkırtı Deneyi (Discontinue Distur-
bance/Click) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) 

Mesut YILDIZ 

2.5-Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi 
(Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) 

Gökçe Güleç 
ALTINBAŞ 

2.6-Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi 
(Conducted Emission) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) Mesut       

YILDIZ 2.7-Güç Bozulması Deneyi (Power Disturbance) Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) 

2.8 -Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Voltage Variations 
and Flicker) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) 

 

2.9 -Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri 
Bağışıklık Deneyi (Voltage Dips, Short Interruptions and Vol-
tage Variations Immunity Test) 

Güç Portu 
(Power Port) 

Geçti 
(Passed) Günay  

ALTINGÜL 

2.10 -Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık 
Deneyi (Radiated, Radio Frequency, Electro Magnetic Field 
Immunity Test) 

Mahfaza 
(Enclosure) 

Geçti 
(Passed)  

Yapılan EMC testi sonrasında alınan onay ile CE sertifikasyonunu alınmıştır. Akıllı Yelek ürünü-

müz için almış olduğumuz CE Sertifikasyon belgesi Şekil 22’de verilmiştir. 
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Şekil 22_CE Sertifikasyonu Belgesi 
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BÖLÜM 6. NİTİNOL MALZEMELİ AKILLI DEDEKTÖR YELEK SAHA TESTLERİ 

21.06.2021 tarihinde Enerpower Enerji proje ekibi olarak, YEDAŞ sorumluluk bölgesine, pay-

daşlar olarak gidilmiştir. Akıllı Yelek ürünü cansız manken üzerine giydirilerek sepetli araç va-

sıtası ile OG hatlarına yaklaştırılarak Akıllı Yelek ürününün tepkileri gözlemlenmiştir. Ayrıca bu 

esnada karşılıklı görüş alışverişi ve talepler doğrultusunda ilk uyarı seviyesi OG gerilimde 4 

metre olarak kararlaştırılması üzerine sahada Akılı Yelek ürününün AYKÜ (Akıllı Yelek Kontrol 

Ünitesi) Yelekten ayrılmış ve taşınabilir bilgisayara kablo üzerinden bağlanarak yeniden ayar-

lanmış ve tekrar yeleğe takılarak yapılan uygulamalı testte uyarıların ideal olduğu görülmüştür. 

Saha testinin tamamlanması üzerine, projenin ilerleyen süreçleri yelek seçimi gibi konularda 

bilgi alışverişinin yapıldığı bir toplantı yapılarak seri üretim konuları görüşülmüştür.  

Saha testlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan Akıllı Yelek prototipi Şekil 23 ve Şekil 24’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 23_Prototip Yelek Arka Yüz Görünüş  

 

Şekil 24_Yelek Ön Yüz Görünüşü  
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Yapılan saha testleri sonrası Akıllı Yelek ürünün sesli ve ışıklı uyarılarının ortamın güneşli ve 

gürültülü olması sebebiyle yetersiz olduğu görülmüştür. Bu sebeple seri üretime geçecek olan 

üründe daha fark edilebilir, ışığı daha geçirgen ve yandığında farklı bir renk görünümü kazanan 

şeffaf reflektör, içerisine kırmızı Led ürünleri kullanılarak daha görünür bir uyarı sağlanmıştır.  

Yapılan testlerde mevcut prototipte kullanılan piller(batarya) devreye normal yay mekaniz-

ması üzerinden bağlandığı için yüksek akımdan kaynaklı kutup yayları çabuk deforme olduğu 

görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda pil paketleri(batarya) hazırlanmış ve devre ile bağ-

lantısı yüksek akıma dayanma kapasitesi olan konnektörler kullanarak akımın olumsuz etkisi 

ortadan kaldırılmıştır. Bu şekilde batarya devresinde oluşan deforme önlenmiştir. 

AG ve OG seviyesinde yapılan testlerde elektrik alanın homojen yayılmaması ve AG’de 380V 

ile OG’ de 34,5 kV arasında 90 kat fark olması sebebiyle aynı cihazın ancak AG ve OG için anten 

ve yazılımsal değişiklikler ile farklı kademelerde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Saha 

ekiplerinden gelen görüşler çerçevesinde cihazın OG seviyesinde kullanılmak üzere özelleşti-

rilmesine karar verilmiştir. AG ve OG seviyesi için yaklaşık uyarı mesafeleri ve durumlarına iliş-

kin bilgiler Tablo-4’de yer almaktadır. 

Tablo 4_Baz Alınan Akıllı Yelek Uyarı Seviyeleri 

 

YEDAŞ ile gerçekleştirilen saha testleri için YEDAŞ envanterine kayıtlı arıza bakımında kullanı-

lan sepetli araç ve cansız manken kullanılmıştır. Ayrıca arıza bakım personellerinin de katkıla-

rıyla iş güvenlik önlemlerine uyularak çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma esnasında hiçbir teh-

likeli durum oluşmamıştır.  YEDAŞ ile birlikte gerçekleştirilen AG seviyesi saha testine dair gö-

rüntüler Şekil 25’te verilmiştir. 

Seviye AG OG Uyarı Durumu

1. Seviye 1 m 4 m
İlk Alan Algılandığında Buzzer Bir Kez Beep Sesi Çıkarır Ve 

Işıkları Yanıp Söner. (0,5 Hz)

2.Seviye 0,8 m 3,5 m
Işıklar Yanıp Sönecek (5 Hz) – Buzzer Kesik Kesik Ses Çıkaracak 

(10 Hz)

3.Seviye 0,6 m 3 m Işıklar Yanıp Sönecek (10 Hz) – Buzzer Sürekli Ses Çıkaracak

4.Seviye 0,5 m 2,5 m

Işıklar Yanıp Sönecek (20 Hz) – Buzzer Sürekli Ses Çıkaracak Ve 

5 Sn Bekleme Süresi Sırasında Elektrik Alanının Azalmaması 

Durumunda Nitinol 15 Sn Boyunca Enerjilendirilerek Şekil 

Değiştirecek. Bu Esnada Termistör İle Nitinol Malzemenin 

Sıcaklığı Takip Edilecek. Aşırı Isınma Durumunda Nitinol 

Malzemenin Enerjisi Kesilecek.
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Şekil 25_Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Projesi AG Seviyesi Saha Test Çalışmaları 1 

 

YEDAŞ ile birlikte gerçekleştirilen OG seviyesi saha testine dair görüntüler Şekil 27-28-29-30’da 

verilmiştir. 
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Şekil 26_Cansız Manken ile Yapılan OG Saha Testi Çalışması 1 

 

Şekil 27_Cansız Manken ile Yapılan OG Saha Testi Çalışması 2 
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Şekil 28_Akıllı Yelek Trafo Binası OG Saha Testi Öncesi 

 

Şekil 29_ Akıllı Yelek Trafo Binası OG Saha Testi Sonrası 

BOLÜM 7. NİTİNOL MALZEMELİ AKILLI YELEK ÜRETİMİ 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Ar-Ge Projesi İş Paketi 5 kapsamında YEDAŞ ve Ener-

power tarafından yapılan son görüşmeler doğrultusunda 5 Adet XL, 25 Adet L ve 20 Adet M 

ölçülerinde Akıllı Yelek üretimi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda üretilen yelekler Şe-

kil-31 ve Şekil-32’de verilmiştir. 
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Şekil 30_Akıllı Yelek Üretim Çalışmaları 1 

 

Şekil 31_ Akıllı Yelek Üretim Çalışmaları 2 
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BÖLÜM 8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

8.1. Proje İş Paketleri ve Zaman Takvimi 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Ar-Ge Projesi 27.07.2020 tarihinde EnerPower Enerji 

ve YEDAŞ ile yapılan sözleşme sonucunda başlamıştır. Sonrasında yapılan görüşmeler ile Proje 

Zaman Takvimi ve Yapılacak olan işler için İş Paketleri oluşturulmuştur. Oluşturulan İş Paketleri 

ve yapılan işler şu şekildedir; 

 İş Paketi 1: Proje Yönetimi ve Kapsam Süreçlerinin Tamamlanması 

Projenin ilk iş paketi ile proje kavramsal tasarım dokümanı ile ilgili temel çalışmaların 

gerçekleştirilmesi, proje yönetim planı gibi çıktıların oluşturularak proje başlangıcının 

yapılması planlanmış ve yapılan proje zaman takvimine uygun olan 27/09/2020 tarihinde 1. İş 

Paketi aşağıda listelenen görevlerin tamamlanması ile sonlanmıştır. 

1. İş Paketinde Tamamlanan Görevler ; 

 Proje Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

 Proje Zaman Takvimi oluşturulmuştur 

 Literatür ve Pazar Araştırma Raporu hazırlanmıştır. 

 Proje Kavramsal Dokümanı hazırlanmıştır. 

 Periyodik İlerleme Raporu hazırlanmıştır. 

 İş Paketi 2: Yelek İkaz Bileşenlerinin Üretimi 

Proje dâhilinde üretilecek yelekler için Nitinol malzemeli iletkenler, elektrik alan algılayıcı 

devre, buzzer devresi, LED devresi üretimine bu iş paketinde başlanılmıştır. Bunun yanında 

yardımcı ekipmanların satın alma süreci de söz konusu iş paketinde tamamlanmıştır. 

2. İş Paketinde Tamamlanan Görevler; 

 Elektrik alan algılayıcı devre tasarımı yapılmıştır. 

 Yeleğe monte edilecek Nitinol malzemeler şekillendirilmiştir. 

 Sesli uyarı için buzzer devresi tasarlanmıştır. 

 Görsel uyarı için Led devresi tasarlanmıştır. 

 Şarj için batarya, bağlantı kabloları gibi harici ekipmanların satın alınması ve sisteme 

entegrasyonu sağlanmıştır. 

 Periyodik İlerleme Raporu hazırlanmıştır. 
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 Ar-Ge I. Ara değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 

 İş Paketi 3: Yelek tasarımı ve ikaz bileşenlerinin yelek üzerinde optimum yerleşiminin ya-

pılması 

Proje dahilinde tasarlanan yelekler için üretilen Nitinol malzemeli iletkenler, elektrik alan algı-

layıcı devre, buzzer devresi, LED devresi ile batarya ve şarj üniteleri en optimum şekilde yelek 

üzerine yerleştirilmiştir. 15.03.2021 günü paydaşlar ile yapılan toplantıda ilk prototip sunumu 

yapılmış ve sonrasında hazırlanacak çıktılar ve yelek için değerlendirmeler karşılıklı olarak pay-

laşılmıştır.  

3. İş Paketinde Tamamlanan Görevler; 

 3D Görsel Çalışma Raporu hazırlanmıştır. 

 Proje Kalite Kontrol Ve Güvence Planı hazırlanmıştır. 

 Periyodik İlerleme Raporu hazırlanmıştır. 

 İş Paketi 4: Ürün Testlerinin Yapılması 

Proje dâhilinde üretilecek yeleklerin akredite laboratuvarlarda dayanım, etkilenme ve ikaz be-

lirtileri yeterlilik seviyesi testleri yapılmıştır. 

Tamamlanan Görevler; 

 Akredite Ürün Test Raporu hazırlanmıştır. 

 Periyodik İlerleme Raporu hazırlanmıştır. 

 İş Paketi 5: Yeleklerin üretilmesi 

Bu paket kapsamında 50 adet iş güvenliği yeleği üretilmiştir. 

Tamamlanan Görev;  

 50 Adet yelek üretilmiştir. 

 İş Paketi 6: Proje Kapanışı ve Bilgi Paylaşımı Faaliyetleri 

EnerPower Enerji Teknoloji firması tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanmıştır. 

Tamamlanan Görevler; 

 Ar-Ge II. Ara Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 

 Proje Sonuç Raporu hazırlanmıştır. 

İş Paketi 6 kapsamında hazırlanan Proje Sonuç Raporu 27.07.2021 tarihinde YEDAŞ ile payla-

şılmış ve proje sonlandırılmıştır. Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Ar-Ge Projesinin bitiş 

tarihinde herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. 
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Proje Zaman Planı; 
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8.2. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 Ocak-2020 döneminde EPDK’ya başvurusu yapılan “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek 

AR-GE Projesi” EPDK AR-GE komisyonu tarafından değerlendirilerek 28.05.2014 tarihli ve 5036 

sayılı Kurul Kararı kapsamında uygun olduğu ve projenin gelir gereksiniminde yer alan Ar-Ge 

bütçesinden karşılanmasına 01/20/15-01 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile onay verilmiştir. 

Proje ’de paydaş kuruluş olan “ENERPOWER Enerji Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ” İle 

340.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmış olup, proje başvuru dokümanında belirtilen 

maliyet kalemlerinden teçhizat, yazılım, sarf malzemesi, akredite testler, danışmanlık ve 50 

adet yelek üretim giderlerinin tamamı sözleşme kapsamında yaptırılmak üzere hizmet alımı 

yapılmıştır.  

Bu projemizde de dünyada ilk olarak bir iş yeleğine artı bir fonksiyon katmada kullanılacak ve 

patent ile tescillenerek kullanıcılarına sunulacaktır. Nitinol Yelek Ar-Ge projemizin iş paketleri 

kapsamında literatür araştırmaları yapılmış ve özgün niteliği olması sebebi ile Fikri Sınai Mül-

kiyet Hakları(FSMH) kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurulmak üzere Patent  

ön araştırılması ve tarifnamelerin yazılması için Patent Vekil firma araştırılması yapılmış, teklif 

toplama süreci ile Vekil firma seçilmiş ve Patent başvurusu yapılması için süreç başlatılmıştır. 

Vekil firma ile yürüttüğümüz patent ön araştırma sonucunda Ulusal ve Uluslararası Patentler 

incelendiğinde projenin buluş niteliği taşımaması, fakat yenilik ve sanayide uygulanabilir ol-

ması sebebi ile “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Ar-Ge Projesi” için  Faydalı Model başvurusu’ 

nun yapılması uygun görülmüştür.  Bu kapsamda Ön araştırma raporu sonucunda Faydalı Mo-

del Başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılması için 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununa uygun Tarifname yazılmıştır. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar ile paralel 

olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2020/19667 Başvuru Numaralı ‘Faydalı Model’ Baş-

vurusu 03.12.2020 tarihinde yapılmış, tescil süreci başlamıştır. Söz konusu işlem ücreti ve ve-

killik hizmet bedeli için Vekil Firma ile doğrudan temin sağlanmış olup 16.12.2020 tarihinde 

3.350 TL tutarında fatura (Ek-2) kesilmiştir. 26.05.2021 Tarihinde Türk Patent ve Marka Ku-

rumu tarafından  Araştırma Raporu süreci başlamış olup “Araştırma Talebi Raporu” Ek-1’ de 

sunulmaktadır. Vekil Firma tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’ na “Araştırma Talebi” 

başvuru hizmeti için 25.05.2021 tarihinde 1.245 TL tutarında fatura (Ek-3) kesilmiştir. Türk Pa-

tent ve Marka Kurumu tarafından faydalı modele ilişkin tescil sürecinin tamamlanması ile Türk 
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Patent ve Marka Kurumu tarafından ilgili yıla ait olarak bildirilen “Faydalı Model Belge Ücreti” 

proje kapsamında ayrıca faturalandırılacaktır. 

“Elektrik Ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik Faaliyetlerinin 

Desteklenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” ın 5. Maddesinin 8. Bendinde; 

“Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından onaylanan Ar-Ge projesinin gerçekleş-

tirilmesi neticesinde patent alınması halinde, proje başına 500.000 (beşyüzbin) TL’yi aşmamak 

üzere, patent başına onaylı proje bütçesinin % 5’ine tekabül eden tutar ilgili dağıtım şirketinin 

Ar-Ge bütçesine haricen ilave edilir. İlave edilen tutar ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge bütçesine 

ilişkin düzeltme işlemlerinde dikkate alınmaz.” hükmü çerçevesinde Şirketimiz tarafından “Ni-

tinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” projesi için faydalı model kapsamında harcamamız proje 

bütçesinin yaklaşık % 1’ ine tekabül etmektedir. 

Proje yapımı EPDK tarafından onaylanan bütçe kapsamında gerçekleşmiş olup , herhangi bir 

bütçe aşımı oluşmamıştır.   

8.3. Projeden Elde Edilen Katma Değer 

Proje kapsamında geliştirilen Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek ile elde edilen katma değerler şu 

şekildedir; 

 Dağıtım şirketinde çalışan personellerin dikkatsizlikleri sonucu oluşacak bir kaza engellene-

rek can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır.  

 Proje sayesinde, AG ve OG Şebekede çalışma yapan bir personel Akıllı Yelek yardımıyla işle-

rini daha güvenli bir şekilde yapabilecektir.  

 Proje faydaları neticesinde dağıtım şirketlerinde yaşanan ölümler ve maddi kayıplar en aza 

indirilmiş olacaktır. 

 Yapılmış olan projenin yerli kaynaklar ile tasarlanmış ve geliştirilmiş olması ülkemize eko-

nomik katkıda bulunacaktır. 
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EKLER 

EK-1 Araştırma Talebi Raporu 
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EK-2 Patent Vekillik Hizmeti Faturası 
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EK-3 Araştırma Talebi Faturası 

 


