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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yıllarda artan enerji fiyatları ve iklim değişikliği nedeniyle ülkelerin yenile-

nebilir enerjiye olan ilgisi gün geçtikçe arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları 

içindeki payı hızla artan güneş enerjisi sistemleri(GES) düşen panel fiyatları ve kurulum 

kolaylığından dolayı büyük yatırımcılar ve bireysel tüketicilerin ilgi noktası haline gel-

mektedir.  Bu nedenle bu alandaki artan yatırımları karşılamak için gerekli nitelikli in-

san gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Eğitim kurumlarında güneş enerjisi 

sistemini oluşturan donanımların kurulumu konusunda yeterli uygulama donanımları 

yoktur. Genellikle mevcut eğitim setleri öğrencilerin sabit panel konumuna göre siste-

min enerji üretimini yorumlamasına olanak tanır.  Halbuki panellerde üretilen enerji 

güneş ve panel arasındaki açıya göre değişim göstermektedir ve bu yüzden günümüzde 

güneş takip sistemleri kullanılmaktadır. Bu proje ile öğrencilerin hem sabit eksenli hem 

de tek ve çift eksen hareketlerine sahip bir güneş panelinin enerji üretimindeki farkları-

nın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir eğitim setinin tasarımı ve gerçeklemesi yapı-

lacaktır. Eğitim seti iki parçadan oluşmakta olup birincisi astronomik koordinatlara göre 

kontrol edilen güneş simulatörü ve ikincisi güneş paneli eksenini kontrol eden sistemden 

oluşmaktadır. Birinci sistemde güneşin hareketlerini gün ve saat olarak simule edecek 

bir ışık kaynağı tasarlanacaktır. Bu güneş simulatörüne öğrenciler operatör panel üze-

rinden gün, saat ve günü simule edecekleri süreyi girebileceklerdir. Böylece panel ko-

numundan bağımsız olarak belirlenen parametrelere göre güneşin astronomik konumu 

hesaplanarak ışık kaynağı kontrol sistemi tarafından yönetilen motorlar ile konum de-

ğiştirilecektir. İkinci sistemde panelin bulunduğu konumun GPS koordinatlarını ve is-

tenilen gün, saat ve simule edilecek gün süresi girebilecekleri bir operatör panele sahip 

olacaktır. Kontrol sistemi bu girilen bilgiler kullanılarak güneşin astronomik koordinat-

larını hesaplayarak panelin eksenlerindeki motorların konumunu değiştirecektir. Böy-

lece öğrencilerin dünya üzerinde bir konumdaki güneş panelinin GPS koordinatlarını 

girebilecekleri bir operatör panel ile güneş paneli sabit, tek eksen ve çift eksen kontrol 

edildiğinde enerji üretiminin nasıl değiştiğini deneysel veriler kullanarak karşılaştırabi-

leceklerdir. Eğitim teknolojileri yarışması kapsamında adaylardan eğitim veya öğre-

timde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, konu-

nun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kurarak ko-

nuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmeleri beklenmektedir. Bu 

ürünler, eğitim teknolojileri kapsamında, prototip, eğitsel yazılım, eğitsel simülasyon, 

yenilikçi teknolojiler olabilir. Projemiz bu kapsanma beklenen tüm konulara hitap ede-

cek özgün bir tasarımın hazırlanmasını ve prototipinin yapılmasını amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler:Güneş enerjisi, Eğitim Seti, Astronomik koordinat, Güneş takip 

sistemi 
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2. Problem/Sorun 

Eğitim kurumlarında güneş enerjisi sistemini oluşturan donanımların kurulumu 

konusunda yeterli uygulama donanımları yoktur. Genellikle mevcut eğitim setleri öğ-

rencilerin sabit panel konumuna göre sistemin enerji üretimini yorumlamasına olanak 

tanır.  Halbuki panellerde üretilen enerji güneş ve panel arasındaki açıya göre değişim 

göstermektedir ve bu yüzden günümüzde güneş takip sistemleri kullanılmaktadır. 

 

3. Çözüm 

Bu proje ile Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlardaki öğrencilerin hem sa-

bit eksenli hem de tek ve çift eksen hareketlerine sahip bir güneş panelinin enerji üreti-

mindeki farklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir eğitim setinin tasarımı ve ger-

çeklemesi yapılacaktır. 

Böylece eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaş-

tıracak, kalıcı hale getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları 

arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliş-

tirmeleri beklenecektir. Bu ürünler, eğitim teknolojileri kapsamında; prototip, eğitsel 

yazılım, eğitsel simülasyon, yenilikçi teknolojiler olabilir. Projemiz bu kapsanma bek-

lenen tüm konulara hitap edecek özgün bir tasarımın hazırlanmasını ve prototipinin ya-

pılmasını amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında yapılacak tasarımda PLC kontrollü bir güneş panelinin eksen 

kontrolü ve astronomik güneş hareketlerini [1] simule edecek bir ışık kaynağı tasarımı 

ve kontrolü yapılacaktır. Literatürde ve piyasada satılan mevcut deney düzeneklerinde 

güneş sistemine ait hareketler elle yapılmaya çalışılmakta ve günün saati ve mevsime 

bağlı güneş konumları dikkate alınamamaktadır. Bu sorun öğrencilerin güneş panelleri-

nin güneşin konumu ile değişen enerji üretimi konusunu tam olarak kavramalarını en-

gellemektedir. Dolayısıyla projede geliştirilecek özgün tasarım ve kontrol algoritmaları 

ile güneş sisteminin tüm yılki hareketlerini simule edebilecek bir ışık kaynağı geliştiri-

lecektir. İkinci olarak dünya üzerindeki GPS konumu operatör panel ile girilebilen ve 

sabit veya hareketli (tek veya çift eksen) güneş takip sistemi geliştirilecek ve prototipleri 

üretilecektir. Böylece öğrenciler aynı konumdaki üç farklı durum(sabit, tek eksen ve çift 

eksen hareketli panel) için elektrik üretim verilerindeki değişimi inceleyebileceklerdir.  

Ayrıca öğrenciler hangi konumlarda ekonomik bir çözüm için hangi eksende izleme 

sistemine ihtiyaç olabileceğini yorumlayabileceklerdir. Proje kapsamında tasarımı ya-

pılacak ve prototipi imal edilecek deney seti ile güncel teknolojilerin kullanıldığı yeni 

bir eğitim seti yapılmış olacaktır.  
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 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Satılan mevcut deney 

düzeneklerinde güneş sis-

temine ait hareketlerin el 

ile yapılması ve mevsim-

sel ve günlük güneş hare-

ketlerin doğru gerçekleşti-

rilememesi 

 Tasarlanacak kontrol 

algoritmaları ile güneş sis-

teminin tüm yıl ve günlük 

hareketleri simule edilebi-

lecek bir ışık kaynağı ta-

sarlanacaktır. 

 Öğrenciler Güneş Sis-

temi hareketini uygulamalı 

olarak görebilecektir. 

 Dünya üzerindeki bir 

konumdaki PV panelin 

güneşin mevsimsel ve 

günlük hareketlerinin 

enerji üretimine etkisi de-

neysel olarak doğru ger-

çekleştirilememektedir. 

 Operatör panel ile GPS 

konumu girilebilen dünya 

üzerindeki bir alandaki PV 

paneli için sabit veya iki 

eksenli hareket yaparak 

yerli donanımlar kullanıla-

rak güneş takip sistemi ge-

liştirilecektir. 

 Belirlenen koordinat-

taki alandaki PV panellerin 

sabit, tek eksen ve iki ek-

senli güneş takibi yaparak 

üretilen güçteki farklılık-

ları daha iyi yorumlayabi-

leceklerdir.  

 Güneşin dünya üzerin-

deki sabit bir konum için 

günlük ve mevsimsel ola-

rak yaptığı hareketlerin 

doğru olarak simule eden 

bir deney düzeneğinin ol-

maması. 

 Operatör panel ile GPS 

konumu, tarih, saat, simü-

lasyon süresi gibi paramet-

relerin girildiği ve bu bil-

gilere göre hesaplanan gü-

neşin astronomik konu-

muna göre hareket eden 

bir ışık kaynağının yerli 

donanımlar kullanılarak 

gerçekleştirilecektir.  

 Öğrenciler dünya üze-

rindeki bir noktaya göre 

güneşin astronomik konu-

mundaki değişimi gözlem-

leyecek ve bunun PV pa-

nellerde üretilen güçteki 

farklılıkları daha iyi yo-

rumlayabileceklerdir. 

Tablo 1. Sorun – Çözüm Tablosu 

 

4. Yöntem 

Eğitim seti iki parçadan oluşmakta olup birincisi astronomik koordinatlara göre 

kontrol edilen güneş simulatörü ve ikincisi güneş paneli eksenini kontrol eden sistemden 

oluşmaktadır. Birinci sistemde güneşin hareketlerini gün ve saat olarak simule edecek 

bir ışık kaynağı tasarlanacaktır. Bu güneş simulatörüne öğrenciler operatör panel üze-

rinden gün, saat ve günü simule edecekleri süreyi girebileceklerdir. Böylece panel ko-

numundan bağımsız olarak belirlenen parametrelere göre güneşin astronomik konumu 

hesaplanarak ışık kaynağı kontrol sistemi tarafından yönetilen motorlar ile konum de-

ğiştirilecektir. İkinci sistemde panelin bulunduğu konumun GPS koordinatlarını ve is-

tenilen gün, saat ve simule edilecek gün süresi girebilecekleri bir operatör panele sahip 

olacaktır. Kontrol sistemi bu girilen bilgiler kullanılarak güneşin astronomik koordinat-

larını hesaplayarak panelin eksenlerindeki motorların konumunu değiştirecektir. Böy-

lece öğrencilerin dünya üzerinde bir konumdaki güneş panelinin GPS koordinatlarını 
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girebilecekleri bir operatör panel ile güneş paneli sabit, tek eksen ve çift eksen kontrol 

edildiğinde enerji üretiminin nasıl değiştiğini deneysel veriler kullanarak karşılaştırabi-

leceklerdir. 

Projede geliştirilecek olan iki ayrı donanım için kontrol sistemi olarak PLC(Programla-

nabilir Mantıksal Denetleyici) kullanılacaktır. Öğrenciler için çeşitli parametrelerin gi-

rileceği operatör panel üzerindeki veriler astronomik güneş ve dünya hareketlerine göre 

servo motorları kontrol edecek ve gerekli hareketleri sağlayacaktır. Mekanik olarak sis-

tem tasarımı ve montajı gerçekleştirildikten sonra literatürdeki astronomik hesaplama 

yöntemleri kullanılarak PLC ile servo motorlar için gerekli konumlar hesaplanacaktır. 

Güneş panelinin sabit, tek eksen ve çift eksen kontrolü operatör panel üzerinden girile-

rek seçilen eksen hareketine göre [2] servo motor hareketleri kontrol edilerek panel ko-

num değişikliği gerçekleştirilecektir. 

 

Görsel 1.Step Motor Sürücü İle Kontrol Edilen PV Panel 

 

 
 

Görsel 2. Güneşi Simüle Edecek Düzenek 

 

PV panelin iki eksende yapacağı hareketi sağlayan step motor sürücü işaretleri 

PLC tarafından üretilmektedir. PV panelin konum ve diğer parametreleri bilgisayar ile 

girilmektedir. İlerleyen aşamalarda HMI üzerinden giriş yapılacaktır. Güneşin hareket-

lerini simule edecek olan mekanik system montajı devam etmektedir. Bu sistemdeki ışık 

kaynağının hareketlerini sağlayacak servo motorların tedarik süreci devam etmektedir. 
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Mekanik tasarım süreci bitmiş ve montaj için gerekli donanımların şirket tarafından tes-

lim edilmesi beklenmektedir. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Proje sonunda elde edilecek eğitim setinde operatör denklem takımlarını kulla-

narak güneş hareketlerini hesaplayan ve belirlenen tarih ile saat için güneşi konumlan-

dıran veya girilen tarihteki günün belirlenen süre için simule edilmesi için güneş hare-

ketlerini (Deklinasyon Açısı, Saat Açısı, Zenit Açısı, Güneş Yükseklik Açısı ) gerçek-

leştiren özgün bir donanım olacaktır. Literatürde ve piyasada böyle bir ürün ile karşıla-

şılmaması ve tasarım ve geliştirme aşamalarının proje kapsamında yapılması projenin 

ARGE ve yenilikçi yönünün olduğunu göstermektedir. Projede gerçekleştirilecek deney 

setlerinin avantajı güneş izleme sistemi olan paneller ile sabit panellerin daha anlaşılır 

şekilde kavranmasını sağlayacak olmasıdır. Öğrencilerin deneysel olarak sabit ve hare-

ketli sistemlerin arasındaki farkları gözlemleyebiliyor olacağından takip sistemlerinin 

avantajından dolayı yeni güneş takip sistemi geliştirme yönünde motive olabilecekler-

dir. Piyasada bulunan elle açısı ayarlanan ışık kaynaklarından daha doğru deneyler ya-

pılması da büyük bir üstünlük olacaktır. 

Bu projede eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolay-

laştıracak, kalıcı hale getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim 

dalları arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün 

geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ürünler, eğitim teknolojileri kapsamında, prototip, eğitsel 

yazılım, eğitsel simülasyon, yenilikçi teknolojiler olabilir. Projemiz bu kapsanma bek-

lenen tüm konulara hitap edecek özgün bir tasarımın hazırlanmasını ve prototipinin ya-

pılmasını amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında yapılacak tasarımda PLC kontrollü bir güneş panelinin eksen 

kontrolü ve astronomik güneş hareketlerini simule edecek bir ışık kaynağı tasarımı ve 

kontrolü yapılacaktır. Literatürde ve piyasada satılan  mevcut deney düzeneklerinde gü-

neş sistemine ait hareketler elle yapılmaya çalışılmakta ve günün saati ve mevsime bağlı 

güneş konumları dikkate alınamamaktadır. Bu sorun öğrencilerin güneş panellerinin gü-

neşin konumu ile değişen enerji üretimi konusunu tam olarak kavramalarını engelle-

mektedir. Dolayısıyla projede geliştirilecek özgün tasarım ve kontrol algoritmaları ile 

güneş sisteminin tüm yılki hareketlerini simule edebilecek bir ışık kaynağı geliştirile-

cektir. İkinci olarak dünya üzerindeki GPS konumu operatör panel ile girilebilen ve sa-

bit veya hareketli (tek veya çift eksen) güneş takip sistemi geliştirilecek ve prototipleri 

üretilecektir. Böylece öğrenciler aynı konumdaki üç farklı durum (sabit, tek eksen ve 

çift eksen hareketli panel) için elektrik üretim verilerindeki değişimi inceleyebilecek-

lerdir.  Ayrıca öğrenciler hangi konumlarda ekonomik bir çözüm için hangi eksende 

izleme sistemine ihtiyaç olabileceğini yorumlayabileceklerdir. Proje kapsamında tasa-

rımı yapılacak ve prototipi imal edilecek deney seti ile güncel teknolojilerin kullanıldığı 

yeni bir eğitim seti yapılmış olacaktır.  

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zenit
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6. Uygulanabilirlik  

Proje ile güneş enerjisi sistemleri konusunda eğitim kalitesinin arttırılmasına 

katkıda bulunulacaktır. Bu katkı yeni bir eğitim donanımı geliştirilmesi ve bu donanım 

ile yapılan eğitim ile geleneksel donanımlar kullanılarak yapılan eğitimler karşılaştırı-

larak yapılacak akademik öğrenme çıktıları karşılaştırılabilecektir. Akademik olarak öl-

çülebilir bilgi ve davranış değişimleri üzerinden akademik çalışmalar yapılabilecektir. 

Aynı zamanda geliştirilen eğitim donanımları ile ilgili akademik ve bilimsel yayınlar 

yapılacaktır. Ayrıca faydalı model veya patent başvurusu konusu araştırılacaktır. Ça-

lışma eğitsel donanım ve aynı zamanda ticari bir ürün olarak kullanılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Maliyet Tablosu 

Projemizde maliyeti minimuma indirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla kullanılacak 

malzemeleri piyasa şartlarını göz önüne alarak seçip en uygun malzeme seçimi yapmayı 

hedefliyoruz . Diğer yandan fazladan malzeme kullanmayıp elimizde olan malzemelerin 

en uygun şekilde kullanmayı hedefliyoruz 

Adı, Modeli Birim Fiyatı Adet Toplam Be-

deli 

(KDV Dahil, 

TL) 

Gerekçesi 

Programlanabilir Mantık-

sal Denetleyici 
5.000 1 5.000 

Güneş ve panel hare-

ketlerini denetleyecek 

hesaplamaları yapa-

caktır. 

Operatör Panel 4.000 1 4.000 

Operatörün giriş pa-

rametrelerinin giril-

mesi için gereklidir 

Yarı iletken çıkış rölesi 2.000 1 2.000 

Güneş panelinin DC 

motorları sürmek için 

gereklidir 

Servo Motor ve Sürücüsü 12.000 2 24.000 

Güneş panelini ve 

Işık kaynağını PLC 

den gelen komutlara 

göre hareket ettirmek 

için gereklidir. 

Işık Kaynağı 500 1 500 
Yapay güneş ışınımı 

yerine kullanılacaktır. 

Güneş Paneli 500 3 1.500 

Güneşten gelen fo-

tonlardan elektrik 

enerjisi üretmek için 

gereklidir. 
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Evirici 
15.000 1 15.000 

Güneş paneli ve akü-

den sağlanan DC/AC 

dönüşümü için gerek-

lidir. 

Akü 4.000 1 4.000 
Enerjinin depolan-

ması için gereklidir 

Evirici Yönetim Sistemi 15.000 1 15.000 

Enerji yönetim ve 

üretimi izleme için 

gereklidir 

Meteoroloji İzleme Sis-

temi 
6.500 1 6.500 

Meteorolojik şartlara 

göre kontrol sistemini 

yönetmek için gerek-

lidir. 

Elektrik Bağlantı Kutusu 

 

 

3.000 1 3.000 

Koruma ve bağlantı 

donanımları ile dona-

tılmış DC ve AC sis-

temin birleştirilmesi 

için gereklidir. 

Çift eksenli güneş panel 

direği  
6.000 1 6.000 

Güneş panelinin çift 

eksen kontrolünün 

yapılacağı montaj di-

reği konum kontrolü 

için gereklidir. 

Metal Montaj Ekipman-

ları 
6.000 1 6.000 

Deney setinin mon-

tajı için gerekli dona-

nımlardır. 

Toplam Maliyet  92.500TL 

Tablo 2. Maliyet Tablosu 

7.2. İş Tanımı 

Projede danışman yürütücü, dört lisans öğrencisi ve bir yüksek lisans öğrencisi 

araştırmacı olarak yer alacaktır. Proje ekibindeki tüm araştırmacı öğrenciler Elektrik 

Elektronik Mühendisliği alanındadır. Araştırmacılar öncelikle danışman tarafından ta-

sarlanan sistemin montaj çalışmalarında yer alacaktır. Sonrasında sistemlerin kontro-

lünü sağlamak için gerekli operatör panel ve PLC programlarının gerçekleştirilmesi için 

astronomik hesaplama denklemleri incelenerek gerekli servo motor kontrolü gerçekleş-

tirilecektir.  Kontrolü yapılan iki sistemin eş zamanlı olarak çalışması laboratuvar orta-

mında test edilerek gerekli geliştirmeler danışman koordinatörlüğünde yürütülecektir. 
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Tasarımların yapılması İrem KARAGÖL 

Gerekli ekipmanların satın alınması İrem KARAGÖL 

Güneş paneli çift eksen hareket siste-

minin montajının gerçekleştirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Cenk GEZEGİN 

Duygu ŞENTÜRK  

Bayan ALBAYATİ 

Güneş simulatörü sisteminin                             

montajının gerçekleştirilmesi 
Alim Yasin AYDIN 

Güneş paneli çift eksen hareket siste-

minin kontrol sistemlerinin geliştiril-

mesi 

İrem KARAGÖL  

Atefeh Gholipour 

Güneş simülatörünün kontrol sistem-

lerinin geliştirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Cenk GEZEGİN  

Alim Yasin AYDIN 

Çeşitli test çalışmaları 

Dr. Öğr. Üyesi Cenk GEZEGİN 

Duygu ŞENTÜRK 

Bayan ALBAYATİ 

İrem KARAGÖL  

Atefeh Gholipour 

Alim Yasin AYDIN 

Tablo 3. İş Paket Tablosu 

 

7.3. Proje İş Akış Çizelgesi 

 

İşin Adı 

Aylar 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran  
Temmuz Ağu

stos 

Genel tasarımların yapıl-
ması 

X X X    
  

Gerekli ekipmanların satın 
alınması 

X X X X X X 
  

Güneş paneli çift eksen 
hareket sisteminin monta-
jının gerçekleştirilmesi 

  X X X X 

  

Güneş simülatörü sistemi-
nin                         monta-
jının gerçekleştirilmesi 

  X X X X 

  

Güneş paneli çift eksen 
hareket sisteminin kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi 

   X X X X  

Güneş simülatörünün 
kontrol sistemlerinin geliş-
tirilmesi 

    X X X  

Çeşitli test ve geliştirme 
çalışmaları 

     X X X 

Tablo 4. Proje İş Akış Çizelgesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Eğitim kurumlarında güneş enerjisi sistemini oluşturan donanımların kurulumu 

konusunda yeterli uygulama donanımları yoktur. Bu nedenle Mesleki eğitim veren ku-

rum ve kuruluşlar hedef seçilmiştir. Güneş enerjisi sistemleri konusunda fotovoltaik pa-

nellerin sabit ve hareketli olmaları durumundaki enerji üretim değişimlerinin uygula-

malı bir şekilde daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 

 

9. Riskler 

Olasılık 

Katsayısı 
Az Risk Orta Risk Çok Risk 

3 

Proje kapsamında yapı-

lacak donanım monta-

jında ve PLC programı-

nın geliştirilmesinde 

ortaya çıkabilecek tec-

rübe yetersizliği 

Covid-19 benzeri bir sal-

gın riski ile sokağa 

çıkma yasağı gelmesi 

Projenin gerçek-

leşmesi için ge-

rekli donanım-

larda ani kur ar-

tışı ile oluşan fi-

yat artışları 

2 

Hedef kitlemizi oluştu-

ran öğrencilerin deney 

düzeneğine istenilen il-

giyi göstermemesi 

Projenin gerçekleşmesi 

için gerekli donanım-

larda tedarik zincirinden 

kaynaklı temin gecik-

mesi 

Tüm proje dona-

nımlarının TEK-

NOFEST ala-

nında çalışma-

ması 

1 

Proje ekibinin yapılan 

çalışmalar sırasında iş 

kazasına maruz kal-

ması 

Proje kapsamında kulla-

nılan donanımların test 

aşamasında kullanılamaz 

hale gelmesi 

Projenin planla-

nan takviminde 

ilerlememesi du-

rumu 

Tablo 3. Risk Planlamasında Olasılık Ve Etki Matrisi 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler ve B planları; 

 

1.1 Problem: Proje ekibinin yapılan çalışmalar sırasında iş kazasına maruz kalması 

B Planı: Proje ekibini iş güvenliği kurallarına uyması için eğitim programının 

tekrarlanması 

1.2. Problem: Proje kapsamında kullanılan donanımların test aşamasında kullanılamaz 

hale gelmesi 

B Planı: Böyle bir durumda tamiri yapılabilecek bir ürün ise tamiratının yaptı-

rılması veya yeniden satın alımın gerçekleştirilmesi 

 

1.3. Problem: Projenin planlanan takviminde ilerlememesi durumu 

 B Planı: Yeni bir iş planı yapılması ve çalışma saatlerinin arttırılması 

 

2.1. Problem: Hedef kitlemizi oluşturan öğrencilerin deney düzeneğine istenilen ilgiyi 

göstermemesi 

 B Planı: Projenin önemini aktaracak videoların ve sunumların hazırlanması 
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2.2 Problem: Projenin gerçekleşmesi için gerekli donanımlarda tedarik zincirinden 

kaynaklı temin gecikmesi 

 B Planı: Gerekli donanımların diğer şirketler ve proje gruplarından temin edil-

mesi veya alternatif ürünler kullanılması 

 

2.3. Problem: Tüm proje donanımlarının TEKNOFEST alanında çalışmaması 

 B Planı: Deney düzeneğinin çalışır durumdaki videolarının hazırda bulunduru-

larak sunum alanında gösterimi. Yedek program ve malzemelerin proje ekinin yanında 

bulundurulması. 

 

3.1. Problem: Proje kapsamında yapılacak donanım montajında ve PLC programının 

geliştirilmesinde ortaya çıkabilecek tecrübe yetersizliği 

 B Planı: Konu hakkında tecrübe sahibi kişilerden yardım alınması 

 

3.2. Problem: Covid-19 benzeri bir salgın riski ile sokağa çıkma yasağı gelmesi 

 B Planı: Donanımların okul laboratuvarından eve getirilerek çalışma ortamının 

evde kurulması ve çalışmalara devam edilmesi 

 

3.3. Problem: Projenin gerçekleşmesi için gerekli donanımlarda ani kur artışı ile olu-

şan fiyat artışları 

 B Planı: Projenin gerçekleştirilmesi için üniversitenin sağladığı bütçede artış 

talebi yapılara gerekli bütçenin sağlanması 
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