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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz şehirler arası yol aydınlatmalarında kullanılacak olan elektriğin yol 

üzerinden geçen ağır vasıtaların yere yaptığı basıncın; hava basıncına 

dönüştürülmesiyle bir alanda toplanarak elektrik üretilmesinde kullanılmasını 

amaçlamaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meler olmasından dolayı uzun yıllar kullanılacak, sınırsız az bakım gerektiren, bir 

sistem olarak hayata geçirilebilecek bir proje. 

 

2. Problem/Sorun: 

Şehirlerarası yollarda aydınlatmaların, elektrik hatlarına uzak kalmasından 

dolayı yapılan aydınlatmalar güneş enerji panelleri ve aküler vasıtası ile yapılıyor. Bu 

sistemler  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1 

 

Yanda görülen çizimde 

projemizin ana taslağı yer 

almaktadır. Piyanoya benzer 

yola döşenecek sistem ile hava 

basıncının borular vasıtası ile 

tek bir alanda toplanması 

sağlanarak bu hava basıncı 

yeterli bar seviyesine ulaşması 

ile döndürülecek olan elektrik 

üretim motorundan elektrik 

üretilmesi amaçlanmaktadır. 

Yapım aşamasında 

kullanılacak olan 

malzemelerin genel olarak 

plastik ve uzun ömürlü malze- 

Resim 2

 

ise hem maliyetli hem de bakımı 

çok masraflı; bu nedenle yetersiz 

aydınlatma ve bunların doğurduğu 

maddi ve can kayıplarının çok 

fazla olması bu projenin hayata 

geçirilmesinin önemli olduğunu 

gösteriyor.
(1)

 Ayrıca kış aylarında 

buzlanmadan dolayı meydana 

gelecek ısıtma sistemi ile 

kazaların engellenmesi için fazla 

elektriğin kullanılabilmesi 

projenin bir artısı olarak öne 

çıkıyor.  
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3. Çözüm  

 Şehirler arası karayollarının belki hepsi değil ama önemli alanlarının (viraj, 

yüksek eğim, buzlanma tehlikesi v.b.) tam olarak sürücülerin görebilmesi için 

aydınlatılması ile  tehlikenin büyük mikltarı azaltılmış olacaktır.  Araştırmalara göre 

uygun ve yeterli yol aydınlatması bulunan yollarda trafik kazalarında en az % 30 

oranında azalma tespit edilmiştir.
(2)

 Aydınlatmanın yetersiz olmasından dolayı 

meydana gelen kazaların ve şu anda mevcut sistem ile gerçekleştirilen aydınlatmaların 

maliyetini düşürerek daha çok yolun aydınlatılması gerekmektedir. Bizim projemiz 

hem maliyetinin azlığı hemde uzun süreli kullanımı ile karayollarındaki bu sorunu 

çözecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4 (prototip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3
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4. Yöntem 

Alternatif enerji üretme sistemleri makro (20 kW ve üzeri) ve mikro (0-20 kW) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mikro enerji üretmede; mekanik titreşim, mekanik 

gerilme ve şekil değiştirme, sıcaklık ve sürtünme, güneş ışığı, insan vücudu, kimyasal 

veya biyolojik kaynaklar, merdivenler, nesne hareketleri kullanılmaktadır. Radyoaktif 

reaksiyonlardan dolayı oluşan momentum enerjisi, basınç farkları, kullanılarak da 

mikro enerji elde edilmektedir. Karayollarındaki araç sayısı sürekli artmaktadır. 

Araçların hareket enerjisini ve ağırlığını, alternatif enerji kaynağı olarak kullanmak 

mümkündür.  

 

Abromoviç , otoyol, tren yolu, fabrika giriş ve çıkışları, ağır pres makineleri 

gibi, sürekli olarak ağır ve değişken yüklere maruz kalan alanlarda geliştirdiği tasarım 

ile doğaya zarar vermeden alternatif enerji üretimi sağlamıştır. Saatte 500 ağır vasıta 

aracın geçtiği 1 km uzunluğunda yolda 200 kWh/h elektrik enerjisi üretilmiştir.  
(3)

Ortalama bir evin günlük elektrik ihtiyacı 30 kwh/h olduğu düşünülürse bizim 

üreteceğimiz elektrik enerjisi yeterli olacaktır.
.(6)

 

 

Yapacağımız piyano yol vasıtası ile şehirler arası karayollarında eğimli olan 

bölmelere yada viraj bölgelerine yolun üzerine basınç tuşları yerleştirilerek geçen ağır 

araçların ağırlıklarından faydalanarak basınç basamaklarından elde edeceğimiz havayı 

borular vasıtası ile bir basınç kompresöründe biriktirerek gerekli basınç seviyesine 

ulaştığı anda rüzgar tribününe basınçlı havayı göndererek elektrik üretim motorunun 

dönmesini planlıyoruz. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Deneysel olarak yapılan birkaç çalışma haricinde genel olarak yapılan bir 

çalışmaya araştırmalarımız sonucunda ulaşılmamıştır. Deneysel olan çalışmalar; 

 
(4)

Düzce Üniversitesi Bilim ve teknoloji dergisinde yayınlanan hız kesicilerden 

elektrik üretilmesi. 

 
(5)

Birleşik Krallık’taki Lancaster Üniversitesi piezoelektrik özellikli seramikler 

ile araçların titreşim özelliklerini kullanarak elektrik elde etmek.  

 

Bizim projemizde ise daha kullanışlı basit ve maliyetsiz ama daha yüksek 

elektrik üretim kapasitesine sahip bir proje. Projemiz sadece elektrik üretim alanında 

değil yol güvenliği içinde düşünülmektedir. Araçların bu alanda yavaşlaması daha 

kolay olacağından trafikte güvenliği de kullanmış olacaktır. Temiz enerjiden 

konuşulacak olursa projemizde kullanılacak malzemeler uzun ömürlü ve çevreyi 

kirletmeyen malzemeler kullanılacağından çevreye yönelik amacımız ön plana 

çıkmaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin uygulanabilir olması öncelikle maliyet hesabından yönünden 

oldukça uygun bir proje. Yeni yapım aşamasında olan ya da tadilata geçmiş olan 

karayollarında uygulanması yapılacak alana dökülecek olan sıcak asfalt masrafının 

ortadan kalkması ile de daha cazip bir proje olarak ön plana çıkıyor. Kullanılacak 

malzemelerin ise hepsinin ülkemizde üretiliyor olması ve kolay ulaşılabilir yapıda 

olması ile projemizin uygulanabilirliği artmıştır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin ana protipi için tahmini maliyet hesabı; 

S.n. MALZEME ADET ADET FİYAT TOPLAM 

1 ELEKTRİK ÜRETEN 

MOTOR 

1 50 TL 50 TL 

2 10 ML ENJEKTÖR 10 1 TL 10 TL 

3 PLASTİK BORU 10 Metre 25 TL 25 TL 

4 YAY 10 1 TL 10 TL 

5 AHŞAP KUTU YAPIM 

MALZEMELERİ 

1 150 TL 150 TL 
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6 KÜÇÜK KOMPROSÖR 

TANKI 

1 150 TL 150 TL 

7 KIRTASİYE 

MALZEMELERİ 

(SİLİKON, YAPIŞTIRICI 

VB.) 

1 50 TL 50 TL 

8 SİBOP 10 1 TL 10 TL 

   TOPLAM 455 TL 

PROJE TAKVİMİ 

BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 
UYGULAMA 

15/07/2021 15/07/2021 
Proje ekibi toplantısı ve görev dağılımının 

yapılması 

16/07/2021 26/07/2021 
Proje prototipinin çizilmesi ve ana maliyet 

tablosunun çıkarılması. 

26/07/2021 08/08/2021 
Proje prototipi malzemelerinin temin 

edilmesi. 

08/08/2021 18/08/2021 
Prototipin oluşturulması 

18/08/2021 27/08/2021 
Testlerin yapılması ve sonuçların 

kaydedilmesi 

30/08/2021 03/09/2021 
Son kontrol ve saha çalışması maliyet 

tablosunun çıkarılması. 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz tüm karayollarında uygulanacağından dolayı hedef kitlemiz şehirler 

arası  karayollarını kullanan tüm sürücülerdir. 

 

9. Riskler 

Projemizde ki risk unsurları karayollarında yapılacak olan tadilat ve düzenleme 

için karayollarında trafiğin duraksaması. Proje başladıktan sonra ise yolda kasis vari 

bir unsur bulunmasından dolayı sürücülerin rahatsızlık duyması. Bu rahatsızlığı en 

aza indirmek için yumuşak kaplamanın yapılması planlanmıştır. Uygulamanın viraj 

ve eğimli yollara yapılacağından dolayı araçların yavaşlaması zaten gerekli 

olacağından sürücülerin rahatsızlığı da en aza indirilmiş olacaktır. 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

(1) http://www.akhisarhaberleri.com/aydinlatmanin-yetersiz-oldugu-karayolunda-kaza-4-

yarali-h2693.html 

(1) https://www.kucukmenderes.com.tr/yetersiz-aydinlatma-kaza-getiriyor/ 

(2) http://www.yapi.com.tr/haberler/dogru-aydinlatma-kaza-riskini-azaltiyor_144522.html 

(3) https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4810/66306 

(4) https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4810/66306 

(5) https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/trafikten-elektrik-ureten-akilli-yollar 

(6) https://www.enerjiportali.com/kac-gunes-paneli-ihtiyaciniz-var-panel-boyutu-ve-cikis-

faktorleri-vural-cantug-

akkas/#:~:text=Ortalama%20ABD%20bir%20ev%2C%20ayda,g%C3%B6re%20253

%20kWs'tir.) 
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