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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Deprem gibi ciddi bir afet yaşanmasının ardından genellikle elektrik iletim kablolarının 

kopması sebebi ile deprem sonrasında ciddi aydınlatma sıkıntıları yaşanmaktadır. 

Geliştirdiğim bu proje ile deprem sonrasında altyapı (kablolama) maliyeti olmadan 

ışıklandırma yapılabilir. Özellikle doğal afet sonrası oluşturulan çadır kentler, şehir 

merkezine uzak noktalar olduğu için oraya elektrik götürmenin ve aydınlatma direklerinin 

altyapı (kablolama) maliyetleri yüksek olmaktadır ve aydınlatma sıkıntısına kısa sürede 

çözüm bulunamamaktadır. Bu tür durumlarda, yenilenebilir enerji kullanılarak hem 

masraflar azaltılır hem de daha verimli bir ışıklandırma yapılabilir. Bu şekilde aynı 

bölgede üretilen elektrik enerjisi kullanılarak altyapı maliyetleri düşürülebilir. 

Bu sayede hem ekonomiyi iyileştirip, fazla elektrik tüketiminin önüne geçip, hem de her 

koşulda daha iyi ışıklandırma sağlayıp depremden etkilenenlerin yaşam kalitesini 

arttırabiliriz. 

Yenilenebilir enerji: Doğadaki kaynaklar ile elde edilebilen, doğa tarafından daimî olarak 

takviye edilebilen enerjiye denir. Dünyamız yaşadıkça tükenmeyen bir enerjidir, sağlığa ve 

doğaya zararsızdır, kolay bir şekilde kullanılabilir. 

Örnek olarak; Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Hidrojen enerjisi, Dalga enerjisi, Jeotermal 

enerji verebiliriz. 

Bu projemde ben rüzgar ve güneş enerjisi kullandım bu şekilde kendi enerjisini kendisi 

üreten, ürettiği enerjiyi şarj edilebilir pillerde depolayan aydınlatma direklerine 

prototipimde yer verdim. 

 

         
 

2. Problem/Sorun: 

Bu proje yapılırken göz önünde bulundurulan ilk sorun doğal afet sonrası sıkıntılar. 

Doğal afetlerde altyapıda oluşan sorunlar nedeniyle aydınlatmada sorunlar olabiliyor. Bu 

özellikle arama kurtarma çalışmalarını zora sokuyor. Bu durum kısa sürede çözülmek istense 
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bile aydınlatma direkleri taşınabilir olmadığı için ve kendi enerjisini kendi üretmediği için 

çözülemiyor. Aynı zamanda afet sonrasında aydınlatmayı düzeltmek için kilometrelerce 

kablo döşeniyor ve bu da bize ekonomik olarak olumsuz yansıyor. Göz önünde bulundurulan 

bir diğer problem ise hava kirliliği. Bugünlerde kullanılan petrol, doğalgaz gibi yenilenemez 

yakıtlar küresel ısınmayı arttırıyor ve bu günlük yaşamda zorluklara yol açıyor.  

3. Çözüm  

Afet sonrası aydınlatmayı hızlı bir şekilde etkilenen bölgeye getirmek için aydınlatma 

direğini diğer direklerden bağımsız yaptım. Yani bir direğin kablosu kopunca ya da buna 

benzer bir problem olunca sadece problem olan direk işlevini yitiriyor çünkü bir direk kendi 

kendine yetebiliyor. Aynı fotosentez yapan bir bitki gibi kendi enerjisini üretip tüketiyor. 

Enerjiyi üretmek için rüzgar türbini ve/veya güneş enerjisini kullanıyor. Buradan ürettiği 

enerjiyi yine içinde bulunan şarj edilebilir pile aktarıyor ve enerjiyi pilde depoluyor. Işık 

sensörü ortamın karanlık olduğunu algıladığında ise enerji LED ampule aktarılıyor ve ortam 

aydınlatılıyor. İçinde bulunan ışık sensörü sayesinde aydınlıkta yanmıyor ve enerji tasarrufu 

sağlanıyor.           
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4. Yöntem 

  Projeyi yaparken ilk önce bir sorun buldum ve ona yönelik bir çözüm geliştirdim. 

Sonrasında çözüme yönelik aydınlatma direkleri tasarladım. Tasarladığım direkleri ve 

tasarladığım direklerin takıp çıkarıldığı ayaklıkları 3D yazıcıdan çıkardım. Bundan sonra 

enerji üreteceğim devreyi tasarladım. Bu devreyi direkte onun için ayrılan bölüme yerleştirip 

projemi tamamladım. Sonrasında projemi karanlık ve aydınlıkta LED’in yanıp yanmamasına 

göre test ettim ve ondan sonra bir gün dışarda bırakıp şarj olup olmayacağını test ettim. 

Sonuç olarak prototipim enerji depolayıp enerjiyi geceleri ortamı aydınlatmada kullandı.             

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemin direk kısmı tamamen benim tarafımdan tasarlandı. Projeye uygun olarak devre 

takma yerleri ve pil bölmesi yapıldı. Aynı zamanda çoğu ülkede yaygınlaşmaya başlasa da 

yenilenebilir enerji kullanımı Türkiye’de pek fazla değil. Bundan dolayı bu proje 

yenilenebilir enerji kullanımıyla ön plana çıkıyor. Piyasa da bazı taşınabilir aydınlatma 

cihazı olsa da bunlar bir çadır kente yetmeyebilir. Fakat bu proje Kızılay gibi afet yardım 

kuruluşlarının eline geçerse çok kullanışlı olabilir.  Bununla birlikte proje de üreteceğimiz 

aydınlatma direkleri farklı alanlara da uygulanabilir. Örneğin kara yolları gibi. Şehirler arası 

yolculuklarda aydınlatma direklerinin bulunmadığı ve şebeke bağlantısını götürmenin zor 

olduğu dağlık yerler vs. için bu sistem çözüm olacaktır.   

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projem bence uygulanabilir çünkü ihtiyaç olan ve işe yarar bir araç. Fakat yapılırken güçlü 

LED’ler kullanılmalı ve direk bölümü olabildiğince hafif yapılmalı. Bunun için de karbon 

fiber tarzı malzemeler kullanılabilir. Taşınabilir olduğu için kalıcı aydınlatma direkleri kadar 

uzun olmasının gerekmemesi üretimini kolaylaştıran bir özellik. Ama proje için yatırım 

yapacak bir şirket bulunması önemli. Üretim tesisi kurulduktan sonra büyük bir potansiyeli 

ve Pazar payı olacağını ön görüyorum. Aydınlanma ihtiyacı günümüzün vazgeçilmezi. 

Bağımsız aydınlatma gereçleri de şebeke elektriğinin bulunamadığı yerler için büyük bir 

ihtiyaç.   

 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Zaman Çizelgesi 
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Yapılacak İşler Bitiş Tarihi 

Proje fikrinin oluşması, araştırmalar ve 

raporlama 

13.04.2021 

  

Prototip üretimi ve detay raporu 30.06.2021 

Proje için malzeme alımı  25.07.2021 

Düzeltmeler ve Kullanılabilir prototipin 

tamamlanması 

18.09.2021 

 

 

7.2 Maliyetler 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemin öncelikle arama kurtarma ekipleri tarafından kullanılacağını düşünüyorum. Onlar 

bu projeyi hem arama kurtarma yaparken hem de çadır kentlerde kullanabilirler. Bu proje 

sayesinde birçok hayat kurtulabilir ve afetlerden zarar görenlerin hayat kalitesi 

iyileştirilebilir. Bunun dışında yerel yönetimler ve ulaştırma bakanlığı karayolları müdürlüğü 

de kullanıcımız olabilir. Böylece şehirler arası yollarda aydınlatma sistemi kurulması zor 

yollar bu sistemle aydınlatılır ve güvenli sürüş sağlanır. 

 

 

9. Riskler 

       Bu projeyi gerçek boyutlarda yaparken maliyet sıkıntısı oluşabilir (en büyük risk). 

Bunun için bu projeye büyük bir firmadan yatırım alınması gerekebilir. Aynı zamanda 

yenilenebilir enerjinin stabil olmaması nedeniyle (örneğin rüzgâr miktarına bağlı enerji 

üretiminin değişimi) LED ışık parlaklığı değişebilir ama ben enerjiyi depo edip anında 

kullanmayarak bunu en aza indirdim (düşük olasılıklı bir risk). Aynı zamanda yenilenebilir 

enerjiden ortaya çıkabilecek bu problemleri projemde en çok kullanılan ve en verimliler 

arasında olan güneş ve rüzgâr enerjisini kullanarak çözdüm. 

 

9.1 Proje Risk Tablosu 

 

          Proje kapsamında üretilecek olan aydınlatma direkleri için üretim tesisi kurulduktan 

sonraki oluşabilecek risklerle ilgili değerlendirme yapılmaktadır. 10 üzerinden yapılan 

değerlendirmede risk değeri 70 ve üzeri olan durumlar kabul edilemez risk olarak 

düşünülmüş olup risk değerini düşürmek için alternatif çözümler sunulmaktadır. 

 

RİSKLER GERÇEKLEŞME 

OLASILIĞI 

ETKİ KATSAYISI RİSK DEĞERİ 

ÜRETİM TESİSİ 

KURULAMAMASI 

10 10 100 

HIRSIZLIK OLAYI 5 7 35 

DOĞAL 

ZORLUKLAR 

5 7 35 

REKABET 5 3 30 

ARIZALAR 5 3 30 

 

 

* Üretim tesisi kurulması ürünün maliyetinin düşürülmesi açısından çok önemlidir. Bu sebeple 

gerekli yatırım alınmadan projenin hayata geçirilmesi oldukça güç görünmektedir. Bu açıdan 

Projenin alternatif kullanımlarının da sunulduğu (otoyol aydınlatması, panayır yerlerinin geçici 

aydınlatılması vb.) piyasa çalışmalarıyla uygun yatırımcılar bulunarak gerçekleşme olasılığı ve etki 

katsayısı 1’e düşürülecektir. 
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10. Kaynaklar  

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzg%C3%A2r_g%C3%BCc%C3%BC 

https://ekosmart.com.tr/yenilenebilir-enerji.html 

 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzg%C3%A2r_g%C3%BCc%C3%BC

