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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Fosil türevi yakıtların gelecek yakın zamanda tükenecek olması ve çevreye verdikleri 

zararların gün geçtikçe artıyor olması ve artan petrol fiyatlarının artması nedeniyle yeni 

araçların teknolojileri ile birlikte daha çevreci elektrikli ulaşım araçlarına ilgi hızlı bir şekilde 

artmaktadır.   

Özellikle motorlu araçlarda fosil yakıtların çok kullanılması, hem maliyet açısından hem 

de çevre kirliği açısından önemli sorunlar oluşturması sebebiyle, ucuz ve çevre dostu olan 

elektrik enerjisinin kullanılması gerekliliği artmıştır.  

Nitekim elektrikli araçların yaygınlığı her geçen gün artmaktadır. Çok sayıdaki elektrikli 

aracın şarj ihtiyacının karşılanması ve şarj olurken elektrik şebekesine bağımlılığının ortadan 

kaldırılması hedeflenmiştir.  

Projemizde öncellikle mevcut yollara paralel servis yolları ve belirli yerlerde araç park 

alanları oluşturulması ve alt yapısına da kablosuz şarj sisteminin yerleştirilmesi planlanmıştır. 

Bu yolların kenarlarına döşenen güneş panelleri yardımıyla yenilenebilir enerji 

kaynaklarından güneş enerjisini depolayarak, yolu kullanacak elektrkli aracın kablosuz şarj 

edilmesini sağlayarak temiz enerjinin kullanım düzeyini yükseltme amaçlanmıştır. 

Ayrıca, şehirden durmadan geçecek olanlarında, şehir içinde araçlarını şarj etmek 

duraklamaları ve şehri gezip turist olarak katkı sağlamaları ve harici yol olarak şehrin 

trafiğinin rahatlatılması planlanmıştır. 

Sonuç olarak, projemizde kullanacağımız sistemlerin teorik altyapıları incelenerek sistem 

parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra simülasyon çalışmaları yapılmış ve 

deneysel çalışmalarla bu sistemler prototip olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece Milli 

Arabamızın elektrikli olması ve bataryalarının şarj edilmesi konusuna farklı bir bakış açısıyla 

çözüm bulacağımızı düşünüyoruz. 

 

2. Problem/Sorun: 

Fosil türevi yakıtların gelecek yakın zamanda tükenecek olması ve çevreye verdikleri 

zararların gün geçtikçe artıyor olması ve artan petrol fiyatlarının artması nedeniyle yeni 

araçların teknolojileri ile birlikte daha çevreci elektrikli ulaşım araçlarına ilgi hızlı bir şekilde 

artmaktadır.   

Özellikle motorlu araçlarda fosil yakıtların çok kullanılması, hem maliyet açısından hem 

de çevre kirliği açısından önemli sorunlar oluşturması sebebiyle, ucuz ve çevre dostu olan 

elektrik enerjisinin kullanılması gerekliliği artmıştır. 

 

3. Çözüm  

Projemizde öncellikle mevcut yollara paralel servis yolları ve belirli yerlerde araç park 

alanları oluşturulması ve alt yapısına da kablosuz şarj sisteminin yerleştirilmesi planlanmıştır. 

Bu yolların kenarlarına döşenen güneş panelleri yardımıyla yenilenebilir enerji 

kaynaklarından güneş enerjisini depolayarak, yolu kullanacak elektrkli aracın kablosuz şarj 

edilmesini sağlayarak temiz enerjinin kullanım düzeyini yükseltme amaçlanmıştır. 

Ayrıca, şehirden durmadan geçecek olanlarında, şehir içinde araçlarını şarj etmek 

duraklamaları ve şehri gezip turist olarak katkı sağlamaları ve harici yol olarak şehrin 

trafiğinin rahatlatılması planlanmıştır. 
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4. Yöntem 

Elektrikli Araç (EA) Şarj Bileşenleri: 

 
Şekil 1. Elektrikli Araçları Oluşturan Bileşenler 

 

Şarj istasyonu seviye olarak; 

-Yavaş  -Normal  -Hızlı  

şeklinde üç grupta incelenir.  

 

- Yavaş şarj istasyonu; genel olarak konutlarla araç park sürelerinin uzun olduğu yerde 

kullanılır.  

- Normal şarj istasyon; otopark, alış-veriş merkezleriyle araç park süresinin 3-6saat olduğu 

yerde kullanılır.  

- Hızlı şarj istasyonu; araç hareketliliğinin çok olduğu yerde, enerjinin acil gerektiği yerlerde 

kullanılır.  

Çizelge 1’de SAE ile IEC standardına göre şarj durumları gösterilmektedir. EA’lar değişik 

yerler ve parklama karakteristiği sergilerler. Böylece aracın ortalama parketme alışkanlığı 

belirlenerek hangi şarj seviyelerinin ihtiyaçları karşılanacağı hakkında ön fikir edinilebilir. 

 

Çizelge 1. Elektrikli Aracın Şarj Seviyesi 

 
 

Şekil 2’de araçların olduğu konumlara göre ortalama park süresi belirtilmiştir. Konutla iş 

yerinde ortalama parketme süresinin benzer karakteristiklerde olduğunu görmekteyiz. Bu 

süreler otoparklarla alış-veriş merkezleri gibi konumlarda değişiklik göstermektedir. Bununla 

birlikte araçları kullanma alışkanlıkları bulunan konumlara göre değişiklik göstermekte ve 

değişik şarj durumlarına ihtiyacı bulunduğu görülmektedir. 
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Şekil 2. Aracın Bulunduğu Konumlara Göre Ortalama Park Süresi 

 

Enerji Transfer Sisteminin Analizi: 

Faraday Kanunu; “Bir manyetik alan içerisinde hareket eden ya da hareket etmeyen, 

ancak halkaladığı akısı zamanla değişen iletkenlerde bir gerilim meydana gelir”.  

Kablosuz Enerjinin Transferi (KET) çalışması basit ifadelerle: Birincil bobinden geçen  

ve zaman bağlı değişen akım manyetik alan oluşturur. Oluşan manyetik alan ikinci bobinde 

indüklenir. Burdan hareketle, akan akım yüksek frekansla, iki bobinin arasında bulunan ortak 

endüktans olabildikçe yüksek olmasıyla bobinler arası akan akımın oluşturacağı gücün 

kayıplarının enaz olmasıyla sistemin verimi yüksek olur. 

 

SİSTEMİN MODELLENMESİ: 

Teoriğini açıkladığımız sistemi modelledik. İlk önce rastgele şehir modellemesi yapıp 

modelin üzerine Şekil 3’de gösterildiği şekilde ana yolun yanında “Yeşil Yol” adını 

verdiğimiz servis yolunun yapılmasını planladık.  

Daha sonra Şekil 4’te görülen maket yapımı gerçekleştirilmiştir. 

 

  
            Şekil 3. Sistemin Planlanması                             Şekil 4. Sistem Maketi 

 

Tasarımı gerçekleştirip sisteme kablosuz şarj sağlamak üzere, Şekil 5’te görülen 

elektronik devrenin montajını Şekil 6’da görüldüğü haliyle “Yeşil Yol” alanına 

gerçekleştirdik. 
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Şekil 5. Enerjinin Kablosuz Aktarım devresi       Şekil 6. Enerjinin Aktarımı Modülü Bağlanması 

 

Bulgular 

Projemizle ilgili gerekli çalışmaları yaparak Şekil 7’de verilen enerjinin kablosuz 

aktarımı ve sistemle ilgili hesaplamayla ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Araçların, 

kablosuz şarjı modülü uzaktayken üzerinde bağlanan ledin ışığı yanmıyorken modüllerin 

birbirine yaklaşmasıyla led ışığı yanmıştır. Kablosuz şarjın modül girişine uyguladığımız 5V 

gerilime göre, çıkıştan ölçülen gerilimler ve modüllerin arasındaki mesafe ile çıkışın değişimi 

Tablo 1’de verilmektedir.  

Çizelge 2. Şarj Modülü Gerilim Değerleri 

Girişteki Gerilim Modüllerdeki Mesafe Çıkıştaki Gerilim 

5V 0,2cm 4,97V 

5V 0,5cm 4,97V 

5V 1cm 4,97V 

5V 1,5cm 4,32V 

5V 2 m 3,94V 

5V 3 m 2,53V 

 

 
Şekil 7. Modüllerin Uzaklığıyla Ledin Işık Verme Düzeyi 

 

  

  
Şekil 8. Yeşil Yol Üzerindeki Araç Denemeleri 
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Sonuç olarak; enerji tüketiminin ve bu tüketime bağlı çevre kirliliğinin sürekli artmasıyla 

her geçen gün daha fazla önem kazanan elektrikli araçların daha fazla kullanılması gerekliliği 

artmıştır. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile bu alanda kullanılacak kablolu ve kablosuz 

şarj cihazlarının önemi oldukça açıktır.  

Projemizde kablosuz şarj için gereken her bir devrenin gerçeklenmesi başarı ile yapılmış, 

alınan sonuçlar analiz edilmiş ve sonuçları incelenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmalardan 

beklenen sonuçlar elde edilerek, devreler birleştirilmiş ve sistem oluşturulmuştur.  

Tasarlanan “Yeşil Yol” sistemi ile şehirden duraklamadan geçecek elektrikli araçların 

geçişleri esnasında anayoldan ayrılarak trafiği rahatlatmaları ve aynı anda araçlarını ücretsiz 

şarj etmeleri sağlanacaktır.  

Şehirde duraklamak isteyen vatandaşlar içinde Yeşil Yol üzerinde yapılacak otoparklar 

ile seyahat eden vatandaşların otopark ve araçlarını şarj etme sorunu yaşamadan şehirde vakit 

geçirmeleri sağlanarak, şehre ciddi bir turizm katkısı sağlanabilir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hangi nedenle olursa olsun, bir ülkenin veya şehrin ziyaret edilmesi, o bölgeye pek çok 

açılardan fayda sağlamaktadır. Bu faydalardan en önemlisi kuşkusuz ekonomik faydadır. Bu 

fayda, gelişen teknoloji ve iletişim olanakları sayesinde tüm ürünlerde olduğu gibi şehirler 

arasında da rekabete neden olmaktadır. Bilgiye kolayca ulaşan tüketici, kendi zevk ve 

ihtiyaçlarına, ekonomik gelirine en uygun yeri kolayca bulabilmekte ve kendisini en fazla 

tatmin edecek ziyaret noktasını seçebilmektedir. Şehir markalaşması, şehre yapılan 

yatırımlarla beraber hem ekonomik kalkınmayı, hem de sosyo-kültürel gelişmeyi 

desteklediğinden son derece önemlidir.  

Marka, pazarlamanın temelini oluşturduğundan, şehirlerin de markalaşması pazarlamayı 

etkileyen çok önemli bir unsurdur. Başarılı bir marka, her zaman daha caziptir ve daha fazla 

talep görür. 

Şehir markalaşması, bir şehrin diğer şehirlerden farklılıklarının vurgulanması temeline 

dayanır. Öncelikle şehrin varlığını fark ettirmesi, sonra hedef kitlenin belleğinde rakip 

şehirlerden üstün bir yer edinebilmesi ve son olarak da yarattığı marka imajı ile eşsizliğini ön 

plana çıkarması gerekmektedir 

Bunların hepsi bir araya toplandığında, şehir geçişi yapacak kişilere, şehre uğramaları ve 

konaklamaları için yakıt, yeme-içme, alış-veriş dışında park sorununu ortadan kaldıracak 

imkânlar sunulmalıdır.  

Projemizde vurgulamak istediğimiz önemli bir nokta da budur. Kişiler hem şehri gezip 

hem de araçları bu süre içerisinde ücretsiz park ve ücretsiz şarj hizmetinden 

faydalanabilecektir. 

Projemizin prototipinde, kablosuz şarjın sağlanması ve gerekli bütün devrelerin 

bağlanması başarılı şekilde gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen sonuçlar analiz edilerek 

incelemeler yapılmıştır.  

Tasarladığımız “Yeşil Yol” sistemimizle şehirlerden duraksamadan geçiş yapacak 

elektrikli aracın geçişi sırasında ana yoldan servis yoluna geçerek trafik rahatlatması ve 

aracını ücretsiz olarak şarj etmesi sağlanmaktadır.  
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Şehri gezmek için duraksama yapan kişiler için Yeşil Yol’da yapılan otoparklarla otopark 

bulma ve aracını şarj etme sorununu ortadan kaldırıp şehir turu atıp güzel vakit geçirmelerini 

sağlayıp, şehre ciddi turizm katkısının sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Enerjinin tüketimi ve bu tüketimle çevre kirlilik düzeyinin artması her geçen gün daha da 

önemli hale gelen elektrikli aracın daha çok kullanma gerekliliği ortaya koymuştur. Elektrikli 

araçlar yaygınlaşırken kullanılan kablolu ve kablosuz şarj cihazının önemi de ortadadır.  

Projede kablosuz şarjın sağlanması ve gerekli bütün devrelerin bağlanması başarılı 

şekilde gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen sonuçlar analiz edilerek incelemeler yapılmıştır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Maliyet Tablosu 

Sıra 
No 

Malzeme Adı İhtiyaç 
Birim 
Fiyatı 

Toplam 
Fiyatı 

Kullanım Zamanı 

1 
Kablosuz Şarj Modülü 

5V 1A 
10 Adet 290 TL 2.900 TL Prototip Oluşturmada 

2 
Mini Oyuncak Araba 

Seti (10 Adet) 
1 Adet 350 TL 350 TL Prototip Oluşturmada 

3 
6V / 150mA (105x66) 
Güneş Pili (PV Panel) 

10 Adet 125 TL 1.250 TL Prototip Oluşturmada 

4 Muhtelif Malzeme 1 Adet 400 TL 400 TL Prototip Oluşturmada 

TOPLAM :    4.950 TL 
 

7.2. Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Yarışma Başvurusu       

Literatür Araştırması       

ÖTR Teslimi       

Sistem Planlama Yapılması       

Ön Prototip Malzeme Tedariki       

Ön Prototip Montajı ve Test       

Ön Prototipin Çalıştırılması ve 

Verilerin Elde Edilmesi 
      

Kritik Tasarım Raporu Teslim       

Alınan Destekle Geliştirme       

Prototip Montajı ve Test 

Çalışmasının Yapılması 
      

Yarışmaya Katılım       

TEKNOFEST 2022       
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7.3. Ayrıntılı_Çalışma_Takvimi 

Aşamaları Bilgilendirme Süre 

Literatür Araştırması  
Projemize başlamadan gerçekleştirilen literatür 
taraması 3 Hafta sürmüştür  

Mart 
(4 Hafta) 

ÖDR Hazırlanması 
Projeye ait Ön Değerlendirme Raporu 
Hazırlanarak sisteme yüklenmesi sağlanmıştır. 

Mart 
(4 Hafta) 

Makine Techizat ve 
Sarf Malzeme Alımı  
 

Projemize alınacak cihazların özelliği  
belirlenerek yurtiçi/yurtdışı internet sitelerinde 
araştırmalar yapıldı. Ürün siparişleri 
gerçekleştirilip ürünlerin temini tamamlandı. 

Nisan 
(4 Hafta) 

Modül Montaj 
Kablosuz Enerji Transfer Modülü’nün maket 
zeminine ve araca montajı tamamlandı. 

Mayıs 
(2 Hafta) 

Sistemin Çalışması 
Sistemin çalıştırılması ile birlikte sistem testleri 
gerçekleştirildi. 

Mayıs 
 (3 Hafta) 

KTR Hazırlanması 
Elde edilen verileri kullanarak Kritik Tasarım 
Raporu hazırlanarak sisteme yüklenmesi 
tamamlandı. 

Mayıs 
 (3 Hafta) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Günümüzde plansız ve hızlı kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sanayi ve teknolojideki 

gelişmeler beraberinde birçok çevre sorununu da getirmiştir. Kentsel alanlarda bu sorunlar 

çevre ve doğa boyutunu aşarak sosyo-ekonomik yapıda da bozulmalara neden olmuştur. 

Kentleşme ile ilgili problemler kentten kente ve ülkeden ülkeye farklılık göstermekte 

fakat pek çok ortak özelliği de bünyesinde barındırmaktadır. Yeşil yollar sürdürülebilir bir 

şehir için önemli planlama araçlarıdır. Yalnızca doğayı korumak için değil, aynı zamanda 

insanların kullanımı için de tasarlanmıştır. 

 

9. Riskler 

Elektrikli araçların batarya şarj olma sürelerinin uzun olması ve %80 gibi bir şarj oranına 

minimum 30 dakikada ulaştıkları göz önüne alındığında, bir aracın şehir geçişini 50 km/sa 

hızla gerçekleştirirse yeşil yol uzunluğunun en az 25 km uzunluğunda olması gerekir ki hiçbir 

şehrin etrafı bu kadar uzun değildir. Hareket halinde şarja yeterli olmadığı durumlarda araçlar 

mutlaka turistik ya da yeme-içme yerlerine yönlendirilmelidir. Ayrıca şehir dışında mevcut 

otoyolların bir şeridi yeşil yol olarak düzenlenebilir. 

Projemiz donanımsal bağlantılar ve enerjiyle çalışan bir sistem olduğundan bağlantılarda 

meydana gelebilecek bir aksaklık sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde 

enerji kaynağı olarak güneş enerjisiyle sistem aktif hale geldiğinden enerji akışının kesilmesi 

sistemi devre dışı bırakır. Bunun için enerji kesintisi olduğunda şebeke elektriği devreye 

girecek olan bir sistemle bu sıkıntı çözülebilir. Olası hasarların oluşması ihtimaline yönelik 

sorunu çözebilecek donanımlı teknik eleman problemi yaşanabilir. 

Bahsi geçen risk durumları tedbirini almamızda zorluk yaşayabileceğimiz türden değildir. 

O yüzden proje hayata geçirilmeden bu olası durumlara yönelik hazırlık yapılmalıdır. Ayrıca 

sürücülere bu projeye geçilmeden önce kamu spotu düzenlenmelidir. 

Ayrıca mevcut elektrikli araçların, cep telefonları gibi kablosuz şarj edilebilmeleri için 

aracın altına şarj alıcı devresi bağlanmalıdır. Bu bağlantı yeni üretilen araçlara fabrikasyon 

aşamasında eklenmesi durumunda ek maliyetlerin önüne geçebilecektir. 
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Risk-1: Şarj süresinin uzunluğu 

Etki: Etkisi Yüksek - 8 puan 

Olasılık: Gerçekleşme İhtimali Orta - 4 puan 

Risk Puanı: 8 x 4 = 32 

 

Risk-2: Yeşil Yol mesafesinin kısa olması 

Etki: Etkisi Yüksek - 10 puan 

Olasılık: Gerçekleşme İhtimali Yüksek - 8 puan 

Risk Puanı: 10 x 8 = 80 

 

Risk-3: Park alanı oluşturup ilgili yerlere ulaşım imkânı 

Etki: Etkisi Yüksek - 10 puan 

Olasılık: Gerçekleşme İhtimali Yüksek - 9 puan 

Risk Puanı: 10 x 9 = 90 

Risk-4: Donanımsal ve elektriksel bağlantı sorunları 

Etki: Etkisi Yüksek - 8 puan 

Olasılık: Gerçekleşme İhtimali Orta - 7 puan 

Risk Puanı: 8 x 7 = 56 

 

Risk-5: Teknik Personel eksikliği 

Etki: Etkisi Yüksek - 7 puan 

Olasılık: Gerçekleşme İhtimali Orta - 5 puan 

Risk Puanı: 8 x 5 = 40 

 

 

    RİSK HARİTASI 

 OLASILIK 

E
T

K
İ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           

3           

4           

5           

6           

7     R5      

8    R1   R4    

9           

10        R2 R3  

 

Önceliklendirelim:  

1. Risk 3 (Risk Puanı: 90)  

2. Risk 2 (Risk Puanı: 80)  

3. Risk 4 (Risk Puanı: 56)  

4. Risk 5 (Risk Puanı: 40)  

5. Risk 1 (Risk Puanı: 32)  
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