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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Uçaklar, pistlere inişleri sırasında yüksek hızlarından dolayı yavaşlayana kadar yüksek kinetik 

enerjiye sahiptir. Pistte ilerlemeleri devam ederken bu hızlarını, lastiklerindeki frenleme sistemleri 

sayesinde azaltabilmektedirler. Bu nedenle mevcut durumda kinetik enerji, sürtünme ile ısı 

enerjisine dönüşmekte ve boşa harcanmaktadır. Biz projemizde, hali hazırda uçakları hook (kanca) 

bariyeri (şekil 1) ile durduran sistemin halat kısmına bağlanacak şanzıman (şekil 2) ve dinamo 

(şekil 3) sistemiyle kinetik enerjiden elektrik enerjisi elde etmeyi amaçladık. Çünkü biliyoruz ki, 

hiçbir askeri hava alanı uçak durdurucu bariyer sistemleri olmadan askeri uçaklarına kalkış iznini 

veremez1.  

 

     

                                 

                                Şekil 2: Şanzıman                                  Şekil 3: Dinamo          

 

Projemiz, uçağın iniş anından yavaşlayana kadar boşa harcanan kinetik enerjisinin elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi amacıyla temiz enerji alanında önemli bir adım olacak şekilde 

tasarlanmıştır. İlave fayda olarak, frenleme esnasında uçağın lastiklerinde ısınma ve sürtünme 

kaynaklı oluşan bakım maliyetlerinden de tasarruf sağlanacaktır. Aynı zamanda havaya bırakılan 

ısı enerjisinin azaltılmasına katkı sağlayacağından, küresel ısınmanın önlenmesinde de büyük bir 

rol oynayacaktır.  

Ayrıca kısa pist kullanımlarının gerekli olduğu durumlarda uçağın durma mesafesinin de 

kısalmasına fayda sağlayabilecektir. 

Şekil 1: Uçak durdurucu bariyer sistemi  



3 

 

Örneğin TCG ANADOLU (şekil 4)   uçak gemimizde projemizin hayata geçirilmesi 

sağlanabilirse, gemiye iniş yapacak İHA/SİHA araçlarımız da hem kısa mesafede durabilecek hem 

de gemiye ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmını sağlayabilecek, gemi ihtiyacı için gerekli 

olan elektrik üretiminde tasarruf sağlanabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Şekil 4: TCG ANADOLU            

 

Yine yolcu uçaklarında hayata geçirilmesi sağlanabilirse hava alanlarının ihtiyacı olan elektriğe 

eşdeğer bir üretim sağlanabilecektir. 

                        

2. Problem/Sorun: 

Dünyada doğal kaynaklar giderek azalırken, özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla enerji 

ihtiyacı giderek artmaktadır. Ancak bu ihtiyacı karşılamak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 

Neredeyse her birimizin günlük hayatını sürdürülebilmesi için “enerji”, olmazsa olmaz 

konumundayken, hem var olan enerjiyi tasarruflu kullanmak, hem de Dünya’mıza zarar 

vermeyen temiz enerji kaynaklarını üretmek için çözüm yolları aramak gerekmektedir.  

 

3. Çözüm: 

Ülkemizde enerji kullanımı arttıkça bu konuda ihtiyaç ve talep de artmaktadır. Yeni 

dünyada enerjiye ihtiyaç olmayan neredeyse hiçbir alan kalmamışken bizler de yenilikçi 

fikirlere ihtiyaç duyduk. Üsküdar BİLSEM’de almış olduğumuz eğitimler ile yazılım 

teknolojilerini kullanarak hızlı bir şekilde ülkemizin ihtiyaç ve sorunlarını yeni icatlar 

üreterek problemlerini çözmek zorunda olduğumuzu düşündük. Yollarda açığa çıkan 

enerjinin araçların tekerlerinin dönme hareketinden elde etme fikrinden yola çıktık. Fakat 

bu fikir diğer ülkelerde Piezzo sistemi olarak kullanılmıştı ve bizim aklımıza gelen yollara 

gömdüğümüz döner çark sistemi araçların yoldan sapabilmesini, hayvanların ya da olası bir 

kazada o bölüme gelecek bir can ya da araçta kötü etkilere sebep olacağı için ve de 
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yaptığımız bu sistemin dış etkenlerden korunması zor olduğu için hava alanlarına 

sistemimizi kurmaya karar verdik. Ön değerlendirme raporumuza hava alanlarında 

uçakların kalkış esnasında uçağın hızını aldığı son noktaya kurmaya karar vererek 

yazdığımız bu sistem, uçağın hızına olumsuz etki edeceği için bu yöntemi de kullanmaktan 

vazgeçtik. Daha kullanışlı bir yöntem arayışına girdik. Uçakların tam iniş esnasındaki iniş 

hızı ortalama 260 km iken2 uçağın ağırlığını da (ortalama 90 ton) hesaba katınca ortaya 

çıkacak olan o anlık enerjisini durdurabilmek için kuracağımız sistemin bize bu güne kadar 

elde edilmiş maksimum enerjiyi vereceğine karar verdik. Bu sistem ile uçakların inişi daha 

kısa sürede gerçekleşeceği için zaman kaybının önüne geçmeyi, iniş esnasında bütün yükü 

kaldıracak güçte olup da açığa çıkan enerjiyi sürtünmede harcayarak sıklıkla yıpranan uçak 

tekerleklerinin ömrünü uzatmayı ve elektrik santralleri gibi çalışan bir üretim noktası 

haline getirilmiş hava alanları sayesinde, insanlığa faydalı olmayı hedefledik. Projemizi 

aktif ve yenilikçi bir anlayışla geliştirmeyi amaçladık. 

Biz bu projeyle hava alanlarını, elektrik santrallerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü 

biliyoruz ki, hava alanına hızla gelen uçakların yere inip durması gerekecek, yani sahip 

oldukları tüm mekanik enerjilerini frenleme sistemini kullanarak sürtünmeyle ısı enerjisine 

dönüştürecekler. Bu hızlı dönüşüm sırasında oluşan ısı enerjisi; hem sürtünme kuvveti 

etkisiyle ısınan tekerlekleri aşındırıp yıpratacak hem de atmosfere salınarak küresel 

ısınmaya sebep olacaktır. Bu Dünya’mız için hiç istemediğimiz bir durumdur. 

 

4. Yöntem 

 

Şekil 5: Sarmal Sistem 

Uçaklarda frenleme işlemini yapacak kısım, brake unit olarak adlandırılan ve bilinen fren 

sistemlerinden biraz daha farklı bir çalışma yapısına sahip bir frenleme ünitesidir. Örneğin 

günümüzün en büyük gövdeli uçakları arasında yer alan Airbus A340 ve Boeing 777, iniş 

sırasında 300 km/h gibi bir hızla yere değerse bu sırada tekerleklerdeki toplam kinetik enerji 

1 milyar joule değerindedir. Her tekerleğe ortalama 125 mega joule enerji gelir ve fren 

sistemi birkaç yüz metrelik pistte bu enerjiyi absorbe ederek uçağı durdurabilecek 

özelliktedir3. İşte biz projemizde bu kadar büyük bir enerjinin boşa gitmesinden ziyade, uçağı 

durduran halatlardan klipse, oradan şanzımana ve dinamoya aktarılarak elektrik enerjisine 

çevrilmesini, daha sonra da transformatöre aktarılarak elde edilen voltajın yükseltilmesini 

amaçladık. Elde edilen enerji depolanarak gerek hava alanı pistinin ışıklandırılmasında 
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gerekse hava terminaline ve çevresine aktarılarak gerekli birimlerde elektrik enerjisi olarak 

kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 6: İniş Pistindeki Sistem 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Elektrik enerjisi, elektronların hareket etmesiyle meydana gelen bir enerji çeşididir ve birçok 

farklı kaynaktan üretilebilir. Teknik anlatımla elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik 

bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir.  

 

 

Elektrik enerjisi başlıca termik, hidro ve nükleer kaynaklardan üretilir. Bu kaynaklar dışında 

son yıllarda üretimde payı artan yenilenebilir kaynaklar da mevcuttur. Aşağıda başlıca üretim 

kaynakları sıralanmıştır. 

 -Hidro Kaynaklar: Barajlı, Nehir Tipi 

 -Termik Kaynaklar: Doğal Gaz, Taş Kömürü, Linyit, Nafta, Asfaltit, LNG, Fuel-Oil, 

Motorin 

 -Nükleer 

-Yenilenebilir Kaynaklar: Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Hidrojen, Dalga, 

Hidroelektrik. 

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde 

edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80’i fosil yakıtlardan elde edilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı 

azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Su, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi kendileri 
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bitmeden diğer enerji kaynaklarının üretiminde kullanılan kaynaklara, yenilenebilir enerji 

kaynakları denmektedir ve bu kaynakların sonsuz olduğu kabul edilmektedir. Yenilenebilir 

enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir. 

Kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklarımız yenilenemez enerjilerdendir ve küresel ısınma, 

çevre kirliliği, artan nüfus gibi sebeplerle doğal kaynaklar günden güne azalma ve hatta 

tükenme eğilimindedirler4. 

 Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının devamlılığının da sıkıntılı olduğu ve başka 

alternatif enerji üretim metotlarının ne olabileceği sorusu bilim insanlarının cevap aradığı 

güncel bir soru olma özelliğini korumaktadır. 

 Bu proje ile var olan elektrik üretim yöntemlerine alternatif olabilecek yeni bir elektrik 

üretim yöntemi düşünülmüştür.  Hava alanlarındaki iniş pistlerinde uçakların hızını 

yavaşlatmaya başladığı, tekerlerin piste ilk temas ettiği bölüme yerleştireceğimiz kancalı 

sistem sayesinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu sayede alan içerisindeki 

elektrik ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Daha önce hava alanlarında böyle bir enerji üretimi 

yapılmamıştır. Bu proje uçağın iniş anından yavaşlayana kadar boşa harcanan kinetik 

enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla temiz enerji üretimine katkı 

sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.   

      Projemizde kullanılacak olan kancalı sistem, hali hazırda sadece uçak gemilerinde iniş yapan 

uçakların duruş mesafelerini kısaltmak için kullanılmaktadır. Bu proje ile sisteme eklenecek 

olan dinamolar yardımı ile kinetik enerjinin kaybolmadan elektrik enerjisine dönmesi  

sağlanacaktır.  

 Hava alanlarının uçuş güvenliği açısından kuşların ve diğer canlıların uzak tutulduğu 

ortamlar olması sebebiyle projemiz, doğa ile tamamen uyumlu olacak, herhangi bir canlı 

zarar görmeyecektir. 

 Kullanılmakta olan yenilenebilir enerji kaynakları, jeotermal enerji dışında sürekli elektrik 

üretimine müsait değildir. Bu projemiz ise, yedi gün yirmi dört saat prensibine göre hizmet 

veren hava alanlarından sürekli bir elektrik üretimine kaynak olabilecektir. 

 Projemiz, elektrik üretimine katkısından sonra bir avantaj daha sağlamaktadır: Uçakların 

inişi esnasında yavaşlamak için kullanılan mevcut fren balatalarından sürtünme sonucu 

ortama yayılan antimon parçacıklarının kanserojen etkisine maruz kalan hava alanında 

çalışan personelin hastalık riski azaltılmış olacaktır.5 Böylece projemiz, bir taraftan canlılara 

zarar vermezken diğer taraftan da kanser riskiyle çalışan insanımızın da sağlığına olumlu bir 

katkı sağlayacaktır.  
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6. Uygulanabilirlik 

  

Halihazırda kullanılan uçak durdurucu bariyer sisteminde (hook sistemi) halatlar 

şanzımana bağlı makaralara sarılacaktır. Uçak iniş anında, halatları yakalayacak ve uçağın 

sahip olduğu enerjiyi halatlar sönümlerken oluşan kinetik enerjiyi dairesel harekete 

çevirecektir. Bu dairesel hareket ise şanzıman ile dinamoya aktarılarak kullanılabilir 

elektrik enerjisine dönüştürmek hedeflenmektedir. 

 

İlk Kurulum Ortalama Maliyeti Birim Maliyet 

10 kW kurulu güç sistemi (Türbin + 

jeneratör + invertör + trafo + aküleme) 

100000W + 220-380V + 12 

V 100 mAH*8 adet akülü 

50.000 ₺ 

Alt yapı ve mekanik sistem (Kanca, 

halat, makara, kablolama, frenleme vs.) 

500m  10.000 ₺ 

Toplam Maliyet  60.000 ₺ 

Üretilen elektriğin şehir şebekesine/aküleme sistemlerine 

kazandırılması halinde yıllık getirisi 

12.000 ₺ 

4/6 lastikli bir hava aracının lastik ve frenleme bakım/ 

malzemelerinden tasarruf elde edilmesi halinde yıllık getirisi 

5.000 ₺ 

 

Tabloda görüldüğü üzere bu sistemin kurulum maliyeti olan 60 bin TL dört yıldan kısa bir sürede 

amorti edilerek karşılanmış olacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

    Tablo 3. İş planı 
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    Tablo 4. Maliyet 

Malzeme  Fiyat 

Makara (sistemi 2 adet) 49x2 =98 ₺ 

Halat  8 ₺ 

Dinamo  124 ₺ 

Şanzıman  189 ₺ 

Mukavva 25 ₺ 

Kırtasiye Malzemeleri 55 ₺ 

Uçak Maketi  145 ₺ 

TOPLAM 644 ₺ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki hava alanlarına kurmayı hedeflediğimiz bu sistem ile bütün 

insanlığın hizmetine sunduğumuz bu projemiz havayı, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı 

koruyarak tüm canlılara hizmet etmiş olacaktır.  

 

 Bu projede üretilecek olan sistem hava alanlarının veya uçak gemilerinin kendileri için 

ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca sistemde üretilen 

elektrik enerjisinin depolanarak başka elektrik ihtiyacı olan yerlere aktarılması da söz konusu 

olabilir. Havacılık ve enerji sektöründe kullanılması öngörülmektedir. 

 

9. Riskler 

Sivil havacılık taşımacılığındaki pilotaj tekniklerinde ve kurallarında olası bir güncelleme 

gerekebilir. Buna ek olarak, ek pilotaj eğitimleri gerektirebilir.  

Güvenli iniş için uygulamalı iniş- kalkış testleri yapılmalı ve bu testler sonucu sivil havacılık 

güvenlik standartlarının karşılanabilmesi gerekir.  
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