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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde enerji kaynaklarını günlük yaşamdan, sanayiye, ulaşıma kadar her yerde 

kullanmaktayız. Mevcut hayatın devam edebilmesi için enerji büyük önem taşımaktadır. Dünyada 

enerji kaynakları sınırlı olup mevcut rezervler her geçen gün hızla azalım göstermektedir. Buna 

rağmen günümüzde, tüm toplumların enerjiye olan talebi hızla artmaktadır. Buna paralel olarak 

elektrik tüketimi ihtiyacı da yükselmektedir. Elektrik tüketim miktarları sabit kalsa da enerjiye 

verilen tüketim masrafları özellikle son zamanlarda aile ve ülke ekonomisine külfet olmaktadır. Bu 

nedenle alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik üretimi ve dağıtımının afet 

durumları dahil her koşulda devamlılığı çok önemli bir gerekliliktir. Afet kavramı; Birleşmiş 

Milletlerin kabul ettiği en genel tanımla “fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar oluşturan, günlük 

yaşamı ve insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel 

imkanlar ile baş edilemeyen doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylar” şeklinde 

tanımlanmaktadır Böylesine zarar verici ve tehlike arz eden afet çeşidinden deprem ise yıkıcı 

hasarlara yol açmaktadır. Deprem sırasında oluşan bu olumsuzluklar yadsınamaz bir gerçektir. 

Ama bu her zaman yıkıma ve can kaybına neden olmaz. Bu proje ile depremden kaynaklı hareket 

enerjisini piezzoelektrik mantığını kullanarak elektrik üretmeyi hedeflemekteyiz. Böylelikle 

projemizde afet kavramı ile enerji kavramını kaynaştırarak avantaja dönüştürmeyi 

amaçlamaktayız. bunun yanın da bu çözümlerin çokça maliyetli olması ekonomik olarak sorun 

teşkil etmektedir.  

 

 

  
 

Görsel 1: Çizim Programında Tasarlanan Piezzo ile Bina Görselleri(     Piezzoelektrik          ) 
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Görsel 2: Elektrik devre tasarımı ve test edilmesi 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Ülkemiz deprem riski taşıyan bir bölgededir. Türkiye’de yüzlerce deprem oldu, 

oluyor ve olacaktır. “Depremde enerjinin sadece yüzde 25’i açığa çıkmaktadır. Yüzde 75’i 

ise saklı kalmaktadır. Araştırmalarımız sonucunda 32 tane orta boy bir depremin enerjisi 

bir nükleer santralin üretebileceği enerjiye denk geldiğini öğrendik. Bu proje ile ilk 

aşamada bina temellerine ve kat zeminlerine piezoelektrik döşeyip normal hareket anında 

ve olası depremlerde hareket enerjisi ile elektrik üretmeyi düşünmekteyiz. Ayrıca 

projemizin ileride fay hatlarını kullanarak depremlerin birikmiş enerjilerini, fay hatları 

üzerine alternatif enerji sistemi kurularak elektrik enerjisine dönüştürebileceğine de 

öncülük edeceğini düşünmekteyiz. Böylece dezavantajlı durumu da avantaja dönüştürerek 

milli enerjimizi üretebilmek de söz konusu olacaktır. Teorinin deneylerle doğrulanmasının 

amaçlandığı bu projemiz ile ülkemizde piezoelektrik malzeme teknolojisinin bu alanda da 

geliştirilmesi; bu sayede bilim ve mühendislik alanlarında kullanımının daha da yaygın 

hale gelmesi hedeflenmiştir. 

 Aşağıda 2021 yılına ait deprem sayılarının verileri grafik halinde verilmiş olup 

ülkemizde sadece bir yıl için bile deprem sayıları oldukça fazladır. Bu da projemizin etkili 

olacağını göstermektedir. 
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Şekil 1: Ülkemizdeki şiddeti 0,4ten 

büyük deprem sayısı  

(B.Ü Kandilli Rasathanesi Deprem 

İstatistikleri) 

Şekil 2: Ülkemizdeki şiddeti 4-5 arası olan 

deprem sayısı 

(B.Ü Kandilli Rasathanesi Deprem 

İstatistikleri) 
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 Şekil 3: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kurulum Maliyeti Grafikleri  

  

Araştırmalarda görülüyor ki, bir rüzgar türbininin kurulum maliyeti 220 bin Euro, kule maliyeti 

80bin ila 1 milyon Euro arasında ve türbin maliyeti olmak ortalama 1.2 milyon Euro’dur. Bir 

rüzgar türbininin bakım maliyeti ise yıllık 48 bin Doları bulmaktadır. Bir Hidroelektrik santralinin 

kurulum maliyeti 120 milyon dolardır.( (evrensel.net haber 2021) 

Bir evlerde kullanılan güneş panelinin kurulum maliyeti 80.000 tl den başlamaktadır.  

Görüldüğü gibi üç yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu oldukça maliyetlidir. 

Bir piezonun üretim maliyeti ise 0.20 dolardır. Yani en ekonomik enerji piezo görülmektedir.  
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3. Çözüm  

Günümüzde depremler çok sık görülmektedir. Depremler yer kabuğundaki levhaların titreşimi ile 

ortaya hareket enerjisi çıkar bizde bu enerjisini yenilenebilir enerji kaynağı gibi kullanmak 

amacıyla binaların altına piezo mantığı devreler kurularak böylelikle ortaya çıkan enerji elektrik 

enerjisine çevrilmiş olacaktır. Problem durumunda da bahsedildiği gibi günümüzde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının üretim maliyeti oldukça fazladır. Bu durum da yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını sınırlamaktadır. Oysa bizim prototipte kullandığımız piezzonun üretim 

maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre daha azdır. 

 

  
 Şekil 3: Devre Elemanlarının Çizim Programında Tasarlanması 

  

  
 Görsel 3: Devre Elemanlarının Tamamlanması 
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Görsel 4:  Devre Elemanlarının Kurularak Test Edilmesi 

 

 

4. Yöntem 

Başta havacılık ve uzay olmak üzere tüm mühendislik uygulamalarında kullanım alanları gün 

geçtikçe genişleyen piezoelektrik malzemeler, son yıllarda oldukça ilgi çeken, araştırma ve 

geliştirmeye oldukça uygun bir konu olarak karşımıza çıkmaktadırlar.(Sevgi H. E. 2019) 

 

 

 
 

Şekil  4: Yöntemde Kullanılacak Akış Şeması 
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4.1: Devrelerin Çizim Şeması 

 

 
Şekil-5: Piezo elektrik üretimine ait basit blok şema 

  
Şekil-6: Piezo Sensor Bağlantı 

Blok şemada piezo sensor olarak gösterilen yerde ihtiyaç duyulan elektrik yükünü karşılayacak kadar 

piezo sensörler şekilde görüldüğü gibi paralel ve/veya seri bağlanır. 

Şekilde “a” gösterimi ile paralel bağlantı gösteriliyorken,“b” ile ile seri bağlantı gösterilmektedir. 

 
Şekil 7: Piezoelektrik üretimine ait devre standart devre şeması 

 
Şekil 8: Piezzo Devre Şeması 
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4.2 Prototipin Tasarlanması 

 

4.2.1 Deprem Simülatörünün Yapımı 

 

Malzemeler: 

Elektrik motoru 

PVC  

Abeslang 

Elektrik Kablosu 

Anahtar 

1.5 voltluk 2 pil 

Pil yatağı 

 

 
Görsel 5: Deprem Simülatörü 

 

4.2.2 Binanın Tasarlanması 

Malzemeler: 

Epp Köpük 

Köpük Kesme Makinesi 

Sıcak Silikon 

Tel Kesme Makiinesi 

 

Kullanılan Programlar: 

Fusion 360 

Illustrator 
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Görsel 6: Tasarlanan Bina Görseli 

4.3: Prototipin Test Edilmesi 

 
 

Görsel 7: Tasarlanan bina temeline ve kat zeminlerine döşenen devre elemanlarının testi 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin daha önce uygulanmış örnekleri spor ayakkabılarda, mouse ve mouse padlarde, 

klavyelerde, metro istasyonlarında araçtan iniş ve istasyondan çıkış ile istasyondan iniş ve araca 

biniş kısımlarında, araçların geçtiği asfalt üzerine döşenen piezo şeklindedir. Bina temellerine ve 

katlarda parke zeminlerine uygulanma şekli bulunmamaktadır.Bu yüzden de projemiz özgünlük 

kazanmaktadır. Projemiz maliyetli enerji tüketimine alternatif, güvenilir ve zararsız olması 

sebebiyle de oldukça etkili bir yöntem olacaktır. Projemiz yerli ve milli bir proje olmasının 

yanında tüm ülkelere örnek olabilecek bir uygulama özelliği taşıyacaktır.  Enerji üretirken hem 
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mali açıdan hem de kullanılabilirlik açısından diğer sistemlere göre daha verimli olacaktır. Deprem 

gibi yıkıcı afetten doğan olumsuz durumu kullanarak alternatif enerji dönüşümleri ile çevreye 

zararsız temiz enerji eldesi yapılarak bu durum avantaja çevrilecektir. 

Ayrıca prototipimiz, küçük ve taşınabilir olarak tasarlanmıştır. Geri dönüşüm malzemeleri 

kullanılarak kullanıcı dostu tasarımı ön planda tutulmuştur. Alternatif, yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanılarak çevre dostu enerji eldesi yapılmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Sistemimiz, bilgi, belge ve fotoğraflar ile anlaşılır basit bir tasarımla prototipe dönüştürülerek 

detay raporuna sunulmuştur. Yüksek basınca dayanıklı yapıların temellerine ve kat zeminlerine  

piezo devre mantığına uygun titreşim ve harekete duyarlı sistemler geliştirilebildiği takdirde 

prototipimiz gerçek hayata entegre edilebilir olacaktır.  Bu proje kapsamlı olarak hayata 

geçirildiğinde Türkiye'deki deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki tüm binaların temel ve kat 

zeminlerine döşenerek enerji kaybımızı azaltırken depremin yarattığı olumsuzlukları da avantaja 

dönüştürecektir. Böylece genelden özele baktığımızda ülke, bina yönetimi ve aile ekonomisine 

katkısı son derece yüksek olacaktır. Ayrıca insanlarımız bu alternatif enerji hakkında (piezo) 

bilinçlendirilerek projemiz kullanışlı ve uygulanabilir anlamda geniş sahalara da yayılacak olup 

dünya enerji sektörüne de öncülük etmiş olacaktır. Hayata geçirilebilecek olan projemiz ile ilerde 

inşaat firmaları ve enerji üreten firmalar tarafından tutularak ticari boyuta da ulaşacağı 

düşünülmektedir.  

Genel risk olarak düşündüğümüzde proje ilk hayata geçirildiğinde kurulum maliyeti fazla 

gelebilir. Ancak sektörde tutulmaya başladıkça enerji kurulumunda toptan maliyet azalacaktır. Bu 

sorunlar zamanla ortadan kalkacaktır 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini miktarı ve projede kullanılacak olan sarf malzemeler tabloda verilmiştir. Aynı 

zamanda proje takvimi de tabloda özetlenmiştir. 

Tablo. Proje İş Zaman Planlanması 

No İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri Kimler Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman 

Aralığı (Ay) 

1 Alan yazın taraması Danışman ve takım 1 ay 

2 Proje Raporunun yazımı Danışman ve takım 2 ay 

2 Araç-gereç malzeme temini Danışman ve takım 1 ay 

3 Prototipin tasarlanması Danışman ve takım 1 ay 

4 Prototipin test edilerek 

değerlendirilmesi 

Danışman ve takım 2 ay 
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Alınması Önerilen Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Listesi (Sarf Malzemesi) 

Adı, Modeli Birim 

Fiyatı 

Adet Toplam 

Bedeli 

(KDV 

Dahil, 

TL) 

Malzeme Linki Gerekçesi 

Piezzo buzzer 

35mm piezo 

kablolu 

8,76 24 210,24 Piezzo Buzzer 35mm Piezo Kablolu - 

SATIN AL (elektronikmalzeme.com) 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

Diyot, TİPİ 

:1N4448 (1N4448 

BULUNMAZSA 

YERİNE 1N4148 

Tipinden) 

0,19 10 17,61 

TL 

https://www.direnc.net/1n4148-diyot-

mic?language=tr&h=e6c79770 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

Elektrolitik 

Kondansatör, 

1000uF 25V 

2,33  4 9,32 https://www.gittigidiyor.com/sepetim 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

El  eee  e  1 

Elektronik 

Breadboard - 

Büyük Boy - 830 

Pin 

19,52 2 40 https://www.robo90.com/elektronik-

breadboard-buyuk-boy-830-pin 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

 

1x0.35 mm2 

NYAF 22 AWG 

Yumuşak pvc 

elektronik montaj 

Kablo 

Kırmızı 

4,50 9 40,5 https://urun.n11.com/enerji-

kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-

yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-

1-mt-P529117723 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

Anahtar 3,41 4 13,64 https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-

tablet/rocker-switch-mini-2pin-on-off-

siyah_pdp_793667642 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

1x0.35 mm2 

NYAF 22 AWG 

Yumuşak pvc 

elektronik montaj 

Kablo 

Mavi 

4,50 9 40,5 https://urun.n11.com/enerji-

kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-

yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-

1-mt-P529117723 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

1x0.35 mm2 

NYAF 22 AWG 

Yumuşak pvc 

elektronik montaj 

Kablo 

Siyah 

4,50 9 40,5 https://urun.n11.com/enerji-

kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-

yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-

1-mt-P529117723 

 

Piezzo 

devrenin 

kurulması için 

kullanılacaktır. 

Sıcak Silikon 

Makinesi 

300 1 300 https://www.koctas.com.tr/rapid-point-

sicak-silikon-

tabancasi/p/1000136877?gclid=CjwKC

Ajw7vuUBhBUEiwAEdu2pN5dqFDSd

QTkYjEGB-G6q2-

eHKqbOZ8eKlzIa9FHGazHUpQhDw8

JchoChI8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

Bina Yapımı 

ve devre 

tamamlamada 

kullanılacaktır. 

Ev Maketi 191,5

0 

1 191,50 https://www.ciceksepeti.com/ahsap-3d-

2-katli-kirmizi-ev-maket-pra-500727-

8874-1 

Prototipin test 

edilmesi 

sırasında 

kullanılacaktır. 

https://www.elektronikmalzeme.com/35mm-piezo-disk-kablolu?search=P%C4%B0EZZO%20BUZZER%2035MM%20P%C4%B0EZO%20KABLOLU
https://www.elektronikmalzeme.com/35mm-piezo-disk-kablolu?search=P%C4%B0EZZO%20BUZZER%2035MM%20P%C4%B0EZO%20KABLOLU
https://www.direnc.net/1n4148-diyot-mic?language=tr&h=e6c79770
https://www.direnc.net/1n4148-diyot-mic?language=tr&h=e6c79770
https://www.gittigidiyor.com/sepetim
https://www.robo90.com/elektronik-breadboard-buyuk-boy-830-pin
https://www.robo90.com/elektronik-breadboard-buyuk-boy-830-pin
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/rocker-switch-mini-2pin-on-off-siyah_pdp_793667642
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/rocker-switch-mini-2pin-on-off-siyah_pdp_793667642
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/rocker-switch-mini-2pin-on-off-siyah_pdp_793667642
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
https://urun.n11.com/enerji-kablolari/1x035-mm2-nyaf-22-awg-yumusak-pvc-elektronik-montaj-kablo-1-mt-P529117723
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Tablo. Proje Takvimi 

 

Yapılacaklar 

Kasım  

2021 

Aralık 

2021 

Oca

k 

2022 

Şuba

t 

2022 

Mart 

2022 

Nisa

n 

2022 

Mayı

s 

2022 

Hazira

n 

2022 

Tem

muz 

2022 

Ağu

stos 

2022 

Litaretür taraması           

Proje taslağının 

hazırlanması 

  

 

 

 

        

Ürünün görsel tasarımın 

hazırlanması 

          

Ön değerlendirme raporu 

hazırlanması 

          

Proje videosu 

hazırlanması 

          

Malzeme listesi ve 

temini 

          

Uygulamanın öğretimi           

Uygulamanın test 

edilmesi 

          

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

          

Prototip Hazırlanması           

Prototipin Test Edilmesi           

Prototipin geliştirilip 

final sunumu için 

hazırlanması 

          

Tablo. Projede Kullanılacak Malzeme Listesi 

 

Çalışmamızda üretilen prototip maliyet açısından bakıldığında oldukça ekonomiktir Vorteks 

titreşim motoruna alternatif başka araçlar da titreşim vererek deprem simülasyonunda 

kullanılabilir. Bu da maliyetimizi yaklaşık 2bin lira azaltarak daha uygun hale getirecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteks mini 2.422

,87 

TL 

1 2,422,8

7 

https://www.labsarf.com/urun/vorteks-

mikser-mini-1-adet 

Deprem 

similatörü için 

titreşim 

verilmede 

kullanılacaktır. 

Toplam  : 3644,46 lira 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi :  

Projemiz özellikle deprem bölgelerine öncülük ederek ülkemiz hatta dünya genelindeki tüm 

binalarda uygulanabilir. Özetle deprem bölgesinde olan yaşayacağı binada ve evde bedava ya da 

bedavaya yakın enerji kullanmak isteyen tüm kişilere hitap etmektedir.  

 

 

8. Riskler : 

 

  Ürünün prototipi hazırlanmış ve denemeler yapılmıştır. Bu nedenle proje hayata 

geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler sınırlıdır. Genel olarak bakarsak bu süreçte tespit edilen 

en büyük risk gerçek hayata geçirilirken yüksek basınca uygun piezo benzeri devrelerin 

üretilmemiş olmasıdır. Bu sistem üretilirse ülkemizde ve dünyada ilk olarak depremden enerji elde 

edilecek olup ciddi anlamda kar sağlanarak  dünya ülkelerine de öncülük edilmiş olacaktır. 

Ürettiğimiz prototipten enerji eldesi ve depolanması sağlanmıştır. 

 

Daha özele indirgediğimizde projemizdeki en önemli risk depremin simüle edilirken piezo 

sensörlere yeteri kadar titreşim/basınç aktarımını iletememek olarak görünmektedir. Ancak piezo 

sensörlere titreşim/basınç aktarımı için en uygun prototip belirleme araştırması yapılacaktır. 

Projemiz hayata geçilirse ortaya çıkabilecek problemler aşağıdaki olasılık ve etki matrisinde yer 

almaktadır. Risk azaltma çözüm önerileri her risk için aşağıda listelenmiştir. 

 

  

 Şiddet 

Olasılık Hafif Orta Ciddi 

Küçük (1) 

 

(4) Cihazda 

oluşabilecek arıza 

(7) Piezo sensörlerden mikro 
seviyede güç kazanımı 

Orta (2) 

 

(5) 

 

(8) Daha fazla güç kazanımı 
için çok sayıda piezo sensörün 

seri ve paralel bağlanmasına 

ihtiyaç duyulması 

Yüksek (3) (6) (9) Deprem anında oluşan 

titreşim/basıncın piezo 
sensörlere aktaracak düzeneğin 
yetersiz olması 

 

 

(1) Elektrik üretim devresi olabildiğince sade ve anlaşılır şekilde tasarlandı. Devrede temel 

elektrik ve elektronik elemanları kullanılmış olup mikrodenetleyici(PIC), arduino vb gibi 

malzemeler kullanılmamıştır. 

(2) Piezo sensörlerden güç üretimini optimize edebilmek için piezo sensörlere aktarılan 

titreşimi/basıncı ilgili sensörlere yüksek seviyede aktaracak bir düzenek hazırlanabilir. 

(3) Daha yüksek güç sağlayan piezo sensör araştırması yapılabilir. 

(4) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK gibi devlet kurumları sistemin paydaşı 

haline getirilebilir. Tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir. 

(5) Yenilenebilir enerji üretimi ve tüketiminin dünyaya katkısı ile ilgili farkındalık kazandırma 

çalışmaları yürütülebilir. 
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