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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sanayi devrimiyle beraber endüstrileşen Dünya’nın en büyük problemlerinden ve 

ihtiyaçlarından birisi enerjidir. Enerji basit anlamıyla iş yapabilme kapasitesi ve gücüdür. 

Günümüz insanının en büyük ihtiyaçlarının başında gelen enerji aynı zamanda Dünya’mızın 

başına problemler açmakta, savaşlara neden olmakta ve insan yaşantısını yönlendirmektedir. 

Azalan karbon kaynakları, artan ihtiyaçlar sürekli değişen ve çeşitlenen otomasyon yöntemleri 

bizleri yeni, çevreci, daha az maliyetli ve kullanılabilir enerji kaynakları bulmaya 

yönlenmektedir. Sürekli olarak gelişen, değişen, ihtiyaçlarına yön bulan Dünya’mızda 

alternatif enerji kaynakları gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sürekli eksen değiştirmektedir. 

Öyle ki karbon yakıtlarının tükenmeye yüz tutması ve tahmini olarak 2080 yılına kadar tüm 

karbon kaynaklarının tükenme ihtimali günümüz otomobil öngörülerini de etkilemiş, öyle ya 

da böyle tüm markalar tasarladıkları yeni model araçlarını elektrikle gücünü karşılayabilecek 

şekilde dizayn etmişlerdir. Ayrıca ülkemiz de 2022 yılından itibaren tamamen elektrikle 

çalışan otomobil projesi; taşınabilir, ulaşılabilir, az maliyetli ve çevreci enerji ihtiyacı 

doğurmaktadır. Tasarlamış olduğumuz peltier ve elektrot (bakır-çinko) çubuklar ile enerji elde 

etme projesinde daha taşınabilir, çevreci, düşük maliyetli ve ulaşılabilir enerji ihtiyacına 

karşılık bulacaktır. Ürünümüz enerji ihtiyacı açısından farklılıklar yaratacak, hazır halde 

bulunan ve kullanıma hazır olan enerji üretenimiz sektöre farklı bakış açısı katacak ve tüm 

Dünya’nın alternatif enerji kaynaklarına yöneldiği bu süreçte ülkemizde alternatif enerjiye 

farklı bir bakış açısı katacaktır. Projemiz 3 farklı doğal unsuru (toprak-güneş-su) kullanarak 

220 volta dönüştürdüğü enerjisiyle her türlü ev araç ve gereci, kamp eşyalarından elektrikle 

çalışan mangal ürününe kadar, elektrikli araçlara kadar lehim makinası ve şarjlı matkaplara 

kadar birçok ürünün enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Yenilenemeyen (fosil) enerji kaynak rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, bu 

kaynak kullanımının Dünya’da ciddi çevre sorunlarına yol açması ve yabancı ülkelere olan 

enerji bağımlılığını arttırması nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe 

artmaktadır. Yenilenebilir (alternatif) enerji kaynakları, doğal çevrede sürekli tekrarlanan 

enerji akımlarının nicelik ve nitelik özelliklerini bozmadan doğanın kendi evrimi içinde bir 

sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynaklarıdır(Üstün vd. 2009: 25). Diğer bir deyişle 

alternatif enerji kaynakları doğada sürekli olarak yenilenen ve doğal süreçlerden elde edilen 

enerji kaynaklarıdır (Öztürk 2008: 20-23). Su, güneş, rüzgâr, biyomas, biyogaz ve sıcak yer 

altı suları yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Seçilmiş Yenilenebilir Enerji (YE) Göstergelerine Göre İlk 5 Ülke 

Yıllık Miktar (2008) #1 #2 #3 #4 #5 

Yeni Kapasite Yatırımı ABD İspanya Çin Almanya Brezilya 

Rüzgâr Gücü Artışı ABD Çin Hindistan Almanya İspanya 

Şebekeye Bağlı Güneş Pili Artışı İspanya Almanya ABD G. Kore Japonya 

Güneş Enerjisi (Su Isıtma) Artışı Çin Türkiye Almanya Brezilya Fransa 

Etanol Üretimi ABD Brezilya Çin Fransa Kanada 

Biyodizel Üretimi Almanya ABD Fransa İspanya Hindistan 

Mevcut Kapasite (2008) #1 #2 #3 #4 #5 

Toplam YE Çin ABD Almanya İspanya Hindistan 
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Rüzgâr Gücü ABD Almanya İspanya Çin Hindistan 

Biyokütle Enerjisi ABD Brezilya Filipinler Almanya İsveç 

Jeotermal Enerji ABD Filipinler Endonezya Meksika İtalya 

Şebekeye Bağlı Güneş Pili Almanya İspanya Japonya ABD G. Kore 

Güneş Enerjisi (Su Isıtma) Çin Türkiye Almanya Japonya İsrail 

Kaynak: REN21. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century; (2009), Renewables Global 

Status Report: 2009 Update, REN21 Secretariat, Paris, France, s.9. 

Tablo 1’de yenilenebilir enerjide Dünya lideri olan ilk 5 ülke gösterilmektedir. 12 kritere 

göre oluşturulmuş tabloda ABD 6 liderlikle başı çekmektedir. Tabloda dikkat edilmesi 

gereken en önemli unsurun gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerin yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmede Dünya lideri olmalarıdır. Gelişmişliklerinden dolayı karbon 

kaynaklarına biz gelişmekte ülkelere nazaran daha kolay ulaşabileceklerine rağmen alternatif 

enerji kaynaklarına yönelmeleri önemli bir husus olmuştur. 

Grafik 1. Yerli Ve İthal Kaynaklı Kurulu Gücün Türkiye Kurulu Gücü İçindeki Payı (2002-2019) 

 
Kaynak: (www.teias.gov.tr) 

Grafik 1’de yerli ve ithal enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki yeri 

belirtilmiştir. Son 18 yılda inişli çıkışlı bir grafik çizse de toplam üretim arttığı için ithal enerji 

kaynaklarının maliyeti de her geçen yıl artmaktadır. 

Bugün gelinen noktada, özellikle petrol ve kömüre dayalı birincil enerji kaynaklarının 

tüketimi, dünyanın doğal kaynaklarının üçte birini, ormanların %12’sini, okyanuslardaki 

biyolojik çeşitliliğin üçte birini; tatlı sulardakinin ise %50’sini yok etmiştir.(Kum,2009). 

2014 yılında ülkemiz ihtiyacı olan doğalgazın %99’unu, petrolün %94’ünü ve kömürün 

%32’sini ithal ederek karşılamaktadır. İthalatta bu yakıtlara olan bağımlılığın yüksek olması 

cari dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir(Güner,2016). Cari dengenin sağlanabilmesi, 

toplum refahı, ekonomik dengeler, enflasyon ve daha birçok alanı etkileyen enerji ithalatı 

problemi, ülkemizin en önemli hedeflerinden biri olan “kendi kendine yeten ülke” 

ideallerimizden bizi alı koymaktadır. Yapılacak en önemli yatırım ve teşvik projemiz ve 

projemiz gibi alternatif enerji sağlayıcılara destek olmaktır. 

Ülkemizin yükselen sanayi gücü süresiz ve kesintisiz bir enerji kaynağı olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmemizi de zorunlu hale getirmiştir. Öyle ki 2019 yılı TÜİK 

verilerine göre 202 milyar 505 milyon dolar olan ithalat ürünlerimizde yine en büyük pay 

enerjiye ayrılmış ve 41 milyar 184 milyon dolar (%20) ile başı çekmiştir. Gelişmemiş 

toplumlar ve ülkeler için kabul edilebilir olan cari açık, gelişmiş ülkeler için kabul edilemez 

ve ötelenemez bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.Ayrıca son 150 yılda atmosfere 

salınan karbon oranında %45’lik artış gözlemlenmiş olup bu tüm dünyada sera etkisini 

yaratmakta, ülkemizin de içinde bulunduğu kurak-yarı kurak ülkelerde su-yağış baskısını 

arttırmaktadır. Geleceğin enerji üretim yöntemi olan doğacı ve çevreci enerji akışı sağlayan 

bu ve buna benzer yöntemler ülkemizin sanayicisi, siyasisi, akademisyeni yani tüm taraflar 

tarafından desteklenmelidir. 
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3. Çözüm  

Ülkemizin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin en önemli hedefi gelişmiş ülkeler sınıfına 

isimlerini yazdırmak ve bu yolda var güçleriyle çalışmaktır. Ancak bu noktada sanayi, üretim, 

ithalat ve cari açık sarmalı bu ülkelerin önlerine set çekmekte ve hedeflerinden 

alıkoymaktadır. Türkiye’nin bu sorunları aşmadaki en büyük problemi zengin enerji 

kaynaklarına sahip olamamamızın yanında yeterli teknolojik alt yapısının da bulunmamasıdır. 

Prototipini üretmiş olduğumuz güneşten, topraktan ve sudan faydalanan doğaya en ufak bir 

zararı gözlemlenmemiş enerji üretim projemiz, Türkiye’de enerjide alternatif bir unsur olacak 

ve bir nebze olsun dışa bağımlı olan enerji yönümüzü kendi öz toprağımızdan, suyumuzdan 

ve güneşimizden elde edilebilir bir hale getirecektir.  

İnsanlık var oluşundan bu yana iş ve enerjiye ihtiyaç duymuş özellikle endüstri 

devriminden sonra ardı arkası gelmez şekilde enerji ihtiyacı sürekli olarak artmış ve 

günümüzde bu ihtiyaç hiç olmadığı kadar zirveye çıkmıştır. Televizyondan, baz istasyonuna, 

hizmet sektörünün tamamından, sanayi sektörünün tamamına hatta köyündeki çiftçi ağaçlarını 

sularken bile enerjiye ihtiyaç duymuş bunlarla beraber mükemmel bir talep artışına rağmen, 

enerji üretimimiz ve çeşitliliğimiz ne kadar son yıllarda farklılıklar ortaya çıkarsa da talebe 

yetemez durumlara gelmiş öyle ki bu nedenle ülkemizde enerji ihtiyacının %10‘unu 

karşılayacak nükleer santral projelerinin fikirleri ileri sürülmüş ve temelleri atılmıştır.  Ancak 

yapılan çalışmalar tüm Dünya’da 2050 yılında 1000’den fazla nükleer santral kurulsa bile bu 

ihtiyacın sadece %10’unu karşılayacağını göstermektedir (IAEA 2008). Alternatif enerji 

kaynakları tüm insanlığın kaçınılmaz şekilde yararlanacağı, üzerine düşeceği, uzun çalışmalar 

ve araştırmalar yapacağı kritik bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Yenilenemeyen (fosil) enerji kaynak rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, 

bu kaynak kullanımının Dünya’da ciddi çevre sorunlarına yol açması ve yabancı ülkelere olan 

enerji bağımlılığını arttırması nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe 

artmaktadır. Yenilenebilir (alternatif) enerji kaynakları, doğal çevrede sürekli tekrarlanan 

enerji akımlarının nicelik ve nitelik özelliklerini bozmadan doğanın kendi evrimi içinde bir 

sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynaklarıdır(Üstün vd. 2009: 25). Diğer bir deyişle 

alternatif enerji kaynakları doğada sürekli olarak yenilenen ve doğal süreçlerden elde edilen 

enerji kaynaklarıdır (Öztürk 2008: 20-23). Su, güneş, rüzgâr, biyomas, biyogaz ve sıcak yer 

altı suları yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.  

Tüm bunların ışığında üretmiş olduğumuz alternatif enerji elde etme modeliyle taşınabilir, 

doğa dostu, sürekli, uzun ömürlü, ihtiyacı karşılar, az yer kaplayan ve tüm bunları çokta 

düşük bir maliyetli enerji tıpkı bir ev ortamındaki gibi bir prizle sağlayacaktır. 

4. Yöntem 

Projede 3d yazıcıdan çıktı alınan (72mm×22mm×70mm) kaplara toprak doldurup içine 

ayrı ayrı bakır ve çinko çubuk sokulmuştur. İlk kutudaki bakır çubukla, diğer kutudaki çinko 

çubuk kabloyla birbirine bağlanmış ancak ilk kaptaki birleştirilmeyen çubuk ile son kapta 

birleştirilmeyen çubuk aynı olmaması gerektiği için ilk baştaki çubuk bakır, son kaptaki 

çubuk çinko çubuk olmalıdır. Toprak sistemi kurulduktan sonra topraktaki verimi arttırmak 

için nemlendirmek gerekmektedir bu nedenle sulamayı, arduino ile kodladığımız sulama 

sistemi ile sağlayacaktır. Arduinodan 5 volt elektrik çıkışı ile nem sensörüne, röle kartına ve 

mini dalgıç su pompasına güç gitmektedir. Arduinodaki GND girişi ile de elektrik devresi 

tamamlanır. Nem sensörü aldığı bilgiyi arduinoya iletebilmesi için A0 bilgi giriş pinine giriş 
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yapılmıştır. Motora bilgi gidebilmesi için bilgi çıkış pini olan (1, 2, 3, 4) pinlere takılmıştır 

nem sensöründen kuru verisi geldiğinde motor çalışmaktadır.  Motor ile güç girişi arasına 

motoru açıp kapatabilmek için röle kartı konulmuştur. Sonra peltier toprak kaplara seri 

bağlanmıştır (peltier bir tarafı ısındığı diğer taradı ise soğuduğu zaman ısı farkından elektrik 

üretir). Projede bir ısı oluşturmak için güneş ışığını ince kenarlı mercek yoluyla odaklayıp bir 

bakır levhayı ısıtırken, bakır levha peltierin ısınacak yüzeyine konulmuştur. Böylece peltierin 

bir tarafı ısıtılmış olup diğer tarafını da alüminyum blok soğutucu ile soğutulmuştur. Ancak 

alüminyum soğutucu blok bir süre sonra ısınacağından onun da soğuk bir yere koyulması 

gerekmektedir. Bu yüzden de alüminyum blok soğutucunun bir ucu peltiere bir ucu da toprağa 

koyulmuştur ve buradan bir ısı farkı oluşturulmuştur. Isınan yüzeydeki ısı, ortam 

koşullarından çabuk kaybolduğu, güneşin konumu gün içinde değiştiği ve ışığın sürekli bakır 

levhanın üzerine gelmediğinden dolayı hem yansıtabilir hem de ısı yalıtımı yapabilecek bir 

alüminyum folyolu ısı yalıtım levhası kullanılmıştır. Son olarak da Kendi tasarımımız olan 

kutuyu 3D yazıcıdan çıktı alıp projenin elemanlarını sabitleyeceğiz. 

Bakır elektrot çubuklar ve çinko elektrot çubuklar bir asidin içine konulduğunda asit 

bakırdan elektron çekme eylemine girer ve bakırda da bu sebepten dolayı 2 elektron vererek 

artı yüklü hale gelir. Bu elektronları da çinko alma eylemi gösterdiğinden dolayı çinkoda eksi 

yüklü olur. Bu olay ise elektronegatiflik kavramıyla açıklanır. Çinkonun elektronegatifliği 

yani elektronları çekme isteği bakırınkinden düşüktür. Bu yüzden bakır indirgenir çinko ise 

yükseltgenir. Bu yüzden bakır çubuktan elektriğin pozitif yükünü elde ederken çinko 

çubuktan elektriğin negatif yükünü elde ederiz. Eğer bu elektrotların arasına bir lamba 

bağlanırsa ve ampul yanarsa bu ampulün üzerinden potansiyel fark etkisiyle akım geçtiğini 

gösterir. Toprağa batırılan çubuklar bir kapta çinko ve diğer kapta bakır olarak 

birleştirilmiştir. En son kalan iki kaptan birinde çinko diğerinde de bakır boşta olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Bakır olan çubuktan elektriğin artı yükü alınmış ve akünün artı ucuna 

bağlanmıştır. Çinko olan çubuktan elektriğin eksi yükü alınmış ve peltiere seri bağlanmıştır. 

Peltierin de eksi ucu diyota bağlanmıştır. Daha sonra diyotun diğer ucu akünün eksi ucuna 

bağlanmıştır. Bu sayede akü şarj edilmiştir. İnverterin artı ucu akünün artı ucuna, eski ucu 

akünün eksi ucuna bağlanmış ve elektriğimiz 220 volta çevrilmiştir. 

Böylece taşınabilir olan ve doğaya zararı olmayan düzeneğimizden yaklaşık olarak 220 

volt enerji üretilmiştir. 

Ürün tüm elementleriyle hazırlanmış olup kullanıma hazır durumdadır. Sadece 

parçaları sabitlemek için olan kutu hazırlanıp bileşenler onun içine yerleştirilecektir. Ürün 
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tasarımı, literatür taraması, ihtiyaç duyulan ürünlerin temini ve ürünlerin birleştirilmesi 3 

aylık bir zaman zarfında yaşanmıştır. 

Tablo 1: Farklı Koşullarda Elde Edilen Voltaj 
Toprağa Şebeke Suyu Dökülerek 

Ölçülen Değerler 

Toprağa Şebeke Suyu Dökülerek ve 

Peltier Takılarak Ölçülen Değerler 

 

Toprağa Şebeke Suyu Dökülerek, 

Peltier Diyot Bağlanılarak Ölçülen 

Değerler 

1 tane kapta 0.87 volt 1 tane kapta 2.87 volt 1 tane kapta 2.37 volt 

2 tane kapta 1.65 volt 2 tane kapta 3.65 volt 2 tane kapta 3.15 volt 

3 tane kapta 2.55 volt 3 tane kapta 4.55 volt 3 tane kapta 4.05 volt 

4 tane kapta 3.19 volt 4 tane kapta 5.19 volt 4 tane kapta 4.71volt 

8 tane kapta 6.97 volt 8 tane kapta 8.97 volt 8 tane kapta 8.47 volt 

16 tane kapta 13.17 volt 16 tane kapta 15.17 volt 16 tane kapta 14.67 volt 

18 tane kapta 16.00 volt 18 tane kapta 18.00 volt 18 tane kapta 17.50 volt 

Tablo 2: Farklı Koşullarda Elde Edilen Voltaj 

Toprağa Saf Suyu Dökülerek 

Ölçülen Değerler 

Toprağa Saf Suyu Dökülerek ve 

Peltier Takılarak Ölçülen Değerler 

 

Toprağa Saf Suyu Dökülerek, Peltier 

ve Diyot Bağlanılarak Ölçülen 

Değerler 

 

1 tane kapta 0.82 volt 1 tane kapta 2.82 volt 1 tane kapta 2.32 volt 

2 tane kapta 1.69 volt 2 tane kapta 3.69 volt 2 tane kapta 3.19 volt 

3 tane kapta 2.55 volt 3 tane kapta 4.55 volt 3 tane kapta 4.05 volt 

4 tane kapta 3.32 volt 4 tane kapta 5.32 volt 4 tane kapta 4.82 volt 

8 tane kapta 6.28 volt 8 tane kapta 8.28 volt 8 tane kapta 7.78 volt 

16 tane kapta 14.24 volt 16 tane kapta 16.24 volt 16 tane kapta 15.74 volt 

18 tane kapta 16.40 volt 18 tane kapta 18.40 volt 18 tane kapta 17.90 volt 

Tablo 3: Farklı Koşullarda Elde Edilen Voltaj 

Kuru Toprakta Ölçülen Değerler Kuru Toprakta ve Peltier Takılarak 

Ölçülen Değerler 

 

Kuru Toprakta, Peltier ve Diyot 

Bağlanılarak Ölçülen Değerler 

 

1 tane kapta 0.76 volt 1 tane kapta 2.76 volt 1 tane kapta 2.26 volt 

2 tane kapta 1.50 volt 2 tane kapta 3.50 volt 2 tane kapta 3.00 volt 

3 tane kapta 2.40 volt 3 tane kapta 4.40 volt 3 tane kapta 3.90 volt 

4 tane kapta 2.90 volt 4 tane kapta 4.90 volt 4 tane kapta 4.40 volt 

8 tane kapta 6.60 volt 8 tane kapta 8.60 volt 8 tane kapta 8.20 volt 

16 tane kapta 12.15 volt 16 tane kapta 14.15 volt 16 tane kapta 14.65 volt 

18 tane kapta 13.75 volt 18 tane kapta 15.75 volt 18 tane kapta 15.25 volt 

Ürünümüzün farklı koşullarda voltaj çalışmaları yapılmış ve tablo haline getirilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde toprağa şebeke suyu döküldüğünde, peltier takılarak ve diyot 

bağlanarak 18 tane toprak kabında 17.50 volt enerji ölçülmüştür. Tablo 2 incelendiğinde ise 

toprağa saf suyu döküldüğünde, peltier takılarak ve diyot bağlanarak 18 tane toprak kabında 

17.90 volt enerji ölçülmüştür. Tablo 3 incelendiğinde ise kuru toprakta, peltier takılarak ve 

diyot bağlanarak 18 tane toprak kabında 15.25 volt enerji ölçülmüştür. Daha sonra da 

inventerle bu voltaj ev elektriği voltajına (220 Volt) yükseltilmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda elektrik enerjisi üretimi için birçok çeşit ve 

yöntem uygulanmaya çalışılmıştır. Örneğin; bakır çubuklar ve çinko çubuklar patatese 

batırmıştır sonra ilk patatesteki bakır diğer patatesteki çinkoya bağlamış ve elektriğin akışı 

sağlanmıştır. Bu sayede de asitten elektrik üretip LED lamba yakılmıştır. Yapılan projenin 

benzer özelliği ise bakır ve çinko çubuk kullanmaları ve bakır-çinkonun bağlanma stilidir. 
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Ancak bu yöntemin bizim yöntemimizden en büyük eksisi sürekli hazır ürüne ihtiyaç 

duymasıdır. En nihayetinde patates bir tarım ürünüdür ve iklime bağlı hasadında 

dalgalanmalar yaşanabilir. Bizim enerji elde etme yöntemimizde tükenemeyen doğrudan 

topraktan, sudan ve güneşten enerji elde etme modeli ön plana çıkmıştır. Başka bir projede ise 

neodyum mıknatıs kullanarak 12-13 volt elde etmiş fakat yapmış olduğumuz yapılan projede 

neodyum mıknatıs kullanmadan 19-20 volt elektrik elde edilmiştir ve o yüzden maliyeti az 

olup yine neredeyse aynı voltajda elektrik üretilmiştir.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin üretimi düşük maliyetli, yapım süresi kısa ve kolaydır. Bu yüzden hızlı bir 

şekilde halka dağıtılabilir ve hızlı bir şekilde santraller kurulabilir. Maliyetin düşük 

olmasından dolayı ülke ekonomisini de sarsmadan elektrik üretimi gerçekleştirilir ayrıca 

bakım ve değişimi de çok ucuzdur. Ürünümüz taşınabilir olması nedeniyle elektrikli araçlar 

konusunda fayda sağlaması beklenmekte ve özellikle yerli ürünümüz olan tamamen elektrikli 

aracın kullanılabilirliğini arttırma öngörümüz bulunmaktadır. Projemiz geliştirilebilir ve 

değiştirilebilir olup daha az yer kaplanması istenirse bakır ve çinko çubuklar kısaltılıp 

kullanılabilir. Piyasada buna benzer güneş paneli vardır. Güneş panelleride çok yer kaplayıp 

projemiz ile aynı enerjiyi üretmektedir, çok pahalıdır, bakımı zordur ve her ortamda aynı 

performansı göstermez. Prototipte bazı küçük değişiklikler yapılarak proje hazır hale 

getirilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan Envanterler: 

Peltier (17,20tl),Toprak (7,19 Tl),Çinko Ve Bakır Çubuk (109,35 Tl),Diyot (0,13 Tl),Akü 

(65,68 Tl),İnverter,(185,05 Tl),Arduino (27,19 Tl),Nem Sensörü (8 Tl),Röle Kartı (5,14 

Tl),Mini Dalgıç Su Pompası (6,32 Tl),Batarya (3,73 Tl),Alüminyum Soğutma Bloğu (3,81 

Tl),Bakır Levha (37 Tl),Alüminyum Folyolu Isı Yalıtımı Levhası (29,75 Tl),İnce Kenarlı 

Mercek (35,87 Tl),Dişi Erkek Jumper Kablo (1,25 Tl),Erkek Erkek Jumper Kablo (1,25 

Tl),Breadbord (3,12 Tl),19 Tane Krokodil Kablo (15,54 Tl).  

Projemizin prototipi üretilmiş olup en az maliyet ile üretilmiştir.            TOPLAM: 562,57 TL 

Çalışma Takvimi 
 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Litaratür 

Taraması 
X X        

Çalışma 

Gruplarının 

Belirlenmesi 

 X X       

Verilerin 
Toplanması 

Analizi Ve 

Protatşp 
Tasarımı 

  X X X X X   

Proje Yazımı Ve 

Raporu 
    X X X X X 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu proje tüm insanlara hitap etmektedir. Ama şebeke elektriğine kolay erişimi olmayan ve 

enerjiyi yanında taşımak isteyen kimseler tarafından daha fazla kullanılacağından bunlara 

daha fazla hitap eder.     

                                 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjNpKDVroruAhVFKBgKHWScDCkYABAFGgJsZQ&sig=AOD64_0hPlMc0biNoOoCp6kXzdy4yEsOhA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj6i5jVroruAhVkoosKHZodCakQ2CkIowM&adurl=


8 

 

9. Riskler 

Projenin prototipi üretilmiş olup riskler incelenmiştir. Su deposundaki su biterse toprak 

kuruyacak ve voltaj düşüşü yaşanacaktır. Başka bir risk ise uzun süreli kullanımdan ve 

nemlenmeden dolayı bakır ve çinko çubuğun paslanabilir ama voltajında kayda değer bir 

eksilme beklenmemektedir. Çubuklar kullanılamayacak duruma geldiği zaman değiştirilebilir. 

Ama çubukların maliyeti fazla olmadığı için önemli bir risk değildir. Üçüncü risk olarak 

toprak nemli olduğu için bakteri üreyebilir bunun önüne de yılda bir kez toprak yenilenebilir. 

Kullanılacak Cihazın voltajı fazla olduğu zaman cihaz çalışmayacaktır buna çözüm olarak da 

daha fazla çubuk kullanılıp enerji 24 volta çıkarılıp 24 voltluk bir aküye bağlanarak daha 

büyük wattlı bir inventer kullanıp daha fazla enerjiyle çalışan cihazlar çalıştırılabilir. 

Kullanılacak cihaz amperi fazla çektiği zaman akü çabuk bitecektir bunun önüne geçmek 

içinde toprağa tuz ruhu dökülüp akünün daha hızlı şarj olması sağlanır. 
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