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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje kapsamında ortaya çıkan fikir ve ürün, okul bahçesi ve parklara uygulanma 

potansiyeline sahiptir. Öğrencilerin spor yapıp eğlenirken aynı zamanda elektrik 

üretebileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği teorik ve uygulamalı olarak 

gösterilecektir. Teorik kısımda Faraday'ın indüktans yasasından yararlanılarak, şaft 

yarıçapı, uygulanan kuvvet ve hızdan yararlanılarak üretilebilecek enerji grafiklerle 

gösterilecektir. Uygulama maketlerle yapılacak olup, tamamen yaşama geçirilebilmesi 

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılacak daha büyük bir proje kapsamında 

değerlendirilebilir. 

Çocukların beden ve ruh gelişimi için gerekli olan hareketlerin beden eğitimi dersinde bu 

projede geliştirilen donanım ile yapılması ve bu aletlerin çocukların yaşlarına göre 

şekillendirilerek (lunapark görünümünde) sporun küçük yaşta benimsenmesinin sağlanması 

ve geliştirilen donanım kullanılarak, okulun elektrik ihtiyacının üretilmesi ile temiz çevre 

bilincinin ilkokulda verilmesi amaçlanmaktadır.  

İlk proje başvurusundan, bu zamana kadar geçen zaman aralığında maketlerin ön imalatı 

yapılmış olup, proje onay aldıktan sonra tüm maketler ve elektrik-elektronik sistem 

tamamlanacaktır. Şekil 1'de okul maketinin ön imalat versiyonu gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Okul Ön İmalat Maketi Resmi 

 

Okul maketine led ampüller entegre edilecektir. Led ampüllere batarya bağlanacaktır. 

Batarya ise 3 alternatöre entegre edilecektir. Her bir alternatörden elektrik üretilmesi ve bu 

elektrikle aydınlatmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Alternatörlerden biri, Şekil 2'de ön 

imalat maketi gösterilen Enerjetik Eğlence Türbini'ne entegre edilecektir. Diğer bir 

alternatör, Şekil 3'te ön imalat maketi gösterilen Asılma Çubuğu'na entegre edilecektir.  

Proje onayı alındıktan sonra, 3. bir ekipman olarak makara sistemli Elektrik Üreten 

Salıncak imal edilecektir.  
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Şekil 2. Enerjetik Eğlence Türbini Ön İmalat Maketi Resmi 

 

 
Şekil 3. Asılma Çubuğu Ön İmalat Maketi Resmi 

 

2. Problem/Sorun: 

Problem kısaca, sağlık, çevre ve enerji konuları ile ilgili olmak üzere 3 başlık halinde 

sınıflandırılabilir. Sağlık açısından bakıldığında, ofis çalışanlarında bel ve boyun fıtığı 

görülme oranı artmaktadır, İnsanların %80’i hayatında en az bir kere bel ağrısı çekmektedir 

[1]. Toplumdaki obezite oranının arttığı bilinen bir gerçektir [2]. Obezite ile mücadele 

etmek için küçük yaşta düzenli spor bilincinin kazandırılması gerekmektedir. Enerji 

açısından incelendiğinde son 10 yılda, Türkiye’nin yıllık ortalama enerji ithalatı 40 milyar 

$'ı aşmıştır [3]. Emisyon ve Çevre açısından bakıldığında, 1 kWh elektrik üretilirken 

ortalama 430 gr karbon emisyonu oluştuğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda, Türkiye 

kaynaklı yıllık karbon emisyonu 400 milyon tonu, dünya karbon üretimi ise 30 milyar tonu 

geçmiştir [4]. Bu emisyonların atmosferde birikerek sera gazı etkisi yaptığı ve küresel 

ısınmaya neden olduğu bilinmektedir. Emisyonların düşülmesi gerekmektedir. Aksi 

taktirde çok uzak olmayan bir gelecekte yaşam tehlikeye girecektir. Bu durum, Şekil 4'te 

temsili olarak gösterilmiştir. Ayrıca hesaba katılması gereken başka bir unsur da, dünyada 
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başarılı sporcuların çok küçük yaşlarda keşfedilmeleri ve desteklenmeleri ile başarıya 

ulaştıklarıdır [6]. 

 

 
Şekil 4. Yaşamın Yakın Gelecekte Tehlikeye Girebileceğinin Temsili Gösterimi [5] 

 

3. Çözüm  

Çözüm önerisi olarak, özgün bir kosept olan elektrik üreten oyun bahçesi tasarlanmıştır. 

Elektrik üreten oyun bahçesinin tasarım konsepti Şekil 5'te sunulmuştur. Dönme hareketi 

sağlayan 3 adet ekipman Boy Uzatan Asılma Çubuğu, Enerjetik Eğlence Türbini ve 

Elektrik Üreten Salıncak'tır. Sağladıkları dönme hareketi mekanik enerji oluşturmaktadır. 

Mekanik enerji alternatörlerde elektrik enerjisine dönüştürülecek, bu enerji bataryada 

deponacaktır. Depolanan enerji okulun led aydınlatılmasında kullanılarak, enerji tasarrufu 

sağlanacaktır.  

Bu tasarım ayrıca, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacaktır. 

Çocukların boyunun uzaması, kas ve kemik gelişimi için projede geliştirilen donanımlarını 

kullanımı çocukların yaşlarına göre uzman kişiler tarafından belirlenerek desteklendiğinde, 

öğrencilerin bedensel gelişimleri pozitif etkilenmiş olacaktır. Oyun oynarken, spor 

yapacaklar ve aynı zamanda ülkenin elektrik üretimine katkıda bulunabileceklerdir.  

 
Şekil 5. Elektrik Üreten Oyun Bahçesi Tasarım Konsepti 
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4. Yöntem 

Proje kapsamında, elektrik üreten oyun bahçesinin minyatürü maket olarak yapılarak, 

gerçeğe uygulamasının mümkün olacağı ispatlanacaktır. Maket bir okul ve bahçesi imal 

edilecek, okul ve bahçesine led ampüller bağlanacaktır. Oyun bahçesi için, imal edilecek 

maket ekipmanlardan biri  rüzgar türbini kanatları bulunan şaft mekanizması olacaktır. Bu 

mekanizmaya bağlı yatay yöndeki iki çubuk ana şaftı döndürmek için kullanılacaktır. Ana 

şaftın dönmesi ile birlikte şafta bağlı alternatör Faraday yasalarına uygun olarak elektrik 

akımı üretecektir [7-10]. Yararlanılacak, Faraday yasası aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir .  

B
d

N
dt


  

   (1) 

Burada: 

 = İndüklenen gerilim, 

N = Alternatör içindeki telin sarım sayısı, 

B
d = Manyetik akıdaki değişim, 

dt = Zaman değişimini ifade eder. 

Faraday'ın indüktans yasası manyetik akının zamana bağlı değişiminin gerilimi 

etkileyeceğini göstermektedir. Elektrik gücü aşağıdaki bağıntı ile ifade edilmektedir. 

2 nFr
P

60


    (2) 

Burada: 

P  = Gücü , 
n  = Devir/dakika olarak şaft hızını , 

F  = Şafta uygulanan kuvveti, 

r = Şaft yarıçapını ifade eder. 

Diğer bir ekipman olan boy uzatan hareketli asılma çubuğu ve salıncak makaraya bağlı 

olacağından makaraya bağlı mil döndükçe yukarıda anlatılan prensiplere göre elektrik 

akımı oluşacaktır. Yukarıdaki parametrelere bağlı üretilebilecek enerji potansiyeli 

aşağıdaki grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Devir-Enerji İlişkisi (r = 0.5 m, F = 1000 N, h = 1 saat) 

 

Şekil 6'da 0.5 m şaft yarıçapı, 1000 N kuvvet ve 1 saat şaft dönme süresince, değişen devir 

sayısına bağlı üretilecek teorik enerji gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Kuvvet-Enerji İlişkisi (r = 0.5 m, n = 100 dev/dak, h = 1 saat) 

 

Şekil 7'de 0.5 m şaft yarıçapı, 100 dev/dak şaft hızı ve 1 saat şaft dönme süresince, değişen 

kuvvete bağlı üretilecek teorik enerji gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 8. Şaft Yarıçapı-Enerji İlişkisi (F = 1000 N, n = 100 dev/dak, h = 1 saat) 

 

Şekil 8'de 1000 N kuvvet, 100 dev/dak şaft hızı ve 1 saat şaft dönme süresince, değişen şaft 

yarıçapına bağlı üretilecek teorik enerji gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 9. Şaft Yarıçapı-Enerji İlişkisi (r = 0.5 m, F = 1000 N, n = 100 dev/dak) 

 

Şekil 9'da 0.5 m şaft yarıçapı, 1000 N kuvvet ve 100 dev/dak şaft hızı ile, değişen şaft 

dönme süresine bağlı üretilecek teorik enerji gösterilmiştir.  

Belirtilen koşullarda 800 Wh'den daha fazla elektrik üretilebileceği fiziksel olarak 

ispatlanmıştır.  
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projede sunulan oyun ve spor ekipmanlarının mevcut uygulamada birebir karşılığı yoktur. 

Ekipmanlardan bir tanesi, üstünde rüzgar türbini kanatları bulunan bir şaft mekanizması 

olacaktır. Bu mekanizmayı, öğrenciler yatay bağlanan diğer bir şaftla hareket ettirerek hem 

eğlenecek, hem spor yapacak hem de elektrik üreteceklerdir. Enerjetik eğlence türbini adını 

verdiğimiz ekipman ilk defa bu proje kapsamında tasarlanmıştır. Diğer bir ekipman, boy 

uzatan hareketli asılma çubuğudur. Bu aletle çocuklar asılarak sallandığında boy 

uzamasının tetiklenmesinin sağlanacağı beklenmektedir. Ayrıca bu mile bağlı ağırlık ve bir 

makara olacak, makaraya bağlı mil döndükçe elektrik akımı oluşacaktır. Dolayısıyla spor 

yaparken elektrik üretimi de gerçekleştirilebilecektir. Bu ekipman enfix çubuğu olarak 

tanımlanacaktır. Barfix çubuğundan farkı hareketli olması ve elektrik üretebiliyor 

olmasıdır. Bu nedenle enerji ile barfixin birleşimi olan enfix ismini almıştır. Başka bir 

ekipman ise elektrik üreten salıncaktır. Bu konsept, daha önce bilinmektedir. Hollanda'lı 

bir ticari firma Şekil 10'da gösterilen tipte elektrik üreten salıncak üretmektedir. Tekli tip 

salıncağın fiyatı vergi,ulaşım ve kurulum hariç 10950 Euro gibi çok yüksek bir fiyata 

sahiptir [11]. Ayrıca, çocuklar için herhangi bir güvenlik tertibatı yoktur. Proje kapsamında 

tasarladığımız ve Şekil 5'te gösterilen salıncak modeli çift şaftlı ve 4 esnek halatlıdır. Bu 

yönleriyle mevcut üründen farklı ve üstündür. Çift şaft ve 4 esnak halat, çocuklar için daha 

güvenli kullanım sağlayacaktır. Yerli imkanlar kullanıldığında, bu tip ürünün günlük 

yaşamda kullanım maliyetinin oldukça düşük olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, 

fiyat bakımından da avantajlı olacağı öngörülmektedir. Bu proje kapsamında geliştirilecek 

ekipmanlar, tamamen özgün tasarım özelliklerine sahiptirler.  

 

 
Şekil 10. Mevcut ticari ürünün resmi [11] 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu proje kapsamında, uygulama maketlerle yapılacak olup, tamamen yaşama 

geçirilebilmesi Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılacak daha büyük bir proje 

kapsamında değerlendirilebilir. Mevcut teknoloji, projenin uygulanabilirliğini mümkün 

kılmaktadır. Ekipmanları çocuklar kullanacağından sık arızalanma riski öngörülmektedir. 

Arıza ve bakım masraflarının minimize edilmesi için ürünlerde kullanılacak malzeme 

kaliteli olmalıdır. Kullanılacak malzeme kalitesinin iyileştirilmesi, uygulama esnasında 

kazanılacak tecrübelerle gerçekleştirilebilir.      
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1'de malzeme ve imlalat maliyetleri, Tablo 2 'de proje maliyet ve zamanlaması 

detaylı bir şekilde verilmiştir.  

Tablo 1. Malzeme ve İmalat Maliyetleri 

Malzeme ve İmalat 

Maliyet 

(TL) 

Okul ve bahçesinin maketi 1000 

Asılma çubuğu prototipi 900 

Enerjetik eğlence türbini prototipi 1500 

Enerjetik salıncak prototipi 1800 

4 adet alternatör 600 

Batarya 500 

Led aydınlatma devresi 400 

Kablo ve lehim  300 

 

Tablo 2. Proje Maliyet ve Zamanlaması 

PROJE ADI :  Elektrik Üreten Oyun Bahçesi 

PROJE ADIMLARI 1.Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 
Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Maliyet 

(TL) 

1. İŞ 

PAKETİ: 
 Maket Okul ve Bahçesinin İmalatı 

        

Salih Sencay 

Arzu Sencay 

F.Sait Topdaş 

Zeynep B. Koldaş   

1000 

2. İŞ 

PAKETİ: 
Oyun Ekipmanları Prototiplerinin İmalatı 

        

Salih Sencay  

Arzu Sencay 

Rüveyda F. Gonca 

Berra Köseoğlu 

Buğlem Boğaz  

4200 

3. İŞ 

PAKETİ: 
 Elektrik-Elektronik Tasarım ve İmalatı 

        

Salih Sencay  

Arzu Sencay  

Çağrı Çetin 

Deniz Tercanlı      

1800 

4. İŞ 

PAKETİ: 
 Ölçüm ve testler 

        

Salih Sencay  

Arzu Sencay  

Selime S. Öztürk   

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje ilkokul, ortaokul ve oyun parklarında hayata geçirilebilir. Hedef kitle ilk ve ortaokul 

öğrencileridir. Ülkemizde ilk ve ortaokul da beden eğitimleri dersleri basit ısınma 

hareketleri sonrası oyun veya spor faaliyetleri ile gerçekleşmektedir. Beden eğitimi 

dersinin çocuklar için daha faydalı geçmesi amaçlanmaktadır. Beden eğitimi dersi dışında 

da spor ve oyun oynayarak eğlenirken, elektrik üretebileceklerdir. Proje çıktılarından biri 

olan elektrik enerjisi ise ülke ekonomisini ve vatandaşlarını olumlu etkileyecektir.  
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9. Riskler 

Proje, gerçek yaşama uygulanırken, uygulama sayısı ve alanlarına bağlı çok kapsamlı risk 

analizleri yapılmalıdır. Bu kısımda, risk analizi projenin prototip versiyonu için 

gerçekleştirilmiştir. Risklerin tanımı ve B planları Tablo 3'te  verilmiştir. Olasılık etki 

matiris örneği ve projenin olasılık-etki matrisi Tablo 4-5'te gösterilmiştir. Tablo 5'te 

görüldüğü gibi olasılık-etki değerlendirmesi tüm riskler için 5'in altındadır ve projenin risk 

düzeyi düşüktür.  

 

Tablo 3. Risklerin Tanımı ve B Planı 

İş 

Paket

i No 

Risk(ler)in Tanımı Alınacak Tedbir (ler) (B Planı) 

1,2,3 

Malzeme maliyetleri yükselebilir. Satın alma 

ve imalat işlemlerinde bazı gecikmeler söz 

konusu olabilir. 

Beklenmeyen maliyetler öz kaynaklar ile 

karşılanacaktır. Gecikmelerin olması durumunda 

geciken ürünler yerine alternatif ürünlerin 

alınmasına yönelik plan değişikliğine gidilebilir.  

1,2 
Maket ve prototip imalatında hatalar 

gerçekleşebilir.  
Hatalı üretimin yerine tekrar imalat yapılacaktır.  

3 Elektrik-Elektronik donanım arızalanabilir. 
Arızalanan ekipmanların onarımı yaptırılacak veya 

yenisi alınacaktır. 

 

 

 

Tablo 4. Olasılık-Etki Matrisi Örneği [12] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tablo 5. Projenin Olasılık-Etki Matrisi  

 
ŞİDDET (ETKİ) 

OLASILIK 

(İHTİMAL) 1 2 3 4 5 

1 
  

 

  

Elektrik-Elektronik 

donanım arızalanabilir.   

2 
Malzeme maliyetleri yükselebilir. Satın 

alma ve imalat işlemlerinde bazı 

gecikmeler söz konusu olabilir.         

3 Maket ve prototip imalatında hatalar 

gerçekleşebilir.         

4           

5           
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