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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günlük yaşantımızın önemli bir kısmını oluşturan ve modern yaşamımızın temel 

ihtiyaçlarından birisi haline gelen enerji, bizim için bir alternatif olmaktan çıkarak temel 

ihtiyaçlarımız arasına girmiştir[1]. Sağlıktan, spora, hatta günlük aktivitelerimize kadar birçok 

alanda kullanılan enerji hayat kalitemizi arttırarak daha sağlıklı bir şekilde yaşamamızı sağlar.  

Son zamanlarda Dünya’da Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da vs. farklı şehirlerde 

kitlesel elektrik kesintilerine şahit olduk[2]. Ülkemizde ise özellikle Isparta ilimizde kış ayında 

iki gün boyunda elektrik kesintisi olmuştur[3]. Bu durum özellikle engelli bireyler için ve 

toplumdaki diğer insanların yaşamlarını etkin bir biçimde idame ettirmelerine, sosyal imkânlara 

ve ortamlara dâhil olmalarına engel olmuştur. 

 

Buradan ilham alarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projemizi, öncelikle toplumdaki engelli 

bireyler ile toplumun her kesiminden bireylerin kullanımına uygun olarak, sosyal hayatta 

yaşadığımız elektrik kesintileri sırasında en azından kullanmamız gereken hayati önemdeki 

elektrik/elektronik aletleri çalıştırabilmek için çözüm sağlayacak, bunun yanında günlük 

işlerimizde, kampta, seyahatlerde vs. ile doğal afetlerde kullanıma uygun olarak 

geliştireceğimiz yenilikçi projemiz ile çok amaçlı kullanılabilir, seyyar yapıda enerji modülünü 

düşündük(Şekil 1). Sloganımızı da “Enerjim Hep Yanımda” olarak belirledik ve bu slogan ile 

yola çıktık. 

 

 

Şekil 1. Çok fonksiyonlu enerji modülü örnek kullanım alanlarından bazılarının gösterimi 
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a.Ön Görünüş   b.Arka Görünüş     c.Askı Aparatı 

Şekil 2. Cihaz eskiz çizimleri 

 

Prototip eskiz çizimi tasarlanan cihaz Şekil 2'de gösterildiği gibi üzerinde farklı mikroişlemci 

kontrollü modüler ile arduino devre kartı barındıran modüler bir cihazdır. Cihaz temel anlamda, 

şarj edilebilir bir batarya, mikro işlemci kontrol devre kartı, çeşitli giriş ve çıkış soketlerden 

oluşmaktadır. Cihaz portatif ve ergonomik boyutlarda(15x25x20), tarafımızca tasarımı yapılan 

3D flament plastik malzemeden bir dış kasaya sahip olup, kolay taşınabilir modüler bir yapıda 

tasarlanmıştır. Güç kaynağı cihazın alt kısmına düzenli bir şekilde yerleştirilmiş toplam gücü 

300Wh olan 18650 lityum piller ile sağlanmaktadır.  

Cihazın, sağ sol, ön ve arka kısmında yukarıda bahsedilen kullanımlar için farklı giriş ve çıkış 

ekipmanları ile donatılmıştır. Dış kasa üzerinde 220V priz, 12V araç çakmaklık çıkışı, 12V jack 

giriş-çıkış bağlantıları bir grup; radyo, hoparlör, mikroişlemci kontrol devre kartı bir grup; ve 

10W led projektör, çeşitli 5V USB giriş ve çıkışlar bir grup olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun 

yanında uzaktan RF kumanda edilebilir dimmerli 4 adet ışık cihaz üzerinde belirtilen jack 

girişlere takılarak kullanılabilecektir. Işıkların kabloları yine jack giriş ve çıkışlı kablolarla 

uzatılabilir olacaktır. Cihazın içerine yerleştirilen yüksek desibel güce sahip acil yardım sireni 

ile hem doğada yırtıcı hayvanları rahatsız edecek frekansta çalışarak bizleri koruyacak hem de 

doğal afetlerde arama ve kurtarma ekiplerinin yaralının yerinin tespit etmek amacıyla 

kullanılabilecektir.  

Cihazın hemen ön tarafına yerleştirilmiş olan flaşör ile acil durumlarda S.O.S. göndererek 

kullanıcının yerinin kolayca saptanmasına yardım ederek görünürlüğü arttıracaktır. Cihazda 

yazılımını yaptığımız devre GPS modülü ile kaybolma esnasında arama ve kurtarma ekiplerine 

haber edilerek kaybolma risklerinin önüne geçilebilecek veya deprem gibi doğal afetlerde ise 

kazazedeye hemen ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Bu ekipmanlar kullanıcının cihazı daha kolay ve işlevsel olarak kullanabilmesi amacıyla 

gruplandırılmıştır. Ayrıca cihaz, kolay kullanım için basit ve sade bir ara yüze sahip olacak 

şekilde taşıma sırasında oluşabilecek takılma gibi problemlerin önlenmesi amacıyla yuvarlak 

hatlı olarak üretilmesi düşünülmektedir. Cihazın yan kısımlarındaki v şeklinde bulunan 

girintilere, cihazda kullanılan ekipmanların, kullanıcının yanında taşımak istediği 

eşyaları(kişisel kullanım araçları vs.) koyabilmesi amacıyla kutu şeklinde bölmeler 

takılabilmektedir. Cihaz,  ister üst dış kabuğu üzerine gömülebilen tutma kollarıyla isterse askı 

aparatıyla omuzda taşınabilecektir. 
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Cihazın içerisinde bulunan arduino mikro işlemcisi(atmega) ile cihazın şarj olma, GPS modülü 

bağlantısı, GSM kiti uzaktan erişimi, batarya fazla şarj ve deşarj kontrolü, 12V-220V çıkış alma 

gibi özellikler arduino hazır kütüphaneleri kullanılarak C# programlama dili ile yazılmıştır. 

Cihaz araç çakmaklığından, solar panel ve 18V adaptör ile içerisindeki bataryayı şarj 

edebilmektedir. Ayrıca geliştirilmiş olan telefon uygulaması ile GPS’ten konum paylaşımı ve 

konum bilgisi alınabilmektedir. 

Cihazın içerisine koyulacak ekipmanların boyutlarına göre önceden tasarım yapılarak bir 3D 

model oluşturulmuştur. Cihazda kullanılan ekipman ve malzemeler piyasadan kolaylıkla temin 

edilebilir olduğu için montaj işlemi konvey olarak rahatlıkla yapılabilmektedir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Cihazımız aşağıda konu başlıkları halinde verildiği üzere farklı alanlarda ve sektörlerde 

kullanıma uygundur. Bahsedecek olursak, 

İlk olarak: Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’ini engelli 

bireyler oluşturmaktadır[4]. Yani dünyada 1 milyar engelli bulunmaktadır[5].  Özellikle 

tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren engelli kardeşlerimizin en büyük sıkıntılarından birisi 

şarj istasyonlarıdır. Şarj istasyonlarında da sandalyenin aküsü dolana kadar belirli bir süre 

beklemek zorundadırlar. Bu durum bir zaman kaybı oluşturmaktadır. Aynı şekilde duyma 

güçlüğü çeken kulağa takılan işitme cihazı kullanan kardeşlerimiz içinde kullandıkları işitme 

cihazlarını şarj etmek problemdir. Bu ve buna benzer elektrikli cihaz kullanan engelli 

kardeşlerimizin de en büyük sorunlarından birisi de şarj problemidir. 

İkinci olarak: kampta, piknikte, arabada vs. gibi aktivitelerde telefon, laptop, el feneri vs. gibi 

elektrikli aletlerin kullanılması gerekmektedir. Fakat bu aletleri şarj problemlerinden dolayı 

uzun süre kullanamamaktayız. Örneğin kamp yaparken güçlü ve uzun süre dayanacak bir lamba 

çok gereklidir. Aynı şekilde radyo ve yabani hayvanları bizden uzak tutacak ekipmanların da 

olması gereklidir.  Bu ekipmanları tek başına sağladığımızda cihazın şarjı ya çok uzun süreli 

gitmemekte, ya da bu ekipmanlar fazla yer kaplamaktadır.  Ya da kampta piknikte kullanılan 

bu çantaların sıvı koruma sınıflarının yüksek olması gerekmektedir. Yolda kalındığı zaman akü 

aktarma kablosu ile aracımızı çalıştırmamız gerekmektedir. 

Üçüncü olarak: deprem gibi doğal afetlerde ilk üç gün çok önemlidir[g]. Çoğu kazazede 

depremden hayatını kaybetmeyip yardım ulaştırılamamaktan dolayı susuzluktan, açlıktan ya da 

kan kaybından hayatını kaybetmektedir.  Geliştirdiğimiz çok fonksiyonlu enerji modülü ile iç 

kısmına yerleştirilen ilave bölmeler ile belirtilen ilk yardım malzemeleri, su, gıda gibi 

malzemeler koyularak kullanılabilmektedir. Aynı şekilde kazazedeye hemen ulaşım 

sağlanabilmesi amacıyla mobil uygulamadan konum bilgisinin paylaşılması yapılabilmektedir. 

Kazazedenin göçük altında geçirdiği vakitlerde ışık, radyo, siren gibi ekipmanlar ile bulunduğu 

yerden kurtulması kolaylaşmaktadır ve güçlü bataryası ile uzun süre yukarıdaki bahsedilen 

özelliklerin kullanımını sağlamaktadır. Bu iş için piyasada satılan afet çantaları ise basit bez bir 

kumaştan yapılmışlardır ve ihtiyaçları tam olarak karşılamamaktadır. 

Yukarıda bahsedildiği üzere mevcuttaki bu tarz enerji çantaları incelendiğinde ise genelde 

sadece bir amaca yönelik(sadece piknik veya kamp vs.) üretildikleri, sıvı temasına dirençli 
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olmadıkları, GPS, Mobil uygulama kontrolü, radyosu, sireni olan enerji çantalarının olmadığı 

görülmektedir. Ayrıca bu çantaların kişisel eşya ve ihtiyaçlarımızı koyabildiğimiz ekstra bir 

bölümlerinin olmaması veya arttırılamaması, uzaktan kontrol ile ışıklarının açılıp 

kapatılamaması, kompakt küçük bir tasarımda üretilmemiş olmamaları, herkese hitap 

etmemeleri gibi nedenlerden ötürü mevcut çantalar yetersiz kalmaktadır. 

3. Çözüm  

Bir üst başlıkta bahsedilen problemler için çözüm önerilerimiz:  

 Engelli bireylere erkenden yardım ulaştırılabilmesi, doğal afetlerde kazazedenin 

bulunduğu yerden bir an önce kurtarılabilmesi; kampta ve doğa sporlarında kullanıcıya 

yardım ulaştırılabilmesi için yerinin saptanması; engelli bireylerin yardıma 

ihtiyaçlarının olduğu anda müdahale etmek amacıyla yazılımı ve tasarımı kendimize ait 

olan yüksek hassasiyetli GSM modülü projemiz kapsamında geliştirilerek belirtilen 

problemler çözümlenecektir. 

 Modül içerisinde birçok elektrikli komponent ve devre bulunmaktadır. Özellikle 

bataryalar ve invertör devresi(12VDC-220VAC) kullanım esnasında dışarıya daha fazla 

ısı yaymaktadır. Bu ısının uzaklaştırılması amacı ile modül alt yüzeyine alüminyum 2 

mm kalınlığında bir plaka eklenecektir. Bu plaka iç kısımdan invertör ve devrelerin 

soğutma radyatörlerine direkt temas ederek modülün soğutma işlemini yaparak hem 

dahili bir fan kullanılıp enerji harcanmayacak hem de modülden içeriye girebilecek sıvı 

temasına karşın bir koruma işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.  

 Modülün içerisinde bir çok elektronik ekipman bulunduğu için modülün sıvı veya toza 

ve dış etkilere karşı korunaklı olması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm girişler ve 

çıkışlar lastikli tıkaç ile kapaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Geliştirilen projede yer verdiğimiz yüksek desibel siren ile hem doğal afetlerden sonra 

arama kurtarma çalışmaları esnasında kazazedenin daha hızlı bir şekilde yerinin 

saptanması ile müdahale imkânı sağlamak; kampta piknikte vs. yırtıcı hayvanlardan 

korunmak; konuşma engelli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderilecektir. 

 Geliştirilen cihazın ön kısmında konumlandırılan, RF kumandalı veya aç kapa bir buton 

ile kontrol edilebilen, bataryadan besleme gerilimini alan bir flaşör lamba kullanılarak, 

uzaktan acil durumlarda(örneğin araba kazası veya kurtarma ekiplerinin bizi bulması 

için) kullanılabilecektir. 

 Cihaz üzerinde bulunan radyo ile bir doğal afetlerden sonraki radyo yayınlarının takip 

edilip kazazede ile iletişimin kurulup bilgi alması sağlanarak kazazedenin moralinin 

yüksek tutmak; kampta, piknikte vs. kullanmak amacıyla çözümlenmiştir. 

 Radyo yayınının hoparlörler üzerinden dışarıya verilerek kazazedenin yerinin kolay bir 

şekilde saptamak; kampta, piknikte vs. yayını herkesin duyabileceği şekilde dış ortama 

vererek konfor şartlarını arttırmak, 

 Doğal afetlerde ve günlük işlerde kullanıma uygun aydınlatma yapabilmek için üzerinde 

bulunan 10W led projektör kullanılması ile çözüm sağlanacaktır. 

 Portatif ve eklenebilir bölmeleri sayesinde deprem gibi doğal afetlerde iç bölmesine 

koyulan ilk yardım ile yaşamsal gıdalar ile kazazedenin yaşam şansının arttırılması 

sağlanması; kullanıcıların bu bölmelere kişisel eşyaları koyarak bir nevi çanta olarak 

kullanabilmelerine olanak sağlaması ile çözümlenmiştir. 
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 Cihazımızın içerisinde bulunan yüksek kapasiteli lityum ion batarya ile ortalama bir 

tüketimde 7 güne kadar elektrik gücü sağlanması yapılabilecektir. 

 Cihaz içerisindeki pillerin cihaz alt kısmına yerleştirilmiş olması ile cihazın taşınması 

esnasında oluşabilecek dengesizlikler giderilmeye çalışılmıştır. Bu durum günümüz 

teknolojisi ile üretilen elektrikli araçlardaki güç kaynakları ile benzerdir.  

 Cihazın dış kısmında bulunan 4 adet jack çıkışlarından 12V DC çıkış gerilimi ile 4 adet 

farklı 15W’lık dimmerli LED lamba çalıştırılabilmektedir. Bu sayede cihazın kampta, 

piknikte vs. gibi alanlarda daha kullanışlı bir kullanım alanı sunarken; dimmerli ışıkları 

sayesinde bataryadan daha uzun sürede yararlanma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca 

mevcut üretimlerde led ışıkların kablolarının uzatılamıyor olması nedeniyle tasarımı 

yapılan çantamızda jack bağlantılar sayesinde led lambaların kabloları ekleme 

yöntemiyle seyyar olarak uzatılabilmektedir. 

 Cihazımız üzerinde bulunan 220VAC, 5V ve 12VDC şarj desteği ile telefon ve iletişim 

araçları şarj edilerek doğal afetlerde, kazazedenin yaşam şansını arttırmak; günlük 

yaşantımızda ise konfor şartlarımızı arttırmaktadır. 

 Modüler yapısı sayesinde iç donanımı kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilerek 

doğal afetlerin yanı sıra kamp, piknik vs. amaçlarla kullanılabilecektir. 

 Cihazımız kendi üretimimiz olan bir güneş paneli ile veya herhangi bir 12V DC bir 

araba çakmaklığı ile veya 18V bir adaptör ile şarj olabilmesi ile çok yönlü olarak şarj 

edilebilerek şarj etme probleminin azaltılması düşünülmüştür. 

 

 
Şekil 3. Cihaz Özellikleri: a. Mobil uygulama arduino kablolamaları, b.GSM modül ve 

Arduino bağlantısı, c.arduino invertör bağlantısı devre şeması, d.MIT Inventor ile hazırlanan 

mobil uygulama GPS uygulaması 

4. Yöntem 

Genelden özele ilkesi benimsenerek literatür taraması ile Türk Patent ve Espacenet patent 

arama portallarında, internet ortamında benzer ürünler incelenmiştir. Bu ürünlerin eksik yanları 
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ve yeni olarak eklenebilecek özellikler belirlenmiştir. Daha sonrasında ihtiyaca binaen cihaza 

entegre edilecek olan projemizde kullanacağımız elektronik devre kartları, batarya, ışık, radyo, 

inventör vs. gibi bileşenler tasarım aşamasında ağırlık, boyut, verimlilik ve maliyet gibi kriterler 

dikkate alınarak en uygun formda tek bir dış kabuk içerisine konumlandırılması için modelleme 

çalışmaları Autodesk Fusion360 programı ile yapılmıştır. Üç boyutlu yazıcıdan dış kasa 

prototipleri üretilerek, üç farklı deneme prototipi geliştirilecektir. 

4.1 Yazılım 

Proje ihtiyaçları belirlenerek, bu kapsamında piyasadan gerekli olan elektronik devre ve 

ekipmanlar temin edilecektir. Prototip üretimi için önceden belirlenen teknik özelliklere göre 

ardiuno gibi hazır modül kart kullanılacaktır. Ürünün seri üretim aşamasında ise PCB üzerine 

entegre edilmiş bütünleşik elektronik kartlar kullanılacaktır. Cihaz elektronik kartının yazılım 

ve geliştirme için kullanım senaryosunu gerçekleştirilecektir. Ardından akış şemaları çizilecek 

ve çizilen şemalar aracılığı ile yazılımın gerçekleyeceği işlev parçaları ve işlevler arası akışlar 

belirlenecektir. Temel kodlama C++ dilinde yapılacaktır. Bunun yanında java script ve html 

kullanılacaktır. Genelden başlanarak özele inen bir gerçekleme ile bütünlük sağlanacaktır. 

Mobil uygulama MIT Inventor platformu üzerinden oluşturularak arduino hazır 

kütüphaneleriyle kullanılarak GPS modülü ile haberleşme sağlanacaktır. Tüm İlerlemeler 

aşağıdaki şekilde olacaktır. 

-Akışların kodlanması, çeşitli görevleri yapan boş fonksiyonlar oluşturularak bunların 

çağrılma bağımlılıkları ve zamanları ayarlanacaktır. 

-İşlevsel yazılım parçalarının kodlanması, gereksinimlerden çıkarılan işlev parçaları görev 

fonksiyonları içinde ayrı ayrı bağımsız olarak gerçeklenecektir. 

-Yerel buton yönetimleri, butonlara basıldığını algılayıp aktaracak bir kod yazılacaktır. 

Butona basılma esnasında oluşacak titreşim ve zıplamalardan kaynaklı birden fazla basış 

algılanmayacak şekilde tasarlanacaktır. 

-Kodlanan ve testleri yapılan parçalar bir araya getirilerek cihaz yazılımı elde edilecektir. 

-Testler sonuncunda hata çıkması halinde güncellemeler yapılarak tekrar test edilecek ve 

kararlı yazılım elde edilecektir.  

4.2 İmalat ve Montaj 

İmalat ve montaj aşamasında prototip olarak üretilen modelde, güneş paneli hücreleri epoxy 

reçine ile temperli cam ve alüminyum çerçeve kullanılarak tarafımızca imal edilmiştir. Esnek 

güneş paneli hücreli ileriki aşamalarda az yer kaplayarak katlanabilir olmasından dolayı da 

tercih edilecektir. 

Montaj ve prototip aşamasında ana montaj elemanları için dış kasa üzerinde gerekli açıklık ve 

delikler delinerek ve bu elemanların montajı yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Üzerinden geçen akıma göre kablo kesitleri belirlenmiştir. Bileşenler entegre edilerek 

kablolaması yapılmıştır.  Modül istenmesi halinde ileride seri olarak 3B baskı veya plastik 

enjeksiyon yöntemiyle de imal edilebilecektir. En son olarak prototip üzerinde kullanıcının 

kolay bir şekilde kullanabilmesi amacıyla uygun etiketleme çalışması yapılmıştır. Daha 

sonrasında prototip ürün üzerinde testler gerçekleştirilecektir. Bunlardan biri de darbe testidir. 

Bu darbe testleri sonucunda en çok zarar gören noktalar tekrardan modelleme çalışmalarına geri 

dönülerek güçlendirilerek 3D yazıcı ile tekrardan üretilerek kalite kontrol kapsamında yukarıda 

sayılan aşamalar tekrar edilecektir.  

Prototip cihazda bulunan elektronik devrelerin cihazın çalışması sırasında elektronik 
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parazitlenmesi araştırılmıştır. Birbirinden etkilenen solar invertör modülü ile radyo modülü 

arasındaki mesafe arttırılmıştır.  

Kendi üretimimiz olan 12v 18W’lık solar güneş panelinin güç testleri yapılmıştır. Normal 

güneşli bir günde güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak 2A’lik ile 1A arasında akım 

görülmüştür. Ortalama olarak bu güçteki bir panel ile 10 saatte cihaz içerisindeki bataryayı 

doldurabilecektir. 

Doğal afet, kamp, piknik, seyahat vs. uygun olarak kazazede tarafından kullanım esnasında 

cihazın 5 güne kadar elektrik enerjisinin yettiği görülmüş olup bekleme modunda çalışan ve 

güç tüketen cihazlara on-off butonları koyulmuş ve modül devrelerinde iyileştirmeler yapılarak 

bu süre 1 haftaya çıkarılmıştır. 

Doğal Afetlerin yanı sıra kamp, piknik vs. amaçlarla kullanılabilmek için cihaz üzerinde led 

ışık kontrol bölümünde 4 adet 10W LED ışık için (arttırılabilir kablo uzunluğunda(her biri 5 

m)) jack girişler bırakılmıştır. Kullanıcı tarafından modüler bir sistem olması için bu kısımdaki 

jacklara LED ışıkların jack bağlantısı ile yapılmıştır. Led ışıklar RF kumanda ile 30 mt kadar 

dimmerli olacak şekilde kontrol edilebilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Ön prototip ön ve üst kısım ekipmanları gösterimi(Priz ve jack giriş-çıkışların 

kapaklı olması, radyo modülü, 12VDC lampa girişleri gösterimleri) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştireceğimiz ürene benzer ürünler incelendiğinde, elektronik bileşenlerden oluşan, enerjisi 

bir haftaya kadar yetebilen, tekrardan yenilebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilebilen, afetlerde 

kullanılabilmesinin yanında günlük yaşantımızda da kullanılabilen, modüler yapısı sayesinde 

kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenebilen, mobil uygulama ile yer tespiti yapabilen kompakt 

bir cihazdır. Mevcutta kullanılan böyle bir cihaz üretilmemektedir. Bahse konu farkların daha 

iyi anlaşılabilmesi için Şekil 5’te karşılaştırma tablosu verilmiştir. 
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Şekil 5. Karşılaştırma tablosu 

 

6. Uygulanabilirlik  

Cihazımız mevcut parçaları ve ekipmanları temin edilerek konvey bir sistemde üretilmeye 

çok müsaittir. Sanayiye uygulanabilir olmasından dolayı bu kapsam da Türk Patent ve 

Espacenet patent arama portalında yurt içi ve yurt dışı benzer sayılabilecek ürünlerin teknik 

çizimleri incelenmiş ve benzer sayılabilecek ürünlerden işin tekniği boyutuyla çok farklı olduğu 

anlaşılmış olup patent başvurusunda bulunulacaktır. Türkiye pazarında böyle bir ürünün patenti 

alınmadığı yasal olarak kolaylıkla satışı yapılabilecektir. Zaten Ülke olarak piknik kültürü olan 

bir milletiz. Cihaz hakkında ön fikir edinebilmek maksadıyla bir anket çalışması yaptırılmış 

olup cihazın modüler yapıda olması ve özellikle piknik, kamp gibi sosyal aktivitelerde 

kullanılabilmesinden dolayı çok ilgi çekmiştir. Cihazın Ar-Ge çalışmaları tamamlandığında 

müşterilerin sipariş vermesi halinde seri üretim yapabileceğimiz ticari yerli bir prototip 

olacaktır.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1’de Çok Fonksiyonlu Enerji Modülü projesi malzeme listesi ve maliyeti tablosu 

gösterilmektedir. 1 adet prototip üretim için toplam maliyetimiz 2.500 TL’dir. Tabii ürünün 

birden fazla seri olarak üretilmesi ile bu rakam yaklaşık olarak 2000 ile 1500 TL arasına 

düşecektir. 

Tablo 2.  Proje planımızın sol sütununda kod adı altında harfler verilmiştir. Bu harfler Tablo 

1.’in sol sütununda “Öncelik” başlığı altında maddi yönden hangi harcamaları hangi dönemde 

yapılacağını göstermek için kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Çok fonksiyonlu enerji modülü projesi malzeme listesi ve maliyeti tablosu 

Prototip Üretim:1 Adet  

Öncelik Sıra Malzeme Adı Ölçü Miktar Bir. Fiyat 

(TL) 

Top. Fiyat 

(TL) 

A,D 1 3400 mAh lityum pil Adet 16 30 480 

A,C 2 Hoparlör Adet 2 25 50 

D 3 Led Projektör Soğutucu Fan Adet 1 35 35 

A,D 4 Led Projektör 10W Adet 1 75 75 

C 5 Açma Kapama Butonu Adet 5 10 50 

A,D 6 Şarj Devresi Regülatörü Adet 1 65 65 

A,D 7 DC-AC Dönüştürücü İnventör Adet 1 200 200 

A,C 8 12V Çakmaklık Soket Adet 1 20 20 

A,C 9 220V Piriz Soket Adet 1 30 30 

A,D 10 Solar Şarj İnventör Adet 1 90 90 

C 11 Jack soket Adet 16 5 80 

A,D,E 12 Solar Panel (komple üretim) Adet 1 300 300 

A,C 13 Bluethoot Radyo Modülü Adet 1 50 50 

D,E 14 Cihaz Sticker Adet 1 50 50 

C 15 Dış kasa(3D Flament) Adet 1 200 200 

D 16 Kablo (Çeşitli Boy ve Çaplarda) - - 80 80 

D,E 17 Sarf Malzeme - - 150 150 

D 18 Led Ampül Adet 4 50 200 

D 19 Led Ampül Kont. RF kumanda ve Modülü Adet 1 40 40 

A,D 20 Siren Adet 1 50 50 

C 21 Led Işık 1W (Gösterge İçin) Adet 2 2,5 5 

C, D, E 22 Arduino, GPS Geliştirme Kartları Takım 1 250 250 

 TOPLAM 2.500 

Tablo 2’de çok fonksiyonlu enerji modülü projesi zaman planlaması gösterilmektedir. 

Tablo 2. Çok fonksiyonlu enerji modülü projesi zaman planlaması 

Kod Sıra İş Tanımı Durum 

2022 Yılı Aylar 

03 04 05 06 07 08 

A 1 Proje İhtiyaçlarının Belirlenmesi %100       

B 2 Literatür Taraması %100       

C 3 Tasarımının Oluşturulması % 100       

D 4 Montaj ve Prototip % 25       

E 5 Testlerin Yapılması, Sorunların Düzeltilmesi % 0       

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz, doğal afetlerde ve diğer durumlarda(piknik, kamp vs.) kullanılabilir olmasından 

dolayı, genç-yaşlı her yaş ve gruptaki insanın kullanımına hitap etmektedir. Ayrıca arama 

kurtarma ekipleri, AFAD ve belediyeler gibi kurumlarda projemizin yaygınlaştırılması 

açısından hedef kitleleri arasındadır. 

9. Riskler 

Projemizde karşılaşacağımız riskler aşağıda “Proje Risk Tablosu”nda verilmiştir. 
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Tablo 2. Çok fonksiyonlu enerji modülü projesi malzeme listesi ve maliyeti tablosu 

Risk Kategori 
Olasılık/Etki 

Matrisi 
Çözüm Önerisi 

Prototip Malzemelerinin Temin 

Edilememesi 
Prototip 

Olasılık: Orta  

Etki: Düşük 

Aynı işlevi gerçekleştirebilecek farklı 

malzeme kullanmak 

Tahmin edilen Proje 

Maliyetinin Beklenenden 

Yüksek Çıkması 

Maliyet 
Olasılık: Orta  

Etki: Yüksek 

Projenin başlangıcında yapılan zaman 

çizelgesinin tekrardan kontrol edilmesi 

Herhangi Bir Grup Üyesinin 

Projeden Ayrılması 
Personel 

Olasılık:Düşük 

Etki: Orta 

Ekip üye sayımızın fazla olmasından 

dolayı, aynı iş bölümünü yapan en az iki 

personelin bulunması 

Mevcut Prototip Ürünün 

Malzemelerinin Tasarımı 

Yapılan Dış Kasaya Uymaması 

Prototip 
Olasılık:Düşük  

Etki: Orta 

Malzemelerin ve 3D Tasarımın Boyutsal 

Olarak Tekrardan Kontrol Edilmesi ya da 

yeniden çizilmesi  

Mevsim Koşullarına Bağlı 

Olarak Cihaz Elektronik 

Parçalarının Fazla Isınması 

Prototip 
Olasılık: Orta  

Etki: Orta 

Mevcut Prototip Üzerinde Değişiklik 

Yapılması Veya Tasarımsal Önlemler 

Almak 

Mevcut Prototipin modifiye 

Edilememesi 
Prototip 

Olasılık: Orta  

Etki: Orta 

Tekrardan Başka Bir Prototip 

Yapılabilecek Zamana Sahip Olmak 

Prototip Modülleri Arası Sinyal 

Paraziti Oluşması 
Donanım 

Olasılık:Düşük  

Etki: Düşük 

Kablo ve Modüllerin Yerlerinin 

Değiştirilmesi veya Tasarımsal Değişiklik 

Yapmak 

Bataryanın Beklenenden Daha 

Hızlı Bir Sürede Bitmesi 
Donanım 

Olasılık:Düşük  

Etki: Orta 

Yeni Bir Bataryanın Montajın Yapılması 

ve Batarya Şarj Modülünün Kontrol 

Edilmesi 

Modül Arızası Donanım 
Olasılık:Düşük  

Etki: Orta 

Sistemdeki Hata Tespit Edilip Arızalı 

Modülün Onarımı Veya Değişiminin 

Yapılması 

Cihazın Enkaz Altında Kalıp 

Ezilerek Yangına Sebebiyet 

Vermesi 

 
Olasılık:Düşük   

Etki: Yüksek 

Cihaz İçerisinde Hemen Hemen Her 

Modül Arasında Sigorta Kullanılmıştır 
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