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1. Proje Özeti  

         Spor yaparken oluşan atık enerjinin faydalı işe ya da işlere dönüştürmek projemizin ana 

hedefidir. Yapacağımız proje sayesinde insanlar spor yaparken, hem çamaşır yıkayacak hem de 

elektrik enerjisi üretecekler. Üretilen enerji ile evde ve bireysel kullanılan cihazların şarjı 

gerçekleştirilecektir. 

1.1. Tasarım 

Projemizin tasarım aşamasında ihtiyaçların belirlenmesi ilk basamağı oluşturmaktadır. 

Takım üyelerimizden Zümra PEŞMEN yaz tatili için gittiği Eskişehir ilinde uzun süren elektrik 

kesintilerinden dolayı hem çamaşır yıkama hem de cep telefonu gibi hayatın bir parçası olan 

teknolojik cihazların şarj edilememesi problemini yaşamasından dolayı projemizi hayata 

geçirmeye karar verdik. Yapacağımız projenin tasarım kısmında ürünün neleri bünyesinde 

barındıracağı takım üyeleri ile yapılan toplantılarda karara bağlanmıştır. Projemiz temelde ev 

bisikleti ve bu bisiklete entegre edilmiş çamaşır yıkama, kurutma ünitesi ve dinamo sistemi 

sayesinde enerji üretimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında alınacak 

malzemeleri atık malzemelerden ve yerli üretim olma ön şart olarak belirlenmiştir. Tasarımını 

kendimizin yaptığı projemizin çizimlerinin Fusion 360 programında gerçekleştirdik. İlk olarak 

bisikletimizin pedal ve hareket mekanizmasının yerinin tespitini gerçekleştirdik. Ardından 

çamaşır yıkama ünitesinin yetersiz kalacağı fikri ile bisikletin arka kısmına da kurutma ünitesi 

yerleştirmeye karar verdik. Kurutma ünitesine ve şarj portları için gerekli olan elektrik 

enerjisini dinamo sistemimizden elde ettiğimiz enerji ile sağlamayı hedeflemekteyiz. Elde 

edilen enerjinin daha sonra da kullanılması adına bisiklet üzerine takacağımız li-po pil 

sayesinde enerji depolamasını da gerçekleştireceğiz. Şarj portları sayesinde de şarj edilmesi 

gereken cihazların şarjlarının gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Projemiz hem spor hem 

de enerji tasarrufu sağlamasının yanında görsel olarak da ilgi odağı olacağı aşikârdır. 

1.2.Yazılım 

Projemize konu olan bisikletimiz mekanik hareket sayesinde çamaşır yıkama işlemini 

gerçekleştirecek. Fakat bisikletimizin arkasında bulunan kurutma ünitesi için üretilen bu 

mekanik hareket yeterli gelmeyecektir. Bu yüzden özellikle kurutma ünitesinin sıcak hava 

verilmesi işlemi için elektrik enerjisi devreye girecektir. İstenilen enerji ise atıl haldeki çamaşır 

makinesinin motorundan elde edilecektir. Bilindiği üzere elektrik motorları bir yönde bağlantı 

yapıldığında hareket üretirken, diğer yönde bağlantı yapıldığında ise elektrik 

üretebilmektedirler. İşte tam da bu safhada elektrik üretimi ve üretilen enerjinin kurutma 

ünitesine mi yoksa li-po pile mi gideceğini yapacağımız yazılım sayesinde gerçekleştireceğiz. 

Sistemimiz kısaca spor yapmadan kurutma ünitesinin kapağı açılıp kapatılmışsa kurutma 

ünitesine enerji verecek aksi takdirde  li-po pilin şarj olayını gerçekleştirecektir. Yaptığımız 

arduino mikro denetleyici devre ve yazımını gerçekleştirdiğimiz algoritma aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 1. Ardunio set ve montajı 



 

 

3 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  if (kapakAcikMi == true) { 

    sicakHavaUfle(); 

  } 

  else { 

    if (sarjDoluMu == false) { 

      sarjDoldur(); 

    } 

    else 

    { 

      sarjKes(); 

    } 

  } 

} 

void sicakHavaUfle() { 

  digitalWrite(S2, LOW); 

  digitalWrite(S3, LOW); 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  r = frequency;   

  analogWrite(saPWM, 150); 

  digitalWrite(in1, HIGH); 

  digitalWrite(in2, LOW); 

  digitalWrite(in3, HIGH); 

  digitalWrite(in4, LOW); 

} 

//  Serial.print("Kırmızı renk: "); 

  //  Serial.print(r); 

  //  Serial.print("\t"); 

  delay(5); 

  // Yeşil rengi belirleme 

  digitalWrite(S2, HIGH); 

  digitalWrite(S3, HIGH); 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  g = frequency; 

  //  Serial.print("Yeşil renk: "); 

  //  Serial.print(g); 

  //  Serial.print("\t"); 

  delay(5); 

  // mavi rengi belirleme 

  digitalWrite(S2, LOW); 

  digitalWrite(S3, HIGH); 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  b = frequency; 

  Serial.print("Mavi renk: "); 

  Serial.print(b); 

  Serial.println("\t"); 

  delay(5); 

} 

void sarjDoldur() { 

  analogWrite(solPWM, 150); 

 

Şekil 2.Arduino yazılım algoritması 
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1.3.Montaj 

Projemizin montaj aşamasına eliptik bisikletin temini ile başlanmıştır.(Şekil 4) Bölgemizde 

bulunan beyaz eşya tamircilerinden temin ettiğimiz çamaşır makinelerinden yıkama 

tamburunun sökülmesi ve bisikletimize entegre aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada özellikle 

hareket sisteminde kullanılacak zincir yöntemi dinamo ve hareket sistemi için gerekli olan dişli 

sistemleri büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bisikletimize görsel olarak da ilgi uyandırması 

adına birkaç aksesuar takılacaktır.(Şekil 8) 

              

     Şekil 3. Proje için kullanılacak bisiklet      Şekil 4. Projede kullanılacak tamburlar 

  

 

 

Şekil 5.Montaj aşamasında yapılan çalışmalardan kesitler 
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2.Problem Durumunun Tanımlanması 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan çamaşır makinelerinin her zaman 

çalışmamasına rağmen ortalama hafta da 2 defa yıkama yapılarak yıllık ortalama 400 kws enerji 

tükettikleri yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. (enerji kimlik belgesi broker, 2013). 

Projemize konu olan spor bisikletinde üretilen dairesel hareketin çamaşır yıkama da 

kullanılması bu sayede daha önce zikredilen tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi 

planlanmaktadır. İnsanlar özellikle pandemi günlerinde yoğun bir şekilde hareketsiz kalmış ve 

ev de hiç olmazsa hareketsiz kalmamak adına evde spor faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. 

Günümüz toplumlarının en büyük problemi olan hareketsiz yaşam birçok sağlık sorunlarını da 

beraberinde getirmiştir (Gercekoglu, 2018). Durum böyle olunca yapacağımız proje ile insanlar 

hem evde spor yapacak, yapılan sporla birlikte yaklaşık saatte 500 kalorilik enerji harcayacak 

hem de üretilen dairesel hareket sayesinde de günlük çamaşırların yıkanması, entegre edilmiş 

dinamo sistemi sayesinde elektrik enerjisi üretilmesi fikrini kapsamaktadır. 

Projemizde yapacağımız ev bisikleti insanların evde spor ihtiyaçları için tasarlanmış bir 

üründür. Ama hali hazırda bulunan bu üründen farklı yönlerden de faydalanma maalesef göz 

ardı edilmiştir. Biz projemizle bir taşla birkaç kuş vurmayı hedeflenmektedir. Yapacağımız 

projeye biz clear bike adını vereceğiz.  

3.Çözüm 

Projemiz özellikle uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde yaşayan insanların 

mağduriyetlerini gidermek adına yola çıkılmış olsa da fayda bakımında bütün insanlığa hitap 

etmektedir. Projemizde kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamı yerli üretimdir. Projemizin 

görselinden anlaşılacağı gibi ilgi çekici olarak tercih sebebimiz özellikle çocuk ve gençlerin 

spor yapmaya teşvik fikrimizden kaynaklanmaktadır. Projemiz iki adet yıkama tamburundan 

oluşmaktadır. Ön tarafta bulunan tamburumuz yıkama faaliyeti, arka tarafta bulunan ise 

kurutma faaliyeti için monte edilmiştir. Ön tamburumuz su izalasyonu yüksek ve açılır kapanır 

kapak sistemi barındırmaktadır. Arka tamburumuz ise kurutma işlemi için sıcak hava 

üfleyicileri barındıracaktır.(Şekil 6) Günlük kullanılan giyim eşyalarını rahatlıkla yıkayacak 

kapasiteye sahip tamburlarımızın hareket mekanizması orijinalinde olduğu gibi kayış kasnak 

sistemi ile gerçekleştirilecektir. Bu tercihimiz sayesinde fazla ses oluşmasının da önüne 

geçilecektir. Projemizin tasarımdan montajına kadar, tercihlerimiz ergonomi ve hafiflik 

yönünde olmuştur. 

 

Şekil 6.Arka tambur için kullanılacak hava rezistansı 
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Şekil 7.Clear Bike çalışma şeması 

4. Yöntem 

Projemiz büyük çoğunluğu atık malzeme ve yerli üretim tercihi ile oluşturulmuştur. Ev 

kullanımı için tasarladığımız projemiz dekoratif özelliği sayesinde her eve hitap etmektedir. 

Kullanım açısından da gayet kolaydır. Projemiz temelde iki tamburdan oluşacak. Bisikletin 

kendi üzerinde bulunan pedal mekanizması çamaşır makinesi tamburlarına hareket vermesi için 

ek iki adet dişli sistemi bisikletimize monte edilecektir. Pedal çevrilmeye başlandığında dişli 

ve zincir mekanizmaları sayesinde iki tamburun dönen kısımları hareket etmeye başlayacaktır. 

Pedaldan ön ve arka tambura hareket aktarımında zincir kullanılacak, tamburlara hareket veren 

mekanizma ise orijinale sadık kalınarak kayış sistemi ile sağlanacaktır. Tamburların görsel 

olarak yeterli olabilmesi için motor sıklet lastiği görüntüsü verilecektir. Bisikletin yazılım 

desteği ile arka tamburun gereksiz ısıtılması ve enerji sarfiyatının önlenmesi sağlanmış 

olacaktır. Yazılım kısmında arka tambur yani kurutma ünitesi kapağı açılıp kapatılırsa 

sistemimiz devreye girerek hava reziztansı kurutmaya yardımcı olacaktır. Eğer kapak açılmadı 

ise bu sefer sistem üretilen hareketin enerji üretimi için kullanımı sağlanmış olacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz kullanım, görsellik ve işlevsellik bakımından tamamı ile yerli ve yeni bir 

üründür. Yaptığımız literatür taramalarında benzer ürünlerle karşılaşılmışsa da eksikliklerin 

giderildiği ve dekoratif özelliği sayesinde projemiz kullanıcılarına benzer ürünlerden daha fazla 

faydalılık ve görsellik sunmaktadır (Farklı Farklı, 2017). (Şekil 8) 

Clear Bike 
Çalışma

Sistematiği

Arka kapak açılıp 
kapatıldı ise 

Kurutma ünitesi 
için sıcak hava 

ünitesi devrede 

Arka kapak açılıp 
kapatılmadı ise 

Üretilen elektrik 
enerjisi şarj 

ünitesine 
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Şekil 8.Clear Bike Tasarım çizimleri 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin uygulanabilirliği gayet kolaydır. Uygulanabilirliği belirleyen en önemli 

unsurun bu konuya hevesli ve istekli bireylerin olmasına bağlıyoruz. Bizde öğrencilerimiz 

sayesinde birçok konuyu destek almadan gerçekleştirebilmiş bulunmaktayız. Kısıtlı bütçelerle 

tamamı ile kendi tasarımımız olan projemiz seri üretime uygun yapıya sahiptir. Özellikle atık 

malzeme kullanılarak oluşturulan projemiz oldukça ekonomiktir. Milli teknoloji hamlesi 

felsefesini tam olarak yansıtan projemizin değişik kısımlarında kullanılan programlama dilleri 

haricinde tamamı ile yerli ve millidir. İlerleyen aşamada ülkemiz kendi programlama dillerini 

yaparsa projemiz tamamı ile yerli ve milli olacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kategori Ürün -Adet Fiyat(₺) 

Çamaşır Makinesi(Hurda) 2 400 

Zincir Mekanizması 2 500 

Li-po Pil 1 400 

Arduino Set 1 150 

Eliptik Bisiklet(Hurda) 1 250 

Kurutma üni.İçin rezistans  1 250 

Toplam: 
 1950 

Şekil 9.Tahmini maliyet tablosu 

Şekil 10. Proje Zaman Planlaması 

Projemize benzer projelerin maliyeti yaklaşık 5-10 bin tl ve henüz hayata geçirilmiş bir 

örneği yoktur (Yeni İş Fikirleri, 2016). Ülkemizde gerçekleştirilen benzer projenin sadece 

çamaşır yıkama gerçekleştireceği ve bu yüzden birçok eksiğinin yanında görsel olarak bizim 

projemizden çok geride olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bizim tahmini maliyetimiz tablodan 

da anlaşılacağı gibi 2000 tl. civarındadır. Projemize önce ihtiyaç analizi belirlemekle 

başlanmıştır. İhtiyaç analizi için iki ay süre ayrılmıştır. Daha sonra öğrencilerimiz ile birlikte 

tasarım konusunda en uygun olan tasarıma karar verilmiştir. Tasarım aşamasında bölgemiz 

beyaz eşya tamir ustaları ile yaptığımız istişareler bize rehberlik etmiştir. Daha sonra o tasarıma 

uygun olan aksam tasarımı ve hesaplamalarına geçilmiştir. Kendimizin üretme imkânı olmayan 

malzemelerin seçiminde yerli üretim olması tercih edilecek olup bu malzemelerin siparişi mayıs 

ayında gerçekleştirilecektir. Gelen parçaların montajı sağlandıktan sonra Haziran ayında 

parçaların entegrasyonu ve aksaklıkların giderilmesi çalışmalarına geçilecektir. Üç ay sürecek 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Çamaşır yıkama ünitesi 

tasarımı 

      

Ev bisikletinde tasarım       

Mekanik Aksam Tasarımları        

Hareket Mekanizması 

Tasarımları 

      

Malzeme Siparişi veya 

Temini 

      

Sistem Entegrasyonu        

Çalışma koşul Algoritması        

Fonksiyonel ve Saha Testleri        



 

 

9 

 

olan stabil çalışma testleri sağlandıktan sonra programlama kısmında güncellemelerle en uygun 

programlama sağlanarak Ağustos ayında bisikletimiz ‘clear bike’ sorunsuz bir şekilde hazır 

hale getirilecektir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlemiz bütün insanlardır. İnsanlar hayatının mutlaka bir evresinde ya da genelinde spor 

yaparlar. Böyle düşünülünce hedef kitlemiz bütün insanlık olarak görünmektedir. Projemiz 

sayesinde insanlar spor yaparken çamaşır yıkama ve elektrik enerjisi üretimi gibi birden fazla 

kazanım sağlanması insanların spor yapmasına teşvik niteliği taşımaktadır. İnsanların özellikle 

günümüzde hareketsiz yaşam sürmeleri beraberinde birçok sağlık problemi meydana getirdiği 

yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Gercekoglu, 2018). Dolayısı ile hem hareket etme isteği 

olan hem de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen bütün insanlar hedef kitlemiz olarak 

görülmektedir. 

9. Riskler  

9.1. Risklerin Belirlenmesi ve analizi:  

Projemizde ortaya çıkabilecek problemler, proje ekibinin her bir üyesi tarafından önceden 

tahmin edilerek bu problemleri azaltmak için gereken risk analizi yapılmıştır. Projeyi olumsuz 

etkileyebilecek olan bu problemler Olasılık – Etki matrisinde belirtilmiştir. Önemli riskler tespit 

edilerek bu riskleri engellemek için gereken çözümler aşağıda sunulmuştur. 

9.2.Risk yönetimi:  

Projemizin planlandığı şekilde yürütülmesini önemli ölçüde engelleyebilecek olan problemler 

B planları ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

9.3. Proje Hayata Geçerken Ortaya Çıkabilecek Problemler  

1) Montaj aşamasında çıkabilecek problemler (Hareket iletim  parçaları montajında çıkabilecek 

sorunlar)  

2) Kritik parçaların temini sırasında çıkabilecek problemler (Hareket iletim parçaları, geliştirme 

kartları, hava rezistansı , vb.)  

3) Bütçe yetersizliği 

9.4. Problemler İçin Çözümler 

1) Bisikletimizin montaj aşamasında hareket iletim parça montajında özellikle zincir ve 

yataklandırma yeri tespiti Makine Teknolojisi Öğretmenlerinden destek alınacaktır. 

2) Bisikletimiz için hareket iletim parçaları, geliştirme kartları, hava rezistansı gibi kritik 

parçaların temini proje için çok önemlidir. Özellikle hurda malzemelerden inşa edeceğimiz 

projemiz eğer bahsettiğimiz parçalar temin edilemezse prototipte aksaklıklar meydana gelir. Bu 

yüzden farklı satıcılardan temin edilmesi gerekmektedir. Eğer yine temin edilemezse parçaların 

yeni olanlarına bakılacaktır. 
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3) Proje için bütçe yetmemesi durumunda sponsor bulma yoluna gidilebilir veya prototipin daha 

minyatüre edilerek uygulanabilirliği gösterilebilir. 

10. Proje Ekibi  

Danışman: Murat PEŞMEN 

AdıSoyadı Okulu ProjedekiGörevi 

Zümra PEŞMEN Zile Atiye Bekir İ.Ö.O. Takım Kaptanı 

Çağan KADER Zile Atiye Bekir İ.Ö.O. Ar-ge Sorumlusu 

Muhammed Toprak 

ÖZTÜRK 

Zile Atiye Bekir İ.Ö.O. Tasarım Sorumlusu 

Zehra KILIÇ Zile Atiye Bekir İ.Ö.O. Tasarım Sorumlusu 
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