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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizdeki temel amaç bir taşınabilir şarj aleti olan powerbank’in içine hareket 

enerjisinden elektrik enerjisi üreten mekanizmayı (Resim-1) yerleştirerek, telefon, tablet 

veya akıllı saat gibi cihazların acil durumlarda da kullanabilir hale getirilmesidir. Enerji 

dönüşümünden kaynaklı olarak projemizin adını “Kinetik Powerbank” koyduk. Bu gibi 

cihazların ihtiyaç anında şarj edilmesi ve böylelikle haberleşme imkânı sağlamaları temel 

amaçların başında gelmektedir. Bu sayede afet anında veya sonrasında binlerce insanın 

haberleşme ihtiyacını karşılayarak birçok hayatın kurtarılmasını sağlaması 

planlanmaktadır. Özellikle deprem kuşağı üstünde yer alan şehirlerde kullanılmasının 

yaygınlaştırılması kritik bir rol oynamaktadır. Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci 

derece deprem kuşağı üzerindedir [1]. Bu orana dayanarak, kinetik saat depremin insanların 

yaşamlarındakini etkisini ciddi oranlarda azaltabilir. Yalnızca deprem değil aynı zamanda 

diğer afetlerde de kullanılması, o afetlerde yaşanacak ölüm riskinin azaltılmasına yardımcı 

olması hedeflenmektedir. 

 

                Resim-1 Kinetik Saat’in mekanizması 

 

Proje ürünümüzün kol, bacak veya vücut üzerinde herhangi bir yere 

bağlanmasıyla içindeki kinetik saat mekanizması hareket eder. Mekanizmanın dönüş 

hareketleri mini dinamonun elektrik enerjisi üretmesini ve powerbank cihazının şarj 

olmasını sağlar.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yaşam standartlarımızın önemli bir belirleyicisi olan teknoloji sağlık ve ulaşım 

gibi alanlardaki rolleriyle birçok insanın hayatının kurtarılmasını sağlamaktadır. Doğal 

afetler esnasında kullanmaya çok alışık olduğumuz teknolojik aletlerimizin işlevsizliği 

ne yazık ki ciddi problemlere yol açmaktadır. Can ve mal kaybına sebep olan bu durumu 

tasarlayacağımız projemiz olan kinetik saat ile önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  

Afetler öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyacı olan insanlara özellikle yaralılara, 

aynı zamanda görevlilere gereken hizmetlerin aktarılabilmesi açısından, haberleşme ve 

koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi kritik rol oynamaktadır [2].  Doğal afete maruz 

kalan, can ve mal kaybına uğrayan insanlar için erişilebilirlik kavramı öncelikli olarak 

güvenli alanlara erişmeyi ifade etmektedir. Zamanında güvenli alana ulaştırılması 

imkanını da en büyük ölçüde teknoloji ile destekleyerek yapabiliriz. Gelişen teknoloji 

ile taşınabilir aletlerimiz ile artık kolayca acil durumlarda, konum ve ihtiyaç bilgilerine 
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ulaşabilir haldeyiz. Ancak cep telefonunun şarjı bitmesi durumunda maalesef yardımın 

nereye ulaşması gerektiği belirlenemez hale gelmektedir. Bu şarj imkansızlığından bu 

teknolojiden mahrum kalmak önüne geçemediğimiz ve kurtaramadığımız birçok hayata 

haksızlık niteliğinde olduğuna inanmaktayız. Şarj sorununun önüne geçmek için afet 

durumunda hafif bir kas gücü yardımı ile teknolojik araçlarımızın kullanılabilir hale 

getirilmesi özellikle afet sonrasında için kritik olan ilk 6 saat için çok kurtarıcı bir proje 

olacağına inanmaktayız [3].  

Tüm bu ihtiyaçlardan kaynaklı olarak bizim bu projede bu teknolojik aleti 

yapmak istememizin nedeni doğal afetlerde telefonun şarzının bitip yardım 

isteyememenin ve bu sonuçta hayata gözlerini yuman insanlara artık bir “dur!” 

demektir. 

 

3. Çözüm  

Projemiz Kinetik Powerbank ile başlıca hedefimiz, doğal afet sırasında ve 

sonrasında yaşanabilecek erişebilirlik probleminin önüne geçmektir. Tasarlanan kinetik 

mekanizmanın oluşturduğu kinetik enerjiyi bir dinamo yardımı ile elektrik enerjisine 

dönüştürme imkânı sunan bu tasarım, örneğin cep telefonu veya tablet gibi taşınabilir 

teknolojik aletlerimizi şarj edilebilir seviyede enerji üretimi imkânı sunacaktır. Hareket 

edildikçe kendini şarj etme imkânı olan tasarımımızda her bireyin kolayca yanında 

taşınabilir olması da büyük bir kurtarıcılıkta olacaktır. Özellikle afet çantalarının içinde 

yer alması önceden bu afetlere hazırlanma sürecinde destekleyici nitelikte olacaktır.  

Takım olarak geliştirdiğimiz kinetik powerbank ile şarjı bitmiş olan teknolojik 

aletlere sadece kinetik enerji ile şarj etme imkanı sunacağımız için acil çağrı merkezi ile 

kolayca haberleşme imkanı sunulacaktır. Bu powerbank’in içinde kinetik enerji ile 

enerji depolananıp, elektrik üretebileceğimiz bir saatin mekanizmasını alıp içine 

koyacağız. Böylelikle hedefimizin yanında ilk olarak doğadaki kaynakların tüketimini 

azaltmış olacağız. Pil kullanılmayacağı için üretimde doğaya atık atılımı azaltılacak ve 

afet çantalarında kullanılabilecek kinetik powerbank tasarımımız olabildiğince uzun 

ömürlü olacaktır. Uzun ömürlü olması da daha az atığın oluşmasına olanak 

sağlayacaktır. Aynı zamanda afet bölgelerinde olabildiğince işlevsel olması açısından 

küçük bir boyuta sahip olmasını göz önünde bulundararak kullanım kolaylığı sağlamış 

olmaktayız. Olası bir enkaz durumunda erişebilirliği ve kullanışlılığından kaynaklı 

olarak birçok hayatı kurtararak afet bölgelerinde büyük bir ihtiyaç açığının kapatılması 

en büyük hayallerimizden. Sonuç olarak bu projemizle, afet ve acil durumlarda 

koordinasyon birimlerinin ve afet müdahale ekiplerinin, halkın ve afetzedelerin ihtiyaç 

duydukları yardıma ve ulaşıma erişilebilirliği amaçlanmıştır. 

 

 

4. Yöntem 

Bir afet yaşandığı sırada acil haberleşme için telefon kullanımı gerekmektedir. 

Ancak afetin büyüklüğüne göre elektrik kesintileri yaşanması da muhtemeldir. Elektrik 

kesintisi olduğu zaman telefon şarj edebilmek mümkün olmayacaktır. Projemiz 
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sayesinde telefon şarjı bittiğinde bireyler vücut hareketleri ile enerji üreten powerbank 

kullanarak telefonlarını şarj edebileceklerdir.  

Projemizin taslağını hazırladık. Bu tasarıma göre kinetik saat mekanizmasının 

dönme hareketinden faydalanarak dinamoyu şarj edeceğiz. Böylelikle elektrik kesintisi 

uzun sürse dahi powerbank şarj olacak ve telefonları şarj edebileceğiz.  

Powerbank yanında üzerine takılıp çıkarılabilen cırtlı bantlar da ekleyeceğiz. 

Cırtlı bantlar sayesinde kullanıcılar bu aleti vücutlarında bel bölgesi, bilek, bacak gibi 

istedikleri bölgeye bağlayarak kinetik şarjı istedikleri bölgedeki hareketten 

sağlayabileceklerdir.  

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada satışa sunulmuş olan powerbank cihazlarını araştırdık, inceledik. Bu 

ürünlerin büyük çoğunluğu elektrik ile şarj olmaktadır. Bir çeşit olarak güneş enerjisi 

ile şarj olan model de bulunmaktadır. Ancak piyasada bizim tasarımımız gibi vücut 

hareketlerinden (kinetik enerjiden) elektrik enerjisine dönüşüm yaparak şarj olabilen bir 

modelle karşılaşmadık. Bu durum bizim projemizin yenilikçi (inotavif) yönü olarak ön 

plana çıkmaktadır.  

Proje ürünümüzün bir yenilikçi yönü de uzun ömürlü kullanım sunarak “Sıfır 

Atık” projesine katkı sağlamasıdır. 

Proje ürünümüzü tasarlarken piyasada satılan bir powerbank aldık ve iç kısmına 

elektrik şarjına ek olarak kinetik saat mekanizması entegre ederek tasarladık. Bunu 

gerçekleştirmek için kinetik enerjiden elektrik enerjisi elde etmeye yarayan bir mini 

dinamo kullanmaktayız.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje ürünümüz, prototip olarak yapım aşamasındadır. Elektrik şarjı ile 

dolmakta olan, farklı marka cep telefonlarını ortalama 4-5 kez şarj edebilen ve piyasada 

kalitesi yüksek olarak geçen bir powerbank 12000-15000 mAh gücündedir. Bizim 

üreteceğimiz kinetik powerbank cihazının en düşük 1000 mAh – 5000 mAh 

gücüne sahip olacağını düşünüyoruz. Proje ürünümüzü tasarlarken amacımız; cep 

telefonlarını acil çağrı yapmak, 112 acil servis aramak, bir afetzedenin yakınlarından en 

azından bir kişiye haber iletmesi, GPS konumu gönderebilmesi vb. hızlı haberleşme 

durumları için şarj etmektir. Bizim üreteceğimiz mAh değeri düşük olsa da telefonu kısa 

sürede kapalı kalmaktan kurtaracak şekilde şarj edecektir. Pilin bir elektrikli şarj eleti 

gibi kısa sürede tamamen dolmasını belki sağlayamayacak ancak amaçlarımıza uygun 

değerde enerjiyi afetzedelere sağlayacaktır. Ayrıca sürekli bir hareket sağlandığında pil 

sürekli olarak şarj edilebilir olacak ve cep telefonu kapanmadan sanki hep elektrik 

enerjisi alıyormuşçasına açık kalabilecektir.  
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Kinetik powerbank tasarımı için takım üyelerimizden bir öğrencimizin mühendis 

kuzeninden destek almaktayız. Aşağıda belirttiğimiz gibi tasarım detayları belirledik. 

• Kinetik Powerbank tasarım detayları 

Ana Cihaz – Piyasada satışa sunulmuş olan bir powerbank kasası 

Elektronik Parçalar – Piyasada kullanıma sunulmuş olan bir powerbank kullanılarak 

uyarlanacaktır. Ayrıca kinetik saat mekanizması, mini dinamo, iletken kablolar, kablo 

giriş başlığı (mikro USB) kullanmaktayız.  

Kayış – Cırt cırt özellikli kayışlar 

 

Ürünümüzün uygulanabilir olduğunu, üretim aşamalarının da bir elektronik 

firmasının karşılayabileceği biçimde olduğunu öngörmekteyiz.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizi en az maliyetle üreterek prototip oluşturmaktayız. Aşağıdaki Tablo-1’de 

kullanmakta olduğumuz malzemeler ve ortalama maliyetleri yer almaktadır. 

 

        Tablo-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip henüz tamamlanmamış olup tasarım aşamasındadır. Bu ürünleri 

piyasadan bulabiliyor ve tasarımda değerlendirebiliyoruz. Malzeme maliyeti günümüz 

şartlarında sıklıkla değişmekte olduğundan net maliyet ile ilgili bir değer söylemek 

mümkün olmamaktadır. 

 

 

 

 

Malzeme Adı Fiyat 

Powerbank aksamı ( 2500-5000 mAh) 100-200 ₺ 

Mini dinamo 40 ₺ 

İletken kablo 15 ₺ 

Kinetik mekanizma 75-100 ₺ 

Kablo giriş başlığı (mikro USB) 10-15 ₺ 

Toplam maliyet (ortalama) 300-350 ₺ 
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• Proje takvimi 

Projenin tasarımı ve yapılması ile ilgili planladığımız takvim aşağıdaki çizelgede 

belirtilmiştir.  

 
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi öncelikli olarak afetzedelerdir. Afetzedelerin elektrik 

kesintileri yaşanan büyük afetlerde haberleşmede aksaklık yaşamadan yakınlarına, 

sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlamak için kullanılmasını hedefledik. Ayrıca bu 

ürün deprem çantalarına yerleştirilebilir. Böylelikle afetten kurtulan afetzedeler 

yararlanabilirler. Bu ürünün bir başka kullanıcısı ise tedbirli şekilde sürekli yanında 

bulundurmak isteyen, herhangi bir afet durumuna hazırlıklı olmak isteyen 

vatandaşlarımızdır. Tedbirli kişiler bu ürünü sürekli yanlarında bulundurduklarında 

olası bir göçük altında kalma durumunda, hayatta oldukları süre içerisinde telefon 

şarjları bitmeden hayatlarının kurtarılma olasılığını çok yükselteceklerdir.  

Bu teknolojik ürünü, herhangi bir afet olmasa bile cep telefonu kullanan tüm 

bireyler kullanmak isteyecektir.    

 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken karşımıza çıkabilecek risklerden ilki hareket 

mekanizmasının sağladığı kinetik enerjinin dinamoda yeterli düzeyde elektrik 

üretememesi olacaktır. Bu riski en aza indirmek için powerbank ile kullanıcılara power 

bank şarj kablosu verilecektir. Böylelikle powerbank hızlı şarj ile dolu durumda tutulup, 

kısa sürede hareket ile şarjının tamamlanması sağlanabilecektir.  

Eğer dinamo uzun sürede şarj sağlayacak düzeyde olursa farklı dinamolarla 

denemeler yaparak mAh değerini artıracağız.  

Proje ürünümüzün hangi vücut hareketleri ile daha verimli şarj olduğunu tespit edip, 

kullanıcılara bu hareketleri içeren görselleri de ürün ile vereceğiz. Ayrıca bu hareketleri 

gösteren videolar çekerek kinetik powerbank için kurmuş olduğumuz bir medya 

Nisan
• Piyasadaki powerbank incelemelerinin yapılması

Mayıs

• Gerekli malzemelerin tespiti ve temini

• Powerbank iç mekanizmanın çalıştırılması ile ilgili araştırmalara 
başlanması

Haziran

• Powerbank cihazının tasarıma uygun montajının yapılması

• mAh yükseltme çalışmalarının tamamlanması

• Powerbank deneme çalışmalarının yapılması ve tamamlanması
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platformunda yayınlayacağız. Kullanıcıların videolara kolay ulaşması için de 

powerbank içindeki kullanım kitapçığına QR kodlar koyacağız.  

Bu sene düzenlenen bir diğer Teknofest yarışması olan “Engelsiz Yaşam 

Teknolojileri” kategorisinde “ADUBİL-Akıllı Bileklik” projesi ile katıldık. Bu 

projemiz de 1. Aşamayı geçti ve şu an değerlendirme sürecindedir. Böyle bir powerbank 

ile ADUBİL gibi aletlerin şarjı bitmeden uzun süre çalışması sağlanabilir ve teknolojide 

çağ atlayabiliriz.  
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