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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sağlığımızı ve enerji kaynaklarımızı kaybettiğimiz zaman geri kazanmak çok zordur 

ve hatta bazen imkânsızdır. Projemizle; günümüzde ne yazık ki pandeminin de etkisiyle her 

geçen gün daha da hareketsizleşen yaşamların toplum sağlığına olan olumsuz etkilerini 

azaltmayı ve bunu yaparken de fosil yakıtların kullanılması dolayısıyla her geçen gün 

çevremize daha çok karbondioksit salınmasıyla beraber ortaya çıkan birçok sağlık sorununu 

da önlemeyi amaçlıyoruz. Projemizde yapmak istediğimiz, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürmek ve bunu yaparken de hareketsiz bir yaşamı önlemeye katkıda bulunmaktır.  

 

“Pedalla ve Hayatına Sağlıkla Enerji Kat” projemizle oturduğumuz yerden sanki bir 

bisiklet sürüyormuşçasına pedal çevirerek masa ve bilgisayar başında geçirdiğimiz hareketsiz 

zamanları, hareketli ve sağlıklı zamanlara çevirmiş olacağız.  

 

2. Problem/Sorun: 

Hareketsiz yaşam günümüzde global bir sorun halini almıştır. Dünyada 

yetişkinlerin yüzde 25’i ve gençlerin yüzde 80'i [1] hareketsiz bir yaşam sürmektedir ve bu da 

obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

2018’de yaptığı bir araştırma sonucunda dünyadaki yetişkin nüfusun dörtte birinin yeterince 

hareket etmediklerinden kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri 

ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söylüyor[2]. Sağlık 

sorunları hareketsiz yaşam dolayısıyla artmakta ve sağlık sorunlarını arttıran bir diğer 

problemse kirli bir çevredir. Çevre kirliliği insan yaşamını olumsuz etkileyen faktörlerden 

biridir. Çevre kirliliği temel olarak hava, toprak ve su kirliliği şeklinde doğada oluşmakta ve 

sonuçta insanın da içinde olduğu tüm ekosistemi etkilemektedir. İnsan sağlığını veya çevresel 

dengeleri bozacak şekilde havanın değişmesi, insan sağlığı için zararlı olan maddelerin 

havaya karışması hava kirliliğine neden olur ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak 

sağlıklı bir çevre ile mümkündür[3]. 

 

Biz yukarıda bahsettiğimiz sorunlara “Pedalla ve Hayatına Sağlıkla Enerji Kat” 
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projemizle tek bir projede çözüm bulmayı hedefliyoruz. 

 

Günümüzde var olan geleneksel ve sıklıkla kullanılan koşu bantları ve kondisyon 

bisikletleri her ne kadar projemiz ile sunmayı amaçladığımız gibi bizlere spor yapma imkânı 

sunarak bizleri hareketsiz yaşamın olumsuzluklarından kurtararak bir bakımdan benzerlik 

gösterse de bu aletleri kullanmak için ekstra zamana ihtiyaç gerekmektedir. Bir diğer unsursa 

bu bahsettiğimiz cihazlarda üretilen hareket enerjisi başka bir enerjiye dönüşmemektedir, 

kinetik enerji olarak kalmaktadır. 

  

3. Çözüm  

Bisiklet pedalı gibi bir mekanizma hazırlayıp, bu mekanizmaya bir dinamo 

ekleyeceğiz. Masa başında çalışan kişiler daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam için bu 

mekanizmayı masalarının altına, ayakuçlarına koyacaklar. Pedalları çevirdikçe ortaya çıkan 

hareket enerjisini sisteme ilave ettiğimiz dinamo sayesinde elektrik enerjisine çevirmiş 

olacağız. Sonrasında elde ettiğimiz bu enerjiyi ister direkt bir elektrikli aletin çalışması için; 

örneğin bir masa lambası ya da bir vantilatör için kullanacağız ya da daha sonra 

kullanabilmek için bir bataryaya uygun bir sistem ile depolayacağız.  

 

 
 

Bu şekilde oturduğumuz yerden sanki bir bisiklet sürüyormuşçasına eğlenceli ve basit 

bir şekilde pedal çevirerek masa ve bilgisayar başında geçirdiğimiz hareketsiz zamanları, 

hareketli ve sağlıklı zamanlara çevirerek aynı zamanda sağlımızın korunmasını da sağlamış 

olacağız.  

Bizce projemizle toplum sağlığının korunması büyük ölçüde sağlanacaktır. Toplum 

sağlığının korunmasının, çok kıymetli sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasını sağlayacağı 

görüşündeyiz. Sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması ile işlerini daha verimli yapmalarını 

sağlayacağını düşünüyoruz. Toplum sağlığının korunmasındaki bir diğer önemli nokta da 

şudur ki, tüm toplum ve kişiler için sağlıklı yaşamak temel amaçtır. Bu amaç gerçekleştirildiği 
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takdirde; kişinin uzun süre sağlıklı olarak yaşaması ve buna bağlı olarak çalışması ülkede 

üretimi ve milli gelir düzeyini arttırır[4]. Sağlıklı bir toplum, ülkesine daha çok yarar 

sağlayabilir ve ülkemiz daha da fazla gelişebilir 

 

4. Yöntem 

Projemiz için taşınabilirliğinin ve sunumunun mümkün olabilmesi için modelimizi 

gerçek ölçülerin yaklaşık olarak 1/5’i boyutunda yaptık. Bunun için ihtiyacımız olan dinamo, 

anahtar, batarya, led ampul ve şarj devre kartı için kolu çevrilerek şarj edilebilen bir el feneri 

aldık. Bu el fenerini önce vidalarını sökerek parçalarına ayırdık. Sonra el fenerinin birbirine 

kablo ile bağlı olan tüm bileşenlerini birbirinden havya ile lehim yerlerini ısıtarak 

ayırdık(Resim-1). 

 

 
Resim-1 

 

Tüm bu malzemelere ek olarak projemizin modelini yapabilmek için bir oyuncak 

bebek, oyuncak bisiklet, oyuncak masa, oyuncak sandalye, usb vantilatör, kayış, kasnak, 

anahtar, vida, kablo, kablo bağları, çeşitli ölçülerde “L” şeklinde metal bağlantı elemanları ve 

projenin zemini için uygun ölçüde ahşap raf kullandık(Resim-2). 

 
Resim-2 

 

Projemizi tasarlarken öncelikle masa başında çalışan bir modele ihtiyacımız vardı ve 

uygun bağlantı elemanları yardımı ile önce oyuncak bebeğimizi çalışma masasının altında yer 

alacak şarj dinamo ünitesinin pedallarını çevirebilecek uygun pozisyonda sabitledik. 

Sonrasında pedalların bağlı olduğu kasnağın hizasına montaj yapmak üzere dinamo ünitesini 

hazırladık. Dinamo ünitesini hazırlarken şarj kolunu, dinamonun dönmesini sağlayacak bir 
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kasnak takabilmek için iptal ettik. Kolu iptal ettikten sonra kasnağı yapıştıracağımız yüzeyi 

önce bir törpü yardımı ile düzleştirdik ve bu yüzeye kuvvetli bir yapıştırıcı yardımı ile 

pedalların bağlı olduğundan biraz daha küçük bir kasnak monte ettik (Resim-3). 

 
Resim-3 

 

Bunu yapmaktaki amacımız büyük kasnak bir tur dönerken küçük kasnağın daha fazla 

dönerek az çaba ile çok enerji üretmesini sağlamaktı. Dinamonun mevcut kablo bağlantılarını 

iptal ederek elde edilen enerjinin şarj devre kartına ve sonrasında bataryaya depolanabilmesini 

sağlamak için daha uzun kabloları dinamoya lehimledik (Resim-4). 

 
Resim-4 

 

Sonrasında ise şarj dinamo ünitesinin montajını uygun hizaya yaptık. Böylece 

modelimiz masa başında çalışırken bir yandan da pedal çevirerek hem spor yapmış olup hem 

de elektrik enerjisi üretmeye başlamış oldu (Resim-5). 

 
Resim-5 

 

Şimdi sıra geldi bu enerjiyi nasıl depolayacağımıza. Dinamoda üretilen ve şarj devre 

kartına kadar kablolar yardımı ile ulaşan elektrik enerjisi artık depolanmaya hazır. Bu elektrik 
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enerjisini bataryaya depolayabilmek için şarj devre kartının ilgili uçlarına ve bataryaya 

kablolar lehimledik. Böylece elde ettiğimiz enerjiyi sonradan kullanabilmek üzere 

depolayabilmek için bataryaya ulaştırmış olduk. Artık, kinetik enerjimizin dönüşmesi ile elde 

ettiğimiz elektrik enerjisi bataryamıza depolanmış ve kullanıma hazırdır. Bataryadaki elektrik 

enerjisini ölçmek için bir dijital multimetre kullandık. Ölçümlerimizi multimetreyi DC voltaj 

ölçüm bölümündeki 20V konumuna ayarlayarak yaptık  (Resim-6). 

 

 
Resim-6 

 

Projemizin modelinde, elde ettiğimiz ve depoladığımız elektrik enerjisinden nasıl 

faydalanılabileceğini göstermek için iki ayrı örnek hazırladık. Örneğin masa başında 

çalışırken ihtiyaç duyduğumuz aydınlığı sağlayabilmek için kullandığımız masa lambasının 

elektrik enerjisini depoladığımız bataryadan karşılayabiliriz (Resim-7). 

 

 
Resim-7 

 

Bir diğer örnekte ise çalıştığımız ortamın havasını serinletmek ve ferahlatmak için 

kullandığımız vantilatörün elektrik enerjisini pedal çevirerek ürettiğimiz ve depoladığımız 

bataryadan kullanabiliriz. Bu örnekler ile masa başında çalışırken, bir yandan da spor 

yaparak; hem sağlığımızı hem de enerji kaynaklarımızı nasıl koruduğumuzu göstermiş 

oluyoruz (Resim-8). 
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Resim-8 

 

Projemizde kullandığımız masa lambası ve vantilatörün çalışması için gerekli elektrik 

enerjisinin depolandığı bataryayı pedalları çevirmeden, lambayı ve vantilatörü çalıştırmadan 

önce bir voltmetre ile ölçtük. Resim-9’daki gibi bataryanın 3,50 volt olduğunu gördük. 

 

 
Resim-9 

 

Yaptığımız ölçüm ile bataryamızın dolu olduğunu gördükten sonra modelimizde 

kullandığımız masa lambasını 2,5 dakika çalıştırdıktan sonra bataryamızı tekrar ölçümledik ve 

sonucun 2,81 volta düştüğünü gördük. Lambayı 5 dakika doluncaya kadar açık bıraktık ve 

tekrar ölçüm yaptık. Bu sefer sonucun 2,70 volta kadar gerilediğini gördük ve lambayı 

kapattık (Resim-10).   
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Resim-10 

 

Sonrasında projemizde amaçladığımız gibi hareket enerjisinin elektrik enerjisine 

dönüşümü için pedalları çevirerek dinamonun elektrik üretmesini sağladık. Yaklaşık olarak 

pedalları elli tur çevirdikten sonra bataryamızı tekrar ölçtük ve ölçümlediğimiz değerin 

Resim-11’deki gibi 3,51 volt olduğunu gördük. Bu ölçüm sonuçları Tablo-1’de verilmiştir. 

 
Resim-11 

 

Tablo-1 : Lamba Kullanım Öncesi ve Sonrası Batarya Ölçüm Sonuçları 

 

 Batarya Şarj Durumu Ölçümü (Volt) 

Başlangıçta   (V) 3,50 

2,5 Dakika Kullanım Sonrası    (V) 2,81 

5 Dakika Kullanım Sonrası    (V) 2.70 

50x Pedallama Sonrası    (V) 3,51 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde koşu bantları ve kondisyon bisikletleri en sıklıkla kullanılan spor 

aletleridir. Ancak bu tip aletler her ne kadar projemiz ile sunmayı amaçladığımız gibi bizlere 

spor yapma imkânı sunarak bizleri hareketsiz yaşamın olumsuzluklarından kurtararak bir 
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bakımdan benzerlik gösterse de açığa çıkan kinetik enerjinin her hangi bir enerjiye 

dönüşememesi aralarındaki en belirgin farktır ve projemizin hem özgün hem de yenilikçi 

(inovatif) yönüdür.  

Projemizin bir diğer yenilikçi ve özgün yönü ise yukarıda bahsettiğimiz aletleri 

kullanmaya belli bir vakit ayırmak gerektiğidir. Fakat projemiz için ekstra zamana ihtiyaç 

yoktur. Masa başında bulunulan her an kullanılabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimizi bireysel kullanıma uygun tipte yerli malı bir ürün olarak üretip tüm 

dünyaya pazarlayabilir ve böylece ticari bir ürüne dönüştürebiliriz. 

 

Projemizin uygulanabilir olmasının önünde herhangi bir risk olmadığını düşünüyoruz. 

Uygulanabilir olduğunda ise karşılaşılabilecek riskler raporumuzun “9.Riskler” maddesinde 

yer almaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Zaman Planlama Tablosu 

 

↓ Çalışma Adı ↓  Zaman → 16-18 Mart 19-31 Mart 01 Nisan 02-11 Nisan 02-30 Haziran 

Malzemelerin temin edilmesi X     

Proje modelinin oluşturulması   X    

Proje modelinin test edilmesi   X   

Ön Değerlendirme Raporunun 

ve Videosunun Hazırlanması 
   

X 
 

Proje Detay Raporu Yazılması     X 

 

Projemizi yaparken havya, multimetre gibi evimizde olan aletlerden faydalandığımız 

gibi proje için özel olarak satın aldığımız ya da daha önce aldığımız fakat bu projede 

kullandığımız malzemeler de oldu. Bu malzemeler ve maliyet bilgileri aşağıda “Proje 

Tahmini Maliyet ve Malzeme Tablosu”nda listelenmiştir. 

 

Proje Tahmini Maliyet ve Malzeme Tablosu 

  

Malzeme Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar Açıklama 

Şarjlı El Feneri 1 adet 40,00 ₺ 40,00 ₺ Decathlon 

“L” Metal Bağlantı Elemanı 5 adet 5,00 ₺ 25,00 ₺ Koçtaş 

Tahta Plaka Raf (Kaide) 1 adet 19,00 ₺ 19,00 ₺ Koçtaş 

Bisikletli Barbie 1 adet 399,98 ₺ 399,98 ₺ Hepsiburada 

Konnektörlü Kablo 20 adet 2,00 ₺ 40,00 ₺ Okn Teknoloji 

Anahtar 1 adet 3,50 ₺ 3,50 ₺ Koçtaş 

Usb Vantilatör 1 adet 12,99 ₺ 12,99 ₺ Koçtaş 

Led okuma lambası 1 adet 21,99 ₺ 21,99 ₺ Koçtaş 

Yapıştırıcı 1 adet 20,00 ₺ 20,00 ₺ HL 

  TOPLAM 582,46 ₺  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, bilgisayar ve masa başında uzun süre zaman geçiren, her 

geçen gün yaşamları hareketsizleşen ve spor yapmaya zaman bulamayan herkestir. 

 

Koronavirüs Salgınının İş Hayatına Etkisi Anketi’nin sonuçlarına göre; pandemi 

öncesinde evden çalışma uygulaması olan şirketlerin oranı yüzde 45 iken, süreç sonrası bu 

oran şirketlerin merkez ofis çalışanları için yüzde 95’e ulaştığı görülüyor[5] bu sebeple masa 

başında çalışan herkes projemizden yararlanabilmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar (riskler) için Olasılık / Etki Matrisi; 

 

 

Düşük / Orta Risk 

 

Projenin Uygunsuz Kullanımı Sonucu 

Projenin Hasar Alması 

 

B Planı: Projenin içine kullanım kılavuzu 

ve bilgilendirme kitapçığı koyarak yanlış 

kullanımların önüne geçilmesi 

planlanmaktadır. 

 

Orta / Orta Risk 

 

Ürünlerin Maliyetinin Artması ve Bütçenin 

Bundan Olumsuz Etkilenmesi 

 

B Planı: Projemizin bileşenlerinin yerli 

ürünlerden oluşarak maliyet artışlarından 

daha az etkilenmesi sağlanabilir.  

 

Orta / Orta Risk 

 

Üretilen Elektrik Enerjisinin Kullanımında 

Yaşanabilecek Uyumsuzluk Sorunları 

 

B Planı: Enerji çıkış bağlantı noktalarında 

uyumluluk bilgilerinin görünür ve anlaşılır 

bir şekilde belirtilmiş olmasının bu riski 

önleyebileceği öngörümlenmektedir. 

 

Orta / Yüksek Risk 

 

Malzeme Temininde Yaşanabilecek 

Aksaklıklar 

 

B Planı: Projemizin bileşenlerinin yerli 

ürünlerden oluşması ile yurt dışından 

malzeme temini aksaklıklarının yaşandığı 

zamanlarda bu risk önlenebilir.  
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