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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Çevresel kaygı ve iklim değişikliği, yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını ve 

geliştirilmesini bir ihtiyaç haline getirmiştir [1]. Yeni enerji kaynakları, günlük işlerde 

kullanılan küçük ve mobil cihazları destekleyebilmeli ve onlara özerklik verebilmelidir. 

Bu bağlamda, enerjinin depolanmasının yanı sıra, harici güç kaynakları olmaksızın 

çevrede bulunan yakıtı kullanarak bu tür cihazlara enerji sağlamak ve böylece cihazların 

özerkliğini ve çok yönlülüğünü arttırmak için “enerji hasadı” kavramına ilgi gittikçe 

artmaktadır. 

Son yıllarda geliştirilen enerji hasat sistemleri arasında yakıt pilleri yeşil ve sürdürülebilir 

yeni enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır [2,3]. Geleneksel yakıt hücreleri 

elektrokimyasal reaksiyonlardan enerji üretebilen sistemlere sahiptir olmasının yanı sıra 

yüksek verimlilik ve yüksek güç yoğunluğu avantajı sunar[4]. Taşınabilir elektronik 

cihazlara güç sağlamak için hızla artan talep, gelişmiş enerji depolama yoğunlukları, 

yüksek güvenlik seviyeleri, hızlı şarj edilebilirlik, biyolojik olarak bozunabilirlik çevre 

dostu gibi özelliklere sahip daha iyi pillerin geliştirilmesine yön veriyor. Bu doğrultuda 

enzimatik biyo pil teknolojisine yönelik araştırmalar hızla artmaktadır [5]. 

Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: Biyo-piller katalizöre bağlı olarak sınıflandırılabilir; 

dolayısıyla literatürde bulunabilecek üç tip biyoyakıt hücresi vardır: (1) abiyotik biyo piller 

(katalizör biyolojik kökenli olmadığında, yani Pt, Pd, Au,…) , (2) enzimatik biyo piller (katalizör 

bir enzim olduğunda) ve (3) mikrobiyal biyoyakıt hücreleri (kimyasal dönüşüm 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirildiğinde); mikrobiyal biyoyakıt hücreleri, ek ısı ve 

enerji üretimi ile atık su arıtımında ana uygulamalarını bulur [10]. 

 

Şekil 1. Bir glikoz biyo pilin görünüşü 

Enzimatik biyo piller, düşük maliyetli biyokatalizör enzimleri kullanarak çeşitli 

yakıtlardan gelen kimyasal enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştüren elektrobiyokimyasal 

cihazlardır. Ayrıca yakın gelecekte elektrikli cihazlara güç sağlamak için biyo-pillerin 

kullanılacağı öngörülmektedir [6].  

Bu projenin arkasında yatan fikir, bir akım toplayıcı üzerine enzimlerin 

yoğunlaştırılmasıyla yapılan anot glikoz ortamına girince enzimler glikozu parçalar ve 
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ortaya elektron çıkar. Bu elektronlar uygun şekilde katoda ulaştırılarak elektrik enerjisi 

elde edilir.  

Bu projede, elektrik enerjisinin depolanması ve üretilmesi için yakıt olarak yaygın ve 

düşük maliyetli maltodekstrin veya glikoz içeren atıklar/malzemeler kullanılacaktır. Bu 

yakıtlar sulu çözelti olarak hazırlanacaktır. Katot elektrodu ise grafitten yapılacaktır. Bu 

pilin daha verimli çalışması için proton geçirgen zar olarak Nafion kullanılması 

planlanmıştır.  

Şunu da burada not edelim: Laboratuvar ortamında yapılacak olan bu cihazı bir sonraki 

aşamada mısır işleme endüstrisi, şeker fabrikası atıkları, bazı tekstil boya atıklarının 

temizlenmesinde ve enerji elde edilmesinde kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Son yıllarda, hızla tükenen fosil 

yakıtlar ve bu enerji kaynaklarıyla 

ilişkili kirlilik nedeniyle yeşil, 

sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına daha fazla 

odaklanıldığı görülmektedir. Rüzgar 

ve fotovoltaik gibi yenilenebilir 

enerji kaynaklarından bazıları 

kesintili kaynaklardır. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için en uygun 

çözüm şarj edilebilir pillerdir. Piller, küçük ölçekli cihazlardan araçlara ve ağır makinelere 

kadar sisteme elektrik enerjisi sağlamak için kullanılan güç depolama cihazlarıdır. Piller, 

ölçülebilir özellikler olarak enerji depolama kapasiteleri, şarj süreleri, güvenlikleri, 

biyolojik olarak parçalanabilirlikleri ve çevresel yönleri ile karakterize edilir.  

Öte yandan,  biten piller çöp kutusuna 

atıldığında, çürüdükleri ve sızdırdıkları atıklar 

çöplüklere giderler. Piller aşındıkça, 

kimyasalları toprağa karışır ve yeraltı sularını 

ve yüzey sularını kirletir. Ayrıca lityum piller, 

uzun yıllar için için için yanan çöp yangınlarına 

neden olabilir. Sonuç olarak havaya salınan 

toksik kimyasallar nefesimizi olumsuz etkiler 

ve küresel ısınmaya katkıda bulunur. Pil 

atıklarının buharlaşmış formu da atmosferde 

hapsolur ve yağmur şeklinde gölleri ve akarsuları kirletir. 

Pillerde bulunan kurşun, civa ve güçlü aşındırıcı asitlere çevreyi maruz bırakmak, 

gözlerimizde ve cildimizde yanıklara ve tehlikelere neden olabilir. Zehirli Madde ve 

Hastalık Kayıt Ajansı'na göre, pillerde bulunan nikel ve kadmiyum gibi zehirli metaller 

insanlar için kanserojen olarak bilinir. Bu ajanlar havamız ve suyumuzla etkileşime 

girdiğinde kanserli ve diğer hastalıkların oluşma riski artmaktadır. 
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Bu nedenle dünyanın enerji rejimleri sürekli değişime tabidir. Bu, 

değişim mevcut hammaddelerdeki gelişmelerin, çevreyi koruma 

arzusunu enerjinin dönüşümü, dağıtımı ve kullanımındaki 

teknolojik ilerlemenin ve değişen toplumsal ve ekonomik 

beklentilerin bir sonucudur.  Bu kapsamda, çevrenin korunmasına 

anlamlı bir katkı sağlamak için yenilenebilir enerjinin 

yaygınlaşması ülkeler için bir strateji haline geldi. Bütün bu 

yaklaşımlarda çevrenin korunması ana hedef olmaktadır. Ülkeler 

CO2 nötr elektrik enerjisi üretebilmek için güneş ve rüzgar enerji santrallerini 

desteklemektedir. Ancak bu enerjinin mobil kullanımı ve kaynağın yeterli olmadığı 

zamandaki kullanımı için yine enerji depolama cihazlarına ihtiyaç vardır. Mevcut 

kimyasal pillerin çevreye verdikleri hasar çok iyi bilinmektedir. 

Enzimatik piller, düşük maliyetli biyokatalizör enzimleri kullanarak çeşitli 

yakıtlardan gelen kimyasal enerjiyi doğrudan elektriğe dönüştüren 

elektrobiyokimyasal cihazlardır. Nişasta ve glikojen gibi karmaşık 

organik bileşikleri depolanmış enerji kaynakları olarak kullanabilen canlı 

hücrelerden ilham alan şekerle çalışan biyo pille, yeni nesil biyolojik 

olarak parçalanabilen, son derece güvenli yeni nesil pilleri temsil eder. 

Benzer bir prensiple çalışan mikrobiyal yakıt hücreleri ile karşılaştırıldığında, enzimatik 

piller mWcm-2 cinsinden çok daha yüksek güç yoğunluğu üretir. Bu özellik, yakın 

gelecekte çeşitli taşınabilir elektronik cihazlara güç sağlamak için biyo pillerin büyük 

potansiyellerini vurgulamaktadır.  

Bu projede biyo-pil, elektrik enerjisinin depolanması ve üretilmesi için glikoz kullanan pil 

olarak sınırlandırılmıştır. Aslında yakıt olarak glikoz kullanan canlı organizmalarda 

fizyolojik sıvılardan elektrik üretimi ilk olarak 1970'lerde rapor edilmiştir. Bununla 

birlikte, 1972'de lityum iyon pillerin ortaya çıkmasıyla birlikte, glikoza karşı düşük 

seçicilik ve cihazdan elde edilen düşük güç yoğunlukları, biyolojik pillerin daha fazla 

gelişmesini engelledi. Günümüzde biyouyumluluğa sahip katalizörlerin gelişmesi, bu 

pillerin çok daha uzun ömürlü olması ve çevre dostu olması gibi nedenlerden dolayı 

yoğun araştırmalar yapılmaktadır[7]. 

Son on yılda enzimlere sahip enerji üretim/depolama cihazların geliştirilmesine olan ilgi 

hızla artarak pil üretici firmaların ilgisini çekmiştir. Sonuç olarak bu projede ele alınan 

yöntem yaygın hale getirildiğinde hem enerji ihtiyacının karşılanmasına hem de çevrenin 

korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

3. Çözüm  

Elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 

yapmak yerinde bir tercih olacaktır. Ancak yenilenebilir enerji seçeneklerinin güvenilirliği 

ve sağlamlığının, rüzgar ve güneş enerjisi gibi ana seçeneklerin aralıklı/sınırlı olması göz 

önüne alındığında, yapılan tercih ancak enerjinin depolamasının iyileştirilmesiyle yaygın 

olarak kullanılabilir. Enerji depolama seçenekleri arasında, elektrokimyasal enerji 

depolama, özellikle piller, mobil cihazlardan araçlara ve sabit uygulamalara kadar geniş 

çapta benimsenmiştir. Çevresel açıdan bakıldığında, Lityum, Kobalt ve diğer nadir metal 
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madenciliğinin sosyo-çevresel etkisine ek olarak, Li-ion'da ve pek çok diğer pillerde 

uygulanan çözücülerin ve kimyasalların önemli toksisitesini bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Uzun vadede sürdürülebilir uzun süreli enerji depolama teknolojilerine ulaşmak için tercih 

edilmesi gereken yol, düşük maliyetli, doğal olarak bol, biyolojik kaynaklı/tabanlı 

malzemelere dayalı enerji depolama ve üretme sistemleri olabilir[8]. Biyo kaynaklı/tabanlı 

malzemelerin uygulanması aynı zamanda biyo-uyumlu [9] enerji depolama sistemleri elde 

etme fırsatı da sağlar. 

 

Şekil 2. Organik enerji materyallerinin dönüşümü 

Enerjide elektrokimyasal depolama sistemlerinden, geleceğin 'Çevre dostu' depolama 

sistemlerine geçiş elbette uzun zaman alacaktır. Zira bir sistemin çevre dostu olarak 

tanımlanması için başlıca hücre bileşenleri (elektrotlar, membranlar ve elektrolit aktif 

türler), bu biyolojik kaynaklı bol malzemelere dayanması gerekiyor. İnorganik 

elektrolitler bir yana, ticari olarak uygulanan membranlar ve gözenekli karbon elektrot 

malzemeleri hala esas olarak petrol bazlı malzemelerden üretilmektedir. Umut verici olan 

çevre ve sağlık için tehlike oluşturan malzemelerin yerini, biyo-kaynaklı/esaslı enerji 

malzemelerinin alma potansiyelinin bulunmasıdır. Bu malzemeler Şekil 2’de 

özetlenmiştir. 

Bu projede atık suları ve glikoz kaynaklarını yakıt olarak kullanan 

enzimatik yakıt hücreleri yardımıyla elektrik enerjisi üretip 

doğrudan depolayan biyo batarya yapımı bir çözüm önerisi olarak 

sunulmuştur. Diğer pillerden farklı olarak şarj için bir elektirik 

enerjisine ihtiyacı yoktur. Biyobataryayı yapmak için yakıt olarak 

glikoz kullanılacaktır. Bilindiği gibi maltodestrin, şeker, nişasta ve 

pek çok biyolojik kütle glikozu içermekte ve glikoz enzimlerle 

parçalandığında ortaya elektronlar ve protonlar çıkmaktadır. Anot bölmesinde ortaya 
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çıkan elektronlar katot bölgesine geçerken elektrik enerjisi üretilmektedir. Elektrik 

üretiminin daha verimli olması için anot ve katot bölmeleri proton geçirgen nafion ayıracı 

ile ayrılır. Ürettiğimiz akımı depolayıp günümüzde kullanılan pillerden farksız olarak her 

alanda kullanabileceğiz. Bu çözümle pillerden ve enerji üretiminden dolayı doğaya ve 

canlılara verilen zararı en aza indirgenmiş olacaktır. 

4. Yöntem 

Biyo-piller, biyolojik bir tabakanın elektrobiyokimyasal 

dönüşümü yoluyla elektrik enerjisi üretebilen sistemler olarak 

tanımlanabilir. Bu dönüşümü sağlamak için anot ve katodu 

oluşturan elektrotlar modifiye edilerek yapılarına bir katalizör 

eklenir [5,10].  

Enzimatik biyo piller, hafif reaksiyon koşulları altında elektrik 

enerjisi elde etmek için kimyasal dönüşüm gerçekleştirme 

avantajına sahiptir[11]. Enzimler, insan vücudunda bulunabilen biyokimyasal dönüşümleri 

gerçekleştirebilen biyolojik katalizörlerdir. Bu nedenle, biyo pillerde enzim kullanmanın 

başlıca avantajları, hedef tabakaya karşı seçicilikleri, fizyolojik koşullar altındaki aktiviteleri 

ve elektrot hazırlamanın göreceli basitliğidir [11,12].  

4.1 Enzimatik biyo piller 

En çok çalışılan biyolojik yakıtlardan biri glikozdur. Enzimatik glikoz biyo pillerde, anotta 

glikoz oksidasyonu gerçekleşir. Katotta indirgeyici ajan olarak görev yapan oksijen 

molekülüdür.  

 

Şekil 3. Glikozun elektrik enerjisine dönüşümü 

Bu nedenle, glikoz biyo piller, glikoz ve oksijen varlığının olduğu yerlerde süresiz çalışma 

potansiyeline sahip oldukları için umut verici bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil 3, 

enerji elde etmek için bir enzimatik biyo pilde glikozun dönüşümünü gösterir. 

4.2 Enzim seçimi 

Enzimler, biyokimyada yaygın olarak katalizör olarak kullanılan proteinlerdir. Enzim 

katalizindeki ana bileşenlerden biri, bir kofaktör olan koenzimdir. Biyokimyada, bir kofaktör, 
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enzim katalitik aktivitesi için varlığı gerekli olan protein olmayan bir faktördür [13]. 

Kofaktörler enzim yapısına kovalent olarak bağlanmadığında koenzimler olarak bilinirler 

[14]. Enzimatik biyo-elektrotlar ve biyo piller söz konusu olduğunda, reaksiyonun 

gerçekleştiği yer aktif bölge olarak adlandırılır; enzimatik biyo pilde gerçekleştirilenler gibi 

redoks dönüşümleri için redoks bölgesi olarak da adlandırılabilir. Şekil 4, kofaktör ve 

reaksiyonun gerçekleştiği aktif bölge ile enzim yapısının bir şemasını göstermektedir. Bu 

kofaktörler, Şekil 5'te gösterildiği gibi enzim protein yapısının içine gömülü düşük moleküler 

ağırlıklı organik kısımlardan veya inorganik bileşiklerden oluşur. 

 

Şekil 4. Protein yapısını, kofaktörü ve aktif bölgeyi gösteren enzim yapısı şeması. 

 

Biyo-katot konfigürasyonu için yaygın olarak kullanılan enzimler bilirubin oksidaz ve 

lakkazdır. Bu kategoride, glikozu oksitleyebilen çeşitli oksidoredüktaz enzimleri yer alır ve en 

çok çalışılan glikoz oksidazdır [15]. Glikoz oksitleyici enzimler için kofaktörlerin yapısı Şekil 

5'te gösterilmektedir. 

 

Şekil 5. FAD, PQQ ve NAD(P), genellikle GOx ve GDH enzimlerinde bulunan 

kofaktörlerin kimyasal yapısı[11]. 

Elektrot hazırlığı için özel bir enzimin seçimi biyo pillerin verimliliği için kritik öneme 

sahiptir. Bu projede enzimler satın alınacak ve önce agar-agar ortamında çoğaltıldıktan sonra 

elektrotlarda kullanılacaktır. 
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4.3 Enzimatik elektrotlar 

Karbon bazlı malzemeler, enerji depolama, sensörler ve pek çok diğer disiplinlerde 

kompozitler şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu malzemeler yüzeylerindeki 

fonksiyonel gruplarla modifiye edilebilir. Bu gruplar daha sonra enzimleri bağlamak için 

kullanılabilir. Glikoz biyopillerde kullanılan enzimatik biyo-elektrotların çoğu, grafit, grafen 

veya karbon nanotüpler gibi karbon bazlı malzemelerden yapılmıştır [16]. Bu, enzimlerin bazı 

uygun destek materyallerine [17] eklenmesiyle sağlanır. Enzimler, Şekil 6’da gösterilen 

tekniklerle bu malzemeler üzerinde hareketsiz hale getirilebilir.  

 

Şekil 6. Biyoelektrotların hazırlanmasında enzim immobilizasyon stratejileri. 

Bu projede elektrot olarak anot kısmında grafit ve/veya karbon fiber üzerine enzimler 

uygulanacaktır. Enzimlerin aynı zamanda akım toplayıcı olarak görev yapan grafit veya 

karbon fiber üzerine uygun şekilde bağ yapması sağlanacaktır. 

Katot kısmında ise yine grafit, karbon fiber veya bakır elektrot kullanılacaktır. Bu kısımda 

oksijen suya indirgenecektir. 

4.4 Glikozun oksidasyonu ve elektron transferi 

Enzimatik biyo pil tasarımındaki ana zorluklardan biri, enzim redoks bölgesi ile enzimin 

immobilize edildiği elektrot yüzeyi arasında verimli bir elektron transferinin başarılmasında 

yatmaktadır. 

Her bir glikozda maksimum elektron 24 elektron potansiyelini vardır. Bunun tamamının 

serbest hale gelmesi anotta yer alan enzimlere bağlıdır. Serbest kalan elektronların elektrik 

enerjisi üretilme verimliliği ise bu elektronların anot-katot arasında transfer edilebilme 

oranına bağlıdır. Glikoz biyo pillerde, hareketsizleştirilmiş bir katalizör kullanarak elektrik 

üretmek için anotta glikoz oksidasyonunu ve katotta oksijen indirgemesini kullanır. Meydana 

gelen elektrokimyasal reaksiyonlar aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Anot:  𝐶6𝐻12𝑂6 +  2𝑂𝐻− →  𝐶6𝐻12𝑂7 +  𝐻2𝑂 +  2𝑒−, 

Katot:  1/2𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  2𝑒− →  2𝑂𝐻− 
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Toplam: 𝐶6𝐻12𝑂6 +
1

2
𝑂2 →  𝐶6𝐻12𝑂7, 𝛥𝐺0 = 0.251 × 106𝐽/𝑚𝑜𝑙, 𝑈0 = 1.30 𝑉. 

Enzimatik elektrotlardaki diğer elektron transfer işlemi, aracı türlerin yardımı olmadan redoks 

aktif bölgesi ile elektrot yüzeyi arasında doğrudan elektron transferine dayanır. Enzimatik 

elektrotlarda doğrudan elektron transferi, aracı türleri içeren transfere kıyasla avantajlara 

sahiptir. Bu nedenlerle, elektrot yüzeyi ile enzim redoks aktif bölgesi arasında doğrudan 

elektron transfer işlemlerine izin verecek materyaller kullanılarak enzimatik elektrot 

geliştirmeye odaklanılacaktır. 

Katot reaksiyonunda ise, oksijenin suya indirgenmesini tamamladıktan sonra lakkaz gibi 

oksijen indirgeme enzimini başlangıç durumuna geri döndürür.  

Özet olarak bu projede öncelikle grafit ve/veya karbon fiber kullanılarak enzimatik anot, yine 

aynı şekilde grafit veya bakır kullanılarak enzimatik katot yapılacaktır. Yakıt olarak 

maltodekstrin veya şeker atıkları (mısır şurubu vb.) kullanılacak ve anot ve katot bölmeleri 

nafion ile ayrılacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bitkilerde bol miktarda bulunan glikoz gibi yenilenebilir enerji kaynakları son derece yüksek 

bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Biyo piller için heyecan verici gelişmeler olsa da bunun 

geleneksel metal pillerin yerini almasını görmemiz biraz zaman alacaktır. Bu çalışmada uzun 

ömürlü, çevre dostu, ticarileşme potansiyeline sahip bir prototip pil tasarlanmıştır. Grafit 

levhadan yapıştırma yoluyla elde edeceğimiz ince film grafit akım toplayıcı ve üzerine agar 

agar kullanarak enzimlerin yerleştirilmesi bir yenilik içermektedir. Böylece enzimlerin agar 

ortamında hızlı üremeleri sağlanmış olacaktır. 

Birçok teknolojik zorluk hala devam etse de, biyo piller yeni nesil bir enerji cihazı olarak 

büyük bir potansiyele sahiptir. Avantajları, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir karbonhidrat 

(glikoz) ile beslenen bir ürün olarak çevre ile mükemmel uyumunu içerir. Tasarladığımız pilin 

prototipi yapılacak ve testleri yapılarak ticarileşmesi için adımlar atılacaktır.[18] 

6. Uygulanabilirlik  

Canlı organizmada kullanılan mekanizmalara 

dayanan biyo pil, sadece çevre dostu olmakla 

kalmayıp, aynı zamanda bir enerji kaynağı olarak 

kullanım için de büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 

piller, Askeri ve uygulamalar, Tıp alanı, Tüketici 

Elektroniği gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. 

Askeri uygulamalarda Askeri taşınabilir güç, 

insansız kimyasal/biyo algılama (büyük böcekler), 

uzaktan gözetim (ağaç özsuyu) vb. için 

kullanılabilir. 

Tıp alanında kağıt bio pil, işitme cihazı ve kalp pili 

gibi tıbbi cihazlara güç sağlamak için kullanılabilir 

Mobil cihazlarda kullanılabilir. Diyabetik hastanın 

kan insülin seviyesini test etmek için 

etkinleştirilmiş minyatür bir biyo pil kullanılabilir. 
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Biyo piller, tıbbi cihazların implantasyonu veya algılama uygulaması vb. amacıyla herhangi 

bir canlı vücuda yerleştirilebilir. 

Sonuç olarak, bu pillerin geliştirilmesiyle metal plakalardan oluşan geleneksel pillerin 

kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gibi, tıbbi bir bakış açısından, bir insan/canlı vücudu 

tarafından çalıştırılabilen küçük piller geliştirmek, birçok nedenden dolayı devrim niteliğinde 

olduğu aşikardır. Biyo piller 'Yeni neslin yakıtı' olarak adlandırılabilir'. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu proje için çalışmalar Mart ayında başlamıştır. Detaylı çalışma takvimi aşağıda verilmiştir. 

Proje Takvimi 

Piyasadaki projelere bakıldığında çeşitli bakterilerden, farklı yöntemlerle elektrik üretiminin 

denendiği gözlemlenmiştir. Ancak bu projelerinin maliyeti ile ilgili veriler bulunamadığı için 

karşılaştırma yapılamamıştır. Proje için alınacak malzemelerin listesi hazırlanmıştır. 

Malzeme Adı Miktar Fiyat 

Glikoamilaz enzimi 10 gr 18,75 TL 

Nafion Levha 10x10 cm 707 TL 

H tipi mikrobiyal yakıt hücresi 1 Adet  1495 TL 

Tahmini Maliyet:                                            2220,75TL 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Biyo pillerin, geleneksel metal tabakalı pillerin kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gici, 

canlılarda bulunan glikozu yakıt olarak kullanarak tıp disiplininde geniş kullanım alanına 

sahip olma potansiyeli vardır. Yakıtının organik olması, esnek olarak üretilebilmesi, başka bir 

kaynak tarafından şarj edilmeden yakıtın elektrik enerjisine dönüşmesi, çok geniş bir hedef 

kitleye hitap etmesini sağlamaktadır. İlk etapta düşük enerjili oyuncaklar ve taşınılabilir 

elektronik cihazlarda standart piller yerine biyo pillerin kullanılması beklenmektedir. Böylece 

geleneksel pillerin insanların ve çocukların üzerindeki zararlı etkisini azalmış olacaktır.  

Bu pillerin hızlı bir şekilde gelişim göstermekte olup, hızla ticarileşmektedir. 

 

 

 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Proje 

araştırması 

      

Proje 

gereksinimlerinin 

belirlemesi 

      

Tasarım 

oluşturulması 

      

Malzeme temini       

Tasarımın 

deneylerinin 

yapılması 

      

Proje 

değerlendirilmesi 

      

Yarışma tarihi       
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9. Riskler 

Biyo pillerle ilgili çalışmaların çoğu akademik düzeyde sürmektedir. Bu projede gerekli olan 

bileşenler laboratuvar ortamında yapılacak ve bazıları başka amaçlarla yapılmış malzemelerin 

modifiye edilmesiyle elde edilecektir. Elbette bu durum önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu 

riskleri en aza indirgemek için, iyi bir piyasa araştırması yapılarak malzeme siparişleri verildi 

ve üniversitemizde kullanabileceğimiz cihazlarla ilgili görüşmeler yapıldı. Kullanılacak 

malzemeler dikkate alınarak çalışanların sağlığına etkisi araştırıldı. 

Risk matrisi ve risk analizi 

Olasılık Etki 1 

Çok Hafif 

Etki 2 

Hafif 

Etki 3 

Orta Derece 

Etki 4 

Ciddi 

Etki 5 

Çok Ciddi 

1 

Çok Küçük 

1 

Anlamsız 

2 

Düşük 

3 

Düşük 

4 

Düşük 

5 

Düşük 

2 

Küçük 

2 

Düşük 

4 

Düşük 

6 

Düşük 

8 

Orta 

10 

Orta 

3 

Orta derece 

3 

Düşük 

6 

Düşük 

9 

Orta 

12 

Orta 

15 

Yüksek 

4 

Yüksek 

4 

Düşük 

8 

Orta 

12 

Orta 

16 

Yüksek 

20 

Yüksek 

5 

Çok Yüksek 

5 

Düşük 

10 

Orta 

15 

Yüksek 

20 

Yüksek 

25 

Yüksek 

 

Risk Olasılık Çalışmaya 

etkisi 

L Matris 

puanı 

Malzemelerin zamanında temin edilememesi 1 5 5 

Başkalarına yaptırılacak işlerin zamanında 

yapılmaması 

2 3 6 

Yapılacak işlerin gecikmesi 1 5 5 

Öngörülen bütçenin sağlanamaması 1 1 1 

Öngörülen verimliliğin elde edilememesi 2 2 4 

Nitel risk değerlendirmesi yapıldığında, çalışmayı etkileyecek düşük derecede risklerin 

olduğu görülmektedir. Bunlarla karşılaşılması durumu göz önünde bulundurularak B planı 

hazırlanmıştır. 

Satın alınabilecek malzemelerin alınamaması durumunda üniversitemiz Fizik Mühendisliği 

bölümünde bir laboratuarda bulunan malzemeler kullanılacaktır.  

Başkalarına yaptırılacak işlerin zamanında yaptırılamaması (3D printer baskısı vb.) 

durumunda her işi yaptırabileceğimiz alternatif hizmet sağlayıcılar oluşturulmuştur. 

İş planlamasında hangi işi kimin yapacağı belirlenmiş bir aksama durumunda yerine geçecek 

elemanlar belirlenmiştir. 

Yolluk vb. harcamalar üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Bir çok düşüm bir risk 

oluşturmaktadır. 

Öngörülen verimliliğin elde edilememesi durumunda, bazı malzemelerin alternatifleri 

çalışacağımız laboratuarda mevcuttur. Onlar kullanılarak alternatif çözümler üretilecektir. 
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