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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

1.1 Proje Ekibi Tanıtımı 

Asımın Nesli Proje Takımı ilk defa 2019 senesinde Teknofest’e katılmak amacıyla kurulmuş bir 

takımdır.   

 

Takımımız 2020 yılında  TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında  

coğrafya alanında İzmir Bölge Üçüncüsü olmuştur. Yine aynı yıl Gaziantep’te düzenlenen 

TEKNOFEST 2020’ye akıllı ulaşım sistemleri kategorisinde  katılmayı başarmıştır.  

2021 yılında TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına iki grupla 

başvurmuş; coğrafya alanında bölge ikinciliği, Türk dili ve edebiyatı alanında bölge ikinciliği 

başarılarını elde etmiştir.2021 yılında İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e Eğitim Teknolojileri 

yarışmasında finallere kalmayı başarmış ve bu alanda Türkiye ikincisi olmuştur.  

 

Takımımızın üyeleri okulumuzdan mezun olarak ayrıldıkça yerlerine yenileri eklenmiştir. 

Takımımızda ve okulumuzda bir proje kültürü oluşmuştur. Takımımızda bir usta çırak ilişkisi vardır. 

En kıdemli üye Takım Kaptanı olarak görev yapar. Eski üyeler yeni üyelere bildiklerini aktarmak 

zorundadır.  

 

Geçen yıllar içinde takımımız üyeleri ücretli ve ücretsiz bir çok eğitim almışlardır. Temel Ardiuno, 

temel elektronik ve temel bilgisayar bileşenleri eğitimimizin başlangıcını oluşturmaktadır. Hali 

hazırda elektronik ve yazılım üzerine olan eğitimlerimiz devam etmektedir. 

 

Asımın Nesli Proje Takımında 9,10 ve 11. Sınıf seviyelerinden ikişer öğrenci görev 
yapmaktadır. 12. sınıfa geçen üyelerimiz takımımızdan ayrılmakta ve takımımıza mentorluk 
yaparak bize yardımcı olmaktadırlar. Takımımızdaki her üyenin kendine ait bir uzmanlık 
alanı ve görevi vardır.  9. sınıf öğrencileri literatür tarama, proje raporu yazma, yaygınlaştırma 

faaliyetlerinden sorumludurlar. 10. sınıf  öğrencileri teknik çizim, modelleme, kodlama ve 

elektronik işlerden sorumludurlar.  11. sınıf öğrencileri takım organizasyonu, iletişim, materyal 

araştırma, prototip oluşturma faaliyetlerinden sorumludurlar. 

 

1.2 Proje Özeti 

 

Ülkemizde tatillerini yapan yerli ve yabancı turistlerin plajlar, yüzme havuzları  gibi yerlerde 

yaşadığı büyük sorunlardan ikisine çözüm üretecek bir akıllı güneş enerjili sehpa tasarladık. 

Turistlerin telefon, tablet gibi ürünlerini havuz ve deniz kenarlarında şarj etme problemi 

yaşamaktadır. Her şezlongun yanında bir piriz bulunmadığı için elektronik cihazlarını şarj etmek 

için uzak bir yere koymak  ve birisine emanet etmek zorunda kalmaktadırlar. Turistlerin yaşadıkları 

diğer bir sorunda cüzdan, gözlük, telefon, anahtar gibi eşyalarını kaybetme endişesidir. Kendileri 

denize ya da havuza girdiklerinde eşyalarını yanlarına alamamakta bir yere bırakmak zorunda 

kalmaktadırlar. Bıraktıkları eşyalar ne kadar değerli ise tedirginlikleri de o oranda artmaktadır. 

Tasarladığımız sehpa bu sorunlara çözüm oluşturabilecek donanıma sahiptir. Üzerindeki güneş 

enerjisi paneli sayesinde kendi bataryasını  doldurmakta, burada biriken enerji elektronik aletleri şarj 

etmekte kullanılabilmektedir. Ayrıca sehpanın iç kısmında yer alana akıllı kilit ile  kilitlenebilen 

akıllı bölme değerli eşyaların konulabileceği güvenli bir alan oluşturmaktadır.   
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

 

Projemizin elektronik devre tasarımı ve algoritması  Görsel 1’de verilen şemada gösterilmiştir. Sehpanın 

yapı malzemesi ise istenen özelliklere göre özelleştirilebilir yapıda tasarlanmıştır. Her türlü ebat ve 

tasarımda imal edilebilir. Sehpa malzemesi isteğe göre plastik, ahşap, mdf, pla ya da alüminyumdan imal 

edilebilir. Seçilen malzemeye göre ürünün maliyeti değişkenlik gösterir. 

 

 

Görsel 1: Sistemin elektronik devresinin çalışma akış şeması 

1: Güneş enerji paneli 

2: Batarya  

3: Batarya şarj kontrol kartı 

4:Akıllı anahtar sistemi 

5: Servo motor 

6: Arduino uno kart 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Sistemimiz maliyeti düşük elektronik ekipmanlar içermektedir. Sistemin üzerine entegre edileceği 

sehpanın prototipini 3d yazıcıdan basmayı planlamaktayız. Seri üretime geçilmesi halinde sehpanın 

şekli ve malzemesi isteğe göre özelleştirilebilir. 

 

Sistemiz oldukça basit bir elektronik devre ve yazılım içermektedir. Bu bakımdan yapması kolay 

ihtiyacı karşılama oranı yüksek efektif bir üründür. 
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Sistemin çalışma pirensibi kısaca şu şekildedir. Sistem Güneş enerji panelinden (1) aldığı elektriği 

batarya şarj kontrol kartı (3) vasıtasıyla hem bataryaya (2) depolamakta hem de bataryada biriken 

enerjiyi  arduino kartı ve usb enerji çıkışlarını beslmek için kullanabilimektedir. Sehpanın içinde yer 

alan kilitli bölümün açılıp kapanması akıllı anahtar sistemi (4) ile sağlanmaktadır. Akıllı anahtar 

sistemi servo motoru (5) tetiklemekte ve bu sayede kilitli kapak açılıp kapanabilmektedir. Akıllı 

anahtar sistemi için şifreli, parmak izli, bluetoohlu kilit seçenekleri mevcuttur.  

 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

 

Sistemimiz piyasada kolayca bulunabilen ucuz malzemelerden üretilebilen kullanılışlı ve ihtiyaca 

yönelik tasarlanmış bir ürünü içermektedir. 

 

 
Görsel 2: Sehpanın Fusion 360 programında çiziminin 1. Aşaması 

 

 
Görsel 3: Sehpanın Fusion 360 programında çiziminin 2. Aşaması 
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Görsel 4: Sehpanın Fusion 360 programında çiziminin 3. aşaması 

 

 
Görsel 5: Sehpanın Fusion 360 programında çiziminin 4. Aşaması 
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Görsel 6:Sehpanın  şarj kontrol ünitesi, güneş paneli ve bataryasının bağlanma anından bir fotoğraf 

 

 
Görsel7  : Güneş panelinin enerji kablolarının bağlanma anından bir fotoğraf 
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Görsel 8: Sistemin devre bağlantılarının yapılmış halinden bir fotoğraf 

 

 
 Görsel 9: Sistemin ürettiği enerji ile telefonun şarj edilme anından bir fotoğraf 
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Sehpanın üzerine yerleştirilecek güneş paneli, devre kartı, batarya, arduino, motor gibi ekipmanların 

temini yaptık. Sistemin elektronik altyapısı şu anda çalışır durumdadır. Görsel 5’te sistemin bitmiş 

halinin Fusion 360 programında yapılan çizimi gösterilmektedir. Yapılan bu çizim dilimlenerek 

okulumuzda bulunan 3D yazıcıdan çıktısı alınarak nihai ürünün prototipi hazır hale getirilecektir. 

Ürünün ayaklarında paslanmaz krom kaplı metal kullanılacaktır.  

 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Projemiz içerdiği bileşenler açısından pahalı ve ulaşılması güç bir ürün değildir. Güneş enerjisi 

paneli, sehpa, arduino kart, akıllı kilit sistemi… Bütün bunlar piyasadan kolaylıkla  temin 

edilebilecek ürünlerdir.  

 

Projemizin fikri, tasarımı, ortaya koyulan ürün yenilikçi ve özgündür. Tasarımından koduna kadar 

proje ekibimizin eseri olduğu için yerli ve millidir.  

 

Projemizin geçerliliğini ve kullanıcılardaki karşılığını tespit edebilmek adına Google forms 

üzerinden anket yaptık. 

 

 
 Grafik 1: Anket sonuç grafiği 

 

 

 
Grafik2: Anket sonuç grafiği 
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Grafik 3: Anket sonuç grafiği 

 
Grafik 4: Anket sonuç grafiği 
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Yaptığımız anket neticesinde, insanların tatile gittiklerinde   değerli eşyalarını güvenli bir şekilde  

saklamakta zorlandıkları, tasarladığımız ürünün plaj ve havuzlarda kullanılabileceği, ve daha önce 

tasarladığımız sehpa benzeri bir ürüne rastlamadıkları sonucuna ulaştık.  

 

Anket verilerine ve yaptığımız araştırmalara göre ürünümüzün yenilikçi ve işlevsel olduğunu, 

önemli iki soruna çözüm ürettiğini ifade edebiliriz. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Akıllı cihazların hayatımıza girmesi henüz çok yeni olmasına rağmen hayatımızda kapladığı alan 

oldukça büyüktür. Özellikle akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçalarından birini 

oluşturmuştur. Bu tip cihazların bataryaları henüz istenen düzeyde değildir. Kullanıma bağlı olarak 

gün içinde şarj edilmesi gerekmektedir.  Sistemimizin çözüm ürettiği sorunlardan  ilki budur. 

Üzerinde yer alan güneş enerji paneli sayesinde enerjiyi bataryada toplamakta ve kullanıcısına bu 

enerjiyi ihtiyacı olduğunda sunabilmektedir. Sistemimizden telefon, tablet, kulaklık, saat vb. 

elektrikli aletler şarj edilebilmektedir.  

 

Sistemimiz çözüm ürettiği ikinci sorun ise değerli eşyaların saklanma sorunudur. Plajlarda havuz 

başlarında insanlar telefon, gözlük, cüzdan gibi eşyalarını havlunun arasına sararak ya da 

çantalarının en diplerine koyarak muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Kimse telefonunu cüzdanını 

vb. değerli eşyasını açıkta bırakıp yüzmeye gidememektedir. İnsanlar yüzmeye gittiklerinde de 

akılları hep geride bıraktıkları eşyalarında olmaktadır. Sürekli kontrol etme ihtiyacı duymaktadırlar. 

Bu da insanlar üzerinde bir rahatsızlık yaratmaktadır. Sehpamızın içinde yer alan kilitli bölme bu 

soruna çözüm getirmektedir. İnsanlar buraya değerli eşyalarını koyabilecekler ve çalınma, kaybolma 

endişesi yaşamadan gönül rahatlığı ile eğlenebilecekleridir. 

 

Sistemimizin elektronik devresi,  tamamlanmış olup kullanıma hazırdır. Sehpa kısmının çizimleri 

Fusion360 programında yapılmıştır. TEKNOFEST 2022’de çalışan gerçek ölçülerinde, kullanıma 

hazır bir prototip sunulacaktır. 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Güçlü Yönlerimiz 

• Kendi içinde ekip ruhu olan, işbirlikçi bir takımımızın olması 

• Ailelerimizin bizi yüreklendirmesi ve arkamızda olmaları 

• Okul idaresi ve öğretmenlerimizin bizleri her zaman desteklemeleri 

• Ücretli ücretsiz bir çok kursa katılmış olmamız bilgi birikimimizin olması 

• Tasarımından koduna kadar tamamen takımımıza ait bir ürün geliştirmiş olmamız 

• Ürünümüzün deniz ve havuz hizmeti veren tüm tesislerde kullanılabilmesi sadece iç piyasaya değil 

dış piyasa da talep göstereceğini  göstermesi / Global piyasaya uygun bir ürün olması 

• Ürünümüzün piyasada kullanılan benzerinin olmaması 

• Ürünümüze patent alma çalışmalarına başlamış olmamız. 

 

Zayıf Yönlerimiz 

• Maddi imkanlarımızın kısıtlı olması 

• Kendimizi geliştirmek için almak zorunda olduğumuz eğitimlerin çoğunun ücretli olması 

• Ürünümüzü seri üretime geçirmek için yeterli kaynağa sahip olmamız 
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Fırsatlarımız 

• TEKNOFEST gibi bir organizasyona yarışmacı olarak katılabilme ve ürünümüzü tanıtabilme 

olasılığı 

• TEKNOFEST’e (katılabilirsek) yatırımcı bulabilme imkanı 

• Devletimizin küçük girişimcilere verdiği yatırım desteğinden faydalanabilme imkanı 

• Ürünümüzün özgün, yenilikçi olması 

• Ürünümüzün hitap ettiği sektörün çok büyük olması ve bu alanda üretilen/kullanılan benzer bir 

ürünün olmaması 

 

Risklerimiz 

• TEKNOFEST finallerine katılma hakkı kazanamayarak ürünümüzü yeterince tanıtamamız ve 

yatırımcılarla buluşamamız. 

• Projemizi hayata geçirecek yeterli maddi desteği bulamamız. 

 

8. Kaynakça (5 puan) 

https://www.udemy.com/course/arduino-kapsamli-robotik-kodlama/ 

 

https://www.udemy.com/course/sezerduino/ 

 

https://www.udemy.com/course/solar-enerji-temel-egitimi/ 

 

https://www.udemy.com/course/fusion360ilehizliprototipleme-part1/ 

 

https://www.udemy.com/course/fusion360ilehizliprototipleme-part2/ 

 
Ardıç Yetiş, Ş. (2013). Termal Otel Misafirlerinin Dinlence Deneyimleri ile Gelecekteki Davranış 
Eğilimleri Arasındaki İlişkiler, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray. 

 
Ayyıldız T. (2020). Otel Yöneticileri Bakış Açısıyla Deneyim Modülleri ve Deneyim Boyutları. 
BMIJ, 8(3): 3239-3273. 

 
Ballı, E., Sigeze, Ç. & Coşkun, N. (2020). Türkiye’de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki 
doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 10(1), 97-117. 

 
Bulut, Ö. U., Aykırı, M. (2018). Sıcak para hareketleri bileşenlerinin istikrarlılığı. Kafkas Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 539-560. 

 
Cihangir. İ.S. (2016). Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Rolü: Ilgın 

https://www.udemy.com/course/arduino-kapsamli-robotik-kodlama/
https://www.udemy.com/course/sezerduino/
https://www.udemy.com/course/solar-enerji-temel-egitimi/
https://www.udemy.com/course/fusion360ilehizliprototipleme-part1/
https://www.udemy.com/course/fusion360ilehizliprototipleme-part2/
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Termal Tesislerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Konya. 

Çiçek, B. (2015). Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm 
Sektöründe Bir Uygulama, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Bozok Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yozgat. 

Doğan, H. Z. (2004). Turizmin sosyo-kültürel değerleri. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Gövdeli, T. (2018). Türkiye’de turizm, ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi: Maki Eşbütünleşme ve 
Bootstrap nedensellik analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 571-586. 

Kozak, N., Kozak, M. & Kozak, M. (2009). Genel turizm ilkeler ve kavramlar, Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

 

 

 

 

 


