
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: Singularity 

 

PROJE ADI: Re-bus 

 

BAŞVURU ID: #81509 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 
1.Proje Özeti (Proje Tanımı) ........................................................................................................................ 3 

Problem/Sorun: ......................................................................................................................................... 3 

2.Çözüm ....................................................................................................................................................... 3 

3.Yöntem ...................................................................................................................................................... 4 

4.1. Tasarım .............................................................................................................................................. 4 

4.2. Mekanik-Elektrik Devresi ................................................................................................................. 4 

4.Yenilikçi (İnovatif) Yönü .......................................................................................................................... 5 

6.Uygulanabilirlik ......................................................................................................................................... 5 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ........................................................................................... 6 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) ................................................................................................ 6 

9.Riskler ....................................................................................................................................................... 6 

10.Kaynakça ve Rapor Düzeni ..................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Projemiz uzun yolculuklarda hareketsiz kalan insanların hareket etmesini ve otobüslerin şarj 

dolum sırasında oluşan zaman ve elektrik kaybını azaltmayı hedeflemektedir. Otobüslerde 

hareketsiz geçirdiğimiz zamanların sağlığımıza zararı fazladır. Aynı zamanda otobüslerin 

şarj olması bir hayli uzun sürmektedir, bundan dolayı da zarar yaşanıyor. Biz de hem 

yolculuk yaparken hareket etmelerini, hem de bunu yaparken elektrik üretilmesini 

hedefledik. Otobüslerdeki sıradan koltukların altına pedal sistemi kurarak, onları sıra dışı 

hale getirdik. Pedallar kullanılmak istenir ise koltukların altındaki bölmeden çıkarılacaktır. 

Bu pedallar çevrildikçe insanlar hem hareket etmiş olacak, hem de hareketleri sayesinde 

elektrik üretilecektir. Bu elektrik otobüsün aküsüne aktarılacaktır. Bu sayede şarj süreleri 

azalacak, dolayısıyla daha az otobüs kullanılacak ve elektrik tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 1.Problem: 

   Hemen hemen her yaşta kişinin hayatının bir bölümünde yaşadığı bacak ağrısı aşırı 

hareket, hareketsiz kalma, ağır yük taşıma ve kilo artışı ile birlikte ortaya çıkar. Bildiğiniz 

üzere insanlar işleri gereği veya tatil amaçlı ilden ile, ilçeden ilçeye uzun saatler yolculuklar 

yapmaktadırlar. Ve bu uzun süreli yolculuklardan dolayı saatlerce hareketsiz kalırlar. Bu 

hareketsizlik kemiğin yapısında bulunan bazı maddelerin eksilmesine sebep olabilir. Bu 

durum ise kemik erimesi riskine neden olurken kemik esnekliği azaltır, kemik kırılganlığını 

ise artar (kaynak:2)Aynı zamanda uzun süreli hareketsiz kalmak bacaklardan yukarıya 

yeteri kadar kanın gitmemesine neden olarak varis(Genellikle bacaklarda görülen cildin 

hemen altındaki toplardamar genişlemesi(kaynak.1) riskini doğurur.  

       Hareket etmek bağırsak reflekslerimizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasında 

büyük bir rol oynamaktadır. Hareketsiz bağırsak problemlerinin artmasına da tetikler. 

2.Problem: Elektrikli araçların şarj süreleri zaman kaybına yol açar. Elektrikli araçlar 

alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. 

3.Çözüm  
  Kişinin otobüs yolculuklarında uzun süre hareketsiz kalmasının önüne geçmek amacı ile  

uzun yol yolculuğu yapan otobüslerin iki koltuk arasındaki boşluğa yani kişinin koltukta 

oturduğunda otobüsün zemini ile ayaklarının kesiştiği alana motor pistonlarının çalışma 

mantığından ilham alarak oluşturduğumuz pistonlu pedal sistemi yerleştirildi.(Şekil 3.1) 

  

 
Şekil 3.1 

 

 

 Otobüsün alt kısmına yerleştirmiş olduğumuz pedal sistemin ucuna DC motor yerleştirildi. 

Kişinin pedallara uyguladığı kuvveti aradaki bağlantılar ile DC motora iletilerek hareket 

enerjisinden elektrik enerjisi elde edilecektir. Üretilen elektrik enerjisi otobüsün aküsünü 

şarj etmek için kullanılacaktır. Üretilen elektriğin aküyü şarj edecek voltaj değerine sahip 
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olmama durumuna karşılık voltaj yükseltici kullanılacaktır. Böylelikle, elektrikli 

otobüslerin şarj istasyonlarına uğramadan veya şarj istasyonlarında bekleme süreleri 

azaltılarak şarj edilmeleri sağlanacaktır. Birey pedalları döndürerek oturduğu yerde hareket 

etmiş olacak ve böylelikle uzun süre hareketsiz kalmasından kaynaklı vücudunda oluşacak 

etkileri en aza indirecektir. 

  

 

 

4.Yöntem 
 Projemizin iki kısımdan oluşmaktadır tasarım ve mekanik-elektrik devresi   

4.1. Tasarım  

Otobüsümüzün maketini yapımına başlamadan önce en-boy oranları araştırıldı. Belirtilen 

ölçüler doğrultusunda kâğıda çizimleri yapıldı.(şekil 1 ve 2) 

 
Şekil 1: otobüsün yan tarafı              Şekil 2: Otobüsün iç dizayn tasarımı 

Çizimlerin en-boy oranları netleştikten sonra CorelDraw uygulamasında iki boyutlu çizimi 

yapıldı. CNC makinesinden parçalar kesildi. Kesilen parçalar birleştirilerek otobüsün 

maketi tasarlandı. 

Pistonlu pedal sistemin parçaları Tinkercad uygulamasın 3B tasarımı yapılarak 3D 

yazıcıdan baskıları alındı. (Şekil 3) 

 
Şekil 3: Pistonlu pedal sistemi parçalarının 3B tasarı 

4.2. Mekanik-Elektrik Devresi  

  Devrenin nasıl oluşturulacağını hangi dinamonun kullanılacağını belirtmek amacıyla 

kaynak taraması yapıldı ve Dicle Üniversitesi Öğr. Gör. Sadi Serdar Güneli ile görüşüldü. 

Yaptığımız araştırmalar ve görüşmeler sonucunda 0-30 volt arasında doğru akım 

üretebilecek DC motor, 6V akü ve DC motoru döndürecek kuvvetin yeterli olmama 

durumunda üretilen doğru akımın aküyü şarj edebilecek düzeyde olmaması durumunu göz 

önüne alarak DC DC voltaj yükseltici kullanılmıştır. Akünün şarj durumunu ve sistem 

çalıştıktan sonra ne kadar akım elde edildiğini ölçmek için ise voltmetre ve akımölçer 

kullanılacaktır. Bu doğrultuda Sistem Şeması oluşturuldu. (Şekil 4.2.1 ) ve devre tasarlanıp 

test edildi.(Şekil 4.2.2) 
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Şekil 4.2.1: 

Sistemin şeması 

 

 

Şekil 4.2.2: Devre tasarımı 

 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
  Projemizin yenilikçi tarafları, normal elektrikli otobüslerin aksine ihtiyaç duyduğu 

enerjinin belirli kısmı hatta bütününü kendi karşılamaktadır. Normal elektrikli otobüslerde 

yaklaşık 3-4 saat olan bir şarj süresi var ve bir otobüs şarj olurken başka bir otobüsün devreye 

girmesi gerekiyor bu da devletin ya da şirketlerin daha fazla otobüs alması ve daha fazla para 

harcamasına neden olmaktadır. Projemizde otobüs hareket halindeyken enerji ürettiği için 

bu şarj süresine gerek kalmayacağı ya da en aza indirilecektir. Bu da o 3-4 saatlik süreçte 

başka bir otobüsün devreye girmemesini sağlamaktadır. Bu da devletin ve şirketlerin daha 

az bütçe harcamalarını sağlar. Aynı zamanda projemiz, insanların otobüslerde uzun süre 

hareketsiz kalmaları sonucun da oluşacak hastalıkları önlemiş olacaktır. Aynı zamanda 

kendimizin tasarlamış olduğu özel pedallar sayesinde alandan tasarruf edilmektedir. 

Oluşturduğumuz pistonlu pedal sistemin benzeri yoktur. Bu fakat bizim kullandığımız gibi 

herhangi bir otobüste veya elektrikli taşıtta kullanılmamıştır. 

 

6.Uygulanabilirlik 
     İnsan sağlığına önem veren, yenilikçi fikirlere açık olan devlet ve şirketler tarafında 

üretilecek ya da satın alınacak otobüslerde bu projede ortaya koyduğumuz sistemin olması 

Pistonlu pedal sistemimizin 

döndürülmesi 

Pedal sistemimiz sayesinde dc motorun 

döndürülmesi 

Voltaj yükseltici kullanılarak dc motor 

ile elde edilen elektrik ile akünün şarj 

edilmesi 

Akünün jenaratör yerine geçmesi ve 

elektrikli otobüsümüzü şarj etmesi 
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ve kullanılmasını isteyeceklerdir. Uzun yol ya da şehir içi otobüslerini kullanan insanlar, 

diğer otobüslere kıyasla bu tarz otobüsleri tercih edeceklerdir çünkü projemiz hem ekonomik 

hem de sağlık ve çevre alanına katkı sağlamaktadır. Bu sayede kişi, şirket, devletler için 

ekonomik, sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir ortam yaratılarak her yönden kazançlı 

olunacaktır. Çevre sağlığına önem veren araç şirketleri var ve bu şirketler bize bu otobüslerin 

üretimi konusunda destek verebilirler buda bizim projemizin uygulanabilme ihtimalini 

oldukça fazla artırmaktadır aynı zamanda bazı şehirlerde elektrikli otobüslerin daha önceden 

kullanılması projemizin uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Proje sonucunda oluşacak 

ürünün tasarım ve kullanım alanı bakımından benzerlerinden farklı olması, patentinin 

alınması ihtimali yüksektir. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 Proje zaman planlaması Tablo 7.1’dir. 

Faaliyetin adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Takımın oluşturulması X               

Proje seçimi X              

Literatür taraması    X X X X       

Proje için gerekli malzemelerin 

tedarik edilmesi       X X       

Tinkercad ve 2B tasarım       X X       

Pistonlu pedal sisteminin 

tasarlanması       X X       

Elektrik devresinin 

oluşturulması ve test 

edilmesi, Proje yazımı       X X       

Proje geliştirme         X X X X 

Tablo 7.1 

 

Projenin tahmini maliyeti Tablo 7.2’dedir. 

Parçalar ve eşyalar Maliyet 

DC motor  ₺                       30,00  

6V akü  ₺                       40,00  

Ayarlanabilir V yükselticisi  ₺                         6,00  

Strafor x 2  ₺                       30,00  

Toplam  ₺                     106,00  

Tablo 7.2 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
  İnsanlar işleri gereği ilden ile uzun süreli yolculuklar yapmaktadır ve bu uzun süreli 

yolcululardan dolayı uzun saatler boyunca hareketsiz kalmaktadırlar ve bizim amacımız da tam 

olarak bu hareketsizliği önlemek. Uzun ve dar alanlı yolculuklarda ya da sürekli oturulan 

mesleklerde çalışma sonucunda kan akımının etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan onlarca 

hastalık var ve bu hastalıklardaki en önemli etkenlerden biri de uzun otobüs yolculuklarında 

hareketsiz kalmak bu nedenle bizim hedeflediğimiz kitle uzun yolculuklarda hareketsiz kalan 

insanlardır. 

 

9.Riskler 
Risk tablosu Tablo 9.1’ de gösterilmiştir. 
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Risk Risk Seviyesi Çözüm 

Pedal sistemi parçalanabilir, 

parçalardan kaynaklı sorunlarla 

karşılaşabilir (aşınma, yerinden 

çıkma vs.) 

Orta Düzenli olarak kontrollerin 

yapılması. 

Fiziksel bir sorundan dolayı 

pedallara boyu yetişmeyen 

yolcular olabilir. 

Yüksek Pedalların yüksekliği 

ayarlanabilir yapılmıştır. 

İstenilen hareket kuvveti elde 

edilmediği takdirde akü deşarj 

olabilir. 

Yüksek Kullanılan volt yükselticisi 

sayesinde akım tek yönlü 

geçmektedir.  

Tablo 9.1: 

 

İP Paketleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 

İP Adı Literatür taraması İp paket no:1 

İP Amaç ve Hedefleri: Bu iş paketinde, geliştirilecek olan Re-Bus projesinin yapılabilirliği ve nasıl 

yapılacağına yönelik bilgi toplama 

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 
Taylan  Arda  Ay 

İP Ekibi 

Unvanı, Adı Soyadı Projedeki Görevi   

Zehra Nihan Güneli 

İkra Çavuşoğlu 

Alanında uzman öğretim üyeleri ile proje 

hakkında görüşüp bilgi alacak.  

Projenin devre kısmında kullanılacak 

parçaların belirleme. 

 

İP Adı Proje için gerekli malzemelerin tedarik edilmesi İp paket no: 2 

İP Amaç ve Hedefleri: Projede gerekli olacak malzemelerin belirlenip tedarik edilmesi  

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 

Taylan   Arda AY  

İP Ekibi 

Unvanı, Adı 

Soyadı 
Projedeki Görevi   

Eylül Fatoş 

Özkal 

Zehra Nihan 

Güneli 

Testlerden elde edilen verilerle sonuç raporu yazacak  

İP Adı Tinkercad ve 2B çizim  İp paket no:3 

İP Amaç ve Hedefleri: Bu iş paketinde otobüs maket tasarımının yapılması 

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 

Taylan  Arda  Ay 

İP Ekibi 

Unvanı,Adı Soyadı Projedeki Görevi   

Fatoş Eylül Özkal 

Taylan Arda Ay 

Adar Özalkak 

 

Otobüs maketinin en-boy oranının belirlenmesi, 

kağıt özerinde çizilmesi ve 2B çizimi yapılarak 

Cnc makinesinde parçaların kesiminin yapılması. 

 

İP Adı Pistonlu pedal sisteminin tasarlanması İp paket no: 4 
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10.Kaynakça 
Kaynak1:https://dratasoy.com/varis-nedir-nasil-

olusur#:~:text=Genellikle%20bacaklarda%20g%C3%B6r%C3%BClen%20cildin%20hemen,tersi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20akci%C4

%9Ferlere%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20damarlard%C4%B1r.) 
Kaynak 2: https://nblturkiye.com/hareketsizlik-ve-dengesiz-beslenme/ 

 

İP Amaç ve Hedefleri: Pistonlu pedal sistemini 3B tasarlama ve 3D yazıcıda çıktısını alıp birleştirmek 

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 

Taylan Arda Ay 

 

İP Ekibi 

Unvanı,Adı Soyadı Projedeki Görevi   

Taylan  Arda Ay 

Adar Özalkak 

Pistonlu pedal sistemi içi gerekli olan tasarımları 

yapılacak ve bu parçaları 3D yazıcıdan 

kalıplarının  alınarak birleştirilip test edilmesi 

 

İP Adı Elektrik devresinin oluşturulması ve test edilmesi İp paket no:5 

İP Amaç ve Hedefleri: hareket enerjisinden elektrik üreteceğimiz devreyi tasarlamak ve devrenin 

otobüs aküsünü şarj edip etmemesini test etmek  

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %15 

İP 

Sorumlusu 

Taylan  Arda  AY 

İP Ekibi 

Unvanı, Adı Soyadı Projedeki Görevi   

Ada İncedogan 

ZehraNihan Güneli  
Elektrik devresini oluşturmak ve test etmek   

İP Adı Bütün parçaların birleştirilmesi ve test edilmesi İp paket no: 6 

İP Amaç ve Hedefleri:  Elektrik devresi ve pistonlu pedal sisteminin otobüs maketine eklenmesi 

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 

Taylan  Arda  Ay 

İP Ekibi 

Unvanı, Adı 

Soyadı 
Projedeki Görevi   

Zenan Delil Bütün parçaları bir araya getirerek test etmek  

İP Adı Proje yazımı İp paket no: 7 

İP Amaç ve Hedefleri:  Projenin yazılması 

İP’nin Projenin Başarısına Yapacağı Katkı: %10 

İP 

Sorumlusu 

Taylan  Arda Ay 

İP Ekibi 

Unvanı, Adı Soyadı Projedeki Görevi   

Ada İncedoğan  

ZehraNihan 

Güneli  

İkra Çavuşoğlu  

  

Oluşturulup test ettirilen projenin yazılması  

https://dratasoy.com/varis-nedir-nasil-olusur#:~:text=Genellikle%20bacaklarda%20g%C3%B6r%C3%BClen%20cildin%20hemen,tersi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20akci%C4%9Ferlere%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20damarlard%C4%B1r
https://dratasoy.com/varis-nedir-nasil-olusur#:~:text=Genellikle%20bacaklarda%20g%C3%B6r%C3%BClen%20cildin%20hemen,tersi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20akci%C4%9Ferlere%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20damarlard%C4%B1r
https://dratasoy.com/varis-nedir-nasil-olusur#:~:text=Genellikle%20bacaklarda%20g%C3%B6r%C3%BClen%20cildin%20hemen,tersi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20akci%C4%9Ferlere%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20damarlard%C4%B1r

