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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI) 

Projemizde, öğrencilerin korana virüs hastalığından 

korunurken eĢyalarını temizlemeyen kendi güçleriyle çalıĢtırılan bir 

temizleme sistemi kurulması planlandı. Projemizin amacı; 

Öğrencilerin spor yaparken elektrik üretip bu elektriği okul 

eĢyalarının temizliğinde kullanılmasıdır. Yaparak, yaĢayarak, gözlem 

ve deney metotlarını kullanmaktayız. Projemizde çark çevrilmesiyle 

regülatörlü dinamo döner hareket enerjisini elektrik enerjisine 

çevirecek. Çıkan elektrik dinamodan bağlantı kablolar ile bağlanarak 

aküde toplanacak, Aküden giden bu enerji yine bağlantı kabloları ile 

su dalgıcı(su motoru)’na bağlanacak bu su dalgıcı ile akü arasında 

kontrolü sağlayan bir anahtar sistemi kurulacak. Su dalgıcının 

hortumunu dezenfektan dolu bidona bırakılacak kol çevrilecek 

anahtar açılacak su motorunun diğer hortumundan püskürtme ile 

istediği okul eĢyasının dezenfekte iĢlemini yapacak. Böylece 

öğrenciler spor yapıp obeziteden kurtulacak, eğlenecek, 

sosyalleĢecek özellikle, dezavantajlı öğrenciler ve mülteci öğrenciler 

kaynaĢacaktır. Projede spor yaparak elektrik tasarruflu temizleme 

sistemi oluĢturduk. 

 
2- PROBLEM/SORUN 

a. Günümüzde obezite dünyada önemli hastalıklardan biri 

sayılmakta. Obezitenin en önemli nedenleri sağlıksız beslenme ve 

hareket yetersizliği olmakta, bu durum obezite sıklığının çocukluk 

dönemde gittikçe artmasına neden olmaktadırlar. Çocukluk çağında 

görülen obezite, daha sonraki yaĢlarda rastlanan kalp ve damar 

hastalıkları gibi pek çok hastalığa sebep olmaktadır (Kalkım vd. 

2020). (Resim 1) 

b. Hareketsiz yaĢam biçimi ülkemizde okul sağlığı ile ilgili 2010 yılı 

ulusal sağlık hedefleri içinde de “Çocukların okulda günlük fiziksel 

etkinliklere katılımlarının en az %50 artırılması” hedefi ile yer almıĢtır. Buna 

paralel Ģekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında da 

çıkarılan “Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği” ile öğrencilerin yurt içi ve 

yurt dıĢı spor faaliyetlerinin programlanması okullar arası spor 

yarıĢmalarının yürütülmesi ve oyun yolu ile beden eğitimi etkinlikleri 

planlanması amaçlanmıĢtır (Kalkım vd. 2020). Hareketsiz yaĢam 

sorunumuzdur. (Görsel 2). 

 
Elektrik kaynaklarımızın tükendiği çağımızda enerjinin 

istendiği zaman hazır olması istenir. Enerjiyi istediğimiz zaman 

kullanabilmek saklamaya depolama denir. Ülkemizde, Dünyada enerji 
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Kaynaklarının giderek azalması sonucunda yenilenebilir enerji 

kaynakları üretilen enerjinin depolanması önem arz etmektedir 

(Kozak ve Kozak, 2012). (Görsel 3) Korona virüste maske, temizlik, 

mesafe kuralına uymamız gerektiğini biliyoruz. Toplam vaka sayısı 

tüm dünyada 12 milyonu geçmiĢ ve ülkemizde ise 210 bin rakamına 

ulaĢmıĢtır. Bu vakaların büyük çoğunluğu Amerika, Brezilya ve 

Hindistan’da görülmektedir. Dünyada farklı tedaviler uygulanırken, 

ülkemizde Sağlık bakanlığının tavsiyelerine uygulanmaktadır. El 

hijyenine dikkat edilmesi yine hastalığın yayılmasını engellemek için 

önemli bir rol oynamaktadır (Karakurt, Gönüllü ve ÖztaĢ, 2009). 

(Görsel4) Bu proje de öğrenciler bu sorunların çözümünü bir arada 

karĢılayacak bir sistemdir. 

    
 

Resim1:Obezite Resim2:Sporun Resim4: Korona Resim3:Elektirik 

sorunu önemi virüsle mücadele tüketimi 

 
3- PROBLEM ÇÖZÜMÜ 

Projemiz spor hareketleriyle çıkan enerjiyi temizlikte 

kullanacak sistem buldu. Projenin hayata geçirilmesi için daha önce 

yapılmıĢ projeleri ve çalıĢmaları taradık. Ve literatür taraması sonucunda 

bazı verilere ulaĢılmıĢtır. Piyasada dezenfektan püskürtme sistemlerinin 

çeĢitleri olduğunu gördük. Bizim projenin özgün kısmı kendi ürettiğimiz 

elektrikle sistemi çalıĢtırdık. Projede kollu çarka regülator dinamo 

motoru yerleĢtirilecek, öğrenci çarkı döndürecek ortaya çıkan hareket 

enerji elektrik enerjisine çevrilecek ve elektrik aküde toplanacak. 

Çevirme hareketinde akü kendini dolduracak. Aküdeki anahtar ve 

diyot ile enerji kontrolü sağlanacak. .Aküye ara kablolarla mini su 

motoru bağlanacak, su motorunun1.hortumu dezenfektan dolu 

bidondan dezenfektan alarak 2.hortuma gönderecek. Çarkı çevirip 

anahtarı açınca 2.hortumdan dezenfekten püskürtme ucuna gelecek 

öğrenci okul eĢyasına dezenfektan püskürterek eĢya temizlenecektir. 

Sistemde görevini anlattığımız kullanılan malzemeler: Kollu çark 

(resim5) ,6VRegratörlü dc Motor(resim6),12v1.3Amper Akü(resim7), 2 adet 

krokodil kablo(resim8),1 adet diyot(resim9),anahtar(resim10),ara kablo,12v 

su dalgıcı(resim11), su hortumu(resim12), püskürtme ucu(13), dezenfektan 

ĢiĢesi (14) 
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Resim5 Resim6 Resim7 Resim 8 Resim 9 
 

Resim 10 Resim 12 Resim 13 Resim 14 

 
 

4- YÖNTEM 

Projemizde portatifini kurarken araĢtırma-geliĢtirme, deney -gözlem 

yöntemlerini uygulanarak tasarım çözümlenmiĢtir. Bu yöntemle 

piyasada bulunan elektronik bileĢenler bir araya getirilmiĢtir. 

Yöntemde bileĢenlerin kolay bir araya gelmesi ve ekonomik olması ve 

birbirleriyle uyumlu çalıĢması temel prensibimizdir. ÇalıĢmalarda 

uzman kiĢilerle konuĢulmuĢ, internet araĢtırması yapılmıĢtır. Ayrıca 

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği obeziteyle mücadele ve okulum 

temiz projesinde katılmıĢ olacaklar. Afyonkarahisar ili Emirdağ 

ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 6.-8. sınıfları çalıĢma grubu 

alınmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerinin okullarının temizlik ve 

hijyenine iliĢkin olumlu görüĢe sahip oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(Yılmaz ve Yılmaz, 2014). 

 
5- YÖNTEM AŞAMALARI 

Resim15:düz zemin üstüne aparat yerleĢtirildi. 

Resim16: 6 voltluk Regülatörlü dc motor aparata yerleĢtirildi. 

Resim17:6 voltluk Regülatörlü motora kollu çark yerleĢtirildi. 

Resim 18:Akü ile dinamo arası bağlandı. 

Resim19: Aküye anahtar bağlandı. 

Resim20:Aküye diyot ve Krokodil kablolar bağlandı 

Resim21:12V su motoruna ara kablo bağlandı. 

Resim 22: Su motoru monte edildi, hortumları bağlandı. Hortuma uç 

takıldı. 

Resim 23: Plastik aparatların montajı yapıldı. 

Resim11 
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Resim 15 Resim 16 Resim 17 Resim18 Resim 19 
 

Resim 20 Resim 21 Resim 22 Resim 23 

 

6- YENİLİKÇİ (İNOVAKTİF ) YÖN 

Faraday tarafından 1831 yılında bulunan dinamo elektrik enerjisi 

tekere temas ettirilerek üretilmiĢtir (Karakurt, Gönüllü ve ÖztaĢ, 2009). 

Ayrıca önce bulunan pedal yardımıyla elektrik enerjisi üretebilecek ve bu 

mekanizmayı kolaylıkla taĢıyarak istenilen mekânda birçok önemli cihazı 

çalıĢtırabilecek elektrik enerjisi üretilmesi düĢünülmektedir (Murat ve 

Karacan, 2009). GeçmiĢte bulunan pedalla elektrik üretme sisteminden 

ayıran yenilikçi ve özgün yönümüz Ġnsan enerjisini kolla ortaya çıkarılması, 

ayrıca ortaya çıkan bu elektriği dezenfektan püskürtme sisteminde 

kullanılması. Piyasada olan dezenfektan püskürtme aletlerinden farkı 

kullanılan malzemeler bizim ülkemizde üretilmesi, ucuz olması ve enerji 

tasarruflu olmasıdır. Projemizin diğer bir özgün yönü sistemimizin plastik 

eĢyalarını geri dönüĢümden elde edebiliriz. 

 
7- UYGULANABİLİRLİK 

Projemizde öncelik okullardır. Projemizin üretimi hayata 

geçerse uygulanabilecek alanlar okullar, kurslar, kamplar, yurtlar, 

spor tesisleri, hastaneler, alıĢ-veriĢ merkezi, parklar gibi yerlerdir. Bu 

projemiz uygun maliyetle üretilip tüm kurum ve kuruluĢların 

rahatlıkla alabileceği üründür. Ekonomik ve yerlilik önceliğimizdir. 

Millî eğitim Müdürlükleri, belediyeler gibi kurumlar alabilir. 
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Ülkemizin kendi ürünleriyle yapılabilir. Ürünümüz sorunsuz 

çalıĢmıĢtır. Prototipi gerçeğe maliyeti düĢük olarak geçirilebilir. 

Dezenfektan alerjisi olan var ise projenin risk kısmına girebilir. 

 
8- BÜTÇE VE TAKVİM 

 
Proje Maliyeti: 

 

MALĠYET OLUġTURAN ANA KALEMLER MALĠYET 

6 V Regülatörlü dc Dinamo Motoru 10 TL 

12 V 1.3 Amper Akü 55 TL 

12 V Dalgıç Pompa Motoru 25 TL 

2 Adet Krokodil kablo 4 TL 

1N5408 Diyot 0.50 TL 

50 cm Hortum 5 TL 

Elektrik devre anahtarı 2 TL 

Ara kablo 0.50 TL 

Sar konektör 1 TL 

Geri dönüĢümden elde ettiğimiz kutu ----- 

Geri dönüĢümden elde ettiğimiz püskürtme ucu ------ 

Çevirme için çark(herhangi bir tekerlek)  

TOPLAM MAKET ĠÇĠN MALĠYETĠ 103 TL 

 
Prototipte çıkan bu fiyatlara yakın bir oranda gerçek 

malzemeler çıkabilir. Dc motor ve Akü fiyatı artabilir. 

 
Proje Takvimi: 

Aylar ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım Kurulması √     

Literatür Tarama √ √    

Malzeme Temini   √ √  

Prototip OluĢturma    √  

Test    √ √ 
Sunum     √ 

 
9- PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ: 

Projemizde hedef kitlemiz öncelik öğrencilerdir, okulun belli 

bölümlerine yerleĢtirilerek okulda bulunan mülteci öğrencilerin ve 

dezavantajlı öğrencilerin sosyalleĢmesi ve eğlenmesi düĢünüldü. 

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyelere bağlı kurumlar parklar, 

bahçeler, yurtlar, spor merkezleri, hastaneler ve toplu yaĢam 
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alanlarındaki kiĢiler yani Korona’dan korunmak ve spor yapmak 

isteyen her kesime yönelik bir üründür. 

10- RİSKLER: 

Elektrik sisteminde kısa devre olur ise sistem çalıĢmayabilir. 

Kullandığımız dezenfektana alerjisi olan insanlara yan etki yapabilir. 

 
11- PROJE EKİBİ: 

 
TAKIM LİDERİ: Muhammet Ali SEVİNDİK 
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13- EKLER 

Ek1 Projemizin tamamlanmıĢ ve çalıĢır hallerini gösteren 2 adet resim. 
 

 

 

Ek2: Projemizin Video Bağlantısı: 

https://www.youtube.com/watch?v=bYMSLG7IG6w 

https://www.youtube.com/watch?v=bYMSLG7IG6w

