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1. Proje Özeti (Proje Tanımı):

Projemizin amacı insanlığın tarih boyunca karşılaştığı çok tehlikeli iki tehdide
aynı zeminde çözüm bulmaktır. Bu tehditlerden biri hala hızla yayılmakta olan
covid-19 virüsü diğeri ise suyun bilinçsizce kullanılması sonucu oluşan
kuraklıktır. Projemiz bu iki sorunu hijyen ve su tasarrufu ile ortadan kaldırarak
tüm insanlık için tasarruflu ve mikroba karşı musluk ve bir sabun dispenseri ile çözüme
kavuşturmayı amaçlamaktadır. Projemizde kart olarak Arduino Nano, Arduino Nano’yu
kodlamak içinse Arduino IDE uygulamasını kullanmayı planlıyoruz. Projemizi oldukça
sade ve anlaşılır tutacağız.

2. Problem/Sorun:

Projemiz tüm dünyayı tehdit eden covid-19 virüsünün ve buna benzer mikropların yol
açtığı hastalıklara ve kuraklık problemini çözmeye odaklanmaktadır. Kuraklığı durdurmak
için ne kadar tasarruf yapılsa da bu yeterli olmamaktadır aynı zamanda coronavirus ve
diğer mikroplar önlemlerimize rağmen insanları hasta etmeyi sürdürmektedir. Yani
kuraklığı engellemek için daha fazla tasarruf yapmaya ihtiyacımız var Bu sebeple, hem
mikroplara karşı etkili hem de kuraklığı engellemesini düşündüğümüz musluğu ve köpük
dispenserini geliştirdik.
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3. Çözüm:

 Hepimizi ilgilendiren çok önemli iki problem vardır. Birincisi, toplumu ilgilendiren ciddi
bir tehdit olan kuraklıktır. Kuraklığa karşı ise alabileceğimiz en iyi tedbir tasarruftur.
İkincisi, çağlar boyu insanlığa ciddi sıkıntılar yaşatmış olan mikroplardır. Mikropları
etkisiz hale getirmenin en iyi yolu hijyendir. İşte bu yüzden projemizde, mikroplara karşı
verdiğimiz savaşta en önemli silahımız olan hijyeni ve kuraklığa karşıda en iyi tedbir olan
su tasarrufunu aynı çatı altında birleştirip bu büyük 2 soruna da aynı platformda çözüm
bulmayı amaçlıyoruz. Projemiz kuraklık sorununu, kullanıcının elindeki mikropları UV
ışını ile ortaya çıkararak bir kamera sensörü ile mikrop miktarını tespit edip ardından da bu
miktara göre yeterli olan en az tazyikte ve sürede suyu kullanıcıya ulaştıran ve bu sayede
fazla su kullanımının önüne geçen bir sistemle çözmektedir. Projemiz kapsamında
mikroplara karşı ise öncelikle kullanıcının elindeki mikropları yine UV ışını ile ortaya
çıkarıp kamera sensörü yardımıyla elindeki mikrop miktarını tespit eden ardından da bu
miktara göre yeterli oranda köpüğü kullanıcıya veren ardından da 20 sn sonra otomatik
olarak miktarına miktara göre yeterli olan en az tazyikte ve sürede suyu kullanıcıya
ulaştıran sonra da kullanıcının elini durulaması sağlanarak kullanıcının el yıkama
kurallarına uymasını ve elindeki mikrobu yeterince temizleyecek kadar köpük almasını
sağlayarak mikroplara karşı zafer kazanır
 

4. Yöntem:

Projemizde kart olarak Arduino Nano kullanmayı, Arduino Nano’yu da programlamak için
Arduino IDE kullanmayı planlıyoruz. Projemiz ilk olarak insanlar köpük almak için ellerini
uzattıklarında bunu bir kızıl ötesi(Takım tanıtım dosyası ve ÖDR de PIR sensörü olarak
bahsetmiştik ama daha ucuz olması açısından kızılötesi sensörü ile değiştirdik.) sensörü ile
algılıyor ve kullanıcının elindeki mikropları UV ışık yayan ve insan sağlığına zarar
vermeyen bir led ile ortaya çıkarıp bir kamera modülü ile de mikrop oranını buluyor
ardından bu orana göre köpük dispenseri yeterli miktarda köpük verdikten 20 saniye sonra
musluk mikrop oranına göre suyun tazyikini ve akış süresini ayarlayarak fazla suyun israf
olmasını önlüyor (Burada normalde suyun kanalizasyona gitmek yerine filtrelenerek bir
bidona doldurduğumuzu ön değerlendirme ve takım tanıtım dosyamızda söylemiştik fakat
filtreleme işinin pahalıya patlayacağından dolayı filtrelemeyi kaldırdık filtre olmadan
bidona pis bir su dolacağında ve bu pis suyu kullanamayacağımız dan bidonu da kaldırdık
o sebepten su normal kanalizasyona gidecektir.) ve sistem yeni bir kullanıcı gelinceye
kadar gerek olmayan elektronik parçalarını kapatıyor. Projemizin ilk olarak prototipi
geliştirilip prototip üzerinde eksikler ve hatalar giderilecektir ardından kalabalık yerlerde
tanıtımı yapılıp avm,benzinlik vb. yerlere pazarlanacaktır.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:

 Projemizin iki sorunu da aynı anda çözümleyecek olması ve insan sağlığına zarar
vermeyecek ölçüde UV ışını, sensör ve motor gibi teknolojinin yeniliklerini kullanacak
olmamız projemizin yenilikçi ve özgün tarafını ortaya koymaktadır. Projemiz bakteri
ölçüm cihazlarına göre mikrop miktarını hızlı, ucuz ve temassız bir şekilde tespit
edebilmekte ve bildiğimiz tasarruflu musluklara göre daha fazla su tasarruf
yapabilmektedir. Projemizi benzerlerinden ayıran en önemli özellikse UV teknolojisini
kullanıyor olmasıdır. Kullandığı UV teknolojisi sayesinde projenin maliyeti, projenin
geliştirme süresi büyük oranda azalırken projemiz çok daha hızlı çalışmaktaır.

6. Uygulanabilirlik:

 Projemizin ilk olarak prototipi geliştirilip prototip üzerinde eksikler ve hatalar
giderilecektir ardından kalabalık yerlerde tanıtımı yapılıp avm,benzinlik vb. yerlere
pazarlanacaktır. Projemizin hayata geçirilebileceğine kanıt olarak hareket sensörlü
musluklardan yola çıkabiliriz. Hareket sensörlü musluklarda bizim projemiz gibi elektrikle
çalışmaktadır fakat bizim projemizde artı olarak büyük oranda tasarruf amaçlanmaktadır.
Ayrıca projemizde hareket sensörlü musluktan farklı olarak mikroplara karşı savaşta
önemli bir rol üstleneceğine inanmaktayız. Bu nedenle projemiz kapsamındaki ürünün
hareket sensörlü muslukların yerine geçmesi olasıdır.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması:

Ad Adet Fiyat

Pompa 2 100 TL

UV led 1 20 TL

Arduino Nano Klon 1 60 TL

Kızılötesi Sensör 1 3 TL

Kamera Sensörü 1 150 TL

Köpük Dispenseri 1 50 TL

Musluk 1 200 TL

Transistör 2 2 TL

Toplam:  584 TL

 
Projemizin ortalama maliyetini gösteren tablo yukarıda belirtilmiştir. Projemizin maliyeti
parçaların daha hesaplısı kullanılarak azaltılabilir fakat bu sefer projenin kalitesi ve çalışma
doğruluğu sıkıntılarının yaşanabileceğini düşünüyoruz. Projemizin maliyeti, sensörlü
musluk ve köpük dispenserlerinin fiyatlarıyla da karşılaştırıldığında birbirine yakın
fiyatlarda olduğu görülmektedir. Bu durumun, kullanıcılar arasında projemiz kapsamındaki
ürünün tercih edilebilirliğini artıracağı kanaatindeyiz.
Projemizin ilk kıvılcımı yandığında tarihler 2021 yılının Mart ayını işaret ediyordu.O ay
içinde araştırmalarımızı tamamladık ve ardından kendimize bir plan belirledikten sonra
projemizi geliştirmeye başladık.Fakat projemizin tam anlamıyla bütünleşmesi 2021 yılının
Haziran ayında gerçekleşti. İleriki hedeflerimiz ise temmuz ayında malzeme tedariğini
gerçekleştirip Ağustos ve Eylül ayında ise projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Aşağıdaki tabloda ise  projemizin geliştirilme aşamaları verilmiştir.

Mart Mart-Haziran Haziran Temmuz Ağustos-Eylül

Fikir Bulma ve
Araştırmaların
Tamamlanması

Projeyi
Geliştirme

Projenin Bütün
Özelliklerinin
Oturması

Malzeme
Tedariği

Projeyi Hayata
Geçirme
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Projemiz kuraklıkla ve mikroplarla mücadele eden ülkelerde yaşayan insanlara hitap
etmekte olup projemiz kapsamında geliştirilen ürünümüzün kuraklıkla ve covid-19 gibi
mikroplarla mücadele eden ülkelere oldukça faydalı olacağına inanıyoruz.

9. Riskler:

Her ne kadar UV ışını vücudumuz için gerekli bir ışın olsada UV ışınına fazla maruz kalma
durumunda bazı deri ve cilt problemleriyle karşılaşılabilmektedir. İşte bu sebepten dolayı
projemizde eldeki mikrop miktarını tespit etmek için kullandığımız UV led çok az
miktarda da olsa etrafına yaydığı UV ışınlarına fazla maruz kalma durumunda bazı
hastalıklara yol açabilmektedir. Bu duruma engel olmak için kullanıcının işi bittikten sonra
gereksiz yere UV ışınına maruz kalmaması gerekmektedir. Ayrıca projemiz elektrikle
çalıştığından projemize fazladan bir maliyet eklemektedir. Fakat temiz suyun yeniden
üretilemeyen fakat elektriğin yeniden üretilebilen bir kaynak olduğunu düşünürsek suyu
tasarruf etmenin elektriği tasarruf etmekten çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
Projemiz hayata geçerken bir sorun olacağını düşünmüyoruz fakat bütçe konusunda bir
miktar sıkıntı yaşanabilir bu yüzden bir sponsor bulma veya bağış etkinliği yapma gibi
çözümler uygulanabilir. B planımız UV ışığının kullanıcının elindeki mikropları ortaya
çıkarmada yetersiz kalması halinde daha güçlü bir UV ışık kaynağı kullanmaktır.

1. İş
Pake
ti

2. İş
Pake
ti

3. İş
Pake
ti

4. İş
Pake
ti

5. İş
Pake
ti

6. İş
Pake
ti

Problemin
Belirlenmesi

Probleme
Uygun
Çözümün
Belirlenmesi

Çözümün
Hayata
Geçirilirken
Kullanılacak
Yöntemin
Belirlenmesi

Eksiklerin
ve Hataların
Tespiti
Projenin
Düzeltilmesi

Prototipin
Yapılması
ve Prototip
Üzerinde
Güncelleştir
meler
Uygulanmas
ı

Projenin
Hayata
Geçirilmesi
ve Tanıtımı
Yapılıp
Pazarlanmas
ı
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10. Proje Ekibi:

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya
Problemle İlgili

Tecrübesi

Ahmet Melih Biçer Takım Kaptanı Özel Akşehir Final
Ortaokulu

Yazılım,
Elektronik,
Mekanik

Ayşegül Biçer Danışman Akşehir Yıldırım
İlkokulu

Danışman
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