
1 
 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 
FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 
 
 
 
 
PROJE KATEGORİSİ: Engelli Dostu 

PROJE ADI: Yüzmeye Engel Yok! 

 
TAKIM ADI: Gen Takımı 

 
Başvuru ID:74585 

 
TAKIM SEVİYESİ: Ortaokul  
 
 

 



2 
 

 

 

İçindekiler 

1.Proje Özeti………………………………………………….2 
2. Problem / Sorun ...................................................................2 
3. Çözüm ..............................................................................2 
4. Yöntem .............................................................................4 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ........................................................5 
6. Uygulanabilirlik ...................................................................5 
7. Tahmini Maliyet ...................................................................5 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi......................................................6 
9. Riskler ..............................................................................6 
10. Kaynaklar .....................................................................6 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Projemiz hedef kitlesi olan fiziksel engellilere yüzmeyi öğretmek ve yüzmekten 
korkmamalarını sağlamayı amaçlanmıştır.Yaptığımız bu proje hem engellileri sosyal 
hayatla iç içe yaparken hem de bazı sağlık sorunlarına kalıcı çözüm 
bulmaktadır.Türkiye de yapılan araştırmalar bizlere engellilerin daha arkaplanda ve 
sosyal hayatta çok fazla bulunamadıklarını göstermiştir**.Çözüm ürettiğimiz problem 
yüzmeyi bilmeyen ve korkan fiziksel engellilerin yüzmeyi öğrenememesi ve sosyal 
hayatta arkaplanda kalmasıdır.Bulabildiğimiz çözüm ise 4 uzuvu olan, su geçirmeyecek, 
suda yüzebilecek ve doğaya en az zararı veren bir robottur. Piyasada bulunan ürünlerin 
aksine sadece engellileri hedef alan yenilikçi ve özgün olan projemize herhangi bir şekil 
veya düşünceyle benzeyen bir çalışma bulunmamaktadır.  
 

2. Problem/Sorun: 
Projemizin açıkça ele aldığı problem engelli insanların sosyal hayatta daha arkaplanda 
bulunmasıdır. Bizim projemiz ise popüler spor dallarından biri olan yüzmeyi fiziksel 
engelli kişiler için daha kolay hale getirmekle kalmıyor hem de bir takım sağlık 
sorunlarına çözüm getiriyor.2021 Şubat Ayında yapılan sayıma göre Türkiye’de 0-4 yaş 
aralığında 33.185, 5-9 yaş aralığında 91.059, 10-14 yaş aralığında 122.807, 15-19 yaş 
aralığında 134.078, 20-24 yaş aralığında 147.358… engelli kişi bulunmakta* ve bu 
kişilerin sadece %0,05’lik dilimi sporlarla ilgilenebilmekte.** Biz de bu projemiz ile 
fizizksel engelli kişilerin hayatlarını daha kolay ve konforlu bir hale getirmek, onları 
sosyal hayata geri kazandırmayı planladık. 
 

3. Çözüm  
Projemiz yüzme alanında fiziksel engellilerin yüzmesini sağlamaktadır. 
Projemiz fiziksel engellilerin sosyal hayata geri kazandırılabilmesi için 4 adet uzuvu 
olan, su geçirmeyen, suda batmayan ve doğaya en az zararı veren bir projedir.Üstüne 



3 
 

uzanılıp her bir uzuva bacaklar ve kollar konulabilmektedir.Köpük, plastik kelepçe, 
plastik parçalar, açma-kapama tuşu, kablo, hortum, sprey boya, 6 adet dc motor, 2 adet 
pervane ve toplamda 8 adet pil kullanarak su geçirmeyen ve batmayan bir prototip 
yaptık.  
Şekil-1 3D çizim 

 
 
 

Şekil-2 Devre Şeması 
 

Şekil-3 Malzemeler Ve Prototip 
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Şekil-4 Prototip 

 
 
 
 Şekil-5 İç Mekanizma 
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4. Yöntem 
 Projemizi yaparken öncelikle suda batmamasını sağlamak için köpük parçaları plastik 
parçaların girebileceği şekilde kesip plastik kelepçe ile bağladık. Daha sonra plastik 
parçaları düzgünce kesip iç kısımlarına pil yuvası ve bağlantı kabloları taktık, 2 adet dc 
motor taktık. Dc motor kısmına yuvarlak çarklar taktık ve ucuna demir çubuk taktık. Bu 
şekilde yüzme hareketlerine en yakın benzeyen şekli yapmış olduk. Plastik köpüğe 
yapıştırdık. Bunu 2 defa yaptık ve böylece hem kollar hem bacaklar olmak üzere toplamda 
4 adet plastik uzuv yapmış olduk. Plastikleri su geçirmemesi için silikonla 
kapladık.Uzuvların üst kısmına kolların ve ayakların koyulabilmesi için yarıya kesilmiş 
hortum parçası koyduk. Kablolar aracılığıyla açma-kapama tuşu taktık ve son olarak ileri 
gitmesi için robotumuza 2 adet dc motor taktık ve pil yuvasına bağladık.Projemizin 
prototipi test edilmiş, yapılan tüm testlerden (batma, su geçirmezlik vb.) geçmiştir. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizin yenilikçi (inovatif) yönü piyasada bulunan ürünlerden farklı olarak 4 adet uzuvu 
bulunmasıdır. Ayrıca engellileri hedef alan tek projedir. Projemiz insan yüzme hareketlerine 
en yakın benzeyen ve bunu simule edebilen, böylece fiziksel engellilere akılda kalıcı 
hareket kabiliyeti katabilmektedir.Korkan engelli kişilerede son derece konforlu ve güvenli 
bir deneyim yaşatmaktadır.  

 
 

6. Uygulanabilirlik  
Yaptığımız bu proje düşük maliyetli ve kolay bir şekilde üretime geçirilebilecek, ticari 
bir ürün  olarak kullanılabilecektir. 

 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin Tahmini Maliyeti 
Malzemeler: 
1Plastik Köpük:100₺+  
2. 6 Adet Dc Motor:350₺+  
4Devre ve devre parçaları:200₺+  
5.Silikon:20₺+  
6. Bağlantı Kabloları:100₺+  
7. Plastik Parçalar: 50₺+ =Toplam 820₺  
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Projemizin Tahmini Zamanlaması: 
 

Faaliyet Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran  

1. Proje takımının kurulması X  X         

2. Proje konusunun belirlenmesi X X  X       

3. Proje takviminin hazırlanması   
 

 X       

4. Literatür taranması X X X  X     

5. Prototipin/demonun değerlendirilmesi        X X X 

6. Ön Değerlendirme Raporunun hazırlanması    X  X X     

7. Proje detay raporunun hazırlanması           X 
  

 
 

 
 
 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef aldığı kullanıcılar yüzmeyi bilmeyen, çekinen veya korkan fiziksel 
engelli bireylerdir.  

 
 

9. Riskler 

Çözüm Öncesi Çözüm Sonrası 

RİSK RİSKİN 
OLMA 
İHTİMALİ 

RİSK 
SEVİYESİ 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ RİSKİN 
OLMA 
İHTİMALİ 

RİSK 
SEVİYESİ 

Yüzerken 
dengenin 
kaybedilmesi  

Olası Orta Denge bozulduğunda veya robot 
ters döndüğünde çevreye sensör 
yardımı ile yüksek bir ses 
yayılması 

Olasılık dışı  Düşük 
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10. Kaynaklar  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73073/eyhgm_istatistik_bulteni_subat2021.pdf * 

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931801.pdf  
http://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/105  
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/handle/11363/272#sthash.CmHE9NaL.dpbs ** 

 
 
 

 


