1

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ
YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: ENGELLİ DOSTU
PROJE ADI: ENGELSİZ ÖZEL EĞİTİM SINIFI
TAKIM ADI: ÜRETEN BEYİNLER
Başvuru ID: 45980
TAKIM SEVİYESİ: ORTAOKUL

2

İçindekiler
1.

Proje Özeti (Proje Tanımı)...........................................................................................................3

2.

Problem/Sorun: ..........................................................................................................................4

3.

Çözüm.........................................................................................................................................4

4.

Yöntem .......................................................................................................................................5

5.

Yenilikçi (İnovatif) Yönü..............................................................................................................6

6.

Uygulanabilirlik ..........................................................................................................................7

7.

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

8.

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

9.

Riskler .........................................................................................................................................8

10. Kaynaklar....................................................................................................................................9

3

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Özel eğitim sınıfı; Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi
gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve
özellikleri göz önünde bulundurularak, özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak
oluşturulmuş sınıflardır.
Bedensel yetersizlik; İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten
dolayı bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi durumudur. ‘‘Sahip olduğu engel nedeni ile aktiviteleri gerçekleştirememeleri,
önemli mutsuzluk nedenleri arasındadır’’. (MEB,2020)

ŞEKİL-1 Örnek Özel Eğitim Sınıfları

Özel eğitim sınıfında bedensel yetersizliği olan öğrencilere hareket kabiliyeti
kazandırmak, bireysel olarak öğretmenine ihtiyaç duymadan, sınıf içindeki donanım araçgereçlerine ulaşabilmesini, etkinliklere katılabilmesini sağlamak ve buna bağlı olarak
öğretmenin öğrencileri ile daha etkili, verimli zaman geçirmesi amaçlanmıştır.
Projemiz bu amacına, sınıf tavanına kurulacak mekanik bir sistem olan, tavanın 4
kenarını çevreleyecek şekilde bükümlü DKP saçtan ray monte edilerek, ray üzerinde ileri geri
hareket edecek olan makara sistemi, iki adet rulmanın metal bağlantı çubuğu ile çelik halata
birleştirilip, tavandaki raylı makara sistemi ve çelik halat ile öğrencinin giyebileceği interaktif
vücut kıyafetiyle birleştirilerek ulaşacaktır.(Şekil -2)

ŞEKİL-2

ŞEKİL-3
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İnteraktif vücut kıyafeti; Çelik halat askıyı tutacak olup askıdan aşağı omuzlardan inen,
öğrencinin göğüs, bel ve uyluk kemiği ortasına gelen arkadan açılıp kapanan kemerler ile
öğrencinin dengeli bir şekilde ileri geri bireysel hareket kabiliyeti kazanması
beklenmektedir.(Şekil-3)
2. Problem/Sorun:
Öncelikli olarak hatırlanması gereken ve asla unutulmaması gereken önemli ayrıntı,
bedensel yetersizliği olan çocukların, sadece birer “çocuk” olduğudur. Sınıf içerisinde diğer
çocuklar gibi bireysel hareket, sosyalleşme ve potansiyellerini gösterme ve eğitim-öğretim
olanaklarından yararlanmaya ihtiyaçları vardır. Bedensel yetersizlikten etkilenmiş özel
gereksinimli öğrencilerle ilgili,
-Sınıf içinde bağımsız hareket edemedikleri,
- Sınıf içindeki etkinlik köşelerinden yeterince faydalanamadıkları,
-Bağımsız hareket edemedikleri ve pasif kaldıkları için arkadaşları ile sosyalleşemedikleri,
-Sürekli oturur pozisyonda kaldıkları için obezite tehlikesi,
-Fiziksel aktivitelerin yapılmaması nedeniyle fizik tedavi egzersizlerinin yetersiz kaldığı,
-Mevcut yürüteç ve tekerlekli sandalyelerin çok yer kaplaması,
-Öğretmenlerin 20 metre karelik sınıf içerisinde 8 öğrenci ile aynı anda ilgilenemedikleri,
bireysel gelişimlerini destekleyici verimli çalışmalara yeterli zaman ayıramadıkları,
-Belirtilen sorunlar
gözlemlenmiştir.

nedeniyle

öğretmenlerin

mesleki

doyum

sorunları

yaşadıkları

Yukarıda belirtilen sorunları genel olarak karşılayacak tek bir çözüm bulunmamaktadır.
Mevcut kullanılan walker, uzay terapisi, kafo(Knee Ankle) sınıf içindeki sorunları
çözmemektedir. Bu araçların mevcut özelliklerinin olduğu, maliyetinin düşük, kurulumunun
kolay,öğretmene ve yardımcıya ihtiyaç duymadan bireysel hareket etmesine imkan sağlayan
iyileştirmelere ihtiyacı vardır.
3. Çözüm
Belirlenen problemin çözümü için, sınıf tavanına kurulacak mekanik sistem ve öğrencinin
üzerine giyeceği interaktif vücut kıyafetinden yararlanılabilir. Öğrenci oturduğu yerden kalkıp
sınıfın çevresindeki dolap, sınıf tahtasına, oyuncağa ulaşma, başka masaya geçme, egzersiz
yapmak vb istediğinde, öğretmeni yardımı ile bacaklarını,belini,göğüs kısmını saran kemeri
giyer ve vücuduna göre ayarlanmasının yapılması beklenir .Vücuda giyilen kıyafet başımızın
üstündeki askıyla çelik halata bağlanır.Çelik halat tavandaki raylı sisteme yürüyen makara
sistemi ile monte edilir.Tavandaki raylı sistem sınıf tavanının 4 kenarını saracak şekilde
tavana monte edilir. ‘‘Eğitim-öğretim programlarına katılmak, meslek sahibi bir birey olmak
ve bu konudaki amaçlarına ulaşabilmek her birey gibi bedensel yetersizliğe sahip bireylerin
de temel haklarındandır’’ (MEB 2020). Toplumumuzda, bedensel yetersizliğe sahip bireylerin
(yürüme, ayağa kalkma), özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sınıf içinde bireysel hareket
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kabiliyeti kazandırılması ve
öngörülmektedir.

öğretmenlerinin öğrencileri ile etkili vakit geçirmeleri

4. Yöntem
Projemizde mekanik sistem iki kısımdan oluşmaktadır. Projemiz, mühendislik tasarım
ilkelerine dikkat edilerek tasarlanmıştır. Tavana kurulan mekanik sistemden alınan kesit ve
prototip Şekil-4 da görüldüğü gibidir. Ray kısmı, yüksek ağırlığı taşıması için 3mm bükümlü
DKP sacdan imal edilmiştir. Çelik halat metal bağlantı çubuğuna kaynak işlemi ile ‘‘T ’’şekli
olacak şekilde tutturulmuştur. T şeklindeki bağlantı çubuğunun sağına ve soluna 6304
numaralı dış çapı 52mm olan ince halka bilyeli rulman ile kaynak yapılır. Sınıf tavanının
kenarlarından içeri 80 cm girilerek raylı sistem 75cm aralıklar ile 50*5vida ile 6mm delik
açılarak tavana monte edilir.

ŞEKİL-4 Ray ve Tekerlek Teknik Çizimi
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İnteraktif vücut kıyafeti tasarımı ŞEKİL 5- de fizik tedavi uzmanları ve özel eğitim
sınıfı öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda vücuda bağlanacak kemerlerin sağlık,
ergonomik, pratik olacak şekilde hazırlanmıştır.Göğüs kısmındaki kemer esnek,hava alan bir
kumaştan yapılıp ,arkadan emniyet kemeri ile kilitlenir. Bel ve uyluk kemiğinin ortasındaki
kemerler çelik balenli ortopedik kemer ile ayarlanabilirdir. Vücuttaki kemerler omuzdan
ayarlanabilirliği sayesinde kişiye göre uyarlanabilir. Çelik askı çelik halat ile tavandaki
sisteme bağlanır.(Çelik halatın askı ile bağlantı kısmında çelik yay ile esnemesi sağlanır)

ŞEKİL-5 İnteraktif Vücut Kıyafeti

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz özel eğitim sınıflarında yürüme konusunda bedensel yetersizliği olan
öğrencilerin sınıf içindeki donanım araç gereçlerinin yetersiz olduğu, yürümeye yardımcı
walker, baston gibi basit, sınıfta çok yer kaplayan araçların kullanılmadığı, öğretmenlerinin
yardımıyla yürüdükleri tespit edilmiştir. Felçli hastalar için hastane ve evlerinde motor
mekanizmalı tavana monte edilen sistemlerin maliyetinin yüksek olması ve öğrencilerimizin
destek ile yürüyebildiklerinden dolayı projemizin özgünlüğüne dikkat çekmektedir.
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Projemiz bireysel hareket kabiliyeti kazandırmak için sınıf tavanındaki sistem ile,
öğrencinin ihtiyaç halinde kullanabileceği, öğretmen desteği olmadan yürüme egzersizleri
yapabilmelerini sağlayacaktır. Fizik tedavide uygulanan egzersizler bu sistem sayesinde sınıf
içinde yapılabilecektir.
Projemizi özgün kılan, Türkiye’de mevcut özel eğitim sınıflarda böyle bir sistemin
olmamasıdır. İnşa edilecek özel eğitim okullarında, sınıflarında bu sistemin basit bir şekilde
kurulması önerilmektedir. Sistemi oluşturan donanımsal parçalar DKP sactan ray, rulman,
çelik halat, askı,çelik balenli kemer,esnek sentetik kumaş,emniyet kilitleridir.
6. Uygulanabilirlik
Projemiz için yapılan araştırma, inceleme ve görüşmelerden elde ettiğimiz sonuç
tasarlanacak sistemin kurulumunun kolay olması, sorunu basit şekilde çözmesi, maliyetinin
düşük olması uygulanabilirliğini arttıracaktır. Malzemelerinin kolay temin edilmesi, sınıflara
kolay monte edilmesi, ihtiyaç halinde kullanılabilir, sınıf dışı alanlarda kurulabilir olması
uygulama için kolaylık sağlamaktadır.
Özel eğitim sınıfı donanım malzemelerinde benzer ya da alternatifi olmadığından ticari
ürüne dönüştürülüp ülke ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini bütçesi 540 TL’dir. Projemiz en az maliyetle uygulanabilir
durumdadır. Aşağıdaki tabloda projemizde kullandığımız malzemeler, malzemelerin adedi,
maliyeti ve kullanım alanı verilmiştir.
MALZEME
ADI

KULLANIM
ALANI

BİRİM

MİKTAR

BİRİM
FİYAT

TUTAR

Bilyeli rulman
50x5 mm vida
3 mm DKP saç
Çelik Halat
Askı
Emniyet kemeri
kilidi

Raylı sistem
Tavan
Raylı sistem
Bağlantı
Bağlantı
İnteraktif vücut
kıyafeti

Adet
Adet
Metre
Cm
Adet
Adet

2
13
18
150
1
2

15 tl
0,385 tl
11,1 tl
0,34 tl
15
20

30 tl
5 tl
199,8 tl
50 tl
15
40 tl

Çelik balenli
ortopedik grup

İnteraktif vücut
kıyafeti

Adet

1

200 tl

200 tl
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Not :Yukarıda tahmini maliyet hesabı yaptığımız tablo, projemizin 20 metre karelik bir
alana uygulanması için gerekli olan maliyettir.Prototipimiz kendi imkanlarımız ile yapılmıştır.

Projemizin zaman planlaması aşağıdaki görseldeki gibidir.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Özel eğitime ihtiyaç duyan, sınıf içerisinde tek başına hareket edemeyen ve bir yere
ulaşmak için öğretmeninin yardımına ihtiyaç duyan öğrenciler ile özel eğitimde görev yapan
öğretmenlerimiz hedef kitlemizi oluşturmaktadır.
9. Riskler
Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek riskler, aşağıdaki etki matrisinde gösterilmiştir.

ETKİ

OLASILIK

Az

Az

Normal

Çok

Öğrencinin kurulan sistemi
kullanmak istememesi

Bedensel engeli
olmayanların
kullanması
Sınıfın içinde dağılan
oyuncaklar

Sınıfların fiziki
yetersizliği

Normal Öğrencinin fiziksel
yapısına uygun olmaması
Çok

Öğrencinin
takamaması

kemerleri

Çelik halatın yeterince
esnememesi

Sınıf tavanının fiziki
olarak yeterince sağlam
olmaması
Rulmanların rayda
ilerlememesi

Üreten Beyinler takımı olarak tüm bu risklere çözümler bulmaya çalışıyoruz.
Rulmanların ray üzerinde ilerlememe durumu için rayları gres yağ ile yağlayıp ilerlemesi
sağlanacak, sınıfların fiziki yapısında iyileştirme ve tavanda sağlamlaştırma işlemleri yapılıp,
halatın yeterince esnememesi halinde halat ucundaki yay uzunluğu arttırılacaktır. Özel eğitim
öğrenci ve öğretmenlerine projemizin kullanımı,önemi ile ilgili bilgilendirme yapıldığında
isteksizliğin,gereksiz kullanımın önüne geçilmiş olacaktır.
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