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1.Projenin Özeti (Proje Tanımı) 

Günümüzde birçok öğrenci ve öğretmen astım, alerji ve kronik hastalıklarla başa 

çıkmak zorunda kalmaktadır. Sınıflarda kullanılan yazı tahtalarının silinmesi esnasında 

tahtayı silen öğrenci veya öğretmenin tebeşir tozunu solumasına sebep olmaktadır.  

Tebeşir astım ve alerjiyi tetiklemektedir. Tebeşir tozu yutulduğunda vücuda giren bu 

madde yabancı olarak algılanarak bedende ateşin yükselmesine neden olur ve antikor 

miktarını artırır. Ya da tahta kalem mürekkebinin elle temasında alerjik reaksiyonlar 

gerçekleşmesine sebebiyet verebilmektedir. Uygulamak istediğimiz projede uzaktan 

kumandalı silginin yazı tahtasına monte edilerek, el değmeden ve tamamen elektronik 

şekilde ya da pille çalışan mekanızmayı tahta silgiye yerleştirerek tahtadaki yazıların 

silinmesini sağlamasını düşünüyoruz. Bu tasarlayacağımız  uzaktan kumandalı tahta-

silgisi sadece ilkokullarda değil özel gereksinim gerektiren bireylerin okullarında da 

kullanılacaktır. Okullarda gelişen teknoloji ile beraber akıllı tahtalar bulunmaktadır. 

Tasarladığımız bu ürün sayesinde bireyler tahtanın yanına giderek zaman kaybı 

yaşamadan, kıyafetlerini kirletmeden, tebeşir tozu ve kalem mürekkebine temas etmeden 

silme işlemini yapabilecekler.  

 

 

         

 
ŞEKİL 1. Tasarladığımız yazı tahtasına monte edilmiş uzaktan kumandalı silgimiz 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

1800’lü  yıllarda  sınıflara  giren  kara  tahta maliyetinin ucuzlamasıyla kullanım alanını 

yaygınlaştırmıştır. Öğretmenin verdiği sözel mesajları görsel hale getirmeye yarayan araç 

olan tahta, günümüzdeki teknolojik tahtaların atasıdır. Yazı tahtaları anlık materyal üreten çok 

yönlü araçlardır. Kullanım amacı sadece ders içeriğinin görselleştirilmesi ile sınırlı değildir.  

Öğretmenin  renkli  tebeşirlerle  yazı  yazması,  cetvel,  pergel  kullanması,  ilk  okuma  

fişlerini asması vb. pek çok amaç için kullanılır (Baytekin, 2004: 37; Gürsul ve Tozman, 

2010; Demirel ve Altun, 2007: 49; Yanpar, 2006: 95). 

Tebeşir, birbirine gevşek olarak bağlanmış çok ince toz halindeki kalsiyum karbonat 

mineralleri içeren bir çeşit kireçtaşından yapılmıştır ve ülkemizde ilk tozsuz tebeşir 1982 

yılında üretilmiştir. Tebeşirin hammaddesi kalsiyum karbonattır ve genellikle doğada 

kayaların üzerinden elde edilmektedir. Fakat doğal olarak yumurta kabuklarında, sümüklü 

böceklerin dış katmanında, incide bulunan bir madde, kayaların üzerinden toplandığında 

kalsiyum karbonata bazen alüminyum, silikon, manganez gibi farklı ürünler de karışabiliyor. 

Bu maddelerin bir arada durabilmesi için bazı doğal yapıştırıcı maddeler eklemektedirler. Bu 

maddelerden biride kazain maddesidir. Kazain süt proteinidir, süte alerjisi olan çocuklar için 

bunların akciğerlerden alınması tehlikeli olabilmektedir. Alerjik sorunları olan çocuklar 

tebeşir tozu tahrişini önlemek için okul tahtalarından uzak oturmaları gerekebilir. Sıklıkla 

sınıfların havalandırılması ve toz tutan kapalı zeminlerin ıslak paspasla tozlardan arındırılmış 

olması gerekmektedir.  

Bazı maddelerin solunum yolunu tahriş ederek astım yakınmalarının başlamasına veya 

artmasına neden olmaktadır.. Bunlar arasında tebeşir tozu da bulunur. Öğretim süresince 

tebeşir tozuna yoğun maruz kalma, bu toz parçacıklarının solunum yollarında duyarlılık artışı 

ve zaman içinde de hava yolu tıkanıklığına yol açmasına neden olabilir. Sonuçta meslek 

hastalığı olarak astım bronşit durumu gelişebilir veya var olan solunum yolu hastalıkları 

kronikleşebilir.”( Göğüs Hastalıkları Bölümünden Dr. Elif Altuğ Kolsuk ) 

 Okul hayatımızda, hepimizin tahtayı silerken tebeşir tozunu soluma veya tahta kalemin 

mürekkebinin elimize bulaşmasına şahit olmuşuzdur. Özellikle, ders anında tahtanın silinmesi 

zaman kaybına ve öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına sebebiyet vermektedir. Tüm bu 

sorunlardan, yazı tahtasının uzaktan kumandalı silgi ile silinmesi sayesinde hem öğrenci hem 

de öğretmen bu durumdan kurtulmuş olacaktır. 
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ŞEKIL 2.1.. Tebeşir ve tahta kaleminin kullanıldığı tahtalarla yakından temas eden   

                çocuklar 

 

 

            

         
      

         ŞEKİL 2.2.   Tebeşir ve tahta kaleminin neden olduğu alerjik reaksiyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

3. Çözüm 

Tahtaların öğrenci öğrenmelerine ve akademik süreçlere sağladığı katkısı çok fazladır.  

Dersi planlamak, bir göreve ilişkin işlem basamaklarını göstermek, yazım-çizim işlerini  

yapmak,  kalem-tebeşir  tutma  becerilerini  geliştirmek,  bir  süreci mantık içine sokmak, 

öğrencinin  dikkatini  çekmek,  algısını  canlı  tutmak gibi durumlar bunlar arasındadır. 

Ancak günümüzde kara tahtalar bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla 

yerini akıllı, dijital ve elektronik tahtalar yer almıştır. Verilerin yazılması ve 

saklanmasında büyük kolaylıklar sağlayan yeni nesil tahtalar öğrenci ve öğretmenlere 

zaman kazandırmakta ve derslerin daha zevkli geçmesini sağlamaktadır. Ülkemizde akıllı 

tahtaların yanı sıra hala beyaz tahta ve kara tahtalar kullanılmaktadır. Bu nedenle tahta 

kalemi ve tebeşir kullanımı bireylerde alerjenik durumlara yol açmaktadır.  

Astım, alerji gibi sorunu olan öğretmen ve öğrencilerin tahtaya çok fazla yaklaşmadan 

uzaktan kumanda sayesinde tahtayı silerek sağlıklarını korumuş olacağız. Öğretmen ve 

öğrencilerin sağlıklarını korumak amacıyla tasarladığımız uzaktan kumandalı silgi  

sayesinde astım, öksürük, hapşırma ve alerji gibi durumları ortadan kaldırarak ve daha 

kaliteli bir eğitim alacaklarını düşünüyoruz.  

Bu tasarladığımız projede okullarda bulunan tahtaya monte edilen bir çubuğun (sağa 

ve sola hareket edecek şekilde), üzerine yerleştirdiğimiz silgimiz (aşağıya ve yukarıya 

doğru hareket edecek şekilde) tahtadaki istenilen yazıları kolayca uzaktan kumanda 

sayesinde silebilecektir. Yazılarla dolu tahtada öğretmenin istediği yerleri silerek ve 

sürekli ayağa kalkmadan bu işlemi yapabileceklerdir..   

 

 

            ŞEKİL 3.  Uzaktan kumandalı silgimizin tasarımı 
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4. Yöntem     

      Buradaki gördüğümüz silginin içerisine yukarı ve aşağıya hareket ettiren mekanizma 

yerleştirilecek ve silgi tahtaya monte edilen uzun çubuğa yerleştirilecek.Silgimizi 

tahtamızın iki yanına alüminyum raylı levhaları sabitledik.Tahtamızın üst kısmına elektrik 

motoru üzerine sarılmış silindir şeklindeki alüminyum levhayı monte ettik. Bu silindirin 

iki yanına STD 8 M kayışına uygun dişli kasnaklar yerleştirdik. Tahtaya monte edilen 

çubuğumuzda ray sistemiyle sağa ve sola hareket etmesini sağlayan mekanizma 

bulunmaktadır.  

 

   
ŞEKİL 4.1. Uzaktan kumandalı  silgimizin monte edildiği tahtamızın önden ve          

arkadan    görünüşü 

 

                                    
 

ŞEKİL 4.2. Uzaktan kumanda                              ŞEKİL 4.3. Manyetik silgi 

 

 

       1 adet Arduino ATtiny85 Geliştirme Modülü , 2 adet 1K Direnç , 2 adet TIP120 

Transistör 1 adet 3×7 Delikli Plaket  , 2 adet 2 Pinli Klemens (Terminal Blok) kullanarak  

motor sistemimizi tasarladık. Bu devre 2 kanal ve 2 fonksiyona sahiptir. Ve her bir kanal bir 

fonksiyonu kontrol eder. Yani bir kanal bir ışığı diğer kanal ikinci bir ışığı veya pompa gibi 

bir cihazı. Eğer 3 fonksiyona ihtiyacınız varsa ATtiny85 üzerinde fazladan bir çıkış daha 

vardır ama giriş yoktur. Bu yüzden Alıcı ile olan kanal bağlantı sayısını arttıramayız ama 

kanallardan bir tanesini 2 fonksiyon, olarak kullanabiliriz. Böylece 2 kanal ama 3 fonksiyonlu 

RC anahtarımız olur.  Kumanda dan gelen PWM sinyali yaklaşık 1000 – 1500 -2000 
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değerlerine sahiptir.  Kumanda üzerindeki 3 pozisyonlu anahtarı kullanırsak bu üç değeri şu 

şekilde kullanabiliriz. 1400< ise kapalı, 1400 ile 1700 arasında ise bir fonksiyon açık 1700 

den büyük ise başka bir fonksiyon açık. Buradaki değerleri kullanmak şart değildir. Yani 

1700 değilde 1800 olabilir çünkü bu kısım 1500 ile 1900 arasında bir değere sahiptir. 

Sayfanın üst kısmındaki PWM sinyal testi programını Arduino üzerinde çalıştırdığımızda 

gördüğümüz değerlere göre ATtiny85 kodumuzu düzenleyebiliriz. 

 

 
                           Şekil 4.4.                                                        Şekil 4.5. 

 

 

 
 

 

                              Şekil 4 . 6 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde  teknolojinin gelişmesiyle tahtalar da gelişmiş ve sınıflarda akıllı tahtalar 

kullanılmaya başlamıştır  fakat ilk okuldaki sınıfların dikkatlerini dağıtmayacak bu akıllı 

tahtalarda tahta kalemi kullanıldığından öğrenciler tahtayla temas halindedir. Geliştirdiğimiz 

uzaktan sil-geç sayesinde kendini temizleyen tahtamız  ile ders sırasında hem sağlığımızı 

korumuş olacağız hem de zamandan kazanmış olacağız. Proje için kullanılacak tüm parçalar 

yerli ve milli kaynaklarımızdan faydalanılarak  yapılabilmektedir. Basit ve ucuz maliyetli bir 

düzenektir. Bütün öğrenci ve öğretmenlerin kolay ulaşıp kullanabilmesi özgün tarafıdır. 

Sınıflarda soluduğumuz havanın daha sağlıklı olmasının yanı sıra silme işleminin daha hızlı 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

  Yaptığımız araştırmalarda ülkemizde bu tür bir uzaktan kumandalı silginin olmadığını 

gördük.  

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Okul tahtası için tasarladığımız bu sistem okullardaki tüm kara ve beyaz tahtalarda 

kullanılabilir. Alerjenik durumlardan dolayı okula bir süre gidemeyen öğrencilerin bu 

durumlarını önlemek için bu sil geç projesini geliştirdik. Alerjenik durumlardan uzak 

durmak ve önlemek için projemizi günlük hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. 

Maliyetinin uygun olması sayesinde  pek çok okul ve sınıfta kullanılabilir.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                   MALZEME ADI                              FİYAT 

 Manyetik tahta silgisi  10 TL 

Kalın şerit bant 100 TL 

Uzaktan kumanda (üstünde yön gösteren 

çizgiler) 

50 TL 

Özel tasarlanmış motor sistemi 

 

400 TL 

Galvaniz silindir ( 2 adet) 100 TL  

Pil (2 adet)  10 TL 

TAHMİNİ MALİYET 670 TL 

 

Yukarıdaki  maliyet bir  defa yapılacak ve uzun süre kullanılabilecektir. Daha sağlıklı  bir 

hayat ve kaliteli bir eğitim için bu masraf yapılabilir 
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Danışman Öğretmen: Arzu UBAY 

 

AYLAR 

 

YAPILACAK  

İŞLER 

 

GÖREVLİ 

ÖĞRENCİLER 

 

YÖNTEM- 

TEKNİK 

 

 

 

ŞUBAT- MART 

-Fikir bulma 

-Yarışma başvuru 

-Kaynak tarama 

-Veri toplama 

-Proje ön 

değerlendirme raporu 

ve tanıtım videosu 

teslimi 

Sude Tuana GİRGİN 

Kerem Ege Kahya 

Ahmet Uras GÖK 

Esma Bade GÖK 

Zeynep Sare BAŞ 

Mehmet ÖNEN 

Ela YAZICI 

-Araştırma 

-Problem Çözme 

-Kaynak taraması 

-Beyin fırtınası 

 

 

 

NİSAN  

-Verilerin analizi 

-Beyin fırtınası 

-Planlama yapılması 

-Projenin 

detaylandırılması 

Sude Tuana GİRGİN 

Kerem Ege Kahya 

Ahmet Uras GÖK 

Esma Bade GÖK 

Zeynep Sare BAŞ 

Mehmet ÖNEN 

Ela YAZICI 

-Araştırma 

-Problem çözme 

-Kaynak taraması 

 

 

 

MAYIS- 

HAZİRAN 

-Robotik kolumuzun 

oluşturulması  

-Projemizin 

prototipinin yapılması 

-Projemizin detay 

raporunun hazırlanıp 

teslim edilmesi 

Sude Tuana GİRGİN 

Kerem Ege Kahya 

Ahmet Uras GÖK 

Esma Bade GÖK 

Zeynep Sare BAŞ 

Mehmet ÖNEN 

Ela YAZICI 

-Gösterip yaptırma 

-Üretim 

-Yaparak yaşayarak 

öğrenme 

-Test etme 

-Deneme 

-Uygulama  

 

 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 

-Finale kalan 

projelerin açıklanması 

-Proje prototipinin 

denenmesi, revizyonu 

-Projemizin afişinin 

hazırlanması 

Sude Tuana GİRGİN 

Kerem Ege Kahya 

Ahmet Uras GÖK 

Esma Bade GÖK 

Zeynep Sare BAŞ 

Mehmet ÖNEN 

Ela YAZICI 

-Uygulama 

-Yaparak yaşayarak 

öğrenme 

-Geliştirme 
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8. Hedef Kitle  

        Bu projenin hedef kitlesi tebeşir tozu ve tahta kalemi mürekkebi gibi maddelere karşı 

intolerans gösteren, kronik astım hastası ya da alerjisi olan öğrenci ve öğretmenler 

kullanabilir. Bu tip rahatsızlıkların öğrencilerimizin öğrenim sürecinde engel teşkil etmemesi, 

onların eğitim hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla bu hedef kitle belirlenmiştir. Daha 

sağlıklı ve kaliteli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla geliştirdiğimiz bu uzaktan 

kumandalı silgimiz eğitimin bütün kademelerinde ve tüm sınıflarda da kullanılabilir. 

 

 

9. Riskler 

Tasarladığımız uzaktan kumandalı silgimiz pil ile çalıştığı için pilin bitme durumu 

yaşanabilir. Sınıflarda yedek pilin bulunması gerekmektedir. Silgimizi  hareket ettiren motor 

sisteminin kolay bozulacağını düşünmüyoruz. Geliştirdiğimiz uzaktan kumandalı silgimizin 

insan sağlığı üzerinde hiçbir zararlı etkisi yoktur. Silgimiz tahtaya monteli olacağından 

kullanıcılar için güvenlidir. 

 

 

 Kaynakça  

https://www.haber7.com/saglikli-yasam/haber/785249-ilkokul-ogrencileri-kanser-tehdidinde 

https://www.youtube.com/watch?v=VqpWdays_Yo    Erişim tarihi :25.05.2022 

http://projeokulu.com/proje-konusu    Erişim tarihi:  25.05.2022 

https://www.gelisenbeyin.net/kurgu-ogrenci-sorunlari-cozumleri.html  Erişim tar:26.05.2022 

Bayındır, N. Ve Arıcı, A.F. (2015) Sınıf tahtalarının etkili kullanımı üzerine bir araştırma. 

Ana Dili Eğitimi Dergisi,3(4), 74-83      Erişim tarihi: 02.06.2022  www.anadiliegitimi.com 

http://www.mustafatayar.com/kirtasiye-urunlerinde-tehlike/    Erişim tarihi:  02.06.2022 

https://www.aid.org.tr/kirtasiye-alerjisi/    Erişim tarihi:06.06.2022 

İşman, A.(2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme.Ankara:PegemA Yayıncılık  

Erişim tarihi:07.06.2022 

https://hisarhospital.com/kulak-burun-bogaz-hastaliklari-en-cok-ogretmenleri-ziyaret-ediyor/  

Erişim tarihi:07.06.2022  

https://www.kidsgourmet.com.tr/kirtasiye-malzemeleri-alerjik-reaksiyona-sebep-olabilir/ 

Erişim tarihi:07.06.2022 

Güneş, G. Ve Bozkurt Kopuz, E. Element Konsantrasyonları Marmara Fen Bilimleri Dergisi 

2018,4:373-382       Erişim tarihi:   07.06.2022      https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/624363 

https://www.haber7.com/saglikli-yasam/haber/785249-ilkokul-ogrencileri-kanser-tehdidinde
https://www.youtube.com/watch?v=VqpWdays_Yo%20%20%20%20Erişim
http://projeokulu.com/proje-konusu
https://www.gelisenbeyin.net/kurgu-ogrenci-sorunlari-cozumleri.html
http://www.anadiliegitimi.com/
http://www.mustafatayar.com/kirtasiye-urunlerinde-tehlike/
https://www.aid.org.tr/kirtasiye-alerjisi/
https://hisarhospital.com/kulak-burun-bogaz-hastaliklari-en-cok-ogretmenleri-ziyaret-ediyor/
https://www.kidsgourmet.com.tr/kirtasiye-malzemeleri-alerjik-reaksiyona-sebep-olabilir/

	1.Projenin Özeti (Proje Tanımı)
	2. Problem Durumunun Tanımlanması
	3. Çözüm
	4. Yöntem
	5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
	6. Uygulanabilirlik
	7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
	8. Hedef Kitle
	9. Riskler
	Kaynakça

