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GİRİŞ

•OKSİJEN OLMAZSA ÖLÜRÜZ! Tüm canlıların

birbiriyle etkileşimde olduğu, uzun ve kısa vade

de insan yaşamını etkileyen ekosistem yardım

istiyor. Duyarsızlıklar, çevre kontrolünde ve

denetimlerde yaşanan eksiklikler, çevresel

sürdürülebilirlik konusunda yaşanan bilinçsizlikler

nedeniyle ekosistemimiz nefes alamamaktadır. 

ÖZEL VAKIF OKULLARI



•Yakın zamanda ülkemizde denizlerde

yaşanan; ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen

kahverengi ve yapışkan madde olan müsilaj

deniz canlılarına zarar vermektedir. Bunun

sonucunda denizin içindeki popülasyon,

yoksun kaldığı güneş ışığı nedeniyle ihtiyacı

olan oksijeni alamayarak bu deniz canlıların

ölümüne neden olmaktadır.



•"Doğanın Doğaya Desteğini Esirgemeyeceği"

gerçeğinden ilhamla, rüzgâr enerjisini kullanarak onlara

oksijeni ulaştıracağımız bir sistem kurma fikri düşünüldü.

Oluşturacağımız bu sistem sayesinde onlara, rüzgârdan

aldığımız güçle oksijen sağlayıp, musilajin tüm direncine

rağmen en derin yerlerdeki ekosisteme nefes olmayı ve

musilajin olumsuz etkilerini engellemek hedeflendi.



DOĞAYI  DOĞAYLA
KURTARMAK

ÖZEL VAKIF OKULLARI

1
Rüzgâr enerjisi kullanılarak

çalışmaya başlayan

pervanenin hareketi ve

enerji aktarımını sağlayan

basit havalandırma sistemi

oluşturuldu. 

2
Verilen hava akışı

sayesinde yaratılan

dalgalanma ile yüzey

gerilimi kırıldığında sudaki

mevcut karbondioksit

dışarı atılıp; suyun ve suda

yaşayan bütün canlıların

ihtiyacı olan oksijen suyun

içerisine dağıtıldı.

3
•Aynı enerjiyi

aktardığımız başka bir

pervane ile de mikser

gibi yüzeyde ki müsilaj

oluşumu temizlenmeye

çalışıldı.

 



•Projemiz, sularda yaşayan canlıların

yaşamını sürdürebilmesi için gereken

oksijenin yaşanabilir düzeyde olması

için büyük akvaryumlarda uygulanan

bir filtreleme işlemi ile akvaryumda ki

oksijen sağlama döngüsünden yola

çıkarak müsilajdan etkilenmiş ve

temizleme çalışması ile yüzeydeki

müsilajdan arındırılmış bir göl, gölet,

baraj ve denizin içinde yaşayan

canlıların yaşamını sürdürmeleri için

azot ve fosfordan arınıp oksijene

ulaşmasını sağlamaktır. ÖZEL VAKIF OKULLARI



YÖNTEM

•PROJEMİZDE BİLİMSEL YÖNTEM BASAMAKLARI KULLANILIP,  DENEY,

UYGULAMA VE GÖZLEM YÖNTEMLERİ İLE HİPOTEZLER OLUŞTURULDU.

MÜSİLAJ PROBLEMİNİ AKVARYUMDAKİ HAVA MOTORUNU DENİZLERE,

GÖLLERE VB.  SU ALANLARINA UYGULAYARAK PROBLEMİ ÇÖZMEYE

KARAR VERİLDİ.  BU PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA KALAN HER ÜLKEDE

KULLANILABİLECEK, İNSANLIK YARARINA, EKONOMİK VE

UYGULANABİLİR BİR PROJE OLMASI ADINA; RÜZGÂR ENERJİSİ  İLE

YENİLENEBİLİR ENERJİ  OLUŞTURULMASI HEDEFLENDİ.  



•Rüzgâr enerjisi ile

başlayan pervanenin

hareketi ve aktarma

organlarıyla tüm parçaları

uyararak birbirine enerji

aktarımını sağlayan

uyarılar sayesinde

sürdürülebilir ve

yenilenebilir bir enerji

kullanarak enerji

depolanmış oldu

 



BULGULAR

•Çalışmada projemizi uyguladığımız küçük

boyutlu akvaryumumuzda, oluşturduğumuz

basit bir düzenekle rüzgâr enerjisi ile

canlılara nefes olduk. Yaşam kaynağımız

suyun temizlenebileceğini kanıtladık.

ÖZEL VAKIF OKULLARI



SONUÇ
•Yapılan çalışmaların öğrencilerde çevresel duyarlılık

yaratıp aktif öğrenmelerini sağlayacak ortam yaratma,

merak uyandırma ve deniz kirliliğine çözüm üretilip sosyal

sorumluluk yaratılacağına inanılıyor. Her fikrin

uygulanabilir olabileceğini, ülkemizin rüzgâr enerji

potansiyelinin kullanılabilir hâle getirilebileceği,

ekosisteme nefes olabileceği denendi. 

•Bunun deniz ve okyanuslarda uygulanması durumunda

ekonomik yükün hafifletilerek ekosisteme yardım

edebileceğimiz görüldü. Araştırmanın yüzen rüzgâr

paletleri ile sağlanabileceği düşünüldü.



ÖNERİLER
•Öğretmenler çevre ve ekosistemin faydaları konusunda

öğrencilere verdikleri eğitimleri gerçek hayatta

uygulamalarına olanak sağlamalı ve uygulamalı,

kıyaslamalı ve göstererek ekosistem gönüllülüğü teşvik

edilmelidir. Ülkemizde rüzgar enerjisi ile çalışan yüzen

paletlerde ki düzenek sayesinde elde edilen veriler

ışığında araştırma geliştirme yapılabilir. Ülke kaynaklarının

farklı alanlarda kullanımı, doğayı koruma ve ülke

ekonomimize katkılar sağlanabilir.



SERGİMİZDEN KARELER
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