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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve 

korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, kişinin öncelikle 

kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkündür. Projemiz ile 

sağlığımızı korumak, sağlığımızla ilgili oluşmuş veya oluşma tehdidi olan hastalıkların tedavi 

edilmesinde alternatif olarak doktor ve fitoterapist eşliğinde aromaterapinin (bitkisel yağlarla 

tedavi) kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmekteyiz.  

Beden, zihin ve ruhtan ibaret olan insan, aromaterapiden her yönüyle 

faydalanabilmektedir. TeknoAktar Projesi; sakin ve huzurlu olmak, vücudu dengelemek, 

beden, beyin ve ruh bütünlüğünü sağlamak ve canlı/güçlü tutmak, duygusal ve ruhsal yönden 

daha iyi olmak için aromatik yağların doğru kullanımını ve yağlara kolay ulaşımı 

hedeflemektedir.  Projemizde kullanılacak bitkisel yağlar, fitoterapist ve eczacı desteğiyle 

belirlenerek, kullandığımız yağların tedavi alanları, yararları, yan etkileri, kullanılması riskli 

kişiler, kullanım bilgileri belirlenerek uzman kişilerle birlikte bir ön çalışma yapılmıştır. 

Bitkisel yağların kullanım alanları, aromaterapi, fitoterapi, bitkisel tedavi ile ilgili uzman 

kişilerce hazırlanan ve yayımlanan makaleler ve bu alanda basılmış kitaplar incelenmiştir.  

Projemizin hazırlık aşamasında tedaviye göre uygun yağın belirlenmesi en önemli kriter 

olarak seçilmiştir. Çünkü aromaterapide fayda zarar dengesini de kurmakta fayda vardır. Her 

ne kadar yan etkiler minimal düzeyde tanımlansa da bu tamamen zararsız oldukları anlamına 

gelmemektedir. O yüzden uygulayıcıların hekim olması ve ürünlerin de mutlaka konusuna 

hakim eczacı ve fitoterapistler gözetiminde verilmesi önemli bir faktördür. (3) 

Uzman kişilerin desteği ve yapılan araştırmalar ile yağlar belirlendikten sonra veriler 

kullanılarak bir mobil uygulama yapılmıştır. Mobil uygulamamız; Android İşletim Sistemi ile 

çalışan her türlü cihaza yüklenebilen, görsel zenginliğe sahip, her yaştaki bireyin kolaylıkla 

kullanabileceği, zengin içerikli ve seçilen bitkisel yağlarla ilgili kullanıcının bilmesi gereken 

her türlü bilgiyi içeren bir yazılımdır. Tablet yazılımının amacı; kullanıcıya görsel tasarım 

eşliğinde ihtiyacına göre bitkisel yağların seçimini sunmak ve bitkisel yağlarla ilgili yarar, zarar 

ve kullanım bilgisini vererek kişinin kendi tedavisinde rol almasını ve hastalığını kontrol 

etmesini sağlamaktır. Ayrıca yazılım programı stok bilgilerini de güncel olarak yağlardan 

sorumlu şirkete iletecek ve stok takibi yapılabilecektir. Bu yazılım, oluşturacağımız otomat 

sistemine monte edilecek tablet ekranında kullanılacaktır. 

Otomat sistemi, kolay kullanıma uygun, her bireyin rahatlıkla kullanabileceği şekilde 

tasarlanmış, içerisinde belirlediğimiz yağları barındıran, yazılımla ilişkili olarak kullanıcıya 

istediği yağı verebilen bir sistem olacaktır. Otomat sistemimizin amacı; kullanıcının tablet 

uygulamasından yaptığı yağ seçimi ile istediği yağa hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmasını 

sağlayarak aktarlarda da kullanımını gerçekleştirmek ve bitkisel yağların kullanımını 

yaygınlaştırmaktır. Otomat sistemi için piyasadaki çeşitli otomat sistemlerinin çalışma 

prensipleri, mekanizmaları ve tasarımları incelenmiştir. Tasarladığımız sistem, yazılımdan 

seçilen yağı, mekanizmadaki yağ raflarından, hareket kolları üzerindeki yağ getirme kutusuna 

alarak, kullanıcıya otomatik olarak sunmaktadır. Otomat sistemindeki seçilen yağı getirme 

mekanizması, 3 boyutlu yazıcıların X ve Y eksenlerinin çalışma prensiplerinin otomat 

sistemimize uyarlanmasıyla oluşturulacaktır. Böylece otomat sistemi çalışma prensibi olarak 

teknolojik donanıma sahiptir. Yazılım ve tasarım olarak da görsellik ön planda tutulmuştur. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Tamamlayıcı ve holistik tıp anlayışı içinde önemli bir yere sahip olan aromaterapi 

(bitkisel yağlarla tedavi), bitkisel tedavi ve doğal şifa yöntemidir. Aromaterapinin kökeni çok 

eskilere dayanmaktadır, nitekim İbn-i Sina uzun yıllar önce kitabında damıtma cihazının 

şemasını çizerek bitkilerin şifasını gün ışığına çıkarmıştır. Eski çağlarda sıkça kullanılan bu 

tedaviler, nüfusun ve teknolojinin artışıyla yerini bu bitkilerden üretilen elde edilmesi daha 

kolay ve daha ucuz sentetik ilaçlara bırakmıştır. Yıllar içinde mikroorganizmalar sentetik 

ilaçları tanımış ve direnç kazanmışlardır; ancak aromaterapi yağları mikroorganizmaların 

yapıtaşlarında bulunduğu için bunlara direnç kazanılması söz konusu değildir. Aromaterapide 

kullanılan yağlar ilaçlar gibi vücuda yabancı değildir, bizzat hücrelerimizin kendi zarı ve kendi 

yapıtaşları ile benzerlik göstererek etki etmektedir. Ayrıca tedavide verilen dozla yan etki 

yapabilecek toksik dozlar arasında binlerce kat fark olduğundan ve toksik doza ulaşacak kadar 

yağı satın almanız mümkün olmadığından bu tedavilerde yan etki yok denebilecek kadar azdır. 

(1) 

Ne yazık ki ülkemizde aromaterapi daha çok kozmetik ve masajla gündeme gelmiş, şifa 

olarak kullanımı yıllarca alternatif tıp olarak adlandırılmış, piyasada yeterince temiz (yan etki 

içerebilecek maddeler olmayan) tıbbi yağ bulamayışımız sebebiyle de doktorlar tarafından da 

fazla uygulanmamış ayrıca hekim ve eczacılar dışında işinin ehli olmayan kişilerce de suiistimal 

edilmiştir.(1) 

Günümüzde insanların doğal tedavi yöntemlerine yönelmesiyle birlikte, bitkisel yağları 

kulaktan duyma bilgilerle, internetten araştırdıklarına ve tavsiyelere göre kullandıklarını 

keşfettik. Bu durumda yağların bilinçsiz olarak kullanıldığını ve fayda sağlayacağı yerde 

sağlığımızın olumsuz etkilenmesine veya tedavinin gecikmesine sebep olduğunu gördük.(3) 

Aromaterapi aynı zamanda aromatik yağların kullanım sanatı olarak bilinmektedir. 

Çünkü, bireye özgü ihtiyaçlar ve sıkıntılar göz önüne alınarak formüle edilen karışımlarla 

yapılan özel bir terapi şeklini öngörmektedir. Bu kapsamda, her bireyin kendisine özgü bir 

hastalık ve rahatsızlık seyri olduğu için aromaterapi uygulaması da kişinin kendisine özel 

olmayı gerektiren özel bir terapi şeklidir. Aromaterapi, kişiye özel ve kişiye uygun olan tedavi 

uygulamasını gerektirebilmektedir. Tıpta her hastalığın teşhisi ve tedavisi ayrı uzmanlık alanı 

gerektiriyorsa, hastalığa göre bitkisel yağların kullanımı da alanında uzman kişilerce (eczacı 

veya fitoterapist) belirlenmelidir.(2) Ancak ülkemizde fitoterapist olarak çalışan kişilerin azlığı 

sebebiyle bilinçli kullanımın da sınırlı olduğu kanısına vardık. Fitoterapistlerin az olması 

bitkisel yağlarla tedavinin yani doğal tedavi yönteminin yaygınlaştırılmasına engel olmaması 

gerektiğini düşünerek fitoterapist eşliğinde hazırlanmış ve bitkisel yağların kullanımı ile ilgili 

gerekli bilgilerle donatılmış makinamızın fitoterapistin olmadığı alanlarda da 

yaygınlaştırılmasını hedefledik.  

3. Çözüm 

Modern yaşamın ve teknolojinin getirdiği olumlu etkilerle beraber ortaya çıkan pek çok 

olumsuz etkinin giderilmesinde, yeniden doğaya ve doğal olana dönüşün yaşandığı bir 

dönemden geçmekteyiz. Doğal yöntemlerle uygulanan tedavi, aromaterapi gibi uygulamaların 

önemi günümüzde yeniden keşfedilmeye başlanmıştır. (3) Bu gelişimlere kayıtsız kalmayarak, 

bitkisel yağlarla tedavinin önemini arttırmak ve uzman kişilerin kontrolü ile kullanımını 

yaygınlaştırmak için eski tıbbın tek ve doğal tedavi kaynağını teknolojiyle buluşturduk.  
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 Sağlığımızı korumak ve iyileştirmek adına faydalarının çok fazla olduğu bitkisel 

yağların bilinçsizce kullanımını önlemek, kişilerin hastalığına uygun olarak seçeceği yağın 

özelliklerini ve kullanım bilgilerini öğrenmesini sağlamak, herhangi bir kişiye sormadan veya 

araştırma yapmasına gerek kalmadan yağlara kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını 

sağlamak amacıyla makinamızı tasarlamaya karar verdik. Böylelikle bitkisel yağların; 

toplumda bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak, rahatsızlıkları önlemek ve hastalıkların tedavi 

edilmesine yardımcı olmak amacıyla yaygınlaştırılmasını hedefledik. Sağlıkta doğal olandan 

faydalanma ve “doğaya dönüş” ilkesinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak istedik. 

Projemizi, 6 ana başlık altında oluşturmayı planladık.  

1. aşama; projemizin içerik kısmında yağlarla ilgili çalışabileceğimiz fitoterapist, tıbbi 

aromatik bitki uzmanı ve eczacı olan kişilerin araştırılarak projemizin anlatılması ve çalışma 

teklifinin yapılması. 

2. aşama; fitoterapist, tıbbi aromatik bitki uzmanı ve eczacı belirlendikten sonra; en sık 

rastlanan ve tedavisinde en çok kullanılan rahatsızlıklar için bitkisel yağları belirlemek ve 

bitkisel yağların faydalarını, yan etkilerini, kullanım bilgisini, kullanım alanlarını ve 

fotoğraflarını, görsellerini hazırlamak. 

3. aşama; toplanan veriler doğrultusunda mobil uygulama yazılımını oluşturarak tablet 

uygulamasında kullanılacak programı içeriği ve görselleriyle birlikte tasarlamak. 

4. aşama; TeknoAktar makinemizin otomat sisteminin çalışma prensibini, yapısını, 

şeklini gösteren bir 3 boyutlu çizimini gerçekleştirmek. 

5. aşama; otomat sisteminin oluşturulması için gerekli parçaları ve elektronik donanımı 

toplayarak çalışması için gerekli olan elektronik devre sisteminin kurulması ve elektronik 

yazılımının yazılması. 

6. aşama; otomat makinesinin üzerine tableti mont ederek makine ile bağlantısının 

gerçekleştirilmesi. 

4. Yöntem 

TeknoAktar projemiz; eczacı ve tıbbi aromatik bitki uzmanı ile belirlenen yağlardan, bu 

yağların tedavi alanlarını, kullanım bilgisini içeren ve seçilen yağı otomata gönderen tablet 

yazılımından ve yağı kullanıcıya ulaştıran, yağları içinde barındıran elektronik devre kısmının 

yer aldığı otomat makinasından oluşmaktadır. 

Projemizde tedavide en çok kullanılan ve uzman kişilerce beraber belirlenmiş toplam 

36 tane bitkisel yağ kullanılacaktır. Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı Recep Tugay KAYGUSUZ 

ve  Eczacı Ümran TEMOÇİN İle 36 tane belirlenen bitkisel yağların tüm özellikleri, faydaları, 

yan etkileri, kullanım şekli ve sıklığı, görselleri birlikte yazılımın içeriği hazırlanmış ve 

programa eklenecek hale getirilmiştir.(2) (3) 

İçeriği uzman kişilerle birlikte belirlenen mobil uygulamamızda; giriş sayfası, tedavinin 

uygulanacağı başlıkların seçileceği ana sayfa, seçilen başlığa göre tedavinin uygulanacağı alt 

başlıklar sayfası ve bu başlıkların seçimi ile kullanılabilecek yağların ve yağ bilgilerinin 

bulunduğu sayfalar gelmektedir. Yağ bilgilerinin bulunduğu sayfadan seçilen yağ ile otomat 

makinesine sinyal gönderilmektedir. Bu bilgilerin ve sayfaların yer aldığı mobil uygulama MIT 

APP INVENTOR programında gerçekleştirilmiştir. MIT APP INVENTOR, Android işletim 

sistemi için  blok kodlama yöntemiyle uygulama yazılımına imkân veren, çevrimiçi erişime 

açık, ücretsiz bir programdır. Hazırladığımız mobil uygulamada kullandığımız resimler ve 

butonlar görsel tasarım için kullanılan Adobe Photoshop programında tasarlanmıştır. Yazılım 
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kısmında hem tasarıma hem de kodlamaya önem verilerek, sayfalar bitkisel yağların içeriğine 

uygun olarak hazırlanmış ve içeriğe uygun resimler seçilerek düzenlenmiştir.  

Uygulama yazılımından seçilen yağ ile aynı zamanda stok takibi de yapılabilmektedir. 

Yağlardan sorumlu firmaya, otomattan yağ alındığında Google Sheets Hesap Tablosu 

Uygulaması ile  anlık olarak  yağların stok durum bilgisi iletilecektir. Böylece firma, otomattaki 

yağları stok durumuna göre güncelleyebilecektir. 

 Uygulama .apk dosya biçiminde hazırlanıp tablete deneme amaçlı yüklenmiştir. Mobil 

uygulamamız Android İşletim Sistemi ile çalışabilen her türlü cihaza yüklenebilecek şekilde 

tasarlanmış olup projemizin yazılım kısmı tamamlanmıştır. 

Mobil uygulamamız ilk açıldığında ekrana bir giriş sayfası gelmektedir. Giriş 

sayfasından Tanıtım sayfasına tıklanarak yazılımın nasıl kullanılması gerektiği ve uygulamanın 

kısa özetini içeren sayfa gelmektedir. 

 
               Şekil 1: Mobil Yazılımın Giriş Sayfası 

Giriş butonuna tıklanarak bitkisel yağlardan yararlanılacak ana başlıklar gelmektedir. 

Bu bölümde; kullanıcının adını ve cinsiyet bilgilerini girmesini isteyen bir bölüm yer 

almaktadır. Buna göre programda kullanıcıya ismiyle hitap etmesi sağlanmaktadır. Altı ana 

başlık belirlenmiştir. Bu başlıklar, eczacı ve fitoterapist eşliğinde insan sağlığında bitkisel 

yağların tedavisinin en yaygın olduğu ve tedavide olumlu sonuçların alındığı alanlara göre 

belirlenmiştir. Ana sayfa bölümünde kullanıcı tedavi olmak istediği başlığı seçerek alt 

başlıkların yer aldığı sayfaya ulaşacaktır. Her ana başlığa ait bir alt başlık sayfası hazırlanmıştır. 

Şekil2’de bitkisel yağların kullanılacağı ana başlıklar yer almaktadır. 

 
                                Şekil 2: Mobil Yazılımın Ana Sayfası 



7 

 

 

Şekil2’de yer alan ana başlıklardan herhangi biri seçilerek, seçilen başlıkla ilgili ayrıntılı 

rahatsızlık çeşitleri gelmektedir. Kullanıcı yaşadığı rahatsızlıkla ilgili ayrıntılı seçim 

yapabilecektir. Bu yönüyle projemiz, bitkisel yağların gücünden faydalanmak isteyen kişilerin 

rahatsızlıklarını kontrol altına alma, semptomların hafif seyretmesini sağlama, yaşam kalitesini 

arttırma gibi durumların gerçekleşmesi için ayrıntılı seçeneklerle donatılmıştır.  

 Örneğin Şekil2’de yer alan sayfadan  “Solunum Yolları” seçeneğini seçen kullanıcının 

karşısına Şekil 3’teki solunum sistemi sayfası gelecektir.  

 

 
                            Şekil 3: Solunum Yolları Sayfası 

 Kullanıcı, tedavi olmak istediği ve seçtiği rahatsızlığa göre kullanabileceği aromatik 

yağlar gelmektedir. Bu sayfa, kullanılacak aromatik yağla ilgili hastanın bilmesi gereken her 

türlü bilgiyi içermektedir. Bitkisel yağın faydalarından, zararlarından, kullanım bilgisinden, 

kullanım yaş aralığından, kullanımı sakıncalı kişilerden bahsedilmektedir. Kullanıcı hangi 

bilgiye ulaşmak isterse seçme işlemini yaparak ayrıntılı bilgiye sahip olabilir. Bitkisel yağlar 

sayfası görsellerle desteklenerek kullanıcıya zengin bir içerik sunulmuştur. 

Örneğin; Şekil3’deki “Solunum Yolları” sayfasından “Akciğer Rahatsızlıkları” 

seçildiğinde Şekil4’te yer alan Akciğer Rahatsızlıkları Sayfası gelmektedir. 

 

 
      Şekil 4:Akciğer Rahatsızlıkları Sayfası 
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 Şekil4’teki Akciğer Rahatsızlıkları Sayfasından “Mersin Yağı”na tıklandığında otomat 

sistemine bluetooth aracıyla sinyal gönderilir ve otomat sistemi çalışmaya başlar. Projemizde 

kullanacağımız her yağ için aynı işlem gerçekleştirilir.   

Projemizin otomat kısmı deneme amaçlı prototip olarak okulumuzdaki geri dönüşüm 

malzemelerinden oluşturulmuştur. Okuldaki malzemelerle elektronik devre tasarımı yapılarak 

yazılım ve elektronik devre kısmının çalışması sağlanmış ve kontrol edilmiştir. Resim 1’de 

iskelet kısmını okuldaki geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğumuz ve elektronik 

donanımını kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz prototip bitkisel yağ otomatı yer almaktadır. 

 

 
Resim 1: Prototip Bitkisel Yağ Otomatı 

Deneme amaçlı yaptığımız prototip otomat sistemi, tablet yazılımı ile bağlantı kurarak, 

istenilen yağı raftan alarak kullanıcıya getirmiştir. Ancak üst üste yaptığımız denemelerde stabil 

olarak çalışamadığı, yavaş kaldığı ve üretime yönelik olmadığı görülmüştür. Bu sebeple 

endüstriyel amaçlı, hata payı ve arıza oranının azaldığı, daha verimli ve hızlı çalışan bir otomat 

sistemi kurmaya karar verilmiştir. Buna göre yeni oluşturacağımız otomat sisteminin donanımı 

ve tasarımı belirlenerek Şekil5’te yer alan çizim gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 5: Genel Görünüm 

 Otomat sistemimizin işletim merkezinde Arduino bulunmaktadır. Elektronik 

sistemimizde bluetooth alıcı, cnc shield, multiplexerler, step motorlar ve servo motorlar 

kullanılması planlanmıştır. Tablet uygulamasından seçilen yağ bilgisi bluetooth alıcı tarafından 

Arduino’ya iletilir. Seçilen yağa göre step motorlar X ve Y koordinatında hareket ederek yağ 

taşıma kutusunu istenilen yağın bulunduğu konuma getirir. Yağın arkasında bulunan servo 
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motor yağı yağ taşıma kutusuna düşürür. Yağ taşıma kutusu, aldığı yağı step motorlar sayesinde 

kullanıcının alacağı konuma getirir.  

 

 
Şekil 6:Yağ Taşıma Kutusu 

 Bluetooth, alıcı tablet programı ile Arduino programı arasında köprü vazifesi görür ve 

tabletten aldığı seçilen yağ bilgisini Arduino programına iletir. CNC Shield, step motorların 

kontrolü için kullanılmaktadır. Üzerinde motor sürücüler ve step motor bağlantı pinleri ile 

Arduino bağlantı pinleri bulunmaktadır. CNC Shield, Arduinodan aldığı bilgiye göre step 

motorları aynı anda kontrol edilmesini sağlayan elektronik karttır. Bağlantılarının pratikliği ve 

motor sürücülere kolay erişilebilirliği sebebiyle idealdir. Sistemimizde 3 üç adet Nema 17 step 

motor kullanılacaktır. Nema 17 step motorlar sağlamlığı, uzun ömürlü ve stabil çalışması 

sebebiyle 3 boyutlu yazıcılarda çoğunlukla kullanıldığından sistemimizde tercih edilmiştir. 2 

adet Nema 17 step motor Y ekseni için bir adet Nema 17 step motor X ekseni için 

kullanılacaktır.  

 Sistemimizdeki yağlar 6X6 raf gözlerinden oluşan bölmelerde yer almaktadır. Her bir 

bölmede aynı tipten 5 yağ alacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Yağların bulunduğu 

bölmelerin arkasında yağları yağ kutusuna düşürecek her yağa ait bir servo motor ve bu servo 

motorlara bağlı yağı iten yay bulunmaktadır. Otomatın raf kısmında 36 tane servo motor 

kullanılacağından Arduino ile servo motorlar arasına 2 adet 16 kanallı, 1 adet 8 kanallı 

multiplexer eklenecektir. Multiplexer kullanımı ile Arduinonun daha az dijital çıkışı ile tüm 

servo motorlar kontrol edilebilecektir.  

 

 
Şekil 7:Servo motora bağlı yağı itme yayı 

 Otomat makinamızda güç ünitesi olarak, okulumuzda atıl durumda olan bilgisayarların 

güç kaynağı kullanılacaktır. Otomat makinamızın gövde kısmını ve iskeletini oluşturan raflar 
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ve bölmeler, okulumuzda kullanılmayan ahşap malzemelerin geri dönüşümünden üretilecektir. 

  

 
Şekil 8:Elektronik devre kutusu ve güç kaynağı 

 Otomat makinamıza yağların sıcak havadan ve nemden bozulmasını engellemek için 

fan sistemi eklenecektir. Bu fan sistemi sayesinde otomat sisteminin iç kısmı serin tutularak 

yağların taze ve üretildiği kalitede korunması amaçlamıştır.  

 Ayrıca makinemize ışıklandırma sistemi döşenerek geceleri de kolaylıkla kullanımı 

sağlanmış olacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yüzyıllardır kullanılan bitkisel yağlar; fiziksel ve psikolojik sağlığı dengeleme, 

hastalıkları tedavi etme ve genel sağlığı koruma amacıyla birçok uygarlık tarafından 

kullanılmıştır. Projemiz; günümüzde de bitkisel yağların kullanımını arttırmaya yönelik olarak 

doğal olanı teknolojiyle buluşturmayı hedeflemesi açısından ilk ve tektir. Bitkisel yağların 

sağlık sektöründe de yaygınlaştırılması, bilinçli kullanımın arttırılması, kolay ulaşılması 

yönünden yenilikçi, özgün içeriğe ve tasarıma sahiptir. 

Hazır yiyecekler, atıştırmalıklar, sıcak ve soğuk içecekler gibi ürünlerin servisini pratik 

olarak yapan otomat makinesi ilk defa sağlık sektöründe bitkisel yağlar için üretilmiştir. Böyle 

bir sistemin kişilerin bireysel tedavilerinde kullanılması, sistemin eczacı ve fitoterapistlerin 

kontrolünde olması tamamen yeni, özgün ve tektir.(4) 

Yaygın otomatlarda kullanıcının seçimi, otomatın önünde bulunan çekmeceye 

düşmektedir. Projemizde bitkisel yağlar cam şişede bulunduğundan otomat sistemimiz, halk 

arasında yaygın kullanılanlardan farklı olarak tasarlanmıştır. Projemizde, kutu şeklindeki 

hazne, seçilen yağa giderek yağı, kullanıcının alabileceği otomat kapısına getirir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin üretimi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1. Aşamada tespit edilen yağların 

konulacağı bölmelerin ve gövdesinin imalatı yapılacaktır. 2. Aşamada yağın kullanıcı 

tarafından alınabilmesini sağlayan mekanik kısmın üretimi yapılacaktır. Mekanik kısım 3D 

yazıcılar ve otomat sistemlerinin benzeri şeklinde üretilecektir. 3. Aşama Android ve Arduino 

programının oluşturulmasıdır. Sistemin çalışmasını sağlayacak program yazılacaktır.  

Görüşme ve araştırma yaptığımız aktar ve eczaneler; TeknoAktar’ı  işletmelerinde 

rahatlıkla kullanabileceklerini, bu cihazın müşterilerin taleplerini karşılayabileceğini, 

makinedeki yağları yenileyebileceklerini, bu şekilde hazırlanan cihazın müşterilerine bitkisel 

yağların kullanımı konusunda daha da güven vereceklerini dile getirdiler. Bu sebeple; bitkisel 

yağların satışının yapıldığı aktar, eczane, kişisel bakım ve kozmetik zincir marketlerinde 

kolaylıkla kullanılabilecektir.  
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TeknoAktar’a piyasada bulunan bir ödeme sisteminin dahil edilmesiyle, cihazımız 

geliştirilerek piyasaya sürülebilir ve kullanımı yaygınlaştırılabilir.  

 7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje hayata geçirilirken alınacak ürünlerin fiyatlarının düşük, performanslarının 

yüksek olmasına dikkat edilecektir. Proje prototipi çizimlerinde 36 bölmeli olarak 

düşünülmüştür. Yağların konulacağı bölmeler için okulumuzdaki atıl malzemeler 

kullanılacağından uygulama aşamasında da 36 bölmeli olarak üretilecektir. Ancak sunum için 

hazırlanacak üründe 36 servo motor olmaması maliyeti düşürecektir. Sunumda 12 servo 

motorun yeterli olacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı da sunumda 12 adet yağ kullanılabilir. 

 

Malzeme Adı Adet Adet Fiyatı (TL) Toplam Fiyatı (TL) 

Nema 17 Step Motor 3 140 420 

Motor Sürücü (A4988) 3 25 75 

CNC Shield 1 30 30 

Servo Motor (SG90) 36 35 1260 

3D Yazıcı Dişli Mili 500mm - 

Trapez T8 8mm 

3 110 330 

20x20 Sigma Profil-Kanal 6 - 2 Metre 110 220 

Çeşitli Somun, Kaplin, Tekerlek, 

Rulman 

Muhtelif 100 100 

Arduino Mega 2560 1 430 430 

16 Kanal Multiplexer 2 36 72 

8 Kanal Multiplexer 1 20 20 

Çeşitli Bitkisel Yağlar 36 20 720 

Ledli Fan 1 85 85 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 

GB Tablet 

1 1749 1749 

TOPLAM 5511TL 

Tablo 1:Maliyet Tablosu 

Haziran 
Temmuz 

(01-10) 

Temmuz 

(11-20) 

Temmuz 

(21-31) 

Ağustos 

(1-10) 

Araştırma ve 

belirlenen 

yağların 

kontrolü 

Gövde kısmının 

oluşturulması 

Mekanik 

kısmın 

oluşturulması 

Arduino 

programının 

yazılması 

Android 

programının 

kontrolü ve 

güncellenmesi 

Belirlenen 

yağların satın 

alınması. 

Okuldaki atıl 

malzemeler 

kullanılacaktır 

3D yazıcı 

sistemi 

parçaları satın 

alınacaktır. 

Arduino, 

Motor sürücü, 

CNC Shield, 

Motorların 

alınması 

Test süreci, 

eksikliklerin 

tespiti ve 

giderilmesi 

Tablo 2:Proje Zaman Planlaması 
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz; çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı olmak üzere her yaş grubuna ve cinsiyet ayrımı 

olmaksızın herkese hitap etmektedir. Projemiz; sağlığına dikkat eden, doğal tedavi yöntemleri 

ile hastalıklardan korunmak isteyen ve rahatsızlıklarının başında bitkisel tedavi yöntemleri ile 

hastalığını kontrol etmek isteyen herkesi kapsamaktadır. Özellikle bazı hastalıkların kimyasal 

ilaçlarla tedavi edilmesi durumunda bu ilaçların yan etkilerine maruz kalan ve yan etkilerinin 

başka hastalıklara sebep olma durumu ile karşı karşıya olan hastaları doktoru kontrolünde 

aromaterapi ile tedavi etmeyi amaçlamaktadır. 

9.Riskler 

İşletmelerde kullanmak üzere yeni üretilen ve piyasaya sürülen cihazların işletme 

sahipleri ve kullanıcılar tarafından benimsenip satın alınması ve kullanımının yaygınlaştırılması 

için tanıtım ve reklamının iyi ve etkileyici yapılması gerekmektedir. Bitkisel yağlar 

otomatımızın da;  aktar, eczane, kişisel bakım ve kozmetik marketlerin işletme sahiplerine 

sistemin faydalarını ve gerekliliğini içeren bir sunum yapılması gerekebilir. Çünkü bitkisel 

yağların satışının yapıldığı bazı işletmeler; yağların kullanımı konusunda kendilerini yeterli 

görerek böyle bir otomat sistemine gerek duymayabilirler. (2) 

Aşağıdaki Tablo1’de projemizdeki olasılık ve etki matrisi çıkarılmıştır. 

 ETKİ 

Yüksek Orta Düşük 

O
L

A
S

IL
IK

 

Yüksek    

Orta Elektrik Kesilmesi 

Durumu 

Donanımsal Arızaların 

Gerçekleşmesi 

Tablet uygulamasının 

özel durumu olan 

kullanıcılara hitap etme 

durumu  

 

Düşük Yazılımın kilitlenmesi  Yağ çeşitlerinin 

yetersiz kalması 

 

Tablo 3:Olasılık ve Etki Matrisi 

Tablo 1’deki olasılık ve etki matrisinde risk olarak belirtilen; 

 Elektrik kesilmelerine karşı UPS (kesintisiz güç kaynağı) kullanılabilir.  

 Yazılımın kilitlenmesi durumunda; cihaz yeniden başlatılabilir ve yazılım 

güncellemesi yapılabilir. 

 TeknoAktar Otomat Sistemini kullanmak isteyen özel durumu (okuma yazma 

bilmeme, yabancı uyruklu olma, görme zayıflığı vb.) olan kullanıcılar; tablet 

uygulamasını kullanırken sıkıntı yaşayabilirler. Bitkisel Yağlar Otomatına sesli 

kullanım, dil seçimi gibi kullanıcının yararına olacak kullanım çeşitleri 

eklenebilir. 

 Yağ çeşitlerinin yetersiz kalması durumunda; yeni çıkan rahatsızlıklara göre 

üretilen yağların eklenmesi ve kontrolü yapılabilir. 
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Tablet Yazılım Sayfalarının Görselleri 

 

Tablet uygulamamızdan örnek sayfa modelleri Şekil9  ve Şekil10’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 9:Örnek Sayfa Modelleri-1 
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Şekil 10:Örnek Sayfa Modelleri-2 
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