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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Maske ve mesafenin yanı sıra temizlik için alınacak önlemler salgın dönemlerinde
virüsün yayılımını engellemenin en temel kurallarından biridir. İnsanların, temizlik
konusunda yeteri kadar önlem alınmayan yüzeylere çıplak el ile en çok temas ettiği yerleri
araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda merkezi yerlerde bir çok noktada bulunan ATM
(bankamatik) 'ler üzerindeki aynı tuş takımının defalarca herhangi bir temizlik yapılmadan
kullanıldığını gördük. Projemizi burdaki aksaklığı önlemek için tasarladık. Temizlik
konusunda kimyasal madde ve insana ihtiyaç duymadan kullanılabilecek yöntemleri
incelediğimizde Ultraviyole Işınlar ile sorunu çözebileceğimizi fark ettik. Salgın
dönemlerinde kimyasalların yetersiz olduğu yerlerde ultraviyole ışık teknolojisi sıklıkla
kullanılmaktadır. Ancak Ultraviyole ışık teknolojisi yaydığı radyasyondan dolayı insan
sağlığına zararlıdır. Ultraviyole ışık aktif olduğu esnada ATM üzerindeki tuşların
kullanılmaması oldukça önemlidir. Bu durumu kontrol edebilmek için bir prototip tasarladık.
Prototip üzerine elektronik kartları ve projemizin kilit donanımı olan mesafe sensörünü
yerleştirdik. Bu sensör bir el yada insan algıladığında sistem ultraviyole ışınları yaymayı
kesmektedir. Herhangi bir nesne algılanmadığında ise sistem çalışmaya devam edecek şekilde
programlanmıştır. Böylelikle sürekli bir temizlik söz konusu olmaktadır. Prototip üzerinde
kırmızı ve yeşil olmak üzere iki adet led bulunmaktadır. ATM üzerinde gerekli uyarılar
yapılarak kırmızı ışık yandığında Ultraviyole lambanın aktif olduğu yeşil led yandığında ise
kapalı olduğu bildirilmektedir. Ayrıca renkleri ayırt edemeyen vatandaşlarımızı da düşünerek
prototipimizin üstünde bulunan LCD ekran ile Ultraviyole lambanın açık veya kapalı olduğu
bilgisi verilmektedir.

Şekil.1 Proje Görseli

2. Problem Durumunun Tanımlanması:

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir
alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. (Diatek,
2022)
Bir virüsün ortaya çıkmasından sonra pandemi olarak ilan edilebilmesi için Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tanımlamasına göre ancak üç koşulu sağladığında başlamış sayılır. Bunlar;
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● Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı,
● Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması,
● Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılmasıdır.
(Kobiaktüel,2021)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs önlemleri alınmış; Maske, mesafe ve
temizlik üç temel kural olarak belirlenmiştir. Salgının önüne geçilebilmesi için ortam ve
kişisel temizlik konusunda çok fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle insanların toplu
olarak bulunduğı veya çeşitli araç gereçleri kullanmak zorunda kaldığı ortamların
temizlenmesi için genellikle kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Araştırmalarımız bu
durumun salgının önüne geçilebilmesi için oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Yine
yaptığımız araştırmalarda ortam veya yüzey temizliğinde kimyasallarla çok fazla
derinlemesine temizliğin yapılamaması, sürekli bir temizliğin söz konusu olmaması açısından
kimyasal temizlik maddelerinin(çamaşırsuyu vs.) yetersiz kaldığını göstermiştir.
Günümüzde özellikle Amerika gibi bir çok gelişmiş ülkede sürekli ve etkili bir temizlik veya
sterilizasyon için UV lambaların kullanıldığını öğrendik. UV lambalar ile covid-19 gibi hava
ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların etkisiz hale getirdiği noktasında çeşitli
araştırmalar yapılmış ve UV ışınlarına karşı covid-19 un direnç gösteremediği ve etkisiz hale
geldiği kanıtlanmıştır. Fakat UV ışınların yaydığı radyasyondan dolayı cilt kanseri, göz
rahatsızlıkları gibi bir çok sağlığa zarar verebileceği etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla
insanların direk maruz kalmaması oldukça önemlidir. O yüzden bu lambaları kullanırken
dikkat edilmesi gerektiği oldukça önemlidir.

El ile temas ederek bulaşı çok hızla yayılmaktadır. Bankamatik üzerinde bulunan tuş
takımlarının mikrop saçtığı noktasında kamuoyunda çok fazla rahatsızlık olduğunu yaptığımız
araştırmalarda gördük. Projemiz insanların kullanmak zorunda oldukları ve el ile temasın
kaçınılmaz olduğu araçlardan bankamatiklerin temizlenmesi problemine yönelik
geliştirilmiştir.

3. Çözüm

ATM (Bankamatik) üzerinde bulunan tuş takımlarının sürekli temiz kalması çok
önemlidir. Kimyasallar ile bunu sağlamak oldukça zordur. Bu temizliğin sağlanması için
prototipimizin içerisinde bulunacak bir UV lamba kullanılacaktır. UV lambaların insan
sağlığına olumsuz etkileri düşünüldüğünde ATM’nin kullanıldığı anda UV lambanın kapalı
konumda olması gerekmektedir. Bununla birlikte UV lambanın temizleyeceği yüzeyi
kapsaması, mesafe olarak yakın olması temizliğin tam anlamıyla gerçekleşmesi için önemli
olduğunu yaptığımız araştırmalarda öğrenmiştik. Hazırladığımız prototip tam olarak tuş
takımına uygun bir yere monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Prototipimizin çalışması
ATM’nin kendi sistemiyle bağlantılı olmamasından dolayı ekstra bir maliyet veya iş gücü
çıkarmamaktadır. Hazırladığımız projede o anda ATM’yi kullanan insan olup olmadığını
algılamak için mesafe sensörü kullanılmıştır. Sistemimizi belirlediğimiz mesafenin (40 cm, bu
değer bulunduğu ortama göre istenildiğinde değiştirilebilmektedir) altında bir değer
alındığında yani bir insan yaklaştığında Ultraviyole lambayı devre dışı kalacak şekilde
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programladık. Mesafe sensörü eğer önünde bir engel algılamaz ise ultraviyole lamba
çalışmaktadır. Ultraviyole lambanın devre dışı mı yoksa aktif mi olduğunu prototipimizin
üzerinde bulunan LCD ekranla birlikte kırmızı ve yeşil led kullanarak gösterdik. Ultraviyole
lamba ile temizlik yapıldığını, kırmızı ve yeşil ledin kullanım amacının ne olduğunu
belirtmek için ATM üzerinde bulunacak bir görsel kullanılacaktır. Böylece sıfır risk ile insan
sağlığı ön planda tutulmuştur. Sağlıklı ATM projemizin maliyeti kullanılan hali hazırdaki
ATM’lerin sayıları düşünüldüğünde oldukça uygun olduğu görülmüştür.

 

4. Yöntem

Projemizi hayata geçirirken Şekil.2 deki  yöntemler sırasıyla uygulanmıştır.

Şekil.2 Proje Yapım basamakları

Devre Şeması:

Şekil.3 Proje Devresi

Devremizde kullandığımız malzemeler ve görevleri şu şekildedir:

Arduino Uno:
Her Arduino kartında en azından bir 5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator
(bazılarında seramik rezonatör) vardır. Arduino kartlarında programlama için harici bir
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programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü karttaki mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader
programı yazılıdır. Arduino 'nun temel bileşenleri : Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino
bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki
mikrodenetleyici programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR‐GCC) oluşur. Arduino
yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır
ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde
yazılmıştır ve AVR‐ GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir. (ArduinoUno,2021)
Arduino UNO yu sistemin programlanması ve devre elemanları arasındaki bağlantıyı
sağlamak için kullandık.

LCD Ekran :

Şekil 4. LCD Ekran

LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle kutuplanan sıvının ışığı tek
fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine
dayanan bir görüntü teknolojisidir.

LCD lerde bulunan sıvı kristaller sıcaklığa ve madde yapısına göre termotropik ve
liyotropik fazlarda bulunabilirler. Termotropik fazlı sıvı kristallerin bir alt grubu olan nematik
likit kristallerin, kıvrık nematikler (twisted nematics - TN) adı verilen çeşidi uygulanan
akımın gerilimine bağlı olarak düz konuma yani kıvrık olmayan nematikler haline gelir.
Nematik sıvı kristaller, LCD lerin yapılmasını mümkün kılan sıvı kristal fazıdır. LCD lerin
yapılabilmesi için ışık polarize edilebilmeli, sıvı kristaller polarize edilmiş ışığı geçirebilmeli,
sıvı kristallerin molekül dizilimi elektrik akımı ile değiştirilebilmeli ve elektriği ileten bir
yapıya sahip olunmalıdır  (LCD Ekran,2021).
LCD Ekranı projemizde UV lambanın açık veya kapalı olması durumunu belirtmek için
kullandık.

RGB Led:

Şekil.5 RGB Led
RGB (Red-Green-Blue) LED içerisinde kırmızı, yeşil ve mavi renkleri barındıran bir LED
çeşididir. Özellikle animasyon ve ışıklandırma sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. RGB
LED’lerde her renk için belirli aralıklar mevcuttur. Bu aralıklar sayesinde birçok renk
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elde etmek mümkündür. RGB LED’lerin ortak anot ve ortak katot olmak üzere iki çeşidi
mevcuttur.

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü:

Şekil 6. Mesafe Sensörü
Arduino gibi geliştirme kartlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olan bu sensör, gerek ucuz
olması, gerek kullanım kolaylığından dolayı çoğu robotik projelerinde yer alan bir mesafe
ölçüm sensörüdür. Üretici firmanın vermiş olduğu bilgiye göre bu sensör 2 cm- 400 cm
arasında %1 hata payıyla ölçüm yapabilmektedir. Ama kullanıcı deneyimlerine bakarak
konuşursak, en verimli ölçüm yaptığı mesafe 2 – 200 cm arasındadır.(Ultrasonik Mesafe
Sensörü,2021)
Yazılımın Oluşturulması:

Projemizde sistemin otonom şekilde çalışabilmesi için Arduino UNO devre kartı ve
bu karta bağlı diğer sensör ile devre elemanlarını kontrol edebilmek amacıyla Mblock
programlama dilinde hazırladığımız yazılım kullanılmıştır. Hazırladığımız yazılıma ait kodlar
rapor sayfamızın sınırlı olması ve raporumuzun bütünlüğünü bozmaması adına eklenmemiştir.
İstenildiği takdirde projeye ait kodlarımız paylaşılacaktır.

Proje Maketi:

Prototip görseli tinkercad uygulamasında çizilmiş, üzerinde bulunan LCD ekran, kırmızı ve
yeşil led, mesafe sensörü ve rgb led yuvalarına çizim yapılırken dikkat edilmiştir. Bu yüzden
prototipi oluşturan parçalar ana gövde üzerine kolaylıkla montaj edilmiştir.

Şekil 7. Prototip görseli                     Şekil 8. Prototip görseli
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Resimler Açıklamalar

Mesafe sensörü herhangi bir nesne veya insan
algılamadığı için Ultraviyola lamba açık
durumdadır. Led ve ekran üzerinde Ultraviyole
lambanın açık olduğuna dair ışıklı ve yazılı
bilgilendirme görülmektedir.

Mesafe sensörü önündeki eli algıladığından
ultraviyole lamba kapalı konuma geçmektedir. Led
ve ekran üzerinde Ultraviyole lambanın kapalı
olduğuna dair ışıklı ve yazılı bilgilendirme
görülmektedir. 10 saniye sonra tekrar mesafe
sensörü aktif olarak insan olup olmadığını kontrol
edilmektedir. İnsan veya nesne tespit edilmesi
durumunda 10 saniyelik süre yeniden
başlamaktadır. Algoritma bu şekilde 10 saniyelik
aralıklarla çalışacak şekilde hazırlanmıştır.
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Mesafe sensörü önünde engel olup olmadığını
algılayabileceği bir konuma yerleştirilmiştir.
Ultraviyole lambanın aktif veya kapalı olması için
gerekli olan uzaklık değerini hassas bir şekilde elde
etmektedir.

Sağlık açısından zararlı olduğundan mor ışık veren
led, etkili temizlik yapılabilmesi için tuş takımını
kapsayacak şekilde yakın ve doğru açıyla
konumlandırılmıştır.

LCD ekran üzerinden kullanıcılara Ultraviyole
lambanın açık veya kapalı olduğu bilgisi verilir.
LCD ekranın konumu insanların verilen uyarıları
görebileceği şekilde ayarlanmıştır.

Projemizde, prototipimizi Ultraviyole lambanın etkisini maksimum olarak kullanabilmek
için uzaklık ve açısına dikkat edecek şekilde ATM tuş takımını temsilen hazırladığımız görsel
üzerine gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Maket içerisinde bulunan Arduino Uno
programlanabilir devre kartı ile oluşturduğumuz devre programlanarak kullanılmıştır.
Projemizde ultraviyole lamba yerine sağlık açısından olumsuz durumlar ortaya çıkmaması
için Morled kullanılmıştır. Ultraviyole ışığın sağlık sorunlarına sebep olmasından dolayı
Ultraviyole lambanın açık konumda olduğu anlarda insanlar tarafından ATM nin
kullanılmaması oldukça önemlidir. Bu sebeple prototipimizde mesafe sensörü kullanılarak
ATM ye yakın mesafede insan olup olmadığı tespit edilmiştir. İnsan tespit edilmesi
durumunda Ultraviyole lambanın 10 saniye boyunca kapatılması, aktif olmadan önce yine
mesafe sensörü ile insan tespit edilmesi durumunda bu sürenin devam etmesi sağlanmıştır.
Sağlık açısından sıfır risk oluşturmak adına ultraviyola lambanın aktif olup olmadığını
prototipimizin üzerinde bulunan LCD ekran ve kırmızı,yeşil renkli ledler ile de ışıklı
uyarıcılar ile bildirmekteyiz. Kullanım açısından bilgi etiketimiz maket üzerinde insanların
görebileceği şekilde yerleştirilmiştir.
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Ultraviyole lambalar aç kapat şeklinde günlük hayatta çeşitli mekanlarda
kullanılmaktadır. ATM lerin kimyasal maddeler ile dahi yeteri kadar temizlenmediği yerde
mesafe sensörü ile insan olup olmadığı tespit edilerek UV lambalar ile insan sağlığına zarar
vermeden ATM lerin sürekli temizliğinin sağlanmasıyla projemiz fark oluşturmaktadır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Kimyasal temizlik maddeleriyle (çamaşır suyu, çeşitli deterjanlar vb.) yapılan
temizliğin geçici olduğu, bulaşıyı önleyemeyeceği tespit edilmiştir. UV lambalar ülkemizde
gündelik ortamlarda çok sık kullanılmamaktadır. Yaptığımız araştırmalarda özellikle
Amerika’da kullanımı oldukça yaygındır. Fakat bu kullanım manuel olarak yapılmaktadır.
Projemiz ile bankamatiklerin herhangi bir insan gücü veya kimyasal maddeler kullanmadan
sürekli ve kontrollü şekilde temizlenmesini sağladık. Mesafe sensörü, elektronik devre kartı
ve birkaç programlama satırıyla yerli ve maliyeti oldukça düşük bir ürün ortaya koyduk. Buna
benzer bir çalışmanın ve projenin olmadığını gördüğümüz için özgün ve yenilikçi bir proje
oluşturduk. Projemiz için şu an patent alma süreci devam etmektedir.

6. Uygulanabilirlik

Bankamatiklerdeki tuş takımları üzerinde genellikle tuşlamanın görünmemesi
amacıyla kullanılan Şekil.9 daki gibi bir yapı zaten bulunmaktadır. Bu yapıyı baz alarak
prototipimiz oluşturulmuştur. Prototipimiz Bankamatiklerin elektronik sistemine müdahale
edilmeden tuş takımı üzerine monte edilebilecek Şekil.10 daki görüldüğü gibi kendi
elektronik sistemi ve enerji kaynağı bulunan bağımsız bir yapı olarak geliştirilmiştir.
Kurulumu oldukça basittir. Pratik ve etkili bir çözüm olması nedeniylede bankaların ilgi
göstereceklerini ürünü elde etmek isteyeceklerini düşünüyoruz. Kısa sürede bir çok banka
kendi ATM leri için kurulumu tamamlayarak kullanıma sunabileceklerini söyleyebiliriz.
Bununla birlikte İnsanların UV lambaların kullanımından dolayı tedirginlik yaşayabilmeleri
muhtemeldir. Ancak projemizde aldığımız önlem gerek afişlerle gerek bankaların yapacakları
bilgilendirme sunumlarıyla insanlara anlatıldığında bu tedirginlik ortadan kalkacaktır.

Şekil.9 Gerçek ATM Tuş takımı Şekil.10 prototip elektronik aksam
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Proje İş-Zaman Çizelgesi:

İşin Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

Araştırma Yapılması X
Soruna Çözüm
yollarının belirlenmesi X

Malzemelerin temini
X

Devre oluşturulması X

Yazılım hazırlanması X X

Prototipin Hazırlanması X

Prototipin Test Edilmesi X

Verilerin analizi,
hataların düzeltilmesi

X

Proje Raporu Yazımı X

Maliyet Tablosu
Malzemeler Adet Birim Fiyat Fiyat
Arduino Uno 1 140 ₺ 140 ₺
Led (Kırmızı, Yeşil) 2 0.5 1 ₺
LCD Ekran 1 84 ₺ 84 ₺
Hareket Sensörü 1 24 ₺ 24 ₺
RGB Led 1 30 ₺ 30 ₺
Diğer Devre elemanları 20 ₺ 20 ₺

Toplam Maliyet: 299 ₺

Yukarıda belirtilen maliyet hazırladığımız prototip maliyeti için geçerlidir. Projemizin
uygulanması durumunda maliyet tablosunda belirtilen parçaları barındıran elektronik bir kart
geliştirilebilir. Buda projemizin uygulanması durumunda maliyeti daha da düşürecektir.

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Projemizde oluşturduğumuz sistemi bankamatiklere kurmak isteyen bankalar ve bu
bankamatikler kullanacak insanlar için projemizi tasarladık. Özellikle temizlik noktasında çok
hassas olan insanlar ürünümüzün kullanıma sunulmasından dolayı gayet memnun
kalacaklardır.
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9. Riskler

Risk Durumu Olasılık-
Etki (0-5)

Görüş

İnsanların radyasyondan
dolayı tedirginlik yaşaması

Olasılık:5
Etki:5

Gerek ATM ler üzerinde bulundurulabilecek
bilgilendirme afişleri, gerekse bankaların çeşitli
basın yayın organları üzerinden yapacakları
bilgilendirmeler ile insanlara proje anlatılabilir,
sağlık açısından sorun yaşamayacakları
bildirilebilir.

UV lambaların zamanla
etkisini yitirmesi

Olasılık
:4
Etki:4

UV lambalarda kullanım süreleri
belirtildiğinden dolayı zamanı geldiğinde
görevlendirilecek personel ile UV lambanın
değiştirilmesi sağlanabilir.

Mesafe sensörü önüne bir
cismin bırakılması

Olasılık:1
Etki:2

Prototipimizde bulunan mesafe sensörü bir
cismi algıladığı zaman UV lamba zaten aktif
olmayacaktır. Bu durumda sağlık açısından
herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Bankamatik önünde
insanların yoğunluktan
dolayı sıra oluşturması
durumunda UV lambanın
aktif olmaması

Olasılık:5
Etki:5

İnsan yoğunluğunun olmadığı zamanlarda bile
(özellikle gece saatlerinde) sistemin çalışması
normal yapılan temizlikten daha etkili olacaktır.

Mesafe sensörünün stabil
çalışmaması

Olasılık:1
Etki:5

Prototipimizde kullanılan mesafe sensörü
prototip için uygun ve stabil çalışmaktadır.
Ancak gerçek ortamda olumsuz dış etkenlerden
dolayı daha hassas ve stabil çalışan mesafe
sensörü tercih edilebilir.
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