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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Teknolojinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı bir dönemde 

bulunmaktayız. İnsan gücünün kullanılmadığı teknolojiler, 

kişilere hız kazandıran ve kişilerin hayatını kolaylaştıran 

sistemler oldukça yaygınlaşmıştır. İnsanlar, birincil ihtiyaçları 

olan beslenme ihtiyacını bile artık çok hızlı gerçekleştirilmek 

istemektedir. Bu ihtiyaçtan üretilen ve insan gücünün 

kullanılmadığı teknolojilerden biri de otomat cihazlarıdır.  

 

31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan 

COVID-19 hastalığı tüm dünyayı etkisine almıştır. Hastalığın 

yayılmasında en büyük etmen hasta bireylerin dikkatsiz bir 

şekilde öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları 

damlacıklara diğer insanların elleri ile temas etmesiyle 

birlikte ellerini ağız, burun veya göz mukozasına 

götürmesiyle yayıldığı ortaya konmuştur. Salgının 

ilerlemesinin durdurulabilmesi için insanların alışkanları ve hayatları hızla değişmeye 

başlamıştır. Toplu temaslardan kaçınmak için birçok alışkanlıktan vazgeçerek daha izole 

bir yaşam sürdürmek ve ortak alanlarda birçok yere dokunmaktan kaçınılmaktadır. 

 

Fakat toplumsal yaşamın bir gereksinimi olarak kişiler,  bazı ihtiyaçlarını karşılarken ortak 

kullanım alanlarına dokunmak zorunda kalmaktadırlar. Gıda temin ederken tuşlarına 

dokunulan otomat cihazları da bunlardan biridir. Gün içerisinde otomat cihazının 

kullanımıyla birlikte tuşlara temas eden kişi sayısı sürekli artmakta ve tuşların temizliği 

için gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılıp yapılmadığından hiçbir zaman emin 

Şekil 1. Tuş seçimli 

otomat cihazı 
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olamamaktayız. Bu da otomat cihazlarının kullanımda tedirginlik yaratmaktadır. Projemiz 

15. Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında Yazılım kategorisinde 

bölge 3. lüğü kazanmıştır. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Covid-19 hastalığının yayılmasında en büyük etmen hasta bireylerin dikkatsiz bir şekilde 

öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer insanların elleri ile temas 

etmesiyle birlikte ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesiyle yayıldığı ortaya 

konmuştur (Til, A., 2020). Salgının ilerlemesinin durdurulabilmesi için tüm dünyada 

insanların alışkanları ve hayatları hızla değişmeye başlamıştır. Toplu temaslardan 

kaçınmak için birçok alışkanlıktan vazgeçerek daha izole bir yaşam sürdürmek durumunda 

kalınmıştır. Devlet tarafından alınan çeşitli önlemler çerçevesinde çoğu iş yerleri, 

restoranlar kapanmış, okullar tatil edilmiştir.   

 

Özellikle eğitim öğretime verilen ara sonrası kademeli şekilde okullar ve belirli iş yerleri 

açılmaya başlanmıştır. Sosyal mesafeye dikkat edilen, öğrenci ve öğretmenlerin ya da 

çalışanların eski alışkanlıklarını tamamen değiştirmek zorunda oldukları, mümkün oldukça 

ortak yerlere temas etmedikleri bir süreçle bu alanlarda bulunmak durumunda kalmışlardır.  

 

Fakat toplumsal yaşamın bir gereksinimi olarak kişiler,  bazı ihtiyaçlarını karşılarken ortak 

kullanım alanlarına dokunmak zorunda kalmaktadırlar. Gıda temin ederken tuşlarına 

dokunulan otomat cihazları da bunlardan birisidir. Gün içerisinde otomat cihazının 

kullanımıyla birlikte tuşlara temas eden kişi sayısı sürekli olarak artmakta ve tuşların 

temizliği için gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılıp yapılmadığından hiçbir zaman emin 

olamamaktayız. Bu da otomat cihazlarının kullanımda tedirginlik yaratmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Projede bu sorunlardan yola çıkarak makine öğrenimi ile eğitilen modelimiz kullanılarak 

otomatlarda sipariş verme işleminin tamamen temassız bir şekilde gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Kişilerin ürün seçerken tuşlara dokunmak zorunda kalmadan sadece 

kameraya yapacakları el hareketlerini kullanarak istediği ürüne ulaşabilecekleri bir sistem 

tasarlanmıştır. Bu sistem sadece koronavirüs salgın zamanında değil salgın sonrası bile 

özellikle okullar, iş yerleri ya da hastane gibi sabit çalışanların olduğu yerlerde farklı virüs 

bulaşlarının engellenmesini sağlayacak bir otomat sistemi olarak ortaya konmaktadır. 

 

Proje yapımı 2 aşamada gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Birinci aşamayı ise Arduino mikro 

denetleyici kullanılarak otomat sisteminin modellendiği prototipimizin hazırlanması 

oluşturmaktadır. İkinci aşamayı ise temassız işlem (yüz tanıma ve ürün seçimi) yapılmasını 

sağlayacak yazılımın hazırlanması oluşturmaktadır.  
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Projenin prototip yapım aşamasında farklı otomat sistemleri incelenmiş ve hepsini ortak 

özellikleri belirlenerek, tüm otomat sistemlerine adapte edilebilecek bir sistem 

tasarlanmıştır. Bu kapsamda, otomat cihazlarının ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

• Tuşlama sistemi ile ürün seçme 

• Banknot, madeni para ve para üstü iadeli sistemler, kredi kartı, akıllı kart (Parasız 

Çalışma) 

• LCD ekran ile geri bildirim verme 

 

Bu sayılan özelliklerden tuşlama sistemi ve para/kart kullanımı özellikleri hijyen sorunları 

ortaya çıkarmaktadır. Dekota malzeme kullanılarak 4 ürün içeren bir otomat hazırlanmıştır 

(Şekil 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hazırlanan prototipimizde, otomatların hijyen sorunu yaratacak özellikleri makine 

öğrenimi ile destekleyerek temassız bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Aynı 

zamanda sisteme yüz tanıma teknolojisi de dâhil edilerek sabit çalışanların olduğu iş 

yerleri, hastaneler ve öğrencilerin bulunduğu okullar gibi yerlerde kullanıcı bakiye kontrol 

sistemi ile para ve kart kullanımı da ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Makine öğrenimi 

yapısal işlev olarak öğrenebilen ve öğretilen veriler üzerinden tahmin yapabilen 

algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran bir sistem (Alkan, M.A., tarih yok) olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sistemde kullanılacak olan 5 farklı el hareketi için makine öğrenimi 

gerçekleştirilmiş ve kullanılmıştır. Temassız ürün tercih seçeneğini istediğimiz kadar 

arttırabilmekteyiz.  

Şekil 2. Temassız akıllı otomat çalışma yöntemi 

 

Şekil 3. Temassız akıllı otomat prototipi 

 

Otomatın 

Harekete Geçmesi 
Yüz Tanıma  

Modeli 

Kameradan Gelen 

Görüntü 
Ürün Seçim 

Modeli 
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4. Yöntem 

4.1. Makine Öğreniminin Gerçekleştirilmesi ve Yazılıma Entegrasyonu: 

 

Projemizin bu aşamasında, yazılım hazırlanmıştır. Bunun için sistemin kameradan aldığı 

görüntüleri işleyerek arduinoyu kontrol edebilmesi için makine öğrenimi modeli 

hazırlanmıştır. Makine öğrenimi modelini hazırlanması için Teachable Machine sitesinden 

faydalanılmıştır (Teachable Machine, tarih yok). Teachable machine sitesinin ara yüzü 

kullanılarak resim (image), ses (audio) ve poz (pose) için makine öğrenim modeli 

hazırlanabilmektedir (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projede görsel makine öğrenimi gerçekleştirileceği için ilk olarak Image Project (Görsel 

Proje) seçeneğini seçilmiştir. Daha sonra açılan pencereden 6 farklı sınıflandırma (1, 2, 3, 

4, onay ve boş alan (hiçbir işlem olmadığında yapılacak olan)) için isim verilerek web cam 

üzerinden işaretlere karşılık gelecek el hareketlerini göstererek öğrenim için görseller 

modele eklemiştir (Şekil 5). Minimum 50-100 adet arası görsel eklenmesi önerilmektedir. 

Kendi elimiz dışında aynı işaretleri gösteren farklı görsellerde eklenerek, öğrenimin daha 

sağlıklı gerçekleşmesi sağlanmıştır. Daha sonra Train Model (Modeli Eğit) butonu 

kullanılarak sağlanan görseller ile modelin eğitilmesi sağlanmıştır.  

 

Model eğitimi tamamlandıktan sonra test aşaması gerçek zamanlı yapılabilmektedir. 

Eğitilen modelin doğru sonuç verip vermediği test edilmiştir. Test aşamasında ise eğitimde 

kullanılan eller dışında başka kişilerin elleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve sonucunda 

her işaretin ortalama %90 üzerinde doğruluk oranı verdiği gözlemlenmiştir (Şekil 6). 

Hazırlanan model Teachable Machine sunucularında istediğimiz süre boyunca 

saklanabilmektedir. Bunun için de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Hazırlanan 

modelin bulunduğu link (Şekil 7) alınarak Pictoblox (Pictoblox, tarih yok) programında 

eklenti olarak eklenmiş ve kullanılmıştır (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Teachable Machine proje seçim 

ekranı 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model eklentisi yapıldıktan sonra, Arduino Uno ile sistem entegre edilerek ilgili kod 

blokları hazırlanmıştır. Kişinin seçim için yapması gereken işaret örnekleri de (1, 2, 3, 4, 

ok ve boş alan) ekrana yerleştirilerek kullanıcı dostu bir tasarım hazırlanmıştır. Şekil 9’da 

kod bloklarından örnek bir bölüm yansıtılmıştır.  

 

Sistem öncelikle yüz tanıma ile başlamaktadır. Kişinin yüz kaydı sistemde var ise kişi 

tanımlanıp cihaz üzerindeki led yeşil yanmakta ve LCD üzerinden kişinin adı ve sistemdeki 

bakiyesi bildirilmektedir. Daha sonra kişinin ürün tercihi yapması istenmektedir. Kişinin 

yaptığı el hareketleri sonrasında, yaptıkları tercihlerin sistem tarafından nasıl algılandığının 

sesli bir şekilde geri bildirimi verilmektedir. Örneğin; “1 numaralı ürünü tercih ettiniz, 

onaylıyor musunuz?” şeklinde. Buna ek olarak yapılan tercihler sistem üzerinde bulunan 

LCD ekran ile eş zamanlı olarak yansıtılmaktadır. Böylece kişilerin yaptıkları seçimlerden 

Şekil 5. Sınıflandırma ve modelin eğitilmesi Şekil 6. Modelin test edilmesi 
 

Şekil 7. Modelin kullanılabilir linkinin 

oluşturulması 
 

Şekil 8. Pictoblox’a modelin eklenmesi 
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emin olmaları sağlanarak, hatalı tercihler engellenmektedir. Kişi tercihini yaptıktan sonra 

bakiye kontrolü yapılarak seçtiği ürünle bakiyesinin yeterli olup olmadığının kontrolü 

yapılmaktadır. Eğer problem yok ise ürün kişiye ulaştırılmaktadır. Eğer yetersiz bakiye var 

ise kişiye sesli ve LCD üzerinden bildirilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Akıllı Otomat Prototipinin Hazırlanması: 

Projemizin ikinci aşamasını ise otomat cihazının prototipinin hazırlanması 

oluşturmaktadır. Bu aşamada dekota malzeme kullanılarak bir otomat maketi 

hazırlanmıştır (Şekil 10). 4 farklı temsili ürün, oluşturulan farklı bölümlere yerleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otomatımızda ürünlerin kullanıcıya iletilebilmesi için kremayer dişli mekanizması 

kullanılmıştır. Kremayer dişli mekanizması (Şekil 11), dairesel hareketin doğrusal harekete 

çevrilmesi için kullanılan bir mekanizmadır (“Kremayer Dişli”,  tarih yok). Sisteme dâhil 

edilen Mg 996r servo motor (Servo Motor, tarih yok)   ile 0-1800 arasında hareket verilerek 

ürünlerin kişilere ulaştırılması sağlanmıştır. Hazırlanan yapı ile ürün teslim edildiğinde bir 

Şekil 9. Pictoblox ve Arduino kontrol yazılımı 

Şekil 10. Akıllı Otomat Prototipi 
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sonraki ürün otomatik olarak hazneye yerleşmektedir. Otomat prototipimizin içyapısı Şekil 

12’de görüntülenebilmektedir.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otomat üzerinde bulunan ürün numaraları, kişilerin yapacakları el hareketleri ile 

algılanacaktır. Bu nedenle sisteme kamera (webcam, tarih yok) eklenerek görüntüler 

sisteme aktarılmıştır. Bunun yanı sıra yazılı geri bildirimler için de prototipimize LCD 

ekran (Lcd, tarih yok) yerleştirilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Günümüzde otomat cihazları tuşlu ve dokunmatik ekran (touch screen) teknolojisi ile 

çalışmaktadır. Hazırladığımız temassız otomat cihazı ise bu alanda inovatif bir çalışma 

olup yüz tanıma ve temassız ürün seçimi teknolojisi ile yeni normal dediğimiz dönemde, 

virüs bulaşlarının ve kişilerin kullanım kaygılarını ortadan kaldırılması sağlayacak bir 

teknolojiye sahiptir. 

 

Aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi ile hedef kitlemiz olan bir kurum ya da ortamda sabit 

çalışan ya da bulunan kişilerin yaptıkların alışverişte kart ve para kullanımını ortadan 

kaldırarak ürünlere tamamen temassız bir erişim sağlanabilecektir.  

  

Ayrıca ortaya koyduğumuz yöntem ile sadece otomat cihazları değil, tuş temasıyla 

kullanılan sistemlere (örneğin asansör… vb.) makine öğrenimi eklenerek temassız bir 

yapıya kolaylıkla dönüştürülebilmesi sağlanacaktır. Covid-19 pandemisi sonrası bile 

temasla bulaşan farklı virüslerin (grip gibi) yayılımı da kısmen de olsa engellenebilmesi 

projenin bu yenilikçi yönü ile yaygın bir kullanım alanına sahip olacağını göstermektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz kolaylıkla üretilip ticari bir ürüne dönüştürülebilecek yapıdadır. Geliştirme ve 

gerçeğe uyarlama aşamasında sistemin Raspberry Pi kartı üzerinden çalıştırılması 

hedeflenmektedir. Teachable Machine platformu üzerinden hazırladığımız makine 

öğrenim modeli Tensorflow formatında da sunulmaktadır. Bu formatı Raspberry pi 

üzerinden çalıştırarak sistemin daha bağımsız bir yapıda çalışması sağlanabilecektir. Aynı 

Şekil 11. Kremayer dişli yapısı Şekil 12. Otomat çalışma mekanizması 
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zamanda ürün sayısı istenilen sayıda arttırılıp farklı yapılarda otomat cihazları 

üretilebilecektir.  

Bunun yanı sıra mevcut otomat sistemlerine entegre olabilecek bir yapıda 

hazırlanabilecektir. Hali hazırda kullanılan otomat sistemlerinin içyapısında dc motor 

kullanılarak ürünler kişilere ulaştırılmaktadır. Sisteme eklenecek bir kamera sayesinde 

makine öğrenim modelimiz ile hareketini tetiklediğimiz servo motorlar yerine dc motorlar 

eklenerek sisteme adapte olabilecektir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Projemizin prototip maliyeti toplam 451 tl’dir. Gerçeğe uyarlandığında ise 15 adet ürün 

için otomat cihazı kutusu dışında sistem tasarım maliyeti ise yaklaşık 863 tl olması 

hedeflenmiştir. 

Tablo 1. Proje maliyet tablosu 

 

Prototip Malzeme Fiyat (tl) Gerçeğe Uygulama Fiyat (tl) 

Servo Motor  (4 Adet) 110 Servo motor (15 adet ürün) 375 

Arduino Uno 45 Raspberry Pi 450 

Webcam 280 LCD Ekran 16 

LCD Ekran 16 PCA Motor Sürücü 32 

TOPLAM 451 TOPLAM 863 

Tablo 2. Proje takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 

Hedef kitlemizi işyerleri, hastane ve okul gibi ortamlarda sabit bulunan kişiler ya da 

öğrenciler oluşturmaktadır.  

 

                                                                      AYLAR   
İşin Tanımı Ara. Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz./Tem. 

Literatür Taraması ve sorunun 

belirlenmesi  
X X    

  

Otomat Cihazlarının incelenmesi X 
X    

  

Prototip Hazırlanması  X X X X   

Makine Öğrenmesi Yönteminin  

Öğrenilmesi ve Uygulanması 
   X X 

  

Proje Raporu Yazımı     X  X  

Prototipin gerçeğe uyarlanması       X 
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9. Riskler 
Projemizdeki öngördüğümüz riskleri Tablo 3’de bulunmaktadır. 

Tablo 3. Olasılık – Etki Risk Matrisi 

 

 

 

 

 

 

Projemizde öngördüğümüz riskler içerisinde oluşma olasılığı yüksek dereceye sahip 

olan kabloların çıkması durumuna karşın kablolar lehimlenmiş ve silikon ile sisteme 

sabitlenmiştir. Arduinonun devre dışı kalma durumunu engellemek için ise sistemde 

orijinal arduino kullanılarak daha stabil ve uzun ömürlü çalışması sağlanmıştır.  
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                     Etki 

Olasılık 
Normal Yüksek 

Normal Elektrik kesintisi Servo motorların bozulması 

Yüksek 
Kabloların devreden 

çıkması 

Arduino kartının bozulması/devre dışı 

kalması  
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