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1. Proje Özeti  
Bütün dünyayı olumsuz yönde etkileyen COVID-19 pandemisi küresel bir sağlık krizi 

olarak karşımıza çıkmıştır (Budak ve Korkmaz, 2020). Pandemiyle birlikte insanların gözle 
görülmeyen ve hastalıklara neden olan mikroorganizmalara ilişkin ilgisi ve bilgi düzeyi de 
önemli oranda artmaya başladı (Özçakmak ve Var, 2020). Pandemi döneminde tüm dünyada 
“Temizlik-Maske-Mesafe” üçlüsü hastalıktan korunmadaki en önemli parola olarak 
belirlenmiştir (Bal, 2020). Bunlardan en önemlisi de kuşkusuz temizliktir. Daha önce de 
bahsedildiği gibi önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmalar özellikle nemli 
yüzeylerde oldukça yoğun olarak bulunurlar. Bu nedenle yüzeyle teması ortadan kaldıracak 
otomatik temizlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar piyasada yüzeyle teması 
kesecek temizlik sistemleri bulunsa da bunların ayrı ayrı olduğu görülmektedir. Örneğin 
sabun, su ve peçete ayrı yerlerde bulunmaktadır. Biz ise projemizde su, sabun ve peçeteyi tek 
bir platformda sunmak, böylelikle görme engelli, yaşlı, engelli ve otizmli bireyler açısından 
kolaylık sağlamak istedik. 

Otomatik temizleme sisteminde üçlü hazneye sahip plastik bir gövde kısmı, bu gövdeye 
monte edilmiş olan “fotosel”ler olacaktır. Sistem aynı zamanda özellikle görme engelli 
bireylere de kolaylık sağlaması açısından sesli uyarı sistemine sahip olacaktır. Bunun için de 
gövde kısmında ses uyarı sistemi bulunacaktır. Sesli uyarı sistemi kişi elini hangi haznenin 
altına uzatırsa o haznedeki ürünün ne olduğunu söyleyecektir. Su haznesi doğrudan şebeke 
suyuyla bağlantılı olacaktır. Böylelikle su haznesinde suyun bitmesi gibi bir durum 
olmayacaktır. Sabun ve peçete haznelerindeki ürünler belirli bir seviyenin altına düştüğünde 
sesli uyarı sistemi devreye girecek ve doldurulması gerektiği uyarısında bulunacaktır. Bu 
sistem sayesinde tek bir platformda, herhangi bir yüzeye dokunmaksızın, aynı zamanda 
özellikle görme engelli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği etkili ve güvenilir bir hijyen 
sağlanacağı düşünülmektedir. Sistemde sesli uyarının da olması özellikle direktifler ile 
davranışlarını gerçekleştiren otizmli bireyler açısından da son derece faydalı olacaktır. 

 

2. Problem-Sorun 
COVID-19' un küresel yayılımı (koronavirüs 

hastalığı 2019'un kısaltması), 11 Mart 2020'de 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
pandemi ilan edildi. Hızlı ilerlemesi nedeniyle, 
COVID-19 pandemisi sağlık sistemleri 
üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Aynı 
anda çok sayıda insan enfekte olduğunda, 
herkes gerekli yaşam destek önlemlerini 
alamadığından ölüm oranı yükselir (Anderson 
ve ark., 2020). Etkili bir tedavi olmaksızın, 
pandemiyi yavaşlatma çabaları, milyarlarca 
insanın mesleki ve özel yaşamlarında kişisel davranışlarını değiştirmesini gerektiriyor. 
Koruyucu önlemler, kendini izole etmeyi, sosyal (fiziksel) mesafeyi ve düzenli ve kapsamlı el 
yıkama gibi kişisel hijyen kurallarına uymayı içerir.  

Hükümetler bazı koruyucu önlemleri desteklemek için kısıtlamalar uygulayabilirken 
(örneğin okulları kapatarak ve insanlar arasındaki fiziksel teması azaltmak için halka açık 
toplantıları kısıtlayarak), diğer önlemleri (örneğin kişisel hijyen kuralları) uygulamak ve 
kontrol etmek daha zordur. Uygulanan koruyucu önlemlerin başarısının mümkün olduğunca 
çok sayıda bireyin aktif katılımını ve bağlılığını gerektirdiği göz önüne alındığında, insanların 
bağlılık düzeyini değerlendirmek ve ardından muhtemelen halkı bilgilendirme kampanyalarını 
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ayarlamak gerekir. Bu amaçla, kişilerin tavsiye edilen koruyucu önlemlere ne derece uyduğu 
hakkında geçerli bilgilere sahip olunması arzu edilir. 

Bütün dünyayı olumsuz yönde etkileyen COVID-19 
pandemisi küresel bir sağlık krizi olarak karşımıza 
çıkmıştır (Budak ve Korkmaz, 2020). Pandemiyle birlikte 
insanların gözle görülmeyen ve hastalıklara neden olan 
mikroorganizmalara ilişkin ilgisi ve bilgi düzeyi de 
önemli oranda artmaya başladı (Özçakmak ve Var, 2020). 
Pandemi döneminde tüm dünyada “Temizlik-Maske-
Mesafe” üçlüsü hastalıktan korunmadaki en önemli 
parola olarak belirlenmiştir (Bal, 2020). Bunlardan en 

önemlisi de kuşkusuz temizliktir. Daha önce de edildiği gibi önemli hastalıklara neden olan 
mikroorganizmalar özellikle nemli yüzeylerde oldukça yoğun olarak bulunurlar. Bu nedenle 
yüzeyle teması ortadan kaldıracak otomatik temizlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her 
ne kadar piyasada yüzeyle teması kesecek temizlik sistemleri bulunsa da bunların ayrı ayrı 
olduğu görülmektedir. Örneğin sabun, su ve peçete ayrı yerlerde bulunmaktadır. Bu projede 
ise su, sabun ve peçeteyi tek bir platformda sunan, fotoselli ve aynı zamanda sesli uyarı 
sistemine sahip olan, böylelikle yaşlılar, görme engelliler ve otizmli bireylerin ev, okul, işyeri, 
AVM gibi yerlerde el ve yüz hijyenlerini etkili bir şekilde yapabilmelerini sağlayan kombine 
bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
 

3. Çözüm 
Bütün dünyayı olumsuz yönde etkileyen COVID-19 pandemisi küresel bir sağlık krizi 

olarak karşımıza çıkmıştır (Budak ve Korkmaz, 2020). Pandemiyle birlikte insanların gözle 
görülmeyen ve hastalıklara neden olan mikroorganizmalara ilişkin ilgisi ve bilgi düzeyi de 
önemli oranda artmaya başladı (Özçakmak ve Var, 2020). Pandemi döneminde tüm dünyada 
“Temizlik-Maske-Mesafe” üçlüsü hastalıktan korunmadaki en önemli parola olarak 
belirlenmiştir (Bal, 2020). Bunlardan en önemlisi de kuşkusuz temizliktir. Daha önce de 
edildiği gibi önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmalar özellikle nemli yüzeylerde 
oldukça yoğun olarak bulunurlar. Bu nedenle yüzeyle teması ortadan kaldıracak otomatik 
temizlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar piyasada yüzeyle teması kesecek 
temizlik sistemleri bulunsa da bunların ayrı ayrı olduğu görülmektedir. Örneğin sabun, su ve 
peçete ayrı yerlerde bulunmaktadır. Biz ise projemizde su, sabun ve peçeteyi tek bir 
platformda sunmak, böylelikle görme engelli, yaşlı, engelli ve otizmli bireyler açısından 
kolaylık sağlamak istedik. Sistemimiz teknik çizimi şekil 1 ‘de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Sistemin teknik çizimi 
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4. Yöntem 

4.1. Literatür Taraması 
Projemizin temel çıkış noktasını nesnelerin interneti oluşturmaktadır. Bu nedenle de bu 

alandaki çalışmalar incelenmiştir. IoT teknolojisi, ağ iletişimi ve iletişim teknolojisi sayesinde 
kimlik, ağ oluşturma ve işleme yetenekleriyle donatılmış akıllı cihazların coğrafi konumlarına 
bakılmaksızın çeşitli amaçlara ulaşmak için birbirleriyle iletişim kurabilme imkânı 
sağlamaktadır. IoT'nin dört temel bileşeni vardır: nesne, veri, işleme ve insan (Gündüz ve 
Daş, 2018). Gerçek dünya nesnelerini akıllı sanal nesnelere dönüştürecek olan IoT, 
dünyamızdaki nesneleri ortak bir altyapı altında birleştirmeyi ve etrafımızdaki nesnelerin 
sadece kontrolünü sağlamayı değil, aynı zamanda bizi nesnelerin işleyişinden haberdar etmeyi 
de amaçlamaktadır. Bundan dolayı IoT teknolojileri günümüzde çok popülerdir. Böylece IoT 
teknolojisi, geliştiricilere işletme, eğitim, tarım, üretim, sağlık hizmetleri ve acil durum 
hizmetleri, ilk yardım, hükümet, ulaşım, akıllı ev, akıllı fabrika gibi çeşitli alanlarda farklı 
uygulamalar oluşturarak toplumu destekleme fırsatları sağlayabilir (Torğul vd., 2016). IoT 
teknolojilerinin gündelik hayatı kolaylaştırma amacıyla kullanıldığı önemli alanlardan biri de 
akıllı ev sistemleridir. IoT tabanlı akıllı ev tasarımlarıyla sakinlerine kolaylık, konfor, 
güvenlik ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır (Piyare ve Seong, 2013). 

 
4.2. Materyal Geliştirme 
Piyasadaki bileşenler projenin amacına uygun olarak bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu 

bileşenlerin temel prensipleri otomatik kombine temizlik sisteminin tasarlanabilir olması, 
maliyet etkin olması şeklinde belirtilebilir. Öncelikli olarak projede kullanılabilecek olan 
malzemelerin listesi çıkarılmıştır. Tasarımın teorik bölümüne kaynak oluşturması için belli bir 
amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini 
kapsayan bir araştırma yöntemi olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma konusunu 
teşkil eden “Otomatik Kombine Temizlik Sistemi”nin tasarlanması amacıyla çeşitli kaynaklar 
taranarak veri toplanmıştır. 

Çalışmamızda kullanılacak malzemeler; 

Arduino Uno Kontrol Kartı 

Fotoselli Musluk Sensör 

Sesli Uyarı Sensörü 

Plastik Kutu 

Arduino Su Akış ve Hidrolik Basınç Sensörü 
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Şekil 2.  Devre şeması 

 

 
Şekil 3. Otomatik temizleme sistemi 

Şekil 3 incelendiğinde otomatik temizleme sisteminde üçlü hazneye sahip plastik bir gövde 
kısmı, bu gövdeye monte edilmiş olan “fotosel”ler olacaktır. Sistem aynı zamanda özellikle 
görme engelli bireylere de kolaylık sağlaması açısından sesli uyarı sistemine sahip olacaktır. 
Bunun için de gövde kısmında ses uyarı sistemi bulunacaktır. Sesli uyarı sistemi kişi elini 
hangi haznenin altına uzatırsa o haznedeki ürünün ne olduğunu söyleyecektir. Su haznesi 
doğrudan şebeke suyuyla bağlantılı olacaktır. Böylelikle su haznesinde suyun bitmesi gibi bir 
durum olmayacaktır. Sabun ve peçete haznelerindeki ürünler belirli bir seviyenin altına 
düştüğünde sesli uyarı sistemi devreye girecek ve doldurulması gerektiği uyarısında 
bulunacaktır. Bu sistem sayesinde tek bir platformda, herhangi bir yüzeye dokunmaksızın, 
aynı zamanda özellikle görme engelli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği etkili ve 
güvenilir bir hijyen sağlanacağı düşünülmektedir. Sistemde sesli uyarının da olması özellikle 
direktifler ile davranışlarını gerçekleştiren otizmli bireyler açısından da son derece faydalı 
olacaktır. 

 
5. Yenilikçi Yönü 

Projemizin yenilikçi yönleri; 
1- Su, sabun ve peçete tek bir platformda yer alacak olup bu sayede engelli bireyler 

tarafından da rahatlıkla kullanılabilecek, 
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2- Sesli uyarı sistemi sayesinde görme engelli bireyler ile direktiflerle pek çok 
eylemi gerçekleştirebilen otizmli bireyler açısından kolaylık sağlayacak 

3- Temasa bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşın önüne geçecek 
4- Ev, okul, işyerleri, AVM’ler vb, insanların olduğu tüm alanlarda rahatlıkla 

kullanılabilecektir. 
Yaptığımız sistemiz daha ucuz bir çözüm sunmaktadır. Yaptığımız çalışmamızda 

kullanılan yöntem açısından yenilikçidir. Projemiz çözüm bulduğu problem durumlarının 
çokluğu açısından ulusal ve uluslararası ölçekte özgün bir donanım sistemidir. Patente konu 
olması beklenmektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik 
Projemizde kullanılacak malzemelerin fiyatlandırması yapıldığında çok maliyetli 

olmaması, yapılması ve hayata geçirilmesinin kolay olacağı düşünülmektedir. Bununla 
birlikte yapımı ve dağıtımı zaman alabileceğinden dolayı ilk aşamada bir adet prototip yapılıp 
pilot deneme yapılarak ve kullanım sırasında iyileştirmeler yapılarak son halinin verilmesi 
faydalı olacaktır. Proje kapsamında tasarlanan otomatik kombine temizlik sistemi evlerde, 
okullarda, alışveriş merkezlerinde, büyük marketlerde, hava alanı girişlerinde, toplu yaşanılan 
alanların kantinlerinde, yemekhanelerinde vb. yaygınlaştırılıp ticari bir ürüne dönüştürülmesi 
mümkün görülmektedir. Projemiz, firmalar veya Ar-Ge merkezleri tarafından geliştirilerek 
teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir niteliktedir. Tasarladığımız “otomatik kombine 
temizlik sistemi” ile ilgili gelen dönütler dikkate alınarak geliştirme çalışmalarına devam 
edilecektir. Yurt dışı pazarında yerini alarak ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Tasarımımız 
ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait malzemeler için “Toplam 

Harcama = 2064 TL + kargo ücreti” olarak belirlenmiştir. Malzeme maliyet listesi aşağıdaki 
Tablo 1’de sunulmuştur. Toplam fiyatın, seri üretime geçilmesi durumunda düşeceği ve daha 
uygun maliyete yapılabileceği düşünülmektedir. Bu fiyat üretimdeki günün şartlarına göre 
değişebilecektir. Ancak projemiz kapsamında gerçekleştirilen prototipin maliyet listesi  tablo 
1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Malzeme maliyet listesi 
Malzeme No Malzeme Adı Birim Fiyatı Miktarı Toplam Fiyatı (TL) 

1 Arduino Uno Kontrol Kartı 465 TL 1 adet 464 TL + Kargo Ücreti 

2 Fotoselli Musluk Sensör 450 TL 2 adet 900 TL + Kargo Ücreti 

3 Sesli Uyarı Sensörü 500 TL 1 Adet 500 + Kargo Ücreti 

4 Plastik Kutu 100 TL 1 Adet 100 TL + Kargo Ücreti 

5 Arduino Su Akış ve Hidrolik 
Basınç Sensörü 

100 TL 1 Adet 100 TL + Kargo Ücreti 

 2064 TL + Kargo 
Ücreti 

* Malzeme fiyatları 09.06.2022 tarihindeki fiyatlardır. Sipariş zamanında fiyatlarda küçük 
değişiklikler olabilir 
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Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Temmuz ayı 
içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 

Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren 2022 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceğimiz zaman planlaması ve söz konusu plana 

ait yapılacak çalışmaların belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de yer almaktadır. 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi Tablo 2’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemizin prototipi haziran ayında denendiği geliştirme çalışmalarına 

başlandığı görülmektedir. Ayrıca projeye yönelik teknik bilgileri içiren bir raporun 

yazılması öngörülmektedir. 

Tablo 2. Proje Takvimi 
İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması X X X X X    

Malzeme Alımı   X X X    

Prototip Uygulaması ve analiz    X X    

Prototip Geliştirme     X X X  

Proje Raporu Yazımı     X X X  

Proje Sergisi        X 

 
8. Proje Fikrinin Kitlesi 
Pandemi döneminde tüm dünyada “Temizlik-Maske-Mesafe” üçlüsü hastalıktan 

korunmadaki en önemli parola olarak belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi de kuşkusuz 
temizliktir. Daha önce de edildiği gibi önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmalar 
özellikle nemli yüzeylerde oldukça yoğun olarak bulunurlar. Bu nedenle yüzeyle teması 
ortadan kaldıracak otomatik temizlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar 
piyasada yüzeyle teması kesecek temizlik sistemleri bulunsa da bunların ayrı ayrı olduğu 
görülmektedir. Örneğin sabun, su ve peçete ayrı yerlerde bulunmaktadır. Biz ise projemizde 
su, sabun ve peçeteyi tek bir platformda sunmak, böylelikle başta görme engelli, yaşlı ve 
otizmli bireyler olmak üzere tüm insanlar tarafından kullanılabilen bir sistem tasarlamak 
istedik. 

 
9. Riskler  

Projemiz bazı risklere sahiptir. Ön görülüp düzeltilebilecek olanlar için ürün seri üretime 
geçmeden önce gerekli düzenlemeleri ve denemeler yapılıp çeşitli çözümler üretilerek bu 
risklerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Tasarlanan otomatik kombine temizlik sistemi için tüm 
riskler, önlemler, etki/olasılık ve B planı Tablo 3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Risk Analizi 
Risk No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Yeteri Kadar Rağbet Görmeme Bu durumun üstesinden gelebilmek için modern ve dikkat 
çekici şekilde tasarlanması 
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2 Çalınma  Bunun için montajın sağlam bir şekilde yapılması 

3 Kırılma Kırılmaz sağlam plastik malzeme kullanılması 

 
Projemizde donanımsal riskler görülebileceği için her zaman yedek parçalar kolaylıkla 

değiştirilebilecek şekilde tasarlanacaktır. Projemizde karışılabilecek riskler Tablo 4 te 
verilmiştir. 

Tablo 4. Olasılık ve Etki Matrisi 

Olasılık ve Etki 

Matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme 

Kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Donanımı kontrol et ve 

bozuk parçayı tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili parçanın 

alternatifi bulunacaktır. 

     
  Projemizde kullanıcı kaynaklı riskler meydana gelebilecektir. Bunların başında Arduino Su 
Akış ve Hidrolik Basınç Sensörünün ölçüm değerlerini değiştirmek için sensörlere zarar 
verebilecek şekilde ayarları ile oynanacaktır. Bu durumu engellemek için çalışmalara devam 
edilmektedir. 
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