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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Elektriğin hayatımıza girmesinden bu yana bu yeni enerji yaygınlaşan kullanımı 

ile birlikte bazı risk alanlarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle evlerde kullanımı 

yaygınlaşan elektrikli ev aletlerinin sebep olabildiği kazalar bu risk alanlarına bir örnek 

teşkil etmektedir. Ütü de her evde bulunan çok sık kullanılan bu elektrikli aletlerden 

birisidir. Diğer elektrikli aletler gibi elektrik kullanımı kaynaklı sorun ve tehlikelere ek 

olarak ütü elektrik enerjisini yüksek miktarda ısını enerjisine dönüştürme yeteneği sebebi 

ile yanlış ve/veya dikkatsiz kullanımında ısı kaynaklı sorun ve kazalara da sebep 

verebilmektedir. Ütülerin kıyafet üstünde çalışır vaziyette uzun süre kalması kıyafetlere 

zarar verebilmekte daha kötü senaryoda ise yangına sebep olabilmektedir. Projemiz ile ev 

hanımları arasında evden çıkarken “acaba ütüyü fişten çektim mi?” şeklinde ifade edile 

gelen bu riski azaltmayı hedef aldık. Olası riskleri ütülerin çalışma prensiplerini 

inceleyerek en aza indirmek üzere bu projeyi tasarladık. Yaptığımız Arge çalışmaları 

esnasında İstanbul itfaiye müdürlüğünün istatistiki araştırmasına göre İstanbul’da 2007 

yılında müdahale edilen 23778 yangından 993 tanesinin ütü kaynaklı olduğu tespit 

edilmiştir buda çıkan yangınların %8lik kısmının projemiz sayesinde engellenebilir 

olduğunu düşünmekteyiz. Buda can ve mal kaybının önüne geçerek sosyal innovasyon 

kategorisi için projemizi oluşturduk. Bu sorunlardan yola çıkarak daha az elektronik 

aksamı ve daha kolay müdahale edilebilir olduğu için ütü masasını revize ederek ütü ve ütü 

masasını daha güvenli hale getirdik. 

 

 

  

Ütülerin genel çalışma 

prensiplerini incelediğimizde genel 

olarak sıcaklığı istenen sevide kontrol 

eden sistemlerin olduğunu gördük. Bu 

sistemler genelde sıcaklığı ütülenen 

kumaşın cinsine göre ayarlamak için 

kullanılıyor ve ütünün çalışır vaziyette 

unutulması sonucu oluşabilecek 

kazalara bir çözüm sunmuyorlar. Bu 

noktada ütü masaları daha az 

elektronik aksama sahip olduğu için imkânlarımız çerçevesinde ütü masaları üzerinde 
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çalıştık. Projemizin çalışma prensibi olarak 

ütü masası örtüsünün altına 

yerleştireceğimiz PT100 Platinum Dirençli 

Sıcaklık Sensörü 50 ve 250 derece 

sıcaklıklarda çalışabilmektedir.PT100 

sıcaklık sensörünü masa örtüsünün altına 

yerleştireceğiz sensörümüzün değerler 

arasında sıcaklık 240 dereceyi geçtiğinde 

elektrik devresini kapatması yönüne 

hazırlayacağımız kodlamayı Arduino 

Mega Temel Başlangıç Kitini kullanarak 

yapıyoruz. Ütü masasının kenar kısmına 

yerleştireceğimiz ekran ile de hassas olan 

kumaşların zarar görmemesi için 

yerleştireceğimiz ekran ile de ütü 

yaparken sıcaklık sensöründe okunan 

değeri gösteren ekran yerleştireceğiz buda 

hassas kumaş elbiselerimizin zarar 

görmesini engelleyecektir. Bu sayede 

projemiz hem eşyalarımızın zarar görmesini 

engelleyecek hem de ütüyü çalışır vaziyette 

unuttuğumuzda yangınların önüne geçmiş olacağız.  

 
Şekil 33sıcaklık sensörü kodlamamız 

 

 

Şekil 1şıcaklık sensörü bilgi ekranı 

Şekil 2sıcaklık sensörü devre şeması 
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Sistemde oluşabilecek hata ve arızalar ve beklenmeyen durumlar için ve akıllı ütü 

masamızı daha güvenilir hale getirebilmek için ütü masamızda ütü masası örtüsü altına 

hareket ve TTP223B Dijital Dokunma Sensörü ekleyeceğiz . Sensörlerimiz devreye 

girdiğinde ütü masası üzerinde hareket olduğu sürece 

sensörlerimiz ütü masası prizine elektrik gitmesine izin 

verecek ve ütüyü kullanırken ütü ile işimizi yapmaya 

devam edeceğiz. Ancak ütü masası üzerinde ütü 

unutulduğunda ütü masası üzerinde unuttuğumuzda 

sensörlerimiz devreye girecek. Eğer sıcaklık değeri 

tehlikeli noktaya gelirse sensörlerimiz devreye girerek 

ütüye giden gücü kapatarak yangınların önüne geçmiş 

olacağız. Aynı zamanda hareket ve TTP223B Dijital 

Dokunma Sensörüsistemlerimizde devrede olduğu için ütü 

masası üzerinde bulunan sensörlerimiz ütü üzerinde güç aktif iken hareket algılamadığında 

ütümüze giden güç devresini kapatarak hem enerji israfının önüne geçmiş olacagız.  Hem 

de ütünün taban kısmı ütü masası üzerinde unutulduğunda bir süre sonra ütü üzerindeki 

eşyamızın zarar görmesine ve yangın çıkmasına sebep olacaktır. Sensörlerimiz 10 saniye 

hareket algılamadığında güçü kapatarak ütü masamızı güvenli hale getirecektir.  

 

Şekil 4TTP223B Dijital Dokunma Sensörü 
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Projemizde sadece ütüyü değil ütü masasını da kontrol edilebilir hale getirdik. Yani 

güvenlik için kullanılacak sistemi sadece ütünün içerisine yerleştirilen sensörlerden ibaret 

gören bakış açısı yerine ütü ve ütü masası ile oluşan sistemi bir bütün olarak düşündük. 

Ayrıca ütüyü alt görselde bulunan çalışma prensiplerini incelediğimizde güvenlik önlemleri 

ve teknik bilgi eksikliğinden dolayı ütünün teknik alt yapısına müdahale etmek yerine ütü 

masası üzerinde çalışmanın daha doğru olduğunu düşündük 

  Bu noktada Arduino robotik kodlama ile ütü masasına ekleyeceğimiz ısı hareket 

ve ivme sensörler ile ütü masasından çıkan elektrik ve ütüye ulaşan elektrik kontrol bir 

bütün olarak edilebilir hale getirdik.  

Yazılım olarak Arduino Uno programı ve donanım olarak bu yazılıma gerekli 

bilgileri aktaracak ısı ve hareket sensörleri kullanıldı. Isı sensörleri ile ütünün belirli bir 

ısının üstüne çıktığında ısısının düşürülerek enerji tasarrufu sağlanması ve ütü yerine 

ütünün kullanıldığı alan olarak kabul edilen ütü masasına yerleştirilen hareket sensörü ile 

de belirlenen süreden (10 saniye) uzun süre hareketsiz kalan ütüye elektrik akışının 

kesilmesi sağlandı.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Projemiz ile evlerde yaşanan kazaların en önemli kaynaklarından birisi olan 

elektrikli aletler ve bu aletlerin yanlış ve/veya dikkatsiz kullanımına odaklandık. 

Evlerimizde kullanılan ütüler hakkında yaptığımız araştırmada bu ütülerin belirlenen 

sıcaklığa kadar ısınıp o sıcaklığı koruyan sistemler ile çalıştığını gördük. Bu sıcaklık 150-

180 derece arasında olup bu sıcaklığa kumaşların uzun süre maruz kalmasının kumaşa 

zarar verme ve/veya yangına sebep olma riski olduğunu fark ettik. Bu yüzden ütülerin 

kumaş üzerinde unutulması yangına sebep olabilmektedir1. Ütülerin içerisinde istenen 

 
1 https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-

cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas

%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1

https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%C3%BCt%
https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%C3%BCt%
https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%C3%BCt%
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sıcaklık aşıldığında ütüyü kısa süreli kapatan sıcaklık sensörleri ve termostat 

bulunmaktadır ancak bu sistem unutulan ütülerden kaynaklanan sorunu çözmek için değil 

ütü anında kumaşın fazla ısıya maruz kalarak zarar görmesini engellemek içindir. Bu 

noktada ütünün çalışır vaziyette unutulduğunu fark edecek ve bu durumda ütüye giden 

enerjisi kesecek bir sisteme gerek olduğunu fark ettik. Burada problem durumlarımızdan 

birisi ütünün çalışır vaziyette unutulmuş olduğuna karar verecek istemin tasarlanması oldu. 

Bunun için ütünün kendisinden ziyade etkileşimi girdiği ekipmanı yani ütü masasını 

çözüme dâhil etmeye karar verdik.  Ütü yapılırken ütü sürekli kumaşın üzerinde hareket 

halindedir. Ütünün belli bir süre hareketsiz olarak ütü masanın üzerinde çalışır vaziyette 

kalması ütünün kumaşın üzerinde unutulduğu olarak yorumlanabilir. Var olan çözümler 

genelde ütünün içerisine sensörler koymaya odaklanırken biz bu problemi çözmek için 

ütünün kullanıldığı ütü masasına ısı ve dokunma hareket sensörleri yerleştirmeyi tercih 

ettik.  

 

 

3. Çözüm  

Projemiz ile hem enerji tüketimini, 

hem de ütülerin çalışır vaziyette unutulması 

kaynaklı yangın riskini azaltmış olduk. Bu 

sayede maddi zararlara engel olmanın 

yanında olası yangınlarda oluşabilecek 

yaralanma ve/veya ölümlerin önüne geçmiş 

olduk. Projemize konu olan sorunların 

başında gelen ütünün çalışır durumda 

unutulmasının belirlenmesi için sadece ütüye 

odaklanmanın yetersiz olduğunu fark ederek 

çözüme ütü ve ütünün en sık kullanıldığı alan 

olan ütü masasını dâhil ettik. Bu noktada 

çözüm olarak ütü masası bezinin altına 

yerleştirdiğimiz denge ve hareket algılayıcı 

sensörlerimiz ve arduino uno programlama 

sayesinde ütümüz belirli bir sıcaklığı aştığında derecesi arduino uno sayesinde sıcaklığı 

düşürülecek ve enerji sarfiyatına engel olmuş olacağız. Ütü masası bezinin altına 

yerleştireceğimiz ısı hareket sensörleri ütü masalarının üzerinde bulunan elektrik devresini 

kontrol edebilir şekilde tasarlandı. Ütümüzü çalışır vaziyette kumaşın üzerinde 

unuttuğumuzda yangın çıkmasını engellemek için arduino programlamamız ve ütü 

masasında bulunan hareket algılayan sensörler kullanıldı. Sensörler ile ütünün hareket edip 

etmediği kontrol edilecektir. Sensörler belirli bir sürenin üzerinde eğer hareket algılamazlar 

ise bu bilgi hazırlanan Arduino Uno yazılımı tarafından ütünün açık unutulduğu olarak 

yorumlanacak ve program ütüye giden enerjiyi kesecektir.  Örneğin ütü yatay şekilde 10 

 
.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%

C3%BCt%C3%BCy%C3%BC%20a%C3%A7%C4%B1k%20unuttu. 

 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/prizde-unutulan-utu-yangin-cikardi,VVUi0aCDRky0XU1oLC7b_Q 

 

https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%C3%BCt%
https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/edirnede-unutulan-utu-yangin-cikardi#:~:text=Terzihanede%20gece%20%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20a%C3%A7%C4%B1k%20unutulmas%C4%B1%20nedeniyle%20%C3%A7%C4%B1kan%20yang%C4%B1n%20hasara%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1.&text=Edirne'de%20i%C5%9F%20yerinde%20a%C3%A7%C4%B1k,yerinden%20%C3%A7%C4%B1karken%20%C3%BCt%
https://www.ntv.com.tr/turkiye/prizde-unutulan-utu-yangin-cikardi,VVUi0aCDRky0XU1oLC7b_Q
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saniyeden fazla hareketsiz kalırsa sensörler arduino uno programını çalıştırıyor ve bu 

program da otomatik olarak ütüye giden enerjiyi (elektriği) kesiyor. Bu sistem ile olası 

kazalar engellenecek ve yangın kaynaklı olası maddi zararların önüne geçilmiş olacaktır.  

 Hareket sensörleri genel olarak belirli bir hareketi algıladığında istenen işlemi 

tetikleyen yapıya sahiptirler. Yaklaşınca yanan lambalardaki ya da hırsızlar için kullanılan 

alarm sistemlerindeki sensörler gibi.  Ancak biz bu sensörlerin hareketi değil 

“hareketsizliği” algılamasını sağlayan programımız ile bu sensörlerden gelen bilginin farklı 

şekilde yorumlanmasını sağladık. Bu sistemi de ütü ve ütü masasını birlikte düşünerek 

tasarladık. Yani çözüm önerimizin çıkış noktası ütü ve ütü masanın birlikte 

değerlendirilmesi oldu. Projenin temel bileşenleri: 

1-ütü ve ütü masası 

2-Ütü masasına yerleştirilen hareket dokunma ve ısı sensörleri 

3-Ütünün elektriğini kesecek olan değerlendirmeyi yapacak Arduino Uno kiti 

 

 
 

4. Yöntem 

Bildiğimiz gibi ütü ve ütü masaları artık ülkemizde her evde bulunan ürünlerdir 

ayrıca tekstil atölyelerinin ütü 

bölümlerinde de bu ürünler 

yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bu noktadan yola çıkarak 

öncelikle ütülerin çalışma 

prensiplerini araştırdık. Çünkü 

ülkemizde ve dünyada ev ve iş 

yerlerinde çıkan yangınların 

%7 %8 lik bir bölümü sadece 

ütülerden kaynaklanmaktadır. 

Bu konuda çeşitli 

üniversitelerde çalışmalar 

ütü 10 sn. 
den uzun 
hareketsiz 

kaldı

sensörlere 10 
sn den uzun 
süre hareket 

ile ilgili bir 
veri ulaşmadı

Arduino Uno yazılımı 
tarafından bu bilgi işlendi 

ve ütünün açık 
unutulduğu sonuçuna 

ulaşıldı
program 

ütüye 
yerleştirile
n devreye 

elektiği 
kesme 

komutu 
verdi.
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yapılmıştır. Bizde bu yangınlar sebebiyle kişilere ve şirketlerde oluşabilecek olan can ve 

mal kaybının yani maddi manevi zararların önüne geçmek amacıyla ütülerden ziyade ütü 

masalarının daha kolay müdahale edilebilir olduğunu düşündük. Bu noktada Arduino 

kodlama setleri ve işlemcileri yardımıyla ütü masasına yerleştirdiğimiz ısı hareket 

dokunma sensörleri ve bu sensörlerin çalışma prensiplerini ve yazılım kodlamasını yaptık. 

Prototipimizi ortaya çıkardıktan sonra bir nevi yapay zekâ ile güvenlik önlemlerini 

arttırmış olduk. Çünkü sensörlerden gelen okuduğu değerleri limitler dâhilinde analiz eden 

işlemcimiz tehlikeli bir durumu tespit ettiği anda sisteme giren elektriği kapatarak ortamı 

güvenli hale getirecektir. Buna benzer sayılabilecek bir sistem mutfaklarda kullandığımız 

ocaklarda mevcut diyebiliriz.  

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin temel problem durumu olan “ütü yaparken ütünün çalışır vaziyette 

unutulması sonucu 

oluşabilecek yangınlar” 

konusunda genellikle ütünün 

içerisine yerleştirilen sistemler 

ile belirli sevide güvenlik 

sağlanmaya çalışıldığını 

gördük. Projemizde sadece 

ütüye odaklanmak yerine ütü 

ve kullanıldığı alan olan ütü 

masanı bir bütün olarak 

düşünerek hareket ettik. 

Projemizin en özgün kısmı ise 

hareket sensörlerinin alışa 

gelmiş hareket algılayarak bir işlemi 

tetikleyen mantığı yerine 

“hareketsizliği” tanımlamak için 

kullanılması oldu.  Bunun için 

Arduino Uno ile kendi hazırladığımız 

algoritmaları kullandık. Programı 

verilen süre boyunca hareket 

algılamadığında istenen işlemi 

gerçekleştirecek şekilde kodlayıp 

tasarladık.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin uygulanması için 

üreticilerin bizim düşündüğümüz gibi 

ütü ve ütü masasını bir bütün olarak 

düşünmeleri gerekmektedir. Bu 
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noktada daha uygulanabilir bir versiyonun da ütü doğrudan prize takılmak yerine ütü 

masana entegre olan bir prizden güç alabilir. Sistem ütüden bağımsız olarak ütü 

masasından ütüye verilen elektriği kesebilir.  

 

Ütüden bağımsız çalışan bu sistem sayesinde her marka ütü ile çalışabilen bir sistem elde 

edilmiş olur. Sistem tamamen ütü masasında tasarlanabilir. Sensörler elektriği ütüye 

ulaşmadan ütü masasına bütünleşmiş elektrik sistemi üzerinden kesebilir.    

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz ile herhangi bir ütü 

masanın akıllı ütü masasına 

dönüştürülmesinin maliyet 

kalemlerinde iki önemli 

parça vardır. Hareket ve ısıyı 

algılayacak sensörler ve bu 

sensörlerden gelecek veriyi 

işleyecek yazılımsal sistem. 

Bu sistemin prototipinde 

kullanılan Arduino Uno 

kitleri yaklaşık 750 TL 

civarında bir maliyete 

sahiptir. Fakat seri üretimde 

Arduino Uno kitleri gibi 

genel amaçlı ekipmanlar 

yerine sadece projenin maçına hizmet edecek parçaların tasarlanması maliyeti büyük 

ölçüde düşürecektir.  Sensörlerimiz ise 200 TL den başlayan maliyetlere sahiptir. İçerisinde 

kendi prizi bulunan ütü maslarının maliyetleri ise 250 TL den başlamaktadır. Tüm bu  
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kalemler düşünüldüğünde bir ütü masasını akıllı 

bir ütü masasına dönüştürmenin yaklaşık 

maliyeti (ütü masasının maliyeti ile birlikte) 

yaklaşık 1500 TL olmakta hali hazırdaki bir ütü 

masasına sistemin entegre edilmesinin masrafı 

ise 350 TL civarı olmaktadır.  

   

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi öncelikle ütünün ve ütü masasının kullanıldığı her haneyi 

düşünebiliriz. Buda sadece ülkemiz için bile düşünüldüğünde 19 milyon 481 bin 678 hanenin 

olduğu ülkemiz için muazzam bir rakamdır. Çünkü Pazar satış rakamları incelendiğinde ülkemizde 

yıllık 2 milyondan fazla ütü 3milyondan fazla ütü masası üretimi yapılmaktadır. Projemizin 

devreye girmesi ile bu ürünlerde bir miktar fiyat artışları olacak olsa da güvenlik ve can ve 

mal kaybının önüne geçebilmesi açısından daha değerli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca 

ütülerin ve ütü masalarının yoğun olarak kullanıldığı tekstil atölyeleride projemizin hedef 

kitlesi içindedir. Çünkü sanayiciler büyük üretim ağına sahip şirketlerin fabrika ve 

atölyelerinde olası çıkabilecek yangınlardan dolayı ortaya çıkacak maddi zararların önüne 

geçmek için projemize ilgi göstereceklerini düşünmekteyiz. Burada amaç ütünün prizde 

unutulması ya da uzun süre kumaş ile teması sonrası oluşabilecek kazaları engellemek 

olduğu için bu tehlikenin var olduğu tüm alanlar hedef kitlemize dahil edilebilir.  Ayrıca 

projemizi okulumuzun bulunduğu köyde sunumu yapıldığında Arduino seti ve sensörleri 

ilk defa kullanan gören öğrencilerimiz olduğu gibi ilk defa ütü ve ütü masası alacak olan 

ailelerde üretime geçerse bizde bunlardan alalım şeklinde geri dönüşlerde aldık. 

 

9. Riskler 

Projemizi hazırlarken oluşabilecek en büyük risk unsuru sensörlerin sıcak ortamdan 

etkilenmesi riski oldu. Yatay olarak hareket algılamayan sensör ütüyü kapattığında sıkıntı 

olmaz iken, ütü sensörün olduğu bölgede uzun süre boyunca hareketli olarak da kullanılsa 

oluşan ısının sensörleri etkilemesi için araya farklı katmanlar yerleştirmeye karar verdik. 

Isı sensörü için böyle bir sorun oluşmadı çünkü ısı sensörü belirli ısıda ütünün gücünü 

keserken hareket sensörü ütü hareket ettiği sürece enerjiyi kesmediği için ütü eğer sensöre 

yakın küçük bir bölgede sürekli hareket ederse o bölgede sensörü etkileyecek bir ısınma 

PROJE MALZEME LİSTESİ VE FİYATLARI 

MALZEME FİYAT 

PT100 Platinum Dirençli Sıcaklık 

Sensörü 50 

Arduino Mega Temel Başlangıç Kiti 950 

Röle  40 

Jumper Kablo Erkek Erkek 30 

Jumper Kablo Dişi Erkek 30 

Jumper Kablo Dişi Dişi 30 

Breadboard 20 

Ütü masası 250 

hareket sensörü 20 

TTP223B Dijital Dokunma Sensörü  40 

    

  1460 
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oluşabilir. Bunun için sensörü ütünün temas ettiği yüzeye değil daha alt katmanlara 

yerleştirdik. Ayrıca kaç saniye süre ile hareketsiz kalmanın sistem tarafından ütüye gidecek 

enerjisi kesmek için yeterli olacağı da kullanıcıya ve/veya ütünün o an kullanıldığı kumaşa 

göre değişebilmektedir. 10 saniye veya 20 saniye ile farklı denemeler  yaptık. Bu sayede 

projemizin test aşamalarını gerçekleştirmiş ve olabilecek en ideal çalışma prensibine 

ulaşmayı hedeflemiş olduk. 

Olasılık ve etki 

matrisi 
      

  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 

alternatifini bul 

Yazılımsal Kaynaklı 

Sorunlar 

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor 

  

      

Risk 

no 

Belirlenmiş Risk Olasılı

k (P) 

Etki 

(S) 

Tespi

t (D) RP

N 

  RİSKLER         

  Dış kaynaklı, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen         

R1 Pandemi tedbirleri gereği Teknofest 2022 iptali. 2 9 4 72 

R2 Mali desteklerin eksikliği 6 4 4 96 

R3 Afetler 1 8 10 80 

  Dış kaynaklı, öngörülebilen, kontrol edilemeyen         

R4 Proje yürütümünde yaşanacak aksaklıklar. 3 3 2 18 

R5 Projenin düşünülenden daha maliyetli olması 5 7 3 105 

R6 Malzeme Tedarik sorunları 4 4 8 128 

R7 Projenin beklenen performansı gösterememesi 3 7 5 105 

R8 Projenin dereceye girememesi 5 8 3 120 

  İçten kaynaklı, teknik olmayan, kontrol edilebilen         

R9 Rehavete kapılarak çalışma planına bağlı kalmama 6 8 5 240 

R10 Takım içi anlaşmazlıklar/iletişim kopuklukları 4 5 5 100 

R11 Projeyi iyi yönetememek 3 7 5 105 

R12 Projenin tamamlanamaması 7 4 5 140 

  Teknik, genellikle kontrol edilebilen         

R13 Sensörlerin çalışmaması 3 8 4 96 

R14 Elektirik kaçakları 5 8 6 240 

R15 İşlevsiz Sensörler 4 8 6 192 

R16 Projenin beklenen yeterli etkinlikte/verimde olmaması 6 8 5 240 

R17 Tasarımının hatalı olması 5 8 4 160 

  Hukuksal, genellikle kontrol edilebilen         

R18 Lisans- Telif Problemleri 4 8 3 96 

R19 Hukuk davaları 2 8 8 128 

R20 Mücbir Sebepler 1 8 10 80 

  * RPN Risk Öncelik Sayısı         
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10.  Proje Ekibi ve Görev Dağılımı 

ADI SOYADI 

PROJEDEKİ 

Statü OKUL 

PROJE 

TECRÜBESİ 

PROJE GÖREVİ TECRÜBESİ 

TARIK KÖKSAL DANIŞMAN 

SİNDELHÖYÜK 

FATİH İMAM HATİP 

ORTAOKULU 

Matematik 

Öğretmeni 

Arge Çalışmaları 

ve Malzeme 

temini 

Daha önce buna 

benzer projede 

görev almıştır 

ve kodlama ve 

proje fikri 

konusunda 

tecrübelidir 

AZRA ÖZDEMİR 

TAKIM 

KAPTANI 

Şehit Üsteğmen 

Ömer Mavi 

Ortaokulu 

  7.sınıf 

Literatür 

taraması – Arge 

Çalışmaları 

Prototip Tasarımı 

ve 

Sunumlara 

Hazırlık 

Projede 

oluşacak 

herhangi bir 

problemde hızlı 

çözüm üretme 

konusunda 

tecrübelidir. 

Safiye Tekir Üye 

SİNDELHÖYÜK 

FATİH İMAM HATİP 

ORTAOKULU 8.Sınıf 

Literatür 

taraması 

Arge Çalışmaları 

Prototip Tasarımı 

ve 

Risk Faktörlerinin 

incelenmesi 

Orijinal tasarım 

ve fikir üretme 

konusunda 

tecrübelidir. 

 Ahmet Alp 

Ahrazoğlu  Üye 

SİNDELHÖYÜK 

FATİH İMAM HATİP 

ORTAOKULU 5. Sınıf  

Yazılım Kodlama Orijinal tasarım 

ve fikir üretme 

konusunda 

tecrübelidir 

          

          

 

11. Kaynaklar  

1. https://www.direnc.net/ttp223b-dijital-dokunma-sensorudigital-touch-sensor 

2. http://pekinasilcalisir.blogspot.com/2016/08/utu-nasl-

calsr.html#:~:text=Peki%2C%20bunu%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1yor%3F,s%

C3%BCre%20sonra%20elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20kesiliyor.  

3. https://www.ika.com/tr/Products-Lab-Eq/Shakers-Vortex-mixer,-Lab-shakers-csp-

179/PT-100080-Temperature-sensor,-stainless-steel-cpdt-4443000/ 

4. https://www.arduino.cc/ 

5. https://maker.robotistan.com/kategori/arduino/ 

6. https://www.yazilimcidestek.com/ 

https://www.direnc.net/ttp223b-dijital-dokunma-sensorudigital-touch-sensor
http://pekinasilcalisir.blogspot.com/2016/08/utu-nasl-calsr.html#:~:text=Peki%2C%20bunu%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1yor%3F,s%C3%BCre%20sonra%20elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20kesiliyor
http://pekinasilcalisir.blogspot.com/2016/08/utu-nasl-calsr.html#:~:text=Peki%2C%20bunu%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1yor%3F,s%C3%BCre%20sonra%20elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20kesiliyor
http://pekinasilcalisir.blogspot.com/2016/08/utu-nasl-calsr.html#:~:text=Peki%2C%20bunu%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1yor%3F,s%C3%BCre%20sonra%20elektrik%20ak%C4%B1m%C4%B1%20kesiliyor
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7. https://kodlamaegitimi.biz/ 

9. https://maker.robotistan.com/ 

10. https://www.robotistan.com/pt100-platinum-direncli-sicaklik-sensoru 

11. https://dersimizkodlama.com/jumper-kablo-nedir/ 

12. https://dersimizkodlama.com/ 

13. https://thestempedia.com/ 

14. https://www.sas.com/tr_tr/insights/analytics/yapay-zeka-nedir.html 

15. https://www.webtekno.com/ 

 

https://www.robotistan.com/pt100-platinum-direncli-sicaklik-sensoru

