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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Kapalı ortamlardaki bağıl nem seviyesinin insan sağlığına etkileri hakkında yaptığımız 

araştırmalar sonucunda bağıl nemin Covid-19 gibi virüslerin yayılmasından, baş ağrısı, 

diyabet, ağız ve göz kuruluğuna kadar insan sağlığını ciddi derecede etkilediğini ve 

büyük bir önemi olduğunu gördük. Lakin çoğu insan bulunduğu kapalı ortamın 

seviyesine dikkat etmiyor, etse de değiştiremiyor, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol 

açıyor. Sonradan fark ettik ki bu sadece insanları değil, inek, tavuk gibi hayvanların 

sağlığını ve verimliliğini de olumsuz etkiliyor. Ama buna rağmen hayvancılık 

sektöründeki insanlar buna dikkat etmiyor. Bunların yanında bitki yetiştirmek için de 

nem aralığına dikkat etmek gerekirken, çoğu insan bundan dahi habersiz. Biz de bu ciddi 

sorunları çözmek için ortamdaki bağıl nem seviyesini kontrol eden ve sağlık için 

tehlikeli olduğunda uyaran bir cihaz geliştirdik. Cihazımız ortam nemini kontrol eder, 

tehlikeli olduğunda uyarır ve değiştirilmesini sağlar. Böylece insanların, hayvanların ve 

bitkilerin sağlığına ciddi katkılar yapmanın yanında, hayvancılık, süs bitkileri sektörü 

gibi sektörlere de ekonomik olarak büyük katkılarda bulunur. 

 
Tasarım 

 
Tasarım olarak boyut bakımından küçük, kullanış açısından kolay, taşınabilirlik 

açısından en hafif dış kaplamayı kullanarak tasarımımızı geliştirdik. Dışarıdan 

bakıldığında nem ve sıcaklığın gösterildiği LCD ekran , hoparlör, led lambalar ve DHT 

22 sensörü görülmekte olup tüm bileşenler zarar görmeyecek bir biçimde kutu 

içerisine monte edilmiştir . 

 
Yazılım 

 
Yazılım kısmında Arduino programının kendi yazılımını kullanarak hem anlık sıcaklık 

ve nem değerini LCD ekrana yansıtan hem de Nem tehlikeli bir seviyede olduğunda 

sesli ve görsel olarak uyarı veren bir kod dizini oluşturduk. 

 

 
Montaj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resim 1. Cihazın Son Hali (yan).    Resim 2. Cihazın Son Hali (ön).
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2. Problem/Sorun 

Projemizi geliştirirken sorun olarak gördüğümüz en önemli etken; kapalı ortamlardaki 

nem seviyesinin kontrol edilmeyip uygun aralıkta olmadığında müdahale 

edilmemesidir. Bu da müdahale edilmediğinde açığa çıkan problemlerin yaşanması 

anlamına gelmektedir. Sadece nem ve sıcaklık ölçümü yapan cihazlar var ama nem 

seviyesi uygun aralıkta olmadığında hem görsel hem de işitsel uyarı veren bir cihaz 

bulunmamaktadır. Örneğin müzelerde kullanılan ve çok pahalı ekipmanlar olan nem 

ölçüm cihazları nem seviyesini ölçüyor ama hangi aralığın güvenli hangi aralığın riskli 

olduğunu hakkında bilgi veremiyor. Cihazımızın maliyeti hem çok az hem de bu sorunu 

basit ve etkili bir biçimde çözebiliyor. Müdahale edilmediğinde ortaya çıkan 

problemlerden bazıları şunlardır. İnsanlarda dehidrasyon, yorgunluk, kas krampları, ısı 

bitkinliği, bayılma, sıcak çarpması vb. Hayvanlarda alınan verimin düşmesi (süt, et ve 

yumurta), evcil hayvanların sağlıklarının bozulması vb. virüslerin yayılımının 

hızlanması vb. 

 
3. Çözüm 

Bu problemleri çözmenin ilk adımı insanların farkında olmasını sağlamaktır. Bizim 

projemiz ise buna özel bir cihaz geliştirip insanları bilgilendirerek insanların öncelikle 

buna dikkat etmeleri gerektiğini gösterir. Ama insanlar kendileri nemi hissedip 

ölçemeyecekleri, ölçen cihazlar da kullanışlı olmadığı için fark edip düzeltmeleri 

zordur. Bizim başlıca çözüm önerimiz havadaki nem seviyesi nem sensörü ile kontrol 

eden ve gerekli aralık olan %40-%60 bağıl nem aralığından çıktığında uyarı vererek 

insanların farkına varıp müdahale etmelerini sağlayan ve her yere taşınılarak her yerde 

bu ölçümü yapabilen bir cihaz. Bunun yanında nemi kontrol etmek için gerekli mevcut 

sistemler olan ortamlarda onların kullanılması da yeterli bir çözüm olacaktır. Nemsiz 

ortamların bitkilendirilmesi, dekorasyon ve ortamı düzenli olarak havalandırmaya 

dikkat edilmesi de yapılabilecek etkili çözümlerdir. Lakin çoğu ortamda gerekli altyapı, 

dekorasyon malzemeleri gibi ögeler bulunamayacağı için ilk çözümün uygulanması en 

kolay ve etkili çözüm olduğu kanaatindeyiz. 

 
Proje fikri kapalı ortamlarda nem seviyesine dikkat edilmemesinin insanlar, bitkiler ve 

hayvanlara yol açtığı sağlık sorunlarını çözmek için ortaya atılmıştır. Çoğu insan bu 

soruna bir çözüm üretmemiş, hatta sorunun farkına varmamıştır. 

 
Problemi nem seviyesi güvenli nem aralığından çıktığında hem sesli hem görsel olarak 

insanları uyarıp fark etmesini ve müdahale etmesini sağlayan ve her yere taşınabilen bir 

cihaz geliştirerek çözdük. Böylece insanlar nerede olursa olsun enerjisini uzun süre 

dayanabilen pillerden alan, taşınabilir ve pratik bir cihaz ile nem seviyesini her ortamda 

ölçüp kontrol edilmesini sağlayabilecektir. 

 

Tasarımımızda insanların uyarıları olabildiğince hızlı bir şekilde görmesi için cihazın 

önündeki LCD ekranın altına ışıklar yerleştirdik. 
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                                     Resim 2. Cihazın Ön Kısmı 

 

Nem ölçer cihazını ise hasar görmemesi için cihazın yan kısmına koyduğumuz bir 

yuvaya yerleştirdik. Böylece dış etkenlerden olabildiğince az etkilenip daha sağlıklı 

ölçüm yapabiliyor. 

 

                        Resim 3. Cihazın Yan Açıdan Görünümü 

 
Arkasındaki pil yerini dışarıya koymamız ise kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlıyor. 

Üçgen tasarımı da ebatını oldukça küçültürek her yere konulabilmesinin yanında 

düştüğünde ciddi bir hasar almamasına yardımcı oluyor. Herhangi bir sıkıntı çıktığında 

ise kapağı kapatan iğneler açılarak kolaylıkla gerekli değiştirmeler yapılabilir. 

 
Alt Bileşenler 

0,5 W 8ohm Hoparlör 

Led 

LCD ekran+I2C modülü 

9V Pil Yuvası 

Jumper Kablo 

DHT Sıcaklık ve Nem Sensörü 

Arduino Nano 

9V Pil 
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4. Yöntem 

Çözümümüzü hayata geçirirken Arduino yazılımının etkinliğini ve kolay 

programlanabilme özelliğini kullandık. DHT-22 nem sensörünü kullanarak nemin 

ölçülmesini sağladık, lcd ekranı kullanarak ise bu sayısal değerleri detaylı olarak 

yansıtan bir mekanizma yaptık. Ama kişilerin uyarıyı olabildiğince fark etmeleri için 

farklı yöntemler de kullanmamız gerekiyordu. Bu amaçla lcd ekranın altına sarı, yeşil 

ve kırmızı olmak üzere 3 led ışık yerleştirdik. Nem seviyesi %40’ın altına düştüğünde 

sarı, %60’ın üstüne çıktığında ise kırmızı yanıyor, risksiz olduğunda yeşil yanmaya 

devam ediyor. Böylece kişiler sadece ışığa bakarak nem seviyesinin güvenli olup 

olmadığını anlayabiliyor. Lakin ışığın görülemeyeceği ortamlar da olabilirdi. Bu 

sebeple nem seviyesi güvenli aralıktan çıktığında hoparlör aracılığıyla “tehlikeli nem 

seviyesi” şeklinde bir uyarı veriyor. 

 

Resim 4. Nem Seviyesi %0-%40 aralığında iken cihazın görünümü (Sarı Led Uyarısı) 

 

 

Resim 5. Nem Seviyesi %40-%60 aralığında (güvenli aralık) iken cihazın görünümü 

(Yeşil Led Uyarısı) 

 

 

Resim 6. Nem Seviyesi %60-%100 aralığında iken cihazın görünümü (Kırmızı Led 

Uyarısı) 
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Yöntemimiz bağıl nemin önemi üzerine yapılmış yüzlerce makalenin vardığı ortak 

sonuca dayanır. Ayrıca yazılım ve kodlama, yapay zeka ve elektrik elektronik 

bilimlerinin temel prensiplerinden de özellikle cihazın yapımında faydalanılmıştır. 

 
Prototip ile yaptığımız deneylerde ise prototipin bağıl nem seviyesini tutarlı bir şekilde 

ölçüp tehlikeli düzeye geldiğinde anında tepki vererek insanların farkına varması 

amacını başarılı bir şekilde yerine getirdiği görülmüştür. 

 

 

                                                    Cihaz Fritzing Çizimi 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü direkt olarak bu amaçla yapılmış ilk cihaz olmasıdır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi önceden kalan nemi azaltıcı, artırıcı cihazlar 

bulunmaktadır lakin hiçbiri her türlü ortamda neme dikkat edilmesi için 

geliştirilmediğinden insanların bulunduğu her kapalı ortamı düzenleme kapasitesi azdır. 

Her ne kadar kullanılabilecek fonksiyonel cihazlar olsa da bunların en ucuzu 22,8 dolar 

tutarında ve hepsi yurtdışındandır (16) . Türkiye’de ise bu amaçla yapılan bir cihaz 

piyasada bulunamamaktadır (17). Bizim ürünümüz ise Türkiye’de üretilecek olmasıyla 

hem daha ucuz olup kurdan az etkilenecek, hem de ülkemize katkı sağlayacaktır. 

Prototipimiz yapılırken oldukça ucuz ve hafif parçalar kullanılmıştır. 

0.5 8 ohm hoparlör, 3 adet led, lcd ekran+ı2c modüllü, 9V pil yuvası, 13 adet jumper 

kablo ve kutu malzemesi. Prototipimizde kullanılan arduino parçaları gerçek modellerde 

de kullanılabilmektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik 

Projemiz şu anda seri üretime geçirilebilir bir durumdadır. Yazılımsal ve Donanımsal 

olarak ticari bir ürüne dönüştürülmüş ve tamamlanmıştır. Ucuz maliyeti sayesinde 

toplumun her kesimi tarafından kolayca temin edilebilir ve üretici sermayesine bağlı 

olarak seri üretimde maliyeti daha da fazla düşürülebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

 
ÜRÜN 

 
MALİYETİ 

 

Arduino Nano 

 
23 TL 

 

0,5 W 8 ohm Hoparlör 

 
4 TL 

 

3 adet Led 

 
1 TL 

 

9V Pil Yuvası 

 
3 TL 

 

9V Pil 
 

6,5 TL 

 

DHT 22 Sıcaklık ve Nem Sensörü 

 
23 TL 

 

Jumper Kablo (13 adet) 

 
1,5 TL 

 

LCD Ekran + I2C modülü 

 
22 TL 

  
TOPLAM MALİYET: 84TL 

 

Eğer elektronik kartımızı kendimiz üretebilirsek maliyetimiz 65-70 TL arasında 

değişmektedir. Elektronik kart kolay bir şekilde ürettirilebilir. 

 

 
 

İŞ TANIMI 

 

ARALIK 

 

OCAK 

 

ŞUBAT 

 

MART 

 

NİSAN 

 

MAYIS 

 

HAZİRAN 

LİTERATÜR TARAMASI X X X 
    

VERİLERİN TOPLANMASI VE 

VERİLERİN ANALİZİ 
X X X 

    

PROJENİN YAPIMI VE CİHAZIN 

GELİŞTİRİLMESİ 

   
X X X 

 

ÖN DEĞERLENDİRME PROJE 

RAPORU YAZIMI 

   
X X 

  

DETAY RAPORU PROJE YAZIMI 
     

X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Problemi yaşayanlar tüm insanlar, birçok hayvan türleri ve ev bitkileridir. Projemiz tüm 

insanlara faydalı olmanın yanında, hayvancılık ve bitki sektöründeki insanlar tarafından 

da kullanılabilmektedir. 

 
9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek risklerin başında hassas olması gelmektedir. Her 

ne kadar küçük, kullanışlı ve ucuz olsa da olası bir kişi ya da nesnenin çarpması 

durumunda projemiz hasar alıp bir süre düzgün ölçüm yapamamaktadır. 
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