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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Projemiz kapalı ortamların insanlar için oluşturduğu tehlikeleri ve hastalıkları ele 
alarak ortaya çıkmıştır. Bu tehlikelere ve hastalıklara başlıca uyku kalitesinin düşmesi, 
halsizlik, baş ağrısı, nefes darlığı, astım krizi ve perinatal ölümler örnek verilebilir. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu tehlikelere ve hastalıklara kapalı ortamlarda 
bulunan sağlıksız yaşam verilerinin sebep olduğunu gördük. Biz de kapalı ortamları 
sağlıklı olarak düzenlemeyi hedefledik. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
açıklanan verilere göre insanların bulundukları ortamların sağlıklı olarak 
tanımlanabilmesi için Oksijen Kalitesi, Nem ve Sıcaklık gibi değerlerin belli bir 
oranda olması gerekmektedir. Bu değerlerden yola çıkarak HYGGE BOX adlı sağlık 
robotumuzu tasarladık.  
 
Projemiz bu veriler ele alınarak iki modül olarak tasarlanmıştır. İki modülümüzün de 
dış kasa tasarımları bize ait olup üretimleri 3D yazıcılar ile yapılacaktır. Yazılım ve 
donanım haberleşmesi için kolaylık sağlaması açısından Arduino tercih etsekte sistem 
şu anda gelişmekte olup Rasberry Pi modülüne dönülmektedir.  Birinci modülümüz 
kapalı alanların çeşitli noktalarına yerleştireceğimiz ölçüm cihazlarıdır. Ölçüm 
cihazlarımız bulundukları alanların sağlıklı yaşam verilerini ölçerek ikinci 
modülümüze aktarmaktadır. İkinci modülümüz aldığı bu verileri alanların 
hesaplanarak önceden programa belirtilen verilerle karşılaştırarak sağlık yaşama 
uygun olmayan alanı tespit ederek alana doğru ilerler. İkinci modülümüz alana 
ulaştıktan sonra oksijen kalitesi için aktif karbon teknolojisini, nem için iyonize nem 
cihazı ve siklopentan nem tutucu, sıcaklık için ısıtma sistemlerine elektronik valfler 
takarak alanı sağlıklı yaşam verilerini düzenlemektedir. İkinci modülümüz görevini 
tamamladıktan sonra ana merkeze dönerek nem tutucuda bulunan kirli suyu 
istasyondaki hazneye aktararak oluşabilecek kirliliği önler. İkinci modülümüz 
istasyona her döndüğünde kendini tekrar şarj etmektedir. 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
 

Yaptığımız araştırmalar, görüştüğümüz doktorlar ve okuduğumuz makalelerden fark 
ettik ki günümüzde bulunan hastalıkların ana sebebi insanların yaşam sürdükleri kapalı 
ortamlardır. Kapalı ortamlarda (ev, işyeri, kafe, restoran vb.) zamanla oksijen kalitesi, 
nem, sıcaklık gibi insan sağlığını ciddi derecede etkileyen sağlık değerlerinin 
bozulması sonucu insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’nün açıkladığı verilere göre kapalı ortamlarda sağlıklı olarak yaşanabilmesi 
için Azot/Oksijen oranının %78/21, ortam neminin %60-%65 ve ortam sıcaklığının 
16-19°C olması gerekmektedir. Lakin insanlar bulundukları ortamların bu verilerini 
sürekli olarak takip edemedikleri için sağlıksız bir yaşam sürmeye mahkûm oluyorlar. 
Sağlıklı yaşam verilerinin olumsuz olduğu ortamlarda zaman geçiren insanlarda sıkça 
görülen hastalıklara baktığımızda bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kafa 
karışıklığı, yüksek tansiyon, düzensiz kalp ritimleri, kas seğirmeleri, öksürük, nefes 
darlığı, bronşit, kronik astım krizi, romatizmal ataklar, tüberküloz, akciğer kanseri ve 



4 
 

 

perinatal ölümler gibi daha birçok hastalığa ve ruhsal sorunlara neden olmaktadır. 
İnsanlar ellerinde olmayan sebeplerden dolayı hasta olmamaları için projemiz biçilmiş 
bir kaftan haline gelmiştir. 
 
Günümüzde var olan çözümleri analiz ettiğimizde tüm değerleri tek bir makine ile 
kontrol edip düzenleyen ve bu değerleri sağlıklı yaşam verilerine çeviren bir sistem 
bulunmamaktadır. Günümüzdeki çözümler de oksijen kalitesi, nem ve sıcaklık için 
ayrı ayrı cihazlar mevcuttur.  Bu cihazları yetersiz kılan en büyük eksiklikleri her 
sağlıklı yaşam verisi için ayrı cihazlar olup bu cihazların hareket mekanizmasının 
bulunmamasıdır.  
 

3. Çözüm  
 

Projemiz sağlıksız ortam koşullarını iyileştirmek için geliştirilmiştir. Kapalı 
ortamlarda sağlıklı yaşam verileri ortalamanın altına düşmektedir bu da insan sağlığına 
olumsuz etki etmektedir. Projemiz üzerine eklediğimiz hava kalitesi, nem-sıcaklık 
sensörleri sayesinde bu verileri ölçüp sağlıklı yaşam koşullarında olması gereken 
verilerle karşılaştırır, ortalamanın altında veya üstünde çıkan veriler doğrultusunda 
modülümüz tespit edilen odaya doğru harekete geçip ortamı uygun koşullara getirir. 
Uygun koşullara getirilen ortam sayesinde amacımız, bahsettiğimiz hastalıklara sahip 
olan ve hastalığa yakalanma riski olan insanların hayatını yaşanabilir hale getirip 
onları zararlardan korumaktadır. 
 
Bu alanların asağlıklı yaşam verilerini birinci modülümüzde oksijen kalitesi, nem ve 
sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler sayesinde ölçülen değerler ikinci modüle 
aktarılmaktadır. Sağlıklı yaşam verileri düşük veya yüksek çıkarsa ikinci modül 
ortama giderek; oksijen kalitesi uygun çıkmazsa içerisinde bulunan aktif karbon 
teknoloji sayesinde oksijen kalitesini düzenler, sıcaklık değeri düşük veya yüksek 
çıkarsa evin ısıtma sistemlerine bağlanan elektronik valfler yardımı ile sıcaklığı 
dengeler, nem değeri düşük çıkarsa içerisinde bulunan iyonize nem sistemi ve nem 
değeri yüksek çıkarsa içerisinde bulunan siklopentan nem alma sistemi ile ortam 
nemini dengeler. Nem sistemi topladığı nemleri haznesinde depolayarak istasyona 
ulaştığında istasyonun deposuna aktarır. Gaz kaçağı durumunda içerisinde bulunan 
sensörler ile gaz kaçağını tespit ederek kullanıcıya ve acil durum birimlerine haber 
vermektedir.  

 
4. Yöntem 

 
Projemiz iki modülden oluşmaktadır. İlk parça bir istasyondan oluşmaktadır. Haznenin 
konumu sabit olup duvara monte edilecektir. İçerisinde şarj istasyonu su dolum tankı 
ve su boşaltım haznesi olacaktır. Diğer parça bir akıllı robot olarak da 
tanımlanabilmektedir. Bu robot ortamda tekerlekleri ile konum değiştirebilmektedir. 
Böylece farklı odaların da havasını temizlemektedir. Robotumuz işini bitirdiğinde ya 
da şarjı bittiğinde istasyona geri dönecektir. Belirli periyotlar ile istasyondan ayrılıp 
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bu işlemleri tekrarlayacaktır.  Bu İki modülümüzün detayları: 
 
1.Modül: Kapalı ortamlarda çeşitli noktalara yerleştirilecek (Örn. Evlerimizin 
odalarına) olan ölçüm cihazlarımızdır. Ölçüm cihazımız ortamın sağlıklı yaşam 
verileri olan değerleri ölçerek ana makine olan 2. Modülümüze kablosuz haberleşme 
ile iletmektedir. Ek olarak ölçüm cihazımız ortamda herhangi bir kaçak olması 
durumunda kullanıcıya ve gerekli birimlere haber göndermektedir. 

 
2.Modül: Birinci modülden gelen verileri özel olarak işleyerek uygun olmayan bir alan 
tespit edilmesi dahilinde sistemine yapılan haritalandırma ve üzerine konumlandırılan 
lidar sensörü ile alana doğru harekete geçmektedir. Alanın oksijen değerinin uygun 
olmaması durumunda ise içinde bulunan filtreler ve aktif karbon teknolojisi ile oksijen 
değerini, nem değerinin az olması durumunda ise içerisindeki iyonize nem sistemi ile 
nem değerini, nem değerinin yüksek olması durumunda ise içerisinde bulunan filtreler 
ve siklopentan ile nem değerini, sıcaklık değerinin azalması veya artması durumunda 
ise ısıtma ve soğutma sistemlerine monte edilen elektronik valflerle sıcaklık değerini 
kontrol altına almaktadır. Eğer modülümüz tespit ettiği alana ulaşamaz ise sistem 
kullanıcıya ilk uyarı bildirimini ve kısa mesajını göndermektedir. Kullanıcıdan geri 
dönüş olmaması dahilinde ölçüm sonuçlarının daha fazla sorun teşkil edecek düzeye 
gelmesi anında, sistem kullanıcıya çağrı ile haber vermektedir.  
 
Sistemimizin algortitması aşağıda Şekil-1 ve Şekil-2’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 1  Birinci Modülün Çalışma Algoritması 
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Şekil 2 İkinci Modülün Çalışma Algoritması 
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Tasarımlarımız Catia programı kullanılarak oluşturulmuştur. Tamamen semboliktir. 
Ayrıntılara yer verilmemiştir. İyileştirilmiş çizim prototip aşamasında 
tamamlanacaktır. 

 
 

  
                           Şekil 3 İkinci Modülün Üstten Görünümü 

 

 
Şekil 5 İkinci Modülün Alttan Görünümü 

                                      
                                     Şekil 6 İkinci Modülün Arkadan Görünümü 

 

1) Gösterge ekranı (Led) 
2) Nem alıcı 
3) Nem verici 
4) Temiz hava verici 
5) Kirli hava toplayıcı 
6) Başlatma-Durdurma butonu 
7) Temiz su alıcı 
8) Kirli su verici 
9) Tekerlek (4 adet) 
10) Şarj bölümü 

Şekil 4 İkinci Modülün Önden Görünümü  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Projemizin çalışma alanında bugüne kadar bazı ürünler üretilmiştir ve bu alanda 
çalışan firmalar bulunmaktadır. Fakat firmaların bu ürünlerinde birçok eksik noktalar 
bulunmasının yanında ürünler fazlası ile ilkeldir. Piyasadaki ürünler yalnızca 
kuruldukları ortamı temizlemektedir. Alanın havasını temizlediğini iddia ederken 
temizleme işleminden önceki ve sonraki verileri analiz edip kullanıcıya 
sunmamaktadır. Bu durum ise kullanıcıda güvensizliğe sebep olmaktadır. 
 
Ürünümüzün alt kısmında yer alan tekerlekler sayesinde yaşam verilerinin olumsuz 
olduğu bölüme giderek ortamın havasını temizlemektedir. Ürün, lidar teknolojisi ile 
bulunduğu ortamı tarar ve haritalandırarak hafızasına kaydeder. Aynı zamanda bu 
teknoloji ile çarpmalara ve olası hasarlara engel olunmuş olur.  
 
Çoğu cihazda, ortamın nemini alma-verme, ortamın oksijen seviyesinin gerekli 
duruma getirilmesi, ortamdaki bakteri ve mikropların temizlenmesi, toz oranın 
düşürülmesi gibi özelliklerin yalnızca birkaçı bulunmaktadır. Projemizi özgün kılan 
tarafı ise sayılan özelliklerin hepsini tek bir cihazda toplayıp bu değerleri sağlıklı 
yaşam verileri ile karşılaştırması ve geri bildirimle kullanıcıyı da haberdar etmesidir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

 
İlk olarak bir prototip üretilecektir, oksijen, sıcaklık, nem değerlerini tek bir sistem 
kontrol edecektir. Yapılacak deneyler ve alınan veriler bu prototip üzerinde test edilip 
kaydedilecektir. Kullanacağımız malzemelerin Türkiye’de satışı bulunmaktadır. 
Projenin yazılımı tamamen bize aittir. Bu yüzden projemizi hayata geçirmek nispeten 
daha kolay olacaktır. Projemiz sağlığını düşünen her insana hitap etmektedir, bu 
yüzden kesinlikle mevcut piyasada bizim yerimiz olacaktır.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

İŞ PLANI MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Malzeme 
Belirlenmesi 

     

Malzeme Temini 
ve Kontrolü 

     

Modüllerin Dış 
Tasarımı 

     

1. Modül İç 
Tasarımı 

     

2. Modül İç 
Tasarımı 

    

Elektronik Aksam 
Tasarımı 

     

Haberleşme ve 
Kodlama 

    

Test Aşaması     

 
MALZEMELER FİYAT 
NEM VERME SENSÖRÜ 500TL 
LİDAR SENSÖRÜ 1200TL 
TEKERLEKLER  4X20 = 100 TL 
MESAFE SENSÖRÜ 4X50 = 200 TL 
AKTİF KARBON 110 TL 
SİKLOPENTAN  120 TL 
GSM MODÜL 200 TL 
Wİ-Fİ MODÜL 70 TL 
SICAKLIK – NEM SENSÖRÜ 270 TL 
ARDUİNO NANO  45 TL 
ARDUİNO MEGA  70 TL 
HAZNELER  200 TL 
FİLTRELER  400 TL 
KARBONMONOKSİT- AZOT- AMONYAK-GAZ 
SENSÖRÜ 

590TL 

TOPLAM 4.075 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
      Projemiz kapalı ortamlada bulunan tüm bireylere hitap etmektedir. Cihazımızın 7’de 

70’e her yaş aralığına fayda sağlamasının temel nedeni şunlardır: 
Hava kirliliğinden herkes aynı ölçüde etkilenmese de en sağlıklı insanlar dahi bu 
durumun olumsuzluklarına maruz kalmaktadır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve 
kronik hastalığı olanlar kirlilikten daha fazla etkilenmektedir. Bağışıklık sistemi ile 
akciğer gelişimi henüz tamamlanmamış çocuklar daha hızlı nefes alıp vermeleri ve 
havası kirli ortamlarda çok zaman geçirmeleri nedeniyle bu grupta risk artmaktadır. 
Savunma mekanizmalarının zayıflaması ve kronik hastalıkların artması nedeniyle 
yaşlılar da kirlilikten fazlaca etkilenmektedir. Evi olan ya da kapalı alanda bulunan 
herkesin ihtiyacı olan bir projedir. Dünyamız son zamanların en büyük virüsünü 
atlatmaya çalışmaktadır; bu virüs en başta akciğer sağlığını ve insan vücudunu 
olumsuz etkilemektedir. Bu bilgiye ek olarak özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve 
kronik nefes problemi çeken insanlar hava kirliliğinden daha fazla etkilenmektedir. 
Geliştirdiğimiz proje öncelikle bahsi geçilen insanlara sonrasında ise tüm insanlara 
kaliteli bir hayat sunmaktadır. Ayrıca evimizin sıcaklık, hava ve nem kalitesini 
düzenleyip faturalarımız ve ev giderlerimiz de ciddi oranda bize katkı sağlamaktadır. 

 
 

9. Riskler 
 
Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar aşağıdaki tabloda B planları ile birlikte 
verilmiştir. 

 

Riskler Olasılık B Planı 

Ölçüm Cihazı (1.Modül) Sensör 
Arızası 

Orta Sistem arızalı sensörden gelen 
hatakı veriyi tespit ederek 
kullanıcıya ve üreticiye haber 
gönderir. 

Ölçümü Uygun Olmayan Alanın 
Girişinin Engellenmesi 

Çok Sistem kullanıcıya alana 
giremediği için bildirim 
gönderir. Aynı risk devam 
etmesi dahilinde ölçüm 
cihazından gelen verilere göre 
sistem kullanıcıya ve acil durum 
birimlerine haber vermektedir.  

Nem Alma Haznesinin Dolu 
Olması 

Orta Sistem kullanıcıya hazne 
doluluğunu %25-%50-%75-
%100 seviyelerinde haber 
vermektedir. 
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Oksijen Temizleme Filtrelerinin 
Tıkanması 

Orta Ölçülen değerler normale 
dönemediği için sistem 
kullanıcıya haber vermektedir. 

Salgın Hastalıklar Az İkinci modülümüzde bulunan 
oksijen kalitesi sistemi çalışırken 
içerisindeki filtreler yardımıyla 
bakterileri içerisinde hapseder. 

Zaman Planında Oluşabilecek 
Sorunlar 

Orta Planlamalarımızın ilerisinde yol 
almaktayız. Lakin alacağımız 
ürünler ülke içi stoklarda kalmaz 
ise yurtdışı siparişler için ön 
sipariş bekletme planlıyoruz. 

Bütçe Sorunları Orta Bütçe ödeneklerimizin geç 
gelmesi durumuna karşın çeşitli 
sponsorluk görüşmeleri 
yapıyoruz. 
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