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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2019 Aralık ayında Çin’nin Wuhan kentinde başlayarak çok kısa sürede tüm dünyayı 

etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte kimsenin bilmediği pandemi 

kelimesi insanların hayatına girdi. Olağan seyrinde devam eden hayat bir anda bambaşka bir 

hal aldı. Aynı zamanda bunun ne kadar süreceği konusunda da tereddütler hala yaşanmakta. 

İnsanlar mesafe koruma konusunda alışık olmadıkları bir sürece girdiler. İnsan hayatının eski 

normale dönüşmesi için sosyal mesafe gereklilik olmuştur. Projenin fikri buradan yola çıkarak  

ortaya çıkmıştır. 

Küçük bir fikirle başlayan yolculuk çevredeki insanların yaşadıkları sorunlarla birleşti.  

Projede hem kendimizi hem de halkımızı salgından korumak amaçlandı. Bunlar göz önüne 

alınarak basınç ile çalışan bir uyarı sistemi olan Zıp Zıp düğme projesi ortaya çıktı. 

Projede bir arduino devresi kurulacak, devreye bir velostat(basınç sensörü) takılacaktır. 

Ayrıca kişiyi uyarmak ve  ses çıkartması için buzzer koyulacak. Yapılacak devre ile basınç 

sensöründen alınan bilgiler arduino da işlenerek buzzere aktarılacak. Eğer bir basınç artışı 

olursa buzzer ses çıkaraktır. 

Zıp Zıp düğme; kalabalık alanlardaki oturma alanlarında boş bırakılacak yerlerin üzerinde 

olacaktır. Bir buçuk metre olması gereken sosyal mesafenin korunması için oturulacak 

alanlara sonradan monte edilen bu düğme bir kişinin bu yere oturması ile onu sesle 

uyaracaktır. Kişi kalktığında ise ses kesilecektir. Bu sayede sosyal mesafe korunmuş 

olacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Takım üyelerinden Melis okula başladığı ilk günlerde arkadaşlarının, öğretmeninin 

sözünü dinlemediği ve yanındaki sıraya oturarak kendisine fazla yaklaştığından ve bundan 

rahatsız olduğundan bahsetti. Bu sırada takım olarak Melis’in sınıfta yaşadığı bu probleme bir 

çözüm bulabileceği düşünüldü. Bu gözle çevreye bakıldığında birçok alanda bu problemin 

yaşandığını görüldü. 

Şu an içinde bulunulan bu durum veya daha ileride yaşanabilecek salgın dönemlerinde 

hastalıkların bulaşmaması için sosyal mesafenin korunması gerektiği uzmanlar tarafından 

sıkça belirtilmektedir.
1
 Bu dönemlerde hastanelerde, toplu taşımalarda, adliyelerde, okullarda 

kısacası kapatılması mümkün olmayan yaşamın merkezi olan alanlardaki kalabalıkların 

birbirinden uzak tutulması önem arz etmektedir. Bu gibi alanlarda işlemlerin tamamlanması 

için kapalı ortamlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Bekleme süreçlerinde mesafenin 
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korunmaması o ortamda bulunanların ve bu kişilerin yakınları için tehlikeli olabilmektedir. 

Çin’ de  başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronovirüs 1 buçuk yıldır insanlık hayatında 

olmasına rağmen yukarda belirtilen ortamlarda mesafenin sağlanamadığı (Şekil-1 ) 

resimlerden anlaşılmaktadır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 Sosyal Mesafeye Uyulmadığı durumlar 

Bu sorunların çözümü olarak ülkede bekleme salonlarına, sınıflara, otobüs 

koltuklarına sadece “bu alanı boş bırakınız” yazıları asılarak kontrol kişilere bırakılmaktadır. 

Bir uyarı ve ceza sistemi olmadığı için ihlaller söz konusu olmaktadır. 

“-Kişilerin kalabalık oturma alanlarında dikkat etmedikleri mesafelerini nasıl kontrol 

altına alabiliriz?” 

“-Boş bırakılması gereken alanlara oturanlara nasıl bir uyarı sistemi tasarlayabiliriz? “ 

gibi soruların cevapları arandı. 

Mesafenin sağlanmasının gerekli olduğu salgın zamanlarında sosyal mesafenin herkes 

tarafından korunması için sesli bir uyarı sisteminin gerekli olduğu düşünüldü ve projenin 

gerekliliği ortaya çıktı. 

3. Çözüm  

Salgın hastalıkların bulaşmaması için kalabalık ortamlarda mesafenin korunamaması 

önemli bir problemdir. Bu probleme karşı Zıp Zıp Düğme projesi çözüm önerisi oldu.  

Problemi çözüm aşamasından takım üyeleri bir araya gelerek uzun bir beyin fırtınası 

yaptı. Oturulmaması gereken bölgeye boya koyarak engellemek, sıraya iğne koymak, 

oturanları öğretmene şikayet etmek gibi fikirler ortaya çıktı. Bu önerilerin geniş çaplı ölçüde 

kullanılamayacağını fark edildikten sonra sırada gözle görülür bir farkın olmadığı her alana 

uygulanabilecek, kişiyi uyaracak ,batarya ile çalışan bir mekanizma yapılabiliceği düşünüldü.  

İlk olarak yapılacak mekanizmanın bir kişi üzerine oturunca tamamlanacak bir 

elektirik devresi şeklinde olması ve enerjisini bir bataryadan alması planlandı.  



4 

 

Süreç içerisinde takım üyelerinden Melis, Habitat Derneği’nin Kızlar İçin Gelecek 

Projesi kapsamında düzenlediği TinkerCad ile Devre tasarımı dersine katıldı. Bunun üzerine 

Kağıt Devre kitini
2
 almaya hak kazandı. Bu devreler kiti ile takımca ilk devre çalışmaları 

yapılmaya başlandı. Yapılan ilk protatipte üzerine bir ağırlık geldiğinde kablolar birbirine 

değmesi ve ışık yanması sağlandı. Bu deneylerde bazen kabloların birleşmesi ile  sıkıntılar 

yaşandı. Karşılaşılan sorunlara çözüm için araştırmalar yapıldı. Bu aşamada üzerindeki 

ağırlığı ölçmek için velostat malzemesinin daha uygun olduğu belirlendi. Velostat  kuvvete / 

basınca duyarlı iletken malzeme ("Velostat" veya "Linqstat" olarak da bilinir), giyilebilirdir 

ve basınca duyarlıdır: Sıkıştırmak direnci azaltacaktır, bu nedenle esnek sensörler yapmak 

için kullanışlıdır.
3
 Bu malzeme her ortama uyum sağladığı için projede kullanılmasına karar 

verildi. Bu malzeme ile sistemde kolayca değişiklik yapılabilecek ve sistemin uygulanması 

kolay olacaktır. Ardunio kartına basıncı ölçmesi için bir velostat, ses çıkarması için buzzer ve 

enerjisini sağlamak için bir batarya koyacaktık.  

Devrenin basit bir taslağı aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devrede kullanılan malzemeler;  

 

 

 

 

 

 

Ardunio  Buzzer   Velostat   Batarya 

     

Kişi gelip sisteminin üzerine oturduğunda velosatat yardımı ile direnç azalacak, azalan 

direnç sonucunda buzzer öterek oturan kişiyi uyaracak ve kişi kalktığında ses kesilecektir. Bu 

sayede alana oturalamayacak ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi engellenecektir.  

4. Yöntem 

Yapılan beyin fırtınası sonucunda karar verilen Zıp Zıp düğme projesine benzer 

çevrede kullanılan ürünler araştırıldı. Arabalardaki sürücü koltuklarında emniyet kemeri 

takılmadığında sinyal veren sistem incelendi. Çalışma prensibi konusunda videolar izlendi
4,5

. 

Proje ile benzer ve farklı yönleri gözlemlendi.  
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Yapılan gözlemler ile devrede; ardunio, ,buzzer, basınç sensörü ve batarya 

kullanılması karar verildi. İlk öncelikle simülasyon programlarıyla
6
 devre tasarlandı. 

Simülasyon programı ile arduino kodlanırken takım üyelerin daha kolay uygulayabileceği 

blok kodlama yöntemi uygulandı.(Şekil-2) Simulasyon üzerinde buzzer bulunamadığı için bu 

aşamada led kullanıldı. Basınç sensörüne belli bir değer girildi. Uygulanan basınç bu değerin 

altındaysa ledin yanmadığı (Şekil-3) , uygulanan basınç bu değerin üstünde ise ledin yandığı 

gözlemlendi. (Şekil-4) 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil-2 Blok Kodlama 

                 Şekil-3 Basınç Düşük        Şekil-4 Basınç Yüksek 

 

  Simulasyon programıyla hazırlanan devrenin benzeri devre kartına kuruldu (Şekil-5) 

ve deneme yapılmaya başlandı. İlk öncelikle  sisteme tanıtmak için bir basınç değer aralığı 

gerekiyordu. Bunun için velostat malzemesine oturan kişiye göre uygulanan direnç ölçü 

aletiyle ölçüldü. Belirlenen değer kod üzerinde değiştirildi. Sonra devre kartında denenmeye 

başlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil-5 Devrenin basit şekilde kurulumu 
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Alınan veriler ışığında oluşturulan prototip ilk olarak okulda bulunan bir sınıfta 

denenecektir. Bu şekilde  öğrencilerin tepkileri gözlemlenecektir. 

Devre bir ürün haline dönüştürülürken bir kutu içine konacaktır. Velostat malzemesi 

kumaş altında kalacak şekilde tasarlanacak ve sıraya monte edilecektir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Zıp Zıp düğme projesine benzer ürünler için yapılan araştırmalarda; amaçları aynı 

olmasa da çalışma prensibi konusunda yakınlıkları olan araçlarda emniyet kemeri sinyali 

sistemi ortaya çıkmıştır. Bu üründe de koltuğa biri oturması sonucunda sesli uyarı sistemi 

devreye giriyor, sistem emniyet kemerinin takılmasıyla susuyordu. Fakat Zıp Zıp düğme 

uygulamasında sesli uyarı sisteminin devreden çıkması için sandalyedeki ağırlığın 

kaldırılması gerekmektedir.  

Araştırmalarda kullanım amacı açısından kişilerin mesafesini koruması adına yapılmış 

benzer bir ürüne rastlanmamıştır. Projede  benzerlerine nazaran ağırlık sensörü yerine velostat 

malzemesinin kullanımı yenilikçi bir uygulama olmuştur. Fikrin çıkış noktası salgınla 

başlamış olsa da projenin farklı alanlara da kullanılması düşünülmektedir.  

Çalışmalarda öğrenciler ile yazılan kodlar basit düzeydedir. Fakat bu kodları ilkokul 

öğrencilerin yazmış olması da projenin yenilikçi bir yönüdür. 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje fikrini hayata geçirirken okulda bulunan bir sınıfta ilk denemeler yapılacaktır. Devre 

kutusunun küçük ve hafif olması ortaya çıkacak ürünün portatif olmasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle her türlü oturulacak alana kolaylıkla uyum sağlayabilecektir. Ürün ile ilgili bir tanıtım 

filmi çekilecek ve sosyal medya hesaplarında ürün tanıtılacak ve denemek isteyenler için 

okulda sergilenecektir. İlk öncelikle ilçede daha sonra ilde eğitim müdürlükleri ile iletişime 

geçilerek diğer okullarda da kullanılması sağlanacaktır. Bu aşamada projeye destek verecek 

şirketler ile birlikte seri üretime geçilebilecektir.  

 Uygulanabilir olması durumunda kolayca çıkarılabilir ve görülebilir olmamasına dikkat 

edilecektir. Çevreye sesi ile fazla rahatsızlık vermemesi sağlanacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemize ait tahmini maliyet Tablo-1 ‘de gösterilmektedir. Tabloda yer alan fiyat 1 

Zıp Zıp düğme için belirlenmiştir. 

Tablo-1 Maliyet 

Projenin simülasyonu tamamlandıktan sonra Temmuz –Ağustos aylarında yukarıdaki 

malzemeler alınacak ve devrenin deneyleri yapılacaktır. Ağustos- Eyül ayında malzemeler 

birleştirilerek proje ürün haline dönüştürülecektir. 

               MALZEMELER                     FİYATLARI 

 Arduino   55 TL 

 Buzzer 5 TL 

Şarj edilebilir Batarya 65 TL 

 Velostat 45 TL 

Kutu 25 TL 

 TOPLAM 195TL 
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Araçlarda bulunun emniyet kemeri takma sinyal sistemi maliyet açısından Zıp Zıp 

düğme ile karşılaştırıldığında kullanılan malzemeler nedeniyle oldukça pahalıdır. Bu yüzden 

ZıpZıp düğme projesi daha avantajlıdır.  Projenin maliyeti seri üretimde çok daha uygun bir 

hale inebilecektir. 

Projeye ait Proje Zaman Çizelgesi Tablo-2 de belirtilmiştir.  

 

AYLAR YAPILACAK İŞLER GÖREVLiLER 
YÖNTEM 

TEKNİK 

OCAK 
-Fikir bulma 

-Veri toplama 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Araştırma 

-Kaynak 

Taraması 

-Problem Çözme 

ŞUBAT 

-Verilerin İncelenmesi 

-Beyin Fırtınası 

-Planlama ve iş bölümü 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Kaynak 

Taraması 

-Beyin Fırtınası 

-Analiz 

MART 
-Projenin ayrıntılarını ortaya 

koyma 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 
-Problem Çözme 

NİSAN-

MAYIS 

-Simülasyon ile devreyi kurma 

-Devre kartında devreyi kurma 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Simülasyon 

-Deneme yanılma 

HAZİRAN 

-İlk prototipin yapılması 

-Okulumuzda bir sınıfta 

uygulanması 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Deneme yanılma 

-Üretim 

-Uygulama 

TEMMUZ 

-Uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

-Sonuçların analiz edilmesi 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Analiz,sentez 

-Akıl yürütme 

AĞUSTOS 

-Sonuçlara göre eksik noktaların 

geliştirilmesi 

-Ürünün ortaya konulması 

-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 

-Geliştirme 

-Problem çözme 

-Çözüm üretme 

EYLÜL -Teknofest’e katılma 
-Melis TUFANTEPE 

-Elif Derin ÖZEN 
 

 Tablo-2 Proje Zaman Çizelgesi, 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Zıp Zıp Düğme projesi ile birlikte hayata geçirilen ürün hastane, sağlık kurumları, adliye 

,banka vb alanların bekleme salonlarında , okullarda sınıflarda, konferans salonlarında, 

otobüslerde, trenlerde,vapurlarda kullanılabilecektir.  

 Kullanım alanının bu denli geniş olduğu ve gün içinde bu alanları kullanan kişilerin 

dağılımı düşünülecek olunursa; yaş sınırı olmadan çocuk, genç, yaşlı ,kız, erkek,engelli tüm 

bireylerin projeden yararlanabilmesi sağlanacaktır. Çünkü yakın mesafede çok kısa bir sürede 

bulaşacak bu türden salgın hastalıkların yayılması bu alanları kullanan tüm kişileri tehdit 

etmektedir.  
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9. Riskler 

Zıp zıp düğme projesinde kullandığımız ardunio,buzzer ve bataryanın düzgün 

çalışmama ve kabloların kopma riski bulunmaktadır. Riski engellemek adına malzemelerin 

her birinden yedek bulundurulacaktır.(Risk 1) 

Velostatın kıvrılması veya yırtılması basınç ölçümünün yanlış yapılmasına neden 

olacaktır. Velostat malzemesi yedek olarak  bulundurulacaktır. (Risk 2) 

Proje üzerine su dökülmesi risk teşkil etmektedir.(Risk 3) 

Yaşanan aksaklıklar sonucunda planlanan bütçenin aşılması durumunda mali destek 

için başvuru yapılacaktır. (Risk 4) 

Danışman öğretmenin olumsuz bir durumla karşılaşması sonucunda yarışma gününde 

orada bulunamayacak olması durumunda; aynı okulda konu ile ilgili bilgisi olan yardımcı 

danışman öğretmen görevlendirilecektir. (Risk 5) 

Zaman planlamasında belirlenen iş tanımlarının belirlenen tarihlerde yapılmaması 

durumun o iş paketinin tamamlanması için uzaktan görüşme araçları kullanılarak iş 

bitirilecektir.(Risk 6)  

        

Etki Az 

1 

Normal 

2 

Çok 

3 Olasılık 

Az            1 Risk 4 

Risk 5 

 

Risk 3 

 

Risk 1 

Normal          2   

Risk 6 

 

Risk 2 

Çok        3    

Tablo – 3 – Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

İş Tanımları Görevli Kişiler Aylar 

Şuba

t 

Mart Nisa

n 

May

ıs 

Hazir

an  

Temmu

z  

Ağust

os 

Proje Yönetimi Melis Tufantepe X X X X X X X 

Benzer proje fikirlerinin 

incelenmesi 

Melis Tufantepe 

E.Derin Özen 

 X X     

Malzemelerin alınması Melis Tufantepe    X    

Ürünün tasarlanması Melis Tufantepe 

E.Derin Özen 

   X X   

Ürünün hayata geçirilmesi Melis Tufantepe 

E.Derin Özen 

    X X  

Okuldaki bir sınıfta 

deneme yapılması 

Melis Tufantepe 

E.Derin Özen 

    X X X 

Tablo – 4 – Zaman planlaması, iş paketleri ve iş tanımları 
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10. Kaynaklar  

1- https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66516/sosyal-mesafe.html 

2- https://stemistbox.com/ 

3- https://bit.ly/3xjqqS1 

4- https://www.youtube.com/watch?v=RU_ETnv9ca0 

5- https://www.youtube.com/watch?v=DYo5hldPo3w 

6- https://www.tinkercad.com/things/jfvaBR6Ow7W-copy-of-

ayakkabi/editel?tenant=circuits 

https://stemistbox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RU_ETnv9ca0
https://www.tinkercad.com/things/jfvaBR6Ow7W-copy-of-ayakkabi/editel?tenant=circuits
https://www.tinkercad.com/things/jfvaBR6Ow7W-copy-of-ayakkabi/editel?tenant=circuits

