
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 
 

 

 

 

 

PROJE ADI: Akıllı Matara 

 

TAKIM ADI: Mucit Üçlü 

 

KATEGORİ: Sağlık-İlk Yardım 

 

BAŞVURU ID: 438082 

 

TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul   

 

DANIŞMAN ADI: Ali Eşref Aksoy 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

Proje Özeti (Proje Tanımı) ......................................................................................................... 3 

Problem Durumunun Tanımlanması: ......................................................................................... 3 

Çözüm ........................................................................................................................................ 5 

Yöntem ....................................................................................................................................... 6 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü ........................................................................................................... 6 

Uygulanabilirlik ......................................................................................................................... 7 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ............................................................................ 7 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ............................................................................... 8 

Riskler ........................................................................................................................................ 8 

Kaynakça .................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanoğlu varoluşundan itibaren farklı hastalıklarla mücadele etmektedir. İnsanlar 

hastalıklarla mücadele ederken farklı yöntemler kullanmıştır. Günümüz tıp bilimi artık bir çok 

hastalığın tedavisini bulmuş ve bir çok hastalığın da daha oluşmadan önleme aşamasında 

çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.  

Projemizde dünyada yılda yaklaşık 2.5 milyon insanın hayatını kaybettiği ve ülkemizde de 

çok sık görülen, hastalığa karşı farkındalık oranının çok düşük olduğu kronik böbrek 

hastalıklarını sorun olarak ele aldık. Hastalığı araştırdığımızda günlük yeterli sıvı alımında 

hastalık oranının ciddi oranda düştüğü bilgisine ulaştık. İnsanların düzenli sıvı alımını 

sağlamak için Akıllı Matara ismiyle bir matara geliştirdik. Bu proje ile öncelikli olarak 

yaşlıları, çocukları, kronik hastalığı bulunan insanları hedef kitle olarak belirledik.  Bunun 

yanında düzenli su içme alışkanlığı bulunmayan tüm insanların rahatlıkla kullanabileceği bir 

ürün tasarladık. Akıllı mataranın ile insanlar belirli bir süre matara kapağını açmadıklarında 

matara uyarı verecek ve su içmeye teşvik edecektir. Ayrıca bunun yanında ürünümüzde su 

seviyesi azaldığında yine uyarı verecektir. Suyun sıcaklığı hakkında bilgiye de ürünün üzerine 

yerleştireceğimiz led ışıklara bakarak edinilecektir. Bu özelliklere göre Akıllı Matara 

kodlanacaktır. 

Akıllı Matara projemizde Arduinoya bağlayacağımız sıvı seviye sensörü, dijital ısı sensörü, ve 

manyetik hall efect sensörü ile verileri alacağız. Yine arduinoya entegre edeceğimiz buzzer ile 

kullanıcıyı uyarmayı, led ışıklar ile de su ısısı hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeyi 

hedeflemekteyiz. Devrenin elektrik sistemini şarj edilebilir 9v pil ile sağlayacağız. Şarj 

edilebilir pil kullanarak çevreyi hem daha az kirletmiş olacağız, hem de maliyetinin daha az 

olmasını sağlayacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Akıllı Matara 
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Problem Durumunun Tanımlanması: 

İnsanlar insanlığın doğuşundan itibaren hastalıklarla mücadele etmişler ve hastalıkları 

farklı şekillerde tanımlamışlardır. İnsanların dinsel ögelerin ağırlıkta olduğu dönemlerde din 

adamlarının hastalıkları büyü vb. yöntemlerle tedavi ettiği, insanların avcılık ve toplayıcılık 

dönemlerinde daha çok cerrahi yöntemlerle tedavilerin gerçekleştirildiği ve tarımla uğraşan 

toplumlarda ise hastalıkları farklı otlar ile tedavi etmeye çalıştıkları görülmüştür (Yalçın, 

Ünal, Pirdal, & Selçuk, 2016). İnsanlık günümüze gelinceye kadar bilimin ilerlemesi ile 

birlikte bireylerin yaşam kaliteleri artmış ve bazı hastalıkların da tarihe karışmasını 

sağlamıştır. Bilim insanları bazı hastalıkların çözümlerini, çarelerini bulurken bazı 

hastalıkların da önleminin sağlıklı iken alınması gerektiğini, hastalığa yakalandıktan sonra 

çok geç olabileceğini bizlere kanıtlamışlardır. 

Günümüzde sağlık alanında yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi kronik böbrek 

hastalıklarıdır. Dünya genelinde kronik böbrek hastalıklarından dolayı yılda ortalama 2,5 

milyon insan hayatını kaybetmektedir. Ayrıca bir çok insanın bu hastalık nedeni ile yaşam 

kalitesi oldukça azalmaktadır. Ülkemizde de bu hastalık oldukça yaygın bir şekilde 

görülmektedir. Bu hastalığa karşı farkındalık ise sadece %2 dolaylarındadır (Türkiye 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2018).  

Kronik böbrek hastalıklarını önleme ve tedavi sürecinin en önemli aşaması vücudun yeterli 

miktarda sıvı almasını sağlamaktır. İnsanların alması gereken sıvı miktarını hesaplamak için 

kişinin ağırlığı ile 35 ml çarpılır. Çıkan sonuç kişinin gün içerisinde alması gereken sıvı 

miktarını göstermektedir. Yetişkin bir birey için bu miktar ortalama 1500-2000 ml 

civarındadır (Yıldız, 2012). İnsanların başta böbrek hastalıkları, kanser, sinir sistemi 

hastalıkları, obezite gibi nedenlerin önüne geçmesi için susamayı beklemeden belirlenen 

miktarlarda su içmesi gerekmektedir (Çetin, 2012). Vücutta su eksikliği (Dehidratasyon) 

susama hissi ile anlaşılır. Yaşlılarda, çocuklarda ve bazı kronik hastalığı olan bireylerde 

susama hissi zayıftır ve susadıklarını fark edemeyebilirler (Çağlar, 2021). 

 
 

 
Şekil 2: Bireyin Düzenli Su İçmeye Başladıktan Sonraki Değişimi (Habertürk Gazetesi, 2016). 
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Projemiz özellikle susama hissi zayıf olan, günlük su tüketim miktarı yeterli olmayan insanlar 

için tasarlanmakla birlikte ihtiyacı olan tüm insanlara hitap etmektedir. Projemiz Akıllı 

Matara olarak isimlendirilmiş ve farklı özellikleri olan bir matara şeklinde tasarlanmıştır. 

Akıllı Matara belirli aralıklarla kişiye su içmeyi hatırlatacak, aynı zamanda suyun ısısını ve 

suyun seviyesini ölçecek, suyun azalması durumunda yine uyarı verecektir.  

Literatür ve piyasa incelemesi gerçekleştirildiğinde suyun ısısını ve seviyesini gösteren bazı 

ürünler mevcut. Aynı zamanda su içmeyi hatırlatan bazı telefon uygulamaları da vardır. 

Projemizde bu özelliklerin tamamını birleştirerek hem kullanılabilirliğini artırdık, hem de 

teknoloji ile arası iyi olmayan insanlar için daha basit kullanımlı bir ürün geliştirdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Akıllı Matara'nın Matara ve Devre Elemanlarının Bulunduğu Parça 

 

 

Çözüm  

Projemizi bir çok  özelliği olması sebebiyle Akıllı Matara şeklinde isimlendirdik. Ürünümüz 

öncelikli olarak kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için tasarlanmıştır. 

Bunun yanında su içme alışkanlığı bulunmayan her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği 

bir ürün tasarladık. Ürünümüz ‘Su İçmeme‘ sorununu kodlamasını yapacağımız bir uyarı 

sistemi ile gerçekleştireceğiz. Mataranın kapağına yerleştireceğimiz Manyetik Hall Effect 

Sensör ile  belirlenen sürede matara kapağı açılmadığında bireye sesli uyarı verecek ve kişinin 

su içmesi sağlanacaktır. Ayrıca projemizde su seviyesi belirlenen seviyenin altına düştüğünde 

yine uyarı verecektir. Kişi aynı zamanda suyun sıcaklığını da içmeden kontrol edebilecektir. 
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Yöntem 

Projemizde kullanacak olduğumuz sistem Arduino tabanlı bir sistemdir. Arduino’ya su 

seviye sensörü, Manyetik Hall Effect Sensör, buzzer, dijital ısı sensörü, led ampul eklenecek 

ve kodlanacaktır. Su seviye sensörü ile mataramızdaki su miktarı belirlenen kritik seviyenin 

altına düştüğünde kodlar çalışacak ve bireye su miktarının azaldığını buzzer ile uyaracaktır. 

Dijital ısı sensörü ile alınan veriler kodlanacaktır. Su sıcaklığı belirlediğimiz sınırın üstünde 

ise kırmızı altında ise mavi led ampul yanacak ve suyun sıcaklığı hakkında kullanıcıya bilgi 

sunacaktır. Projemizin çıkış noktası olan bireylerin belli aralıklarla su içmesini ise sisteme 

ekleyeceğimiz ve kodlayacağımız Manyetik Hall Effect Sensör ile sağlayacağız. Bu sensör ile 

belirlenen sürede kapak açılmadığı takdirde  kişiye sesli uyarı vererek  bireyin su içmesini 

sağlayacağız. Devre elemanları mataranın altında konumlanacak ve herhangi bir su 

sızıntısının yaşanmaması için devre elemanlarının bulunduğu yere yalıtım yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.Akıllı Matara'nın Devre Elemanlarının Yerleşim Düzeni 
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Tablo 1. Akıllı Matara Çalışma Algoritması 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde piyasa ve literatür taraması gerçekleştirdiğimizde bir çok farklı özelliklere sahip 

mataraya rastladık. Ülkemizde içindeki suyun sıcaklığını gösteren mataralara sıklıkla 

rastladık. Yurt dışı kaynakları taradığımızda ise telefon ile bağlantılara sahip daha gelişmiş 

özellikleri olan su mataraları ile karşılaştık. Projemizde ise önceliği yaşlı ve çocuklara 

verdiğimiz için, yaşlı ve çocukların teknoloji kullanımının yetişkinlere göre daha sınırlı 

olduğunu düşündüğümüzde daha basit kullanımı olan bir mataranın geliştirilmesinin daha 

uygun olacağına karar verdik. Bununla birlikte hem suyun ısısını gösteren, hem seviyesini 

göstererek kritik seviyede uyarı veren, hem de uzun süre su içilmediğinde kişiyi uyaran bir 

mataraya literatür ve piyasa araştırmasında ulaşamadık. Bu nedenle böyle bir projeyi 

geliştirmenin insanlığa yarar sağlayacağını, insanların yaşam kalitelerini artırma konusunda 

fayda sağlayacağımızı düşündük. 

 

Uygulanabilirlik  

Projemiz özellikleri ve insanlığa sağlayacağı fayda düşünüldüğünde uygulanabilirdir. Ayrıca 

projemizin maliyeti ve sağlayacağı fayda düşünüldüğünde insanların bu ürünü talep 

edebileceği düşünülmektedir. Projemiz elektronik düzeneğe uygun bir matara tasarlandığında 

ticari ürüne dönüştürülerek insanların kullanımına sunulabilir. 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tasarımı yapılmış fakat prototipi gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle ürünümüzün 

yapım aşamasında uyum sağlayamayan parçalarda değişiklikler gerçekleşebilir. Bu 

değişiklikler sadece marka-model değişiklikleri olup temel tasarıma sadık kalınacaktır. 
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 Haziran Temmuz 

Malzeme Tedarik Edilmesi X  

Ürünün Prototipinin Yapılması X X 

Prototipinin Denenmesi ve İyileştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi  X 

Projenin Sonuç Raporunun Yazılması  X 

Tablo 2. Proje Takvimi 

 

Kullanılacak Malzeme Adet Fiyat (TL) 

Arduino 1 182.98 

Su Seviye Sensörü 1 7.52 

Manyetik Hall Efect Sensör 1 13.22 

Led Ampul  2 3 

Buzzer 1 8.13 

Su Geçirmez Dijital Isı Sensörü 1 24.40 

Matara 1 20 

Mıknatıs 1 5  

Şarj Edilebilir 9v Pil 1 75 

9v Pil Yuvası 1 18.91 

Jumper Kablo 40 18.91 

Toplam Maliyet  377.07 

Tablo 3. Kullanılacak Malzeme Listesi ve Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz başta yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan insanlar olmak üzere su içme 

alışkanlığı olmayan ve su içmeyi alışkanlık haline getirmek isteyen tüm insanları 

kapsamaktadır. Projemizin hedef kitle aralığı geniştir. Projemiz bu haliyle yaşlıların ve 

çocukların kolaylıkla kullanabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

Riskler 

Projemizin en büyük riski bir sıvı ile çalışacak olmamız ve kullanılan elektronik malzemelerin 

sıvılara karşı dayanıksız olmasıdır. Projemizin bu riskine yönelik şöyle önlemler aldık:  

 Arduino ve bağlı bulunan su seviye sensörü, ısı sensörü ve buzzer gibi devre 

elemanlarının bulunduğu yere su gelmemesi için yalıtım yapılacaktır. 

 Mataranın kapak kısmını yarı açılır bir model seçeceğiz. Kapak kısmına 

yerleştireceğimiz Manyetik Hall Efect Sensörünü yarı açılır kapağın bağlantı 
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noktasına yakın konumlandıracağız ve yalıtım sağlayacağız. 

 Kabloların ve kablo bağlantı noktalarının kablo koruyucular ile sarılarak daha güvenli 

çalışmasını sağlayacağız. 

Ayrıca ürünümüzün tasarımı bitmiş olsa da prototipe dönüştürülmesi aşamasında parçalar 

birbiriyle uyum sağlamayabilir. Bu durumda da uyumlu parçalar ile değişiklik yapılacaktır.  
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