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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Günlük yaşantımızda pratik yiyecek araçları olarak adlandırabileceğimiz otomat 

makineleri, dünya üzerinde büyük bir pazar kapasitesine sahip makinelerdir. Özellikle Covid-

19 döneminde en savunmasız bireyler olan çocuklarımıza sağlıklı ortamlar sunmak için ideal 

yiyecek araçları arasında bulunmaktadır. Projemizde öğrencilerin sağlıksız atıştırmalık 

alışkanlıklarını durdurmak ve kontrol altına almak için Bumatik otomatının hayata 

geçirilmesine karar verilmiştir. Otomat ile birlikte kullanılması planlanan web uygulaması 

sayesinde ailelerimizin çocukları üzerindeki koruma ihtiyaçlarının desteklenmesi hedeflenmiş 

olup, Covid-19 döneminde okullarda güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak amaçlanmaktadır. 

Projemizde, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın sağlıksız atıştırmalık 

alışkanlıklarını durduramayan, para kontrolünü sağlayamayan, özellikle Covid-19 döneminde 

para ile temas etmelerini istemeyen ve çocuklarının anlık konum bilgisinden haberdar olmak 

isteyen ebeveynlerden esinlenilmiştir. Bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak ve çocukların okul 

hayatı psikolojisini göz önünde bulundurarak Bumatik otomatı tasarlanmıştır. Bumatik 

otomatının tasarımı yapılırken çocukların para ile temas etmeleri kesilerek RFID okuyucu 

sistemi entegre edilmiş, aynı zamanda ürünlerini teslim alırken eğlenmelerini sağlayacak LCD 

ekran tasarımı da eklenmiştir. Bumatik otomatının ölçüleri 6-13 yaş arası öğrencilere özel 

olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler Bumatik otomatını kullanırken akıllı bilekliklerini okutarak 

hem daha eğlenceli hem de para ile olan temaslarını keserek daha hijyenik ortamlar 

oluşturulmuştur.  

 

2.Problem/Sorun: 

6-13 yaş grubu çocukların büyük bir kısmının sağlıklı beslenmediğini ve para ile temasları 

sonunda el hijyenlerine dikkat etmediklerini, ailelerden ve öğretmenlerden gelen bilgiler 

doğrultusunda gözlemledik.  Sağlıklı beslenme ve gelişme çağında olan çocuklar için son 

derece önem arz etmektedir. Faydalı içerik bulundurmayan sağlıksız olan hazır yiyecekler, çok 

fazla renklendirici, tatlandırıcı, aroma arttırıcı katkı maddeleri ve benzeri birçok zararlı madde 

içermesi sebebiyle kontrolsüz tüketildiği takdirde ileriki dönemler için kanserde dahil birçok 

hastalığa yakalanma riskini doğurmaktadır. Bir başka sorun olan obezite ve tip 2 diyabet riski 

de bu yaş grubu çocuklarda çok fazla hazır gıda tüketmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Metabolizması zayıf olan çocukların paradan alacağı bir mikrop ile de birçok tehlikeli hastalığa 

yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Çalışan aileler bilindiği üzere çocukları için akşamdan 

beslenme hazırlama sorunu ile karşı karşıya kalıp aynı zamanda çoğu kez beslenmelerin 

hazırlanması unutulmaktadır. Bu durumda çocuklar okullardaki sağlıksız gıdalara ve hijyenik 

olmayan ortamlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca bir başka önem arz eden konu da günümüzde 

ailelerin çocuklarının güvenliği açısından onların gün içerisindeki konumlarını bilmek 

istemeleridir. Bu bilgiye belki çocuklarına aldıkları bir telefonla ulaşabilirler fakat okullarda 

öğrencilerin telefon bulundurmama, kapalı tutma zorunluluğu ya da her ailenin telefon alacak 

bütçesinin olmaması bu manada problemi çözemeyebilir. 
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Şekil 2.1 Sağlıksız Beslenme 

3.Çözüm  

Otomatlar, insanların kolay ulaşabildiği, kullanımı gayet basit ve memnun edici pratik 

beslenme araçlarıdır. Çok fazla da alan kaplamadığı için birçok kapalı alanda tercih 

edilmektedirler. Projemiz de yaş oranı oldukça düşük olan ve kendini tanıma aşamasında 

bulunan 6-13 yaş grubu çocuklarımıza teknolojiyi sevdirerek, Covid-19 döneminde hijyenik 

ortamlar sağlayarak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını RFID sistemli otomatlar kullanılarak 

kazandırılması hedeflenmektedir.   6-13 yaş grubu için tasarlayacağımız Bumatik otomatında 

para-giriş çıkışı kaldırılarak çocuklara gıda temini öncesi tamamen hijyenik ortam sunulmuştur. 

Bu tasarlayacağımız otomatta bulunan RFID okuyucu sayesinde alışveriş için otomata gelecek 

çocukların, akıllı bilekliklerini okuyucuya okutarak, karşısına gelen LCD ekranda kişisel 

yiyecek listesini gözlemleyerek, teknoloji ile iç içe olduğundan eğlenerek hem de para ile temas 

etmeden daha sağlıklı bir alışveriş yapmasını hedefliyoruz. Çocukların günlük beslenme 

planları aileleri tarafından yapıldığı için çalışan ebeveynler içinde web üzerinden çocuklarının 

beslenmesini kontrol altında tutmak projemizin önemli kısımlarındandır. Aynı zamanda 

projemizde her kesimin maddi manada zorlanmadan kolaylıkla alabileceği bir bileklik ve okul 

bina katlarına koyacağımız otomat cihazı ile bu bahsi geçen problemlerin her birini çözebilmek 

amaçlanmaktadır. Otomatı tamamen sağlıklı ve besleyici besinler (meyve, organik pratik 

atıştırmalıklar) ile doldurup çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmanın da bu 

projedeki en önemli kazanımlarımızdan olmasını umuyoruz. Hatta eğitimin ilk aşamasından bu 

işe başlamanın toplumunda beslenme alışkanlığını düzeltmek için atılacak bir ilk adım olacağı 

kanaatindeyiz. 

 

Şekil 3.1 Bumatik Genel Anlatım Şeması 
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4.Yöntem 

4.1 Web API 

Web uygulaması ve avyonik sistemin haberleştiği arabirimdir. Ebeveyn ürünlerini web 

uygulamasından seçip Web API’ye göndermektedir. Ardından seçilen ürünler, bilekliğin 

avyonik sisteme okutulmasından sonra, avyonik sistem Web API’ye bileklikte bulunan bileklik 

numarasını gönderir ve Web API’den cevap olarak öğrenciye ait yiyecek bilgileri avyonik 

sisteme gönderilir. Web API servisimizde katmanlı mimari kullanılmıştır. Bunun sebebi 

birbirinden bağımsız katmanlar oluşturarak projemizin ileriki aşamalarda sürdürebilirliğini 

arttırmaktır. Servis için .Net Core 3.1, veritabanı olarak PostgreSQL kullanılmıştır. Bunun da 

sebebi iki yapınında açık kaynak ve herhangi bir lisanslama maliyetinin olmamasıdır. 

Video Link: 

4.2 Web Uygulaması 

Ebeveynin öğrenci için menü seçimi yaptığı, öğrenci bilgileri düzenlediği, bakiye 

yüklemesi yapabildiği kısımdır. Burada açık kaynak kodlu ve Google tarafından geliştirilen bir 

JavaScript platformu olan Angular 11 kullanılmıştır. 

Video Link: 

4.3. Otomat Elektronik Sistemin Çalışması ve API ile Haberleşme 

Projede Raspberry Pi 

kullanılmasındaki motivasyon, otomat 

sistemini daha gerçek zamanlı bir sisteme 

getirmektir. Müşteri/yönetici bazı 

güncelleme ve yapılandırma yaptığında, 

Raspberry Pi hemen veritabanı verilerini 

güncelleyecektir. Raspberry Pi ile arduino 

USB kablosu vasıtasıyla seri haberleşerek 

RFID verilerinin WEB API’ye 

gönderecektir. WEB API başlığı altında 

daha ayrıntılı anlatılmıştır. Servo 

motorların ve diğer bileşenlerin kontrolü 

giriş-çıkış pinlerinin çokluğu nedeniyle Arduino Mega kullanılması tercih edilmiştir. Motorlara 

helezon yayların bağlanması ile birlikte yiyecekler ulaştırılacaktır. Ws2812 şerit led ile otomat 

içi aydınlatma sağlanacaktır. LCD ekran vasıtasıyla RFID bileklik okutan kişinin bilgileri 

görüntülenecektir.  

Video Test Link 1:  

Video Test Link 2: 

 

4.4 Peltier Soğutma Sistemi 

Peltierler, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır. Mini buzdolapları, araba 

soğutucuları, işlemci soğutma gibi alanlarda kullanılmaktadır. Otomat içerisinde gıdaları sabit 

https://www.youtube.com/watch?v=CwLDD4IoWxQ
https://www.youtube.com/watch?v=7DBFSLsLKf0
https://youtu.be/ENQZcpx72L4
https://youtu.be/U1gw8QaLNtw
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sıcaklıkta muhafaza edebilmek için tercih edilmiştir. Sıcaklık kontrol ünitesi, peltier soğutma 

sistemine bağlanılarak sensörden gelen verilere göre soğutma sistemini cihaz üzerinde 

belirlenen sıcaklığa göre devreye sokup çıkarabilecektir.  Soğutma sisteminin test videosuna 

soldaki ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

         Video Test Link:  

 

4.5 Elektronik Devre Tasarımı ve Baskı Kart 

  

 

                  

                        Şekil 4.5.1 Devre Tasarımı                                                                          Şekil 4.5.2 PLC Baskı Devre Kart                                                                                            

Arduino Mega üzerine shield olarak yerleştirilecek kart çizimi oluşturulmuştur. Teknik 

bağlantı çizimi Şekil 4.5.1 de görülmektedir. Kart üzerinde motor, led, ekran ve RFID çıkışları 

bulunmaktadır. Şekil 4.5.1 de tasarımını EasyEda programı üzerinden yaptığımız devre 

kartımız PCB firmalarından sipariş edilerek, sisteme entegre edilecektir. Sipariş edilecek pcb 

kartının 3D çizimi Şekil 4.5.2 de görülmektedir.  

 

4.6 Otomat Prototip 

Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz veriler doğrultusunda, ürün tasarımı öncelikli 

olarak bilgisayar destekli modelleme programı (Rhinoceros) aracılığı ile yapılmıştır. Tasarımda 

hedef kitlesi göz önünde bulundurulmuş, renkler ve detaylar buna göre belirlenmiştir.  

Ergonomik olarak uyumluluğu 6-13 yaş 

aralığı çocukların boyları göz önünde 

bulundurularak sağlanmıştır. Tasarımda 

LCD panel göz hizasına RFID panel ise 

onun altında konumlandırılmıştır. Tasarım 

sürecinde modelleme Şekil 4.6.1 de 

görülmektedir.                                 

 

 

 

                            Şekil 4.6.1 Tasarım Süreci 

https://www.youtube.com/watch?v=4OniUxkR_LA
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde esinlendiğimiz otomat, paralı otomat makinelerinden farklı olarak LCD 

dokunmatik ekran, Wi-Fi üzerinden haberleşme, RFID okuyucu modül eklenmiş, para giriş-

çıkışı bölümü kaldırılmıştır. Bu ürünlerin kullanımı ile otomat sektörüne büyük bir yenilik 

getirilmiştir. Ek olarak toplu taşımalarda kullanılan kartlar ile bilekliklerimiz aynı bant 

genişliğinde haberleştiği için belediyeler ile ortak çalışıp bilekliklerimizin toplu taşımada da 

kullanılabilmesi hedeflenmektedir.  Okul kantinleri ve paralı otomat makineleri ile aynı hedef 

kitlesine hitap ettiğimizden dolayı iki sektör rakiplerimiz arasındadır. Piyasada bulunan paralı 

otomat makineleri 6-13 yaş grubu çocukları için hijyen açısından güvenli değillerdir. Amacımız 

çocukları Covid-19 döneminde mikrobik ortamlardan olabildiğince uzaklaştırmak olduğundan 

dolayı paralı otomatlarda ve kantinlerde paraya temas etmelerinden kaynaklı mikrop ile temas 

ortamı oluşmaktadır. Bumatik otomatında web uygulaması üzerinden ödeme yapılacağından, 

çocuklar yiyeceklerini tüketmeden önce para ile temasları kesilmiş olacaktır. Aynı zaman da 

çocukların okul içerisinde tükettikleri besinleri kontrol altına almak için aile uyarı sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistemle ebeveynler, hangi saatlerde kaç kere ürün temin edildiği ve konum 

bilgisini web uygulaması üzerinden takip edilebilecektir. Bumatik otomatında aileler çocukları 

için günlük sağlıklı gıda planlaması yapıp seçilen ürün doğrultusunda sisteme bakiye 

yüklemektedirler. Gerekli seçimler tamamlandıktan sonra çocukların yapması gereken tek şey 

RFID çipli bilekliklerini okuyucuya göstermeleri ve sağlıklı, hijyenik ürünlerini afiyetle 

tüketmeleridir. 

Özellikler Okul Kantinleri Paralı Otomat Makinaları Bumatik Otomatı 

Para İle Temas  ✔️  ✔️  ✖️ 

Web Uygulaması Üzerinden Ödeme ✖️ ✖️ ✔️  

Sağlıklı Yiyecek Temini ✖️ ✖️ ✔️  

Temassız ve Hijyenik Gıda Temini ✖️ ✔️  ✔️  

Anlık Konum Bilgisi ✖️ ✖️ ✔️  

Aile Uyarı Sistemi ✖️ ✖️ ✔️  

Web Uygulaması ✖️ ✖️ ✔️  

Planlı Beslenme ✖️ ✖️ ✔️  

LCD Panel üzerinden Kişisel Bilgi Ekranı ✖️ ✖️ ✔️  

Tablo 5.1 Özellik Tablosu 

6.Uygulanabilirlik  

İlk aşamada otomattan 5 adet prototip üretip İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile 

görüşülerek her bir otomat için pilot okullar seçilecektir. 1 sene pilot okul üzerinde otomatın 

deneme testleri, eksileri ve artılarını tekrardan gözlemleyip Milli Eğitim ile iş birliği yaparak 

diğer okullara dağıtımı hedeflenmektedir. İçine konacak sağlıklı yiyecekleri Türkiye Diyetisyen 

Derneği ve okul aile birlikleri ile görüşülerek çocuklar için en uygun olan beslenme şekline 

karar verilecektir. Dünya genelinde otomat sektörü oldukça yaygın olduğundan dolayı, ürün 

piyasaya çıktığı ilk anda itibaren okullar başta olmak üzere, spor salonları, konservatuvar 

salonları gibi kontrollü beslenmenin önemli olduğu bölgelerde yayın olarak kullanılacak ticari 

bir üründür. Uygulanabilirlik riskleri açısından bakıldığında ürün girişim evresine geçtiği anda 

teknik risklerin dışında 1 senelik risk kontrolleri ve azaltmaları mümkün olacaktır. 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Yiyecek otomatları 30.000 

TL ile 60.000 TL arasında değişen 

fiyat kapasitesiyle oldukça maliyetli 

makinalardır. Bu fiyatların 

artışındaki en önemli sebep üretim 

ve yazılım kısmının tamamen yurt 

dışında yapılıyor olmasıdır. Otomat 

prototip boyutlarda olup elektronik 

aksam ve yazılım geliştirme gerçek 

ürünle çalışabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Çocukların fiziksel 

özellikleri göz önüne alındığında 

50x150x40 cm boyutlarında orijinal 

bir otomatın maliyeti yaklaşık 

10.000 TL’ye yükselmektedir. 

Görüldüğü üzere 30.000 TL’den 

10.000 TL’ye milli tasarım, üretim, 

yazılım ve donanım geliştirildiği 

takdirde otomat piyasasında 

ekonomik açıdan büyük olanaklar 

sağlanmış olunacaktır. Proje planına bağlı kalınarak web uygulaması için gerekli olan back-end 

ve front-end kısımlarının harcamalarına mart ayında yaklaşık 1.500 TL’lik harcama yapılmıştır. 

Elektronik donanım ürünlerinin satın alınmaya başlanması mayıs ayında başlanmıştır. Haziran 

ve temmuz aylarında prototip otomatın yapılması planlanmaktadır 

. 

Tablo 7.2 Proje Zaman Planlaması 

İş Paketleri ve Uygulamaları Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı Geçen Süre(Ay) Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

1. Projenin Belirlenmesi ve Ana Hatlarının Oluşturulması 2.3.2021 29.3.2021 1

1.1 Gerekli İş Bölümlerinin Oluşturulması

1.2 Literatür Araştırması

1.3 Kavramsal Tasarımın Tamamlanması

2. Otomat Detaylı Tasarım ve Üretimi 20.3.2021 6.6.2021 3

2.1 Malzemelerin Seçimi

2.2 Elektronik Kart Çizimlerinin Oluşturulması

2.3 Web Arayüzünün Tasarlanması

2.4 Otomat Dış Kasasının Detaylı Tasarımı

3. Yazılım ve Elektronik Kısımların Entegresi 30.3.2021 10.7.2021 4

3.1 Arduino ve Raspberry Pi Haberleşmesi

3.2 Web Sitesi Back-End Tasarımı

3.3 Orijinal Otomat Ölçülerinin Uygulanması

3.4 Web Sitesi Front-End Tasarımı

3.5 Servo Motor ve Elektronik Sistemin Çalıştırılması

3.6 API ile Otomat Haberleşmesi

3.7 Test Ortamı İçin Sunucuya Gerekli Kurulumun Yapılması

4. Otomatın Uygulanması 27.5.2021 9.8.2021 3

4.1 Uzaktan Ödeme Testleri

4.2 Mekanizma Testleri

4.3 RFID Okuyucu Testleri

Pe-Tek Takımı

Proje Zaman Planlaması
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesi 6-13 arasını kapsayan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 

ve bu kesim çocuklarının ebeveynlerinden oluşmaktadır. Bu yaşlar aralığında bulunan çalışan 

ailelerin çocukları, obeziteye eğilimli çocuklar, belirli gıda alerjisi bulunan çocuklar, şeker ve 

diyabet hastalıkları olan çocuklar kısacası sağlıklı yaşamayı hak eden dünya üzerindeki tüm 

çocuklar bu projenin yapı taşlarıdır. 

 

9.Riskler   

 

Konular 

Puanlar  

Etkiler 

 

Önlemler 

Önlem Sonrası Yeni Puanlar 

Olasılık Şiddet Risk 

Puanı 

Olasılık Şiddet Risk 

Puanı 

Elektronik devreye 

yetersiz akım gelmesi 

3 4 12 Orta Risk. 

Servo motorların 

düzensiz çalışması. 

Daha yüksek akım 

kaynağı kullanılacaktır 

1 2 2 

Elektrik kesintisi 2 5 10 Yüksek Risk. 

Sistem kapanacaktır. 

UPS Güç kaynağı 

kullanılacaktır 

1 4 4 

Elektronik devrede 

kısa devre oluşması 

2 4 8 Orta Risk. 

Elektronik parçalar 

zarar görecektir. 

Cam sigorta 

kullanılacaktır 

1 4 4 

Servo motorların 

gücünün yetersiz 

kalması 

2 4 8 Orta Risk. 

Ürün temini 

yapılamaması. 

Yüksek torklu servo 

motor seçimi 

yapılması 

1 2 2 

RFID okuyucunun 

elektromanyetik 

alandan etkilenmesi 

4 5 20 Yüksek Risk. 

RFID okuyucu 

devre dışı kalır. 

RFID bağlantısı 

sırasında CAD 

kablo kullanımı 

2 4 8 

Sunucunun gelen 

trafiği 

karşılayamaması  

3 5 15 Yüksek Risk. 

Sistem düşmesi ve 

sistemin geç cevap 

vermesi 

Load balancer 

kullanarak sunucudaki 

trafiğin ikinci 

sunucuya aktarılması 

1 5 5 

LCD dokunmatik 

ekranın kişisel 

verileri aktaramaması 

2 3 6 Orta Risk. 

Kullanıcı bilgilerini 

alışveriş esnasında 

görüntüleyemez 

Düzenli LCD ekran 

veri kontrolü yapılması 

1 3 3 

Maliyetin artması 3 3 9 Orta Risk. Kar 

oranında düşüş 

gözlenir. 

Güncel kurdan yedekli 

malzemenin daha fazla 

alınması 

1 3 3 

Ürünün 

pazarlanamaması 

2 5 10 Orta Risk. Şirketin 

kapatılması. 

6 ay hiç ürün 

satamayacakmış gibi 

ilk sermaye 

bulundurulması 

1 5 5 

Toplam Risk Puanı 
  

98 
    

36 

  

No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 RFID Okuyucunun 

Elektromanyetik 

Alandan Etkilenmesi 

Otomatın RFID okuyucusunun 

mortların manyetik alanından 

etkilenmesi yüksek risk grubunda 

bulunmaktadır. Manyetik alandan 

etkilenmemek için RFID okuyucunun 

bağlantısı sırasında CAD kablo 

kullanımı tercih edilecektir. 

2 Sunucunun Trafiği 

Karşılayamaması 

Sunucunun trafiği karşılayamaması 

durumu yüksek risk grubundadır. Bu 

durumda Load balancer kullanarak 

sunucudaki trafiğin ikinci sunucuya 

aktarılması ile trafik ortadan 

kaldırılacaktır. 
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