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1. Temassız Asansör Düğmeleri Proje Özeti: Pandemi sürecinde temizliğe etrafa 

dokunmamaya çok özen göstermeye başladık. Maske ve mesafeyle birlikte temassız 

bir hayata da alışmaya çalışıyoruz. Eldiven kullanmalar, elimizi hiç bir yere 

dokundurmamaya çalışmalar, temassız kart kullanımları, apartman girişlerinde çip 

kartlarla girişler gibi çok fazla önlemler almaya başladık. Ama asansörde düğmelere 

basmak herkes için çile haline gelmişti. Anahtarla düğmeye basıyoruz, peçete veya 

eldiven kullanıyoruz. Serçe parmak veya dirsek yardımıyla düğmeye basmaya 

çalışıyoruz. Herkes kendince bir yöntem bulmaya çalışıyor. Bazen elimiz kolumuz 

dolu oluyor poşetler, çantalar, annelerin kucağında çocuk oluyor vs vs.. derken 

kendimizi korumak çok zor olabiliyor. İşte tam da bu noktada öğrencilerimizin aklına 

pratik bir çözüm geliyor. Apartmana girerken kullandığımız küçük mavi çipler asansör 

düğmelerine uyarlanarak bu handikaptan çıkabiliriz. Asansör kabinindeki kaset açılır, 

düğmelerin altına RFID teknolojisinde kullanılan akbil sistemi yerleştirilir. Apartmana 

girişte kullandığımız şekilde çipi düğmeye yaklaştırdığımızda asansör gelecek, hangi 
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kata çıkacaksak ona çipi yaklaştırdığımızda dokunmaya gerek kalmadan istediğimiz 

kata ulaşacağız. Bu sayede hiç bir yere dokunmamanın rahatlığını yaşayacağız. 

 

2. Problem/Sorun:  Tüm dünyayı esareti altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz. 

Covid19 virüsünün bulaşıcılık düzeyi çok yüksek. Ve virüs cansızlar üzerinde bile 

yaşamını bir süre devam ettirebiliyor. Başka bir çalışmada, bakır yüzeylerde dört saate 

kadar, karton üzerinde bir güne (24 saate) kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde 

üç güne (72 saate) kadar virüsün aktivitesini devam ettirdiği raporlanmıştır . Ancak 

genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde virüsün aktivitesini kaybettiği 

kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaşta 

yalnızca virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temasın süresinin de önemli olduğu 

unutulmamalıdır .(2) Bu durumda da herkesin dokunduğu asansör düğmelerine 

dokunmak zorunda kalıyoruz. Ve virüse maruz kalmaktan endişe ediyoruz.  

Kendimizce ürettiğimiz çözümler yeterli olmamakta. Mesela anahtar, peçete ya da 

eldiven kullandığımızda da virüsü evimize taşıma ihtimalimiz var. Bu sebeple teması 

kesecek kesin bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz. 

 

3. Çözüm : Direk elimizle temastan kaçınıyoruz. Eldiven, anahtar, peçete 

kullanarak elimizi dokundurmamış oluyoruz. Ama peçeteyi eldiveni atacak çöp yoksa, 

anahtarı dezenfekte edemezsek kendimizi koruyamamış oluyoruz. İşte burada kapı 

girişlerinde kullandığımız RFID teknolojisindeki manyetik sistemi asansör 

düğmelerine yerleştirme ile teması kesmiş oluyoruz. Çipi asansörün dışındaki tuşa 

yaklaştırdığımızda asansör gelecek. Asansör kabinine girdiğimizde hangi kata 

gideceksek o tuşa yaklaştırmamız yeterli olacak. Böylece virüsün bulaşma ihtimali 
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olan bir etkeni daha ortadan kaldırmış olacağız.

  

Asansör düğmelerimizde RFID teknolojisi kullanılacaktır. RFID’in açılımı RF (Radio 

Frequency) yani radyo frekansı ile ID (Identification) tanımlama kelimelerinden 

oluşmuştur. İsminden de anlaşılacağı üzerine radyo dalgalarını kullanarak sabit veya 

hareketli bir nesneyi tanıma yöntemidir. Kullanılabileceği alanlar oldukça geniştir; 

kütüphanedeki bir kitaptan tutun, kargoculuk, arabalara yapıştırdığımız hgs etiketleride 

RFID teknolojisinin meyvesidir, hatta marketlerdeki çıkış kapılarının yanında bulunan 

sensörlerde aslında RFID okuyucularıdır. Bulunuşu ikinci dünya savaşında radar 

teknolojileriyle birlikte ortaya çıkar.(3) RFID bir okuyucu ve bir etiketten meydana 

gelen otomatik bir tanıma sistemidir. Etiketin içinde bir mikroçip ve mikroçipi saran 

bir anten bulunmaktadır. Okuyucu ile etiket arasında, elektromanyetik dalgalar 

vasıtasıyla iletişim kurulmaktadır.(4) 
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Özellikle görme engelli bireyler için sesli uyarı koyulacaktır. Kabin çağrıldığında "bu 

asansörde temassız çip yöntemi kullanılmaktadır." uyarısı ile kolaylık sağlanacaktır. 

Aynı zamanda düğmelerin üzerindeki kabartmalar da yine mevcut olacaktır. 

 

 

 

4. Yöntem: Manyetik okuyuculu çağırma butonu yapmak için kabin içerisindeki 

kaset değiştirilir. Kasetin içindekiler sökülüp akbil sistemini yerleştiriyoruz. Gitmek 

istenen kata çipin yaklaştırılarak okuma yapması sağlanır. Okunan yerdeki manyetik 

alıcı bu bilgiyi kabin üzerinde bulunan revizyon kutusuna iletir. Ordan da yukarıdaki 

ana panoya iletilir ve motora gidilecek yöne doğru komut verir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: Proje ekibimiz tarafından dijital ağlar taranmıştır. 

El sensörü ile asansörün çağrılması ve ayak pedalları ile el kullanmadan istenen kata 

ulaşılması yöntemleri mevcuttur. Ancak tamamen teması kesen bir yöntem yoktur. El 

sensörü sadece asansör kabinini çağırmaktadır. Asansöre binildiğinde düğmelere 

basmak gerekmektedir.Ayak pedallı asansörlerde ise küçük çocukların da 

kullanabilmesi sebebiyle güvenli değildir.   

Temassız asansör düğmelerinde kullanılan çipler sayesinde hiç bir yere dokunmamış 

oluyoruz. Küçük çocuklar da yanlarında ebeveynleri olmadan kullanamayacakları için 

güvenlik de sağlanmış oluyor. 

 

6. Uygulanabilirlik: Pandemi döneminde farklı yöntemler geliştirme ile yeni ürünler 

ortaya çıkmıştır. Çünkü temassız hayata ihtiyaç duyulmaktadır. Ayak pedallı 

asansörler bunun bir örneğidir. 

 Asansör firmaları ile anlaşma yapılarak ürün ticari olarak piyasaya sunulabilir. 

Uygulama esnasında apartmana gelen misafirlerde çip olmaması küçük zorluklara 
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sebep olabilecektir. Ev sahibi inip yardımcı olabilir yada apartman yönetimi tarafından 

küçük bir cep yapıp içine çip koyularak bu sorun da aşılabilir. Bu noktada temastan 

kaçmak mümkün olmuyor. Ama kullanışlılık devam edecektir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: Projemizde eklenecek tek detay 

RFID teknolojisinin kullanıldığı akbil kutusudur. Akbil kutusunun bir tanesi piyasada 

yaklaşık 180 liradır. Beş katlı bir apartman için maliyeti sadece 1500 lira civarı 

olacaktır. Mevcut asansör kabinlerinde kullanılan kasetler kullanılacaktır. Bu sayede 

maliyet artışı olmayacaktır.   

ŞUBAT/MART NİSAN/MAYIS HAZİRAN/TEMMUZ AĞUSTOS/EYLÜL 

Proje ekibinin 

oluşması 

Proje fikrinin açığa 

çıkması ve ön 

raporunun oluşması 

Asansör 

düğmelerinin ve 

mavi çiplerin 

yapısının 

incelenmesi. 

RFID teknolojisinin 

kullanıldığı akbil 

kututsunun ve asansör 

kabin kasetinin 

incelenerek ürünlerin 

temin edilmesi. 

Ürünlerin 

birleştirilmesi ve 

Uygulama 

sonuçlarının 

incelenmesi. 

Afiş tasarımı finale 

hazırlık 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Projede tasarlanan temassız asansör 

düğmeleri bilişsel ve zihinsel bir beceri gerektirmez. Böylece 6 yaş ve üzeri tüm 

kullanıcılara uygundur. Mevzuat gereği görme engelliler için kullanılan Brail 

kabartmaları da mevcut bulunacağı için görme engelli vatandaşlarımız da rahatlıkla 

kullanabilecektir. 

 

9. Riskler : 

9.1.Manyetik sistemlerin daha çabuk deforme olması daha çabuk arıza vermesi günlük 

hayattaki kullanımda aksamalara sebebiyet verebilir. 
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9.2. Kullanacağımız mavi çiplerin apartmana gelen misafirlerde olmaması 

kullanışlılığın düşmesine sebebiyet verecektir. Bunun için ilk çözüm apartman 

yönetiminin asansör yanında ve kabin içinde küçük birer cep yapması ve misafirlerin 

kullanması için çip koyması kurtarıcı olacaktır.  

9.3.Bunlara çözüm olarak klasik yöntemle çalışan bir kaset daha eklenir. Böylece çipi 

olmayan misafirler sıkıntıya girmez ve manyetik sistem arıza verdiğinde klasik 

yöntemle günlük hayata devam edilir. 

      ETKİ DERECELENDİRME PUAN 

Az Çocukların  

kullanması-kullanmaması 

durumu 

1-2 

Normal Misafirlerin kullanamaması 

durumu 

3-4-5 

Çok Manyetik sistemin sık arıza 

vermesi durumu 

6-7 
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