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 Görsel 3:Toplu Ulaşımdan Bir Kare 
Görsel 4:Virüs Bulaşım Döngüsü 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

TUTSAK, yolcu taşımacılığı yapılan otobüs, minibüs, tren, gemi vb. toplu ulaşım araçlarında 

kullanılacaktır. Ayakta tutunarak seyir eden yolcunun güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayan 

hijyenik bir tutamaktır. İnsanlar tarafından tutunmayı ve dokunmayı gerektiren ortamlarda, 

toplumun sürekli olarak temas ederek kullandığı objelere de uyarlanabilmektedir 

(Ameliyathane giriş kapılarında, market arabalarında vb.). Adaptif sisteme sahip olan 

TUTSAK, elektrik enerjisine ihtiyaç duyan ve duymayan 2 model olarak tasarlanmıştır.  

 

UV-C TUTSAK, insanların sağlığını göz önünde bulundurarak virüs ve 

bakterilerin maksimum seviyede yok olmasını sağlayan UV-C ışık 

kaynağını kullanmaktadır. UV-C ışık kaynakları elektik enerjisine 

ihtiyaç duymaktadır. Elektrik kaynağı olan yerlerde sensör, DC motor 

ve görsel-işitsel geri bildirim elemanları kullanarak otonom bir şekilde 

dezenfektasyon sağlamaktadır.  

 

Yaylı-Çarklı TUTSAK, elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan içerisinde 

bulunan yaylı-çarklı mekanik aksam sayesinde hareket sağlamaktadır. 

Kullanıcı, tutunma kayışının çalışma yönü tersinde uygulayacağı kuvvet 

ile yayda ters yönde kuvvet meydana getirmektedir. Dezenfeksiyonu 

sağlayan çevrim hareketi için gerekli enerji bu şekilde sağlanmaktadır. 

İçerisinde kullanılan medikal hijyen jeli kartuşuyla kayışın bulaşıcı virüs 

ve mikroplardan arındırmaktadır. 

2. Problem/Sorun:  

İnsan, hayatın birçok alanında dokunma ihtiyacı duymaktadır. Bu ihtiyaç toplu kullanım 

alanlarında artış göstermekte ve büyük bir sorun teşkil etmektedir. Zamanımızın büyük bir 

bölümünü sarf ettiğimiz ulaşım problemi, toplu taşıma araçlarıyla çözmeye çalışılmaktadır. 

Örneğin megakent olan İstanbul’da verilere göre günde 12 milyon 939 bin yolcu toplu taşıma 

kullanmakta [1] ve günlerinin ortalama 68 dakikasını taşıt içerisinde geçirmektedir.[2] Bu 

durum bulaş hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Virüsler hava, su, doğrudan 

temas, vücut sıvıları ve diğer canlılar yoluyla kolaylıkla yayılmakta ve objelere temas eden 

insanlar için bulaş tehlikesi bulundurmaktadır. Bulaş bulunduran bir kişi 15 dakikadan fazla 

bazı durumlarda saatlerce içeride virüs salgılayarak enfeksiyonları 6 fitten daha uzaktaki 

insanlara bulaştırabilmektedir. DSÖ verilerine göre her yıl (yaklaşık sekiz milyon) her 1000 

kişiden biri grip ve bağlı komplikasyonlardan öldüğü bilinmektedir.[3]  

Covid-19 kapsamında dezenfektan dispanseri ve maske kullanılırken normal koşullarda 

herhangi bir önlem uygulanmamaktadır. Araç içerisindeki birçok insanın temas ettiği 

tutamaklar gün içerisinde temizlenmemektedir ve hijyen bakımından yetersiz bulunmaktadır. 

Bulaş hastalıkların önüne geçmek için tutamakların her kullanıcı ardından dezenfekte edilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

Görsel 1:UV-C TUTSAK 

İzometrik 

Görsel 2:Yaylı-Çarklı  

TUTSAK İzometrik 



4 

 

 

Tablo 1:Algoritma Şeması 

 
Tablo 2:Karşılaştırma TablosuTablo 3:Algoritma Şeması 

 
Tablo 4:Karşılaştırma Tablosu 

 
Tablo 5:Malzeme TablosuTablo 6:Karşılaştırma TablosuTablo 

7:Algoritma Şeması 

 
Tablo 8:Karşılaştırma TablosuTablo 9:Algoritma Şeması 

3. Çözüm 

Bulaş hastalıklarının toplu taşıma araçlarında yayılmasını azaltmak amaçlı tasarlanan tutamak 

projesinin iki farklı çözüm yolu bulunmaktadır.  

3.1 UV-C TUTSAK 

Sterilizasyon maddesi UV-C ışını olarak belirlenen bu modelde araç içerisinde bulunan tutunma 

boruları içerisindeki elektrik tesisatından enerji çekilecektir. Alınan bu enerji ile kayışı 

döndürecek olan tahrik motorlarına ve UV-C ışık kaynağına güç sağlanır. Motorlar yardımıyla 

dönen kayış UV-C ışınlarının altından geçerek dezenfekte olacaktır. Virüslerden %98 oranında 

arınmış hijyenik bir tutunma alanı oluşacaktır. [4]  

Her yolcu sonrası çalışacak olan sistem, cihaz yakınında yolcu bulunmadığı takdirde 

dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirecektir. Bu koşulla insan sağlığına zarar verilmeden çözüme 

ulaşılacaktır. 

3.2 Yaylı – Çarklı TUTSAK  

Literatür araştırması sırasında 

bulmuş olduğumuz “CYCLEAN” 

[5] tasarımından yola çıkarak 

geliştirdiğimiz bu model elektrik 

enerjisi olmadan mekanik bir 

sistemle çalışacaktır.Sistemin 

çalışması için beklenen ilk hareket 

steril bir yüzeyden yolcu 

tarafından uygulanacak olan 

çekme kuvvetidir. Özel olarak 

tasarlanmış iç aksam sayesinde 

uygulanacak olan minimum kuvvet ile kayışın tam tur dönmesi için gerekli enerji 

karşılanacaktır. Sistem içerisinde konumlandırılmış olan dezenfektan kartuşu sayesinde 

kayış dönerken dezenfekte olacaktır. 

4. Yöntem 

Projemizin sahip olduğu çözümlere yönelik iki farklı yöntem ele alınmıştır. Dezenfeksiyon 

işleminin UV ışınları veya medikal hijyen jeli (BOREL) ile sağlanması hedeflenmektedir. 

İhtiyaca göre kullanılacak olan dezenfektan hazneleri veya UV ışık kaynağı sisteme entegre 

edilecektir. Prototiplerin içerisinde çarklı sistem veya sensörlü sistem bulunacaktır. 

 

4.1 Birinci Yöntem 

UV-C TUTSAK: Kullanılacak olan HC-SR505 Mini PIR Hareket Algılama Modülü yardımı 

ile kullanıcıdan hareket verisi alacaktır. Arduino Nano’ya bağlanan sensör, veri aktarımı 

sağlayarak Redüktörlü Mikro DC Motoru çalıştırarak, kayışın döndürülmesini sağlayacaktır. 

Dönen kayış, UV-C ışık kaynakları arasından geçerek dezenfekte olacaktır. Kayışın dönme ve 

dezenfeksiyon işlemi tamamlandığında kullanıcıya Buzzer modülü ve kırmızı led ışığı 

kullanılarak sesli ve görsel geri bildirim sağlayacaktır.  
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Tablo 2: Karşılaştırma Tablosu 

 
Tablo 10:Malzeme TablosuTablo 11:Karşılaştırma Tablosu 

 
Tablo 12:Malzeme Tablosu 

 
Tablo 13:Gantt ŞemasıTablo 14:Malzeme TablosuTablo 15:Karşılaştırma Tablosu 

 
Tablo 16:Malzeme TablosuTablo 17:Karşılaştırma Tablosu 

4.2 İkinci Yöntem 

Yaylı-Çarklı TUTSAK: Sistem içerisine entegre edilecek olan yaylı-çark mekanizması ile kayış 

arasında bağlantı sağlanacaktır. Kullanıcının kayışın belirli bir noktasına uygulayacağı kuvvetle 

tutunma kayışı mekanizma içerisinde dönecektir. Jel kartuşları arasından geçip dönmeye devam 

eden kayış hijyenik bir tutunma alanı oluşturacaktır. İlk konumuna döndüğünde ise 

dezenfeksiyon aşamaları gerçekleşip kullanıma hazır olacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmalar sonucu bulunan tutamak ürün örneklerinde kendi kendini temizleme 

özelliği bulunmamaktadır. Tasarım alanında IFDesign ödülü almış olan “CYCLEAN” hayata 

geçirilmemiş bir tasarım ürünüdür. TUTSAK tasarım bakımından “CYCLEAN” e benzeyen 

fakat donanımsal olarak birçok yeniliğe sahiptir. UV-C kullanılan model içerisindeki basit 

yazılımla otonom bir çalışma sistemi oluşturulmuştur. Yaylı–Çarklı TUTSAK modelinde 

kullanılan özel mekanik tasarımıyla elektriğe ihtiyaç duymaksızın kullanıcının uygulayacağı 

minimum kuvvet ile çalışması sağlanacaktır. Kullanılan kayış anti bakteriyel özellikli 

malzemeden üretilecektir. 

Sıradan tutamaklar ile TUTSAK modellerinin karşılaştırılması Tablo 2 de bulunmaktadır. 

 

6.  Uygulanabilirlik  

Gövdesini 3 boyutlu yazıcı kullanarak prototipini yaptığımız TUTSAK, seri üretime 

geçildiğinde halihazırda otomotiv plastiği olarak kullanılan ASA ve TPU malzemeleriyle 

plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilecektir. Gövde içerisinde elektrik enerjisine bağlı elektronik 

sistem kullanacağımızdan yanmazlık önemli bir risk unsurudur. Buna bağlı olarak gövde 

malzemesi olarak “ASA (UV Dayanımı özellikli) [6]” kullanılacaktır. Hijyenin maksimum 

seviyede olması için kayış, “RAVASAFE ZH TPU 3 (Antibakteriyel özellikli) [7]” madden 

üretilecektir. Gövde ve tutunma alanının boyutları mevcut tutamaklarla benzer ölçülerde olması 

yolcu kapasitesini ve mevcut yolcuk düzenini etkilemeyecektir. 

UV-C TUTSAK için gerekli olan elektrik enerjisi, tutunma borularından geçen elektrik 
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Tablo 3: Malzeme Tablosu 

 
Tablo 18:Gantt ŞemasıTablo 19:Malzeme Tablosu 

 
Tablo 20:Gantt Şeması 

 
Tablo 21:Etki-Olasılık TablosuTablo 22:Gantt ŞemasıTablo 

23:Malzeme Tablosu 

 
Tablo 24:Gantt ŞemasıTablo 25:Malzeme Tablosu3 

hattından karşılanacaktır. Yaylı çarklı sistem mekanik olduğundan elektrik enerjisine ihtiyaç 

duymamaktadır. 4 adet vida yardımıyla kolayca montajlanacaktır. Medikal hijyen jeli kartuşu 

için periyodik doluma ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Proje tasarımları, dolum ve bakım 

periyodunun en az seviyede tutulması öngörülerek yapılmıştır. Bu da iş gücü ve maliyete 

olumlu yönde yansımıştır. 

Projenin düşük maliyet ve hijyenik koşullar sağlaması günümüz tutamakların yerini almasında 

rol oynayacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje 

Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak malzemeler Tablo 3 de 

gösterilmiştir. 

UV-C TUTSAK için malzeme tutarı 

230,29TL, üretim maliyeti ise 70 TL olarak 

saptanmıştır. Bu maliyetler prototip maliyeti 

olmakla birlikte seri üretim aşamasına 

geçildiğinde gözle görülür derecede 

azalacaktır.  

Aylık bakım maliyeti olarak UV-C TUTSAK 

için sadece donanımsal bakım maliyeti 

bulunmaktadır. 

 

100 TL olarak hesapladığımız Yaylı-Çarklı 

TUTSAK ’ın maliyetine 3D yazıcı ile gövde 

baskısı ve özel tasarlanmış çark sistemi 

dahildir.     

Çarklı prototipte aylık gider olarak medikal 

jel kartuş dolum maliyeti bulunmaktadır. 2 

ayda bir yapılan donanım bakımı ile efektif 

çalışan bir sisteme sahip olunacaktır. 

 

Tablo 4: Gantt Şeması 

 
Tablo 26:Etki-Olasılık TablosuTablo 27:Gantt Şeması 

 
Tablo 28:Etki-Olasılık Tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin iki farklı hedef kitlesi bulunmaktadır.  

1. Günümüzde trafiğin artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarına rağbet gitgide artmıştır. 

Ayakta giden yolcular güvenli yolculuk için tutunmaya ihtiyaç duymaktadır. TUTSAK, 

tutunma gereksinimi hijyenik ve sağlıklı bir şekilde karşılamak isteyen yolcuları baz 

almıştır. 

2. TUTSAK düşük maliyet ve uyarlanabilir yapısı sayesinde tutunma ve teması gerektiren 

çoğu alana uygulanabilir. Kullanıcıyla temas etme zorunluluğu bulunan ürünlerine 

(market arabaları, lavabo kapıları vb.) uygulayacak firmalar hedef kitlesi arasında yer 

almaktadır. 

9. Riskler 

 

Tablo 5’de proje risklerinin etki olasılık 

matrisi yer almaktadır. 

Tablo 6’da proje riskleri ve çözümleri ile 

birlikte etki-olasılık puanlandırması yer 

almaktadır.  

 

10.  Kaynakça 

[1]  Yalçınkaya, H. (2017). İstanbul'da toplu taşımanın sayısal verileri. Retrieved from 

https://www.gzt.com/jurnalist/istanbulda-toplu-tasimanin-sayisal-verileri-2798866   

[2] https://moovitapp.com/insights/tr/Moovit_Toplu_Taşıma_Kullanım_İstatistikleri_Türkiye_I

stanbul-1563 

[3] https://www.euro.who.int/en/home 

[4] Dutton, G . (2020).  UV-C Light Kills SARS-CoV-2, Triggering Novel Lighting Options for 

Public Spaces. Retrieved from https://www.biospace.com/article/uv-c-light-kills-sars-cov-2-

triggering-novel-lighting-options-for-public-spaces  

[5] https://ifworlddesignguide.com/entry/160207-cyclean  

[6] https://plastics.ulprospector.com/generics/8/acrylonitrile-styrene-acrylate-asa 

[7] https://www.ravagopetrokimya.com/index.php/tr/tpu-termoplastik-poliuretan/ravathane-tpu  

Tablo 5: Etki-Olasılık Tablosu 

 
Tablo 34: Riskler ve B Planı TablosuTablo 35:Etki-Olasılık 

Tablosu 

 
Tablo 36: Riskler ve B Planı TablosuTablo 37:Etki-Olasılık 

Tablosu 

 
Tablo 38: Riskler ve B Planı TablosuTablo 39:Etki-Olasılık 

Tablosu 
Tablo 6: Riskler ve B Planı Tablosu 

https://www.gzt.com/jurnalist/istanbulda-toplu-tasimanin-sayisal-verileri-2798866
https://moovitapp.com/insights/tr/Moovit_Toplu_Taşıma_Kullanım_İstatistikleri_Türkiye_Istanbul-1563
https://moovitapp.com/insights/tr/Moovit_Toplu_Taşıma_Kullanım_İstatistikleri_Türkiye_Istanbul-1563
https://www.euro.who.int/en/home
https://www.biospace.com/article/uv-c-light-kills-sars-cov-2-triggering-novel-lighting-options-for-public-spaces
https://www.biospace.com/article/uv-c-light-kills-sars-cov-2-triggering-novel-lighting-options-for-public-spaces
https://ifworlddesignguide.com/entry/160207-cyclean
https://plastics.ulprospector.com/generics/8/acrylonitrile-styrene-acrylate-asa
https://www.ravagopetrokimya.com/index.php/tr/tpu-termoplastik-poliuretan/ravathane-tpu


8 

 

 

11. Ekler 

Görsel 5: Yaylı – Çarklı TUTSAK Faz1 Önden Görünüş 

Görsel 6: Yaylı – Çarklı TUTSAK Faz 2 İzometrik Görünüş 

Görsel 7: UV-C TUTSAK Önden Görünüş 

Görsel 8: UV-C TUTSAK İzometrik Görünüş 


