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1. Özet  

Diş fırçalama terimi ağızın ve dişlerin yiyecek artıklarından arındırılması, temizlenmesi 

anlamına gelmektedir. Ağız hijyenini sağlamak ve diş çürüklerini önlemek için ağız içi 

temizliği önemlidir. Ağız ve diş temizliğinde çok eski zamanlardan beri çeşitli yöntemler ve 

bitkisel, kimyasal maddeler kullanılmıştır. İslam dünyasında Salvadora persica (misvak) 

ağacının dalları ile diş fırçaları yapılmıştır. Misvak kullanımı, kullanımına öncülük eden Hz. 

Muhammed dönemine kadar gitmektedir. Sodyum bikarbonat ve tebeşir de diş temizlemede 

tarihte yaygın olarak kullanılmıştır. 

Dişlerini korumak için bu kadar şeyi bulmuş denemiş insanoğlu günümüzde daha da gelişmiş 

yöntemler ile ağız hijyenine hiç olmadığı kadar önem vermekte, güçlü kimyasallar ve 

teknolojik araçlar üretmektedir. Ancak bunun yanında ağız ve diş sağlığını korumak için bu 

ürünleri düzenli kullanmak gerekmektedir. Diş fırçalama bir alışkanlık haline gelmedikçe ağız 

hijyeni sürdürülebilir olamamaktadır. Bu alışkanlığı çocukluk döneminde kazandırmak 

önemlidir. Çocuklar bu alışkanlığı kazanmasındaki  en önemli etken anne babaların diş 

fırçalama alışkanlıklarının olup olmamasıdır. 

Çocukların bazıları ebeveynlerini örnek almıyor,  bazıları da diş fırçalamayan ebeveynlere 

sahip olduklarından bu alışkanlığı kazanamıyorlar. Diş fırçalamak çocuklar için çoğunlukla 

gereksiz, sıkıcı ve zor bir aktivitedir.  Biz çocukların ilgisini çekecek, onlara arkadaşlık 

ederek, diş fırçalamalarını kolaylaştıracak, eğlenceli hale getirecek bir ürün geliştirdik.   

Amacımız; çocuklarda temizlik  ve diş fırçalama alışkanlığı gelişimine katkı sunmaktır. Buna 

yönelik olarak: banyolarda kullanılabilecek, üstünde diş fırça bölmeleri olan, diş macununu 

otomatik olarak veren, temizlik ve hijyen ile ilgili sesli kısa bilgilendirmeler yapan, diş 

fırçalama süresince eğlenceli ve bilgilendirici şarkılar çalan  bir ürün tasarladık. Diş 

Arkadaşım adını verdiğimiz projemiz iot nesnesi olarak Thingspeak’ e diş fırçalama 

istatistikleri yollamaktadır. Ebeveynler mobil aygıtlar kullanarak bu istatistikleri android 

tabanlı uygulamamızda görebileceklerdir. Böylece çocukların alışkanlık gelişimleri 

gözlemlenecek ve buna göre hareket edebileceklerdir. (ödüllendirmek ya da önlem almak 

gibi) Projemizde donanım için; fiziki kutu, denetleyici kart, ultrasonik sensör, mini hoparlör, 

rgb, led, butonlar kullanılmıştır. Yazılım için ise python dili, thingspeak, tinkercad, mitapp 

inventor kullanılmıştır. 

Projemizin prototipi başarılı bir şekilde çalışmaktadır. 

Video Linki: 

https://drive.google.com/file/d/14Sc3xeN7sD_n2c7KaoN4WhN1ksUxQT5q/view?usp=sharing 

Resimler Linki 

https://drive.google.com/file/d/1NNE7C0hlIHXZl5dwrB1Xclbf3TAyZy9m/view?usp=sharing 

 

Anahtar Kelimler: çocuklarda diş sağlığı, diş fırçalama alışkanlığı, çocuklarda ağız hijyeni, 

ağız ve diş sağlığı. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Salvadora_persica
https://tr.wikipedia.org/wiki/Misvak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Misvak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_bikarbonat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tebe%C5%9Fir
https://drive.google.com/file/d/14Sc3xeN7sD_n2c7KaoN4WhN1ksUxQT5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNE7C0hlIHXZl5dwrB1Xclbf3TAyZy9m/view?usp=sharing
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2. Problem/Sorun 

Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün 

sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, 

eklemler vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık 

edebilir. Tedavisi zor ve pahalı olan diş çürükleri, bütün yaş gruplarının yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir. İleride sağlıklı bir toplum için çok önemli olan bireysel 

bilinçlenmenin ancak çocukluk çağında kazanılabileceği bilinmektedir [1] 

Diş çürüğü olma durumunu etkileyen faktörlerin; yaş, ailenin sosyal güvencesi olma durumu, 

kişi başına yıllık gelir, düzenli diş fırçalama alışkanlığının olma durumu, ilk kez diş 

fırçalamaya başlama zamanı, diş hekimine gitme ve yakınması olma durumunun etkili olduğu 

belirlenmiştir. [2] 

Bu nedenle, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılacak çürük önleme ve çürükten korunma 

çalışmalarının başında, özellikle çocukların erken yaşlardan itibaren eğitilmesi gelmektedir. 

Çocukların yanı sıra okullar,  çocukların eğitiminde önemli rol oynayan aile ve öğretmenler, 

diğer hedef grubu oluşturmaktadırlar. [3] 

Araştırmalara göre, İtalya’da 270, İspanya’da 155, Türkiye’de ise sadece 100 gram diş 

macunu kullanılıyor. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre 

Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor. Türkiye’de dört kişiye yılda bir adet diş 

fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika’da dört kişiye yılda iki buçuk diş fırçası düşüyor. 

Türkiye’de üç kişiden biri günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor. TÜİK verilerine göre ağız 

ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında; 7-14 yaş grubundaki 

çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor. [4]  Bu bilimsel bilgiler gösteriyor ki ülkemizde 

ciddi bir diş sağlığı problemi ve buna sebep olan yetersiz diş fırçalama alışkanlıkları mevcut. 

Buna yönelik olarak çalışmaların yapılması önemli görünüyor. 

3. Çözüm 

Çocuklarda ağız hijyenini sağlamamanın en etkili yolu diş fırçalama alışkanlığıdır. Bu 

alışkanlığı kazandırabilmek için banyolarda kullanılabilecek bir elktromekanik makine 

geliştiriyoruz. Çocuklar kendi diş fırçalarına tanımlı eğlenceli şarkılar eşliğinde, macun 

sıkmak zorunda kalmadan, bir oyuncak ile oynar gibi dişlerini fırçalayacaklar. Anne ve 

babalar çocukların diş fıraçalama süre ve sayılarını gerçek zamanlı olarak takip 

edebileceklerdir. Diş arkadaşım adlı projemizin çeşitli açılardan resimleri Şekil 1 (a,b,c,d )’ 

de görülmektedir. 
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(a)                                                            (b) 

 

    

(b)                                                                              (d) 

Şekil 1(a,b,c,d). Diş Arkadaşım 
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4. Yöntem  

Proje çalışmasının amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların diş fıraçalama 

alışkanlığı oranlarını artırmaktır. Bunun için  “Diş Arkadaşım”  adlı bir prototip ürettik. Temel 

çalışma prensibi ve bileşenleri detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır. 

4.1.  Diş Arkadaşım Çalışma Prensibi 

4.1.1. Diş Arkadaşım Çalışma Modları 

Sistemin 4 farklı çalışma  evresi bulunmaktadır. Bunlar Mod 1, 2, 3, 4 şeklinde 

adlandırılmıştır.  

Mod 1: Uygun yere monte edilen “Diş Arkadaşım” sürekli komut almaya hazır 

beklemektedir. Mesafe sensöründen bilgi gelmiyorsa buna bekleme modu denir. Bu modda 

kullanıcının günlük  diş fırçalama süresi ve fırçalama sayısı bilgileri internet bağlantısı yolu 

ile thingspeak.com  sayfasına yollanır. 

Mod 2:  Ürüne belli mesafede yaklaşan  kişilere (mesafe sensörü ile denetleyiciye bilgi 

gönderilir) her defasında farklı sesli bir bilgilendirme vermektedir. Örneğin “elleri bol sabun 

ile yıkamak virüs bulaşına karşı en etkli yöntemdir”, “yemeklerden sonra dişleri fırçalamak 

ağız temizliği için çok önemlidir” gibi...Diş fırçası kullanılmak üzere yerinden alınmazsa bu 

çalışma biçimine bilgilendirme modu denir. 

Mod 3: Ürününün üzerinde kişisel diş fırçasının konulacağı  bir bölme bulunmaktadır.(kişi 

sayısına göre artırılabilir) Diş fırçası bulunduğu yerden alınınca, oradaki bir tetikleyici  

anahtar ile diş fırçalama süreci başlar. Fırçalama hazırlık modunda,  kullanıcıdan diş macunu 

alması için ilgili  bölüme fırçayı yerleştirmesi beklenir. Buna fırçalama hazırlık modu denir. 

Mod 4: Kullanıcı ilgili bölüme fırçayı yerleştirirse  ana fırçalama modu başlar ve yeteri kadar 

macun kullanıcıya otomatik olarak sunulur. (fırçanın itme etkisi ile bir buton tetiklenir, macun 

alındı bilgisi denetleyiciye gönderilir.) Çocukların sevebileceği tarzda seçilmiş şarkılardan 

resgele bir şarkı 2 dakika boyunca dinletilir. 

4.1.2. Çalışma Algoritması 

 

Adım 10: Başla 

Adım 15: Komut bekle (Mod 1) 

Adım 20: Eğer mesafe sensörü birini algılarsa bilgilerndirme yapar (Mod 2) , algılamazsa  

Adım 15’ e gider 

Adım 25: 5 dakika boyunca hareket sensörünü dikkate almaz. 

Adım 30: Fırça yerinden alınırsa, fırçalama hazırlık modu başlar (Mod 3). Bilgilendirme 

modu  (Mod 2) çalışıyorsa bile  sona erer. 

Adım 40: Ana fırçalama modu  (Mod 4) çalışır. Eğer macun alınma işlemi olmazsa sistem 

Adım 60’ a gider. 
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Adım 45: Süre sonunda  “Lütfen diş fırçanızı yerine yerleştirin” uyarısı verilir. Fırça yerine 

konursa sistem Adım 15’ e gider. 

Adım 50: Fırça konmazsa 30 saniye beklenir ve  sistem Adım 45’e gider. 

Adım 60: 15 saniyelik peryotlar ile iki kez  “Lütfen diş macunu alınız!” uyarısı verilir. Süre 

içinde macun alınmazsa  fırçalama hazırlık modu biter ve sistem Adım 45’ e gider.  

Adım 70: Diş macunu alınırsa sistem Adım 40 ‘ a gider. 

Adım 80: Bitir 

4.1.3. Akış Şeması 

Aşağıda Şekil 2(a) ve 2(b) ile  projenin  çalışma adımları akış şeması verilmiştir. 

 

 

Şekil 2(a). Çalışma Akış Şeması 
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Şekil 2(b). Çalışma Akış Şeması 

 

4.2.  Elektronik Elemanlar  

4.2.1. Denetleyici Birimi: Raspberry pi3 

Raspberry Pi kimlik  kartı boyutunda bir bilgisayardır. Birleşik Krallık’ ta  okullarda 

bilgisayar labaratuvarlarında kullanmak üzere geliştirilmiş olsa da şimdi tüm dünyada küçük 

yaştaki çocukların bile  programlamayı öğrenebilmesine katkı sağlamaktadır. Raspberry Pi, 

kapasitesi, küçük boyutu ve uygun fiyatından dolayı öğrenciler, eğitimciler, yazılımcılar, 

makerlar tarafından yaygınca kullanılmaktadır. VideoCore IV GPU grafik işlem birimine 

sahiptir. Booting ve veri depolaması için SD kart kullanır. Üzerinde USB 2.0 portları, HDMI 

video çıkışı, ses çıkışı, MIPI kamera girişi, GPIO arayüzü ve 5V MicroUSB güç girişi 

bulunmaktadır.[5] Raspberry Pi 3 modeliyle birlikte gelen Wi-Fi ve Bluetooth özelliğiyle ile 

kablosuz olarak cihazlara ve internete bağlanılabilir. Şekil 3’ de piyasada çok farklı türdeki 

uygulamalar  için kullanılan aygıtın bölümleri ve pin dizilimi verilmiştir.  

https://market.samm.com/raspberry-pi-urunleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Booting
https://tr.wikipedia.org/wiki/SD_kart
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Şekil 3.  Raspberry Pi 3 

 

 

4.2.2. Mesafe Sensörü  

Mesafe ve engel algılamada yaygın kullanılan sensör üzerinde ses günderen(transmitter) , ses 

dalgalarının bir engele çarparak geri geldiğinde sesi algılama (receiver) işlevine sahip Trig ve 

Echo uçları bulıunur. Ses dalgasının gidiş-geliş süresi temelinde ses hızının hesaba katılması 

ile mesafe ölçümü yapılır. Geçen zamanın yarısı alınarak sesin havadaki yayılım hızı ile 

çarpılır. (Mesafe = 0,034 cm / µs x 500 µs) Modülün pin şeması Şekil 4’ de verilmiştir.  

 
Şekil 4.  HC-SR04 

4.2.3. RGB Led 

Geleneksel led diyotların ortak anot veya ortak katot birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Kırmızı-Yeşil-Mavi renklerde yanan üç led diyot ile bu renklerin dışında diğer renkler de 

oluşturulur. Kullanıcıyı görsel olarak  bilgilendirmek amacı ile projede kullanılmıştır RGB 

için Şekil 5’ de  sembol ve bacak isimleri verilmiştir. 

 

Şekil 5. Elektriksel Sembol ve Bacakları 
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4.2.4. Ses ve Müzik için çıkış birimi 

Diş Arkadaşım kullanıcıya müzik ve sesli uyarılar vermek için hoparlör kullanmaktadır. 3,5 

mm ses bağlantı jakı ile denetleyisi ses çıkış noktasına bağlanır. 3w çıkış gücü, 3,7V çalışma 

gerilimi olan hoparlör 5V ile şarj edilen bir bataryaya sahiptir. Şekil 6’ da hoparlör şekli ve 

elektrik sembolü verilmiştir. 

 

Şekil 6. Hoparlör 

  

4.3. Mekanik Elemanlar 

4.3.1.  Otomatik diş macunu verme modülü  ve tetikleme anahtarı 

Projemizde,  ticari olarak satılan basit diş macunu verme mekanizmasına tetikleme anahtarı 

eklenerek küçük bir geliştirme yapılmıştır. Diş fırçası macun alınma bölmesine sokulunca 

buton  denetleyiciye macun alındı bilgisi göndermektedir. Mekanizma Şekil 7 ‘ de 

görülmektedir. 

  

Şekil 7. Diş macunu verme modülü ve  tetikleme anahtarı 
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4.3.2. Diş Fırçası Saklama Bölümü ve Fırça durum sensörü 

Şekil 8’ de  dış muhafazanın üstüne yerleştirilmiş diş fırçaları görülmektedir. Diş fırçasının 

sapının yerleştirildiği bölgede her fırçanın altında ışık yansıtıcı sensör  bulunmaktadır. Bu 

sensör diş  fırçasının yerinden alınıp alınmadığı bilgisini denetleyiciye yollar. Sensör üzerinde 

bir ışık verici kaynak, bir de yansıyan ışığı toplayan led diyot bulunur. Sensörün dijital sinyal 

çıkışı denetleyiciye bağlanır. 

 

Şekil 8. Diş Fırçası Algılama için  Yansıma Senörü 

4.4. Kullanılan Yazılımlar 

4.4.1. Pyton Programlama Dili 

 Projemizde Arduino kartını programlamak için Arduino IDE tercih edilmiştir. Arduino için 

çok sayıda açık kaynak koda ve kütüphaneye erişmek yazılım geliştirmede büyük kolaylık 

sağlamıştır. Arduino IDE içinde programlama, programı derleme ve denetleyiciye yükleme 

işlemi çok basit şekilde yapılabilmektedir. Yazım dili olarak C yada C++ tercih edilebilir.  

4.4.2. Tinkercad 3D Tasarım 

Tinkercad online platformu, blok kodlama, elektronik devre tasarımı ve simülasyonu imkanı 

sunan, 3d tasarım ortamıyla hayallerin gerçeğe dönüştüğü ücretsiz bir hizmettir. Tasarımlar 

paylaşılabilmekte yada 3d yazıcı için çıktı dosyaları üretilebilmektedir.Ayrıca öğretmenler 

sınıflar oluşturarak öğrencilerini sınıflarına kabul edebilmektedir. 
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4.5. Diş Arkadaşım Mobil Takip Uygulaması 

Diş arkadaşım fiziksel makineden wifi bağlantı ile evdeki internete bağlanmaktadır. Kullanım 

istatistikleri thingspeak.com sitesinde açtığımız kanalda ilgili alanlara yazılmaktadır. App 

inventor ile geliştirdiğimiz aşağıda tasarımı verilen ugulama ile thingspeakteki veriler okunur. 

Ebeveynler mobil cihazlara uygulamamızı indirerek istatistikleri görebilirler. 

  

Şekil 9.  Mobil Uygulama Arayüzü ve Thinspeak kanalı 

4.6.  Sistemin  Blok Devre Şeması 

 

Şekil 10. Sistem Blok Şeması 
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5. Yenilikçi Yön 

Projemiz başlı başına yeni bir fikir içermektedir. Benzer bir ürün yada çalışmaya 

rastlanmamıştır. Banyoda çocuklara arkadaşlık etmesi ile diş fırçalamayı eğlenceli hale 

getirirken, fırçalama istatistiklerinin ebeveynlere gönderilmesi de ilk kez kullanılan bir 

yöntemdir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projenin çalışan bir örneği yapılmıştır.  Raspberry kullanılması maliyeti artırmaktadır ancak 

bunun yerine daha ucuz ve  kablosuz bağlantıya izin veren Arduino ESP modüller (nodemcu) 

kullanılabilir. Seri üretim ile maliyetin azalması halinde her evde kullanılabilecek bir ürün 

olarak düşünülebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

Şekil 10. Proje iş-zaman çizelgesi 

Malzeme Adet Birim Fiyat Tutar 

Gövde  1 200 TL 200 TL 

Raspberry Pi 3 1 300 TL 300 TL 

Buton, Led, RGB, Direnç 10 2 TL 20 TL 

Ultrasonic Sensör 1 30 TL 30 TL 

Hoparlör 1 50 TL 50 TL 

Toplam 600 TL 

Şekil 11. Malzeme Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi 1-12 yaş arası tüm çocuklardır. Ancak Diş Arkadaşım,  daha büyük 

çocuklar ve yetişkinler için de cazip bir ürün olabilir. Otomatik macun alarak müzik eşliğinde 

diş fırçalamak çoğu insan için daha kolay ve eğlenceli olabilir. 

9. Riskler 

Bu proje fikrini olumsuz etkileyebilecek  en büyük risk,  toplumumuzda diş temizliğine yeterli 

önem verilmemesinden ötürü ürünün gereksiz görülmesi olasılığıdır. Diğer bir risk ise internet 

bağlantısı gerektirmesi olabilir. 
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