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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

      Projemiz kendini temizleyen yatak formatında olacaktır. Yataktan kalktıktan 60 saniye 

sonra (süresi istenildiği şekilde ayarlanabilir) arduino aracılığıyla kodlaması yapılan 

ağırlık ve hareket sensörü devreye girip ultraviyole ışınlarını akif hale getirecektir. 

Ultraviyole ışınları 20 saniye aktif olduktan sonra yine  kodlaması yapıldığından pasif 

hale geçecektir. 

      Yatağın tasarımı tek kişilik , çift kişilik, çocuk yatağı, sedye, hastane yatakları şeklinde 

olabilir. Yataklar ısıya dayanıklı kumaştan yapılacağından ped bölünün altına döşenen 

ultraviyole ışınlarından etkilenmeyecektir. 

Öncelikle ağırlık ölçen bir mekanizma kuracağız. Bu devrede 2 tane 50kg’lık 3 kablolu  

ağırlık sensörü ve HX711 adında sinyal yükseltici kart kullanacağız. Her iki ağırlık 

sensörünün beyaz kabloları birleştirip HX711′in E+ pinine bağlayacağız. Her iki 

ağırlık sensörünün siyah kabloları birleştirip HX711′in E- pinine bağladıktan sonra bir 

ağırlık sensörünün kırmızı kablosunu HX711′in A+ pinine, diğer sensörün kırmızı 

kablosunu A- pinine bağlayacağız. HX711′deki VCC ve GND pinlerini Arduino’daki 

VCC ve GND pinlerine bağlayacağız. HX711′deik DT pinini Arduino’daki 4 numaralı 

pine, SCK pinini de 5 numaralı pine bağlaycağız. 

Ağırlık sensöründe yer alan beyaz ve siyah kablolar sensörden elektrik akımı geçmesini 

sağlayacak, kırmızı kablolar ise yüke göre sinyal üreten kablolardır. 

Bu sistem çalıştıktan sonra ardiuno kodu yazarak aktifleştireceğiz. 

 
. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Hastanelerde  ,hotellerde ,askeri kışlalarda ,öğrenci yurtlarında ,hasta odalarında ve 

evlerimizde yatakların temizliği, hijyeni ve sterilizasyonu önem kazanmaktadır. 

 En çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanlarımızın hijyeni sağlıklı hayat için en önde gelen 

ihtiyaçlardandır ve yatak temizliği bunlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Görünen 

kirler dışında bir de gözle görünmeyen ve ev tozlarında barınan canlıların oluşturduğu 

ortam vardır ki bunlara ev akarı ( mayt ) gibi örnek verebiliriz. 

 Bu canlıların yanı sıra günümüzün salgın hastalığı olan covid-19 virüsü de tehdit 

oluşturmaktadır. 
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Yataklarımızda üstelik sadece maytlar yani toz akarları bulunmaz, yataklarda birçok 

bakteri, mikrop, böcek, mantar ve spor türü bulunur ve insan sağlığına ciddi derece zarar 

verecek olan türleri mevcuttur. 

   

 
Bu ufak görünmeyen canlılardan kurtulmanın ve sağlıklı yaşamanın yolu ise düzenli hijyen ve 

temizlik kurallarından geçer. Öncelikle şunu unutmamak gerekir ki; bu canlılar nemli ortamda 

büyümeye müsaittir ve en çok soğuk havada her şey nemlenmeye başladığında daha meyilli 

olur. Yataklardaki kumaş ve süngerler de kolaylıkla maytların çoğalması için uygun bir 

zemindir. Başta astım olmak üzere birçok hastalığı da tetiklemektedir. 

Ev akarları çevre koşullarına oldukça dayanıklı canlılar 

olduğundan yatakları yüksek derecede yıkamak gerekir. Bu 

canlılar deri ile beslendiğinden en fazla yatak odalarında bulunur. 

Yatak, yastık ve yorganlar haftalık peryotlarla 60 dereceden fazla 

ısıda yıkanmalıdır. Özellikle peluş oyuncaklar, battaniyeler 

,kilimler bunlar için yaşam ortamı hazırlar. fakat yatağın 

kendisini yıkama ve yatakta bulunan maytları temizlemek kolay 

değildir. 

Evde annelerimizin tek başına yataktaki bulunan maytları çıkarması oldukça zordur daha 

doğrusu imkansızdır, yataktan çıkarayım derken yataklarda bulunan böcekler, bakteriler, 

maytlar, toz akarları,  bu defa da etrafa dağıtırlar. 

Bu gibi nedenlerden dolayı pratik ve etkili bir temizleme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3. Çözüm  

Ultraviyole (UV) ya da literatürdeki adıyla steril UV, 254 nanometre dalga boyunda ışıma 

yapan elektromanyetik bir ışık türü. Bu dalga boyunda ortamda bulunan virüs ve bakteri gibi 

mikroorganizmaların RNA'larının parçalandığı ve bu sayede kendini kopyalama özelliğinin 

kaybolduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ultraviyole (UV) ışık gözümüzün göremeyeceği kadar 

mavi bir ışıktır. Dalga boyu 100 nm ile 400 nm arasındadır. Röntgen ışığından önce, mordan 

sonra gelir. Bu sebeple morötesi ışık adı da verilir. Doğadaki kaynağı Güneştir. Güneşten 

dünyamıza gelir fakat atmosferde önemli bir kısmı tutulur. Suni olarak da elde edilebilir  

 Yataklarda bulunan mikropların ve miteların yok edilmesi için en etkin yöntem 

ultraviyoledir, UV ışınları ile sterilizasyonudur. Sterilizasyon bir ultraviyole yüzey 
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sterilizasyonudur.   5-10 saniye içinde etki eder. Çok kısa sürede sterilizasyon 

gerçekleşir. 

 Ultraviyole sadece mikroorganizmalar degil aynı zamanda yataklarda bulunan böcek, 

sinek yumurtalarına ve mitelara da etki eder. Genel olarak bakteri, virüs, mantar; 

küflere karşı ultraviyole etkili bir silahtır. Yataklarda kullanılan yastık, yatak örtüsü, 

yorgan, pike battaniye her türlü kullanılan tekstil ürünleri ultraviyole sterilizasyonuna  

tutulur. 

 . Ultraviyole ışınını kullanarak pratik bir temizlik sağlamış olunacaktır. Ayrıca 

temizlemesi zahmetli olan battaniye ,yorgan, yastık, bornoz, kilim gibi eşyaların da 

bazaya yerleştirilerek temizliği sağlanacaktır. 

 Sterilizasyon sonrası kullanım çok güvenlidir. Hiç bir radyolojik kalıntı bırakmaz.  

      Tüm alerjik tozlarda bulunan canlılarda yok edilmiş olur. Yatak sterilizasyonu 

güvenle saglanır. 

4. Yöntem 

 
Ultraviyole şerit led ışıkları yatağın ped kısmının altına döşenip ve çift kişilik, tek kişilik ve 

çocuk yataklarında ağırlığa duyarı sensörlerle etkin hale gelecektir. 

Ağırlık  sensörü yatakta yatan, oturan biri olup olmadığını bildiren ısı ve ağırlık duyarlı sensör 

sistemidir. Dahili pull-up’lar ile ultraviyole ledlere bağlanıp ağırlık kalktığında ledlerin aktif 

hale gelmesi için kodlama yapılarak süre ayarlı olacaktır. Böylece aktif hale gelip temizleme 

işlemi başlayacaktır. çalışabilmektedir. Ürün hafif hızlı dokunuşları ve küçük titreşim 

motorlarının titreşimlerini algılayabilecek hassasiyete sahiptir. Yataktan kişi kalktığında 

ultraviyole ışınları aktif hale gelerek 20 saniyede sterilizasyon sağlanır. 

Yatağın ped kısımın altına yerleştirileceği için odada bulununan kişilerin gözlerine  temas 

etmeyeceğinden  zarar vermeyecektir. 

Yatağın baza bölümüne de yerleştirilecek olan ultraviyole led ışıkları, bazaya arındırılmak 

istenen battaniye, yorgan, bornoz gibi yıkaması zor eşyaların konulması ile manuel olarak 

çalıştırılacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz hayatımızı çok kötü etkileyen covid-19 ve diğer bakteri ve virüslere karşı hijyen 

sağlamaktadır. Bakterilerin çoğalmasına uygun ortam oluşturduğu yataklarımızın, temizliğinde 

etkin ve pratik çözüm sunmaktadır. Sadece evde değil hastanelerde, yurtlarda ,kışlalarda, 

otellerde de hijyen sağlamak için kullanılabilecektir. Yatağa dökülen bir sıvı ile teması halinde  

hiçbir olumsuz etki oluşturmayacaktır. Yatağın üretiminde ısıya dayanıklı kumaş 

kullanılacağından yanıkların da oluşması engellenecektir. 
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Projemizin, tasarlanmış ya da üretilmiş benzer ürünü bulunmamaktadır. Bu açıdan özgün ,pratik 

ve ihtiyaca yönelik bir proje olduğunu düşünüyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz ,uygulanabilirliği açısından gerekli malzemelerin temini sağlandığında zor 

olmamaktadır. Takımımız projeyi sunduktan sonra üretilen Maltepe Üniversitesi Mühendislik 

ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı 

Sorumlusu Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, Kovid-19 ultraviyole ışınlarını kullanarak 15 

saniyede öldüren üç ayrı cihaz da bizim projemizin uygulanabilirliliğini desteklemektedir. 

Ultraviyole lamba herhangi bir glob ampul veya herhangi bir floresan lamba gibidir. Floresan 

lambanın takıldığı elektrik düzeni ile çalıştırılır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip maliyeti yaklaşık olarak    1200   TL  

Harcamalar, projemizin algorit kodlaması tamamlandıktan sonra başlayacaktır. 

Gerekli malzemelerin temin süresini de dahil edersek  1,5 – 2 ay da projemizi tamamlayabiliriz. 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini tüm bireyler oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Ultraviyole ledlerin  corona virüsün neden olduğu izolasyon döneminden dolayı üretim ve 

teminde sıkıntı yaşayabiliriz. Diğer gerekli malzemelerin teminde de sıkıntı 

yaşayabiliriz. 

Problem oluşturma ihtimali olan bu riskler , içinde bulunduğumuz durumla alakalı olup 

bizden kaynaklı olmayacaktır. 

Portatif bir yatak tasarlayabilmek için gereken malzemeler; 

 

Malzemeler Tahmini 

Birim Fiyat 

Arduino Mega (1 adet) 315,TL 

Breadboard (1 adet) 10 TL 

Ağırlık Kuvvetlendirici HX711 Load Cell Amplifier (2 adet) 91,36 TL 

Load Ağrılık Ölçer  (5 adet ) 20 TL 

30 cm 40 pin Ayrılabilen Dişi-Dişi F-F Jumper Kablo -300 mm (3 adet) 6 TL 

30 cm 40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo – 200 mm (3 adet) 6 TL 

30 cm 40 Pin Ayarlanabilen Erkek- Erkek M-M Jumper Kablo- 300 mm (3 adet) 6 TL 

Prototip yatak  (1 adet) 189 TL 

Uv led  (4 adet) 180 TL 

12 v adaptör (3 adet ) 28 TL 

10k ohm direnç ( 3 adet) 0,50 TL 

IRFZ44N Masfet (3 adet) 4 TL 
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BC547 NPN Transistor (3 adet ) 0,40 TL 

Elektrik bandı beyaz (5 adet) 4 TL 

Elektrik bandı siyah (5 adet) 4 TL 

9 V luk pil (5 adet) 13 TL 

9 V luk pil soketi (2 adet) 1,5 TL 

Aç Kapa Anahtar (2 adet) 2,50 TL 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Rana Tekin 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Rana Tekin Takım lideri  

Tüm bağlantıları kontrol 

etmek 

Özel Deva Okulları Maker Fair proje çalışmaları 

Okuldaki kodlama dersleri 

Berkay Yılmaz Ardiuno kodlaması Özel Deva Okulları Maker Fair proje çalışmaları 

Okuldaki kodlama dersleri 

Abdullah Öztürk Ağırlık sensörü ile 

ultraviyole led bağlantı 

kurulumu  

Özel Deva Okulları Maker Fair proje çalışmaları 

Okuldaki kodlama dersleri 

Alya Ağar Ultraviyole şerit ledlerin 

yatağa döşenmesi 

Özel      Özel Deva Okulları Maker Fair proje çalışmaları 

  

Hazırladığınız şemada takım üyelerini, çalışma gruplarını ve üyelerin görevlerini açık bir 

şekilde ağaç yapıları kullanarak yazabilirsiniz. Üyeleri, bölümlerini ve sınıflarını istenildiği 

gibi uygun şekilde belirtilmelidir. 
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11. Kaynaklar  

https://www.das.org.tr/kitaplar/kitap2007/yazi/nuri.ozkutuk-das-2007-yazi.pdf 

 

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/08f96d5fdb800b6_ek.pdf 

 

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sem5_10.pdf 
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