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1. PROJE ÖZETİ  

     Projemiz, bina içi akıllı temassız dolaşım sistemi ve bina bilgilendirme sistemi olmak 

üzere 2 temel sistemden oluşmaktadır. Bina içi akıllı temassız dolaşım sisteminde, salgın 

hastalık sürecinde bina içindeki hastalık bulaştırma riski yüksek olan kontamine yüzeylerin 

mümkün olduğunca temas edilmeden etkili bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bina 

bilgilendirme sisteminde ise, salgın gibi toplum sağlığını ilgilendiren olağanüstü hallerde yerel 

yönetimler tarafından, sürecin sağlıklı ve şeffaf yönetilmesinin sağlanması en temel 

amaçlardandır. Bu bağlamda, bahsettiğimiz bu 2 temel sistemin birbirine entegrasyonunu 

sağlayarak, yerel yönetimlerin rahatlıkla uygulayabileceği bir akıllı şehir uygulaması modeli 

geliştirilmiştir.  

Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak, bina giriş kapılarına entegre edilebilecek şekilde 

geliştirdiğimiz Bina Modülünde yer alan kamera ile, binada ikamet eden bireylerin yüzleri 

tanındığı anda, otomatik olarak bina giriş kapısı açılmakta, asansör zeminde değilse asansör 

çağırılmakta ve kişinin kaçıncı katta oturduğu önceden bilindiğinden birey, evinin olduğu kata 

çıkarılmaktadır. Bu süreçte asansör kabin içi sıcaklık ve nem değerleri kontrolü ve her kullanım 

sonrası asansör kabin içi dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanmıştır. Gün geçtikçe 

temassız teknolojilere duyulan toplumsal ihtiyacın artması ile günlük yaşantıda bir ihtiyaç daha 

geliştirdiğimiz sistem ile giderilmiştir. 

Bina bilgilendirme sistemi ile de, enfekte olan bireye hastanede teşhis konulduğu anda, 

hastane veri tabanından yerel yönetimler aracılığıyla hastanın ikamet ettiği bina giriş ekranına 

veri aktarımı yapılması sağlanmıştır. Binadaki karantina altına alınan haneler, Bina Modülünde 

yer alan ekrana yansıtılarak, karantina altındaki hanelerin kapı zillerinde kırmızı ışık yanmakta 

ve karantina başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek, binadaki tüm hanelerde oturan kişilerin 

komşularının sağlık durumları ile ilgili bilgi edinilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede, 

binalarda en güncel sağlık durum bilgileri hem tek elden ve doğrudan yönetilecek olup, hem de 

yaşanabilecek olası farklı olağanüstü durumlarda her binaya tek elden uyarı veya bilgilendirme 

amaçlı erişim imkanı sağlanabilecek bir model ortaya konulmuştur. 

Projemiz, toplumda sadece belirli bir sınıfa hizmet eden değil, tüm topluma hitap eden bir 

sosyal inovasyon projesidir.  

Projemiz 2204-A Lise Öğrencileri arası araştırma projeleri yarışması finaline davet 

edilmiştir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapılmış olup, 

süreç devam etmektedir. 

 

1.1 Proje Tasarımı 

    Proje kapsamında, sistemin çalışabilmesini sağlayan unsurların maketi 3D Tasarım 

programı olan Tinkercad platformunda tasarlanmış ve lazer kesim yöntemiyle 2 mm 

kalınlığında pleksi kesilip tüm parçalar birleştirilmeye hazır hale getirilmiştir. 

 

1.2 Yazılım 

    Proje kapsamında gerek yüz tanıma sistemi olsun, gerek tüm donanımsal malzemelerin 

çalışması amacıyla Python programlama dili ve MsSQL veri tabanı kullanılmıştır.  

 

1.3 Montaj 

  Lazer kesim ile çıktısını aldığımız tüm parçalar kuvvetli yapıştırıcı ve silikon ile 

birleştirilmiş, ilgili yerler vidalanmış, sistemimizin çalışmasını sağlayan tüm parçalar 

(mikrokontrol kartımız, sensörlerimiz, kablolar vs.) maketimizin üzerinde silikon ile 

yapıştırma yöntemiyle yerleştirilmiştir.  
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2. PROBLEM 

2.1 Problem Durumu 

“Bina içi akıllı temassız dolaşım ve karantina bilgilendirme sistemi” adlı projemizin 

yapılmasını gerekli kılan 2 temel ana problem bulunmaktadır.  

 Bina içindeki hastalık bulaştırma riski yüksek olan kontamine yüzeylerin salgın dolayısıyla 

daha büyük bir risk ve tehlike oluşturması 

 Yerel yönetimin vatandaşlara etkili şekilde ulaşamamasından kaynaklı salgın sürecinin şeffaf 

ve sağlıklı yürütülmesine duyulan ihtiyaç 

 

2.1.1 Alt Problemler 

 

a. Bina içi ortak kullanım alanlarında kontamine olma riski en yüksek olan giriş-çıkış kapı 

kolları ve zemin kat asansör düğmelerinin enfeksiyon bulaş tehlikesi   

b. Karantina altına alınan hanelerin olduğu bina girişlerine, İl Hıfsısıhha Kurulları tarafından 

binadaki karantina altına haneleri göstermek üzere asılan kağıtların, yanlışlıkla veya kasıtlı 

olarak yırtılması, kaybolması veya çıkarılması 

c. Aynı binada yaşayan bireylerin sağlık durumları ile ilgili birbirlerinden etkin haberdar 

olamama durumu 

d. Karantina altında olmasına rağmen, bir şey yokmuş gibi bina içi ortak alanlardaki yüzeyleri 

kontamine edip bina sakinlerinin sağlığını göz göre göre tehlikeye atması 

e. Her asansör kullanım sonrası asansör kabinlerinde oluşan enfeksiyon riski  

f. Toplumsal ve yasal kurallara uyma bilincinin artması için suç caydırıcı yöntemlere duyulan 

ihtiyaç 

g. Salgın sürecinde aynı binada yaşayan insanların yaşadıkları bina içi huzursuzluk ve 

güvensizlik 

h. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan bireylerin (yaşlıların, engellilerin, acil durumlardaki 

bireylerin), bina girişinden asansör çağırıp zemin kata asansörün gelmesini bekleme 

süresinin günümüz yaşantısında oluşturduğu zaman israfı  

i. Bina giriş çıkışların şifrelerinin veya kartlarının, yakın akrabalarla paylaşılması sonucu bina 

güvenliklerinin sağlanmasında yaşanan problemler 

j. Yerel yönetimlerce zaman zaman yapılan duyuruların (elektrik kesintisi, su kesintisi) 

zamanında etkin bir şekilde halka iletilememesi  

 

Projemizi gerçekleştirme sürecinde salgın hastalıkların bulaş yolları konusunda geniş bir 

akademik literatürtaraması yapılmış olup, edinilen bilgilere göre;virüs, enfekte olmuş bir kişinin 

temas ettiği nesne veya yüzeyden dokunularak ve daha sonra ağız, burun veya gözlere yayılarak 

bulaşabilir. Çalışmalarda en çok saptanan kontamine yüzeyler asansör düğmeleri, kapı kolları,  

bilgisayar faresi, çöp kutuları, hasta yatağı korkulukları ve çeşitli kişisel eşyalar olarak 

bulunmuştur. (Kara ve Sütçü, 2020). 

 

Bu bağlamda, projemizin ortaya çıkmasındaki temel problemlerden biri de, temassız 

teknolojilere duyulan toplumsal ihtiyacın artması olmuştur. 
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3. ÇÖZÜM 

Geliştirdiğimiz projemiz, bina bilgilendirme sistemi ve bina içi akıllı temassız dolaşım 

sistemi olmak üzere 2 temel sistemden oluşmaktadır. Bina bilgilendirme sistemimizin  çözüm 

mimarisi aşağıda sunulmuştur. 

 

3.1 Bina Bilgilendirme Sistemi 

Şekil-1’de Bilgilendirme Sistemi şematize edilmiştir. Bu sistem ile; hastalık şikayetiyle 

hastaneye gelen vatandaşa bulaşıcı enfeksiyon tanısı konulduğunda ve karantina altına 

alınması gerektiği durumlarda, vatandaşın ikamet ettiği binanın giriş kapısındaki zili kırmızı 

renk yanmakta ve karantina başlangıç ve bitiş tarihleri yazmaktadır. Ayrıca vatandaşın 

bilgilenmesi için geliştirdiğimiz bu sistem ile, planlı yapılacak olan elektrik, su, doğalgaz 

kesintisi gibi alt yapı çalışmalarına dair en güncel bilgilerin ilgili binalara duyurulması 

sağlanmaktadır. 

Şekil-1: Bina Bilgilendirme Sistem Mimarisi 

Bina Bilgilendirme Sistemimizin çalışma düzeneği şu şekildedir: 

A Hastane Veritabanı: Bulaşıcı enfeksiyon teşhisi konulan hastaların sadece TC Kimlik 

Numarasını ve karantina süresini kaydeder. 

B Yerel Yönetim Binası Veritabanı:Yaşanılan yerleşim yerindeki tüm binalara birer ID 

tanımladık. Tasarladığımız bu ID numarası, il plaka kodu ile başlamakta olup ikamet edilen 

daire numarası ile sonlanmaktadır. ID numarasına dair detaylı bilgiler Şekil-2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil-2: Sistem Bünyesinde Kullanacağımız Bina ID Numarası ve İçeriği 
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Binaların ilgili hanelerinde ikamet eden vatandaşların TC Kimlik Numaraları ile bina ID 

bilgileri, B veri tabanında kayıtlıdır. A’dan gelen veriler, B veri tabanında kayıtlı olan TC 

Kimlik numaraları ile eşleştirilerek, enfekte olan vatandaşın ikamet ettiği bina ekranı olan 

C’ye bilgi akışı sağlanmaktadır.   

 

C Bina Modülü:Tasarladığımız bu modül, önceden ID tanımladığımız tüm binalarda yer 

almaktadır. Sistem bünyesinde kullandığımız bu modüldeki bileşenlere dair detaylı bilgiler 

Şekil-3’te gösterilmiştir. Buna göre,  

      1 no’lubölgede yüz tanıma sistemi için kullandığımız kamera,  

2 no’lubölgede ilgili binanın en yakın koordinatlarının enfeksiyon yoğunluk haritası,  

3 no’lu bölgede yerel yönetimlerde planlı yapılan alt yapı çalışmalarına dair uyarı ve 

bilgilendirme ekranı,  

4 no’lu bölgede ise karantina altına alınan dairelerin kapı zili bilgilendirme ve 

ışıklandırmabileşeni yer almaktadır.  

Şekil-3:Tasarladığımız Bina Ön Kapı Giriş Modülü Örneği ve Bileşenleri 

 

B veri tabanından gönderilen bilgiler doğrultusunda, C bina modülünde yer alan dijital 

ekrana ilgili bilgiler yansıtılarak, aynı bina içinde yaşayan insanların; 

-hangi dairelerin karantina altına alındığı 

-karantina başlangıç ve bitiş tarihleri 

-ikamet bölgesindeki yerel yönetimlerin uyarı, duyuru, ilan ve karantina bilgilendirmesi 

-binaya en yakın bölgelerdeki enfeksiyon yoğunluk düzeyleri  

hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

 

 Böylece, tasarladığımız bu sistem ile; yukarıda bahsettiğimiz alt problemlerden b, c, d, f, 

gve j maddeli alt problemlerimize çözüm üreterek, yerel yönetimlerin rahatlıkla 

uygulayabileceği, toplumda halihazırda var olan birçok probleme aynı anda çözüm sunan çok 

amaçlı bir akıllı şehir uygulaması modeli ortaya koyduk. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

3.2 Bina İçi Akıllı Temassız Dolaşım Sistemi 

         İki unsurdan oluşan projemizin ikinci unsuru ise bina içi akıllı temassız dolaşım sistemi 

olup, geliştirdiğimiz sistem Şekil-5’te şematize edilmiştir. Buna göre; bina ana giriş kapısında 

bulunan C Bina Modülünde bina sakinlerinin yüzleri ve kaçıncı katta oturduklarına dair 

bilgiler önceden kayıtlıdır. Binada ikamet eden bireyin Şekil-3’te gösterilen 1 numaralı 

kamera bileşeni tarafından yüzü algılandığı anda; 

-bina ana giriş kapısı otomatik açılmakta 

-asansör zemin katta değilse zemine otomatik çağırılmakta 

-birey asansöre bindiğinde bireyin evinin olduğu kata otomatik temassız çıkarılmakta 

-her asansör kullanım sonrası asansör kabininin içi otomatik dezenfekte edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5: Bina İçi Akıllı Temassız Dolaşım Sistemi 

 

 Böylece, tasarladığımız bu sistem ile; yukarıda bahsettiğimiz alt problemlerden a, e, h ve i 

maddeli alt problemlerimize çözüm üreterek, her bina bünyesinde bulunan bina giriş kapısı ve 

asansör motorlarına entegre edilebilecek bir Bina Modülügeliştirdik. 

 

4. YÖNTEM 

Ortaya koyduğumuz sistemimizin çalışması için izlediğimiz yöntem şu şekildedir. 

Bina Bilgilendirme Sisteminde,  kişisel hakların korunumu gereği sadece hasta TC Kimlik 

No ve karantina süresi bilgileri A veri tabanında kayıt altına alınıp tek yönlü olarak B veri 

tabanına bilgi gönderimi sağlanmaktadır. Vatandaşların mahrem bilgilerine erişim olanağı 

olmaması açısından, hastane bünyesinde hali hazırda kullanılan veritabanı haricinde, bu 

sistemde kullanılacak olan A veri tabanı başka hiçbir yere bağlı olmayıp kendi içinde 

tamamen bağımsız olması öngörülmektedir. Söz konusu veri tabanı, salgın hastalık gibi tüm 

toplum sağlığını ilgilendiren olağanüstü durumlarda kullanılacak harici bir veri tabanı olup, 

sadece pozitif vakalarda kullanılacaktır. 

Yerel Yönetimlerin Tapu ve Kadastro Müdürlükleri bünyesinde olmasını kurguladığımız B 

veri tabanında, yaşanılan şehirdeki tüm Bina ID leri önceden kayıt altında tutulmakta olup, 

yıkılan veya yeni yapılan binalara, Şekil-2’de gösterildiği gibi ID tanımlama veya silme 

işlemleri yapılması, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından da Şekil-2’de gösterilen ID 

numarasının son hanelerindeki daire numaralarına göre ilgili binanın dairelerine taşınan veya 

daireden ayrılan vatandaşların TC Kimlik No Eşleşmesi yapılması öngörülmektedir. 

 

 

 

 

Bina 

C 

Bina Ana Giriş Kapısında Bulunan C Bina Modülü Bina Asansörü 
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Proje kapsamında geliştirdiğimiz C Bina Modülü’nün sistem devresi mikrokontrol kartı ile 

tasarlanmış olup, bina bilgilendirme bileşenleri ve bina asansör çalışma prensibi bu karta 

bağlanmış, B veritabanından gelen bilgiler doğrultusunda da bina ekranına veri akışı 

sağlanmaktadır. İzlenen yöntem, oluşturduğumuz sistem prototipi üzerinde uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-6: Bina Modülü Devre Elemanları ve Bağlantı Şeması 

 

Bina içi akıllı dolaşım ve bilgilendirmeyi sağlanması amacıyla geliştirdiğimiz Bina Modülü 

elemanları ve bağlantı şeması Şekil-6’da gösterilmiş olup, numaralandırılmış elemanlar ve 

sistem prototipi üzerinde kullandığımız modeller Tablo-1’de  belirtilmiştir. 

 

Eleman No Devre Elemanı Proje Prototipi Üzerinde Kullanılan Model 

1 Mikrokontrol Kartı Raspberry Pi 3  

2 Yüz Tanıma Kamerası Raspberry Pi Kamera V2 

3 Zil Işıklandırma Kırmızı Renk Ledler 

4 Bilgilendirme Ekranı TFT Ekran 

5 Bina Giriş Kapısı Motorları Tower Pro SG90 RC Mini (9gr) Servo Motor 

6 Asansör Motoru Step Motor 28BYJ-48 ve Sürücü Kartı 

7 Dezenfektan Motoru Tower Pro SG90 RC Mini (9gr) Servo Motor 

8 Sıcaklık ve Nem Sensörü DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü 

9 Asansör Giriş Kapısı Motorları Tower Pro SG90 RC Mini (9gr) Servo Motor 

10 Sistem Hafıza Kartı Sandisk 16GB Micro SD  

 

Tablo-1: Devre Elemanları ve Proje Prototipi Üzerinde Kullanılan Modeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 5 

10 

1 

8 

9 9 

7 

6 
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5. YENİLİKÇİ(İNOVATİF) YÖNÜ 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kayıtlı patent veri tabanı olmak üzere, ulusal ve 

uluslararası patent veri tabanı araştırma sonuçlarına göre benzer veya aynı projeye 

rastlanmamıştır. Projemizde belirttiğimiz söz konusu tüm özellikler ve unsurlar özgün olup, 

global piyasada benzer veya aynı özellikte herhangi bir sistem geliştirilmemiştir. Dolayısıyla 

geliştirdiğimiz projemizin tüm unsurlarıyla son derece özgün olduğunu düşünüyoruz. 

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Projemiz, yerel yönetimlerce veritabanı programları kullanarak internet üzerinden hayata 

geçirilebilir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Bina Modülü tamamıyla sanayiye uygulanabilir bir 

yapıda olup, binaların kapı girişlerine rahatlıkla entegre edilebilir. Dolayısıyla, ortaya 

koyduğumuz model ticari bir ürün olup, pazarlama potansiyeline sahiptir. 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Projemiz tamamiyle bitmiş ve kullanıma hazır durumdadır. Proje sürecinde uygulamış 

olduğumuz zaman planlaması Tablo-2’de gösterilmiştir. Bina Modülü, halihazırda var olan 

bina giriş kapılarına ve asansörlere eklenti niteliği taşımakta olup, donanımsal olarak sadece 

mikro kontrol kartı, kamera, ekran, led, nem sensörü, motor ve hafıza kartı kullanılmış olup, 

toplam azami maliyeti 500 TL tutarındadır. Proje kapsamındaki diğer tüm fonksiyonlar 

yazılımsal olduğundan herhangi bir maliyet oluşturmamaktadır. Prototip için geliştirdiğimiz 

sistemi simüle etme amaçlı tasarladığımız maketimizin ise herhangi bir mali değeri yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-2: İş-Zaman Çizelgesi 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) 

Projemizin hedef kitlesi, toplumun sadece belli bir kesimini değil; tüm bireyleri kapsayarak 

çok geniş bir insan kitlesine hitap eden, tam anlamıyla sosyal inovasyon projesidir. 

 

9. RİSKLER 

Günümüzde her projede olduğu gibi geliştirdiğimiz projemizde de muhtemel riskler 

mevcut olup, Tablo-3’te Olasılık-Etki Matrisi ve Tablo-4’te Değerlendirme gösterilmiştir. Buna 

göre, projemiz için en önemli risk olası elektrik kesintisi olup, asansörlerin elektrik kesintisi 

durumunda var olan güç kaynakları devreye alınarak bu riskin minimize edilebileceği 

düşünülmektedir. 
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Tablo-3: Olasılık Etki Matrisi 

 

Derecelendirme Değerlendirme Durum 

1-6 Puan  Kabul Edilebilir *Dezenfektanın Bitmesi 

8-12 Puan  Önlem Alınmalı *Yazılımsal ve Donanımsal Hata-Arıza 

15-25 Puan  Kabul Edilemez *Elektrik Kesintisi 

 

Tablo-4: Olasılık-Etki Değerlendirme Tablosu 
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