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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hızlı kentleşme sonucu oluşan aşırı yoğun trafik ve kalabalık toplu taşımanın ortaya çıkardığı 

zararlı etkenlerden biri hava yolu ve yakın temas ile yayılan salgın hastalıkların bulaşma riskinin 

artmasıdır. Yapılan planlamalar ve alınan tedbirler ile bu alanlardaki bulaşma riski en aza 

indirilmeye çalışılmaktadır. Salgınla mücadelede bilinen en doğru tedbir maske mesafe ve temizlik 

kurallarına uyulmasıdır.  

Çalışmamızdaki amaç da işte bu tedbirlere yönelik halk sağlığını koruyucu bir sistemdir. Proje 

sayesinde pandemi dönemlerinde ve sonrasında toplu alanlarda her bireyin sağlık ve hijyen 

koşullarına uygun bir şekilde bulunması sağlanabilecektir. Toplu alanlardan olan şehir içi toplu 

taşımanın ve kamu kurumlarında yoğunluk nedeniyle alınan tedbirleri uygulamak ve denetlemek 

oldukça zordur. Tasarladığımız proje sisteminde, el temizliği, maske kullanımı ve yüksek ateşli 

bireyleri tespit etmek için ateş ölçümü yapılacaktır.  Sistem yüksek ateşli yani riskli olabilecek 

kişileri tespit edip kayıt etmekte ve gün içinde kaç kişinin riskli olduğunu kayıt ederek 

göstermektedir. Bu özellik şehirde olabilecek salgın hastalıkların hangi semtlerde olabileceğini, 

oluşma zamanını ve hasta yoğunluğunu bildirecektir.  

Sistem bireylerin elinden ateşini ölçmekte ve eline otomatik dezenfektan sıkmaktadır. 

Yolculara dezenfektan vererek temas yolu ile hastalık bulaşma riskini azaltmakta ve riskli olan 

kişiler için ise otomatik olarak maske vermektedir. Proje riskli(yüksek ateşli) kişilerin maskelerini 

takıp toplu alanlarda bulunmalarını sağlayacak ve bu sayede sağlıklı kişilere herhangi bir 

hastalığın bulaşmasını önleyecektir. Toplu taşıma aracının her seferi sırasında Halk sağlığı 

açısından şehirlerde günlük kaç tane riskli kişi olduğunun bilinmesi, semt semt yüksek ateşli kişi 

sayısının tespit edilmesi, yöneticilerin olası salgın riski durumları ile ilgili hızlı ve etkin sağlık 

tedbirleri uygulaması kolaylaştıracaktır.  

 

Problem/Sorun:  

COVID-19’un yayılımını önlemek için ülkeler, ekonomik ve sosyal hayatı pandemiye göre 

düzenlemek için sıkı önlemler almak zorunda kalmışlardır. Tedbirlerin getirdiği sıkıntılar, hayatın 

birçok noktasını etkilemiştir. 

 Bu tedbirlere göre toplu yaşam alanlarında olan, şehir içi ulaşım araçları (minibüsler, 

dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemlerden 

biri araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınması ve ayakta yolcu alınmamasıdır. Ayrıca bu 

araçların özellik ve niteliğine göre oturma kuralları sosyal mesafeye kurallarına dikkat edilerek 

yapılması belirtilmiştir. Ancak toplu taşıma araçlarında, istenilen sonucun alınması için hijyen, 

maske ve mesafe gibi halk sağlığı önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İdarecilerin toplu taşıma 

araçlarını kullanan kişilerin güvenle yolculuk etmelerini sağlamak için ve bulaşabilecek bir 
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enfeksiyon etkenini önlemek için, tüm koruyucu sağlık hizmetlerini yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

  

2. Çözüm  

Projemizdeki sistem ile ateş ölçümü, otomatik dezenfaktan ve maske verilmesi sağlanarak hem 

insanların toplu olarak bulunduğu toplu taşıma araçlarının ortamları, risk durumu hafifletilecek 

hem de herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateşli kişileri tespit ederek günlük kaç kişinin riskli 

olduğu kayıt altına alınacaktır. 

Proje sisteminin ekranında, kişilerin elinden ateşinin ölçülmesi için “Elinizi Okutunuz” uyarısı 

görülür. Kişi elini okutur, ekranda kişinin vücut sıcaklığı görülür ve 38 C dereceden düşük çıksa 

bile kişiye otomatik olarak dezenfektan verilir. Bu durumda kişi riskli olmadığı için maske 

verilmez. Başka bir kişi elini okutur ve vücut sıcaklığı 38 C derece veya üzerinde tespit edilirse, 

kişiye otomatik olarak hem dezenfektan hem de maske verilir. Tespit edilen riskli kişiler için 

sistemin led ışıkları yanar ve sesli uyarı duyulur. Bu sayede ortamda bulunan kişilerin, riskli kişiyi 

fark etmeleri sağlanmış olur. Kişilerin ölçülen sıcaklık değerleri led ekrandan takip edilebilir. Gün 

sonunda RFID kart modülü sayesinde sistemi kullanan kişilerin kaç tanesi riskli kaç tanesi risksiz 

olduğu tespit edilerek belirlenir. Toplam riskli sayısına göre ortamın sağlık riski durumu gözden 

geçirilir. Sistem her açılışında reset tuşu ile yeniden başlatılır ve sistem bir sonraki güne hazır hale 

getirilir. Sistemin yani proje prototipimizin denendiği ve bu aşamaların detaylı anlatıldığı videoyu 

aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hRiXdy45Zo 

  

3. Yöntem 

Bu projenin çalışma prensibinde 2 durum bulunmaktadır; 

1. Ateş ölçümü düşük olursa; Kişilerin el yüzeyinden ölçülen vücut sıcaklığı, 38 C’ nin 

altında tespit edilirse sadece kişiye otomatik dezenfektan verilecektir. 

2. Ateş ölçümü yüksek olursa; Kişilerin el yüzeyinden ölçülen vücut sıcaklığı 38 C’ ve 

üzerinde tespit edilirse kişiye hem dezenfektan hem de maske verilecektir. 

Proje yapısal olarak ise; yazılım ve donanım şeklinde iki bölümden oluşmaktadır:  

1. Düzeneğin prototipinde kullanılan Arduino Uno bilgisayar aracılığıyla programlayarak 

çeşitli elektronik projeler yapabileceğimiz, mikrokontrolcü platformudur. Bu kart, üzerindeki 

elektronik bağlantıları giriş olarak kullanarak butonlar, uzaktan kumandalar ve farklı 

çeşitlerde sensörlere bağlanarak elde edilen verilere göre, yazdığımız program aracılığıyla kontrol 

edilebilen bir üründür (Şekil 1). 

2. RC-522 RFID/NFC Kart Modülü, LCD ekran düzenek içinde yer almaktadır. 

RFID teknolojisi nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan teknolojidir.  

3. Kod, protoboard üzerine yerleştirilen elektronik malzemeler ile birlikte test edilerek son 

https://www.youtube.com/watch?v=7hRiXdy45Zo
https://www.robotistan.com/buton
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halini almıştır (Şekil 2). 

4. Yazılım için, arduino ide programı kullanılmış, c/c++ dilinde yazılmıştır. 

5. Sistemin çalışması için kontrol edilerek yazılan kodlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

6. Tablo 1’de Sistemin Malzeme-Pin-Hedef Pin Bağlantı Tablosu eklenmiş ve bağlantı 

detayları gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Proje donanımını oluşturan malzemeler 

 

 

Şekil 2. Projenin bütününü oluşturan malzemeler 

 

Kod Yazımı 

#include <Wire.h> // haberleşme kütüphanesi  

#include <IR_Thermometer_Sensor_MLX90614.h>   // sıcaklık ölçer kütüphanesi 

#include <LiquidCrystal.h>  // lcd ekran kütüphanesi 

#include <Servo.h>  // servo motor kütüphanesi 

#include <MFRC522.h>  // rfid kütüphanesi 

#include <SPI.h>  // seri haberleşme kütüphanesi 

 

IR_Thermometer_Sensor_MLX90614 MLX90614 = IR_Thermometer_Sensor_MLX90614(); // 

sıcaklık ölçer tanımlama 

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //lcd ekran pinleri (rs, enable, d4, d5, 

d6, d7) 

#define HC_trig 0                  // ultrasonik sensör ses dalgası 

#define HC_echo 1                  // ultrasonik sensör 

#define RST_PIN A2                  // rfid reset pini 

#define SS_PIN 8                   // rfid set etme pini 
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int kisi;                         // kişi değeri tanımlama 

int t_kisi = 0;                   // toplam kişi değeri tanımlama 

int y_ates = 0;                   // yüksek ateşli kişi tanımlama 

uint16_t sure;                      //Okunan süre için değişken 

uint16_t mesafe;                    //Hesaplanan mesafe için değişken 

int pompa = 9;                    // dezenfektan motoru tanımlama 

int maske = 10;                   // maske motoru tanımlama 

int buzzer = A0;                  // buzzer tanımlama 

Servo myservo;                    // servo tanımlama 

String tagID = "";                  // okutulan tagı okumak için 

String sistem_oku = "89216BB9";       // yönetici kartı tagı 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);    // rfid seçme ve reset pini 

int pos = 0;                        // servo pozisyonu tanımlama 

 

void setup() {                      // ayar menüsü 

  SPI.begin();                      // haberleşme başlatma 

  mfrc522.PCD_Init();               // rfid başlatma 

  lcd.begin(16, 2);                 // lcd ekran başlatma 

  lcd.clear();                      // lcd ekran temizle 

  lcd.setCursor(0, 0);              // lcd 0. satır 0. sütun 

  lcd.print("  ELINIZI ");          // lcd elinizi yazısı 

  lcd.setCursor(0, 1);              // lcd 1. satır 0. sütun 

  lcd.print("   OKUTUNUZ ");        // lcd okutunuz yazısı 

  pinMode(pompa, OUTPUT);           // pompa çıkış olarak ayarlandı 

  pinMode(maske, OUTPUT);           // maske çıkış olarak ayarlandı 

  pinMode(buzzer, OUTPUT);          // buzzer çıkış olarak yarlandı 

  digitalWrite(pompa, LOW);         // pompa pasife çekildi 

  digitalWrite(maske, LOW);         // maske pasife çekildi 

  digitalWrite(buzzer, LOW);        // buzzer pasife çekildi 

  MLX90614.begin();                 // sıcaklık ölçer başlat 

  pinMode(HC_trig, OUTPUT);         // Sensörün ses dalgası gönderen kısmı yani 

çıkış 

  pinMode(HC_echo, INPUT);          // Gönderilen ses dalgasını alan kısmı yani 

giriş 

  myservo.attach(10);               // servo 10 nolu pinde başlat 

} 

 

void loop() {                       // sonsuz döngü 

  while (getID()) {                 // kart okutulursa 

    if (tagID == sistem_oku) {      // kard id si sistem okuya eşitse 

      lcd.clear();                  // lcd ekran temizle 

      lcd.setCursor(0, 0);          // lcd 0. satır 0. sütun 

      lcd.print("TOPLAM KISI:");    // lcd toplam kişi yazısı 

      lcd.print(t_kisi);            // toplam kişi yazdırma 

      lcd.setCursor(0, 1);          // lcd 1. satır 0. sütun 

      lcd.print("YUKSEK ATES:");    // lcd yüksek ateş yazısı 

      lcd.print(y_ates);            // yüksek ateşlileri yazdırma 

      delay(1000);                  // 1 sn gecikme 

    } 

  } 

  digitalWrite(HC_trig, LOW);      //Trig pini pasif 

  delayMicroseconds(2);            //2 uS beklenir 

  digitalWrite(HC_trig, HIGH);     //Trig pini aktif 

  delayMicroseconds(10);           //10 uS aktif tutulur 

  digitalWrite(HC_trig, LOW);      //Trig bacağı pasife çekilir ve sensör 

tetiklenmiş olur 

  sure = pulseIn(HC_echo, HIGH);   //pulseIN fonksiyonu ile Echo pininin kaç uS 

'1' olduğu ölçülür 

  mesafe = sure * 0.034 / 2;        // mesafe hesaplaması 

 

  kisi = MLX90614.GetObjectTemp_Celsius();  // kişi sıcaklık ölçme 

  if (mesafe < 10 && kisi < 38) {           // mesafe 10 cm den küçük ve 

sıcaklık 38 dereceden küçükse 

    t_kisi++;                       // toplam kişiyi 1 arttır 

    lcd.clear();                    // lcd ekran temizle 

    lcd.setCursor(0, 0);            // lcd 0. satır 0. sütun 

    lcd.print("ATES NORMAL=");      // lcd ateş normal yazdır 
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    lcd.print(kisi + 3);            // sıcaklık değeri kalibrasyonu 

    lcd.println(" C");              // derece sembolü 

    delay(1000);                    // 1 sn gecikme 

    ates_olcum();                    // ateş ölçüm fonksiyonu çağırma 

  } 

  if (mesafe < 10 && kisi >= 38) {    // mesafe 10 cm den küçük ve sıcaklık 38 

dereceye eşit veya büyükse 

    t_kisi++;                         // toplam kişiyi 1 arttır 

    lcd.clear();                      // lcd ekran temizle 

    lcd.setCursor(0, 0);              // lcd 0. satır 0. sütun 

    lcd.print("ATES YUKSEK=");        // lcd ateş yüksek yazdırma 

    lcd.print(kisi + 3);              // sıcaklık değeri kalibrasyonu 

    lcd.println(" C");                // derece sembolü 

    delay(1000);                      // 1 sn gecikme 

    ates_olcum();                     // ateş ölçüm fonksiyonu çağırma 

    yuksek_ates();                    // yüksek ateş fonksiyonu çağırma 

  } 

  else {                            // değilse 

    myservo.write(0);               // servoyu 0 dereceye getir 

    delay(15);                      // 15 ms gecikme 

    lcd.clear();                    // lcd ekran temizle 

    lcd.setCursor(0, 0);            // lcd 0. satır 0. sütun 

    lcd.print("   ELINIZI ");       // lcd elinizi yazısı 

    lcd.setCursor(0, 1);            // lcd 1. satır 0. sütun 

    lcd.print("   OKUTUNUZ ");      // lcd okutunuz yazısı 

  } 

  delay(500);                       // 0.5 sn gecikme 

} 

 

void yuksek_ates() {              // yüksek ateş fonksiyonu 

  myservo.write(90);              // servoyu 90 dereceye getir 

  delay(15);                      // 15 ms gecikme 

  y_ates++;                       // yüksek ateş 1 arttır 

  digitalWrite(buzzer, HIGH);     // buzzer aktifleştirme 

  delay(500);                     // 0.5 sn gecikme 

  digitalWrite(buzzer, LOW);      // buzzer pasife çekme 

  lcd.clear();                    // lcd ekran temizle 

  lcd.setCursor(0, 0);            // lcd 0. satır 0. sütun 

  lcd.print("DEZENFEKTE -->");    // lcd dezenfekte yazısı 

  lcd.setCursor(0, 1);            // lcd 1. satır 0. sütun 

  lcd.print("MASKE ALINIZ");      // lcd maske alınız yazısı 

  delay(2000);                    // 2 sn gecikme 

} 

 

void ates_olcum() {               // ateş ölçüm fonksiyonu 

  lcd.clear();                    // lcd ekran temizle 

  lcd.setCursor(0, 0);            // lcd 0. satır 0. sütun 

  lcd.print("DEZENFEKTE -->");    // lcd dezenfekte yazısı 

  lcd.setCursor(0, 1);            // lcd 1. satır 0. sütun 

  lcd.print("OLUNUZ");            // lcd olunuz yazısı 

  delay(1000);                    // 1 sn gecikme 

  digitalWrite(pompa, HIGH);      // pompa aktifleştirme 

  delay(200);                     // 0.2 sn gecikme 

  digitalWrite(pompa, LOW);       // pompa pasifleştirme 

} 

 

boolean getID()       // tag kartı id okuma 

{ 

  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { // eğer yeni bir id kart 

okutulduysa 

    return false; // pasif döndür 

  } 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //kartın seri no sunu oku 

    return false; // pasif döndür 

  } 

  tagID = "";  // kard id sıfırla 

  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // 4 byte UID bilgisini çek 
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    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); // 4 byte çekilen veriyi 

string olarak hex e dönüştür 

  } 

  tagID.toUpperCase(); // tag id yi yükselt 

  mfrc522.PICC_HaltA(); // tag okumayı durdur 

  return true; // aktif değer gönder 

} 

 

Tablo 1: Sistemin Malzeme-Pin-Hedef Pin Bağlantı Tablosu 

MALZEME ADI PIN ADI 
HEDE

F PIN 

MALZEME 

ADI 

PIN ADI HEDEF PIN 

ULTRASONİK 

SENSÖR 

VCC 5V   VSS  GND 

Trig 0   VDD  5V 

Echo 1   V0  10K POT 2.PİN 

GND GND   RS  7 

RFID 

SDA 8   RW  GND 

SCK 13 
LCD 

EKRAN 
 E  6 

MOSI 11   D4  5 

MISO 12   D5  4 

RQ BOŞ   D6  3 

GND GND   D7  2 

RST A2   A  5V 

3.3V 3.3V   K  GND 

SERVO MOTOR 

KAHVE

RENGİ 
5V   1.PİN  VSS 

MAVİ GND 10K POT  2.PİN  V0 

SİYAH 10   3.PİN  VDD 

RÖLE 

VCC 5V 

BUZZER  

+ BACAK  A0 

GND GND 
- BACAK  GND 

IN 9 

   
POMPA 

MOTOR 
 

+ BACAK  RÖLE NC 

    - BACAK  BESLEME - 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu çalışmada hem olası hastalık bulaşmalarının önlenmesi hem şehirde oluşmuş bir salgın 

hastalık var ise takip ve kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada benzer projeler 

araştırılmış, maske, dezenfektan ve ateş ölçümü yapan sistemler görülmüş ancak üç özelliği bir 

arada barındıran ve yüksek ateşli kişileri kayıt eden kompleks bir sisteme rastlanmamıştır. 

Böyle bir sistemin kendi teknolojik imkanlarımızla üretilmesi, ülkemiz ve milletimizin 

hizmetine sunulması oldukça faydalı olacaktır. 

5. Uygulanabilirlik  

Şehir içi toplu yaşam alanlarında, toplu taşıma araçlarında, sosyal ve kültürel alanlarda 

hastalıkları önlemeye yönelik uyulması gereken tedbirler, çoğu zaman etkin bir şekilde 

uygulanamamaktadır. Özellikle pandemi dönemlerinde insanların toplu bulunması zorunlu olan 

alanlarda, dikkat edilmesi gereken, kişisel hijyen yetersiz kalmakta, insan yoğunluğundan havasız 

ortam oluşmakta ve mesafe kuralları ihlal edilmektedir. Tüm bu sorunlar bizleri halk sağlığını 

koruyucu ve önleyici yeni çözümler üretmeye teşvik etmektedir. Geliştirilen sistem, toplu taşımayı 

sık kullanan kişileri takip ve tespit eden uygulanabilirliği yüksek, bu alanların daha güvenilir ve 

sağlıklı ortamlara dönüşmesini sağlayan, hastalık riski taşıma ihtimali yüksek kişileri ayırt 

edebilen ve hijyen önlemlerini sağlayan akıllı bir sistemidir. Proje ile toplanan veriler, yapılan 



8 

 

analiz ve değerlendirmeler toplumla paylaşılabilir. Bu salgının seyri hakkında topluma güncel ve 

doğru bilgi akışını sağlar. Aynı zamanda salgın kontrol ve önleme süreçlerinde merkez ve taşra 

teşkilatı arasında koordinasyon gerçekleştirilebilir.  

Hazırlanan projemiz 2021-Tübitak 2204 Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri 

yarışmasında bölge finaline davet edilmiştir. 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1:  Malzeme-Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünümüzün tasarım süreçlerini içeren bir zaman planlaması ve kullanılan malzeme listesi 

hazırlanmıştır. Kullanılan malzemeler Tablo 1’de Malzeme-Maliyet listesi şeklinde gösterilmiştir. 

Piyasada bulunan, Ardouino Uno ile yapılan benzer projelere göre maliyetimizin oldukça 

düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 3: Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan Malzemeler Maliyet (Tl) 

1. RC-522 RFID/NFC Kart Modül, Kart Ve Anahtarlık Kiti  16.25 

2. Arduino Uno R3 Klon   32,43 

3. Ultrasonik Sensör   36.82 

4.  Dijital Su Akış Sensörü 1/8 Inç - Arduino Uyumlu-Pompa Motor 101,87 

5. LCD Ekran  34.31 

6.10k Pot  1.26 

7. Yeşil Led  1.67 

8. Kirmizi Led  1.67 

9.  Protoboard  10.04 

 10.  Jumper Kablo (Dişi-Dişi, Dişi-Erkek, Erkek-Erkek)   4.77, 4.18, 4.77 

11.Buzzer 3.98 

12. Servo Motor 13.74 

13. Röle 6.30 

Toplam 274.06 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X X X  

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
X X X X  

Malzemelerin belirlenmesi 

ve Temini 
 X X X  

Kodlama Ve Prototip 

Yapımı  
  X X X 

Proje Raporu Yazımı 

 

   X X 
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6. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Şehir içi toplu taşıma araçlarının tamamının kullanıcıları bu sistemin hedef kitlesidir. 

7. Riskler  

Son bir yıldır belki de en popüler konularından biri tanesi de Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan 

çalışmalar, üretilen ürünler ve sistemlerdir. Tüm insanlığın ortak yaşadığı ve çözüm üretmekte 

zorlandığı pandemi koşullarını iyileştirebilecek ve günlük hayatı normalleştirecek uygulanabilir 

sistemlerin ve ürünlerin yaygınlaşması kaçınılmaz hale gelmiştir. Proje sistemi yerel yönetimler 

tarafından desteklenir ve halka yeteri kadar tanıtılırsa günlük hayata entegrasyonu çok kolay 

olacaktır.  

Sistemin kullanışlılığını etkileyebilecek tartışmalı konu ise kişilerin yüksek ateşli insanlar ile 

seyahat etmek istememeleri veya yerel yönetimlerin yüksek ateşli kişileri araçlara kabul 

etmemeleri yönde karar almaları olabilir. Bu sosyolojik olarak değerlendirilmeli ve toplu taşıma 

dışında imkanı olmayan bireyler dikkate alınarak araçlarda riskli kişiler için izole olunabilecek 

alanlar düzenlenmelidir. 
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