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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

En az iki kişi arasındaki fiziksel olarak belli bir alanın bulunması durumu olarak basit bir 

şekilde tanımlanabilen sosyal mesafe, Kovid-19 pandemisi döneminde evrilerek farklı ve 

amaçsal anlamlar taşımaya başlamıştır. Sağlığı tehdit eden ve iyilik halini koruma prensibi 

olarak sağlıkçılar tarafından bir kişisel tedbir unsuru olarak addedilen sosyal mesafe artık 

bireylerin yakınlık durumunu tartmaya yarayan bir kavram olmaktan çıkmış herkes için 

eşit ve aynı anlama gelen bir tedbir unsuru, kişisel korunma kriteri olarak sunulmaya 

başlanmıştır. Özşenler, S. (2021).Geçen yıl Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm 

dünyaya yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Kovid 19 salgını tüm dünyayı 

etkilemiş ve hastalığa henüz bir tedavi bulunamamıştır.Genel olarak hastalıkla mücadelede 

atılacak en önemli adım virüsün yayılma hızını düşürmek olacaktır.Bu anlamda virüsün 

bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yolu kişisel hijyenin yanı 

sıra sosyal teması en aza indirmek ve sosyal mesafeyi korumaktır.Takımımız Nİ-DA, 

kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz şu günlerde,  ,sosyal mesafeye uymak adına Robotik ve 

kodlama ile kendi bestelediğimiz bir müzikle uyarı verecek sosyal mesafe sensörü 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Kişinin sosyal etkileşimde bulunduğu çevreye göre durulması 

gereken mesafe belirlenecek bu mesafe aşıldığında melodilerini yaptığımız uyarı sensörü 

devreye girecektir. 

2. Problem/Sorun 

Yakın ya da uzak ilişkide olan herkes hem kendi hem de karşısındakinin sağlık 

durumundan sorumlu olduğundan 1.5-2.5 metrelik sosyal mesafe aralığına dikkat etmek 

zorunda kalmıştır. Ancak bu durum özellikle Türkiye gibi kollektif ve yakın mesafe ilişki 

kurmayı hatta dokunsal ilişki kurmayı seven bir ülke için uygulanması ve dikkat edilmesi 

zor bir kişisel kontrol durumu olmaktadır. Özşenler, S . (2021). Kovid-19 pandemisinin 

patlak vermesi ile birlikte, virüsün rüzgar ve bağıl nem koşullarında, aksırık, hapşurma ve 

öksürme ile askıya alınan mikro damlacıklar konveksiyon etkilerinden etkilendiğinden 

diğer bir insana 5 saniyeden daha kısa sürede bulaşma riski taşımakta olduğu bilgisi 

sıklıkla gündeme gelmektedir.  

 

3. Çözüm  

Bu karmaşık ve belirsiz olan çevre koşulları ve çevresel havalandırma koşulları nedeni ile 

bulaş riskinden korunma amaçlı 1,83m’den (6 adım uzunluk) daha uzun bir sosyal mesafe 

dikkate alınmalıdır ( Feng, vd., 2020: 105585).Bu alan, bilinen ve fonksiyonel amaçlı bir işi 

bitirmek, bir kişi ile görüşmek, bilgilenmek için kurulan ortalama 1,5-2 mlik mesafe 

alanından kişinin sağlık için kendisini koruması ve diğerlerine duyarlılık bağlamında 

diğerlerini kendinden koruması mesafesi olan 1,83 metreden uzun mesafe olarak yeniden 

tanımlanmıştır.Projemizde geliştirdiğimiz bu yelek sorunumuza çözüm olabilecektir. 
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4. Yöntem 

      Projemizin giriş kısmında belirlediğimiz amaçlara ulaşması için çalışma-iş haritası belirledik. 

Bu aşamalar aşağıdaki Resim 1’de gösterildiği gibidir. Her projede olduğu gibi bizim 

projemizde de öncelikle bir sorun belirlenmiştir. Bu soruna çözüm yolları aranmış, 

bulduğumuz çözüm yollarının daha önceden denenip denenmediğine bakılması için uzun 

soluklu bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasında inovatif yönü güçlü bir proje 

olduğu gözlenmiştir. Fikir ve araştırma aşamalarından sonra projede kullanılacak 

malzemelerin belirlenerek projenin öngördüğü amaçlarla örtüşen bir tasarım yapılmasına 

karar verilmiştir. Tasarım ürünü olarak kesik kollu ve üzerinde mesafe sensörleri ve kulaklığı 

bulunan bir yelek tasarlamaya karar verilmiştir. Ardından yazılım yapılarak denemelerin 

yapılması hipotezin test edilmesi ile projenin çalışma-iş şemasının tamamlandığını 

görmekteyiz  

 

           Projenin uzun soluklu araştırma ve inceleme aşamalarının ardından tasarımın yapılması 

aşaması gelmektedir. Bu aşamada sensörlerle donatılmış bir yelek yapma planlanmıştır. 

Tasarımı yapılacak olan yelek için aşağıdaki malzemeler listesi verilmiştir. 

 

SANATİK PROJESİNDE TASARLANACAK YELEK İÇİN MALZEME LİSTESİ 

1. 1 Adet Arduino NANO 

2. 1 Adet 2S 450 mAh Li-Po şarjlı pil 

3. 4 Adet Ultrasonik mesafe sensörü (HC-SR04) 

4. 1 Adet Arduino USB data kablosu 

5. 1 Adet tekli kulaklık 

6. 2 Adet PAM8403 amplifikatör 

7. 1 Adet LM2596 voltaj regülatör modülü 

8. 1 Adet iki katlı yelek 

9. 20 Adet erkek-erkek jumper kablo (30 cm) 

10. 20 Adet dişi-dişi jumper kablo (30 cm) 

11. 20 Adet dişi-erkek jumper kablo (30 cm) 

12. 1 Adet mini aç-kapa anahtar 
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Projede kullanılacak malzeme listesini belirledikten sonra elektronik malzemelerin 

birleştirilmesine geçilmiştir. 

Aşağıdaki Resim 2’de projenin çalışma ilkeleri gösterilmektedir.  

 

 

      

Blok şemaya bakıldığında sistemin çalışma prensibinin oldukça sade ve basit bir şekilde 

soruna çözüm bulduğu anlaşılmaktadır. Projenin çalışma ilkeleri şemasına uygun olarak 

elektronik malzemelerin dizilimleri ve aralarındaki genel ilişkiler ağı aşağıdaki Resim 

3’de gösterildiği gibi olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 3’de görüldüğü gibi projemizin elektronik kısmının merkezinde mikrokontorolcü 

olarak Arduino NANO kullanılmıştır. Piyasada daha küçük mikroişlemciler bulunsa da 

ucuzluk, pin bağlantı kullanım kolaylığı ve programlama kolaylığı açısından bu 

mikroişlemci tercih edilmiştir. Sistem enerjisini 2S 450 mAh kapasiteli şarjlı Li-Po pilden 

almaktadır. Akıllı yeleğe kullanım dışı olduğunda gereksiz güç tüketimi olmasın diye aç-

kapa anahtarı eklenmiştir. 4Gb kapasiteli mikro SD hafıza kartı kullanılarak 3 saniyelik 

melodi ile ses dosyası oluşturulmuştur. Bu ses dosyaları ön, sağ, sol ve arka taraf için ayrı 

ayrı bestelenmiştir. Bilgisayar ortamında oluşturularak hafıza kartının içine aktarılan ses 

dosyaları istenildiğinde çalıştırılmak üzere mikro SD kart modülünün içine takılmıştır. 

Yeleğin ön, arka, sağ ve sol tarafına yerleştirilen ultrasonik mesafe (HC-SR04) mesafe 

sensörleri ardoino ile sürekli olarak veri alışverişinde bulunmaktadırlar.  

 

 

 Resim 3: Sanatik Projesi Elektronik Malzemelerin Bağlantı Ağı 
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      Eşik değeri olarak 1.5 metre olarak belirlediğimiz sosyal mesafe değerinin altına 

düşüldüğünde mikrokontrolcü hangi sensörden gelen verinin işletildiğini tespit 

edebilmektedir. İlgili sensör ile ilgili ses dosyası ilişkilendirilerek çalıştırılmaktadır. 

Mikrokontorolcümiz olan Arduino NANO’nun ses çıkış sinyal gücü çok zayıf olduğu için 

sinyalin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu işlemi birbirine paralel olarak lehimlenmiş 

PAM8403 amplifikatörler ile gerçekleştirmeye karar verilmiştir. PAM8403 amplifikatör 

5volt gerilim ile çalıştığı için doğrudan 2S Li-Po pile bağlantısının yapılması pek uygun 

olmayacaktır. Çünkü sistemin güç ihtiyacının sağlandığı pilin gerilim seviyesi 7.4V 

seviyesinde olduğu için amplfikatörlere doğrudan bağlanması amplifikatörlerin zarar 

görmelerine neden olacaktır. Bu durumun aşılması için pil ile amplifikatörler arasına 

LM2596 voltaj regülatör modülü bağlanmıştır. LM2596 voltaj regülatörünün çıkışı 5volt 

seviyesine ayarlanarak amplifikatöre bağlanmış ve bu durumda amplifikatörün gerekli güç 

ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Arduino NANO’da oluşturulan zayıf ses sinyalleri 

PAM8403 amplifikatörlerinde yükseltilerek tek kulaklığa gönderilecek ve buradan da yelek 

kullanıcısının duyması sağlanacaktır. Tek kulaklık kullanılmasının nedeni yelek kullanıcısı 

nomal hayatın sürdürürken bir taraftan da mesafe uyarılarını takip edebilmesidir. Aksi 

taktirde yelek kullanıcısı ile dış ortam arasındaki bağın azaltılması daha olumsuz durumlar 

doğurabilecektir.  

      Akıllı yeleğin tasarımını yapmak için iki katlı bezden imal edilmiş bir yelek almaya karar 

verilmiştir. Çift kat yelek sayesinde projede kullandığımız elektronik malzemelerin 

saklanması daha kolay olacak ve devrelerin bozulması daha zor olacaktır. Yeleğin üst 

kısımlarında; ön, sağ, arka ve sol yönlerine bakacak şekilde ultrasonik mesafe sensörlerinin 

sadece hoparlör ve mikrofon kısımlarının dışarıya bakacağı şekilde merkezleri arasında 2.5 

cm ve çapları 1.5 cm olan doğrusal iki delikler açılmıştır.Resim 4’de açılacak deliklerin 

ölçüleri sensör üzerinde gösterilmiştir. 

 

 
 

      Yeleğin içine elektronik malzemeler yerleştirildikten sonra hareket anında yaşanabilecek 

aksaklıkların önüne geçilebilmesi için elektronik malzemelere zarar vermeden yelek üzerine 

dikilerek sabitlendirilmiştir. 

      Fikir aşamasından tasarım aşamasına kadar geçen uzun soluklu bir çalışmanın ardından yazılım 

kısmının yapılması aşamasına gelinmiştir. Projenin yazılım kısmı temelde sensörlerden gelen 

verilerin okunup işlenmesi ve daha önce belirlenen eşik değeri ile sürekli olarak kıyas edilmesi 

esası üzerine çalışmaktadır. Yazılım kısmının en başında mesafe için 1.5 metre eşik değeri için  
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      4 sensörden gelen veriler sürekli kıyas edilecektir. İf blokları ile kontrol edilen mesafe 

değişkenleri eşik değerinin altına düştüğünde ilgili taraftaki ses dosyası aktif edilecek ve 

istenilen ses dosyası çaldırılacaktır. Bu sayede kişi kalabalık ortamlarda farkında olmadan 

sosyal mesafesini koruyamadığında ya da başkaları sosyal mesafeyi korumadığında uyarılacak 

ve mesafesini ona göre tekrardan ayarlayacaktır.  

 

 
 

      Resim 5’de sanatik projesinin yazılım kısmının bir parçası görülmektedir.  İf blokları ile her 

an 4 sensörün mesafe verileri kontrol edilmekte ve eşik değeri altına düşüldüğünde ilgili ses 

dosyasının çalınması komutu devreye girmektedir. 4 sensörden gelen verilerin hiçbiri eşik 

değerinin altına inmezse hiçbir şey yapılmayacak yani herhangi bir ses dosyası 

çalıştırılmayacaktır. Bu durumda yazılım loop döngüsü içinde kendini sürekli yeniden 

başlatıp sensör kontrollerini yapacaktır. Yazılım yapıldıktan sonra Arduino IDE programı 

sayesinde bilgisayardan mikrokontrolcü kartın için program atılarak denemeler yapılacaktır. 

Denemeler dış ortamda açık vaziyette yapıldıktan sonra yeleğin içinde monte aşamasının 

daha doğru olacağına karar verilmiştir.  

Tasarım ve yazılım aşamasından sonra sıra akıllı yeleğin deneme aşamasına gelmiştir. Bu 

durumda yelek kendi üzerimizde vaat ettiğimiz durumları gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğine bakılacaktır. Yelek giyilecek ve kulaklığı takılacaktır. Bu durumda 

yanından, önünden, sağından ve solundan bir kişinin geçmesi sağlanarak bu durumda 

uyarıların yapılıp yapılmadığına bakılacaktır. Çalışır durumda ise akıllı yeleğin tasarım ve 

yazılım aşaması başarılı olmuş demektir. 

 

             
Resim 6                                            Resim 7 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sosyal mesafenin Kovid 19 salgını ile hayatımızda çok önemli yer ettiği şu günlerde, 

yaptığımız literatür taramamız sonucunda alanında böyle bir projenin yapılmamış olması ve 

en inovatif yönü ise geliştirdiğimiz mesafe sensörümüzde uyarı sönsörü olarak kendi 

bestelediğimiz melodilerin işlenecek olmasıdır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Kalabalık ortamlarda,günlük hayatta yeleği kullananlar mesafe sensörleri sayesinde 

sosyal mesafe aşıldığında müzikle uyarılacaktır.Geliştirilmesi durumunda ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipman ve Malzeme Listesi Birim 

Sayısı 

Miktar Birim 

Maliyet 

Toplam 

Maliyet 

Arduino NANO  Adet  1  33,85 TL  33,85 TL 

PAM8403 Amplifikatör  Adet 2  3,5 TL  7 TL 

Kulaklık Adet 1 20 TL 20 TL 

2S 450 mAh Li-Po şarjlı pil Adet 1  98 TL 98 TL 

Mikro SD Kart Modülü Adet 1 10 TL 10 TL 

Mikro SD hafıza kartı (4GB) Adet 1 30 TL 30 TL 

LM2596 voltaj regülatör modülü Adet 1 7 TL 7 TL 

Aç-kapa anahtar  Adet 1   5 TL  5 TL 

Ultrasonik Mesafe sensörü Adet 4 8,29 TL 33,16 TL 

2S-3S Lİ-Po pil şarj cihazı (B3) Adet 1 110 TL 110 TL 

Dişi-dişi jumper kablo(40’lı paket) Adet 1 5,85 TL 5,85 TL 

Dişi-erkek jumper kablo(40’lı paket) Adet 1 5,85 TL 5,85 TL 

Erkek-erkek jumper kablo(40’lı 

paket) 

Adet 1 5,85 TL 5,85 TL 

Şişme tip çift katlı yelek Adet 1 80 TL 80TL 

Arduino USB data kablosu Adet 1 3,9 TL 3,9 TL 

Sistem Toplam Maliyeti 455,46 TL  
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Görev 

Sıralaması Görev Tanımı 

Görev 

Tamamlanma 

Yüzdesi 2020 2021 

   9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Proje Oluşturma ve Başlatma 100% x          

1.1. Proje Fikrinin Tanımı 100%  x         

1.2. Araştırma 100%   x x       

1.3. 

Fikrin Geliştirilmesi ve 

Tasarıya Dönüştürülmesi 100%    x x      

1.4. Proje Başlatma 100%      x     

2. Sistem Tasarımı 100%       x x   

2.1. Malzemelerin Belirlenmesi 100%        x   

3. 

Bilgisayar ortamında 

Prototip Hazırlanması 100%        x x x 

3.1. 

Akıllı yelek Prototipinin 

oluşturulması 85%          x 

3.2. 

Elektronik malzemelerin 

birleştirilmesi 100%          x 

4. Test Aşaması 50%          X 

4.1. 

Belirlenen elektronik 

malzemelerin birleştirilerek 

Test Edilmesi 100%          X 

4.2. 

Projenin son halinin  Test 

Edilmesi 0%           

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini; ortak hareket eden, yakın ve uzak sosyal alanda buluşmalarda 

bulunan, kısaca gün boyu iletişim ve etkileşimde bulunan tüm insanları kapsamaktadır. 

 

9. Riskler 

 Projemizde yelekten gelen sinyal melodilerini sadece yeleği giyen kişi duyacağından risk teşkil 

etmemektedir.Ama etraftaki diğer bireylerin bu sistemden haberdar olmayacaklarından ötürü 

bu yeleklerin çoğalması amacına ulaşması için önem arzeder. 
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