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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinde başlayan yeni tip Korona virüs salgınının 

ülkemizde de görülmesi ile çok sayıda tedbirler alınmıştır. İnsanların devamlı temas halinde 

olmaları, bu enfeksiyon açısından yüksek risk oluşturmakta ve bu yüzden insanların 

korunması en önemli önceliklerden biri olarak görülmektedir. 

 

Enfeksiyon kontrolünün sağlanamaması nedeniyle Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli 

yaş guruplarından insanlar bu salgınlar sırasında enfekte olmuş ve hayatını kaybetmiştir. 

Tüm toplumu enfeksiyonlardan korumak için çeşitli enfeksiyon kontrol stratejileri 

geliştirilmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. Bu kurallar Sağlık Bakanlığı tarafından kısaca 

(MTT) Maske Mesafe Temizlik olarak ilan edilmiştir. 

 

Biyolojik ajan olarak adlandırılan virüs ve bakteriler, göz teması yoluyla da 

enfeksiyonlara neden olmaktadır. Maskeye ek olarak kullanılan göz koruması; gözlük ve yüz 

siperleri veya tam yüz maskelerinin bir parçası olarak da kullanılır. Göz koruması, tehlikenin 

niteliğine ve kapsamına, maruz kalma koşullarına, diğer koruyucu ekipmanlara ve kişisel 

görme ihtiyacına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Siperlikler rahat olmalı ve yeterli 

çevresel görüşe izin vermelidir.  

Ek korunma tedbiri olan yüz siperliğinin gözleri korumanın yanı sıra fiziksel bir 

bariyer olarak, insanı kendi yüzüne dokunmaktan caydırmak gibi bir faydasının olduğu 

bilinmektedir. Fakat siperlikler kafa çevresinde iz yaptığı için uzun süreli kullanımda 

sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, bu projemizde 

şapkalı ve rahat bir siperlik içine yerleştirdiğimiz, ışık, ses ve titreşim ikaz seçenekli, nano 

arduino C+ kodlama sistemimiz ile 1,5 metre fiziksel mesafemizin korunmasını ve 

hatırlanmasını amaçladık. 

 

                           

 

 Projemizin temeli korona virüs salgının önlenmesinde sosyal mesafenin önemli 

olması sebebiyle bu mesafenin ihlal edilmesine karşı uyarıcı bir sistem geliştirmektir. 

Özellikle küçük yaşlardaki ve hastalık belirtisi göstermeyen çocukların birbirleriyle ve 

yetişkinlerle olan sosyal mesafesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak 

görme engelli bireyler de sosyal mesafelerini ayarlamakta zorluklar yaşamaktadır. Işıklı ve 

ses ikazlı uyarı sistemimiz unutulan sosyal mesafeyi sürekli kontrol altında tutmaktadır. 

Ayrıca maske korumasına ek olarak siperlik sayesinde damlacık yoluyla bulaşan 

enfeksiyonla da mücadele edilmektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

  Projemizde tespit ettiğimiz problemlerin başında unutulan sosyal mesafe kuralı 

gelmektedir. Her ilan edilen normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki artış buna örnek 

gösterilebilir. Alt problemler ise: maskeye ek olarak damlacık enfeksiyonundan korunmak 

için siperlik kullanma gerekliliğidir. Normal şartlar altında diş hekimlerinin damlacık 

enfeksiyonuna karşı yüz siperliği kullandığı bilinmektedir. Yüz siperliklerinin uzun süre 

kullanılması baş çevresinde rahatsızlık vermektedir.  

Bir diğer problem görme engelli bireylerin karşısındaki insanlarla olan sosyal 

mesafesini ayarlamakta zorlanması gibi sorunlardır. Ayrıca aşılama çalışmalarına hız 

verilmesine karşın insanların, çocuklarını aşılatıp aşılatmayacağı da henüz tespit edilmemiş 

bir sorun olduğu düşünülmektedir. 

 

                  

 

3. Çözüm 

Tespit ettiğimiz problemlerin giderilmesine yönelik olarak, projemizde şapkalı ve 

rahat bir siperlik içine yerleştirdiğimiz titreşimli ve ses ikazlı, nano arduino sistemimiz ile 

1,5 metre fiziksel mesafemiz kontrol altına alınmıştır. Şapkalı siperlik kullanımı baş 

çevresine iz yapmadığı için uzun süreli kullanıma imkân sağlamıştır. Işıklı sesli ve titreşimli 

uyarı sayesinde görme engelli bireyler de sağlık açısından sosyal mesafelerini kontrol 

edebileceklerdir. 
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4. Yöntem 

Giyilebilir teknoloji sınıfında olan tasarımız için sistemi küçültmek adına Nano 

Arduino Pro Mini kullanılmıştır. 16 MHz Çalışma Frekansına sahiptir. 3.3V regülatör ve 

150mA çıkış sağlamaktadır. Kodlama yazılım dili C+ kullanılmıştır. Hafiflik ve şarj 

edilebilirlik için Lipo pil ile sisteme enerji sağlanmıştır. Sistem ilk olarak Breadboard Power 

Modül (3.3V - 5V ) üzerinde jumper kablolar ile denenmiş, çalışması ve kodlanması işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Piezo Buzzer, led lamba ve titreşim motoru yerleştirilmiştir. En son 

olarak siperlikli şapka içine gizlenerek proje tamamlanmıştır. 

 

   
 

    
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ultrasonik mesafe sensörleri hayatın pek çok alanında kullanılmaktadır. Araç park 

sensörleri, otomatik kapı sensörleri, hırsız algılama sensörleri ultrasonik sensörlerin günlük 

hayatta en yaygın olarak kullanıldığı alanlardır. Bu devrelerle ilgili birçok sistem 

bulunmasına karşın, taşınabilirliği ve toplum sağlığı amacına yönelik kullanılabilmesiyle 

projemizi faydalı olarak görmekteyiz. Projedeki tasarımımızda ki kullanımı açısından ise 

giyilebilir teknoloji olarak adlandırılan, sağlığımız açısından estetik bir şekilde taşınabilir ve 

günlük hayatın içinde kullanılabilir bir sistemdir. Nano arduino ve şarj edilebilir likopil ile 

sistem olabildiğince küçültülmüştür.  

Tasarımın, giyilebilir teknoloji sınıflandırmasına giren, ayrıca görme engelli bireyler 

için de yararlı, patent alınabilecek özgünlüğe sahip bir proje olduğu düşünülmektedir. 

Sağladığı fayda ile salgınla mücadelede devletimize yük olan sağlık harcamalarına; hasta 

sayısını azaltarak katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

  

6. Uygulanabilirlik  

  Sistemin uygulanabilirliği, pratik kullanımı, ihtiyaca yönelik olarak yaygınlaşması 

ve ekonomik maliyetinin düşük olması sebebiyle sürdürülebilir bir proje olduğu 

düşünülmektedir. Ticari yönüyle de piyasada olması gereken bir ürün olarak tasarlanmıştır. 

Sistem prototipleri denenmiş değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Çalışmasında bir aksaklık 

yaşanmamıştır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz toplamda 140 TL lik bir harcama ile oluşturulmuştur. Tasarımın giyilebilir 

teknoloji sınıfında olması sebebiyle tüm devre küçültülmüştür. Sistemde Nano Arduino Pro 

Mini kullanılmıştır. 16 MHz Çalışma Frekansına sahiptir. 150mA çıkış sağlamaktadır, 53TL. 

Lipo pil 60TL. Mesafe sensörü 6TL. Jumper kablolar 7TL. Piezo Buzzer 4TL. Led lamba 

5TL. Titreşim motoru 5TL. En son olarak, sistem siperlikli şapka içine gizlenerek proje 

tamamlanmıştır. 

Takımımız 2 kişiden oluşmaktadır. Proje fikri 2020 Kasım ayında oluşmuştur. Proje 

fikrinin olgunlaşması ve ardından literatür taraması Aralık ayında başlamıştır. Ocak, Şubat 

ve Mart aylarında ise sistem ilk olarak Breadboard Power Modül (3.3V - 5V ) üzerinde 

jumper kablolar ile hazırlanıp test edilmesine başlanmıştır. Nisan ayında 1. Prototip 

yapılmıştır. 

 

KASIM ARALIK 
OCAK-ŞUBAT-

MART 
NİSAN 

Problem belirleme. 

Çözüm üretme 

Bilimsel araştırma 

ve makale inceleme 

Prototip üretme 

Deneysel çalışmalar 

hazırlama 

1.Prototip üretimi 

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 
AĞUSTOS-

EYLÜL 

2. Prototip üretimi 

ve kodlama 

Sistem geliştirme 

çalışmaları 

Sistem geliştirme 

çalışmaları 

Sunum hazırlıkları 
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 Kullanılan Devre Elemanları 

 

 Arduino Pro Mini 53TL Mini Lipo pil 60TL 

 Piezo Buzzer 4TL    Vibrasyon motoru 5TL  

Mesafe sensörü 6TL    Jumper kablolar 7TL   Led 5TL 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemizin hedef kitlesi tüm insanlar olmakla birlikte özellikle hasta olduğunda, 

hastalık belirtisi göstermeyen ve toplum içinde birbirleriyle mesafe kuralına uymayı unutan 

kesim olan çocuklardır. Bir diğer hedef kitle ise görme engelli bireylerdir. Görme engelli 

bireylerin, karşındaki insanlarla olan mesafesini ayarlamasında sistemimizin yardımcı 

olacağı düşünülmektedir.  

 

 

9. Riskler 

Projemiz üzerinde yaptığımız denemelerde ortaya çıkan herhangi bir genel problem 

ve risk yoktur. Yoğun kullanımda ve testlerde pilin gün içerisinde erken tükenesi olasılığı 

vardır. Şarjlı pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili durum giderilebilmektedir. 

Takımımız iki kişi olduğu için projemizin her aşamasında her problemde ve her çözümde 

ortak ilerleme sağladık. Başarıyı da birlikte kazanacağız. 

 

10. Kaynaklar  

Alkin, K. (2020). COVID-19 Küresel Virüs Salgınına Yönelik Senaryolar; Küresel Ölçekte 

Alınan Tedbirler. 

Külekçi G, Topcuoğlu N. COVID-19 ve Kontrolü. İDO. 11 Mart 2020 

Çavuş, V, Tuna, R, Duran, İ. (2017). Arduino Devreleri için Kod Üretme ve Veri İşleme 

Uygulaması Tasarımı.    

www.robotistan.com (Erişim tarihi: 18.01.2021) 

www.arduinoturkiye.com (Erişim tarihi: 26.02.2021) 

 


