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1.Proje Özeti  

 

Bu proje fikri RFID teknolojisinden yola çıkarak oluşturuldu. RFID (Radio Frequency Identification 

– radyo frekanslı kimliklendirme) radyo frekansları ile canlıları veya nesneleri tanımak için 

kullanılan kablosuz haberleşme teknolojisidir. RFID sistemler basit anlamda kimlik bilgisini 

bulunduran bir etiket ve etiket üzerindeki bilgiyi okuyacak bir alıcıdan oluşur.(1) RFID 

teknolojisinin avantajlarına baktığımızda temassız çalışabilmesi ,görüş alanı dışında çalışabilmesi, 

değişik mesafede okuma uzaklığı, geniş veri kapasitesi, okuma alanı içinde birden fazla elektronik 

etiket okuma yapabilmesi, yüksek okuma doğruluğu sağlaması kullanımını her geçen popülerliğini 

arttırmaktadır. RFID içinde bulunan minik çipleri çıkartarak minik fanus içine yerleştirip insanların 

deri altına yerleştirip bu çip sayesinde akıllı sistemlerde kullanabileceklerdir. Akıllı sistem dışında 

kimlik, kartı siz olsanız ,anahtarlık olarak size yerleştirilmiş çipi kullansanız, tüm şifrelerinizi kendi 

vücudunuzda taşısanız nasıl olurdu? Biz projemizi hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz için 

adına Yaşam Çipi dedik. Bu proje Arduino ve RFID teknolojisi ile yapılarak akıllı ev sistemlerine 

kullanılacak, telefon veya bilgisayar şifresi olarak tanımlanacak, kimlik olarak işlemler 

yaptırılacaktır. Yaptığımız araştırmalarda sağlık alanının da şeker hastaları için deri altına 

yerleştirilen ve kişinin şekerinin ölçümünü yapan çipler olduğunu gördük. Bu tarz çiplerin kişinin 

sağlığına zararının olmadığı görmek yaptığımız projenin hayata geçirilmesi noktasında 

gerçekleşebilecek olduğunu görmemize de katkı sağladı. (2) 

 

Yazılım Kodları: Yapmış olduğumuz 4 proje prototipi için yazılımı tamamladık. 

Projenin tüm kodlarına drive linki üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1skZyq-1ZgeXWlT7-DY0KU11egY9U4tBP/view?usp=sharing 
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Projelerimizin montaj bağlantılarına örnekler  

 

 

2.Problem/Sorun: 

 

Teknolojik gelişmeler günlük hayatımızı her geçen gün kolaylaştırıyor. Gün içerisinde anahtarınızı 

çantanızda bulamayıp dakikalarca aradığınız oldu mu? Ya da şifrenizi unuttuğunuz için 

telefonunuzu, bilgisayarınızı açmak için defalarca şifre denediğiniz. Otobüse binmek için kartınızı 

aradığınız. Büyük ihtimal birçoğumuz bu tarz durumlar yaşamışızdır. Belki çantamızın bir 

yerlerinde, ya da evinizde unuttunuz, belki de çalındı, kayboldu. Günlük hayatta birçok anahtarlık, 

birçok kimlik taşımak zorunda kalıyoruz. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için elinize 

yerleştirilen bir çip ile evinizin kapısını açabilseniz, arabanızı çalıştırabilseniz, otobüs e binerken 

elinize yerleştirilen çipi kullansanız güzel olmaz mıydı? Böylelikle hem zamanı verimli 

kullanılabilecek, hayatımız kolaylaşacak, bizler için önemli olan anahtarlar, kimlikler her an 

kaybolma, çalınma riskine karşı korunmuş olacaktır. Çalınan cüzdanları , kartları ve anahtarları 

güvenli biçimde saklamanın en iyi biçimi kendimizdir. 
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Çipi cam fanus benzeri bir yapının içine yerleştirilmesi planlandı. Küçük olması elimize yerleştirme 

noktasında kolaylık sağlayacaktır. 

 

3.Çözüm  

 

Arduino IDE ile RFID çip için kod yazılacaktır. RFID’i kimlik olarak kullanacak projeler 

yapılacaktır. Günlük hayatta en çok kullandığımız anahtarlar içinde RFID teknolojisi 

uygulanacaktır. Yaşam çipi projesi enjeksiyon ile istenilen elin baş parmak ile işaret parmağının 

arasındaki derinin içine boş olan bölgeye enjekte edilir. Çipin içine istenilen kimlik bilgileri, otobüs 

kartı, ev kilidi, bilgisayarın kilidi gibi bilgiler tutulabilir. 

Yaşam Çipi projesiyle yapılabilecekler;  

Ev anahtarlığı, perde açma kapama, kimlik, otobüs kartı, cam açma kapama, doğalgaz açma kapama, 

bilgisayar şifre, veri takip, işçi giriş çıkış, araba anahtarlık, Hes Kodu, çiçek sulama, balık yemleme, 

ışık açma, kapama, temassız ödeme, telefon şifre, not projeleri gibi projelere uygulanabilecektir. 

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kimlik ,anahtar kaybetme veya çalınma olaylarına son vermiş 

olacağız. Gün içerisinde taşımamız gereken anahtarlar, kimlikler tek bir çip ile vücudumuzda yer 

alacak şekilde kendi vücudumuzda taşıyabilir hale geleceğiz. 

 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirlediğimiz rfid projelerin prototiplerini el prototipine yerleştirilmiş rfid çipi ile açılmaktadır. 
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4.Yöntem 

Biyoteknoloji Seminerlerine Katılım: Biyoteknoloji ilgimizi çeken ve bu alanda çalışmaları takip 

etmeye çalışan bir takımız. Bu alanda düzenlenen seminerlere ,forumlara katılmaya çalışarak bu 

alanın önde gelen isimlerinin çalışmalarını dinleyip merak ettiklerimizi sorup kendimizi 

geliştirmeye çalışıyoruz. 

 

 
 

 

Prof.Dr. Metin Sitti’nin düzenlemiş olduğu “Minyatür Tıbbi Robotlarla İnsan İçerisinde 

Yolculuk” seminerine katılarak Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları dinledik.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Dijital Sağlık Teknolojileri Forumu Youtube canlı yayını dinledik.(6) 

 

Alanyazı taramaları: YOKTEZ platformundaki tezleri ve dergiparktaki benzer çalışmaların 

yazılarını okuyup bilgi edindik.(7) 
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Prototip Tasarımı: Çipi nasıl yerleştirebileceğimiz ile ilgili araştırmalar yaptık. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Demo Hali  

Rfid çip ve pipete yerleştirdiğimiz hali(küçük cam fanusada yerleştirilebilir. Bükdüğümüzde 

rfid çipi çalışmaktadır. Bu da küçük fanuslara koyulduğunda çalışacağı anlamına 

gelmektedir.) 

 

Prototip Oluşturma: Fikir kategorisinde yarışmamıza rağmen bu projeyi yapma fikri bizi 

heyecanlandırdığı için prototip olarak 4 proje oluşturduk. Her proje çip ile çalışmaktadır. 

Projelerimize verdiğimiz isimler; 

• Akıllı Kilidi 

• Temassız Lambası  

• Hassas Şifreleme 

• Kartsız Geçiş Sistemi 

 

Yazılımı Oluşturma: Arduino IDE platformunu kullanarak belirlediğimiz projelerin kodlarını 

yazıp çalıştırdık. 

 

 

 

Arduino Leonardo kartına bilgisayarı      Çipi  karta okuttuğumuzda bilgisayarımız  

Açma şifremizi  kod ile belirterek ekledik.                açılmaktadır. 

 

Projemizin videosunu drive linkinden ekleyebilirsiniz.  

https://drive.google.com/file/d/1OH_0NCWXZludvCa9pOkPYnUSRgG9sE95/view?usp=sha

ring 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yaptığımız araştırmalarda American Medical Association tarafından yayımlanan raporda, bir pirinç 

tanesi büyüklüğünde çiplerin, bir iğneyle deri altına yerleştirilerek; kronik hasatlıklardan mustarip 

kişilerin, acil tedaviye ihtiyaç duyanlara yardımcı olacağını gösteren çipler var. (3)Bunun dışında 

işçilerin giriş çıkışı için kullanılan deri altına yerleştirilmiş çalışma bulduk. (4) Ama birden fazla 

amaç için  Arduino ile yapılmış günlük hayatta tek bir çip ile birçok işi yaptırdıkları çalışmaya 

rastlamadık. 

 

6.Uygulanabilirlik  

 

Projemiz zaten geçmiş zamanlarda farklı alan ve dallarda farklı sektörlerde kullanılmıştır. Örneğin 

Bitcoin Cüzdanı, Diyaliz hastaları şeker alarmı Alzheimer hastaları için konum takip sistemi 

yapılmıştır ben ise bu fikri hayatı kolaylaştırmak ve ayrıcalıklaştırılması için araştırmalar ve 

çalışmalar yaptım ve aklıma 4 ayrı proje fikri geldi bunlar;  

 Akıllı Kilidi 

 Temassız Lambası  

 Hassas Şifreleme 

 Kartsız Geçiş Sistemi 

Yukarıda belirttiğimiz proejelrin dışında birçok sisteme projemizi entegre edebiliriz. 

1. Akıllı Kilit: projem, arduino nano kullanarak yaptığım birçok insanın hayatını ve 

yaşamını kolaylaştıracağını sağlayan ve erişimi kolay bir proje prototiptir .projem şöyle 

çalışacaktır ; 

Arduino nano kartına yüklediğim kod rfıd sayesinde kapı kilit mekanizmasını 

tetikleyerek kapının kilidini açılmasını sağlayacaktır kapıyı açık kapadıktan sonra kapı 

kilidi tekrar kitlenecektir. 

 

2. Temassız Lambası: projem diğer projelerim gibi arduino nano kullanarak yaptığım gene 

insan hayatını ve yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp kişilere rahatlıkta sağlamaktadır 

ve günümüz sagınlarınan en değşetverici covid-19 da bulaşıcılık en çok temas üzerinden 

yaşanmaktadır gün boyunca aynı ortamda yaşadığımız insanlarla tems ettiğimz yerlerden 

biriside ışık düğmeleridir. Benim projem ise bu ışık düğmelerini temassız halde işlevsel 

hale getirmektir. Bunu ise şöyle sağlayacaktır;  

Derinin içindeki yaşam çipi rfid ile iletişime geçtikten sonra röleyi tetikleyerek  lambanın 

açılmasını sağlayacaktır. 

3. Hassas Şifreleme: projem diğer projelerimden farklı olarak arduino Leonardo ile 

yaptığım işlevsel projem bir bilgisayarı kişileştirmekte önemli bir rol oynamaktadır 

çünkü sadece giriş izni olanlar yani kişileştirilmiş yaşam çipine sahip olan o bilgisayara 

erişebilir adeta bir sanal parmak izi gibi. Bunu ise şöyle sağlayacaktır; 

Yaşam çipi arduino leonardoya bağlı bir rfid ile iletişime geçtikten sonra yaşam çipini 

bir şifre gibi görüp bunu arduino Leonardo bilgisayarın klavyesini hackleyip adea bir 

klavye gibi davranır ve bilgisayarın şifresini oturuma yazar. 

4. Kartsız Geçiş Sistemi: Projem diğerlerinden çok farklı bir biçimde NodemCu ile 

yaptığım bir çalışan takip projesidir. Bunun yapılımış projelerden farklı olarak s göz 
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önünde bulundurarak temassız bir biçimde uygulanma amacı gütmektedir. Bunu ise 

şöyle sağlayacaktır; 

Evet diğerlerinin aksine arduino yerine NodemCu kullanılmıştır çünkü bu kart internet 

ile haberleşme yeteneği vardır buda projeye IOT teknolojisini getiriyor örneğin çalışan 

kart ile içeri giriş yaptı veya bir bölgede turnike sisteminden biri geçtiğinde o bölgenin 

konumu ve saati nerde olduğunuz fark etmeksizin giriş bilgilerini izleyebilirsiniz. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Oluşturduğumuz 4 proje prototipinin maliyeti aşağıdaki gibidir: 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Vücuda yerleştirilecek bir çip olduğu için 18 yaş ve üzerinin kullanabileceği bir cihazdır. Kişinin 

iznine bağlı olarak sağlık kuruluşlarında ameliyat işlemlerinde geçerli olan adımlar ve kurallar cihaz 

yerleşiminde de geçerli olmalıdır. 

9.Riskler 

 

Daha önce başka hastalıkların tedavisi için kullanılmış deri altına yerleştirilmiş çipler, deri altına 

yerleştirilmiş implantlar vardır. Bunlar ile ilgili yan etki oluşturma durumları araştırılmış ciddi yan 

etkileri olmadığı görülmüştür. Proje hayata geçirilirken herkese özel çip üretimi yapılması 

gerekmektedir. Çipler bir kimlik olacağı için çip ile kimlik bilgisi kontrolü sağlanmalıdır.  Genç 

yaştaki insanların aile izni olmadan çipi entegre edilmemelidir. 

10.Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: İlyas Eren Çalışkan 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

İlyas Eren Çalışkan Ar-Ge  

Tasarım/Yazılım 

 

Alibeyköy Mesleki 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

 

 3 yıl kodlama ve 

robotik eğitimi 

Ürün Adı Maliyet 

Arduino nano  53,75 ₺ 

Arduino leonardo  222,50 ₺ 

Ardino uno (klon)  35 ₺ 

NodemCU  30 ₺ 

RFID-rc522 4x 12 ₺ 

ROLE  7 ₺ 

JUMPER KABLOLAR (120 adet)  17 ₺ 

Servo  12 ₺ 

Prototip Tasarım Malzemeleri 200 ₺ 
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