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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde ulaşımda hız ve verimlilik artmıştır. Ulaşım 

sektöründeki gelişmeler sayesinde, dünyanın birçok noktasına bir günden daha kısa bir 

süre içerisinde erişilebilmek mümkün hale gelmiştir. Ancak pandemi gibi bir durum söz 

konusu olduğunda küresel ulaşım ağları önemli tehditler içerebilmektedir. Bunun 

nedeni uzun mesafeli yolculuklarda bile ulaşım süresinin, birçok hastalığın kuluçka 

süresinden daha hızlı hale gelmiş olmasıdır. Geçmişte yaşanan tecrübelere bakıldığında 

salgın hastalıkların öncelikle küresel ulaşım ağlarından, daha sonra merkez ulaşım 

noktalarından kentlere ve kırsala yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldığı 

gözlemlenmiştir [1]. Bu çalışmada pandemi sürecinde toplu taşıma alanlarında virüs 

yayılımını azaltmayı hedefleyen bir sistem sunulmuştur. Virüsün, hasta bireylerin 

ortama yaydıkları damlacıklar yolu ile yayıldığı gerçeğinden yola çıkılarak, kapalı 

alanlarda gerekli görüldüğü takdirde etkili bir havalandırmanın gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında klima sistemleri çoğu zaman 

yakıt tüketimini arttırdığı gerekçesiyle açılmamakta, bu da otobüs içerisindeki havanın 

kalitesinin düşmesine ve bulaşıcı hastalıkların daha hızlı bir şekilde yayılmasına 

sebebiyet vermektedir [2][3][4][5]. Tasarlanan sistem ile otobüs içerisine yerleştirilen 

sıcaklık, nem ve hava kalitesi sensörleri ortam koşullarını sürekli olarak takip etmekte, 

eğer sıcaklık ve nem belirli bir değerin üzerine çıkmış ise havalandırma 

çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda hava kalitesi sensörü ile ortamda bulanan havanın 

kalitesi takip edilmekte, belirlenen eşik seviyesinin üzerine çıkarsa havalandırmanın 

aktif edilmesi sağlanmaktadır. Bireylerin konuşma esnasında ortama yaydıkları 

damlacıkların arttığı bilindiğinden, sisteme dahil edilen ses seviye ölçüm sensörü ile 

otobüs içerisinde yolcular arasında konuşmaların arttığı durum tespit edilerek, bu 

durumda da havalandırmanın aktif edilmesi sağlanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Bu projenin amacı insanların kullanmak zorunda oldukları toplu taşıma araçlarında 

virüslerin yayılımını azaltmaktır. Virüslerin damlacık yoluyla yayıldığı bilinmektedir 

ve yapılan bir çalışmada 10um boyutundaki damlacıkların otobüs içerisindeki 5.,10. ve 

40. saniyelerdeki yayılımı simüle edilmiştir. Aşağıda ki şekilden de görülebileceği üzere 

hasta bireyin (kırmızı) ortama yaymış olduğu damlacıklar araç içerisine komple 

yayılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Xia Yang et al., Transmission of pathogen-laden expiratory droplets in a coach bus, Journal of 

Hazardous Materials,2020. 
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Özellikle büyük şehirlerde birçok toplu taşıma aracında, mesai saatleri başlangıç ve 

bitişlerine denk gelen zaman dilimlerinde sosyal mesafenin sağlanamadığı bir durum 

oluşmaktadır.  

 

 

Virüslerin hava yolu ile bulaştığı göz önüne alındığında bu kalabalık saatlerde toplu 

taşıma araçlarında etkili bir havalandırmanın sağlanması gerekmektedir. Fakat toplu 

taşıma araçlarında ki klima sisteminin sürekli olarak açık kalması yakıt tüketimini 

artırmakta ve sürücüler tarafından tercih edilmemektedir, aynı zamanda çoğu araçta 

manuel kontrollü klima sistemi olduğundan şoförlerin dikkat etmemesi neticesinde 

havalandırma zaten gerçekleştirilememektedir. Camların açılarak havalandırmanın 

sağlanması ise aracın aerodinamiğini bozmakta, yine yakıt tüketimini artırmakta ve 

yüksek hızlarda rüzgar çarpması nedeniyle yolcuları rahatsız etmektedir. Bu kapsamda 

hem enerji tasarrufu sağlamak hem de konforlu bir yolculukla birlikte hava yolu ile 

bulaşan virüslerin yayılımını minimize etmek için tasarladığımız bu projede araç içi 

sıcaklık, nem, hava kalitesi ve ses düzeyi anlık olarak ölçülerek gerekli görülen 

durumlarda havalandırma sistemi otomatik olarak açılmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Sunulan bu projede toplu taşıma aracı olarak şehir içi otobüs hattında çalışan bir araçta 

ölçüm yapılması planlanmıştır. Fakat hem ölçümleri takip edebilmek hem de sisteme 

gerektiğinde müdahale edebilmek adına araç içi ortamı sınıf ortamına benzer 

olduğundan sistem sınıf ortamında test edilmiştir.  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunulan prototipte kontrolcü olarak arduino uno mikrodenetleyici seti kullanılmıştır. 

Devrenin beslemesi 5V çıkışa sahip olan standart bir powerbank tarafından 

sağlanmıştır, fakat gerçek otobüs içerisinde kullanılırken besleme aracın aküsünden 

sağlanacaktır. Araç içi sıcaklık ve nemi ölçmek için DHT-11 sıcaklık ve nem 

sensöründen faydalanılmıştır. Hava kalitesini ölçmek için fiyat olarak uygun MQ-135 

hava kalitesi ölçüm modülü kullanılmıştır. Sınıf içi ses seviyesini ölçmek içinde 

Arduino gürültü/ses algılama modülü kullanılmıştır: bu modül ortamdaki ses seviyesi 

belirlenen eşik değerinin üzerine çıktığında dijital çıkış üretmektedir. Araç içi klima 

sistemini simüle etmek için arduinonun çıkışına bir fan ve röle modülü bağlanmıştır. 

Gerektiği zaman bu fan çalıştırılarak havalandırmanın sağlanabileceği gösterilmiştir. 

Ama gerçek uygulamada aracın klima sistemi direkt aktif edilecek ve havalandırma 

sağlanacaktır. Ayrıca değerleri çalışma esnasında görebilmek için LCD ekran 

konulmuştur. Projenin çalışmasında elzem değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Prototip Çalışmaları 

Şekil 2. Tasarım Blok Şeması 
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4. Yöntem 

İlk olarak proje temelli öğretim yönteminin ilk basamağı olan sorun tespiti ile 

çalışmamızı başlattık. Literatür taraması yapıldı ve veriler toplandı. Mevcut imkanlar 

dahilinde proje çözümüne yönelik algoritma ve işlem basamakları hazırlandı. Devre 

şeması şekilde ki gibi çizildi ve Tinkercad programında test edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip hazırlandı ve kodlaması Arduino programında yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarlanan prototipin bir ders saati süresinde ve devamındaki teneffüste çalışması 

neticesinde elde edilen sıcaklık, nem ve hava kalitesi değerlerindeki değişimler aşağıda 

Tablo-1’de gösterilmiştir. Tablodan da görülebileceği üzere sıcaklık değeri dersin 

ilerleyen dakikalarında artmış, teneffüs esnasında pencerelerin açılması ile düşmüştür. 

Benzer şekilde nem değeri dersin sonlarına doğru düşmüş teneffüsün başlaması ile 

Şekil 3. Tasarım Devre Şeması 

Şekil 4. Tasarım Prototipi 
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birlikte yükselmiştir. Hava kalitesi sensörü olarak kullanılan MQ-135 sensör modülü 

sülfür, benzen, duman ve diğer zararlı gazların (NH3, NOx, Alkol, CO2 vb.) bir veya 

birkaçını algıladığında çıkışında üretmiş olduğu analog gerilim değeri artmakta, buna 

bağlı olarak yazılımda hesaplanan ppm değeri de yükselmektedir. Bu da bize ortamda 

bulunan havanın kalitesinin azaldığını göstermektedir. Tablodan da görüleceği üzere 

dersin sonlarına doğru sınıf içerisinde ki karbondioksit oranı arttığından hava 

kalitesinde düşme görülmüştür.  

Prototipe bağlı, havalandırmayı simüle edecek olan fan yazılımda belirlediğimiz 

değerler olan sıcaklığın max. 24 derece, nemin min. yüzde 30 veya hava kalitesinin max. 

450 ppm değerine ulaştığı zamanlarda çalışmaktadır. Aynı zamanda ortamdaki ses 

seviyesi eşik değerin üzerine çıktığında fan çalışmaya başlamaktadır. Bu şekilde araç 

içinde kullanılması planlanan sistemimizin sınıf ortamında çalıştığı görülmüştür. 

 

Tablo 1.Sistem Ölçüm Sonuçları 

Saat Sıcaklık (℃) Nem (%) Hava Kalitesi (Ppm) 

08:30 22 32 440 

08:40 23 32 450 

08:50 23 30 460 

09:00 24 30 460 

09:10 20 36 420 

09:20 19 38 410 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür taraması yaptığımızda daha önce bu konuda yapılmış bir projeye veya ürüne 

rastlamadık. Genel olarak toplu taşıma araçlarında klima ve havalandırma sistemi 

manuel kontrollüdür ve projemizde ki gibi ortamda ki sıcaklık, nem, hava kalitesi ve 

gürültüyü ölçüp havalandırma sistemini devreye sokan bir ürün bulunmamaktadır. 

Sağlık açısından bir eksik yön tespit edilmiş olup bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca projenin tüm Arduino kodları bizim tarafımızdan yazılmıştır. Bu da projenin 

özgün yanlarındandır. Projemizle Tübitak 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışmasına katıldık ve Bölge Finallerine katılmaya hak kazanarak 28-31 Mart 

tarihleri arasında Bursa’da projemizi sergiledik. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüz teknolojisiyle projenin hayata geçirilmesi çok zor olmayacaktır. Projemiz 

maliyet açısından uygun bileşenler seçilerek tasarlanmıştır. Seri üretime geçilerek toplu 

taşımada kullanılabilecek bir tasarımdır. Prototip üzerinde yapılan denemelerde bütün 

sensörlerin sorunsuz çalıştığı ve uygulanabilir olduğu görülmüştür. Uygulama sırasında 

bütün adımlara dikkatli uyulduğu sürece herhangi bir sorunla karşılaşılacağını 

düşünmemekteyiz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet tablosunda belirtildiği üzere projemizin tahmini bütçesi 358 TL’dir. Projemiz 

az maliyet ile uygulanabilir bir projedir. Kullanılacak malzeme listesi, maliyet tablosu 

içerisinde yer almaktadır. 

Tablo 2.Maliyet Tablosu 

Kullanılan malzeme Maliyet (TL) 

Arduino Uno 148 

DHT-11 (Nem ve sıcaklık sensörü) 26 

MQ-135 (Hava kalitesi ölçüm sensörü) 44 

Gürültü/Ses algılama modülü 9 

Fan 37 

Röle 8 

NodeMCU 61 

BreadBoard 16 

Jumper (40’lı) 9 

TOPLAM 358 

 

 Projemizde kullanılacak malzemelerin fiyatları günlük bazda değişiklik 

gösterebilmektedir.  

Projemize ait zaman planlaması aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3.Proje Zaman Planlaması Tablosu 

Faaliyetin Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje takımının kurulması 

 

✓ 
 

    

Proje konusunun ve 

malzemelerinin 

belirlenmesi 

✓ 
 

✓ 
 

   

Proje takviminin 

hazırlanması 

✓ 
 

✓ 
 

   

Literatür taraması 
✓ 
 

✓ 
 

   

Verilerin toplanması ve 

analizi 

 ✓ 
 

✓ 
 

  

Düzenek kurulumu ve 
prototip yapımı 

  ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

Test edilmesi 
   ✓ 

 
✓ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz dünya genelinde ki tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabilir. Ayrıca virus 

yayılımının azaltılması hedeflendiğinden sadece toplu taşıma araçlarında değil, alışveriş 

merkezi, sinema, restoran, spor salonu gibi çoğunlukla kalabalık olan yerlerde de 

kullanılması planlanabilir. 

9. Riskler 

Sıcaklık ve nem parametrelerinin şehir ve mevsim bazında ayarlanması gerektiğinden 

uygun değerler girilemezse sistem çalışmasında aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca yalnızca 

gürültü seviyesi kontrol edilirse araçta kalabalık olması durumu dışında ki ortam 

gürültülerinin havalandırmayı aktif edebileceği düşünüldüğünden tüm sensörlerin 

entegre çalışmasının sağlanması şeklinde kodlanmıştır ve bu risk elimine edilmiştir. 

Risk matrisi Tablo 4’de verilmiştir. 

 

 Tablo 4.Risk Matrisi 

Risk Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 

Önleme/Uyarı/Çözüm Çözümden 

sonra 

riskin olma 

ihtimali 

Çözümden 

sonra risk 

seviyesi 

Elektronik devre 

elemanlarının 

arızalanması 

Olası Yüksek Devre elemanlarının 

kontrolü ve bakımının 

sürekli yapılması 

durumunda bu sorun 

ortadan kalkacaktır. 

Olası dışı Düşük 

Havalandırmanın 

yanlış zamanlarda 

açılması 

Olası Yüksek Şehir ve mevsim 

bazında ayarlamalar 

yapılmalıdır. Ayrıca 

tüm sensörler entegre 

çalışmaktadır, böylece 

risk ortadan 

kalkmaktadır. 

Olası dışı Düşük 
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