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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmada, günümüzde etkili olan Covid-19 salgının bulaş zincirini kırmak, salgının 
hızını yavaşlatmak adına önemli olan maskenin makine öğrenme yaklaşımı ile doğru ve 
eksiksiz bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti gerçekleştirilmiştir. 
 
Maske takmak, COVİD-19 dahil olmak üzere bazı solunum yolu viral hastalıklarının 
yayılmasını sınırlandırabilecek önleme tedbirlerinden birisidir. İnfluenza, grip benzeri 
hastalık ve insan koronavirüs çalışmaları tıbbi maske kullanımının bulaşıcı 
damlacıkların enfekte bir kişiden başka birine yayılmasını ve çevrenin bu damlacıklar 
tarafından potansiyel kirlenmesini önleyebileceğine dair kanıtlar sağlamaktadır. Toplu 
kullanım alanlarında maske kullanımı zorunludur. Tüm bu ikazlara rağmen maske 
kullanmayan vatandaşların olduğu bilinen bir gerçektir. Halka açık mekanlarda maske 
kontrolünün sağlanmasında insan gücüne ihtiyaç duyulmakta ve bu durum aksaklıklara 
neden olabilmektedir. Projemiz ihtiyaç duyulan insan gücünün azaltılması, kontrol 
esnasında geçen sürenin kısaltılması ve aksaklıkların giderilmesinde etkili olabilecektir.  
 

Projemiz herkesin kullanımına açık 
olarak hazırlamış olduğumuz web 
sitesi üzerinde piyasada bulunan 
sıradan kamera özelliklerine sahip 
herhangi bir bilgisayar ya da mobil 
cihaz yardımı ile maske kontrolü 
yapabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Buna ek olarak 
projemiz, Arduino bağlantısı 
sağlanarak turnike sistemi ile de 
entegre çalışabilmektedir. Makine 

öğrenmesi algoritmaları ile bir insana ihtiyaç duymadan görüntü işleme teknolojisi 
kullanılarak maske kontrolü yapılabilmesi, bunun sonucunda uyarı verebilmesi gibi 
özellikleri ile halka açık alanlarda maske kontrolü sağlamada yaşanan aksaklıkların ve 
sorunların giderilmesine olanak sağlayacaktır.  
 
Verisetinin oluşturulması ve 
sınıflandırma işleminin kolay bir 
şekilde yapılabilmesi için 
Teachable Machine uygulaması 
kullanılmıştır. Teachable Machine, 
web tabanlı yapay zekâ aracı olup 
görüntü, ses ve hareket modellerini 
eğitme ve sınıflandırma yapma 
imkânı sağlamaktadır. 
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Oluşturulacak veri modelini Maske Var, Maske Yok ve Boş olarak adlandırdığımız üç 
farklı sınıflandırma oluşturmaktadır. Belirtilen üç sınıflamaya yönelik fotoğraflar 
çekilerek sisteme yüklenmiştir. Teachable Machine eğitme modülü çalıştırılarak 
görüntüler makineye öğretilmiştir. Eğitme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen 
model ön izlemeye tabi tutulur ve model çalıştırılacağı Tensorlow.js formatına 
dönüştürülür. Bu aşamada Tensorflow.js tarafında oluşturulan Javascript kod parçası 
elde edilir. Web sitesi tasarımında HTML5 projesi Repl.it sitesi üzerinden 
oluşturulmuştur. Tensorflow.js de üretilen javascript kod kümesi web sitesi kodlarına 
eklenmiştir. Tensorflow.js de üretilen bulut model bağlantısı sağlanarak maske tanıma 
yapay zekâ sisteminin web ara yüzün çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Arduino 
Leonardo yardımı ile 
geliştirilen web sitesi 
üzerinden gelen verilerin 
okunması ve bu verilere 
Arduino’ya bağlı 
bileşenlerin çalışması 
sağlanmıştır. Gelen veriye 
göre bağlı ışıkların 
renkleri, sesli uyarı ve 
motorun hareketi ile 
kullanıcıya geribildirim 
verilebilmektedir. 
 

2. Problem/Sorun: 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada herkes üzerinde önemli bir etki oluşturmuştur. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün esas olarak enfekte bir kişi öksürdüğünde 
veya hapşırdığında tükürük damlaları veya sıvı parçacıkları yoluyla yayıldığını 
belirtmiştir. Dünya çapında sık sık yeni varyantlar ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle, maske takmak çok önemlidir. Maske kullanma, yayılmayı önlemeye yardımcı 
olmaktadır. Gerek Dünya Sağlık Örgütü’nün gerekse T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
önerdiği, akabinde zorunlu hale getirilip, maske kullanmayanların cezalara çarptırıldığı 
bir salgın sürecinden geçilmektedir. 
 
Toplu kullanım alanlarında maske kullanımı zorunludur. Tüm bu ikazlara rağmen 
maske kullanmayan vatandaşların olduğu bilinen bir gerçektir. Gündelik hayatın devam 
ettiği salgın sürecinde pek çok özel ve kamu kurumları aktif olarak çalışmaktadır. Aktif 
olarak çalışan bu yerlerde insan trafiği oluşmaktadır. Bu insan trafiğinde hijyen 
kurallarına dikkat etmeyen, maskeyi düzgün veya hiç kullanmayan vatandaşlar mevcut 
olmaktadır. Kural ihlalleri salgının yayılımında olumsuz yönde etkisini göstermektedir. 
Karantinada olması gereken bir kişinin kuralları ihlal ederek halka açık mekanlara 
gittiği, temasa geçtiği kişilere virüsü bulaştırdığı gibi birçok örneğe hemen hepimiz 
duymuşuzdur. Kural ihlalinin olabileceği düşünülerek kişilerin takip edilmesi ve 
denetlenmesi gerekliliği doğmuştur. Ancak insanların izlemesi ve kurallara uyup 
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uymadıklarının takibini sürdürmesi zor bir durumdur. Her bir kişiyi kontrol etmek 
yeterince kolay olamayacağı için teknolojiden yararlanılabileceği düşünülmüştür. 
 
Bu proje alışveriş merkezleri, restoranlar, tiyatrolar, marketler vb. gibi birçok halka açık 
yerde insanların kontrol edilerek geçişlerini sağlamak adına kullanılabilir. 
 

3. Çözüm  

 

Maske kullanımı zorunluluğu düşünüldüğünde maske kullanımı konusunda kural ihlali 
yapanların tespit edilmesinde, yanlış maske kullanımı durumunda kişilerin 
uyarılmasında kullanılabilecek olan projemiz salgın döneminde virüsün yayılmasının 
önüne geçmede yardımcı olabilecektir. Maske kullanımı konusunda ihmalsizliklerin 
olabileceği göz önüne alınarak, insanların halka açık mekanlarda kontrol edilmesi 
gerekebilmektedir. Burada bir insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Hem bu insan 
gücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırmak hem de o kişinin de sağlığını düşünerek kontrol 
işlemini yapan otonom bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
 
Bu kapsamda görüntü işleme metodları kullanılarak kişilerin maske kullanımlarına 
yönelik sınıflandırma yapılmış, yapay zeka modeli geliştirilmiştir. Bu model 
yardımıyla, maske durumu tespit edilebilmektedir. Elde edilen sınıflama tahmin sonucu 
bir ekran yardımıyla kullanıcıya görsel olarak gösterilebilmektedir. 
Ek olarak projemizde mikroişlemci bağlantısı kurularak bu tahmin bilgisine bağlı sesli, 
ışıklı ve hareketli olarak kullanıcıya geribildirim verilmesi sağlanmıştır. Eğer maskenin 
yanlış ya da takılmadığı durumlarda kırmızı ışık, uzun bip sesi ve servonun kapanma 
hareketi ile kullanıcıya uyarıda bulunulmuştur. Doğru maske kullanan kişilerde beyaz 
ışık bildirimi ve servonun açılma hareketi ile kişinin geçişine izin verilebilmektedir. 
Gelen görüntüde tespit edilemeyen durumlarda ise ışıkların sönüp servonun kapalı 
olması sağlanmıştır. 
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4. Yöntem 

Son yıllarda birçok araştırmada görüntü işleme ile sınıflandırma işlemi kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalarda farklı sınıflandırma algoritmaları 
kullanılabilmektedir. Bu algoritmaların kullanılmasında güçlü bilgisayar donanımlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer çalışmaların artırılmasına yönelik; donanım ve üst düzey 
kodlama bilgisi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullanımı kolay uygulamalar 
geliştirilmiştir. Bu uygulamalara Teachable Machine uygulaması örnek verilebilir.  
 

Maske kontrolünün sağlanmasında 
verisetinin oluşturulması, verilerin 
işlenmesi, sınıflandırma modelinin 
oluşturulması, performansının 
değerlendirilmesi ve tahmin işleminin 
yapılmasında Teachable Machine 
uygulamasından yararlanılmıştır. Kolay 
kullanım ve hızlı hesaplama kabiliyeti 
göz önüne alınarak bu uygulamanın 
kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
Üç farklı sınıf oluşturulmuş ve bu sınıflar 
altında, sınıfa uygun görüntüler 
çekilmiştir. Çekilen görüntüler sınıfa göre 
etiketlenerek kaydedilmiştir. Farklı maske 
renk ve türleri düşünülerek maske var 
sınıflandırması için imkanlar 
doğrultusunda fazla görseller çekilerek 
veriseti güçlendirilmiştir.  
Aynı şekilde maskenin çenede olması gibi yanlış maske kullanım durumları göz önüne 
alınarak maske yok sınıflandırılmasında farklı açılardan görseller çekilerek veriseti 
güçlendirilmiştir.  
Herhangi bir insanın olmadığı durumlarda boş etiketi okuması yapmaktadır. Bu etiket 
için kameranın konumlandırılacağı yer düşünülerek görsellerin zenginleştirilmesi 
gerekebilmektedir. 
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Veriseti oluşturulduktan sonra Teachable Machine uygulaması içerisinde modelin 
eğitilmesi sağlanmıştır. Teachable Machine içerisinde Tensorflow kütüphanelerinden 
Keras kütüphanesinden yararlanılarak sınıflandırma işleminin yapılması 
sağlanmaktadır. Bu aşamada makine öğrenmesi algoritmalarının zorluk derecesine bağlı 
olarak Teachable machine uygulaması üzerinden bu işlemler yapılmıştır. Modelin 
eğitimi sonrasında elde edilen performans değerlerinin yüksek çıktığı görülmektedir. 
Bunun nedeni verisetinin yalnızca bizim tarafımızdan yüklenen görsellerden oluşması 
diyebiliriz. Projenin yaygınlaşması ile tüm kullanım alanlarında verisetinin 
zenginleştirilmesi sağlanabileceği düşünülmekte bunun sonucunda gelecekteki 
çalışmalara ışık tutabilecektir. 
 
Web sitesinin oluşturulmasında Repl.it platformu üzerinde HTML5 projesi 
kullanılmıştır. Web sitesinin alan adı ve sunucuya ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi 
sebebiyle bu platform tercih edilmiştir. 

 
Oluşturulan modelin tensorflow javascript kodları ile herhangi bir web sitesi içerisinde 
tahmin yapabilmesi mümkündür. Projemizde bu kodları kendi tasarlamış olduğumuz 
web sitesine ekleyerek, sitemiz içerisinde sınıflandırma işleminin yapılması 
sağlanmıştır. Sınıflandırma sonrasında elde edilen tahmin ekrana yazdırılmaktadır.  
 
Aynı zamanda web sitesinde yazdırılan tahmin bilgisi USB haberleşme özelliğine sahip 
olan Arduino Leonardo üzerinden okumak mümkündür. Web sitesi ile mikroişlemci 
haberleşmesi sağlanabileceği düşünülerek kullanıcılara maske kullanımına yönelik 
sesli, ışıklı ve hareketli geribildirim verilebileceği düşünülmüştür. Arduino kodlarında 
gelen bilgi durumuna bağlı olarak kendisine bağlı bileşenlerin çalışması 
değiştirilmektedir. İlerleyen aşamalarda Arduino ile haberleşebilecek bir turnike sistemi 
ile kurulumunun yapılması ve halka açık mekanlarda kullanılabilir hale gelmesi 
sağlanacaktır. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla günlük hayatta birçok soruna çözüm önerisi 
bulabilmemiz mümkündür. Özellikle yapay zekanın tıp alanında gelişimi tanı tedavi 
sürecinde etkisini göstermektedir. Derin öğrenme sayesinde görüntü işleme sistemleri 
giderek daha iyi sonuçlar verebilmektedir. 
 
Projemiz yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Web 
sitemizin ve modelimizin herkese açık olması diğer geliştiricilerin de yararlanarak daha 
iyi ürünler ortaya koyabilmelerine destek sağlayabilmektedir.  
 
Sıcaklık kontrolü yapan dezenfektan tünelleri gibi benzer çalışmalar farklı ülkelerde 
görülmektedir. Görüntü işleme gibi işlemlerde güçlü donanım gereksinimlerine gerek 
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kalmaksızın yapay zeka çalışmaları yapabileceğimiz platformların artırılması ve 
kullanılmasıyla ülkemizde yapay zeka çalışmaları da artış gösterebilir. 
 
Web sitesi üzerinde sınıflandırma işlemi sonucunu yazdırılmasına yönelik çalışmalar 
olsa da Arduino ile haberleşmesine yönelik benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Öğrencilerin yapay zeka çalışmaları, web sitesi tasarımı ve robotik kodlama konularında 
ilgilerini çekebilecek, kendi yazılımını geliştiren yerli yazılım kullanan bir neslin 
gelişimine de katkı sağlayabilecektir. 
 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hali hazırda kullanılabilir haldedir. Mevcut durumda standart kamera 
özelliklerine sahip cihazlar aracılığıyla maske kontrolü yapılabilir ve mikroişlemci ile 
sesli, ışıklı geribildirim verebilmektedir. Projemizin kullanımına yönelik turkine sistemi 
ile bağlantısı gerçekleştirildiği takdirde halka açık birçok mekân girişinde 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz en az maliyet ile gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. Google Teachable 
Machine ücretsiz olarak kullanıma açıktır. Ayrıca projenin web ara yüzü için yine 
ücretsiz bir web editörü ve tümleşik geliştirme ortamı “repl.it” platformu kullanılmıştır. 

 
Bütçe Kalemleri Adet Tutar (TL) 

Maskeler (farklı renk ve kumaşlarda) 50 25 TL 

Arduino Leonardo 1 75 TL 

Arduino Bileşenleri 

LED 4 5 TL 

Buzzer 2 5 TL 

Servo Motor 2 50 TL 

 Motor Sürücü Kartı 1 25 
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İş Paketi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Kaynak Tarama 
  

 
  

Maske fotoğraflarının 
çekilmesi 

  
 

  

Teachable Machine Eğitimi 
  

 
  

Ön izleme ve modelin 
çıkarılması 

  
 

  

Tensorflow Relp.it 
platformuna aktarma 

  
 

  

Yapay zekâ uygulamasının 
test edilmesi 

  
 

  

Arduino bağlantılarının 
yapılması 

  
 

  

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ve sokağa çıktığında maske takma 
tedbiriyle yükümlü olan herkes içindir. Ve bu hedef kitleyi seçmemizin sebebi ise bu 
projenin hedef kitlemize dahil herkes için faydalı olabileceğidir. 
Projemiz tüm halka açık mekanların girişinde kurularak kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

 
9. Riskler 

Geliştirilen yapay zeka modelinin veriseti yetersizliğine karşı doğru tahmin yapmama 
riski bulunmaktadır. Bu sorun verisetinin zenginleştirilmesi ile giderilebilir. Mekan 
girişlerinde kullanılması halinde yoğunluk oluşması durumunda doğru analiz işlemi 
yapamayabilir. Bunun önüne geçmek için düzenli sıra hattının oluşturulması 
gerekebilir. 
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