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1.      Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Covidify Akıllı Saat projesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün etki 

ettiği vakaların tespitinin 

kolaylaştırılması amaçlandı. 

Pandeminin en kısa sürede son 

bulmasının vakaların çabuk tespit 

edilmesine bağlı olduğuna dikkat 

çekildi. Bu projede Covid-19’un en 

yaygın belirtilerinden biri olan 

yüksek ateş belirtisine dayanarak 

vakaların erken tespit edilebilmesi 

amaçlanmıştır. Bu önemli gerçeğe 

bağlı olarak Covidify Akıllı Saat 

projesi hayata geçirildi.                                                    Resim 1: Akıllı Saat                                                                                                 

Tasarlanan akıllı saat; ateşi doğru bir biçimde ölçebilme ve depremde enkaz altında 

kalıp sesini duyuramama durumları için ses çıkarabilme özelliklerine sahiptir. Konulan buzzer 

ile deprem sonrası enkaz altında kalan insanların yerlerinin tespitini kolaylaştırmak 

amaçlandı. Salgın ile mücadele yönüyle ise saat, kalabalık kitlelerin bulunduğu ve kablosuz 

bağlantı alanına (Wi-fi) sahip kurumlarda kullanılmak amacıyla tasarlandı. Saat, kurumun 

ağına bağlı olarak çalışmakta ve aldığı sıcaklık verisini anlık olarak algılayarak her kişi için 

farklı bir IP adresine göndermektedir. Bu sitede kişinin sıcaklık verisi bulunmakta, sıcaklık 

değeri 37,5 ℃’nin üstüne çıktığında kişinin adı ve soyadı belirerek IP adresini kontrol eden 

kişilerin fark etmesi sağlanmaktadır.  

Projenin tasarımı SolidWorks programı üzerinden, yazılımı Arduino programı 

üzerinden yapıldı. Saatin dış aksamı 3D yazıcıdan üretilip elektronik kısmı tamamlandı. 

Yazılımı da yüklendikten sonra verilerin gönderildiği IP adresleri hazırlandı. Proje 

tamamlandıktan sonra ateş ölçer ile saatin ölçtüğü değerler kıyaslanarak verilerin tutarlı 

olduğu görüldü.  

2.      Problem/Sorun: 

Corona virüsler (CoV), tek zincirli RNA’ ya sahip, insanlara ve hayvanlara enfekte 

olabilen virüslerdir. Hafif düzeyli soğuk algınlığına sebep olabileceği gibi SARS-CoV, 

MERS-CoV ve Covid- 19 gibi ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilen 

çeşitleri de vardır [1].  SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum  Sendromu Corona Virüsü-2) ilk 

olarak 2020 Aralık ayının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.  “Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) Coronavirus Hastalığı 2019 (Covid-19) olarak adlandırmıştır.”“Covid-19 

hızla 114 ülkeye yayılıp 11 Mart 2020 tarihinde 4000’den fazla insanın ölümüne yol 

açmasıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen pandemi olarak ilan edilmiştir [2 ].”   

 

İnsanlar üzerinde çeşitli tepkiler veren Covid-19; genellikle yüksek ateş, boğaz ağrısı, 

baş ağrısı, öksürük, halsizlik, burun akıntısı, nefes darlığı, kas ve eklem ağrısı, koku ve tat 
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alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilere sebep olur [3]. “30 Ocak’ta The Lancet dergisinde 

yayımlanan ve yaklaşık 100 kişinin katılımıyla yapılan çalışmaya göre en yaygın 

semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğu tespit edildi. Vakalar ciddileştikçe 

enfeksiyon ağır solunum yolu yetmezliğine, zatürreye, böbrek yetmezliğine hatta ölüme neden 

oldu [4].”  Bu belirtiler insandan insana farklılık gösterebilir.  

 

24.06.2021 tarihi itibariyle dünya çapında 179.241.734 kişi hastalığa yakalanmış, 

3.889.723 kişi hayatını kaybetmiştir [5]. Covid-19 kişiden kişiye enfekte olabilen bir virüs 

olduğu için ne yazık ki virüsün yayılımı kontrol edilememektedir. Bu nedenle virüse 

yakalanan kişinin tespiti bu durumda çok önemlidir.  

 

Akıllı saat ve giyilebilir teknolojinin Covid-19 vakalarının tespitinde kullanılabileceği 

yönünde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada  akıllı saat takılan 5300 kişi 

incelenmiş, bu gruptan 32 kişinin enfekte olduğu akıllı saat verilerine bakılarak erkenden 

tespit edilmiştir.  Bu araştırma sonucunda akıllı saatlerin tespit edebildiği nabız, ateş, adım 

sayısı ve uyku verilerinin Covid-19 vakalarının erken tespitinde kullanılabilecek önemli 

etkenler olduğu tespit edilmiştir [6]. 

 

Son birkaç yıl içinde ülkemizde yaşanan depremler ve sonuçları halkımızı korkutmuş 

ve önlemler almaya itmiştir. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması sırasında enkaz 

altındaki vatandaşların yüksek ses çıkarmaları yerlerinin tespit edilmesi için çok önemlidir. 

Örneğin Elazığ depremi sonrasında enkaz altında kalan anne ve 2.5 yaşındaki kız çocuğu, 

annenin enkaz altından yükselen sesi sayesinde fark edilmiş ve kurtarılmıştır [7].  Ancak her 

insan sesini duyurabilecek durumda olmayabilir. Enerjilerinin tükenmesi, yüksek ses 

çıkaramamaları gibi  nedenler onların hayatına mal olabilmektedir. Bu yüzden son 

zamanlarda uzmanlar, deprem anında yüksek ses çıkaran telefon uygulamaları ve düdüklerin 

önemini daha çok vurgulamaktadır. Ancak enkaz altında telefona ve düdüğe ulaşmak 

mümkün olmayabilir.  Bu ve bu gibi durumların önüne geçebilmek için afet anında yüksek 

ses çıkarabilen bir sensör konuldu.  

3.      Çözüm 

3.1. Proje Fikrinin Oluşması 

2020 yılında meydana gelen depremler ve Covid-19 salgını insanlığa birçok açıdan 

zorluk yaşattı. Proje konusu ve içeriği hakkında yapılan araştırmalar ve edinilen fikirler 

doğrultusunda yüksek ateş belirtisi görülen öğrencinin fark edilip hızlıca kişiyi izole etmek ve 

enkaz altında kalan insanların bulunduğu yerin tespiti için yükses ses çıkarması amaçlandı. 

 

Proje hem saat özelliği sayesinde günlük hayatta her zaman kullanılabilecek hem 

içinde bulunduğumuz salgın döneminde enfekte kişileri tespit etmede kolaylık sağlayacak 

hem de olası bir deprem durumunda ses çıkararak belki de enkaz altında kalan bir insanın 

hayatının kurtulmasını sağlayacaktır. 
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3.2. Projenin Yapım Aşamaları 

 

Proje kapsamında ateş ölçebilen ve deprem gibi olaylarda ses çıkararak insanların 

hayatlarını kurtarabilecek bir akıllı saat geliştirildi. Geliştirilen akıllı saat ile Covid-19’un 

yaygın belirtilerinden biri olan yüksek ateş verisine dayanarak vakaların erken tespiti ve buna 

bağlı olarak bulaş oranının azaltılması amaçlandı. Bu fikirler doğrultusunda projenin 

tasarımına ve yazılımına başlanıldı. 

 

3.2.1. Tasarımının Yapılması 

 

Proje içerisinde kullanılacak olan elektronik malzemelerin ebatları tespit edilerek bu 

parçaların içerisine düzgün bir şekilde yerleştirilebilecek şekilde saatin ve dış aksamının 

tasarımı SolidWorks programında gerçekleştirildi (Resim 2). Fritzing programında elektronik 

devre şemasının çizimi yapıldı (Resim 3). 

 
Resim 2: Saatin SolidWorks Tasarımı 

 
     Resim 3: Devre Şeması 
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3.2.2. Saatin İmalatı 

 

Okulumuzda bulunan  3 boyutlu yazıcılar ile saatin dış aksamının imalatı yapıldı. 

NodeMCU, OLED Ekran, switch, buton, şarj ünitesi, buzzer, batarya gibi elektronik 

malzemeler temin edildi. Elektronik malzemeler Resim 2’deki tasarıma uygun bir şekilde 

yerleştirildi ve bağlantıları gerçekleştirildi (Resim 4). Dış aksam üzerinde gerekli 

düzenlemeler yapıldı ve saatin imalatı gerçekleştirildi (Resim 5). 

 

 
Resim 4: Saatin İç Bölümü                  Resim 5: Saatin Dış Kısmı 

 

3.2.3. Yazılımın Planlanması 

 

Yazılımın planlaması yapıldı ve Resim 6’daki akış şeması oluşturuldu. Bu şemaya 

uygun olarak Arduino programı üzerinden saatin yazılımı yapıldı ve saate yüklendi.  

 
Resim 6: Akış  Şeması 
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4.      Yöntem 

4.1. Projenin Çalışma Prensibi 

 

 Projenin 1. versiyonu ortak ağ bulunan her kurumda bulunan kişilerin kullanabileceği 

giyilebilir akıllı saat olarak tasarlandı. Kuruma bağlı kişilerin kurum Wi-fi ağına 

bağlanmasıyla akıllı saat etkinleşir ve ekran açılır. Ekranda internetten alınan bilgiler 

dahilinde güncellenen tarih ve saat bilgisi bulunmaktadır. Saat üzerinde bulunan NTC 

sensöründen anlık sıcaklık verileri ölçülmektedir. Alınan veriler kurumun sitesinde yalnızca 

yönetimin görebildiği her saat için ayrı IP adresine aktarılmaktadır. Bu sitede vücut sıcaklığı 

verisi görülür (Resim 7). Bu veriler internet sitesinde sürekli olarak güncellenmektedir. 

Kişinin vücut sıcaklığı 37.5 ℃’ye çıktığında sitede yönetim tarafından fark edilmesi için 

kişinin adı ve soyadı da ortaya çıkmaktadır. Saat maksimum 1 saat batarya gücü ile 

çalışmaktadır. Bataryadan alınan güçle saat ekranı açılmakta, ancak tarih, saat ve vücut ısısı 

ölçümü için okul internetine bağlı olması gerekmektedir. Buzzerdan ses gelmesi fonksiyonu 

için internete bağlı olmak gerekmemektedir. Saatte güç tasarrufu butonu da bulunmaktadır. 

Bu butona basıldığında ekran 5 saniye sonra kapanmaktadır.  

 

    
Resim 7: Covidify Takip Sistemi 

 

4.2. Bulgular ve Sonuçlar 

                                                                 

Tablo 1: Deneysel Bulgular 

Proje tamamlandığında 

saatin sıcaklık değerlerinin 

kontrolü için Resim 8’de 

görüldüğü üzere dijital ateş ölçer 

ile kontroller yapıldı. Saatin 

ölçtüğü sıcaklık değerinin 

doğruluğunu tespit etmek için 

saatin verisi ile ateş ölçerin 

verdiği sıcaklık değeri 

kıyaslandı. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. İki cihazın verilerinin uyuştuğu 

gözlemlendi.  

Proje ilk etapta okul ortamına uygun olarak tasarlandı ve gerekli testler bu ortamda 

yapıldı. Okuldaki öğrenciler tarafından saat denenerek başarılı bir şekilde çalıştığı ortaya 

konuldu. Cihaz açma düğmesine basıldıktan sonra açılarak okul Wi-fi ağına bağlandı. Ağa 

bağlanan cihaz belli aralıklarla vücut sıcaklığı verilerini alıp her saat için farklı IP adreslerine 
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sıcaklık verilerini gönderdi. Bu verilerin sınıf öğretmeni tarafından kontrol edilmesiyle 

yüksek ateş belirtisi gösteren öğrencilerin en kısa sürede izole edilebilmesi sağlandı.  

 

Resim 8: Sıcaklık Verilerinin  Karşılaştırılması 

5.      Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Pandemi döneminde virüsün yayılmasını kontrol edebilmek adına çeşitli icatlar 

yapıldığı görülmüştür. Virüs öldüren ışık, ateş ölçer yüzük, sosyal mesafeyi korumak için 

geliştirilen robot gibi birçok icat bu amaç altında ortaya çıkmıştır. Ülkemiz dahilinde 

bakıldığında akıllı saat tipi bir icadın olmadığı görülmektedir.  

 

Halihazırda bulunan birçok akıllı saat vardır. Ancak projemiz hem kendi 

imkanlarımızla yaptığımız yerli ve milli bir proje olması hem de pandemiyle mücadele için 

yapılan bir proje olması yönüyle diğer projelerden ayrılmaktadır.  

6.      Uygulanabilirlik      

    Projenin ilk versiyonu halihazırda hayata geçirilmiştir. Malzeme listesinde yer alan 

malzemeler, saatin sanal ortamda oluşturulan tasarımına uygun olarak bir araya getirilmiştir. 

Maliyet tablosunda da görüleceği üzere Covidify akıllı saatin fiyatı çoğu vatandaşın 

karşılayabileceği düzeydedir. Seri üretime geçilmesi saatin maliyetini daha da azaltacaktır. 

Seri üretime geçilmesi halinde akıllı saatin dış görünüşü de iç komponentlere uygun biçimde 

kişiselleştirilebilir. 

 

    Salgın sürecinde kurumlarda aktif olarak bulunan kişilerin her birinin bu saati takması 

pandemi sürecinin kontrol altına alınması noktasında hayati öneme sahiptir. Kurumlar, 

bünyelerinde çalışan sayısı kadar saati temin edip sürekli takılmasına teşvik etmelidir. Herkes 

tarafından saatin takılmaması sıcaklık verisi akışını kesecek ve olası bir yüksek ateş vakası 

görüldüğünde fark edilmesini çok zorlaştıracaktır. 
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7.      Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 7.1. Maliyet Hesabı 

 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere saatin maliyeti ortalama 90.97 ₺ tutmaktadır. Seri 

üretimle üretildiği takdirde fiyat daha da düşecektir. Böylece halkın büyük bir kesiminin 

kendi imkanlarımızla yaptığımız yerli ve milli saate ulaşabilme imkanı artacaktır.  

 

Tablo 2: Maliyet Hesabı 

 
 

 7.2. Proje Zamanlaması 

 

Proje süresince yapılan işler ve bu işlerin aylara göre dağılımı Resim 9’da verilmiştir. 

 

Resim 9: Proje Zamanlaması 

 
 

7.3. Kullanılacak Malzeme Listesi 

 

Tablo 3: Kullanılan Malzemeler 

Parça 
Ne için Kullanıldığı 

NodeMCU 

   Sıcaklık verisini kontrol edip internete gönderme ve 

ekrana yazdırma, switch’lerin ve butonun işlevini yerine 

getirmesi gibi amaçlar için kullanıldı. 
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OLED Ekran 

  Saat ,IP ve sıcaklık verilerini göstermek için kullanılan 

araçtır. 

NTC 

      Sıcaklık ölçümünü yapan devre elemanıdır. 

Push Buton 

 Saati uyku moduna almak için kullanılır. 

Switch 

    İki farklı switch’ten biri aralıksız bir şekilde ses 

çıkarmasını sağlarken ikincisi saatin açılıp kapanmasını  

sağlar. 

8.      Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):        

Proje bir kurumda çalışan, okuyan her kişiye hitap eder. Örnek olarak okulda bulunan 

hizmetli, öğrenci, öğretmenler ve idarenin her birinin kullanımına uygundur. Kurumlarda 

işlerin aksamasına sebep olacak karantina sürecini yaşamamak için kurum içindeki herkesin 

sürekli kullanımı önemlidir. 

 9.      Riskler 

 9.1. Risklerin Belirlenmesi ve Analizi 

 Projeyi olumsuz anlamda etkileyebilecek riskler tablo 4’ te bulunan Olasılık ve Etki 

matrisinde verilmiştir.  

 

                      Tablo 4: Olasılık ve Etki Matrisi 
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  9.2. Risk Yönetimi 

 Proje süreci boyunca karşılaşılabilecek riskler analiz edilmiştir ve bu sorunlara karşı B 

planları Tablo 5’ te verilmiştir. 

 

Tablo 5: Riskler ve B Planları
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