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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Covid-19 salgını nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde 

pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 virüsünün, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya 

konuşmayla ortaya saçtıkları damlacıkların başka bireyler tarafından temasla alınıp ağız, 

burun ya da gözlerine götürülmesiyle bulaştığı kanıtlanmıştır. Diğer yandan yapılan bazı 

çalışmalarda Covid-19 virüsünün belirli şartlar altında, düşük ya da yanlış havalandırmaya 

sahip kapalı mekânlarda, 1.5 metrelik sosyal mesafeye rağmen havada asılı kalarak bulaşa 

neden olduğundan bahsedilmektedir.   

Bunun yanı sıra son dönemde yapay zekâ çalışmaları hız kazanmış, görüntü üzerinden elde 

edilen veriler doğrultusunda yapılandırılan sistemler inşa edilmeye devam etmektedir. 

Covid-19’a karşı da farklı çalışmalar ortaya konmuştur.  Fakat çok katlı konut ve iş 

yerlerinde kullanımı hala devam etmek zorunda kalınan asansör sistemleri için bulaş riskleri 

kanıtlanmış olmasına rağmen, henüz bütüncül bir hijyen çözümü ortaya konulmadığı 

gözlemlenmiştir. Ortaya konan çalışmaların da insandan insana hapşırma, konuşma ve 

öksürme gibi damlacık yolu ile bulaşı engelleyecek bir çözüm olmadığı gözlemlenmiştir. 

Projemizde, tespit edilen asansör bulaş riskleri göz önüne alınarak bütüncül bir hijyen 

sistemi ortaya konmak istenmiştir. Öncelikle asansör içerisinde kullanılan havalandırma 

sistemine yeni bir bakış açısı getirilerek laminer akım havalandırma yöntemi kullanılmıştır. 

Hazırlanan laminer akım sistemine yapay zekâ teknolojisi dâhil edilerek, asansörü kullanan 

kişi sayısının kontrolünün geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo ölçümüyle değil, 

binen kişi sayısının yapay zekâ tarafından sayılmasıyla tespiti sağlanmıştır. Sisteme sesli 

uyarı eklenerek, kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması için sesli olarak 

uyarılıp risklerin minimuma indirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra havalandırma 

sisteminin çalışma hızı da yapay zekâ tarafından tespit edilen kişi 
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sayısıyla düzenlenerek, sistemin enerji tasarrufu yapması sağlanmıştır. Projemiz 52. 

Tübitak lise öğrencileri araştırma proje yarışmasında Teknolojik Tasarım kategorisinde 

Türkiye 2.’liği kazanmıştır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Pandemi ilanıyla birlikte Türkiye’de ve dünyada kişilerin zaruri nedenlerle bulunmak 

durumunda olduğu mekânlarda (iş yerleri, okullar… vb.) öncelikli geçici yasaklarla toplu 

halde bulunmaları engellenmiştir. Fakat bu durumun ekonomiyi kötü yönde etkilemesi ve 

Covid-19’un bir süre daha hayatımızda olacak olması bizi farklı düzenlemelerle kişilerin 

yeni normal düzende hayatlarına devam edebilmesi fakat bulaşların da engellenebildiği 

sistemleri hazırlamaya yöneltmiştir.  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Yapay Zekâ 

çalışmaları hız kazanmış, görüntü üzerinden 

elde edilen veriler doğrultusunda yapılandırılan 

sistemler inşa edilmeye devam etmektedir. 

Pandemi döneminde yapay zekâ ile sosyal 

mesafe ölçümleri ve maske takip programları 

gibi yazılımlarla uyarı sistemleri ortaya 

konmuştur.  Fakat çok katlı konut ve iş 

yerlerinde kullanımı hala devam etmek zorunda 

kalınan asansör sistemleri için bulaş riskleri 

kanıtlanmış olmasına rağmen, henüz bütüncül bir 

hijyen çözümü ortaya konulmadığı 

gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalardan biri kat düğmelerini elle değil ayak kullanarak 

basılabilecek pedala çevirerek kullanılması olduğu görülmüştür (Şekil 1). Ancak bu 

sistemin, insandan insana konuşma ve öksürme gibi damlacık yolu ile bulaşı engelleyecek 

bir çözüm olamamıştır.  

Diğer bir çalışma IGV adlı firma 

tarafından UV (Ultraviole) ışığı ile 

asansör ortamının strelize ederek 

hijyen sağlamaya çalışan bir sistemdir 

(Şekil 2) (IGV, tarih yok). UV 

ışınlarına çok fazla oranlarda maruz 

kalınmasının biyolojik zarar verici 

olması nedeniyle (Mutlu, B., Toros, H. 

ve Şen, O., 2003) bu sistem asansör 

boş iken devreye giren bir sistem 

olarak yapılandırılmıştır. Yine 

birden fazla insanın aynı anda 

kullanımı esnasında 

gerçekleşebilecek bulaşı 

engelleyecek bir sisteme sahip olmadığı anlaşılmaktadır.  

Şekil 1. Kat seçim pedalları 

Şekil 2. IGV firmasının UV 

ışığı ile strelize edilen kabin 

Şekil 3. Asansör 

havalandırma sistemi 
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Günümüzde asansör sistemlerinde kullanılan havalandırma yapıları incelendiğinde, kabin 

üzerinden bir fanla içeriye havanın pompalanarak, kabin içerisindeki boşluklardan aynı 

havanın çıkması prensibine dayandığı görülmektedir (Şekil 3). Bu sistemde havada askıda 

kalabilen Covid-19 virüsü, oluşan türbülanslı hava akımı nedeniyle savrularak içeride 

bulunan sağlıklı kişilerin göz, burun ve ağzına temas ederek büyük bir risk oluşturacaktır. 

 

3. Çözüm  

Günümüzde kapalı mekânların (asansör, oda, 

ofis… v.b.) havalandırması için kullanılan 

sistemlerde ortama bir noktadan yüksek hava 

akımının iletilmesi ve bulunan boşluklardan 

havanın kendiliğinden çıkması üzerine 

yapılandırılmıştır. Fakat bu durum ortamda hava 

hareketlerinin türbülanslı, düzensiz ve rastgele 

gerçekleşmesine neden olmaktadır (Şekil 4).  

Havadaki mikroorganizma değerinin minimumda 

tutulması gereken ortamlarda (ameliyathane, 

genetik ve biyoloji laboratuvarları… vb.) kullanılan 

havalandırma yöntemi ise laminer akımdır 

(Şekil 4). Laminer akım, düzgün akış adı verilen 

ve hava akışının bir çizgi halinde gerçekleştiği bir havalandırma yöntemidir. Birbirine 

paralel olan bu akım çizgilerinin her noktasında havanın hızı sabittir ve ortamdaki toz 

zerrecikleri, mikroorganizma ve virüs gibi partiküllerini savurmadan yere itmektedir. 

(Süngü, A., 2007). Projemizde, tespit edilen asansör bulaş riskleri göz önüne alınarak 

bütüncül bir hijyen sistemi ortaya konmak istenmiştir (Şekil 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaya konan sistemin çözümleri ise aşağıdaki gibidir; 

 Öncelikle asansör içerisinde kullanılan havalandırma sistemine yeni bir bakış açısı 

getirilerek laminer akım (dikey akım) havalandırma yöntemi kullanılmıştır.  

Şekil 4. Türbülanslı ve Laminer Akım 

“Kabindeki  Kişi 

Sayısı” tespiti 
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Yapay Zekâ Modeli 
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Sistemi 

Şekil 5. Yeni nesil asansör havalandırma sistemi 
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 Hazırlanan laminer akım sistemine yapay zekâ teknolojisi dâhil edilerek, asansörü 

kullanan kişi sayısının kontrolünün geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo 

ölçümüyle değil, binen kişi sayısının yapay zekâ tarafından sayılmasıyla tespiti 

sağlanmıştır.  

 Sisteme sesli uyarı eklenerek, birden fazla kişinin asansörü kullanması durumunda 

kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması için sesli olarak uyarılıp 

risklerin minimuma indirilmesi sağlanmıştır.  

 Havalandırma sisteminin çalışma hızı da yapay zekâ tarafından tespit edilen kişi 

sayısıyla düzenlenerek, sistemin enerji tasarrufu yapması sağlanmıştır. 

Projemizin akış diyagramı Şekil 6’da görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Projemizin akış diyagramı 

 

4. Yöntem 

4.1.Protipin hazırlanması 

İlk prototipimiz hazırlanırken karton 

malzeme ve dakota ile farklı tasarımlar 

denenmiştir (Şekil 7a ve 7b). Başarılı bir 

laminer akım yakalandıktan sonra pleksi 

malzeme kullanılarak tasarım yenilenerek 

görsel olarak güçlendirilmiştir. 

Hazırlanan son prototipin tasarım 

detayları Şekil 8’te 

görüntülenebilmektedir.  

 

 

HAYIR 

EVET 

Başla 

Bitir 

 Kişi Sayısını 

Belirle 

 
Kişi Sayısı 
2’den Fazla  

Mı? 

 Sesli Uyarı 

Ver! 

 Düşük Seviyede 

Akımı Başlat 

Yüksek Seviyede 

Akımı Başlat 

 

 

Şekil 7a ve 7b. 1. Prototip 
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Laminer akımın sağlıklı gerçekleşebilmesi için önemli olan unsurun üstten akım sağlayan 

fandan (Cpu fanı) (1) çıkan havanın direk olarak kabine verilmemesi gerekliliği idi. Çünkü 

pervane döndüğü zaman, kanatların ucuna yakın kısımlar, göbeğe yakın kısımlarından daha 

büyük bir daire çizer, bundan dolayı süratle hareket etmesine ve göbeğe yakın kısımlardan 

daha yüksek hava akımı üretmesine neden olmaktadır. Bu dengesiz hava akımının direkt 

olarak kabine verilmesi türbülanlı akıma neden olmaktadır (Soyugüzel, T., tarih yok).  

Üretilen bu dengesiz hava akımının laminer bir akıma dönüştürülebilmesi için hazırlanan 

tampon bölgede  (2) hava akım basıncının dengelenmesi sağlanmaktadır. Hazırlanan tampon 

bölge ile basınç dengelendikten sonra yanlardan bırakılan boşluklardan akımın hepa filtre 

(4) üzerinde birikmesi burada yükselen hava basıncıyla birlikte filtrenin küçük deliklerinden 

aynı süratle paralel bir şekilde kabine inmesi sağlanmaktadır (4). Kabin kenarlarından 

bırakılan boşluklardan ortamdaki kirli hava itilmektedir (5). Kabinin alt bölümüne 

yerleştirilen çekici ikinci fan ile kirli hava kabin ortamından çekilerek dışarıya atılmaktadır 

(6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Laminer akım ve türbülanslı akım partikül karşılaştırma deneyi 

Havalandırma sistemlerinde kullanılan laminer akım ve türbülans 

akımın ortamdaki partikülleri nasıl etkilediği yönünde daha önce 

yapılan bir çalışmadan yararlanılmış ve aynı deney tekrarlanmıştır. 

(Süngü, A., 2007) Hazırlanan asansör prototipine bir miktar toz 

partikülü (sigara külü, yer ve masadaki toz parçacıkları… vb.) 

bırakılmıştır. Daha sonra prototipin duvarına besi yeri yapıştırılmıştır 

(Şekil 9). İlk uygulamada normal bir havalandırma yapılarak 

türbülanslı akım gerçekleştirilmiştir. Daha sonra duvardaki besi yeri 

değiştirilerek aynı yere temiz bir besi yeri yerleştirilmiş ve yaklaşık 

1. Laminer akımı başlatan üst 

2. Akımı dengeleyen tampon 

3. Hepa filtre  

4. Asansör kabini 

5. Kabinden alınan kirli havanın  

itildiği bölge 

6. Kirli havayı çekerek dışarıya atan 

fan 

Şekil 8. Son Prototip Katmanları 
 

Şekil 9. Besi yerinin  

konumu 
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aynı miktar toz ile bu defa laminer akım gerçekleştirilmiştir. Daha sonra besi yerleri 

mikroskop altında incelenerek üzerlerindeki partiküller sayılmıştır (Şekil 10).  

Türbülanslı akımda 227 adet partikül besi yerine yapışmışken (Şekil 11), laminer akımda,  

besi yerine yapışan partikül sayısının sadece 5 adet (Şekil 12)  olduğu gözlemlenmiştir. 

Gerçekleştirilen bu deneyle birlikte laminer akıma maruz bırakılmış ortamda partiküllerin 

yere doğru itilerek büyük ölçüde havada kalamadığı kanıtlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Yapay zekâ modelinin hazırlanması 

Yapay zeka modeli olarak Google AI tarafından açık kaynak olarak sunulan EfficientDet 

modeli (Tan, M., Pang, R. ve Le, Q. V., 2020) kullanılmıştır. Kullanılan model 80 farklı 

objeyi tespit edebilmekte ve Raspberry Pi 3 B+ üzerinde çalıştırılmaktadır. Model yüksek 

tespit oranı ve hızlı veri işleyişi nedeniyle tercih edilmiştir. Çalıştırılan model, bir asansör 

kabininde çektiğimiz fotoğraflar ve gerçek zamanlı videolar üzerinden test edilmiştir (Şekil 

13). Sistemin kişi tespitini, dışarıya kapalı bir şekilde raspberry pi üzerinde, gerçek zamanlı 

ve kayıt yapmadan gerçekleştirmesi sağlanarak KVKK’ya (KVKK, 2016) uygun bir yapıya 

sahip olması sağlanmıştır. Kullanılan model, sadece verilen resimde ya da videoda gördüğü 

kişileri tespit edebilmekte idi. Fakat bizim projemizde asansörü kullanan kişi sayısı kritik bir 

öneme sahip durumdadır. Bu nedenle model üzerinde değişiklik yapılarak entegre edilmiştir.  

 

 

 

 

Kapalı ve dar alanda bulaş iki türlü gerçekleşebilmektedir. İlki asansörü kullanan tek kişinin 

asansör havasında bıraktığı virüse daha sonra asansörü kullanan kişinin temas etmesi, bir 

Şekil 12. Laminer akım 

sonucu yapışan partiküller 

Şekil 11. Türbülanslı akım 

sonucu yapışan partiküller 

Şekil 10. Partiküllerin  

sayılması işlemi 

Şekil 13. Tespit edilen kişi sayısı, maksimum kapasite uyarısı ve havalandırma hızı 
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diğeri ise aynı anda kullanan birden fazla kişi arasında meydana gelebilecek virüs 

transferidir.  Tek kişinin asansörü kullanması durumunda, kişi asansörde iken ve sonrasında 

havalandırmanın düşük bir hızda çalıştırılması sağlanmaktadır. Fakat birden fazla kişinin 

asansörde bulunması durumunda bu kişilerin konuşması, maske takmamaları ya da 

hapşırma/öksürme gibi risklerden dolayı havalandırma sistemini yüksek seviyede 

çalıştırarak olası virüs transferini büyük ölçüde engellemeyi hedeflemekteyiz. 

Asansör sistemlerinde asansörün sağlıklı çalışabilmesi için yük kapasitesi belirli seviyenin 

altında kalmalıdır. Bu nedenle asansörü kullanan kişi sayısı, binen kişilerin ortalama 

ağırlıklarının toplamı ölçülerek tespit edilmektedir. Fakat Covid-19’la birlikte değişen 

normallerden birinin de asansörü kullanan kişi sayısının sosyal mesafe kurallarına uygun 

olması gerektiğidir. Günümüzde kullanılan ağırlık ölçüm yöntemiyle bu tespitin çok sağlıklı 

çalışamayacağı ortadadır. Kullanan kişi sayısı fazla olup, toplam kilo sayısı kapasiteyi 

geçmeyebilir. Bu nedenle kullandığımız modele eklediğimiz kişi sayısını tespit edebilme 

özelliği ile artık asansör sistemlerinde kullanabilecek maksimum kişi sayısının kameradan 

alınan görüntü doğrultusunda tespit edilmesini de sağlamaktayız.  

Kişiler her ne kadar artık sosyal mesafe kuralları konusunda büyük ölçüde bilinçlenmiş 

olsalar da bu kuralları hatırlatmak, bu konuda dalgınlık ya da dikkatsizlikle oluşabilecek 

risklerin önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle, projeye bir sesli uyarı sistemi eklenmiştir. 

Birden fazla kişinin asansörü kullanma durumunda kişilere maske ve sosyal mesafe kuralları 

hatırlatılarak olası risklerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kişilerin sıklıkla bulunduğu asansör, ofis ve sınıf gibi kapalı mekân havalandırmaları 

incelendiğinde laminer akım sisteminin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Sistemimizin 

temelini oluşturan laminer akımın asansör havalandırmasında kullanılması projemizin 

öncelikli inovatif yönünü yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemlerde olduğu 

gibi kişi tespitinin toplu kilo ölçümü ile değil, sisteme dâhil edilen yapay zekâ teknolojisi ile 

tespiti ve buna bağlı kontrol edilen fan hızının sağladığı enerji tasarruflu yapı, sistemimizin 

bir diğer yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. Belirtilen bu yenilikçi yönleri için patent 

başvurusunda bulunulmuş ve sonuçlanması beklenmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Mevcut asansör sistemlerinde havalandırma yapısının 

bulunması ve bu sistemin laminer akım yöntemine 

kolaylıkla dönüştürülecek olması proje fikrinin uygulama 

aşamasında fayda sağlayacaktır. Proje fikrinin, gökdelen ve 

plaza gibi çok katlı konut ve iş yerleri gibi yapılarda 

kullanımı devam etmek zorunda kalınan asansörlerde 

yaşanan bulaş tedirginliğini ortadan kaldırabiliyor olması ve 

pandemi sonrasında da grip gibi damlacık yolu ile bulaşan 

hastalıkların riskleri için de kullanılabilecek olması, geniş 

bir uygulama alanı yakalayacağını göstermektedir. 

Şekil 14. Patent başvurusu 

Şekil 14. Uygulama Prototipi 
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Projenin gerçek bir asansör kabin boyutunda uygulama çalışmaları yapılmaktadır (Şekil 14). 

Sistem uygulandığında karşılaşılabilecek risk Raspberry Pi mikro denetleyicisinin uzun süre 

çalışması sonucu işlemcisinin yüksek ısıya ulaşması (soğutucu fanlara rağmen) ve kendini 

kapatmasıdır. Bu riski, daha uzun süre sorunsuz çalışabilen Nvdia jetson nano developer kit 

ile aşılabileceğimizi düşünmekteyiz.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde prototip maliyetimiz toplam 665 tl’dir. Prototip hazırlığı, okulumuzda bulunan 

malzelere kullanılarak yapılmıştır.  Gerçeğe uyarlanmış prototip maliyeti ise yaklaşık 900 tl 

olarak belirlenmiş ve haziran ayında 800 TL tutarındaki tahta yapı mlz. ve fanlar temin 

edilmiş, 100 TL civarındaki hepa filtrenin istediğimiz boyutlarda elimize ulaşması temmuz 

ayında gerçekleşmesi beklenmektedir.  

 

Tablo 1. Tahmini maliyet tablosu 

Malzeme Fiyat (TL) 

Prototip Maliyet 665 TL 

Raspberry Pi 3 B+ 450 

Motor Sürücü 15 

2 adet Cpu Fan  50 

Pleksi Maket 150 

Uygulama Prototip Maliyeti  900 TL 

Tahta yapı malzemesi 300 

2 Çeker ocak fan motoru 500 

Hepa Filtre 100 

 

Tablo 2. Proje zaman planlama tablosu 

İşin Tanımı  Aylar 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz./Tem. 

Literatür Tar. ve veri top. x x x     

Veri Toplanması  x x x    

Prototip tasarımı ve 

Yazılımın haz. 

   x x x  

Prototipin gerçeğe 

uyarlanması 

     x x 

Proje Raporu Yazımı   x x x x  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesini, asansör kullanan/kullanmak zorunda olan toplumun büyük bir 

parçası oluşturmaktadır.  
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9. Riskler 

Tablo 3. Risk planlama matrisi 

                     Etki 

Olasılık 
Normal Yüksek 

Normal Elektrik kesintisi Motor sürücünün zarar görmesi 

Yüksek 
Kabloların devreden 

çıkması 
Raspberry pi sisteminin kapanması 

 

Proje risk planlamasıyla birlikte ortaya çıkabilecek riskler tespit edilmiş ve önlemler 

alınmıştır. Kabloların devreden çıkma ihtimalinin en aza indirilmesi için kablolar 

lehimlenmiş ve kartta sabit kalması için silinkon ile sağlamlaştırılmıştır. Diğer yandan olası 

elektrik kesintisi için kesintisiz güç kaynakları ile sistem beslenebilecektir. Motor 

sürücünün, yüksek güç binmesi sonucu ısınması ve yanmasına karşın ekstra soğutma sistemi 

kullanılacaktır. Sistemin ana komutası olan Raspberry Pi sisteminin olası ısınma ve kapanma 

durumunun giderilmesi için ise sistemin Nvdia jetson nano developer kit ile kontrol edilmesi 

planlanmıştır. 
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