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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı, kalabalık ortamlarda (okul, kütüphane, sinema ve tiyatro salonları, AVM vb.) 

yaşanabilecek sosyal mesafe ve maske kullanım ihlallerini yapay zeka teknolojilerini kullanan 

otonom olarak hareket edebilen bir robot ile tespit etmek ve bu insanların otonom robot 

tarafından sesli bir şekilde ikaz edilmesidir. 

 

Tasarım; robotun tasarımı 40 cm genişliğe ve 60 cm yüksekliğe sahip oval dış çerçevesi olan ve 

üç adet mecanum tekerlekten oluşmaktadır. Robot iki farklı gömülü sisteme sahiptir. Bunlardan 

biri roboutun otonom olarak yönlendirilmesinde kullanılan Arduino Uno, diğeri de derin 

öğrenme modelinin çalışacağı jetson agx xavier geliştirme kitidir. 

 

 

Görsel 1Robot tasarımına ait örnek 

 

Yazılım; Robotun mekanik olarak yönlendirilmesinde Arduino Uno ve C programlama dili 

kullanılırken, derin öğrenme modeli ve görüntü işleme birimlerinde Python programlama dili ve 

Tensorflow ve Opencv kütüphaneleri başta olmak üzere birçok farklı kütüphane kullanılmıştır. 

 

Montaj; Parçaların montajı Solidworks programı ile teknik çizimleri yapıldı. Daha sonra cnc 

makinesinden ve 3d yazıcılardan alınan çeşitli gövde ve ana yapı malzemeleri en fazla 1-3 mm 

hassasiyet ile montajı yapılacak teknik hassasiyettedir. Son olarak, robotun oval biçimine uygun 

olarak dış çevresi hafif ve esnek bir malzeme ile giydirilecektir. 
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Görsel 2 Robotun parçalarının montajı 

 

2. Problem/Sorun: 

Covid19 salgını ile mücadele sürecinde bireyler maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını 

ihlal edebilmektedirler. İnsanların yakınlarındaki insanlarla olan mesafelerini hareket halinde 

iken ölçmeleri ve sürekli bu mesafeyi kontrol etmeleri mümkün değildir.  

Bu nedenle insanlar arasındaki uzaklığın sürekli güvenli bir mesafede olduğunu tespit 

edebilmek, ancak ve ancak kendi kendine karar verebilen otonom bir robotla mümkün 

olabilmektedir. Bu sayede güvenli sosyal mesafenin tespiti için işgücü ve zamandan ciddi oranda 

tasarruf edilmiş olacaktır. 

 

 

Görsel 3 Güvenli sosyal mesafe 
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Görsel 4 Sosyal mesafe ihlalinin tespit edilmesi 

 

 

3. Çözüm  

Çözüm önerisi, okul, AVM, trafiğe kapalı caddeler, sinema salonları ve kütüphaneler gibi 

ortamlarda maske kullanımı ve sosyal mesafe ihlallerinin akıllı ve yenilikçi teknolojiler 

kullanılarak otonom robotlar tarafından denetlenmesidir. 

Projemizde günümüzün popüler teknolojilerinden olan yapay zeka teknolojileri ve derin 

öğrenme algoritmalarını kullandık. Ayrıca robotik ve elektronik bileşenlerden de yararlandık.  

Projemiz ile salgın dönemlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımına ait ihlallerin otonom bir 

robot ile tespit ederek ilgili insanlar uyarılacak ve bu sayede söz konusu ihlallerin gerçekleşmesi 

engellenecektir. 

 

 

Görsel 5 Güvenli sosyal mesafenin hesaplanması 

 

 



5 

 

4. Yöntem 

Yazılım, Projede Python Programlama dili ve yapay sinir ağları (Faster-R CNN) yöntemi 

kullanılmıştır. Model eğitilirken öğrenim transferi kullanılmıştır. (3) Derin öğrenme kütüphanesi 

olarak Tensorflow kullanılmıştır (4) 

 Donanım, görüntü işleme için NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit kullanılmıştır. 

Ayrıca otonom robot alt yapısını yönetebilmek için Arduino Uno kartı kullanılmıştır. 

 

 

Görsel 6 Robot gövdesinin teknik çizimi 

 

 
Görsel 7 Robot gövdesinin ve katlarının montajı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz kalabalık ortamlarda insanlar arasındaki sosyal mesafeyi, yenilikçi teknolojiler 

kullanarak otonom bir robot tarafından denetleyebilmektedir. Sosyal mesafe ve maske kullanımı 

ihlallerini kameralardan aldığı görüntüleri işleyerek tespit edebilen robotumuz, bu ihlalleri yapan 

bireyleri sesli olarak da ikaz edebilmektedir. 

 

Projemizde makine öğrenmesinin bir alt dalı olan derin öğrenme yöntemiyle birlikte yapay sinir 

ağları (CNN) yöntemini de kullandık. Derin öğrenme kütüphanesi olarak Tensorflow 

kütüphanesinden yararlanılmıştır.  

 

Projede kullanılan yazılım bileşenleri ve kullanılan algoritmalar (Derin öğrenme modeli - Faster-

R CNN) proje üyeleri  tarafından tasarlanarak oluşturulmuştur. 

Donanım olarak, Arduino Uno ve Jetson Xavier Agx geliştirme kartı kullanılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz, insanların yoğun olduğu açık ya da kapalı tüm alanlarda kullanılacak düzeydedir. 

Örneğin okul bahçelerinde, AVM’lerde, trafiğe kapalı caddelerde vb.   

 

Projemiz bu yönüyle ticari bir ürüne dönüşme potansiyeline sahiptir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tüm elektronik bileşenleri ile birlikte montajı yapılmış hali için gerekli olan tahmini 

bütçesi 10.000 TL’dir. Projemizde gerekli temel elektronik bileşenler dışında prototip için 

fazladan bütçe gerekmemektedir.  

 

Görsel 8 Proje planlama süreci 

 

 

 

Görsel 9 Proje malzeme listesi 

 

 

 

 

Geliştirme Kartı

Jetson Xavier 
Agx 16 GB

Gömülü Sistem

Arduino Uno

DC Motor x 3

60 mm 12 V

Tekerlek

Mecanum x 3

Hoparlör

30 Watt
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizden belediye ve sağlık kurumları başta olmak üzere eğitim kurumları ve AVM’ler 

faydalanabilmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemizin uygulanması konusunda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Günümüzde otonom 

sistemler özellikle ulaşım sisteminde oldukça verimli bir şekilde ve hatasız olarak 

kullanılmaktadır.  

 

10. Kaynaklar  

1.Açık kaynak derin öğrenme kütüphanesi - https://www.tensorflow.org/  

2.Yapay zeka modelinin çalıştırılması için gerekli olan gömülü sistem/görüntü işleme donanımı 

- https://openzekâ.com/urun/nvidia-jetson-nano-developer-kit/ 

3.Derin öğrenme modelinin eğitilmesi ve test edilebilmesi için kullanılan açı kaynak sunucu 

platformu - https://colab.research.google.com/?utm_source=scs-index 

4.  Sosyal mesafe - https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66516/sosyal-mesafe.html 

5. COVID-19: AI-Enabled Social Distancing Detector using OpenCV - 

https://towardsdatascience.com/covid-19-ai-enabled-social-distancing-detector-using-opencv-

ea2abd827d34 
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