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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje çalışmamız  ile amacımız,  başta okullar olmak üzere pek çok alanda 

kullanılabilecek ortam dezenfeksiyonu ve denetimlerini otonom olarak yapabilen bir robot 

sistem geliştirmektir. Bizim geliştirdiğimiz robot sistem, üzerine yerleştirdiğimiz mesafe 

sensörleri ve kameralar ile herhangi bir nesneye çarpmadan otonom olarak hareket 

edebilmektedir.  Robotun alt kısmında yer alan motor ve tekerler yardımıyla hareket 

etmektedir. Gövdenin hemen altında yer alan aküden enerjisini almaktadır.  Robot, 

insanların bulunduğu ortamlarda  robot sistem üzerindeki robot kolların ucundan, robotun 

gövdesinde yer alan depodaki dezenfektandan, elini uzatanlara dezenfektan sıkmaktadır. 

Elin uzatılması ile birlikte ateş ölçmeden önce , kol ucunda yer alan temassız ateş ölçer 

yardımıyla da  kişinin ateşi ölçülmektedir. Ölçülen ateş  eğer risk oluşturacak düzeyde ise 

robotun üst kısmında yer alan  kamera ile anlık kişinin resmi çekilerek ilgili birime 

bildirilmektedir. Eğer risk yoksa herhangi bir  işlem yapılmayarak sadece dezenfektan 

sıkılması yapılmaktadır.  

 

Diğer işlevi robot üzerinde yer alan kameralardan elde edilen görüntüler yapay zeka temelli 

çalışan yazılım ile anlık olarak  görüntü işleme yapılmakta ve maske takmayan kişilerin tespit 

edilmesi durumunda sesli olarak maske takılması konusunda uyarı yapmaktadır.  

Robotun alt kısmında yer alan süpürge ile ortamda gezerken bir taraftan da yerleri 

temizlemektedir. Bu sayede koridorların sürekli olarak   temiz kalmasını sağlamaktadır.  

Ortamın boş olduğu insanların olmadığı durumlarda mesela okulların kapanma saatinden 

sonra ise ortam dezenfeksiyonunu yapmaktadır. Ortam dezenfeksiyonunda Ultraviyole led 

lambalar kullanılmaktadır. Bu lambaların çalışması sırasında ortamda insan bulunmaması 

gereklidir.  Aksi durumda ciddi sağlık sorunları oluşabilmektedir.  Okul kapandıktan sonra 

programlanan saatte sistem dezenfeksiyon için yine otonom şekilde ortamda gezinerek %99 

oranında virüs ve bakterilere karşı temizleme sağlanmış olur. Projede kullandığımız ürünlerin 

tamamı  yerli ve milli olarak ülkemiz imkanları ile üretilmiştir.  

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Covid19 pandemisi  ile toplu bulunulan ortamların hijyeni ve sürekli  kontrolü daha da 

önemli bir hal almıştır.  Toplu bulunulan ortamlarda dezenfeksiyon kullanılması, ateş 

ölçülmesi, maske takılması ve  ortamın virüs ve bakterilerden arındırılması işlemleri  zaman 

zaman birden çok personel ile ancak yapılabilmektedir.  Projemiz ile bu işlemlerin tümünü 

ve fazlasını sürekli olarak ve otonom biçimde  yapabilen bir robot sistem geliştirilmiştir.  

 

Okullar farklı yaş gruplarında çocukların kalabalık olarak bulunduğu  ortamların 

başında gelmektedir.  Okullarda öğretmenler ve diğer görevliler sürekli olarak 

uyarmalarına rağmen öğrenciler maskesiz gezebilmektedir.Dezenfektan kullanımını 

düzenli yapmayabilmektedir. Ayrıca gün sonunda sadece sınıfların ve koridorların 

paspaslanmasından öteye pek geçmeyen bir temizlik ile korunmaya çalışılmaktadır.  
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Okula girişte yapılan ateş ölçümü sonrasında gün içinde tekrar kontrol yapılmamaktadır.  

Bu işlemleri küçük yaş grupları için hem oyun haline getirmek hem de bu bilinci geliştirmek 

için projemiz önemli bir probleme çözüm üretmektedir.  

 

Ayrıca robot sistem sadece okul zamanında değil okul kapandıktan sonra çok daha yüksek 

güce sahip  dezenfeksiyon olan Ultraviyole C led lambalar ile bu işlemlere devam etmektedir.  

  

3. Çözüm  

COVİD 19 ile toplu bulunulan okul, hastane, avm gibi alanlarda hijyen ve kontrol çok daha 

önemli ve hassas olduğumuz konular olarak öne çıkmıştır. Bu alanlarda bulunan insanların ateş 

seviyelerinin kontrol edilmesi, maske takma kontrolü ve ortamın düzenli dezenfeksiyonun 

sağlanması işlerinin otonom ve düzenli olarak yapılması önemli bir ihtiyaçtır.  Geliştirdiğimiz 

otonom sistem tüm bu işleri yapabilmektedir. 

UVC ledler robotun gövde kısmında yer almakta ve ortamda insan olmadığı ile ilgili durum 

sonrasında çalışmaya başlamaktadır. UVC çalışması süresince ortamda herhangi biri olma 

ihtimaline karşı sesli olarak da uyarı verilmektedir.  

Robot üzerinde yer alan ekran üzerinden ve sesli olarak ortamda bulunanlar bilgi verilmektedir. 

 

 

4. Yöntem 

 

Projemizde elektronik kontrol ve sistemin hareketi için Arduino ve ateş ölçme için GY906 

sensörü kullanılmıştır. Insan tespiti ve maske tespiti için makine öğrenmesi tensorflow 

kütüphanesi ile Python dilinde kodlandı.  Kamera olarak gece görüşlü 2 kamera kullanıldı.  

Hava ve yüzeylerin dezenfeksiyonunu, üzerinde bulunan  4 farklı yöne yerleştirilmiş, 

kısa sürede %99 oranında virüs bakteri vb canlı oluşumları yok edebilme özeliğine sahip, 250-

280 nM dalga boyunda, UVC  ledler ile otonom olarak gezer şekilde sterilizasyon yapmaktadır.  

 

Otonom hareketinde mesafe sensörleri kullanılmıştır. Mekanik kısımda 4 tekerlekli 

system ile hareket etmektedir. Otonom hareket kontrolü için 4 tarafa yerleştirilmiş mesafe ve 

ultrasonic sensörler mevcuttur. Robotun baş kısmında 2 adet gece görüş özeliği olan kamera ile 

ortamdaki görüntüler yapay zeka  temelli yazılımda görüntü işleme yapılmaktadır.  Yazılımda 

Python dili ve görüntü işleme için Yolo ve OpenCv kütüphaneleri kullanılmıştır.  

 

Alt kısımda yer alan temizleme sistemi 500Watt çekiş gücüne sahip  süpürge motoru ile 

sağlanmıştır.  Temizlik mekanizması şu şekildedir: Ana fırça(lar) zemindeki tozu, kir, kılı, 

tüyü kaldırır ve havalandırır. Robot fanının ürettiği hava akımı bu toz tüy ve kirleri emerek 

toz toplama haznesine taşır 

Gövdede  enerji için 12Volt akü ve dezenfektan depolama için bir sıvı deposu 

kullanılmıştır. Sıvının çekilerek püskürtülmesi için mini su motoru ile yapılmıştır.  

 

ULTRAVİYOLE UV radyasyon görünür ışından kısa, X ışınından uzun dalga boyuna 

sahip (yaklaşık 10-400 nm) bir elektromanyetik radyasyondur. UV radyasyon, dalga boyuna 

göre; uzak-UV ve yakın-UV olarak ikiye ayrılabilir. Yakın-UV insan sağlığına ve çevreye 
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etkileri göz önüne alınarak; UVA ,UVB ,UVC olarak üç bölümde incelenebilir. UV radyasyon 

kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürür. UV ışınının 

en büyük antimikrobik etkinliği 250-280 nanometre dalga boyu bölgesindedir.  

 

 
UVC Led lambaların teknik özelikleri 

 
Ateş ölçe devresi şeması  
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Ateş ölme devresi kodları  

 

 
HC04 ultrasonik sensör ve motor kontrol devresi ile otonom hareket temel devresi  
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Maske tespit yazılımından test örnekleri 

 
Robot genel görünümü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz tüm fonksiyonları ile düşünüldüğünde  bu şekilde yapılmış tüm bu işlevleri yerine 

getirebilen benzer bir çalışma yoktur. Bu yönüyle özgündür. Genelde ortam dezenfeksiynu için 

otonom robotik sistemler var. Ancak gün içinde ateş ölçme maske tespiti gibi farklı işlevleri de 

yerine getirebilecek olması ile yerli özelikleri mevcuttur.  Tüm bu açılardan yerli ve milli 

imkanlarla üretilmiş pek çok farlı işlevi bir arada sunabilen bir ürün olmaması  nedeniyle özgün  

ve yenilikçidir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Robot sistemimizin gerekli izinlerin alınmasından sonra seri üretim ile tüm kurumlarda  

işletmelerde kullanılabilecek ticari bir üründür.  

 UVC led kullanmasından dolayı üretim sonrasında, Sağlık bakanlığından gerekli izin ve 

onayların alınması sonrasında kullanılabilecektir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemize benzer olarak, sadece UVC ledler ile insanların bulunmadığı ortamların 

dezenfeksiyonunun otonom yapan robotlar mevcuttur. Ancak bizim projemizde yer alan bir çok 

bileşeni olan benzer bir ürün yoktur.   

Projemizde kullanılan malzemeler robotun dış kısmı, sensörler, akü, kameralar kontrol 

için kullanılan bilgisayar sistemi, dezenfeksiyon depo ve püskürtme kısımları ve yer temizliği 

bölümleri ile birlikte ortalama  10.000 TL gibi bir maliyetle üretilebilmiştir.  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi anaokulunda üniversiteye kadar  tüm seviyelerde eğitim veren  okullar 

başta olmak üzere toplu olarak bulunulan tüm kapalı alanlara sahip AVM , hastane, hava alanı 

gibi yerlerin tümünde  tüm işletmelerde kullanılabilir. Bu tür işyerlerinin sahipleri ve yöneticiler 

bizim hedef kitlemizdir.  

 

 

9. Riskler 

 

Projemizde en büyük risklerin başında insan sağlığı için riskli olan UVC ledler gelmektedir. 

Bu nedenle hem kameralardan sürekli inşa olup olmadığı kontrol edilmekte hem de ortama sesli 

olarak uyarı bilgisi verilmektedir.  Gövde de yer alan ekran üzerinden o a yapılan  işlemler ile 

ilgili bilgiler yer alarak ortamda bulunan kişilere bilgi aktarılmaktadır.  

 

UVC ledler robotun gövde kısmında yer almakta ve ortamda insan olmadığı ile ilgili 

durum sonrasında çalışmaya başlamaktadır. UVC çalışması süresince ortamda herhangi biri 

olma ihtimaline karşı sesli olarak da uyarı verilmektedir. Robot üzerinde yer alan ekran 

üzerinden ve sesli olarak ortamda bulunanlar bilgi verilmektedir. 

 

Otonom hareketi sağlayan sensörlerin arızalanması riski vardır. Oldukça yavaş hareket 

eden sistem için çevreye etkisi az olacaktır.  

 

UVC özelikle insan gözleri ile temas etmesi durumunda gözlere ciddi zarar 

verebilmektedir. Tüm  uyarı ve kontrol sistemleri ile bu konularda maksimum özen ile sistem 

güvenilirliği sağlanmıştır. Lambaların kullanım ömrü ile ilgili süreç takip edilerek cihaz 

bakımlarının düzenli yapılması ile bu risk minimize edilmiştir.  

 

OLASILIK   

                    

                      ETKİ 

AZ NORMAL ÇOK 

 

DÜŞÜK 

Önemsiz  Kabul Edilebilir Kabul edilemez 

 

ORTA 

Önemsiz Kabul Edilebilir Kabul edilemez 

 

YÜKSEK 

Önemsiz Kabul Edilebilir Kabul edilemez 
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10. Kaynaklar  

 

1. https://www.uvcledglobal.com/ 

2. Python Sıfırdan Uzmanlığa  Programlama –Atıl SAMANCIOĞLU 

3. Open CV  görüntü İşleme ve Yapay Öğrenme- Birol KUYUMCU 

4. Arduino-  Coşkun TAŞDEMİR 

5. Projelerle Arduino – Erdal DELEBE 

6. https://hepsirobot.com/temizlik-robotu/ 

7. https://papilon.com.tr/tr/maske-tespit-sistemi/ 
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