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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19[1] salgınıyla beraber 
virüsün yayılma hızının önüne geçilebilmesi için en önemli korunma yollarından biri 
olarak, bireysel temizliğin yanı sıra ortam sterilizasyonu da gösterilmektedir. Ortam 
sterilizasyonu hastane gibi mekanlarda hayati önem taşıdığı bilinmekte ancak Covid-19 
salgınıyla beraber birçok farklı ortamda da bu önleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 
sebebi virüsün (Sars-Cov-2) havada belirli bir süre asılı kalması ve yapıştığı cansız 
cisimlerde hayatta kalabilmesidir. (virüs ailesinin bir çok üyesi gibi) Aolta Üniversitesi’nin 
yaptığı bir simülasyonda bireyin hapşırmasıyla beraber mikrodamlacıkların havada 
yayılımı ve kalım süresi gözlenmiştir[2]. Bu araştırmayla beraber ortam sterilizasyonunun ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha doğrulanmıştır. 
 Hastanelerde ortam sterilizasyonunu gerekli kılan bakterilere başka bir örnek olarak metilisine dirençli Staphylococcus 
aureus (MRSA) patojenidir. Bu patojen ilk kez yayınlandığından beri (1961) hastaneden edinilmiş infeksiyonların en 
yaygın sebebi olarak bilinir. Hastaneden edinilen MRSA’nın bir hastadan diğerine yayılımı sıklıkla hastane personeli 
üzerinden olur. Hastanın bulunduğu ortamla bile temas eden sağlık personeli bu patojeni başka hastalara taşıyarak ölüme 
gidebilecek durumlara yol açar. Literatürde ölümlerin sebebi bu patojendir. MRSA bakterisinin bir hastadan diğerine 
sıklıkla hastane personeli aracılığı ile bulaştığı gerçeği göz önüne alındığında hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve 
hastaneleri düzenli olarak denetleyen bir komite oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu hijyen yöntemleri bir 
yerden sonra yetersiz kalmaktadır.[3] 
 Ortam sterilizasyonunda yaygın kullanılan yöntemler arasında kimyasal madde kullanımı bulunmakta ancak 
dezenfektanın etkinlik değeri uygulanan dezenfektanın ve uygulama yapılan ortamın özelliklerine göre değişkenlik 
gösterir. Kimyasal maddenin etkinliğini arttırmak için konsantrasyonunu yükseltmek gerekmektedir. Organik maddelerin 
varlığı, ısı, kullanılan maddenin pH değeri gibi unsurlar da kimyasal sterilizasyonu zorlaştırmaktadır. Müessese bazlı 
düşündüğümüzde maliye de önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Ayrıca kimyasalın doğaya verdiği zarar göz ardı 
edilememektedir. Bizim alternatif çözümümüz olan UV lambalar, herhangi bir hastane materyalinde zarar oluşturmadığı 
gibi korozif madde oluşumuna da sebebiyet vermemektedir. Bu cihazda amacımız; dezenfektasyonda ve sterilizasyonda 
maliyet düşürmek, kimyasal sterilizasyon ile yaratılan doğa kirliliğinin önüne geçmek, maddi anlamda her bütçeye uygun 
olmak ve hareketli minimal cihaz ile birçok noktaya daha rahat ulaşarak eşya yüzeyindeki bakteri ve virüs grubunun etkisiz 
hale getirmektir. 
 Cihazımız hastanelerde tasarlanan genel UV lamba modellerinden farklı olarak daha minyatür boyutlarda tasarlanmıştır. 
Normal bir UV lambanın ürettiği ışığın giremeyeceği ve mikrop, bakteri birikimi yapan yerlere (yatak altı, dolap altı,vb.) 
müdahale etmek cihazımızın temel amaçlarındandır. Her yere eşit yoğunlukta değinmek için cihazı hareket edebilecek 
şekilde tasarladık. Dikdörtgen plaka şeklinde bir alt tabanı bulunmaktadır. Bu alt tabanı 4 teker ile destekledik. 4 teker 
kullanma sebebimiz cihazın şekline oranla ağırlığını her bir tekere eşit bölmek ve hareketi kolaylaştırmaktır. Bu plakanın 
üstünde lambaları merkeze sabitleyen silindirik bir gövdemiz bulunmaktadır. 15-20cm boyutlarında 5 adet lambamız 
silindirik gövdemize biri ortada diğerleri onun etrafında olacak şekilde monte edilecektir. 5 adet lamba monte etmemizin 
sebebi ise cihazın her açıdan etrafı taramasını sağlamaktır. Lambalarımız belli bir açıya kadar silindirik gövdeden 
menteşe sistemi ile açılıp kapanabilecektir. Lineer manipülatör sistemi ile gövdede bulunan silindir plaka dikey düzlemde 
yukarı çıkıp inme hareketini sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
 Cihazımız otonom çizgi izleyen robot şeklinde PYTHON ile kodlanarak tasarlanacaktır. Uzaktan cihaza komut verebilmek 
için mobil uygulama (app) geliştirilecektir. HC-SR04 sensörleri ile etrafı sarılacak cihazımızın engellere çarpması 
önlenecektir. Lityum iyon pil ile enerjisini sağlayan cihazımız akıllı şarj teknolojisine sahip olacaktır. Cihaz şarj seviyes i 
düştüğünde en yakın şarj istasyonuna gitmeyi otonom karar verecektir. 
 

 UV ışınlarının yaygın etkilerinden biri bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirmektir ve ayrıca uzun süreli temasta canlı 

bireylere de zarar verebilmektedir. Bu nedenle cihaz çalışırken ortamda canlı bireyin bulunmaması gerekmektedir. 

Cihazımızın otonom tasarımı sayesinde dezenfektasyon sırasında uygulama için yanında bir insana ihtiyaç yoktur. Cihaz 

işlemi gerçekleştirirken içerde insan bulunmaması önemli olduğundan böyle bir fonksiyon ekleme gereği duyduk. Cihaz 

çalışırken içeriye giren kişinin UV ışınından koruyan ekipman giymesi gerekmektedir veya dezenfektasyon işlemi bitene 

kadar ortama insan girmemesi gerekmektedir. Işığın direkt olarak göze gelmemesi sağlanmalıdır. 

 

Hedefin ışık kaynağına uzaklığı önemlidir. Etki uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalır. Bu sebeple odadaki her alana 
teması sağlamak için cihazımıza hareket fonksiyonu ekledik. 
İhtiyaç duyduğumuz malzemeler tedarik edildiğinde ve cihaz başarılı bir şekilde hayata geçirildiğinde yapacağımız 

ölçümlerde yüksek oranda başarı beklemekteyiz. Cihaz tasarımımız istenildiğine büyütülmeye elverişlidir. 



3 

 

 
                                                ŞEKİL 1.1-ilgili bakteriyi öldüremek için gerekli olan UV ışık kullanım süresi 
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                              ŞEKİL 1.2-ilgili bakteriyi öldüremek için gerekli olan UV ışık kullanım süresi 

 

 



5 

 

2. Problem/Sorun: 

Sars-Cov-2 Virüsü, diğer virüs ve hastalık yapıcı bakterilere bakış/Ortam sterilizasyonunun bu virüs ve bakterilerle 
mücadelede yeri; 
 
 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19[7] salgınıyla beraber virüsün yayılma hızının 
önüne geçilebilmesi için en önemli korunma yollarından biri olarak, bireysel temizliğin yanı sıra ortam sterilizasyonu da 
gösterilmektedir. Ortam sterilizasyonu hastane gibi mekanlarda hayati önem taşıdığı bilinmekte ancak Covid-19 salgınıyla 
beraber birçok farklı ortamda da bu önleme ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Covid-19 virüsü nefes alarak, konuşarak, hapşırarak ve öksürerek yayılabilir. Öksürmek ve hapşırmak irade dışı bir 
reflekstir. Bir insan öksürdüğünde yaklaşık 3 bin ve hapşırdığında ise ortalama 10-40 bin damlacık salımlar. Bu kişi 
enfekte ise damlacıklar/aerosoller Covid-19 virüsü içerir. Hapşırma ile salımlanan her damlacık 320 km/saat hızla sekiz 
metreden daha fazla yol alabilir. Normal bir iç ortamda konuşan enfekte/asemptomatik bir süper yayıcı, 10 dakikalık bir 
konuşma süresinde çıplak gözle görülmeyen yaklaşık 6 bin ultra küçük boyutlu virüslü aerosol parçacığı 'bulutu' salımlar. 
Enfekte bir kişinin hapşırması, öksürmesi ve yüksek sesle konuşması ile solunum yolu ve tuvalet yaptığında dışkı yolu ile 
Covid-19 virüslü damlacık/aerosol salımlanır. Solunum ve dışkı yolu ile salımlanan Covid-19 virüsü; 

• Bakır: birkaç dakika, 

• Paslanmaz çelik, cam ve plastik: 3 gün, 

• Karton, kağıt ve bez: 24 saat, 

• Havada; 3 saat,  
gibi yüzeylerde bulaşıcı olarak kalır. İç mekanlarda yüksek sesle konuşma, hapşırma, öksürme ve dışkı yolu ile 
salımlanan 5 mikrometrenin (µm) altındaki virüslü aerosol parçacıkları yatay yönde taşınarak havada 3 saat bulaşıcı 
olarak kalabilir. Virüslü aerosol parçacıkları, soluyanları enfekte eder. Benzer şekilde boyutu 10 µm üzerinde virüslü 
damlacıkların çökeldiği iç mekan yüzeylerine enfekte olmayan kişinin dokunması sonucu virüslü eli ile ağzına, burnuna 
veya gözüne dokunursa virüs bulaşır.  Özellikle <5 µm küçük boyutlu aerosol parçacıkları solunum yolu ile filtre 
edilmeden ciğerlere kadar ulaşır. Enfekte kişi sayısına bağlı olarak iç ortam havasında ve yüzeylerde bulaşıcı virüs 
konsantrasyonu değişir. Covid-19 pandemisi sürecinde iç ortamların havalandırılması (seyreltilmesi) gerekir.  
AVM’ler, okullar, ibadethaneler, açık ofisler, asansörler, uçaklar, toplu taşıma araçları, şehirlerarası otobüsler, 
minibüsler, hastaneler, bakım evleri, restoranlar, iş merkezleri gibi kapalı ortamlarda özellikle maske takmayan 
semptom ve asemptom kişilerin yüksek sesle konuşması, hapşırması, öksürmesi ve tuvalette dışkı yolu ile virüs yayılır. 
 Japonya'da yapılan bir araştırma, “Kovid-19'un kapalı bir ortamda bulaşma ihtimali, açık havaya göre 19 kat daha fazla 
olduğu” tespit edilmiştir. Dezenfekte edilmeyen iç ortamlar virüs bulaştırma merkezlerine dönüşmektedir. Virüslü 
havanın ve yüzeylerin dezenfekte edilmesi ile iç ortamlarda virüs yayılması ve bulaşması önlenebilir. Bu arada Kovid-19 
virüsünün yayılmasında yüzde 44 oranındaki hiçbir belirti göstermeyen süper yayıcıların ve virüsü kaptıkları halde 5 gün 
boyunca hastalık belirti göstermeyenlerin virüsü yayma kapasitesine sahip oldukları unutulmamalıdır. [8] 
 
Virüsün ortamlarda ve cansız yüzeylerde canlı kalma süresi ve de bulaşıcılığı/bulaşma hızı hakkında ise şu şekilde 
verilere sahibiz; 
 -metal/plastik yüzeylerde 72 saat başka yüzeylerde ise çok daha farklı sürelerde canlı kalabiliyor.[9] 

 -virüs taşıyıcısı hastalarda yapılan RT-PCR testlerinde ise hastalarda virüsün 12-20 gün kaldığı ancak 
kültürlerde yaklaşık 10 gün ürüyebildiği saptanmıştır. 
 -R0 olarak tanımlanan virüslerdeki bulaşma hızı ise (bir hasta kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığına 
yönelik istatistik) SARS-COV-2 için yaklaşık olarak 2,8 olarak hesaplanmıştır. Diğer virüs türleri ile kıyas edildiğinde 
kızamık virüsü(R0=15,0), çiçek virüsü(R0=4,8) ve SARS-COV-1 virüsünden(R0=3,0) daha yavaş; ebola(R0=1,9) ve Mers-
CoV virüsünden ise(R0=0,8) daha hızlı olduğu saptanmıştır.[10] 

 
 Hastanelerde ortam sterilizasyonunu gerekli kılan bakterilere başka bir örnek olarak metilisine dirençli 
Staphylococcus aureus (MRSA) patojenidir. Bu patojen ilk kez yayınlandığından beri (1961) hastaneden edinilmiş 
infeksiyonların en yaygın sebebi olarak bilinir. Hastaneden edinilen MRSA’nın bir hastadan diğerine yayılımı sıklıkla 
hastane personeli üzerinden olur. Hastanın bulunduğu ortamla bile temas eden sağlık personeli bu patojeni başka 
hastalara taşıyarak ölüme gidebilecek durumlara yol açar. Literatürde ölümlerin sebebi bu patojendir. MRSA bakterisinin 
bir hastadan diğerine sıklıkla hastane personeli aracılığı ile bulaştığı gerçeği göz önüne alındığında hijyen kurallarına 
dikkat edilmesi ve hastaneleri düzenli olarak denetleyen bir komite oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu hijyen 
yöntemleri bir yerden sonra yetersiz kalmaktadır.[11] 
Ortam sterilizasyonunda yaygın kullanılan yöntemler arasında kimyasal madde kullanımı bulunmakta ancak 
dezenfektanın etkinlik değeri uygulanan dezenfektanın ve uygulama yapılan ortamın özelliklerine göre değişkenlik 
gösterir. Kimyasal maddenin etkinliğini arttırmak için konsantrasyonunu yükseltmek gerekmektedir. Organik maddelerin 
varlığı, ısı, kullanılan maddenin pH değeri gibi unsurlar da kimyasal sterilizasyonu zorlaştırmaktadır. Müessese bazlı 
düşündüğümüzde maliye de önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Ayrıca kimyasalın doğaya verdiği zarar göz ardı 
edilememektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://indyturk.com/tags/japonya
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●Sterilizasyonda UV-C ışınları, minimal hareketli cihaz tasarımımız ve cihazımızla hedeflediklerimiz; 
 

  UV-C ışınlarının tanımını yapacak olursak Ultraviyole 
(morötesi) kısaca UV olarak ifade edilir. Çıplak gözle 
görülemeyen, farklı dalga boylarındaki güneş ışınlarıdır. Bu 
ışınlardan sadece 2 tanesi olan UV-A ve UV-B ışınları ozon 
tabakasını geçebilmektedir, UV-C ışınları 
(dezenfektasyonda kullanılan UV çeşididir.) ise ozon 
tabakasından geçemez. Amacımız bu UV-C ışınlarını, içinde 
cıva ya da galyum metali bulunan UV lambalarını kullanarak 
üretmek ve uygun dalga boylarını (254nm) kullanarak 
dezenfektasyon sağlamaktır.[12] Hastanelerde kullanılan en 
uygun dezenfektanın litresi ortalama 30₺, UV lambaların 
adedi 450-2500₺ arası değişmekte ve ömürleri uygun 
kullanım şartları sağlandığında 1500-9000 saat arasında 
olmaktadır. Bu da bize gözle görülür bir kar sağlamaktadır. 
UV-C kullanımı ile kullanılan kimyasal madde miktarı 
düşürülerek doğaya verilen zarar da azaltılmış olacaktır. 

                                   ŞEKİL1.3 
  Cihazın minimal (yere yakın) tasarımındaki temel amaç Sars-Cov-2 ve birçok virüs ve de bakteri grubunun havada belirli 
bir süre asılı kalmalarının ardından, yer ve yere yakın yüzeylere yapışmasıdır. Hasta bireyden sıvı damlacığı halinde 
öksürük gibi vücut refleksleri ile çıkan ve 5 mikrondan daha küçük olan bu damlacıklar havada belirli sürede asılı kalıyor, 
ardından cansız yüzeylere yapışarak bulaşıcılığını devam ettiriyorlar [13]. Sadece hava sterilizasyonu yapmak yerine bu 
şekilde ortamda bulunan cansız yüzeylerin de sterilizasyonu yapılmış olacağından yüzey teması ile bulaşmayı büyük 
ölçüde azaltacağı kanaatindeyiz. Cihazın minimal tasarlanmasındaki ikinci amaç hareketi daha da kolaylaştırmak ve 
birçok bölgeye doğru daha kolay hareket ettirebilmektir. Minimal tasarlanan cihazın hareket kontrolü daha kolay 
sağlanabilecektir. Cihazın bulunduğu ortamda (ör: hasta odası) cihazın minimal tasarımı sayesinde odada bulunan 
eşyalara daha kolay yaklaşıp uzaklaşabilecek, hareketi kolaylaşacak ve sensörleri sayesinde eşyalara ve de kendine 
zarar vermeden sterilizasyon işlemini gerçekleştirecektir. Cihazın minimal tasarımındaki bir başka amaç ise üretimindeki 
maliyeti düşürmek ve prototip bir cihaz üretmektir. Cihaz gerekli maddi yatırımla gerektiğinde büyütülebilecek özellik ve 
yapıyla tasarlanmıştır.  
  
 
Cihaz tasarımı ile hedeflenenler maddeler halinde özetlenecek olursa; 
 -dezenfektasyonda ve sterilizasyonda maliyet düşürmek, 
 -kimyasal sterilizasyon ile yaratılan doğa kirliliğinin önüne geçmek, 
 -maddi anlamda her bütçeye uygun olmak, 
 -hareketli minimal cihaz ile birçok noktaya daha rahat ulaşarak eşya yüzeyindeki bakteri ve virüs 
grubunun etkisiz hale getirmektir. 
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3. Çözüm  

TABLO1.1-Risk Yönetim ve analizi 

 

ŞEKİL1.4-Ekibimizce şemaya dökülen lamba listesi 
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4. Yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazımız otonom haritalama tekniği ile çalıştırılmak istenen ortamı tarayıp sonrasında çıkartmış 

olduğu harita üzerinden dezenfektasyon işlemine başlayacaktır. Cihazımızı çarpmaya karşı 8 

bölgesinde HCSR-04 ultrasonik mesafe sensörü ile çevreledik.  Yukarıdaki görselde 1 numara ile 

gösterilmiş olan silindirik gövde yukarı – aşağı dikey düzlemde hareket edebilecektir. 2 numara ile 

göstermiş olduğumuz 5 adev UV lambamız 1 numaralı gövdeye menteşe sistemi ile bağlanacaktır. 

45 derecelik dışarı yöne açılma hareketi yapıp daha fazla alana UV ışın gönderebileceğiz ve 

dezenfektasyon işleminin etkisini arttıracağız. 

3 numara ile göstermiş olduğumuz silindirik gövde alt tabanı 4 adet tekerlek ile destekledik. 3 

numaralı gövdenin içerisinde sistem aksanlarımız bulunacaktır(arduino, servo motor, pil, lineer 

manipülatör vs) ve bu sayede cihazın dış görünüşü iyileştirilecektir. 
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• Servo Motor 

Cihazımızda açılı dönmeyi sağlamak istediğimiz için servo motor tercih ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ARDUİNO UNO 

• Ultrasonik Mesafe Sensörü (HC-SR04) 

2cm'den 400cm'ye kadar 3mm hassasiyetle ölçüm yapabilen bu ultrasonik sensör cihazın çizgi 

izlemesinde, uzaklık okumada, engele çarpmamak, radar ve robot uygulamalarında 

kullanılmaktadır.  

Cihazın her köşesinde ve kenar ortalarında toplam 8 adet sensör kullanılacaktır. 
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TOWER PRO SG-5010 RC SERVO MOTOR 
Torku 6-10 kg/cm olan cihaz için uygundur. 
Çalışma Gerilimi: 4.8-6.0V 

• BREADBOARD 

• USB KABLO 

• Büyük Arazi Tekerleği 125 mm x 58 mm – Mavi 

Cihazımızda 4 adet tekerlek kullanacağız.  Cihaz ağırlığı 5 kg civarı olacağı için dayanıklılık sağlamak amaçlandı. 

• Philips sumtree / 60W UV LAMBA 

• LİTYUM İYON PİL. 

• HC05 Bluetooth Sensör  

• Bohua 24V 400mm Lineer Aktüatör Motor 

• Entegre 

• Jumper Kablo 

• IR Alıcı Verici Kumanda Seti 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Cihazımızın örnek alternatifleri için sektöre baktığımızda, Akın Robotics'in geçtiğimiz yıl piyasaya 

sürdüğü büyük ebatlarda tasarlanmış UV-Sterilizasyon cihazını örnek verebiliriz. 

Bir başka örnek olarak, yine Türkiye pazarında satışı bulunan UVTECHİC firmasının cihaz 

modellerinden olan ancak büyük ebatlarda tasarlanmış "mobil ortam dezenfeksiyon cihazı" farklı 

bir alternatif olabilir. Ancak bu örneklere bakıldığında piyasada aktif bulunan cihazlardan tasarım 

ve ebat olarak farklı olduğu gözlmlenmektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Otonom, akıllı sistemi ve mobil uygulama içeren cihazımız patenti alınabilir yapıdadır. Destek 

verilirse ticari açıdan gelir getirebilecek bir cihazdır. 

Cihazın lambaları ile dikey eksende yükselerek, yatay eksende 45 derece açılarak her yüzeye etki 

etmeyi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca cihaz tasarımımızın farklılığı sayesinde medyada anonsuyla beraber ortam dezenfeksiyonuna 

yeniden dikkat çekilmiş olacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İçinde bulunmuş olduğumuz pandemi döneminden esinlenmiş olduğumuz projemizin asıl amacı 

ortam sterilizasyonudur. Cihazımız halka açık, kapalı ortamda kullanılabilecektir. Örn. Hastane, 

Okul, AVM, Ev, İş yerleri, Toplu taşıma araçları gibi mekanlarda kullanılabilecektir. 

 

 

 

9. Riskler 

 

ŞEKİL1.5-Risk tablosu 
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