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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Virüsler dünya genelinde belirli dönemlerde salgınlara sebep olmuştur. Bunlardan biri de 

Covid-19’dur. 17 Kasım 2019 tarihinden beri birçok insanın hastalanmasına hatta ölümüne 

neden olmuştur. Hastane, okul, ofis, kafe gibi kalabalık ortamlarda Covid-19'un yayılmasını 

önlemeye yönelik özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralının uyulmasına çalışılsa da 

ortamların kalabalık olması ve fiziki şartlarının virüsün bulaşmasını önleyecek kadar bireyler 

arasında mesafe koyacak yeterlilikte olmamasından dolayı karantina gibi önlemler alınmak 

durumunda kalınmıştır. Popülasyonun yoğun olduğu ortamlarda yüzeyden veya havada asılı 

kalan virüslerden bulaş riskinin fazla olduğu bilinmektedir.  

Projemiz üzerinde Ultraviyole C kaynağı bulunan uzaktan kumandalı ve otonom bir robot 

olarak tasarlanmıştır. Robotumuz dar alanlardan geçebilmesi için 30 cm’lik genişliğe sahip 

olacak şekilde, kapı ve benzeri açıklıklardan geçebilmesi ve maksimum verimle sterilizasyon 

yapabilmesi için UV-C kaynaklarının bağlı olacağı açılır kapanır kollara sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Robotumuz üzerinde bulunan yazılım sayesinde önceden çizilen çizgiler ile 

belirlenen harita üzerinde yol alarak otonom bir şekilde ve üzerine yerleştirilen kamera 

sayesinde uzaktan kumanda ile kontrol edilmek üzere iki farklı şekilde çalışabilmektedir. UV-

C ışınları sayesinde ortamların dezenfeksiyonunu yapabilmektedir. UV-C ışınlarının canlı 

üzerine zararlı etkileri olduğu bilinmektedir, bu etkilere maruz kalmamak için robot, 

insanların bulunmadığı zamanlarda çalıştırılacak, üzerine konulan hareket algılayıcı sensörler 

ve kamerası sayesinde olası bir canlıyla karşılaştığında sistemin otomatik olarak durması 

sağlanacaktır. Geliştirilen robot örnek bir sınıf ortamında test edilmiş, uzaktan kumanda ile 

sıraların arasında gezinmesi sağlanmış, hareket algıladığı durumda da sistemin çalışmayı 

durdurduğu görülmüştür. Yaklaşık 40 kişilik bir sınıfta yapılan testlerde, robotun 

dezenfeksiyon işlemini 5 dakika gibi bir zamanda tamamlayabildiği görülmüştür.  

 

 
Şekil 1. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Koronavirüsler, hastalığa sebep olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Covid-19 salgına 

dönüşmüş ve dünyada 525 milyondan fazla kişinin virüse yakalanmasına, 6,28 milyondan 

fazla kişinin de ölümüne yol açmıştır. (World Health Organization. “WHO Coronavirus 

(COVID-19) Dashboard”. Erişim: 21.05.2022. https://covid19.who.int/ ) Popülasyonun yoğun 

olduğu özellikle okul, ofis, hastane gibi ortamlarda yüzeyden veya havada asılı kalan 

virüslerden bulaş riskinin fazla olduğu bilinmektedir. Covid- 19’ un yayılmasını önlemeye 

yönelik özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya çalışılsa da ortamların 

kalabalık olması ve ortamların fiziki şartlarının virüsün bulaşmasına yeterince engel 

olamaması sebebiyle sık sık karantina uygulamaları yapılmıştır. 

SARS-CoV-2 sadece bir protein tabakasından (DNA veya RNA) ibarettir. Bu kadar basit bir 

organizmanın kendi kendine dışarıdan çoğalma yeteneği yoktur, zorunlu hücre içi 

parazitleridir. İnsanlarda soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Şiddetli Akut 

Solunum Sendromu gibi daha şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir. 

Değişiklik göstermesiyle birlikte belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı sayılabilir; 

şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, ölüm 

gelişebilmektedir. Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları sonucu ortama saçılan 

damlacıklar yoluyla bulaşır. Yine hastaların solunum parçacıkları ile kontamine olmuş 

yüzeylere temas etmek, ellerin yıkanmadan yüz, göz, ağız veya buruna götürülmesi ile de 

virüs alınabilir. El temizliği, kalabalık ortamlardan kaçınma, yüzey temizliği gibi önlemlerle 

kendimizi korumamız oldukça önem teşkil etmektedir. 

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla ve yakın mesafeden insandan insana bulaşmaktadır. 

Ayrıca kişilerin, hasta bireylerin ortaya saçtığı damlacıklara temas etmesi sonucunda da 

bulaşabilmektedir. Koronavirüsler her ne kadar dış ortama dayanıklı olmasa da ortamın nem 

ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarına, kontamine ettiği yüzeyin dokusuna 

göre değişen bir dayanma süresinin varlığı söz konusudur. Bu süre içerisinde kişilerin bu 

yüzeylere temasıyla virüsü kapması mümkündür. Yapılan çalışmada, dokuz güne kadar metal, 

cam, plastik yüzeylerde kaldığı belirtilmiştir. Yine bir başka çalışmada bakır yüzeylerde dört 

saate kadar, karton üzerinde bir güne kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde 3 güne kadar 

virüsün aktivitesini devam ettirdiği gözlenmiştir. 

                              

 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/


5 

 

 

3. Çözüm: 

Ultraviyole ışınları (UV) elektromanyetik spektrumda dalga boyu 10-400 nm aralığında olan 

ışınlardır. Bilim adamları ultraviyole ışınlarını, karakteristik özellikleri ve canlılar üzerindeki 

etkilerine göre Ultraviyole A, Ultraviyole B, Ultraviyole C olmak üzere 3 kategoriye 

ayırmıştır.  

 

UV radyasyon kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı 

öldürebilir. En büyük antimikrobik etkinlik ise 250-260 nm dalga boyunda gerçekleştirilir. Bu 

dalga boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorbe edilen dalga boyudur. Yaklaşık 254 nm 

dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarından içeri 

süzülür ve DNA’yı oluşturan nükleik asitler tarafından absorbe edilir. Bunun sonucu DNA 

zinciri birçok noktasından tahrip olur ve DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre 

faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir. Bu da UV-C nin sterilizasyondaki ve 

dezenfeksiyondaki etkisini göstermektedir.  

UV ışınları dezenfeksiyon ve sterilizasyonda kullanılmalarının, diğer kimyasallara göre belli 

başlı faydaları da bulunmaktadır: Uygulaması basittir, dezenfeksiyon kabiliyeti yüksektir, 

ortam ve yüzeyde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz, korozif madde oluşumu yoktur, 

ekonomiktir. UV ışınları sadece üretim alanları ve hastane ortamlarında değil, insanların bir 

arada kalabalık olarak bulunduğu çocuk yuvaları, kafeteryalar, jimnastik salonları gibi kapalı 

yerlerde havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak hava yolu ile bulaşan 

hastalıkların yayılımını engellemek için kullanılabilirler. 

Projemiz, bu bulgulardan hareketle koronavirüslerin UV-C ışınları yardımıyla etkisiz hale 

getirilmesi ilkesine dayanmıştır. SARS-CoV-2 ile kontamine olmuş yüzeylerin uzun süren, 

zahmet gerektiren, güvenilirliği belirsiz temizliğine karşı zaman konusunda daha karlı, 

güvencesi çok daha yüksek, temizlik malzemesinden tasarruf etmeyi sağlayan, zahmet 

gerektirmeyen projemiz okullarımıza ve dolayısıyla ülkemize oldukça katkı sağlayacaktır. 

Bunlara ek olarak diğer kimyasallara göre uygulaması daha basit olacak, ortam ve yüzeyde 

yan ürün ve kalıntı bırakmayacak ve korozif madde oluşmayacaktır.  
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4. Yöntem: 

Geliştirilecek dezenfeksiyon robotunun tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel tasarım ve 

üretim adımları takip edilmiştir. Öncelikle kullanılacak robotun teknik tasarım gereksinimleri 

belirlenmiştir. Bu kapsamda robotun sahip olması gereken özellikler şu şekilde listelenebilir: 

 

Belirlenen gereksinimler doğrultusunda geliştirilecek robotun sahip olması gereken 

özelliklere ve üzerinde bulunan ekipmanlara göre hangi sistem ve elektronik parçaları 

içermesi gerektiği araştırılmış, bu özelliklere göre robotun mekanik ve elektronik dizaynı 

yapılmış ve robotun çalışması için gerekli yazılımlar geliştirilmiştir. 

4.1. Mekanik Dizayn: 

Robotun mekanik dizaynı, şase, hareket mekanizması ve üzerinde UV-C lambaların da 

bulunduğu kolları içermektedir: 

 

Robot şasesi 

 

Motorlar 

 

Hareketli Kollar 

Şase 4mm’lik MDF ile 

güçlendirilmiş plastik bir 

kutudan oluşmaktadır. Kutu 

ters çevrilmiş ve kapak kısmı 

üzerine motorlar, motor 

sürücü, mikro işlemci, akü 

yerleştirilmiş, kutu üzerine 

ise, kamera ve far, mikro 

işlemci kutusu, UVC lamba 

tutucu, açılır kapanır kollar 

ve hareket sensörleri 

yerleştirilmiştir. 

 

Dizaynda belirtilen 

gereksinimlere göre robotun 

50N’luk bir çekiş kuvvetine 

sahip olması gerekmektedir. 

Bu çekiş kuvveti 120cm’lik 4 

adet tekere sahip robot için 

12W’lık motorlar 

kullanılması gerektiği 

hesaplanmıştır. Robotun 

hareket mekanizması için 12 

W’lık güce sahip Namiki 

12V 120 dev/dak motorlar 

seçilmiştir. 

 

Robotun dezenfeksiyon 

yaparken daha etkin 

çalışması için UV-C lambalar 

bulunan kollar tasarlanmıştır. 

Bu kolların bir kapıdan 

girerken takılmaması için 

açılır kapanması gerektiği 

görülmüştür. Kolların 

ağırlığı, üzerinde lambalarla 

birlikte 300 gr olarak 

hesaplanmış, bu ağırlığı 

döndürebilmek için 13kg/cm 

torka sahip MG946 servo 

motorlar seçilmiştir. 
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4.2. Elektronik Parçalar: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

01. Mikroişlemciler: Araçta hareket kabiliyetini kontrol eden 

mikroişlemci ile kamera ve wifi kontrolünü gerçekleştiren 

Raspberry Pi birlikte çalışmaktadır. Kullanılan Raspberry Pi 3 

Model B+ üzerinde bulunan wifi modülü, 4 adet USB portu ve 

giriş çıkış pinleri ile birlikte birçok işlevi gerçekleştirebilecek 

küçük bir bilgisayardır. USB portundan bağlanan web kamerası ve 

wifi modülü sayesinde robotun uzaktan gözlem ve kontrol 

edilebilmesini sağlamaktadır. Robotun üzerinde 4 adet DC motor 

ve 2 adet de Servo motor bulunmaktadır. Motorların kontrolü için 

Arduino ile birlikte çalıştırılacak L298 motor sürücüler 

kullanılmıştır. 

 

 

02. Sensörler: Robotun çevresiyle ilgili bilgi edinmesi için 

gerekli olan sensörler sistemin etkin çalışması için önemlidir. 

Robot hem önceden belirlenen bir yolu takip edebilecek, hem de 

uzaktan kumandalı olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Sistemin önceden belirlenen bir haritayı takip etmesini sağlayan 

çizgi izleme sensörleri bulunmaktadır. Bu sistemin çalışması 

için siyah bir çizgi çizilerek haritalandırma yapılacaktır.  

 Bu sayede robot bir operatöre ihtiyaç duymadan dezenfeksiyon işlemini yapabilecektir. 

Dezenfeksiyonda kullanılacak UV-C ışınları canlı üzerinde zararlı etkileri olduğu için 

güvenliğin sağlanması birincil önceliğimizdir. Bu amaçla robot üzerinde her yönden 

algılayabileceği 4 adet hareket sensörü bulunmaktadır. Bu sayede çevresinde bir hareket 

algıladığında sistemin hareket bitene kadar otomatik olarak kapatılması sağlanacaktır. 

Robotun uzaktan kumandalı olarak kullanılması istenirse wifi üzerinden takip edilebilecek 

bir kamera sistemi bulunacaktır. Böylece operatör güvenli bir şekilde uzaktan 

dezenfeksiyon işlemini yerine getirebilecektir. 

03. Güç Gereksinimleri: Dezenfeksiyon robotunun güç 

gereksinimi karşılamak üzere 12V jel aküden 

yararlanılmıştır. Bulunduğu okulun büyüklüğü, çalışma 

süresi düşünüldüğünde bir saatteki harcayabileceği akım 

değeri 3Ah olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık 2 saat 

çalışması gerektiği göz önüne alınarak 12V 7Ah’lik jel 

akü yeterli görülmüştür. Sistemde kullanılan 

mikroişlemciler için de 12V’u 5V’a düşüren bir voltaj 

düşürücü kullanılmıştır. 
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Şekil 2.                             Şekil 3.                                           Şekil 4. 

 

 

4.3. Yazılım: 

  

 

 

 

 

Dezenfeksiyon robotu hem otonom hem de uzaktan kumandalı olarak çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Otonom bir şekilde çalışabilmesi için önceden haritalanmış bir 

yol üzerinde hareket etmesi düşünülmüştür. Bunun için çizgi izleyen robot 

mantığından yola çıkarak çalışması gereken yol siyah bir çizgi ile işaretlenmiştir. 

Robotun hareketini sağlayan 4 adet motorun kontrolü arduino ile gerçekleştirilecektir. 

Arduino üzerindeki PWM pinleri ile motorların hızları kontrol edilebilmektedir. 

Bununla birlikte aracın dört yanında bulunan hareket sensörleri sayesinde çevrede bir 

hareket algılandığında sistemin hareket bitene kadar otomatik olarak durdurulması 

sağlanacaktır. Bununla birlikte aracın dört yanında bulunan hareket sensörleri 

sayesinde çevrede bir hareket algılandığında sistemin hareket bitene kadar otomatik 

olarak durdurulması sağlanacaktır. Hareket algılanması bittikten sonra sistem 

çalışmaya devam ettirilecektir. Uzaktan kumandalı olarak çalıştırılması istenirse 

bunun için Raspberry pi üzerinde bulunan wifi modül ve web kamerası kullanılacaktır. 

Raspberry pi üzerine webcam server kurulacak ve ağda bulunan bir bilgisayar yada 

telefon aracılığıyla kamera takibi yapılabilecektir. Sistemin uzaktan hareket ettirilmesi 

ise Arduino’ ya entegre edilen uzaktan kumanda sistemi sayesinde 

gerçekleştirilecektir. Uzaktan kumanda ile robotun hareket ettirilmesi, kolların açılıp 

kapanması, kamera sisteminin yönlendirilmesi ve UV-C dezenfeksiyon sisteminin 

açılıp kapanması gerçekleştirilebilecektir. 

Şekil 5. Şekil 6. 
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4.4. Otonom Kontrol Akış Diyagramı: 

 

 
 

5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Covid-19 dolayısıyla popülerleşen UV-C aydınlatma teknolojisi kapsamındaki projelerin yanı 

sıra bizim projemiz oldukça ucuz ve açık kaynaklı olacağı için herkesin kullanımına imkan 

verilmiş olunacaktır. Robotumuzun uzaktan komut verilerek çalışmasına, oldukça özgün bir 

özellik olarak çizgi robot prensibiyle planlanacak yolu takip ederek otomatik olarak 

çalışabilmesi eklenmiştir. Önceden belirlenmiş çizgiyi takip edecek, farklı alanlara otomatik 

olarak geçiş yapabilecektir. Sensörlü yapısı bir engelle karşılaşınca otomatik duracak ve 

böylece kendisine zarar vermeyecektir. Bunun haricinde robotumuzda kamera sistemi 

mevcuttur ve kumandası tarafından da kontrol edilebilecektir. Robotumuzun okullarda paydos 

saatinden sonra, iş yerlerinde mesai saatlerinden sonra gibi zamanlarda çalıştırılması 

planımızın bir parçası olmasıyla birlikte zaten sensörlü yapısı sayesinde insanlar tarafından 

herhangi bir hareket algıladığında otomatik duracak, hiç kimseye UV-C ışınlarıyla zarar 

vermeyecektir. Böylece insan zahmetini minimuma indirerek hijyen açısından son derece 

güvenli mekanlar ortaya çıkacaktır.  

Projemiz için Fikri Mülkiyet Hakları' ndan Sınai Haklar söz konusudur. Projemizin çıktıları 

için patent edinme olasılığı mevcuttur. Çünkü sanayi ve teknoloji ile ilişkilidir. Ülkemizde 

ithal olarak kullanılan benzer bir robot mevcuttur. Ancak bizim robotumuz açık kaynak 

olması sayesindeki ucuz maliyeti ve milli oluşu ile ön plana çıkmaktadır. Böylece 

koronavirüsle mücadelede ülkemizin kendi ürettiği teknolojiyi ortaya çıkarıp üretebilecektir. 

Açık kaynaklı olacağından ötürü birden çok kopyasının yapılabilirliği vardır ve böylece 

sanayiye uygulanabilir bir projedir. Projemiz “UV-C teknolojisiyle SARS-CoV-2 virüsünü 

etkisiz hale getirme” alanındaki mevcut teknolojilerin görevsel yeteneğini gelişmiş uygulama, 

kalite ve uygun maliyet konusunda daha da geliştirdiği için yenilik tiplerinden “artan yenilik” 

(artımsal yenilik) kategorisi kapsamına girmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik: 

Covid-19 pandemisi iki yılı aşkın bir süre sonunda etkisini azaltmış olsa da yüzeylerden ve 

havada asılı kalan virüs ve bakteri benzeri mikroorganizmalardan kaynaklı hastalıkların bulaş 

riski pandemi öncesinde olduğu gibi devam etmektedir. Projede geliştirilen robot bulaş 

riskinin çok olduğu okul, hastane, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlar için 

tasarlanmış ve etkinliği bir sınıf ortamında kullanılarak test edilmiştir. UV-C ışınlarının 

sterilizasyon için kullanıldığı ve mikroorganizmaların %99,9 oranının yok edilebilmesine 

imkân sağlandığı düşünüldüğünde, özellikle ekstra hijyen gerektiren alanlarda kullanımının 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Projede geliştirilen robotun uzaktan kumandalı ve otonom 

olarak kullanılabilmesi, üzerinde bulunan sensörlerle güvenli bir şekilde kullanılabilmesine 

imkan vermesi, mobil bir şekilde uzun bir süre kullanılabilmesi gibi özellikleri, hijyenik 

ortamların sağlanabilmesinin zor olduğu okul, seyahat eden kişi sayısına bağlı olarak çok 

fazla çeşit mikrobun birada bulunabileceği toplu taşıma ve hastalıkların yayılabileceği hastane 

gibi ortamların dezenfekte edilmesinde aktif bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  

                                                                    

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

7.1. Proje İş Zaman Çizelgesi:  

Biz projemizi yapmaya 2021Mart ayında başladık. Proje takvimimiz aşağıdadır: 
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7.2. Maliyet Tablosu: 

 

Elektronik Parça Ürün Fiyat (TL) 

Kontrol kartları Raspberry Pi 3 Model B+ 2450 

 Arduino uno 120 

Sensörler HC-SR501 Hareket sensörü  

4 adet 

120 

 
QTR-8A 8'li Çizgi sensörü 

210 

Uzaktan izleme 
Web kamerası 

200 

 
Far  

100 

Motor sürücü L298 motor sürücü  45 

Motorlar 12 V 120 dev/dk motor 

4 adet 

1200 

 MG946 servo motor 

2 adet 

200 

Güç 12V 7Ah akü 200 

 Voltaj düşürücü 30 

 Şarj aleti 150 

Mekanik Şase için plastik kutu – mdf 150 

 120 mm tekerlek 

4 adet 

600 

 Bağlantı elemanları 150 

Uzaktan kumanda Flysky FS-İ6 2.4GHz 6 Kanal 

Kumanda ve FS-İA6B Alıcı 

 

1400 

Dezenfeksiyon sistemi * UV-C lamba --- 

 Prototip için kontrol edilebilir led – 3 

metre 

300 

Toplam  7625 

 

* UV-C ışınları insan sağlığına zararlı olduğu için prototip üretiminde UV-C kaynağı 

yerine kontrol edilebilir ledler kullanılacaktır.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz öğrenciler ve okul çalışanları, hastane çalışanları ve hastanedeki hastalar, ofis 

çalışanları, kalabalık iş yerlerindeki müşteriler gibi toplu yaşam alanlarındaki bireylerdir. 

Kullanıcılar olarak da robotun çalışma prensibini bilen temizlik personelleri, kalabalık iş yeri 

sahipleri, makine teknikerleri sayılabilir. 
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9. Riskler: 

Canlı sistemine oldukça zararlı olan iyonize radyasyon ve UV radyasyonun yüksek enerjili 

kısa dalga boyları atmosferde tutulduğu için doğada yaygın değildir ve bu da yeryüzündeki 

canlılar için oldukça önemlidir. UV ışınları kontrolsüz kullanılabilecek ışınlar değillerdir. 

Sağlık için en tehlikeli ışın ise ultraviyole C ışınlarıdır. UV-C radyasyonu ciltte ciddi 

yanıklara ve göz yaralanmalarına (fotokeratit), katarakt veya kalıcı görme kaybına yol 

açabilir. UV-C korumasız ve filtresiz kullanıldığında hücrelerin yapı taşı olan DNA ve 

RNA'yı parçalayarak cilt kanseri ve körlüğe sebep olabilmektedir. Asla aynı ortamda 

bulunulmamalı ve bir anlık bile olsa doğrudan UV-C ışık kaynağına bakılmamalıdır. 

Projemizde UV-C ışınlarıyla hiçbir canlıya zarar verilmemesi esas alınmıştır. Bundan dolayı 

yapısında herhangi bir canlı algıladığında sistemi durduran sensör bulunmaktadır ve 

tarafımızdan test edilerek başarısı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte 207-222 nm. UV-C 

ışığından da yararlanabiliriz. Hem kanserojen hem de kataraktojenik olan geleneksel 230-280 

nm dalga boylu UVC ışınlarının aksine bu ışınların canlılara zarar vermediği tespit edilmiştir. 
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