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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Doğrudan temas olmadan dolaylı yoldan yada temas yoluyla (dokunmayla) bulaşan hastalıkların 

oranı ülkemizde oldukça fazladır. Ortak kullanım alanlarından dokunma yolu ile bulaşan hastalık 

oranı ise daha fazladır. Ortak kullanım alanlarında çok miktarda hastalık yapıcı çeşitli 

mikroorganizmalar bulunur. Bireyler bu alanları kullandıklarında hasta olan bireydeki virüs veya 

bakteriler sağlıklı bireyin o alana teması ile bulaşır ve sağlıklı birey de hastalanarak çevresine bu 

mikroorganizmaları yayarak hastalık oranını arttırır. Yapılan çalışmada hastalık yapıcı 

mikroorganizmaların yayılım oranını azaltarak bu mikroorganizmalardan oluşabilecek hastalık 

oranının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Yapılan çalışmada bireyler ATM, market, otobüs gibi kart okuyucuların kullanıldığı ortak kullanım 

alanlarında, hasta olan birey otobüste kartını okuturken, ATM’den para çekerken, marketlerde kart 

ile alışveriş yaparken kartları üzerinde olabilecek hastalık yapan mikroorganizmaları kart 

okutuculara bulaştırıyorlar. Bir sonraki birey gelip kartını aynı yere temas ettirdiğinde orada bulunan 

mikroorganizmalar karta geçerek hem kart sahibi bireyi hem de çevresindeki insanları hastalığa 

maruz bırakabiliyor.  

Mikrobiyolojik canlıları Ultraviyole(UV) C mavi-mor ışık yakan mekanizmalar yok edebilir. Bu 

çalışmada da UV-C ultraviyole ışığın 100-280nm dalga boyu ile dokunmatik, temassızlığı gerektiren 

her sistemde uygulanabilir. Bu ışık virüs ve bakterileri yok eden bir ışın yayabilme özelliğine 

sahiptir. Bu projede her kart okuyucuda, kartın okutulacağı yere UV-C ışını yerleştirildi. UV-C 

ışığın ön kısmına ise mesafe sensörü yerleştirildi. Birey otobüse binerken, markette kart ile alışveriş 

yaparken, ATM ‘den para çekerken kartını kart okuyucuya temas ettirdiğinde UV-C ışını sönecek 

ve kart sahibinin vücuduna zarar vermesi önlenecektir. Birey kartını çektiği anda ise UV ışık yanarak 

kart okuyucunun kartın temas bölümünden var olabilecek bakteri ve virüsleri yok etmek adına 

devreye girecektir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Hastalık yapan virüs ve bakterilerin yayılımını önlemek için UV-C ışını kullanarak dokunarak 

bulaşan olası hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  

Son yıllarda hijyenin önemi giderek artmaktadır. Hijyen denilince akla temizlik malzemeleri gelse 

de aslında birçok yöntem vardır. Bu yöntemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 3’e ayırırız. 

Maske kullanmak hijyen açısından olumlu bir fiziksel yöntemdir. Yine aynı şekilde hijyenik olan 

yerlere dokunmamak veya filtre ile havayı süzmek fiziksel bir yöntemdir. Kimyasal yöntemler 

çeşitli temizlik ürünleri, alkol bazlı, sudkostik bazlı ürünlerdir. Biyolojik yöntemler ise; enzimler, 

ağaç kabukları, çeşitli bitki kökleri kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerden bir tanesi de ultraviyole 

ışıkla hijyen gelir.  

 UV ışık elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Ultraviyole ışınları görünen ışın ile Xışınları 

arasında kalan elektromanyetik radyasyonlardır. Morötesi ya da ultraviyole (kısaca UV) ışınım, 

dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ışınıma denir. Dalga boylarının kısalığı sebebiyle insan 

gözüyle görülemezler. Gözümüz, 400 ile 700 nm dalga boyları arasına duyarlıdır.  

Ultraviyole (UV) radyasyon, güneşten gelen ışık enerjisinin bir şeklidir. Enerjinin değişik şekilleri, 

dalga boylarına göre sınıflandırılır. En kısa dalga boylu radyasyon en fazla enerjik olandır. UV 



4 

 

radyasyon UVA, UVB, UVC olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır. Ultraviyole C (UVC 100-

280nm): Yüksek enerjiye sahiptirler. Kısa dalga boyuna sahip olduklarından mürekkep film 

kalınlığının derinliğine nüfuz edemezler. Üst yüzeyde iyi kürleme özelliğine sahiptir. Ultraviyole B 

(UVB 280-315nm): UV-B dalgaları daha büyüktür ve mürekkep filminin içine girebiliyor. 

Böylelikle mürekkebin iç kısmını kurutuyor. Ultraviyole A (UVA 315-400 nm): Uzun dalga 

boyundadır. Bu özelliğinden dolayı mürekkep filminin dibine kadar girebiliyor. Düşük enerjiye 

sahiptir (Sönmez &Işık, 2016). 

Ultraviyole genellikle içme sularında dezenfeksiyon amacı ile kullanılır. Mikrobiyolojik 

canlıları Ultraviyole(UV) C mavi-mor ışık yakan mekanizmalar yok edebilir. Bu çalışmada da UV-

C ultraviyole ışığın 100-280nm dalga boyu ile dokunmatik, temassızlığı gerektiren her sistemde 

uygulanabilir. Günümüzde otobüs yolculuklarında, ATM’lerde, marketlerde ve birçok alanda kart 

kullanımı mevcuttur. Kişiler temassız kart bile olsa otobüse binerken kart okutucuya kartlarını 

dokunduruyorlar. Aynı şekilde ATM, market ve bunlar gibi kart okuyucuların bulunduğu alanlara 

kartlar dokundurulduğunda, kart üzerinde hastalık yapıcı virüsler olabiliyor ve bu da bir sonraki 

kişilerin kartına bulaşarak hastalıkları yayabiliyor. 

Bu projede her kart okuyucuda kartın okutulacağı yere UV-C ışını yerleştirilecek. Bu ışık 

virüs ve bakterileri yok eden bir ışın yayabilme özelliğine sahiptir. Birey otobüse binerken kartını 

yaklaştırdığında UV-C ışını sönecek, kart çekildiğinde UV ışık yanarak var olabilecek bakteri ve 

virüsleri yok etmek adına devreye girecektir.  

 

3. Çözüm  

Ortak kullanım alanlarından bulaşan hastalık yapan virüs ve bakterilerin yayılımını önlemek için 

UV-C ışını kullanarak, umumi alanlardan bulaşan olası hastalıkların önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu projede her kart okuyucuda kartın okutulacağı yere UV-C ışını yerleştirilecek. 

Bu ışık virüs ve bakterileri yok eden bir ışın yayabilme özelliğine sahiptir. Birey otobüse binerken, 

markette kart ile alışveriş yaparken, ATM‘den para çekerken kartını kart okuyucuya  

yaklaştırdığında UV-C ışını sönecek, kart çekildiğinde UV ışık yanarak var olabilecek bakteri ve 

virüsleri yok etmek adına devreye girecektir. Bu sayede ortak kullanım alanlarında bulunan kart 

okutuculardan hastalık yapıcı olan mikroorganizmaların yayılımının önüne geçilebilecektir. 

Böylelikle olası hastalıkların önüne geçilebilecektir. 

Cihazın prototipinin alt yapısında arduino mikroişlemci kullanılmıştır. Arduino (Arduino, Tarih 

Yok) çok çeşitli uygulamalar için farklı sensörler ile çalışabilen esnek programlanabilir bir karttır 

(Şekil 1). 

                                              

                                  Şekil 1. Arduino Uno 
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Deneysel devre (küçük) üzerinde devrelerimizi test ettiğimiz araçtır. Kurduğumuz devreleri 

birbirlerine lehimlemeden kolaylıkla test etmemizi sağlar. Tasarladığımız devreleri baskı devre veya 

delikli plaketler üzerine aktarmadan önce denememize olanak sağlar. Bu sayede devre bağlantılarını 

kontrol ederek bir hata olup olmadığını gözlemlemiş oluruz. Devreleri tak-çıkar şeklinde 

kurabildiğimiz için kullandığımız elektronik bileşenleri başka projelerde tekrar kullanma imkanı 

verir (Şekil 2). 

                                           

                                        Şekil 2. Deneysel devre (küçük)  

 

UV ışınları, bakteriyel proteinlerin fotolizine ve denatüre olmasına yol açarak hücresel aktivitelerini 

bozar ve etkisiz hale getirir. Aynı zamanda, ultraviyole ışınları (belirli bir dalga boyu) havadan 

geçtiğinde, havadaki oksijen, ozon üretmek için iyonize edilir ve bu da sterilizasyon etkisini 

arttırır.(2)(Şekil 3) 

 

 

 

 

 

                                                     Şekil 3. UV-C ışık kaynağı          

 

Mesafe ölçüm sensörü, herhangi bir fiziksel temasa gerek duyulmaksızın bir nesnenin yakınlığını 

belirlemede kullanılan araçlardır. Mesafe sensörlerinin çalışma biçimleri ise ilişkilendirme mantığı 

biçimindedir. 

Mesafe sensörü çıkış biriminden gönderilen ultrasonik dalganın hedefe çarpması sonucu geri dönen 

sinyal vasıtasıyla mesafe ölçümü yapmaktadır. Teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda 

ultrasonik dalga ve led, lazer gibi değişik türleri de üretilmektedir. Mesafe ölçüm sensörleri çıkış 

biriminden gönderilen lazer ya da ultrasonik dalgaların defe çarpması ve geri dönmesi arasındaki 

zaman ve geri dönüşteki sinyal yoğunluğunu hesaplayarak mesafenin ölçümünü ince ayrıntıya kadar 

yapmaktadır. Hassas ölçüm yapabilmesi nedeniyle inşaat, mimari ve endüstriyel üretim alanında çok 

tercih edilmektedir.(3) 

Yukarıdaki ekipmanlar kullanılarak oluşturulan prototip var olan kart okuyucu sistemlerine entegre 

edilerek buralardan bulaşabilecek hastalık yapan mikroorganizmalarn yayılımı önlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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4. Yöntem 

Çalışmada kullanılacak mesafe sensörü için Arduino Uno’da kodlama yapılmıştır (Şekil 4). Otobüs, 

market, ATM ve bunlar gibi kart okutucu sistemin bulunması gereken alanlara kurulan sistem 

yerleştirilecektir. Bunun için Solidworks (Education-2020) programında bir kutu tasarlanmıştır. 

Kutu 3 boyutlu yazıcıda üretilmiştir (Şekil 5). 

                                  

 

 

 

 

 

                    

                        Şekil 4. Arduino Uno                                    Şekil 5. Otobüs Kart Okuyucu modeli 

 

 

 Oluşturulan sistemde kutu içerisindeki kart okuma bölgesinin önüne bir UV-C ışık kaynağı 

konulmuştur (Şekil 6). UV-C ışının tam karşısına mesafe sensörü koyulacaktır (Şekil 7). UV-C ışık 

kaynağı ve mesafe sensörü kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme kart okuma bölgesinin tam 

önünde olacak şekildedir. Projenin birleştirilmiş hali Şekil 8’dedir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. UV-C ışık kaynağı                                    Şekil 7. Mesafe sensörü (HCSR04) 

                     

                                                            Şekil 8. Prototip 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

UV-C ışınları  virüs ve bakterileri yok eden bir ışın yayabilme özelliğine sahiptir. Fakat biz UV-C 

ışınını kart okuyuculardaki hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok olması adına oluşturduğumuz 

sisteme entegre ettik. Bu sayede ATM, market, otobüs gibi kart okuyucuların kullanıldığı ortak 

kullanım alanlarında, hasta olan birey otobüste kartını okuturken, ATM’den para çekerken, 

marketlerde kart ile alışveriş yaparken kartları üzerinde olabilecek hastalık yapan 

mikroorganizmalar kart okuyuculara bulaşsa bile daha sonraki birayler o alanları kullandıklarında 

bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar sağlıklı bireye hastalık bulaştıramayacaktır. Çünkü kurulan 

sistemdeki UV-C ışını sayesinde bu hastalık yapan mikroorganizmalar yok edelecektir. 

Yapılan sistemin akademik çalışmalar ve saha incelemesine göre hiçbir uygulanmış örneği 

bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamız özgündür.  

Çalışmada kullanılan Arduino yerine Deneyap Kart kullanılarak yerlileştirilmesi düşünülmektedir.   

 

6. Uygulanabilirlik  

Yapılan sistem kart okuyucu bulunan her alana kolaylıkla uygulanabilmektedir. ATM, market, 

otobüs gibi alanlarda kart okuyucuların boyutları birbiri ile aynı olmasa da tasarımın kolaylıkla bu 

boyutlara uyması sağlanabilmektedir. Ayrıca üretimi kolay bir yöntem ile yapılabilmektedir. Sadece 

UV-C ışın ve mesafe sensörü kullanılarak kurulan sistem sayesinde bireylerin kartlarında bulunan 

hastalık yapıcı mikrop, bakteri ve virüslerin ortak kullanım alanı olan kart okuyuculardan farklı 

bireylere taşınması engellenecektir.  

     Oluşturulan tasarım her kart okuyucunun kartı okuttuğumuz bölümüne yerleştirilmelidir. Otobüs, 

market gibi alanlarda kişisel kartın tek bir yüzünü gösterdiğimiz için UV-C ışıkla ve mesafe sensörü 

ile oluşturulmuş sistemi sadece bir kısmına yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Fakat ATM gibi kart 

okuyucu bölümü, kartı içine alan bir yuvaya sahipse kartın her iki yüzünü de dezenfekte edebilmesi 

için alt ve üst kısımlara tasarım yerleştirilir. Sistem basit ve ucuz malzemelerden üretilmiştir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sisteminin tahmini maliyet tablosu Tablo 1’dedir. Maliyetin yüksek olması sadece 1 tane üretimden 

kaynaklanmaktadır. Seri üretim ve sistemlerin direksiyona gömülü olarak üretilmesi sayesinde 

maliyetlerin %70 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmanın zaman tablosu Tablo 

2’dedir. Yapılan çalışmanın tamamen özgün olması nedeniyle piyasada bulunan diğer sistemeler ile 

karşılaştırılması yapılamamıştır.  
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Tablo 1. Tahmini maliyeti 

Kullanılan Malzemeler Birim fiyatı Adet Toplam Fiyat 

Arduino Uno 225 TL 1 225 TL 

Mesafe Sensörü 13 TL 1 13 TL 

Buton 1 TL 1 1 TL 

3 boyutlu yazıcı üretimleri 25 TL 1 25 TL 

Pil 25 TL 1 25 TL 

Kablo ve kaynak malzemeleri 10 TL 1 10 TL 

UV lamba 70TL 1 70TL 

TOPLAM 369 TL 
 

 

Tablo 3. Zaman tablosu 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım kurulması ✓       

Proje konusunun belirlenmesi ve 

sınırlarının araştırılması 
 ✓      

Literatür ve saha incelemesi  ✓      

Teknofes’te takım kaydı   ✓     

Malzemelerin temini   ✓     

Sistemin test edilmesi    ✓    

Ön Değerlendirme Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
   ✓    

Proje Detay Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
    ✓ ✓  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi umumi(ortak) kullanım alanlarındaki kart okuyucuları kullanan tüm 

bireylerdir. AVM de, mağazalarda, marketlerde, hastanelerde ve bunun gibi bir çok alanda kart 

kullanacak bireyler ve otobüslerdeki kart okutucuları kullanacak bireyler için tasarlanmış bir 

projedir.  

 

9. Riskler 

Çalışmaya ait riskleri içeren risk matrisi Tablo 3’tedir.  

 

Tablo 3. Risk Matrisi  

Risk 

Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 
Çözüm 

Çözümden 

sonra 

riskin olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 

Pilin 

bitmesi 
Olası Yüksek 

Sistemde güneş paneli 

eklenmesi veya sitemin 

enerjisinin araca bağlanması  

Olma 

ihtimali çok 

düşük 

Düşük 
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Yanlış 

kullanım 
Olası Orta 

Kullanıcı bilgilendirilmesi 

ve kullanım kılavuzunun 

oluşturulması 

Olasılık dışı Düşük 
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