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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Küresel anlamda son dönemlerde yaşanan en önemli sorun COVİD-19 adı verilen salgın 

hastalık olarak görülmektedir. Bulaşıcı hastalıklar küresel anlamda toplum sağlığını ciddi 

biçimde tehlikeye düşürerek Pandemi sebebi olabilir. Bu hastalıklara sebep olan 

mikroorganizmaların hava yolu, temas, taşınma gibi çeşitli bulaş şekilleri vardır. Günlük 

hayatta neredeyse her gün temas edilen paranın üzerinde çeşitli hastalık etkeni 

mikroorganizmalar bulunmaktadır. Paranın tedavülde kaldığı süre içerisinde elden ele 

dolaşması, her bireyin el temizliğine yeterli oranda önem vermemesi ve paranın genellikle 

parmağın tükürükle temas ettirilerek sayılması, paranın üzerindeki mikroorganizma sayısının 

artmasına neden olmaktadır. Günümüzde paranın üzerindeki bakteri sayısının santimetrede 26 

bine kadar çıkabildiği ispatlanmıştır. Bu oran klozet üzerindeki bakteri sayısından çok daha 

fazladır. 

   Parayı insanlar cüzdanlarında taşırken, işletmelerde madeni ve kâğıt paraların tutulduğu 

ortak alanlar genellikle yazarkasalardır. Madeni para çeşitli temizleme yöntemlerine uygun 

olsa bile kâğıt paranın deforme olma olasılığına karşı etkisizleştirerek temizleme yöntemleri 

kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri olan UVC teknolojisi bakteri, mantar ve virüsleri 

öldürmede son derece etkili olan 20nm-280nm dalga boyu aralığındaki ultraviyole ışınlardır 

ve genellikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon için kullanılmaktadır. Projede yazarkasa içine 

yerleştirilen UVC Led ile paranın yazarkasada tutulduğu süre boyunca temizlenmesi 

sağlanabilmektedir. UVC mikroorganizmalardan arındırma konusunda etkili olmasının 

yanında, temas halinde insan sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri de söz konusudur. 

Yazarkasanın sadece kapağının kapalı olduğu zamanlarda UVC Ledin çalışması yazarkasa 

açıldığında ise UVC Ledin kapanması teması önlemektedir. Yazarkasa iç yüzeyinin 

radyasyon geçirgenliğini önleyen kurşun folyo ile kaplanmış olması UVC Ledin yaydığı 

radyasyonun zararını engellemektedir. Bunun yanında yazarkasa açıldığında çalışacak mor 

ışık sayesinde kâğıt paranın sahte olup olmadığının kontrolü de yapılabilmektedir.  

1.1 Tasarım  

•   İnce bir tahta malzeme kullanılarak yazarkasa formu oluşturuldu.  

•Yazarkasanın arka bölümüne yerleştirilen iki adet limit switch sayesinde yazarkasa 

kapağı kapalı olduğu durumlarda UVC Ledin devreye girerek para dezenfeksiyonu yaptığı bir 

sistem tasarlandı. 

• Bu sisteme kasa kapağı açıldığı zaman devreye giren mor ışık sayesinde sahte para 

kontrolünün de yapılabileceği bir özellik eklendi.  

• Kasa kapağı açık olduğu zaman UVC Ledin kapanması sayesinde UVC Led sadece 

kapalı ortamda çalıştırılmış olup, insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkileri önlenmiş 

oldu.  

• Ayrıca yazarkasanın içi radyasyon geçirgenliğini önlemek için kurşun folyo ile 

kaplanacaktır.     
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Tasarımda kullanılan malzemeler  

ADET  MALZEME MALZEME GÖRSELİ 

1 Adet 1 adet 254nm UVC 03 80 LED 

Görsel 1 

2 Adet 4 Watt mor ışık floresan ampul 

 

Görsel 2 

1 Adet ikili 
4 Watt mor ışık  floresan ampul 

armatür 

Görsel 3 

2 adet Limit switch (anahtar) 

Görsel 4 

1adet Duy ve anahtarı 

Görsel 5 

2 adet Floresan Starter  

2 adet 30*50 Kurşun folyo  

Kablolar 1 metre  

Tablo 1 
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1.2 Montaj  

Projede elektronik malzeme olarak 2 adet 4 watt mor ışık floresan ampul, 1 adet 

254nm UVC 03 80 LED Ampul ve duyu, 2 adet limit anahtar, 2 adet floresan starter, 1 adet 

adaptör, kablolar  ve yazarkasa iç duvarlarını kaplamak için kurşun folyolar  kullanılmıştır. 

UVC LED ampul kasanın iç arka kısmına, mor ışık ise yazarkasanın ön tavan kısmına içten 

tutturulmuştur. Yazarkasa çekmecesinin arka bölümüne yerleştirilen iki adet limit anahtar 

sayesinde, yazarkasanın çekmecesinin açık olduğu durumlarda mor ışık ampulünün, 

yazarkasanın çekmecesinin kapalı olduğu durumlarda UVC Ledin çalışması sağlanacak 

şekilde kablo bağlantıları yapılmıştır. Böylece yazarkasa kapağı kapalı olduğunda UVC Ledin 

çalışması sağlanarak para dezenfeksiyon işlemi gerçekleşebilmektir. Yazarkasa kapağı açık 

olduğunda UVC Led kapanıp mor ışık çalışmaktadır. Mor Işık altında yazarkasa içine para 

yerleştirilmeden önce paranın sahte olup olmadığı kontrolü yapılabilmektedir. Ayrıca yazar 

kasa kapağı açıkken UVC Led kapandığı için, UVC Ledle deri ve göz teması engellenmiş 

olup, bu sayede UVC Ledin zararlı etkileri ortadan kaldırılmıştır. UVC Led sadece yazarkasa 

kapağı kapalı iken, kapalı ortamda çalıştığı için insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı 

etkileri önlenmiştir.  Ayrıca yazarkasanın içi radyasyon geçirgenliğini önlemek için kurşun 

folyolarla kaplanacağı için UVC Led in çalışması esansında etrafa radyasyon yaymasını 

engellenmiştir. 

UVC ve MOR ışığın kutu içerisinde 

yerleştirilmesi 

Görsel  6 

 

Kablo bağlantılarının tamamlanması 

                  

 Görsel  7 
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Tasarımın aşamasından kuşbakışı görüntü 

Görsel  8 

 

 

Tasarımınn içten görüntüsü 

Görsel  9 

       Tasarımın tamamlanması 

                           Görsel  10 
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                        Sahte para kontrolü     

Görsel  11 

Yazarkasa tasarımın tamamlanmış ve 

işlevsel hali 

Görsel  12 

 •Tasarımı tamamlanan yazarkasanın çalışırlığı test edildikten sonra dezenfeksiyon işleminin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü için hastane ortamında bakteri kültür üreme testi 

çalışılmıştır.  

2. Problem/Sorun: 

Paranın tedavülde kaldığı süre içerisinde elden ele dolaşması, her bireyin el temizliğine 

yeterli oranda önem vermemesi ve paranın genellikle parmağın tükürükle temas ettirilerek 

sayılması, paranın üzerindeki mikroorganizma sayısının artmasına neden 

olmaktadır.  Literatürde Avrupa’daki ortalama bir banknotun, sağlığa zarar verme 

potansiyeline sahip 26 bin bakteri taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu oran klozet üzerindeki 

bakteri sayısından çok daha fazladır. Günlük hayatta neredeyse her gün temas ettiğimiz 

paranın bu kadar kirli olduğu düşünüldüğünde para hijyeninin oldukça önemli bir konu 

olduğu gerçeği önümüze çıkmaktadır. Para hijyeni ile ilgili çalışmalar  dezenfeksiyonu 

toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Projede madeni ve kâğıt para üzerinde bulunan 

Covid-19 dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmaların insan sağlığına vereceği zarar 

düşünülmüş ve  bu zararı en aza indirgemek için madeni ve kâğıt paraların üzerindeki 

mikroorganizma sayısını, UVC teknolojisinden faydalanılarak azaltmak amaçlanmıştır. 

Araştırmalar sonucunda UVC ışınla küçük eşyaların dezenfekte edilebildiği sterilizasyon 

kutularının mevcut olduğu tespit edilmiş, fakat kâğıt ve madeni paraların genel olarak 

tutulduğu yazarkasalarla ilgi herhangi bir çalışma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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3.Çözüm  

Pandeminin insan hayatına etkileri düşünüldüğünde, sadece insan sağlığını ve sağlık 

sistemlerini tehdit etmekle kalmamış, toplumsal yaşamı oluşturan bütün düzenleri sarsıntıya 

uğratmıştır. Küresel anlamda yaşanan toplumsal ve ekonomik hayatta birçok değişim ve 

dönüşüm, zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya kalınmıştır. Bu sonuç küresel anlamda 

mikroorganizmalarla savaşın önemini anlamak için yeterli sebeptir. Tüm dünyada yaşanılan 

karantina sürecinde, hayatı alt üst eden bu mikroorganizmaya karşı çeşitli korunma 

yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden başlıcaları:  maske, mesafe ve hijyendir. Corona 

virüs dahil birçok mikroorganizmanın fiziksel temas ile bulaşabildiğine dair verilerin olduğu 

düşünüldüğünde hijyen konusu ön plana çıkmaktadır. 

Para hijyeninin çok önemli bir konu olmasının yanında bu konunun bugüne kadar 

yeterince önemsenmemesi de ne yazık ki çok önemli bir sorundur. Literatür taramalarında 

para hijyeniyle ilgili ciddi anlamda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Fakat özellikle küresel 

anlamda yaşanılan pandemi sürecinden sonra hayatımıza sterilizasyon kutuları dahil olmaya 

başlamıştır. Etkinliği bilinmemekle birlikte anahtar, maske, çakmak, telefon gibi küçük 

eşyaların sterilizasyonunu yaptığını vadeden bu kutular içinde para sterilizasyonu 

yapılabilmektedir. Fakat bu kutuların kullanımının yaygın olmadığı ve etkinliğinin 

kanıtlanmamış olması düşünüldüğünde paraların yazarkasalar içinde temizlenmesinin önemi 

bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar parayla teması halinde maruz kalacağı 

mikroorganizmaları önemsemeden her gün parayla temas etmekte ve birçoğu daha sonrasında 

el temizliğini yapmamaktadır. Buda bize paraların belirli alanlarda temizlenmesi gerektiği 

sonucuna ulaştırmıştır. Bu çalışma kapsamında paraların tedavülde olduğu süre içinde elden 

ele dolaşırken uğradığı ortak istasyonlarının yazarkasalar olduğu düşünüldüğünde, parayı 

yazarkasa içinde temizlemenin anlamlı olacağı düşünülmüştür.  

 Tasarladığımız UVC Led monte edilmiş yazarkasa projesi ile ilgili çalışmalar yapılmış 

ve sonuç olarak madeni ve kâğıt paraların bu tasarım yazarkasa içerisinde 120 dakika 

bekletildiğinde para üzerindeki mikroorganizma oranı madeni parada %95, kâğıt parada %70 

oranında azalmıştır. Bu çok önemli bir orandır. Bir yazarkasa içerisinde paralar sürekli değil, 

değişkendir. Herhangi bir para yazarkasada içinde içerisinde iki saat kalmayabilir. Fakat UVC 

Led altında 30 dakika içinde bile madeni parada % 60, kâğıt para üzerinde %30 oranında 

mikroorganizma sayısında anlamlı bir şekilde azalma gözlemlenmiş olması son derece 

önemlidir. Ayrıca daha yüksek lümen şiddetine sahip bir UVC kullanılarak paraların daha 

kısa süre içerisinde dezenfeksiyonu sağlanabilir. Bu açıdan proje geliştirebilir. Ayrıca bir 

mikroorganizmanın toplum sağlığı ve ekonomisine getireceği yük açısından bakıldığında 

projenin maliyeti oldukça düşüktür. 

  Bu projenin uygulama esnasında elde edilen sayısal verilerden yola çıkarak üzere 

madeni paralardan alınan kültürlerde, mikroorganizma oranında kâğıt paraya oranla daha 

fazla azalma gözlemlenmiştir. UVC kâğıt paraya oranla, madeni paralar üzerindeki 

mikroorganizmalara daha kısa sürede ve daha yüksek oranda etki etmiştir. 

Ayrıca projenin diğer bir özelliği olan sahte para kontrolü yapabilmesi ve bu özelliğinin 

yazarkasa içerisine tümleşik olması, işyerlerinde ayrıca sahte para kontrol cihazlarına olan 

ihtiyacı da ortadan kaldıracaktır. 
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Covid19 Laboratuvar ortamı tamamen izole olduğundan Covid 19 hastalık etkeni ile ilgili 

herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 

4.Yöntem 

• Araştırma konusu doğrultusunda öncelikle literatür taraması yapıldı. Literatür taraması bir 

araştırmanın en önemli aşamasıdır (Karasar, 2009). Para üzerindeki mikroorganizmalar ve 

temizleme yöntemleri ile ilgili makaleler, kitaplar, online kaynaklardan anahtar kelimeler ve 

yapılan çalışmalarla ilgili veriler toparlandı. 

• Yazarkasaların içine paraların dezenfeksiyonunun yapılabileceği bir sistem yapılmasına 

karar verildi. 

• Para dezenfeksiyonunda kullanılabilecek yöntemler tespit edildi.  Kâğıt paranın 

deformasyonu önlemek amacıyla etkisizleştirilerek temizleme yöntemi olan UVC teknolojisi 

kullanılmasına karar verildi. (Üçhisarlı, 2020). 

•   İnce bir tahta malzeme kullanılarak yazarkasa formu oluşturuldu.  

•Yazarkasanın kapalı olduğu durumlarda UVC Ledin devreye girerek para dezenfeksiyonu 

yaptığı bir sistem tasarlandı. 

• Bu sisteme kasa kapağı açıldığı zaman devreye giren mor ışık sayesinde sahte para 

kontrolünün de yapılabileceği bir özellik eklendi.  

• Kasa kapağı açık olduğu zaman UVC Ledin kapanması sayesinde UVC Led sadece kapalı 

ortamda çalıştırılmış olup, insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkileri önlenmiş oldu.  

• Ayrıca yazarkasanın içi radyasyon geçirgenliğini önlemek için kurşun folyo ile kaplandı.     

Yazarkasa tasarımı tamamlanmış ve kasa kapağı açıldığında çalışan mor ışık altında paraların 

sahte olup olmadığının kontrolleri yapılmıştır. Tasarımın bu bölümün sağlıklı bir şekilde 

çalıştığı gözlemlendikten sonra tasarımın asıl amacının yani dezenfeksiyon işlevinin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü için hastane ortamında belirli zaman ve sayıda 

bakteri kültür testi çalışılmıştır. Bu aşamada bir hastanenin laboratuvarından yardım 

alınmıştır. Laboratuvar ortamında tedavülde olan bir madeni ve bir kâğıt paradan alınan kültür 

örnekleri EMB besiyerine(bakteri üreme gözlem kiti) konularak mikroorganizma üremesi 

gözlemlenmiş, daha sonra dezenfeksiyon için yazarkasaya konulan iki paraya ilk olarak 30 

dakika boyunca UVC ışın uygulanmıştır. Sonrasında iki paradan da tekrar kültür örnekleri 

alınarak tekrar başka bir EMB besiyerine ekim yapılmış ve bu işlemler, tekrar 30 dakika ve 

son olarak 60 dakika olarak tekrarlanıp ve her UVC uygulamasının ardından paralardan alınan 

kültür örnekleri EMB besiyerine ekilerek, UVC Ledin belirli zaman aralıklarında 

mikroorganizmaların yoğunluğu  üzerindeki etkisi incelenerek sayısal veriler elde edilmiştir.  

Covid19 Laboratuvar ortamı tamamen izole olduğundan Covid 19 hastalık etkeni ile ilgili 

herhangi bir çalışma yapılamamıştır.  
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Hastane  ortamında kültür testlerine ait rapor ve elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.    

05.06.2021 Tarihinde yapılan çalışmada, tedavülde olan madeni ve kâğıt paralardan alınan 

örnekler kanlı besiyerine ve EMB besiyerine ekilerek besiyerlerinde bakterilerin üremeleri 

gözlemlenmiştir. Gözlem sonucunda madeni ve kâğıt paralardan alınan örneklerden 

besiyerinde bakteri üremesi gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Daha sonra aynı paralar UVC 

lambalı para kasasında otuz dakika bekletilmiş ve süre sonunda tekrar kanlı ve EMB 

besiyerlerine kültür alınmıştır. İşlem sonrasında paralar tekrar UVC lambalı para kasasına 

konularak tekrar otuz dakika (toplamda bir saat) bekletilmiştir. Süre sonunda paralardan 

tekrar kanlı ve EMB besiyerlerine kültür alınmıştır. Daha sonra ise paralar tekrar UVC 

lambalı para kasasına konularak bir saat daha( toplamda 2 saat) bekletilmiştir.  Toplamda iki 

saat UVC lambalı para kasası içinde bekletilen paralardan tekrar kanlı ve EMB besiyerlerine 

ekim yapılarak kültür alma işlemi tamamlanmıştır.  

UVC uygulanmadan önce madeni ve kâğıt paraya ait besiyerinde bakteri koloni üreme görseli 

Görsel 13 

24 Saat boyunca etüv içerisinde bekletilen besiyerlerinin İlk ekim yapılan madeni ve 

kâğıt paralarda kanlı ve EMB besiyerlerinde bakteri üremesi olmuştur. Birinci UVC 

uygulamasından (30 Dakika) sonra yapılan ekim sonucunda madeni parada bakteri koloni 

sayısı %60 oranında, kâğıt parada ise % 30 oranında azalma gözlemlenmiştir. İkinci UVC 

uygulamasından (30 Dakika) sonra bakteri kolonilerinde madeni paralarda %80, kâğıt 

paralarda %50 oranında azalma gözlemlenmiştir. Üçüncü UVC uygulamasından (60 Dakika) 

sonra ise bakteri kolonilerinde madeni paralarda %95, kâğıt paralarda ise %70 azalma 

gözlemlenmiştir. 
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Toplamda bir saatlik UVC uygulama sonucuna ait besiyerinde bakteri koloni 

üreme görseli                                   Görsel  14 

 

Madeni ve kağıt paraların UVC yazarkasa içerisinde bekletilen süre ve bakteri koloni 

sayısındaki  azalma oranına ait tablo 

 Uygulama 

öncesi 

1.Uygulama 

(30 dakika) 

2. Uygulama 

(30 dakika) 

3. Uygulama 

(60dakika) 
Toplam 

120 

dakika 

Madeni 

Para   

%100 %60 %80 %95 

Kağıt  

Para 

%100 %30 %50 %70 

Tablo 2 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Literatür taramalarında paranın yazarkasa içinde mikroorganizmalardan arındırılması ile 

ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Projemiz tamamen fikir olarak bizlere aittir. Fikir ve 

tasarım tamemen kendi düşüncelerimiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüz koşullarında 

her bireyin hijyene aynı oranda dikkat etmediği dikkate alındığında para dezenfeksiyon 

sisteminin yazarkasalara entegre edilmesi gerekliliği gerçeği önümüze çıkmaktadır. 

Yazarkasalara eklenecek bu sistemin maliyetinin düşük olması, uygulanabilir olması ve 

hastalık etkeni birçok mikroorganizmayı yok edebilecek etkiye sahip olması açısından bu 

proje, toplumdaki her bireyin sağlığı ve ülkelerin sağlık sistemlerine ve ekonomilerine 

getireceği yük açısından çok önemlidir ve uygulanmalıdır. 

Araştırmalarımız  sonucunda UVC ışınla küçük eşyaların dezenfekte edilebildiği 

sterilizasyon kutularının mevcut olduğu tespit edilmiş, fakat kâğıt ve madeni paraların genel 

olarak tutulduğu yazarkasalarla ilgi herhangi bir çalışma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Paranın üzerinde klozet kapağında olduğundan daha fazla hastalık yapan mikroorganizma 

olduğu ve her türlü işletmenin kâğıt ve madeni parayı yazarkasaların içinde tuttuğu ve 
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yazarkasaların paranın elden ele ulaşımı esnasında bir istasyon görevi gördüğü 

düşünüldüğünde, parayı UVC Led ile mevcut istasyonlarda hastalık etkeni 

mikroorganizmalardan arındırmak önemlidir. Ayrıca dezenfeksiyon işlevinin yanında projede, 

yazarkasa içinde bulunan floresan mor ışık sayesinde kâğıt paranın sahte olup olmadığının 

kontrolü de yapılabilmektedir.. Ayrıca dezenfeksiyon işlevinin yanında projede, yazarkasa 

içinde bulunan floresan mor ışık sayesinde kâğıt paranın sahte olup olmadığının kontrolü de 

yapılabilmektedir.  

 

6.Uygulanabilirlik ve Riskler  

  6.1  Uygulanabilirlik  

Bir mikroorganizmanın günümüz koşullarında toplum üzerinde oluşturduğu ekonomik 

etkileri düşüldüğünde üzerinde ortalama, sağlığa zarar verme potansiyeline sahip 26 bin 

bakteri taşıdığı ispatlanan ve dinamik yapısı sayesinde sürekli el değiştiren paranın 

dezenfeksiyonu çok önemli bir konudur. Günümüz koşullarında her bireyin hijyene aynı 

oranda dikkat etmediği dikkate alındığında para dezenfeksiyon sisteminin yazarkasalara 

entegre edilmesi gerekliliği gerçeği önümüze çıkmaktadır. Yazarkasalara entegre edilecek  bu 

sistemin maliyetinin düşük olması, uygulanabilir olması ve hastalık etkeni birçok 

mikroorganizmayı yok edebilecek etkiye sahip olması açısından bu proje, toplumdaki her 

bireyin sağlığı ve ülkelerin sağlık sistemlerine ve ekonomilerine getireceği yük açısından çok 

önemlidir ve uygulanmalıdır.   

6.2 Mevcut riskler  

Para dezenfeksiyonu için Projede kullanılan UVC mikroorganizmalardan arındırma 

konusunda etkili olmasının yanında, temas halinde insan sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz 

etkileri de söz konusudur. Yazarkasanın sadece kapağının kapalı olduğu zamanlarda UVC 

Ledin çalışması yazarkasa açıldığında ise UVC Ledin kapanması teması önlemektedir. 

Yazarkasa iç yüzeyinin radyasyon geçirgenliğini önleyen kurşun folyo ile kaplanmış olması 

UVC Ledin yaydığı radyasyonun zararını engellemektedir. Böylece mevcut riskler ortadan 

kaldırılmış olur. Bu projede gerekli radyasyon koruma önlemleri alınarak radyasyona karşı 

güvenli olarak tasarlanmış olup, toplum sağlığını para üzerindeki hastalık etkeni 

mikroorganizmaların bulaş riskinden korumak amaçlanmıştır. 

Bu proje hayata geçirildiğinde paranın yazarkasa içerisinde durağan olmamasından 

kaynaklı  dezenfeksiyon işleminin tam olarak gerçekleşememesinden dolayı bazı olumsuz 

durumlar söz konusu olabilir.  Fakat tablo 2 de de belirtildiği gibi 30 dakika yazarkasa 

içerisinde bekleyen madeni para üzerindeki bakteri sayısında % 60, kâğıt para üzerinde ki 

bakteri sayısında ise %30 oranında azalma gözlemlenmiştir. Bu oran bile sağlık açısından 

önemli bir etkiye sahiptir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Kullanılan Malzeme Ve Maliyet Cetveli 

Projenin kullanımda olan bir yazarkasa içine entegrasyonu için kullanılan malzeme ve 

maliyet cetveli aşağıdaki gibidir. 

ADET  MALZEME       MALİYET 

1 Adet 1 adet 254nm UVC 03 80 LED 105 TL 

2 Adet 4 Watt mor ışık floresan ampul 70 TL 

1 Adet ikili 4 Watt mor ışık  floresan ampul armatür 100 TL 

2 adet Limit switch (anahtar) 10 TL 

1adet Duy ve anahtarı 20 TL 

2 adet        Floresan Starter 10 TL 

2 adet 30*50 Kurşun folyo 100 TL 

Kablolar 1 metre 5 TL 

Toplam  420 TL 

Tablo 3 

7.1 Proje Zaman Planlaması 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

Tablo 4 

7.2 Proje planınıza bağlı olarak maddi harcamalar 

Projeyle ilgili tüm harcamalar proje iş zaman  planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Piyasada benzer bir proje olmadığı için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır. 

AYLAR 

İşin Tanımı Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran 

Literatür Taraması  x x     

Verilerin 

Toplanması 

 x x x x  

Tasarım 

  

  x x x x 

Uygulama ve 

Raporlama 

   x x x 
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1. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Paranın tedavülde kaldığı süre içerisinde elden ele dolaşması, her bireyin el temizliğine 

yeterli oranda önem vermemesi ve paranın genellikle parmağın tükürükle temas ettirilerek 

sayılması, paranın üzerindeki mikroorganizma sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle toplumdaki her yaştan her bireyin para ile teması olduğu düşünüldüğünde tüm toplum 

hedef kitlemiz dahilindedir. 

2. Riskler 

Riskler  B planı 

UVC kullanımının sağlığa zararlı 

olması 

 Yazarkasa kapağı kapalı olduğunda 

UVC Led kapalı ortamda çalışacak  

kurşun folyo UVC Led zararlı etkilerini 

önleyecek.  

Paranın dinamik yapısı sayesinde 

yazarkasa içerisinde kalan sürenin kısa 

olması  

UVC  Led  sayısınının ve şiddetinin 

artırılması. 

 

Yazarkasa kapağı açıldığında sahte para 

kontrolü yapmayı sağlayan mor ışığın  

sürekli çalışacak olması 

Mor ışık devre dışı bırakılabiliyor. 

 Yazarkasanın kapağının kapalı olduğu durumlarda UVC Led aktif çalışarak yazarkasa 

içinde para dezenfeksiyon işlemi yapmaktadır. Yazarkasa kapağı açıldığında UVC Led 

kapanarak pasif hale gelmekte ve sahte para kontrolü yapılabilen mor ışık aktif hale gelerek 

paranın sahteliği kontrol edilebilmektedir. İşlevlerinin yanında yazarkasanın tamamen kurşun 

levhalarla kaplı olması radyasyon geçirgenliğini önlediği için UVC Ledin yaydığı radyasyona 

karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca UVC Led sadece yazarkasa kapağının kapalı olduğu 

durumlarda çalıştığı için UVC Ledin zararlı etkileri engellenmiş olmaktadır. Bu projede 

gerekli radyasyon koruma önlemleri alınarak radyasyona karşı güvenli olarak tasarlanmış 

olup, toplum sağlığını para üzerindeki hastalık etkeni mikroorganizmaların bulaş riskinden 

korumak amaçlanmıştır. 
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