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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bilindiği üzere 2019 yılında dünyayı tehdit etmeye başlayan 
Covid19 ile birlikte dünya çapında temizlik, hijyen, maske, 
güvenli gıda hayatımızın vazgeçilmezleri oldu. Türkiye 
olarak her ne kadar iyi bir mücadele verdiysek de hastalık 
şiddetinin kişiden kişiye değişmesi, Covid19 virüsünün sık 
değişikliğe (mutasyona) uğraması ve alınan önlemlerin kişi 
isteğine bağlı olması uygulama konusunda sıkıntılar 
yaşanmasına neden olmuştur. İnsandan insana temas ve hava 
yoluyla bulaşabilen ve bulaştığı yüzeylerde uzun süre canlı 
kalabilen Covid19 virüsü ve diğer hastalık etkenlerini kişi 
isteğine bağlı kalmadan yok edebilmek önemli hale gelmiştir. Söz konusu ilkokul çağındaki 
öğrenciler olduğunda ise konu bir derece daha önemli olup hastalık etkenlerini öğrenciye 
ulaşmadan yok edilmesi, hem öğrencilerin hasta olmasını hem de hastalıkların yayılmasını 
engelleyecektir. Bundan dolayı okul kantinleri başta olmak üzere restoranlar, süper marketler, 
hava alanları vb. açıkta veya ambalajla gıda satışı yapan yerlerde gıda maddelerinden 
kaynaklanabilecek, gözle görünmeyen zararlı mikroorganizmaları önlemek amacıyla “Gıdaları 
Mikroplardan Arındırma Tüneli” kısa adıyla “Hijyen Tüneli” tasarımı yapılmıştır. Hijyen 
Tüneli’nin prototipinin çizimi için SolidWorks programı kullanılmıştır. Tasarlanan Hijyen 
Tüneli’nde ürünün taşınmasını sağlayacak bant, bandın hareketini sağlayacak motor, ürün 
konduğunda bandı hareket ettirecek sensör ve ürünlerin taşınması sırasında mikroplardan 
arındırılmasını sağlayacak ultraviyole lambaların döşendiği tünel olacaktır. Böylelikle hastalık 
zincirinin bir halkası kırılarak hastalıkların yayılması önlenecektir. 

 
2. Problem/Sorun:  
2019 yılında dünyayı saran Covid19 salgını nedeniyle sanılanın aksine sadece az gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülkeleri değil, enfeksiyon hastalıklarını atlattığını ve herhangi bir salgını iyi 
yönetebileceğini düşünen pek çok gelişmiş ülkeyi de derinden etkilemiştir (Varol vd., 2020). 
Covid19 sonrasında insanlık günlük yaşam, çalışma hayatı, eğitim-öğretim, ekonomi ve 
uluslararası ilişkiler başta olmak üzere geçmişte 
edindiği bilgi ve deneyimleri bir kez daha 
gözden geçirme ihtiyacı doğurmuştur (Arslan 
vd., 2020). Hasta kişinin solunum yollarından 
saçılan damlacıkların (tükrük, burun salgısı) 
direkt solunmasıyla; temas yoluyla bulaşma ise, 
damlacıkların bulaştığı yüzeylerle temas 
sonrası virüsle kirlenmiş ellerle ağız, burun ve 
gözlere dokunmayla gerçekleşmektedir 
(Batırel, 2020). Salgınlarda temel yaklaşım 
hastalık zincirinin bir yerden kırılmasıdır 
(Varol vd., 2020). Hastalık zincirindeki insanın, kişisel temizliğine dikkat etmesi veya bulaşma 
yolunun ortadan kaldırılması ile salgının önüne geçilebileceği veya şiddetinin azalacağı ortadır.  
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Hijyen uygulamalarının en önemlilerinden biri kişisel hijyen uygulamalarıdır. Doğru el yıkama 
şekli ve alışkanlığının insanlara kazandırılması halinde bulaşıcı hastalıkların sıklığında önemli 
azalmalar meydana gelecektir (Önsüz vd., 2008). Gıda hazırlama, sunma ve depolama 

esnasında mikroorganizmaların materyallerden 
materyallere veya insanlara geçişi söz konusu 
olabilmektedir. Mikroorganizmaların bu şekilde 
taşınması çapraz bulaşma olarak nitelendirilmekte ve 
gıda zehirlenmelerinde önemli bir etken olarak 
görülmektedir (Altuntaş vd., 2008). Gıda işletmesinde 
çalışan personel besin zehirlenmeleri ve bulaşıcı 
hastalıklara neden olan etkenlerin taşınmasında en 
önemli kaynaktır (Harmanoğulları vd., 2018). UV ışık 
uygulaması, gıda sanayisinde mikrobiyal yükün 
azaltılması amacıyla kullanılan etkili bir yöntem 
olmakla birlikte, düşük yatırım maliyeti, kimyasal 

alternatifi olması nedeniyle pozitif tüketici imajı ile kolay kullanım avantajlarıyla gün geçtikçe 
kullanımı yaygınlaşmaktadır (Koca vd., 2018). Harmanoğulları vd. (2018) 35 okul kantini 
üzerinde yaptıkları çalışmada 29 kantinin ambalajsız gıda sattığı bunlardan 18’nin buna ek 
olarak et ürünü/çiğ sebze-meyve sattığını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, kantinlerde 
personel hijyeni koşullarını sağlamadıkları ve personel ile sorunlarda neredeyse tüm kantinlerde 
önlük, eldiven, maske, bone gibi kişisel koruyucuları kullanmamaları olduğunu belirtmişlerdir.  
Görüldüğü üzere, elden elen dolaşan tüm malzemeler hastalığın yayılmasında aracı olduğundan 
risk teşkil etmektedir. Okullardaki ders aralarında çok sık kullanılan kantinlerden alınacak 
ambalajlı ve ambalajsız tüm gıdalar da hastalık yapan mikroorganizmaların yayılmasına neden 
olabileceği düşünülerek “Kantinlerden tüketilen tüm gıdalardan kaynaklanabilecek bulaşı 
riskini ve oluşabilecek zararları en aza indirgeyecek ve öğrencilerin sağlığının korunmasını 
sağlayacak hijyen tünelinin nasıl tasarlanabileceği” projenin temel amacını oluşturmaktadır. 

 
3. Çözüm  
Projemizde bu problemden yola çıkarak, okulların kantinlerindeki tüm gıdaların bulaşı riskini 
ve oluşabilecek zararları en aza indirgeyecek Hijyen Tüneli tasarlamak hedeflenmiştir. 
 
Proje Prototipi 
Problemin çözümüne yönelik olarak, bilgisayarda SolidWorks programında, “Hijyen Tüneli” 
çizilerek projenin taslak modeli geliştirilmiştir. Tasarlanan modelde bir taşıyıcı bant, bandı 
hareket ettirmek için motor, ürünleri algılayarak bandı otomatik hareket ettirecek sensör ve 
gıdaların temizlenmesini sağlayacak UV lamba tünelinden oluşacaktır. UV lambalar tünelin 
dört bir tarafında olacak böylelikle tünelden geçecek olan ürünün tüm yüzeyleri UV ışığına 
maruz kalacak ve ürünün tüm yüzeyinin mikroorganizmalardan temizlenmesini sağlayacaktır. 
Taşıma bandı özellikle UV ışığı geçirecek şekilde tasarlanmıştır. UV tüneli giriş ve çıkışına ışık 
geçirmez şerit perdeler eklenerek UV lambalarının çalıştığı anda çevredeki insanlara zarar 
vermesi engellenmiş olacaktır. Ayrıca bandın ve UV lambaların çalışmasını sağlayacak olan 
sensör, bandın ve UV lambalarının boş yere çalışmasını engelleyerek enerji israfının da önüne 
geçecektir.  
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Kantinci tarafından satılan tüm gıdalar bu bant üzerine konulup, UV tünelden geçerek 
öğrenciye ulaşacaktır. Böylelikle gıda üzerinde olabilecek tüm mikroorganizmaların ölmesi 
sağlanacaktır. Dolayısıyla hem öğrenciler temiz gıda yemiş olacak, hem gıdadan 
kaynaklanabilecek mikroorganizmayı diğer arkadaşlarına ve ailesine taşıma olasılığı 
düşecektir. Proje prototipine ait resimler aşağıda yer almaktadır. 

Resim 1 
 

 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 

 
                                Resim 2                                          Resim 3 
 
4. Yöntem 
a. Literatür Taraması 
Tasarımın teorik bölümüne kaynak oluşturması için belli bir amaca dönük olarak kaynakları 
bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsayan bir araştırma yöntemi olan 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya 
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Araştırmanın konusunu teşkil eden “Hijyen Tüneli”nin tasarlanması amacıyla çeşitli 
kaynaklar taranarak veri toplanmıştır. 
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b. Materyal Geliştirme 
Bu yöntemde piyasada bulunan bileşenler proje amacına uygun bir şekilde bir araya getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu bileşenlerin temel prensipleri, hijyen tünelinin tasarlanabilir olması, uygun 
fiyata piyasada bulunabilmesi, maliyetlerinin uygun olması şeklinde belirtilebilir. Bu amaç ile 
daha önce uygulanmış olmaması sebebiyle değişik kaynaklar incelenmiştir.  
UV-C ışık, kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle bakteri, virüs, protozoa, maya, küf gibi 
mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahiptir ve UV-C ışığın en yüksek mikrop öldürücü 
etkisi 250-260 nm arasında görülmekte ve özellikle 253.7 nm dalga boyunun DNA’ya en etkili 
dalga boyu olduğu bilinmektedir (Koca vd., 2018). 
Yüzey uygulamalarının etkinliği birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.  
Başlıca faktörler aşağıda özetlenmiştir:  

• UV ışık kaynağı ve uygulama dozu  
• Yüzeydeki mikroorganizmadaki çeşitlilik ve miktarı, hedef mikroorganizmanın UV 

ışığa hassasiyeti  
• UV uygulanacak yüzeyin fiziksel özellikleri (kirlilik, pürüzlülük, renk, opaklık vb.)  
• Gıdanın nelerden yapıldığı (yağ vb.)  
• Ambalajın UV ışık geçirgenliği (ambalajlı gıda uygulamalarında) 

Kısa sürelerde yüksek şiddet veya uzun sürelerde düşük şiddet uygulaması pratik olarak 
uygulanabilmektedir ve tam olarak aynı olmasa da benzer öldürücü etkilerine sahiptir. Düşük 
basınçlı civalı lambalar öldürücü dalga boyu olan 254 nm dalga boyunda UV-C ışık yaymakta 
olup, gıdaların UV ışık uygulamalarında kullanılmaktadır (Koca vd., 2018). 
Tasarlanan prototip SolidWorks ile ayrıntılı bir şekilde 3D çizimi (malzemeler, yapımı, işlevi 
vb.) yapılıp, açıklamalar eklemeleri sağlanarak tasarıma son şekli verilmiştir. Bu bileşenlerin 
temel prensipleri, tasarlanabilir olması, uygun fiyata piyasada bulunabilmesi, maliyetlerinin 
uygun olması ve en önemlisi gıdanın hijyen tüneli çıkışındaki mikroorganizma sayısının ilk 
konulduğu andaki mikroorganizma sayısından daha az olması olarak belirtilebilir. Bu 
yöntemlere ek olarak çeşitli uzmanlar ile görüşülerek fikirleri alınmıştır. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizin yenilikçi yönleri; 

a. Gıdalar satışı esnasında hızlı bir şekilde mikroorganizmalardan arındırılarak temiz gıda 
satılmış olacaktır, 

b. Gıdalardan kaynaklanacak hastalık yapıcı mikroorganizmaların öğrencilere, yakın 
arkadaşlarına ve ailesine bulaşması engellenecektir, 

c. Temas ile bulaşabilecek mikroorganizmaların bulaşmasını engelleyecektir, 
d. Elde edilen bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki bu proje, maliyet ve boyut gibi faktörler 

sayesinde yaygınlaştırmaya (alışveriş merkezleri, büyük marketler, hava alanı girişler 
vb.) açıktır,  

e. Yapılan literatür taramalarında geliştirdiğimiz hijyen tüneline benzer çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Benzer bir çalışma örneğine ve ürüne kaynak taramalarında 
rastlanmaması nedeniyle fikir olarak yenilikçi bir çözüm olduğu ve patente konu olması 
beklenmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik  
“Hijyen Tüneli”nin kullanılacak malzemelerin fiyatlandırması yapıldığında çok maliyetli 
olmaması, yapılması ve hayata geçirilmesinin kolay olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte 
yapımı ve dağıtımı zaman alabileceğinden dolayı ilk aşamada bir adet prototip yapılıp pilot 
deneme yapılarak ve kullanım sırasında iyileştirmeler (sağlamlaştırma, UV ışığın etkinliğinin 
artırılması için UV lamba sayısını artırıp azaltma, bant hızını artırıp azaltma vb.) yapılarak son 
halinin verilmesi faydalı olacaktır. Proje kapsamında tasarlanan hijyen tüneli alışveriş 
merkezlerinde, büyük marketlerde, hava alanı girişlerinde, toplu yaşanılan alanların 
kantinlerinde, yemekhanelerinde vb. yaygınlaştırılıp ticari bir ürüne dönüştürülmesi mümkün 
görülmektedir. Projemiz, firmalar veya Ar-Ge merkezleri tarafından geliştirilerek teknolojik 
ticari bir ürüne dönüştürülebilir niteliktedir. Tasarladığımız “Hijyen Tüneli” ile ilgili gelen 
dönütler dikkate alınarak geliştirme çalışmalarına devam edilecektir. 

 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemiz ile ilgili tahmini fiyat çalışması Tablo 1’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Belirtilen 
fiyatlar KDV hariç alınan fiyatlardır. Toplam fiyatın, seri üretime geçilmesi durumunda 
düşeceği ve hijyen tünelinin daha uygun maliyete yapılabileceği düşünülmektedir.   
 
Tablo 1. Proje Maliyet Tablosu 

No Malzeme Adı 
Birim 
Fiyatı* 
(TL) 

Miktarı Toplam Fiyatı 
(TL)* 

1 
MotorluRedüktör 
Güç: 0,12 kW - 7,5 kW 
Tork Aralığı: 50 Nm - 700 Nm 

2600 1 2600 

2 Paslanmaz Tel Bant 
1 metre 150 4 600 

3 Paslanmaz 40x40 mm Profil  
1 metre 61,35 12 736,2 

4  
Paslanmaz 2 mm Sac 
1 kg  43,31 16 692,96 

5 UV-C lamba 75 6 450 

6 Cisim Sensörü 300 1 300 

7 12 Metrik Pabuç 100 4 400 

8 Şerit Perde 
1 metre 200 1 200 

9 Montaj 2000 1 2000 

 
TOPLAM 

  
7979,16 

* Malzeme fiyatları 21.06.2021 tarihindeki fiyatları olup KDV dâhil edilmemiştir. Sipariş 
zamanında fiyatlarda değişiklikler olabilir. 
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Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Haziran ve Temmuz 
ayları içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini 
içeren 2021 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
gerçekleştireceğimiz zaman planlaması ve söz konusu plana ait yapılacak çalışmaların 
belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de yer almaktadır. 

 
Tablo 2. Proje Planı 

No Faaliyetin Adı Sorumlu/lar 

Aylar 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

1 Ekibin 
oluşturulması  

Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan                                                 

2 Konu belirlenmesi Öykü Erva Arslan                                                 

3 Literatür taraması Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan                                                 

4 Takvim 
oluşturulması  

Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan                                                 

5 Malzeme fiyat 
listesi 

Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan                                                 

6 Malzeme siparişi Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan                                                 

7 Teknik çizim  Sedat Alev, Öykü 
Erva Arslan 

                                                

8 Yapım süreci Öykü Erva Arslan                                                 
9 Projenin sunumu Öykü Erva Arslan                                                 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Projede tasarlanan hijyen tüneli, tüm okul kantinlerinde öğrencilerin kullanımına hitap 
etmektedir. Hali hazırda içerisinde bulunduğumuz salgın döneminde ve olası salgınlarda 
hastalık zincirinin bir halkasını kırılması açısından ciddi önem arz etmektedir. Ayrıca tasarlanan 
hijyen tüneli daha büyük/küçük ebatlarda yapılarak alıverişi merkezlerinde, büyük market 
kasalarında, toplu yemek yenilen yemekhanelerde (tabldotlar geçirilerek) hava alanı 
girişlerinde, hazır gıda üreten fabrikalarda vb. kullanılabilir dolayısıyla tüm insanlar 
kullanabilecektir.  
 
9. Riskler 
Tasarlanan Hijyen Tüneli için tüm riskler, önlemler, etki/olasılık ve B planı Tablo 3’de 
belirtilmiştir. 
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Tablo 3. Risk Analizi 

Risk Önlemler 
Olasılık Etki 

(B Planı) 
Yüksek/Orta/Düşük 

Gıdalardaki 
mikroorganizmaların 
yeterince yok 
edememesi  

UV-C lambaları 
istenildiğinde ürüne 
yaklaştırılabilir/uzakl
aştırılabilir olması 

Orta Orta 

UV-C lamba 
sayısının artırılması, 
bant hızının 
ayarlanması 

Ürün yeteri hızda 
öğrenciye 
ulaşmaması, zaman 
kaybı, 

Bandı hareket 
ettirecek motorun 
seçiminde hızı 
ayarlanabilir motor 
olması 

Orta Düşük 

UV tüneli dışındaki 
giriş ve çıkış bant 
boylarının 
kısaltılması 

Öğrencilerin 
kullanım sırasında 
ellerini sıkıştırması 

Tüm hareketli 
kısımlar kapalı 
yapılacaktır 

Düşük Yüksek 

Uyarı yazılarının 
asılması, tünelin 
tamamının kapalı 
sistem yapılması 
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