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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyaca bilinen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ülkeleri sağlık ve 

eğitim sistemi başta olmak üzere birçok alanda olumsuz yönde etkilemiştir. Hijyenin öne çıktığı 

bu süreç bize eğitim ortamlarında  kalıcı hijyen için  çözüm arayışında olmamıza neden 

olmuştur. Özellikle okullarımızda sirkülasyonun çok sık olduğu tuvaletlerin virüs yayılımının 

azaltılması hem eğitim hem de sağlık açısından önemli bir rol oynayacaktır. Bu süreçte her ne 

kadar okul tuvaletleri çeşitli kimyasallar ile dezenfekte edilse bile bunun sürekliliğini sağlamak 

mümkün olmamakta ayrıca dezenfeksiyon işlemi uzun sürmektedir. Bu şartlar altında virüs 

yayılımının önüne geçmenin mümkün olmadığını pandemi sürecinde bariz olarak görmüş 

bulunmaktayız. Pandemi süreci bizim bu durum için ne yapabiliriz diye düşünmemize neden 

olmuştur . Bu tarz insan sirkülasyonun fazla olduğu ve hijyenin yüksek kapasitede uygulanması 

gereken kapalı alanlar için projemizi tasarladık. 

Yaptığımız araştırmalar neticesinde virüs yayılımını minimuma indirmek ve ortamda 

bulunan virüs veya organizmaları belli bir süre içerisinde etkisiz hale getirebilmek için FAR-

UVC ışınlarından yararlanmayı karar verdik. Fakat FAR-UVC ışınları az da olsa radyasyon 

yaymaktadır. Bu nedenle tuvaletlerin kullanılmadığı zamanlarda sistem otomatik olarak 

çalışmaya başlayacak ve hiçbir kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon işlemi 

yapılacaktır. Bu sayede hem daha ekonomik hem de sürekli bir şekilde temiz bir ortam 

yaratmamız mümkün olacaktır.  Tuvalete birisi girdiğinde kullanmak istediği tuvaleti 

belirledikten sonra o tuvaletin UV ışığının sönmesi sağlayarak kişinin radyasyona maruz 

kalmasının önüne geçilecektir.  

Sonuç itibariyle hazırladığımız proje ile okullar başta olmak üzere hastane, avm, hava 

alanları, sinema salonları gibi kapalı alanlarda virüslerin dezenfekte edilmesini kısa sürede 

herhangi bir kimyasal kullanmadan sağlayarak, pandemi sürecinde ve sonrasında virüs 

yayılımının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Okullarımız için tasarladığımız projemizde 

öğrenciler, öğretmenler ve diğer personeller için güvenli ve hijyenik bir eğitim ortamı 

yaratılmış olacaktır.  

 
Şekil-1 – Sağlıklı Okul Projesi Prototipi 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Kovid-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 
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ortalama 10-40 bin damlacık salımlar. Bu kişi enfekte ise damlacıklar/aerosoller kovid-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 Kovid-19 virüslü 

damlacık/aerosol salımlanır.  

Solunum ve dışkı yolu ile salımlanan kovid-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. 

Hal böyle olunca sağlıklı bir okul ortamı için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Yüzlerce çocuk aynı tuvaleti kullanmaktadır ve bilindiği gibi hastalıkların en çok yayıldığı 

noktalardan biri tuvaletlerdir.  Okullarda su ve sanitasyonla ilgili küresel ölçekteki ilk 

değerlenmelerin sonucuna göre dünya genelinde 620 milyon çocuk ve okulların 3/1 ‘i yeterli 

tuvalet olanaklara sahip değil. Ayrıca okulların %47’si tuvaletlerinde çocuklara sabun imkanı 

sağlayamıyor.  

Bu nedenle; yaşanan bu olumsuz durumlardan kaynaklanan virüslerin dezenfeksiyon 

işlemlerini kalıcı kılmak ve okullarda hijyen ve temizliği en üst safha da tutmak için böyle bir 

fikir ürettik. 

3. Çözüm  

 Projemizde başta okullarımız olmak üzere hastanelerde, hava alanlarında, 

avmlerde, otellerde, sinema salonlarında kısacası insanların ortak kullanımlarda bulundukları 

yerlerde UV ışınlarıyla virüslerden kaynaklanan yayılımı önlemek, hijyeni sürekli hale 

getirerek hastalıkların olabildiğince önüne geçmek hedeflenmiştir.  

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 virüslerin 

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. İç ortamda havada ve yüzeylerde olan virüslerin bulaşıcı 

olmadan dezenfekte etmek için FAR-UVC ultraviyole ışığı kullanmaktayız ve  FAR-UVC 

ultraviyole ışığının dalga boyu 207-222 nm’dir. 
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ULTRAVİOLE IŞIK SPEKTRUMU 

 
Şekil 2- UV ışınları türleri ve dalga boyları 

 

207-222 nm FAR-UVC ışığından gelen yüksek enerji, fotodimerizasyon işlemi yoluyla 

moleküler yapısal hasara yol açan RNA ve DNA bazları tarafından güçlü bir şekilde emilir, 

nükleik asitlere zarar verir ve mikroorganizmaları çoğaltamayacak şekilde virüs 

inaktivasyonuyla sonuçlanır. Antiseptik özelliğe sahip 207-222 nm FAR-UVC ışığı ile, iç ortam 

havasındaki ve yüzeylerindeki virüsler dezenfekte edilebilir. 

Sistem, hapşırma, öksürme ve yüksek sesle konuşma sonucu salımlanan havadaki aerosol 

içindeki virüsleri ve yüzeylere düşen damlacıklardaki virüsleri, 30 saniye içinde yayılmasını 

önlemek ve ortadan kaldırmak için umut verici, düşük maliyetli ve güvenli bir çözüm 

aracıdır.Halka açık yerlerde 207-222 nm FAR-UVC ışıkları, havadaki virüslerin kişiden kişiye 

bulaşmasını azaltmak için kullanılabilir. 

 
Şekil 3: Maruz kalma süresi ve virüs sterilizasyon oranı (FAR-UVC lambasından virüse 

uzaklık: 3cm) / Görsel: Seoul Viosys 

Columbia Üniversitesi, 40 hafta boyunca laboratuvar tüysüz fareleri, günde sekiz saat, 

haftada beş gün, insanlarla kullanmayı düşündüğünden 20 kat daha yüksek yoğunluklarda 207-

222 nm FAR-UVC ışınlarına maruz bıraktı. 40 hafta sonra prekanseröz lezyon veya göz hasarı 

belirtisi olmadığını belirtildi. Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, FAR-UVC ışığı 

207-222 nm dalga boyu bandının insanların canlı hücrelerine zarar vermeyecek kadar kısa 

olduğunu, yüzeylerde ve havada nanometre büyüklüğünde virüslere ve bakterilere nüfuz 

edebildiğini ve inaktive ettiğini tespit etmiştir.Bu çalışmalarda, 207-222 nm FAR-UVC 

antiseptik lamba kullanan hayvan deneylerinde, ultraviyole radyasyon aşırı zayıf olan farelerde 

bile katarakt ve göz/cilt kanseri belirtisi olmadığı belirlenmiştir.  

207-222 nm FAR-UVC ışınları, yeterli penetrasyona sahip olduğunda fiziksel olarak nanometre 

boyutunda bakteri ve virüsleri verimli bir şekilde inaktive ederler. 



6 

 

Kovid-19 virüsünün boyutu 65-125 nanometre (nm) arasında değişmektedir. 1 

nanometre (nm), 0,001 mikrometre [µm] veya 0,000001 milimetreye [mm] eşittir. 

Japonya Kobe Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, 207-222 nm FAR-UV-C ışınları, 

insanların ölü hücre derisine ve gözlerinin tabakasına zarar vermediği ve cilt kanserine neden 

olmadığı tespit edilmiştir.207-222 nm FAR-UVC ışınlarının deri altı canlı hücreye ulaşmadığı 

gözlemlenmiştir. 207-222nm FAR-UVC ışınları, cilt hücrelerinin DNA'sına zarar vermediği, 

çünkü sadece cildin en dış tabakası olan stratum corneum'a kadar yol aldığı gösterilmiştir.Bu 

durum, 207- 222nm FAR-UVC ışınlarının insan gözü ve cildi için güvenli olduğunu gösterir. 

Gözler insan vücudunun en hassas olduğu yerlerdir.  

 
Şekil 4: 207-222 nm UVC ışınları gözlere ve deriye zarar vermez. 

Yapılan birçok çalışma incelendiğinde ve literatür taraması yapıldığında 207 ile 222 nm 

arasındaki ışınların insanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadığı sonucuna 

varılmakla birlikte üretilen Far-UVC lambalarında ışın seviyesinin 222 kadar olduğu , bu dalga 

boyunun 200 nm den yüksek olmasından dolayı uzun süre bu ışına maruz kalındığında 

çıkabilecek sorunlar halen tartışılmaktadır. Virüslerin dezenfeksiyon işlemi ortalama 30 sn 

içerisinde gerçekleştirilmekte, yüzeylere bulaşmış virüsler %99 oranında dezenfekte 

edilmektedir. Biz de aradaki 22 nm lik farkın insan sağlığına vereceği zararlar netleşene kadar 

insanların ışınlarla hiçbir şekilde temas etmeden dezenfeksiyon işleminin gerçekleşmesi için 

projemizi tasarladık.  

4. Yöntem 

 Projemizde; içerisinde bulunan UV lambalarından çıkan ışınların, hiçbir şekilde 

kapalı olan tuvaletlerin dışına UV ışınlarını sızdırmayacak şekilde tasarlanmasına dikkat ettik. 

Prototipini yaptığımız projemizde okul tuvaletine birisi girdiğinde; UV ışıklarının zararlı 

ışınlarına maruz kalınmaması için tuvaletin kapısına dokunur dokunmaz kapı kolunda bulunan 

kızılötesi sensörler devreye girecek ve içeride açık olan UV ışıklarının sönmesi sağlanacaktır. 

Kapının tekrar kapanması ile tuvaletin en üst tavan kısmına yerleştirilen mesafe sensörü 

vasıtasıyla içeride birisinin olup olmadığı sürekli olarak kontrol edilecek ve birisi olduğu 

müddetçe UV ışınları çalıştırılmayacaktır. Kapı kapalı ve içeride kimse yoksa UV ışıkları 

çalıştırılarak ortalama 30 sn içerisinde dezenfekte işlemi tamamlanacaktır. 

Güney Kore’de bir firma 207-222 nm FAR-UVC lambaları ile, 30 saniye içinde virüsleri 

dezenfekte ettiğini belirtmektedir.  

Projemizi Arduino devre kartı, Mesafe sensörü, Reed Röle, Kızılötesi sensör ve UV ışık 

yardımıyla, Arduino IDE programından yararlanarak oluşturduk. Projede birinci önceliğimiz 

prototipi ucuza mal edip tüm kamu binalarının kolaylıkla kullanabilmesini sağlamaktı.  
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Hazırladığımız prototipte tuvaletler kullanılmadığında sistem otomatik olarak 

çalışmaya başlayacak ve UV ışıklarının yardımıyla dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır. Tuvalete 

birisi geldiğinde kapının koluna dokunur dokunmaz kızılötesi sensör yardımıyla içerideki yanar 

vaziyette olan UV Işığının sönmesi sağlanarak kişinin radyasyona maruz kalmasının önüne 

geçilecektir. Tuvaletin kullanımı sırasında mesafe sensörü ile sürekli yükseklik ölçümü 

yapılarak içeride birisinin olup olmadığı denetlenecek ve içeride birisi varken UV ışıklarının 

yanmasının önüne geçilmiş olacaktır.  

 

Projemizin Arduino dilinde yazılmış olan Akış Diyagramı ve devre tasarımı aşağıdaki 

gibidir. 

 

 
Şekil 5: Akış Diyagramı 

 

 
Şekil 6: Devre Şeması 

 

 

 

Sonuç itibariyle ortak kullanım alanlarında virüsün yayılım hızı azaltılarak salgın 

sürecinin sonlanmasına katkı sağlanacak ve öğrenciler için güvenli bir eğitim ortamı yaratılmış 

olacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde özel veya devlet okullarında tuvalet 

temizliğinin hala klasik yöntemlerle yani kimyasal madde kullanılarak yapıldığı sonucuna 

ulaştık. Buda hem ekonomik olarak hem de zaman olarak birçok sıkıntıya neden olmaktadır. 

Ayrıca çok sık tekrarlanamamakla birlikte temizlik yapıldıktan hemen sonra tuvaletler 

kullanılan kimyasalların gözleri yakması ya da nefes alamama gibi nedenlerden ötürü bir süre 

kullanılamamaktadır.  

Sağlıklı Okul projemizde kullanılan Ultraviyole Led teknolojisi ile virüsleri ortamdan 

temizleme yöntemi Avrupa ve dünya üzerinde yapılan araştırmalar ile okul ortamlarında sadece 
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öğrencilerin okulda olmadığı zamanlarda kullanıldığı ve Ultraviyole ledlerin herhangi bir 

kontrol mekanizması ile kontrol edilmediği gözlemlenmiştir. 

Sağlıklı Okul Projemiz; sirkülasyonun sürekli olduğu okullarda dezenfekte işleminim 

sadece gün sonunda değil sürekli olarak yapılması gereken bir hijyen teknolojisidir. Projemiz 

Türkiye de daha önce kullanılmamış olup dezenfekte işlemeleri sırasında zamandan tasarruf 

sağlanmakla birlikte maliyet kriterleri baz alındığında büyük bir fark yaratmaktadır. Hiçbir 

kimyasal kullanılmadan ve zaman-mekan kavramına bağlı kalmadan dezenfeksiyon 

sağlamaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Salgın hastalıkların bugün olduğu gibi gelecekte hayatımızın hep içinde olması 

beklenmektedir. Yaşanılan salgın riskinin verilen can kayıplarından yüksek ve ciddi olduğunu 

da hepimiz biliyoruz. Hâlâ devam etmekte ve edecek olan bu virüs, insanların toplu 

bulundukları ortamlardan yararlanmaktadır ve en kalabalık en sık zaman geçirdiğimiz yerlerde 

virüsün bulaşma ve bulaştırma ihtimali çok daha yüksektir. Kalabalık ve sık kullanılan 

ortamlardan sadece biri olan okul tuvaletlerinin hijyen ve temizlik bakımından ne kadar çok 

yetersiz kaldığının hepimiz farkındayızdır. Okullarda bulunan görevliler, marketlerden alınan 

kimyasallar, hijyenik, sağlıklı bir ortam yaratmak için ne kadar geçerli bir yöntem olduğu 

tartışmaya açıktır. Yani artık sabunlara, çamaşır sularına ne kadar güvenebiliriz?  

Sağlıklı Okul Projemizde öğrenciler ve öğretmenler temiz, sağlıklı ve hijyenik bir 

şekilde tuvaletleri kullanabileceklerdir. Yaşamakta olduğumuz COVİD-19 salgını ülkemizde 2 

senedir sürmektedir. Yapılan uzaktan ve sınırlandırılmış yüz yüze eğitimle devam etmektedir. 

Okullarımızın kapalı olmasında ki en büyük neden virüsün yayılımının çok hızlı artış 

göstermesidir. 

Son yaşadığımız Kovit-19 salgını bizlere gösterdi ki hijyenik olmayı yaşam şekli haline 

getirmeliyiz. Çevremizde gözle göremediğimiz bir sürü virüs var ve biz bu virüslerden dolayı 

ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Eğitim ülkemizin kalbi ise bizler geleceğimiz için kalbimizi 

sağlıklı tutmalıyız.  Eğitimde hijyeni böylesine ucuz maliyetle ve sürekli olarak 

sağlayabileceksek acil olarak projemizi faaliyete geçirmeliyiz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan Malzemeler: 

Arduino Uno 55 TL 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 8 TL 

Kızılötesi Sensör 5 TL 

Reed Röle 2 TL 

Ultraviyole Led (Prototipte Kullanılmadı) 

10 metrekare için; 1 adet 
70 TL 

Toplam 140 TL 
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Yukarıda kullanılan malzemelerle ürettiğimiz prototipimizin maliyeti yaklaşık  

140 TL dir. Maliyet hesabı yapılırken projemizin birebir uygulama hesabına uygun olarak 

Ultraviyole Led lambanın fiyatı tabloya yansıtılmıştır. Fakat projemizde insan sağlığına olan 

zararlı etkisinden dolayı ultraviyole led yerine normal mor şerit led kullanılmıştır.  

 

 

 

 

Projemiz aşağıdaki iş zaman çizelgesine göre hazırlanmıştır. 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X     

Hedef kitleye ölçeklerin uygulanması  X X X  

Prototipin Yapılması   X X  

Prototipin test edilmesi    X  

Verilerin Toplanması ve Analizi     X 

Proje Raporu Yazımı     X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi; öğrencilerin öğrenim gördüğü her kademedeki okullar (Okul 

Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite gibi) Bunun dışında Sağlıklı Okul projemiz okul 

ortamı için düşünülmesi dışında farklı kapalı alanlarda kullanıma yönelik olarak da 

geliştirilmesi mümkündür. Kullanılacak alan belirlenirken ortamın hijyenik olmasının en üst 

seviyede önemli olduğu yerlerde ve özellikle çok fazla insanın ortak olarak kullanıldığı kapalı 

alanlarda (hastane, havaalanı, avm tuvaletleri, mağazaların giyinme odaları gibi) kullanılması 

önerimizdir. 

 

9. Riskler 

1. Projemizde FAR-UVC lambaları kullanılmaktadır. Bu lambalar 207-222 nm FAR-UVC 

ışınlarını yaymaktadır. 0 ile 200 dalga boylarının insan sağlığı üzerinde hiçbir zararının 

olmadığı araştırmalara göre saptanmıştır. Yurt dışında açık alanlarda da kullanılmaya başlanan 

bu lambalarla ilgili sorun yaşanmadığı tespt edilmiş olmakla beraber   uzun süre maruz 

kalındığında 200 ile 222 nm arasındaki dalga boyuna uzun süre maruz kalındığında bazı sağlık 

problemlerine yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle UV ışınlarının insanlar 

üzerindeki olumsuz etkilerinden tamamen kurtulmak için kapalı alanlarda ışığa maruz 

kalmamak için projemizi geliştirdik. İkili bir güvenlik önlemi tasarladık. 1.si; açık olan ışığın 

kapı koluna dokunur dokunmaz kapanması, 2.si ise tuvalet içine yerleştirilen mesafe 

sensörünün sürekli içeride birisinin olup olmadığını (elektrik kesintilerinde bile) kontrol etmesi 

ve kesinlikle UV ledin açılmasına engel olmasıdır.. 
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2. Dışarıya ışığın sızması uzun süreli maruz kalınması durumunda risk oluşturacağından kapalı 

alanların herhangi bir yere ışık sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmış ve izole edilmiş olması 

gerekmektedir.  

3. Maddi yetersizlikler ve malzemelerin temin edilememesi riskler arasında olmakla beraber 

biz çalışmalarımızı finansal destekleri okulumuzdan sağlamaktayız. 

4. Projenin çalışması esnasında karşılaşılacak problemler de riskler arasındadır ve yazılımsal 

sorunlarda öncelikle takım danışmanına, danışmanın çözemediği bir sorun oluşursa bir Yazılım 

uzmanı ile temasa geçilecektir. 

Bu şartlar sağlandığında projemizin günlük hayata uyarlanabilmesi için herhangi bir risk 

bulunmamaktadır. 

Projemizin olasılık(1-5 puan) etki(1-5 puan) matrisi hesaplanırken risk durumunu AZ(1-5 

puan), NORMAL(6-15 puan), ÇOK(16-25) olarak sınıflandırdık. Aşağıdaki tabloda olasılık 

etki matrisi hesaplanmış ve risk puanları gösterilmiştir. 

 

Riskler Olasılık puanı Etki puanı Risk puanı 

Yeterli maddi desteğin bulunamaması 1 5 5-AZ 

Malzemelerin teminin gecikmesi ya da 

temin edilememesi 

2 3 6-NORMAL 

Yazılım geliştirme sorunu 2 5 10-NORMAL 

Prototip çalışma sorunu 2 3 6-NORMAL 
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