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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

Türkiye turizm çeşitliliği ile küresel çapta tercih edilen destinasyonlardan biridir. 

İklimi, denizi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, yemek kültürü ile turistler tarafından 

en çok beğenilen ülkelerdendir.  Küresel çapta M.I.C.E. sektöründe lider ülkelerden biridir. 

2021 yılında ülkemizi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 30 milyonun üzerindedir. Şubat 2022 

itibariyle yabancı ziyaretçi sayısı 2.8 milyondur [1].  Ancak dünyada 11 Mart 2020 tarihinde 

başlayan Covid-19 pandemisinden küresel çapta pek çok sektör etkilenmiştir. Şekil1 üzerinde 

de görülebileceği gibi en çok etkilenen sektör turizm sektörü olmuştur.  

 

Şekil 1.Covid-19’un Dünya Turizmine Etkisi [AA, 27.09.2021]  

Dezenfeksiyon, turizm sektörü açısından çözülmesi gereken en önemli sorun haline 

gelmiştir. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin dezenfeksiyon sorununa çözüm üretmek 

amaçlanmıştır. Bu projede UVC LED ışınım teknolojisi ile eşyaların kontamine olan 

yüzeylerinin dezenfeksiyonuna yardımcı olabilecek; görme engelli bireylerin, işitme engelli 

bireylerin ve ileri yaştaki bireylerin güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği bir dezenfeksiyon 

kutusu prototipi tasarlanmıştır. Program bitince otomatik kapanma özelliği ve ek güvenlik 

önlemleri ile insan ve/veya hayvanların UVC ışınlarına maruz kalması engellenmiştir. Optik 

yayılımın verimliliğini arttırmak için kutunun iç yüzeyi yapışma özelliğine sahip alüminyum 

folyo ile kaplanarak yansıtıcı bir yüzey elde edilmiştir. Üç adet UVC LED lamba (Φe = 6mW, 
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λρ= 270-280 nm, 2θ½= 120 deg, VF=6V, Ω=47ohm, flip chip) kutunun iç kısmına, 8cm 

aralıklarla, seri bağlı olarak LED sürücüsü ile PCB baskısı yapılan devreyle monte edilmiştir. 

6000 mAh güç kaynağı 5V çıkışa sahip olduğundan DC voltaj yükseltici ile 9V’a yükseltilmiş 

ve devreye bağlanmıştır. Devre çalışmasını gerçekleştirmek için Arduino Nano 

mikrodenetleyicisi kullanılmış ve Arduino yazılımı hazırlanmıştır. Kapağın üst kısmında 

işitme engelli bireyler için ışıklı buton ve kalan süreyi gösteren LCD ekran bulunmaktadır. 

Görme engelli bireyler için program bittiğinde sesli ikaz ve program çalışırken sesli çalışma 

özellikleri vardır. Program çalışma süreleri (2-10 dk) güncel bilimsel literatürde yer alan 

SARS-CoV-2 için 3 logaritmadan fazla inaktivasyon sağlayan UVC dozu yaklaşık değerleri 

baz alınarak hesaplanmıştır (8 / 37.5 mJ /cm2). Uzaklık 10 cm ve UV yoğunluğu 0.06 mW / 

cm2 hesaplanmıştır. Cıva içermeyen UVC LED yeşil teknolojisi ve enerjisini monokristal 

silisyum güneş panelinden taşınabilir şarj aletine (6000 mAh) aktarılan solar (yeşil) enerji ile 

çalışabilme özelliği ile karbon ayak izini ve su ayak izini azaltmak hedeflenmiştir. 

Takım tek kişiden oluşmaktadır. Projenin amacının belirlenmesi, güncel bilimsel 

literatür taraması, prototip tasarımı, cihaz geliştirme tek kişi tarafından yürütülen görevlerdir. 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

2021 yılında dünyadaki turist sayısı bir yıl öncekine göre yaklaşık %4 artmış ancak 

Covid-19 salgını öncesinin çok gerisindedir.  

 
Şekil 2.Dünya Turizm İstatistikleri [AA, 0.02.2022] 

Projenin amacı Şekil 2 üzerinde görüldüğü gibi SARS-CoV-2 salgınlarından en çok 

etkilenen turizm sektöründe, işitme engelli bireylerin, görme engelli bireylerin ve ileri yaştaki 

bireylerin de güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği bir dezenfeksiyon cihazı geliştirmektir. 

UVC LED ışınım teknolojisi ile eşyaların kontamine olmuş yüzeylerinin dezenfeksiyonunu 

sağlamaya yönelik bir dezenfeksiyon kutusu yapılmıştır. Türkçe hazırlamış olan kullanım 

kılavuzu ve uyarılar, yabancı turistlere yönelik olarak İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 

İtalyanca ve Almanca olarak hazırlanmıştır. 
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3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Proje kapsamında bir dezenfeksiyon kutusu prototipi yapılmıştır. Optik yayılımın 

verimliliğini arttırmak için 48x19x32cm boyutlarında 20 lt hacimli plastik kutunun iç yüzeyi 

yapışkan alüminyum folyo ile kaplanarak yansıtıcı bir yüzey elde edilmiştir. Üç adet UVC LED 

lamba (Φe = 6mW, λρ= 270-280 nm, 2θ½= 120 deg, VF=6V, Ω=47ohm, flip chip) kutunun 

kapağının iç kısmına, 8cm aralıklarla, seri bağlı olarak PCB baskısı yapılan devreyle monte 

edilmiştir. 6000 mAh güç kaynağı devreye bağlanmıştır. Elektronik devre için Arduino Nano 

mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. Arduino programlaması Windows sisteminde yapılmış 

ve montaj öncesi çalışma özellikleri test edilmiştir. LCD ekran yönetimi, butonlar ile süre 

seçimi ve program başlatma, sesli uyarı zaman ve ikaz sesi, çalışma süre kontrolü özellikleri 

arduino programı ile kodlanmıştır. Program çalışma süreleri (2-10 dk) güncel bilimsel 

literatürde yer alan SARS-CoV-2 için 3 logaritmadan fazla inaktivasyon sağlayan UVC dozu 

yaklaşık değerleri baz alınarak hesaplanmıştır (8 / 37.5 mJ /cm2). UV yoğunluğu 0.06 mW / 

cm2 ve uzaklık 10 cm olarak hesaplanmıştır. Program bitince otomatik kapanma özelliği ve ek 

güvenlik önlemleri ile insan ve/veya hayvanların UVC ışınlarına maruz kalması engellenmiştir. 

Görme engelli bireyler için program çalışırken ve program bittiğinde iki farklı sesli 5V aktif 

buzzer uyarı sistemi bulunmaktadır. İşitme engelli bireyler için 2x16 LCD ekranı ve ışıklı 26 

mm devre çalıştırma butonu bulunmaktadır. 8mm süre seçim butonu, 8mm program başlatma 

butonu, 2.1mm power giriş jack; program bittiğinde otomatik kapanmayı sağlayan Arduino 

nano mikro denetleyici kart vd. korunması için devre kutusu pleksi malzemeden projeye özel 

olarak tasarlanmış ve lazer kesim yöntemiyle özel olarak yaptırılmıştır. Monokristal silisyum 

güneş panelinden taşınabilir şarj aletine (6000 mAh) aktarılan solar (yeşil) enerji ile 

çalışabilmektedir. 

Hazırlanan devre şeması Şekil1’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 3:Devre Şeması 

 



6 

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Tasarım ve prototipe ait görseller Şekil 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 da yer almaktadır. 

 
Şekil 4: Genel görünüm 

 
Şekil 5: Devre kutusu 

 

Şekil 6: UVC LEDler 

 
Şekil 7: Genel görünüm 

 
Şekil 8: UVC LED’ler 

 
Şekil 9: Devre kutusu 

 

Bu projede fiziksel dezenfeksiyon yöntemlerinden UVC LED ışınım teknolojisi 

kullanılarak, eşyaların kontamine olan yüzeylerinin dezenfeksiyonuna sağlamaya yönelik; 

görme engelli bireylerin, işitme engelli bireylerin ve ileri yaştaki bireylerin güvenle ve 

kolaylıkla kullanabileceği bir dezenfeksiyon kutusu prototipi tasarlanmıştır.  

52*85*25 cm boyutlarında yaklaşık 40 lt kapasiteli bir adet iç kısmı yansıtıcı alüminyum 

folyo malzemeden yapılmış çanta internet üzerinden alınmıştır. Devre koruması için 3 adet 

20*30cm MDF sunta yaptırılmıştır. Ancak çantanın malzemesinin beklenenden ince olması 

nedeniyle çanta ve MDF suntalar kullanılamamıştır. Bu nedenle ikinci olarak sert plastik 

malzemeden 48*19*32cm boyutlarında 20 lt hacimli kutu alınmış; iç kısmı yapışkan 

alüminyum folyo ile kaplanarak optik dağılımın verimliliğini artırmak için yansıtıcı bir yüzey 

elde edilmiştir. Yansıtıcı yüzey için alternatif malzeme olarak cam ayna, pleksi ayna ve 

alüminyum elyaf kumaş konularında uzman kişiler ile görüşülmüştür. Malzeme olarak ayna 

konusunda uzman kişiler ile görüşülerek kırılma riski nedeniyle tercih edilmemiştir. Piyasada 

satılan pleksi ayna ve alüminyum elyaf kumaş malzemesi araştırılmış ancak konusunda uzman 

kişilerden yeterli yansıtıcılık sağlamayacağı bilgisi alındığı için tercih edilmemiştir.  

Toplamda 6 adet UVC LED (internet üzerinden iki ayrı mağazadan) satın alınmıştır, 3 adet 

UVC-UVA LED pinlerinin PCB montajına uygun olmaması nedeniyle kullanılamamıştır. 

İşitme engelli bireyler için ışıklı 26 mm devre çalıştırma butonu ve 2*16 Nano shield LCD 

ekranın bulunduğu; görme engelli bireyler için program çalışırken ve program bittiğinde iki 

farklı ses veren 5V aktif buzzer uyarı sisteminin bulunduğu; 8mm süre seçim butonu, 8mm 

program başlatma butonu, 2.1mm power giriş jackın bulunduğu; program bittiğinde otomatik 

kapanmayı sağlayan Arduino nano mikro denetleyici kart korunması için devre kutusu pleksi 

malzemeden projeye özel olarak tasarlanmıştır. Lazer kesim yöntemiyle özel olarak 

yaptırılmıştır. 

       Elektronik devre için Arduino Nano mikrodenetleyici kartı tercih edilmiştir. Arduino 

programlaması yapılmış ve montaj öncesi çalışma özellikleri test edilmiştir. LCD ekran 

yönetimi, butonlar ile süre seçimi ve program başlatma, sesli uyarı zaman ve ikaz sesi, çalışma 

süre kontrolü özellikleri arduino programı ile kodlanmıştır. 
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Program çalışma süresi bittiğinde güvenlik önlemi olarak devre güç anahtarı kapalı 

konuma Arduino programlaması ile otomatik olarak alınmaktadır.  

Devreye güç vermesi için 6000 mAh bir powerbank alınmış ve batarya olarak 

kullanılmıştır. Powerbank şarjı için 2.1mm’lik power jackı kutu üstüne yerleştirilmiştir. 

Powerbank 5V çıkış değerine sahiptir. Dezenfeksiyon kutusu için kullandığımız UVC 

LED’lerin ihtiyacı olan 9V gücü sağlamak için, DC Voltaj yükseltici kullanılmıştır ve 9V’a 

ayarlanmıştır. DC Voltaj yükseltici, 5V input gücünü 24V’a kadar arttırabilir özelliktedir. 

270-280 nm UVC LED 35*35 mm boyutlarında olup devrede kullanımı için PCB 

devresine lehimlenmiştir. 3 adet 270-280 nm UVC LED, LED driver sürücüsü ve 47R direnç 

ile birlikte 8 cm aralıkla seri olarak montajı yapılıp baskısı yapılan ince şerit PCB kutu kapağına 

monte edilmiştir. Kutu içinde sadece LED ve LED’e güç veren kablo bulunmaktadır.  

İşitme engelli bireylerin güvenli ve kolay kullanımı için devrede güç anahtarı olarak 26 

mm ışıklı On-Off buton kullanılmıştır. 2*16 LCD ekran ile görsel uyarı sağlamaktadır. 

Uyarıların daha rahat görülebilmesi için büyük harf seçimi yapılmıştır.  

5V devreli Aktif Buzzer, istenen sesli çalışma ve program sonlanma uyarısı için 

kullanılmıştır. Program çalışırken 2s frekans ile uyarı vermekte, bu sayede öncelikle görme 

engelli bireylerin UVC ışınımına maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

Monokristal silisyum güneş paneli (10W) gücünde olup 5V USB gücüne sahiptir. Solar enerji 

şarj edilen 10000 mAh gücündeki taşınabilir şarj aleti, devrede kullanılan bataryayı şarj etmek 

imkanına sahiptir. Yeşil teknolojisi ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı ile su ve karbon 

ayak izini azaltma potansiyeline sahiptir. 

 

Cihaz Tasarımında Kullanılan Bilimsel Hesaplamalar 

SARS-CoV-2 salgınlarının küresel prevalansı giderek arttığından süre hesaplamalarında 

SARS-CoV-2 için güncel bilimsel literatürde yer alan yaklaşık en düşük 8 mJ / cm2 [2] ve en 

yüksek 37.5 mJ / cm2 [2] inaktivasyon için gerekli UV dozu baz alınmıştır.  

İnaktivasyon için gerekli UVC dozu, uygulama süresi ve ışık yoğunluğuna bağlıdır.  

 

Doz (mJ/cm2) = Işık Yoğunluğu (mW/cm2) * Süre (s) 

Işık yoğunluğu, kaynağın yüzeye uzaklığının karesi ile ters orantılıdır.  

Işık Yoğunluğu (mW/cm2) = Güç (mW) / Uzaklık2 (cm2) 

 

Prototip ebatları: 48 * 19 * 32 cm, 20 lt hacim kapasite 

Yükseltici tel ebatları: 26 * 36 cm yükseklik 7.5 cm 

Uzaklık = 10 cm 

UVC LED güç = 6 mW 

 

Işık Yoğunluğu (mW/ cm2) = 6 mW / 100 cm2  

                                               = 0.06 mW / cm2 

 

İnaktivasyon için gerekli UVC Doz en düşük: 8 mJ / cm2 

Süre1 = 8 mJ/cm2  /  0.06 mW/ cm2 = 133,3s 

Süre1 = 2 dk 13,3s 

Süre1 = 2 dk 



8 

 

 

İnaktivasyon için gerekli UVC Doz en yüksek: 37.5 mJ / cm2 

Süre2 = 37.5 mJ/ cm2 /  0.06 mW/ cm2 = 625 s 

Süre2 = 10 dk 25 s 

Süre2 = 10 dk 

 

Prototipte program çalışma süreleri 2 dk ve 10 dk olarak belirlenmiştir. 

Logaritmik azalma (log azalma) mikroorganizma miktarındaki azalma için kullanılan 

ifadedir.  

A : Başlangıçtaki mikroorganizma sayısı 

B : İnaktivasyon sonrası mikroorganizma sayısı 

Log azalma = Log10A – Log10B  

Yüzde azalma = (1 – 10-log azalma) * 100 

Logaritmik azalmanın yüzde azalma olarak ifadesi:  

1-log inaktivasyon = %90      inaktivasyon 

2-log inaktivasyon = %99      inaktivasyon 

3-log inaktivasyon = %99.9   inaktivasyon 

4-log inaktivasyon = %99.99 inaktivasyon anlamına gelmektedir [3]. 

 

UVC cihazların yüzeylerde bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkinliğine ilişkin; 

funguslar için 3 logaritmik azalma, virüs ve bakteriler için 4 logaritmik azalma sağlaması 

beklenmektedir. 

Bulgular 

1. Cihaz için hazırlanan uyarı levhası Şekil4’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4: UVC LED Dezenfeksiyon Kutusu Tasarımı – Genel Görünüm 
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2. İnsan ve/veya hayvanların UVC ışınlarına maruz kalmasının engellendiğine dair 

prototipin devre kutusu tasarımının görünümü Şekil5’te gösterilmiştir.  

2.1.İşitme engelli bireyler için LCD Ekran ve Kırmızı renkli ışıklı buton   

Şekil5’te görülmektedir 

2.2.Görme engelli bireyler için program çalışırken ve program bittiğinde 

sesli uyarı veren Buzzer Şekil5’te görülmektedir. 

2.3.Süre bitiminde devrenin otomatik kapanması Arduino programlaması ile 

sağlanmıştır.  

 
Şekil 5: Dezenfeksiyon Kutusu Tasarımı – Devre Kutusu 

 

 

 
Şekil 6: Dezenfeksiyon Kutusu Tasarımı- UVC LEDler 

3. Prototipin otomatize edildiği ve dışarıdan müdahalelerin engellendiğine ilişkin 
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tasarım detayları Madde2.3’te ifade edilmiştir. 

4. Prototipte kullanılan UVC LED lambaların dalga boyunun 270-280 nm olduğuna 

ve diğer teknik özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler Şekil10’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 10: UVC LED Teknik Özellikleri 

5. Prototipin devre şeması Şekil3’te gösterilmiştir. 

6. Prototipin yazılım geliştirmesi Arduino programı ile yapılmıştır.  

7. Prototipe ait görseller Şekil7, Şekil8 ve Şekil9’da yer almaktadır. 

 

 
Şekil 7: Genel Görünüm 

 
Şekil 8: UVC LEDler 

 
Şekil 9: Devre Kutusu 

 

8. Prototipe ait kullanım kılavuzu Şekil11’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 11: Dezenfeksiyon Kutusu Kullanım Kılavuzu 
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9. Prototipe ait kullanım uyarıları Şekil12’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 12: Dezenfeksiyon Kutusu Kullanım Uyarılar 

10. Prototipte UVC LED kullanılmakta olup, cıva içermemektedir.  

11. Prototipte yer alan iki süre ayarı (t1=2 dk., t2= 10 dk.) güncel bilimsel literatürde 

yer alan SARS-CoV-2 için inaktivasyon sağlayan yaklaşık en düşük 8 mJ/cm2 ve 

en yüksek 37.5 mJ/cm2 UV doz değerleri baz alınmıştır [2]. 

12. 270-280 nm UVC LED lambaların yüzey dezenfeksiyonu için funguslar (Candida 

Albicans) 4 logaritmik azalma, virüs (-) ve bakteriler (Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus) için 4 logaritmik azalmadan fazla etkinlik sağladığına dair 

laboratuvar sonuçları bulunmaktadır (süre: 60s, uzaklık: 1cm). 

13. Prototipte UVC LED kullanılmakta olup, ozon salınımı yapmamaktadır. 

14. Prototipe ait kullanım kılavuzu ve uyarılar İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 

İspanyolca ve Almanca olarak hazırlanmıştır.  

2022 yılında L.J. Institute of Management Studies Üniversitesi tarafından yayınlanan 

çalışmada, dünya çapında en büyük otel zincirlerinden birinin pandemiden sonra gelir artırma 

ve strateji uygulamaları yer almaktadır. Aynı çalışmada UVC LED teknolojisi kullanılarak 

turistlerin eşya ve anahtarları saniyeler içinde virüs, bakteri, mantar ve küften dezenfekte ettiği 

bildirilmiştir [4]. 

Teknolojinin turizm sektöründe, virüsün yayılımını önlemede, pandemi sonrası önemi 

konusunda 2022 yılında yapılan bir çalışmada, hijyen kalite standartlarında, yeni 

sertifikasyonlar ve akreditasyonlarda mikrop öldürücü UV (ultra violet) sisteme sahip 

teknolojilerin dezenfeksiyon için majör role sahip olduğu vurgulanmaktadır [5].   

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

 

• İşitme engelli turistlerin cihazı kolaylıkla ve güvenle kullanabilmesi için ışıklı devre 

çalıştırma butonu ve cihaz çalışırken kalan süreyi gösteren LCD ekran olması  

• Görme engelli turistlerin cihazı kolaylıkla ve güvenle kullanabilmesi için cihaz çalışırken 

ve program bitiminde iki farklı sesli uyarı mekanizması olması  

• Otomatik kapanma özelliği ve ek güvenlik özellikleri sayesinde insan ve/veya hayvanların 

UVC ışınlarına maruz kalmasının engellenmesi 
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• Güncel bilimsel literatürden yararlanılarak iki farklı çalışma programı süresinin 

belirlenmesi   

• Cıva içermeyen UVC LED teknolojisi kullanılması  

• Güneş enerjisi ile çalışabilme özelliğiyle sürdürülebilir turizme katkıda bulunması 

• Milli ve yerli imkanlarla yapılması 

projenin yenilikçi ve özgün tarafıdır. Cihaz kullanım kılavuzu ve kullanım uyarıları Türkçe, 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca olarak hazırlanmıştır. Tasarıma 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca bilgilendirme mesajları eklenmesi 

planlanmaktadır. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

SARS-CoV-2 salgınlarından en çok etkilenen turizm sektörü olmuştur. Dezenfeksiyon 

amaçlı kullanılan kimyasallar insan sağlığına zarar vermektedir. Islak mendil gibi tek 

kullanımlık ürünler çevre ve su kirliliğine neden olmaktadır. Su ve sabun ile yapılan temizlik 

yaz aylarında tatil yörelerinde yaşanmakta olan su sorununun artmasına neden olmaktadır.  

 

Şekil 13.Tek Kullanımlık Plastikler İçin Uyarı [UNWTO, 24.07.2020] 

Covid-19 salgınında kullanımı artan ıslak mendiller, atık sularda ve denizlerde günümüzün 

küresel bir çevre sorunu olan mikroplastik kirliliğine neden olmaktadır [6][7]. 

UVC LED teknolojisinin virüsidal, bakterisidal ve fungusidal etkin olduğuna dair güncel 

bilimsel literatür mevcuttur.  

Güncel bilimsel literatürde UVC LED teknolojisinin SARS-CoV-2 virüsü için etkin bir 

yöntem olduğu ve turizm sektöründe kullanımı ve önemine ilişkin birçok bilimsel araştırma 

bulunmaktadır. 

M. Bormann ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada UVC LED teknolojisi kullanılarak 

üretilen dezenfeksiyon kutularının SARS-CoV-2 ile kontamine olmuş plastik, cam ve metal 

yüzeylerin etkin şekilde inaktivasyonunu sağladığı kanıtlanmıştır [8]. Q. Ong ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada UVC cıva lambası ile UVC LED’lerin karşılaştırılması yapılmıştır. UVC 

LED’ler SARS-CoV-2’nin spike proteinlerinin foto-bozunmasını sağlaması sayesinde UVC 

lambalara göre koronavirüsü inaktive etmede daha etkin bir yöntem olarak belirtilmiştir [9]. 

M. Biasin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada SARS-CoV-2’nin inaktivasyonu için UVC 

teknolojisinin etkin bir yöntem olduğu belirtilmiştir [10]. Güncel araştırmalar mevcut 
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teknolojiler arasında, UVC LEDleri radyasyon etkinliği ve emisyon dalga boyu arasındaki 

dengeleri sayesinde SARS-CoV-2 nin etkisizleştirilmesi için en etkili teknoloji olarak ortaya 

koymaktadır [11]. Literatürde çeşitli mikroorganizmalar için UV-C inaktivasyon dozlarının 

floresan ve LED ışık kaynakları ile belirlenmesi [12] konusunda yüksek lisans tezi ve benzer 

çalışmalar [13] mevcuttur. Piyasada satılan UVC dezenfeksiyon yapan ticari ürünlerin 

mikroorganizmalar üzerindeki etkinliğinin araştırıldığı bilimsel çalışmalar vardır. SARS-CoV-

2’nin 275 nm UVC LED’ler kullanılarak spor ekipmanlarından topların dezenfeksiyonuna 

yönelik küre şeklinde bir prototip tasarımı ve karakterizasyonuna yönelik 2021 yılında bilimsel 

bir çalışma yapılmıştır [14]. Yaptığım çalışmada ise 20 litre hacme sahip dikdörtgen şeklindeki 

prototip, tüm şekillerdeki kontamine olan eşyalar için uygundur.  

2022 yılında yapılmış bir çalışmaya göre HuNoV virüsüne bağlı gastroenteritin küresel 

ekonomik yükü 60 milyar ABD dolarından fazladır. Norovirüs kontamine olmuş yüzeyler 

yoluyla da bulaşır. qPCR veya RT-qPCR yöntemleri ile Norovirüsün UVC duyarlılığı tahmini 

yapılmaktadır. Çalışmada 265nm tepe emisyon dalga boyunda genel log inaktivasyon 

etkinliğinin en etkili ve yüksek olduğu belirtilmiştir. 254nm düşük basınçlı cıva lambalarının 

içeriğinin çevre sorunu riski oluşturduğu vurgulanmaktadır [15]. 2022 yılında yapılmış başka 

bir çalışmada UVC LED sterilizasyonunun meyvelerdeki bakteriyel hastalıklarda (CBC - citrus 

bacterial canker) etkin olduğu ifade edilmektedir [16]. 

UVC LED teknolojisinin düşük basınçlı cıva lambalarına göre avantajları olduğuna dair 

birçok çalışma vardır. 2022 yılında yayınlanan bir çalışmada da belirtildiği gibi, daha düşük 

elektrik gücü tüketimi, dezenfeksiyon şemaları için sınırsız açma kapama döngüleri, anında 

açma/kapama ve tam güçle çalışma, uzun kullanım ömrü, cıva gibi ağır metal içermemesi UVC 

LED teknolojisinin kullanım avantajları arasında yer almaktadır [17].  

2022 yılında yapılan diğer bir çalışmada antimikrobiyal yüzey kaplamada kullanılan 

maddelerin akciğerlerde tahrişe neden olduğu ve solunum sorunlarına yol açtığı 

belirtilmektedir. Aynı çalışmada 200 ile 290nm dalga boyundaki UVC ışığının çeşitli 

patojenleri -SARS-CoV-2 ve diğer virüsleri- primidin ve timin dimerleri mekanizması yoluyla 

RNA ve DNA hasarına neden olarak etkisiz hale getirdiği vurgulanmaktadır. Düşük maliyeti 

ile UVC LED dezenfeksiyon sisteminin SARS-CoV-2 bulaşmasını azaltmak için güvenli ve 

etkin bir teknoloji olarak ifade edilmektedir [18].  

2023 itibariyle güvenli ve yeşil turizm sertifikası yürürlüğe girecektir [19]. Dünya çapında 

turizm sektöründe su tasarrufu stratejileri [20], sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık 

kavramlarının önemi pandemi ile daha da artmıştır.  

Proje kapsamında işitme engelli bireylerin, görme engelli bireylerin ve ileri yaştaki 

bireylerin de güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği, UVC LED ışınım teknolojisi ile eşyaların 

kontamine olmuş yüzeylerinin dezenfeksiyonuna yardımcı olabilecek bir dezenfeksiyon kutusu 

cihazı yapılmıştır. Otel vb konaklama tesislerinde yerli ve yabancı işitme engelli turistlerin, 

görme engelli turistlerin ve ileri yaştaki turistlerin de güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği bir 

tasarım yapılmıştır. Güneş enerjisi ile çalışabilme özelliği ile de güvenli, yeşil ve sürdürülebilir 

turizme katkıda bulunmaktadır. 
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Şekil14. Teknoloji Hazırlık Seviyesi 

 

Projeye TRL1, TRL2 seviyesinde başlanılmıştır. TRL7, TRL8 seviyesine ulaşılmıştır. 

SARS-CoV-2 için güncel bilimsel literatürde yer alan yaklaşık en düşük 8 mJ / cm2 [2] ve en 

yüksek 37.5 mJ / cm2 [2] inaktivasyon için gerekli UV dozu baz alınmıştır. Cihazın program 

süreleri (2-10 dk) belirlenmiştir. Cihaz hazır ve çalışır durumdadır. TRL Seviyesinin 8 – 9 

olmama sebebi laboratuvar ortamında ölçüm yapılmamasıdır. TEKNOFEST 2022 final 

tarihine kadar laboratuvar doğrulaması yapılacaktır. 

 AYLAR (2021-2022)  

İŞ TANIMI N21 M H T A E E K A O22 Ş M N 

Literatür Taraması X X X X X X X X X     

Malzeme Temini X X X X X X X X X     

Prototip Yapımı   X X X X X X X     

Rapor Yazımı           X X X 

Tablo1. Proje Zaman Çizelgesi 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

S – Güçlü Yönler 

• İşitme engelli, görme engelli ve ileri yaştaki bireyler düşünülerek tasarım yapılması 

• UVC LED teknolojisinin kullanılması ve avantajları 

• Güneş enerjisi ile çalışabilme özelliği 

• Güncel bilimsel literatürden yararlanılarak iki farklı çalışma programı süresinin 

belirlenmesi   

• Otomatik kapanma özelliği 

W – Zayıf Yönler 

• Bütçenin sınırlı olması 

 

Akademi Sanayi İşbirliği 

 

Bilgi Geliştirme Teknoloji Geliştirme İş Geliştirme 

TRL2 TRL8 TRL7 TRL6 TRL5 TRL4 TRL3 TRL9 TRL1 
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O – Fırsatlar 

• Küresel pazara sahip olması 

• Küresel çapta bir soruna çözüm üretmesi 

T – Riskler 

• Kullanım talimatı ve uyarılar dikkate alınarak kullanıldığında herhangi bir risk 

bulunmamaktadır. 
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