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Yazılım: Proje ekibi “Deneyap” atölyelerinde eğitim görmekte olup; projede kullanacağımız 
kartların kütüphanelerinden de faydalanarak ürünün yazılımı da proje ekibi tarafından 
oluşturulacaktır. Yazılımın özgün olmasına dikkat edilecektir ayrıca ürünün seri üretiminde 
sorun yaratmayacak şekilde tasarlanması planlanmaktadır. 
Montaj: Ürünlerin tedariği ile montaj “Deneyap” atölyelerinde gerçekleştirilecek olup; 
atölyenin oldukça geniş imkânlarında kullanılarak ürünümüzün prototipi ortaya çıkacaktır. 
Testler ve Veriler: Ürün donanım ve yazılım olarak hazır olduğunda testler gerçekleştirip 
ürünümüzün etkinliğini verilerle de ortaya koyacağız. Ortay çıkacak ürünle gerekli literatür 
taramasından aldığımız ve bizi doğrular nitelikteki sonuçlar ile (Özkütük, 2007, Özyılmaz, 2015, 

Akyüz, Onur, Kumaş, Temiz, Yoldaş, 2018) bakterilere ve virüslere karşı %99,99 etkinliğe 
ulaşılabilecektir. 

 
2. Problem/Sorun: 

Dünya genelinde yaygın bir pandemi oluşturan COVID-19 salgını yaşamı ciddi anlamda 
tehdit etmeye devam etmektedir. Bu sorunla birlikte dünya insanları artık kitlesel etkileri olan 
sağlık sorunlarının yaşamlarını her yönüyle etkileyeceği bir dünyaya gerçeği ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Aslında beklenmeyen bir zamanda, başlayan bu hastalık hakkında var olan 
bilgiler her gün değişirken, hastalığın bulaşma şekli, hasta ve ölüm sayılarının sürekli artması 
sebebiyle var olan panik ve endişe bir tür korkuya dönüşmüş durumdadır. 

Bu haliyle bu küresel salgın yaşamın tüm yönlerini etkilemiştir; popülasyon, 
sosyokültürel, ekonomik, belli bazı temel hak ve özgürlükler, turizm, gıdaya erişim, risk 
yönetimi, sağlık hizmet sunumunda adaletlilik ilkesini zedeleyen yaklaşımlar gibi konularda 
bazı ikilemlerin oluştuğu ve yaşanan kaosun yan etkisi olarak kitlesel bir panik atak 
geçirildiği, hissedilen korkunun yaşam alanlarını daraltamaya başladığı söylenebilir. 

Bu genel bakış açısıyla ifade edilen sorunların çözümü maalesef tek bir enstrümanla ve 
yöntemle çözülmesi mümkün değildir. Öncelikle bireylerin yapılacaklar konusunda 
bilinçlendirilmesi ve araç gereç ve ortak alanların dezenfeksiyonun yeterli ve zamanında 
yapılmamasının önemini ortaya koymakla birlikte bu hem maliyet ve hem de insan faktörü 
nedeni ile yeterince gerçekleştirilememektedir. Bu durum asansörler gibi alanların 
dezenfeksiyonunda problem teşkil etmesiyle bakteri ve virüslerin yayılmasına yol açmaktadır. 
Asansörlerde dezenfeksiyon işlemi ancak asansörlerin nadiren çalışmadığı dakikalarda uzun 
vadede maliyetli temizlik malzemeleri kullanılarak insan gücüyle yapılabilmektedir. 

Toplumun büyük çoğunluğu kentlerde ve çok katlı apartmanlara da yaşamaktadır. Dar 
ve havalandırma sistemleri genel olarak pandemi gibi olağan üstü döneleri düşünülmeden 
yapıldığı için ortak alan olan asansörler bulaşın yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda insanların gün içinde birden çok kez kullandığı bu alanda sağlıkla ilgili 
toplumsal uyarıların aktarıldığı ve bu konuda bilinç oluşturulması fırsatı da kaçırılmış 
olmaktadır. 

  
3. Çözüm  
 Projemiz ile özellikle yaşadığımız COVİD-19 salgını döneminde ve muhtemelen 
gelecekte de ortaya çıkacak yeni toplumsal sağlık sorunlarının öneminden çokça 
bahsettiğimiz bilgilenme ve dezenfeksiyon işlemini ortak alanlarda kullanılabilecek 
ekonomik, etkileşimli, otonom bir sistem ile gerçekleştirmektir. Projemiz sonunda ortaya 
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kullanılarak bakteri ve virüslerden arınmış bir ortam elde edilmesini sağlayacak. Üründe 
bulunacak sensörlerle dezenfeksiyon işlemi insanların asansörde bulunmadığı zamanlarda 
yapılacaktır. Ayrıca asansördeki kişilere bilgilendirme de yapacak olup projenin 
geliştirilmesiyle başka mekanlarda da kullanılmaya açıktır. 
 
4. Yöntem 

Projemiz ile pandemi döneminde ve muhtemelen gelecekte de ortaya çıkacak yeni 
toplumsal sağlık sorunlarının öneminden çokça bahsettiğimiz bilgilenme ve dezenfeksiyon 
işlemini ortak alanlarda kullanılabilecek ekonomik, etkileşimli, otonom bir sistem ile 
gerçekleştirmektir. 

Ürün asansör kullanıcılarına asansör kullanımı esnasında sağlık tedbirleri hakkında 
bilgilendirme yapma imkânı sağlayacaktır. Sağlık önlemleri ile ilgili kaydedilecek mesajlar 
asansöre kullanıcının binmesi hareket sensörünün bunu algılaması ile ürün hoparlöründen 
yayınlanacaktır. Bu hareket sensörü kullanıldığı için kullanıcı yokken bu özellik 
kullanılmayacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Dezenfeksiyon için sürekliliğin sağlanması, ekonomik olması için son yıllarda gittikçe 
kullanım alanı artan UVC led lamba teknolojisinin kullanılması kararlaştırıldı. UV-C (200-
280 nanometre) mikroorganizmalar için en öldürücü dalga boyuna sahip ışınımdır. Uygun 
bütçeyle tasarladığımız ve kodlamalarını yaptığımız akıllı ev sistemi ile artık yaşam alanları 
daha steril, daha güvenli hale gelecektir. Yaptığımız literatür araştırmalarına göre: UV-C 
Lambalarla kullanacağımız sistem %99,99 etkinliğe ulaşılabilmektedir.  

UV-C Lambalar, Koronavirüs de dahil olmak üzere tüm virüsler, küf, mantar, patojen, 
mikroorganizmaları yok eder. Fakat UV-C Lambalar mevcut virüs bulaşmış insanların 
tedavisine etkisi olmadığı bilinmektedir. Sadece solunum yolu ve temas yolu ile bulaşabilecek 
hastalıklara karşı koruma sağlar. UV-C kesinlikle insansız kullanım içindir. Bulunduğu 
ortamda insan yokken kullanılmalıdır. Ultraviyole lambalara çalışırken bakmak, geçici görme 
kayıplarına sebep olabilir. Ayrıca ciltte ciddi tahribata yol açabilir. Bu nedenle yazılımla 
sadece uygulanacak ortam uzun süre kullanılmadığı zamanlarda zaman çalışacak şekilde 
harekete duyarlı hareket sensörü, ses sensörü eklenerek güvenlik en üst düzeye taşınmıştır. 
Asansör hareketsiz kaldıktan 30 sn sonra başlayacak asansörün m2 göre değişecek sürelerde 
UVC lambalar kullanılacak ve dezenfeksiyon gerçekleşmiş olacak bu esnada asansör hareket 
eder ya da kapısı açılırsa hareket algılandığı andan itibaren dezenfeksiyon durdurularak 
kullanıcı zararlı olabilecek ışınlardan korunmuş olacaktır. Yazılım ekip tarafından 
yapılacaktır. Yazılım geliştirmeye açık olup ürün güncellemelerinde yeni özellikler eklemek 
mümkün olacak. Ürünün içine yerleştirileceği ürün kutusu Deneyap atölyesindeki 3d yazıcılar 
kullanılacak estetik ve amaca uyun basımı yapılacak. 

Son aşamada ürün kutu içinde montajlanacak ve yazılım testlerine geçilecek. Bu 
aşamada kesinlikle UVC lambalar kullanılmayacak. Yazılım son halini alıp ürün güvenlik 
beklentileri karşılayacak seviyeye gelene kadar benzer mor ışıkla çalışılacak.  

Ürün montajla donanım ve yazılım kullanılabilir hale geldiğinde artık tüm 
fonksiyonlarını yerine getirecek geniş bakış açısıyla dezenfeksiyon ve ikaz sistemlerine 
ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabilecek bir ürün ortaya çıkacak. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Son yıllarda UVC ışınlarını kullanarak dezenfeksiyon işlemi yapan ürünler piyasaya 

çıkmaya başladı. Dezenfeksiyon yönü ile bakıldığında bizim ürünümüz piyasada olan 
ürünlerle aynı prensipleri paylaşıyor. Ürünün asansörlerde yada kapalı alanlarda kullanılacak 
olması, dezenfeksiyonu sarf malzemeler olmadan (deterjan, alkol bazlı dezenfeksiyon 
malzemeleri gibi yan etkileri olabilecek ürünler) sağlayabilmesi, portatif olması ve farklı 
alanlarda kullanılabilmesi, yerli kaynaklar kullanılarak üretilebilecek olması, ürünün genel 
manada yenilikçi yönünü desteklemektedir. 

Tasarladığımız ürünümüzün bir diğer yenilikçi yönü ise piyasadaki diğer ürünlerden 
farklı olarak sağlıkla ilgili tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapabilmesi ve yazılımla otonom 
olarak güvenlik protokollerine uygun tam zamanlı olarak çalışabilmesidir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Piyasada UVC lambalar satışta uygun maliyetlerle yer almaya başladı. Yerli üretilmesi 
için de çalışmalar yapılmaktadır. Çok kısa bir zaman içinde yerli üretim lambalar kullanma 
imkanına sahip olmamız beklenmektedir. İlerleyen süreçte maliyetlerin daha da aşağıya 
çekilmesi ile yurtdışı satım ve rekabet imkânı da doğması muhtemeldir. 

Projemizde biz “Deneyap Kart” kullanacağız ama herhangi bir farklı mikro işlemci 
kartta donanım kısmında kullanılabilir. Bu ürünler piyasada çok ve uygun fiyatlı olarak yer 
almaktalar. Yazılımla da ilgili birçok kütüphane açık kaynak olarak yer almaktadır. 
Hazırlanacak program çok spesifik uzman olmayı gerektirmeyecek programlar olacak ve 
ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek. 

Ürünün yenileme maliyeti de saat ömrünü tamamlayan UVC lambanın değişmesi 
şeklinde gerçekleşecektir. Bu maliyet de yüksek bir maliyet olmayacak, sistemi kullanan 
yerlere fazla bir maddi külfet getirmeyecektir. 

Ürün içindeki ikaz ve anons sistemi tekrar güncellenebilir olacak ve yeni şartlara 
uygun medyalar eklenebilecektir. Projenin ticari ürüne dönüşme potansiyeli ve farklı 
alanlarda kullanılma imkanı çok fazla bir ürün olacaktır.  

Projemizde yazılımın hazırlanmasında ve donanım temininde ve montajda büyük çaplı 
bir risk olması beklenmemektedir. Ancak olması muhtemel riskler raporda bildirilmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje ile ortaya çıkaracak ürün minimum maliyet ilkeleri gözetilerek malzeme seçimi 
yapılmış olup ürün seri üretime geçtiğinde maliyetler daha da düşecektir. Bu malzemelerin 
ülkemizde üretilmeye başlanması ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. İlerleyen süreçte 
maliyetlerin daha da aşağıya çekilmesi ile yurtdışı satım ve rekabet imkanı da doğacaktır. 
Tablo 1. Tahmini Bütçe 

KULLANILACAK MALZEME ADET FİYAT 
UV-C led lamba (Led ömrü: 50,000 saat) 1 89,00 
Ardunio 1 40,00 
Hareket Sensörü 1 12,00 
Ses Sensörü 1 10,00 
Led (yeşil -kırmızı) 2 25,00 
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Ürün kutusu 1 30,00 
Kablolar 20 15,00 
TOPLAM 27 221,00 

 
Tablo 2. Proje Takvimi 

 AYLAR 

Yapılacak İş ve İşlemler Temmuz  Ağustos Eylül 
Malzemelerin tedariği    
3D çizimlerin gözden geçirilmesi    
3D basım işlemleri    
Yazılı sürecinin başlaması    
Ürün montajının gerçekleştirilmesi      
Yazılıma son halinin verilmesi                       
Ürün yazılım uyumluluğu testleri             
Test sonu güncelleme ve son test             
Ürünün test edilmesi             
Sunum için hareketli demo asansör oluşturulması                                                      
Ürünün Sunumu             

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör Sektörü Raporu’na (2020) göre 
ülkemizdeki asansör sayısı 507.850 adettir ortalama kullanım sayısı 8.000.000 üzerindedir. 
Ürünümüzün kullanılmaya başlaması günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ve her yaş 
grubunun kullandığı bu aracı hem sağlıkla ilgili önlemlere yönelik bilincin artırıldığı hem 
ortam güvenliğinin en üst düzeyde olduğu bir alan haline getirilecektir. Günlük 8.000.000 
güvenli kullanım söz konusu olabilecektir. Yararlanıcı profili olarak toplumun tüm 
katmanlarını içine almakta olup proje faydasının tüm kesimlere eşit bir şekilde ulaşması 
mümkün olacaktır. 

 
9. Riskler 

Tablo 3. Riskler ve Riskler Karşısında Yapılacak Uygulamalar 

 
ETKİ 

Düşük Orta Yüksek 
1 2 3 

O
L

A
S

IL
IK

 Düşük 1 R1 R2  
Orta 2 R3 R1 R5 

Yüksek 3  R6  
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Tablo 4. Olasılık ve Etki Matrisi 

RİSK 
SKALASI 

OLASI 
RİSKLER 

YAPILMASI 
GEREKEN 

B PLANI 

1-2 Kabul 
Edilebilir risk 

R1 Eksik 
malzeme/el aleti Problemi 

çevrenizle 
etkileşerek 
çözebilirsiniz. 

Bu tür risklerin ortaya 
çıkması durumunda, 
Elâzığ Deneyap 
laboratuvarlarından destek 
verecekleri yönünde 
güvence aldık. 

R2 3D baskı 
sorunları 

R3 Hatalı montaj 

3-4 Dikkate 
Değer Risk 

R4 Zaman 
yetersizliği 

Proje yöneticinize 
danışın. 

Takımın üyeleri projede 
yetkindir. Bu risk 
durumunda  
danışman 
öğretmenimizden yardım 
alma 
konusunda mutabık kaldık. 

6-9 Kabul 
Edilemez Risk 

R5 Güç 
sisteminden 
kaynaklı elektrik 
kaçağı 

Çalışmacı derhal 
durdurun ve proje 
yöneticiniz 
ya da yardımcı 
olabilecek bir 
yetkiliyle görüşün. 

Danışman 
öğretmenimizden yardım 
alma konusunda mutabık 
kaldık. 

R6 UVC ışınlara 
doğrudan maruz 
kalma 
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