
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: HER SINIFIN HAKKI TEMİZ HAVA 

 

TAKIM ADI: HAVASI GÜZELLER 

 

KATEGORİ: Sağlık-İlk Yardım 

 

Başvuru ID:447396 

 

TAKIM SEVİYESİ: Lise 

DANIŞMAN ADI: Çiçek Eylem AVCI 

 

  



 

 

2 

 

İçindekiler 

Proje Özeti (Proje Tanımı)          3 

Problem Durumunun Tanımlanması        3 

Çözüm            4 

Yöntem                       4 

Hava kalitesi nedir?          6 

UV sterilizasyonu virüsler ve bakteriler için etkili midir?      7 

Nanogümüş kaplı kumaşın antibakteriyel özelliği      7 

Yağ Tutucu Kaset Filtre           7 

Benzen Nedir?           8 

Formaldehit Nedir?          8 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü          8 

Uygulanabilirlik            9 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması       9 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)                10  

Riskler                     10 

Prototip oluşturulurken ortaya çıkabilecek olası riskler ve çözümleri             11 

Projenin hayata geçirilmesi sırasında olası riskler ve çözümleri              11 

Kaynaklar                      12 

Şekiller            4 

Şekil 1. Cihazın bölümleri          4 

Şekil 2. Cihazın yandan görünümü         5 

Şekil 3. Cihazın önden görünümü         5 

Şekil 4. Cihazın üstten görünümü         6 

Tablolar  

Tablo 1. Tahmini maliyet tablosu         9 

Tablo 2. Proje zaman planlaması                  10 

Tablo 3: Prototip oluşturulurken ortaya çıkabilecek olası riskler matrisi                10 

Tablo 4: Prototip oluşturulduktan sonra ortaya çıkabilecek olası riskler matrisi             11

       

 



 

 

3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı havadaki bakteri, mantar ve virüsleri etkisiz hale getirmek ve insan sağlığı için 

hava kalitesi yüksek bir ortam oluşturacak cihaz tasarlamak ve üretmektir. Cihaz tehlikeli bir 

durum oluştuğunda uyarı verecek bir şekilde tasarlanmıştır. Cihazın kurulum gerektirmemesi ve 

portatif olmasıyla amaç cihazın kullanımını kolaylaştırmaktır. Cihazın çalışması gereken enerji 

şehir elektriği ile karşılanacak şekilde tasarlanmıştır. Anahtar açıldığında sistem çalışmaya 

başlayacaktır. Cihaz çalışmaya başladığı zaman fanlar çalışmaya başlayacaktır. Cihazın içinde 

hava öncelikle metal yağ tutucu filtre ile büyük tanecikli yapılardan (toz, tüy) arındırılacaktır. 

Sonrasında nanogümüş kaplamalı elyaf kumaş ile ikinci kez bir filtreden geçirilecek ve hava daha 

küçük tanecikli yapılardan da temizlenecektir. Daha sonrasında havadaki bakteri, virüs ve 

mantarlar UV-C ışınlarına maruz kalacak ve etkisiz hale getirilecektir. Temizlenmiş hava bir fan 

yardımı ile ortama bırakılacaktır. Aynı zamanda cihaz hava kalitesini ölçecek ve tehlikeli bir 

durum oluştuğunda bizleri uyaracak şekilde tasarlamıştır. Cihaz, bu değerleri cihaz üzerindeki bir 

ekrana yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Bu yıl yüz yüze eğitimle birlikte okulumuzda COVİD-19 salgını sebebiyle zor günler yaşandı. 

Birçok arkadaşımız COVİD-19 pozitif oldu. Sınıflarımız aralıklı olarak kapatıldı. Sürekli maske 

taktık ve maske kullanımı bizim için günün ilerleyen saatlerinde çeşitli zorluklar oluşturuyordu. 

Örneğin öğle yemeğinden sonra girdiğimiz derslerde dikkat dağınıklığı yaşıyorduk. Ayrıca 

havanın soğumasıyla birlikte sınıf pencerelerimizi de açamıyorduk. Bu sorundan yola çıkarak 

yaşadığımız, çalıştığımız ortamlarda ve sınıflarımızda hava kalitesini nasıl arttırabileceğimizi 

araştırdım. Var olan hava temizleme cihazlarını da inceledim. Fiyatlarının çok yüksek olduğunu 

gördüm. Ayrıca hava temizleme cihazlarında bulunan bir eksiği de fark ettim. Hava kalitesinin 

yüksek olabilmesi için sadece bakteri, virüs ve mantarlardan arındırılması yetersizdi. Havada 

bulunup insan sağlığı için risk oluşturabilecek CO2, formaldehit, benzen, NH3 ve NO, gibi gazlar 

konusunda yetersizdi. Bu durumu da göz önüne alarak cihazın insan sağlığı için tehlikeli bir durum 

oluştuğunda görüntülü ve sesli bir şekilde uyarmasını tasarladım. Tüm bu araştırmalarım 

sonrasında projemde solunum yoluyla yayılan hastalıkları önlemeyi ve insanlar için sağlıklı bir 

ortam oluşturmayı sağlayacak uygun fiyatlı bir cihaz tasarlamayı ve üretmeyi amaçladım. Bu 

sayede sınıf gibi kapalı ortamlarda COVİD-19 dâhil virüslerin ve bakterilerin yayılmasını 

önlemeyi amaçladım.  

 

3. Çözüm  

Cihazı tasarlarken ilk öncelik havanın zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesidir. Öncelikle 

havadaki büyük tanecikli maddeleri filtrelemek için metal yağ tutucu filtre kullanılır. Sonraki 

aşamada havayı daha iyi filtreleyecek ve anti bakteriyel özelliği olan nanogümüş kaplamalı elyaf 

kumaş kullanılır. Havanın zararlı mikroorganizmalardan tamamen temizlenmesi için ise UV-C 

lamba kullanılır. Yeterli süre hava ile temas eden UV-C ışık bakteri, virüs ve mantarların %99,9’ 

unu etkisiz hale getirir. Cihazın iki fanından ilki temizlenmesi için havayı cihazın içine alırken 

diğeri temizlenen havayı dışarı atar. Fanların çalışması süre ayarlı bir sistem tarafından kontrol 

edilir. Hava, cihazın içindeki MQ-135 hava kalite sensörü ile kontrol edilir. Hava kalite sensörü 

cihazın bilgisayarı olan arduinoya bağlıdır. Cihaz, uyarıyı arduino yardımıyla verir. Arduino, 

ekrana da bağlıdır ve aldığı değerleri ekrana yansıtır. 
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Bu cihaz ile kapalı alanlarda hastalıkların yayılmasını önlenmesi planlanmaktadır. Cihazın dış 

ortamla herhangi bir bağlantısı olmadığı için havalandırmanın zor olduğu ortamlarda 

(havalandırma yapılamayan bir sınıf gibi), bu cihaz kullanılarak ortamdaki bakterilerin ve 

virüslerin etkisiz hale getirilmesi ayrıca CO2, formaldehit, benzen, NH3 ve NO gazlarının miktarı 

ortamda arttığında cihazın uyarıları ile doğal havalandırma yapılarak ortamın hava kalitesi 

arttırılması planlanmıştır. Bu sayede o ortamda bulunan insanlar bakterilerden ve virüslerden 

olumsuz etkilenmeyecektir. 

Özetle cihaz 3 amaç için tasarlanmıştır: Ortamdaki zararlı mikroorganizmaları yok etmek, havayı 

büyük tanecikli yapılardan temizlemek ve son olarak ortamdaki hava solunması durumunda zarar 

verecek ise ortamda bulunanları uyarmak. 

 

4. Yöntem 

Cihazın tasarımı TinkerCAD programı kullanılarak yapılmıştır. Oluşturulan model, aşağıdaki 

görsellerle mevcuttur. 

Şekillerde kullanılan numaralandırılmış bölümlerde:  

1. Metal yağ tutucu kaset filtre 

2. Cihaz içindeki boşluklar 

3. 2 adet üst üste oturtulmuş fanlar (Fanlar turuncu renk ile belirtilmiştir) 

4. Nanogümüş kaplamalı elyaf kumaş 

5. UV-C lambanın bulunduğu kısım (UV-C lamba mor renk ile belirtilmiştir) 

6. Arduino sisteminin ve sensörün olduğu bölüm (Yeşil ve kırmızı renk ledleri, siyah buzzerı 

belirtmektedir) 

7. LCD ekran’ ı temsil etmektedir. 

 

 

 
Şekil 1. Cihazın bölümleri 
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Şekil 2. Cihazın yandan görünümü 

 
Şekil 3. Cihazın önden görünümü 
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Şekil 4. Cihazın üstten görünümü 

 

Projedeki amaç hava kalitesini yükseltmektir. Cihazın güç kaynağı olarak şehir elektriğini 

kullanacaktır. Cihaz başta ve sonda olmak üzere iki adet fana sahip olacaktır. Bu fanlardan birisi 

havayı cihazın içine çekecek, diğeri ise havayı cihazın dışına verecektir. Fanların çalışması süre 

ayarlı Arduino sistemi ile sağlanır. Cihazda Arduino Uno kullanılacak olup cihazın ana 

bilgisayarını oluşturmaktadır. Cihazın üst kısmında havadaki zehirli gazları (NH3, NO, benzen…) 

algılamak için MQ-135 hava kalitesi sensörü kullanılacaktır. Sensör havada tehlikeli düzeyde 

zehirli gaz bulunması durumunda Arduino Uno sistemi aracılığıyla sesli ve görüntülü uyarıda 

bulunacaktır. Görüntülü uyarı için 2 renk led ampul düşünülmüştür. Havanın risk içermediği 

durumlar için yeşil renk ampul, ortamın tehlikeli olduğu ve boşaltılması gerektiği durumda ise 

kırmızı renk ampul yanacaktır. Kırmızı led yandığı zaman sistemdeki buzzer da devreye girecek ve 

sesli bir şekilde uyarıda bulunacak. Aynı zamanda Arduino Uno’ dan gelen veriler LCD ekran 

üzerinde gösterilecektir. Cihazın girişinde fandan önce metal yağ tutucu kaset filtre kullanılacaktır. 

Yağ tutucu kaset filtre havadaki görece büyük taneli yapıları tutacak. Bu büyük taneli yapılar ev 

için hayvan tüyü ve tekstil atıkları, okul için ise toz ve tebeşir tozu olabilir. Bu filtrenin seçilme 

sebebi uzun ömürlü olması ve yıkanılabilir olmasıdır. Yıkanabilir olması cihazın bakım ve onarım 

masraflarını önemli ölçüde azaltacaktır. Fandan sonra nanogümüş kaplamalı elyaf kumaş 

kullanılacaktır. Bu malzemenin seçilme sebeplerinden biri gümüşün anti bakteriyel özelliğe sahip 

olmasıdır.  Başka bir sebebi de bu malzemenin iyi bir filtre olmasıdır. Araştırmalar sonucu bu 

kumaşın cerrahi maske yapımında kullanıldığı görülmüştür. 2 filtreden geçen hava UV-C 

lambalara maruz kalacaktır. Yeterli süre UV-C ışığa maruz kalan mikroorganizmalar etkisiz hale 

gelecektir. Son olarak temizlenmiş hava fan yardımıyla ortama verilecektir.  

 

Hava kalitesi nedir? 

ASHRAE 62–1989, 2001 ve 2004 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers) standardında, kabul edilebilir iç hava kalitesi “İçinde, bilinen 

kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde 

bulunmadığı ve bu havayı soluyan insanların %80 veya daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle 
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ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” olarak açıklanmaktadır. Ancak bu 

tanımın kapsamı, kirleticilere ilave olarak uygun sıcaklık, nem ve ses seviyesi kavramlarını da 

içine alacak şekilde genişletilebilir. 

Artık insanlar zamanlarının çok büyük bir bölümünü iç hacimlerde geçirmektedir ve iç 

hacimlerdeki kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması gerekir. İç ortam ve dış ortam hava kir lilikleri 

karşılaştırıldığında; iç ortamın, dış ortama göre daha kirli olduğu görülmektedir. CO2 miktarı iç 

hava kalitesinin temel belirleyicisidir. CO2 miktarının üst limiti ile ilgili kesin bir değer 

olmamakla birlikte, sınır değer 1.000 ppm’ dir. Dolayısıyla 1.000 ppm CO2 konsantrasyonu, iç 

hava kalitesi için temel kabul edilmektedir. Eğer ortam içerisinde bulunan CO2 miktarı; 1.000 

ppm’den düşük ise iç ortamdaki hava, kabul edilebilir iç hava kalitesindedir. Özellikle CO2 

konsantrasyonu, insan yoğunluğunun fazla olduğu iç ortamlarda, dış ortama göre çok çok yüksek 

seviyelere ulaşmaktadır. Bu nedenle, iklimlendirilen ortamların aynı zamanda taze dış ortam 

havasıyla beslenmesi önemlidir. 

İç ortam hava kalitesinin yüksek olması; sadece konfor için değil, sağlık ve verimlilik için de 

gereklidir. (https://iskid.org.tr/ichavakalitesi/ichava-kalitesi/ic-hava-kalitesi-nedir/) 

 

UV sterilizasyonu virüsler ve bakteriler için etkili midir?  

Çalışmalar, 254 nm’deki UV-C’nin tüm gıda kaynaklı patojenlere, doğal mikrobiyotalara, küflere 

ve mayalara karşı etkili olduğunu göstermiştir. Mikroorganizmalar UV emilimini etkileyen farklı 

boyut ve şekillerde olduğundan, her bir türün öldürülmesi için gereken süre değişiklik gösterir. 

UV dezenfeksiyonu veya ultraviyole antiseptik ışınlama (UV-GI) olarak da bilinen UV 

sterilizasyonu belirli kimyasal bağları parçalayarak DNA, RNA ve proteinlerin yapısını bozup 

mikroorganizmanın çoğalmasını engelleme prensibi ile çalışır. Bir mikroorganizma 

çoğalamadığında, konakçı içinde bulaşıcı olma özelliğini kaybettiği için ölü olarak kabul edilir. 

(https://labakademi.com/uv-sterilizasyon-bakteri-ve-virusler-icin-etkili-mi) 

 

Nanogümüş kaplı kumaşın antibakteriyel özelliği 

Nanoteknolojide, nano gümüş parçacıklarının antibakteriyel etkisi oldukça fazladır. Nano gümüş, 

sağlık, kozmetik endüstrisi gibi birçok sektörde kullanılabilir. Gümüş, toksik olmamasından dolayı 

metal, fayans, boya ve tekstil gibi çeşitli malzemelerin yüzeylerine kaplanabilir. Nano gümüş 

partikülleri, çeşitli etki mekanizmaları ile bakterileri elimine edebilirler. Nano gümüş, tedavi 

edilmesi zor dirençli bakterilerde dahi reaktif oksidatif türlerinin (ROS) oluşumuna neden olarak, 

membran hasarı, solunum enzimleri gibi proteinlerin inaktivasyonuna ve bu DNA hasarına neden 

olur. Hasar gören bu mikroorganizmalar da immün sistem hücreleri tarafından kolaylıkla ortadan 

kaldırılırlar. Nano gümüş, insan sağlığını tehdit eden bakteri, virüs gibi patojenik 

mikroorganizmalar üzerinde kolay ve kalıcı olarak etki sağlayan antibakteriyel özelliği ile dikkat 

çekmektedir. Bu teknoloji sağlık endüstrisinin yanı sıra, tekstil ve gıda endüstrisinde de 

geliştirilerek kullanılabilir. (Cansız ve Kırmusaoğlu, 2018) 

 

Yağ Tutucu Kaset Filtre  

Özellikle mutfak davlumbazlarında ve havalandırma sistemlerinde yıkanabilir toz ve yap tutucu 

panel filtreler olarak kullanılmaktadır. Galvaniz sac, alüminyum veya paslanmaz metal çerçeveden 

imal edilmektedir. Filtre malzemesi olarak alüminyum veya galvaniz türbin teli kullanılmaktadır. 

Filtre malzemesi olarak kullanılan galvaniz türbin teli uzun kullanım ömrü ve yüksek toz tutma 

kapasitesi sağlamaktadır.  (http://cmffiltre.com.tr/metal-yag-tutucu-kaset-filtre-pd-3-86) 
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Benzen Nedir? 

Benzen, doğal gaz, ham petrol veya taşkömürü katranından elde edilebilen, renksiz, hoş kokulu ve 

sıvı halde bulunan bir aromatik hidrokarbondur. Kimyasal fomülü; 

Benzen, endüstride aromatik nitelikteki organik maddelerin büyük bir bölümünün hammaddesidir. 

Bu sebeple birçok alanda kullanılmakta ve dolayısıyla maruz kalınmaktadır. Söz konusu benzen 

maruziyetinin insan sağlığına olan etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi 

adına, öncelikli olarak kişilerin maruziyet miktarları belirlenmeli ve ilgili sınır değerler ile 

karşılaştırılmalıdır. Sonrasında gerekli önlemlerin alınmasıyla kişinin benzen maruziyeti 

minimuma düşürülerek sağlığının etkilenmemesi sağlanmalıdır.  

Akut benzen zehirlenmesinin bulguları merkezi sinir sistemine ilişkindir: Felç ve bilinç kaybı, baş 

dönmesi, ter boşanması, yüz kızarması, soluğun benzen kokması, çarpıntı, bulantı, kusma, 

konuşma bozuklukları görülür. Benzen zehirlenmeleri sonrasında, baş ağrısı, kulak çınlaması, 

güçsüzlük, sindirim bozuklukları, ellerde ve bacaklarda haftalarca süren felç görülebilir. 

Ağız yoluyla 30 gram benzen yutulması ölüme neden olur. (Erkan, 2022)  

 

Formaldehit Nedir? 

Formaldehit HCHO formülüne sahip bir organik bileşiktir. Aldehitlerin en basit üyesidir. Zehirli 

bir gazdır. Sanayide yararlanır, özellikle bakalit, formika, melamin yapımında kullanır.  

Formaldehitten etkilenme çoğu kez gaz halinde iken solunum yoluyla alınmasına bağlı olarak 

meydana gelir. Formaldehit soluyan kişilerde yorgunluk, uyuklama, baş ağrısı, baş dönmesi, deri 

döküntüleri gibi şikâyetler görülür. Ancak sıvı formaldehit deri yoluyla da emilebilir. Sağlık 

elemanları, eğitim görevlileri ve öğrenciler de formaldehit içerisinde saklanan ve hazırlanmasında 

formaldehit kullanılan materyallere bağlı olarak yüksek etkilenim riski altındadır. Tüketiciler 

inşaatta kullanılan bazı malzemelerden, kozmetiklerden, ev parkelerinden, ev mobilyalarından ve 

dokuma ürünlerinden yayılan formaldehitten etkilenebilirler. Ani formaldehit etkilenimi ölüme 

neden olabilir. Koku eşiği 1 ppm civarındadır. Koku duyusu yorgunluğuna bağlı olarak 

formaldehit kokusunu algılama eşiği zamanla yükselebildiğinden kokunun uyarıcı bir faktör olarak 

kabul edilmesi çok zordur. Uzun süreli olarak düşük dozlarda formaldehite maruziyet solunum 

güçlüğü, ekzema ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Formaldehit insanlarda kanser yapıcı 

maddeler arasında sayılmaktadır. Burun ve akciğer kanseri ile bağlantılı, beyin kanseri ve 

lösemiyle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Havada 0,1 ppm bulunduğunda, gözlerin 

sulanmasına, öksürüğe, nefes darlığına, hırıltılı solunuma, deri döküntülerine, alerjik tepkilere, 

göz, burun ve boğazda yanmaya neden olur. Etkilenime bağlı olarak kusma ve ishale de yol açar. 

Duyarlığa yol açması nedeniyle daha sonraki etkilenimler aynı derişimde daha şiddetli 

reaksiyonlara yol açabilir. 2 ppm konsantrasyonda gözlerde tahriş yapar, 20 ppm de tek bir 

etkilenimle bile korneada kalıcı matlaşmaya neden olur. 25 ppm üzerindeki etkilenimler öldürücü 

akciğer ödemi dahil çok şiddetli tepkilere yol açar. (Kanat, 2022) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde COVİD-19 virüsü bize hava kalitesinin çok önemli olduğunu gösterdi. İç 

ortamlardaki hava kalitesi insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. İç ortamların hava kalitesinin 

arttırılması merkezi havalandırma sistemleri, duvar tipi sabit ve taşınabilir havalandırma cihazları 

ya da doğal havalandırma ile yapılabilir. Merkezi havalandırma sistemlerinin kurulum ve bakım 

masrafları çok yüksektir. Bu yüzden genellikle doğal havalandırma tercih edilmektedir. Duvar tipi 
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sabit veya taşınabilir havalandırma cihazları, satış ücretlerinin yüksek olması sebebiyle az sayıda 

kişinin ulaşabileceği bir lüks olarak görülmektedir.  

Cihaz, hava kalitesini arttıracak şekilde tasarlandı. Cihazda 2 adet filtre bulunması sayesinde hava 

küçük ve büyük taneciklerden temizlenecektir. Havayı bakteri ve virüslerden temizlemek için hem 

UV-C ışığın hem de nanogümüş kaplamalı elyaf kumaş kullanılması havanın daha iyi 

temizlenmesine yardımcı olacaktır. Cihazı diğer cihazlardan en önemli fark uyarı sistemi ve hava 

kalitesi değerlerinin takip edilebilmesidir. Havada fazla miktarda bulunan CO2, formaldehit, 

benzen ve NO gazlarının UV-C ışığa maruz kalması tehlikeyi ortadan kaldırmamaktadır. 

Tasarlanan cihaz ise havadaki CO2, formaldehit, benzen ve NO gazları tehlikeli bir seviyeye 

ulaştığında görüntülü ve sesli uyarı vererek ortamın havalandırılması için kullanıcıyı uyarır. 

Ayrıca diğer cihazların maliyeti oldukça yüksektir. Tasarlanan cihaz ile daha sağlıklı havaya daha 

düşük maliyetlerle ulaşılabilecektir. 

Projenin yerli ve milli kaynaklar ile yapılması tasarlanmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projedeki cihazın parçaları piyasada kolaylıkla bulunabildiği için proje, hayata geçirilip üretimi 

yapılabilir. Üretilen cihazların pazarda yeri olduğu için seri üretimle maliyette düşürülerek ticari 

bir potansiyeli bulunmaktadır. Cihazda bulunan filtrelerin performansında zamana bağlı azalma 

olabilir. Metal yağ tutucu filtre yıkanabilir olduğu için yeni bir filtreye uzun bir süre ihtiyaç 

yoktur. Nanogümüş kaplamalı elyaf kumaş ise performans düşüklüğü yaşandığı zaman 

malzemenin değiştirilmesi gerekebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Malzemeler Fiyat 

6W ULTRAVİYOLE FLORESAN OSRAM 

UV-C 

100 TL 

Frisby FCL-F12B Kasa Fanı (4 adet) 120 TL 

BOSH DAVLUMBAZ ALÜMİNYUM 

FİLTRE 16,5 X 30,2 CM 

60 TL 

Arduino 124 Parça Uno R3 Başlangıç Proje 

Eğitim Seti 

300 TL  

Nanogümüş Kaplamalı Elyaf Kumaş (1*1m 

2 adet) 

20 TL 

MQ-135 Hava Kalite Sensörü 30 TL 

GePro UM-85, 12 V 1 A Adaptör 40 TL 

32*18*45 cm Sac Kasa 250 TL 

Toplam Ürün Sayısı: 8 Toplam Fiyat: 920 TL 

Tablo 1. Tahmini maliyet tablosu 

Piyasada normal kalitede sadece hava temizleme özelliği olan cihazların fiyatı 3000TL’ den 

başlayıp 12000TL’ ye kadar giden geniş bir fiyat aralığına sahiptir. Cihazın seri üretiminin 

mümkün olması durumunda 920 TL olan maliyetinin 900TL civarına ineceği yapılan piyasa 

araştırmasıyla görülmüştür. 
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Proje Oluşum Adımları Tarih 

Projenin ön değerlendirme aşamasını geçmesi 17.05.2022 

Malzemelerin belirlenmesi 17.05.2022-30.05.2022 

Proje tasarımının çizilmesi 23.05.2022-07.06.2022 

Detay raporunun yazılması 25.05.2022-09.06.2022 

Malzemelerin tedarik edilmesi 05.06.2022-15.06.2022 

Prototipin oluşturulması 11.06.2022-29.06.2022 

Prototipin kontrollerinin yapılması 25.06.2022-02.07.2022 

Prototipin son hali 03.07.2022 

Tablo 2. Proje zaman planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede hedef kitle öncelikle okullarımızdaki öğrenciler ve öğretmenler sonra tüm insanlar. Sağlık 

herkes için önemlidir ve korunması gerekir. 

 

9. Riskler 

Prototip oluşturulurken ortaya çıkabilecek olası riskler: 

 

 

RİSK SKORU = 
ŞİDDET*OLASILIK 

ŞİDDET 

1 2 3 4 5 

ÇOK HAFİF HAFİF 
ORTA 

DERECE 
YÜKSEK ÇOK YÜKSEK 

O
la

sı
lı

k
 

5 

5 10 15 

Filtrelerin zamana 
bağlı olarak 

performansının 

düşmesi ve 
yenilenme 
ihtiyacının 
oluşması 25 

ÇOK 

YÜKSEK 

4 

4 8 12 16 

Sisteme yüksek ya 
da düşük akım 

geldiğinde 

sistemin 
bozulması  

YÜKSEK 

3 

3 6 

Sisteme 
dışarıdan 

gelebilecek 
herhangi bir sıvı 

malzeme 

yüzünden 
sistemin 

bozulması  

Kullanılan filtrenin 
hava akışını 

önlemesi  15 

ORTA 

DERECE 

2 Parçaların tam 
olarak 

sistemdeki 
yerine 

oturmaması  

LCD ekranın 
bir darbe 
sonucu 

bozulması  

Arduino sistemin 
zarar görüp 

sağlıklı 

çalışamaması  8 10 

DÜŞÜK 

1 

1 2 

Filtrelerin ve 
diğer 

malzemelerin 
montaj sırasında 

zarar görmesi  

UV-C lambaların 
montaj sırasında 

zarar görmesi 5 

ÇOK 

DÜŞÜK 

 

Tablo 3: Prototip oluşturulurken ortaya çıkabilecek olası riskler matrisi 
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Prototip oluşturulurken ortaya çıkabilecek olası risklerin çözümleri: 

1. UV-C Lambaların montaj sırasında zarar görmesi; yedek malzeme ile değiştirilmesi 

2. Kullanılan filtrenin hava akışını önlemesi; daha güçlü bir fanın kullanılması. 

3. Arduino sistemin zarar görüp sağlıklı çalışamaması; yedek arduino sistem bulundurulması. 

4. Sisteme yüksek ya da düşük akım geldiğinde sistemin bozulması; güç kaynağı ile güvenli 

çalışılması.  

5. Parçaların tam olarak sistemdeki yerine oturmaması; bir teknikerden yardım almak.  

6. Sisteme dışarıdan gelebilecek herhangi bir sıvı malzeme yüzünden sistemin bozulması; sistemin 

laboratuar ortamında yapılması.  

7. LCD ekranın bir darbe sonucu bozulması; yedek ekran bulundurulması. 

8. Filtrelerin ve diğer malzemelerin montaj sırasında zarar görmesi; yedek malzemelerin kullanılması.  

9. Filtrelerin zamana bağlı olarak performansının düşmesi ve yenilenme ihtiyacının oluşması; yedek 

malzemelerin kullanılması  

RİSK SKORU = 

ŞİDDET*OLASILIK 

ŞİDDET 

1 2 3 4 5 

ÇOK HAFİF HAFİF ORTA DERECE YÜKSEK ÇOK YÜKSEK 

O
la

sı
lı

k
 

5 

5 10 

Cihazın 

ticarileşmesi için 

gerekli para 20 25 
ÇOK YÜKSEK 

4 

4 

Cihazın ticari ürün 

kimliği alması ve 

seri üretim 

durumunda 

malzeme sıkıntısı 

ortaya çıkabilir 12 16 20 

YÜKSEK 

3 

3 6 9 

Ardunio Uno 

kullanılarak 

yapılan devre 

sisteminin ve 

üzerindeki 

programın seri 

üretime geçilirken 

elektronik çipe 

dönüştürülememesi 

ve programın 

aktarılamaması 15 

ORTA DERECE 

2 

2 4 6 8 

Prototip üretiminden 

sonra cihazın ticari 

ürün kimliği almadan 

önce kopyalarının 

başkaları tarafından 

piyasaya sürülmesi 

DÜŞÜK 

1 

1 2 3 4 5 ÇOK DÜŞÜK 

 

Tablo 4: Prototip oluşturulduktan sonra ortaya çıkabilecek olası riskler matrisi 

 

RENKLER ve RİSK SKORU 

  Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (1,2,3,4,5,6) 

  Orta Düzey Risk(8,9,10,12) 

  Önemli Risk (Yüksek Risk) (15,16,20) 

  Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk) (25) 

 

Projenin hayata geçirilmesi sırasında olası risklerin çözümleri 

 

1. Prototip üretiminden sonra cihazın ticari ürün kimliği almadan önce kopyalarının başkaları 
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tarafından piyasaya sürülmesi: Prototip üretiminden sonra faydalı model başvurusunun yapılması. 

 

2. Ardunio Uno kullanılarak yapılan devre sisteminin ve üzerindeki programın seri üretime 

geçilirken elektronik çipe dönüştürülememesi ve programın aktarılamaması; üniversitelerin 

elektrik, elektronik veya mekatronik bölümlerinden destek alınabilir, alanında uzman bir bilgisayar 

mühendisi ile çalışılabilir. 

 

3. Cihazın ticari ürün kimliği alması ve seri üretim durumunda malzeme sıkıntısı ortaya çıkabilir. 

Bu durumda tedarikçi firmalarla görüşülüp fazla miktarda malzeme ve süreklilik anlaşması 

yapılabilir. 

 

4. Cihazın ticarileşmesi için gerekli para; Bütçe planlamasının yapılıp Teknofest girişim 

programına başvuruda bulunulması 
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