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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Korona virüsünden kaynaklı yaşadığımız salgın döneminde insanların temizlik 

kurallarına dikkat etmesi her zamankinden daha önemli olmuştur. İnsanların kendi 

kişisel temizliğine dikkat etmesi dışında bulundukları ortamında temiz ve hijyenik 

olması da bu salgın döneminde oldukça önemlidir. Günümüzde ortam temizliği 

genellikle farklı kimyasal maddelerle yapılmaktadır. Fakat salgın döneminde insanların 

toplu olarak kullandığı mekanlarda ve hijyenin en önemli olduğu noktalarda virüslerin 

temizlenmesinde kimyasallara göre daha etkili ve tam dezenfeksiyonun sağlanması için 

etkisi kanıtlanmış ultraviyole ışık teknolojisi sıklıkla tercih edilmektedir. Ultraviyole 

ışığın radyasyon yaydığı düşünüldüğünde kullanılacak mekanın içerisinde insan 

olmaması son derece önemlidir. Projemizde sınıf ortamının dezenfekte edilmesinde 

ultraviyole ışık sistemi kullanılmasına karar verdik. Ultraviyole ışık teknolojisi yaydığı 

radyasyon nedeniyle virüsleri yok etmekte etkili olmakla beraber insan sağlığına da 

zararlıdır. Bu yüzden ultraviyole ışık çalışırken sınıf içerisinde öğrenci veya başka bir 

kişi olmaması oldukça önemlidir. Bu durumu sınıf kapısına kendi geliştirdiğimiz iki 

kademeli sensör ile hem sınıfa giren kişi hem de sınıftan çıkan kişi sayısını hesaplayarak 

kontrol ediyoruz. Sınıf ortamında tavana yerleştirilmiş olan ultraviyole ışık teknolojisi 

sınıf kapısı üzerinden uzaktan kumanda ile devreye girecek şekilde projemizde 

tasarlandı. Öğretmen tarafından kullanılacak uzaktan kumanda ile kapı girişinde 

bulunan sayaç sistemi tarafından tespit edilen sınıf mevcudu sıfır olması durumunda 

çalışacaktır. Aksi durumda çalışmayacak şekilde programlanmıştır. Uzaktan kumanda 

ile ultraviyolenin aktif edilmesiyle sınıf kapısı otomatik olarak kitlenecektir ve 

ultraviyole ışınlarına kimsenin maruz kalmaması sağlanacaktır. Sınıf kapısı üzerine 

LCD ekran konumlandırılarak sınıf mevcudu, kapı açık ya da kapalı durumu, ultraviyole 

çalışma süresi gösterilecektir. Kumanda üzerinde ultraviyolenin çalışmasını sağlayacak 

üç farklı mod bulunmaktadır. Teneffüs modu, Öğle tatili modu ve süresiz mod ile 

istenilen duruma göre kumandadan seçim yapılabilecektir. 

 

 
Şekil 1- Sağlıklı Sınıf Projesi Maketi 
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2. Problem/Sorun: 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda şuanda yaşadığımız korona salgınına benzer birçok 

hastalığın dünyayı etkisi altına aldığına ulaştık. Salgın hastalıklar bugün ve geçmişte 

yaşandığı gibi gelecekte de yaşanacağı aşikârdır. 

Salgın hastalıklar kişiden kişiye çok hızlı yayılarak dünyadaki tüm insanları hızlı bir 

şekilde etkisi altına almıştır. Salgın dönemlerine insanların hastalığa yakalanması genel 

olarak toplu olarak bulunduğu ortamlardan kaynaklanmaktadır. Mevcut durumda 

okullardaki sınıflarda sürekli olarak öğrenci giriş çıkışı olmaktadır. Sınıf içinin 

temizliğinin sürekli olarak çamaşır suyu gibi kimyasallarla yapılması çok kullanışlı ve 

geçerli bir yöntem değildir. Çünkü kimyasal maddelerle temizlik fiziksel olarak 

yapıldığından uzun sürmekle beraber erişilemeyen ya da gözden kaçan yerler olabilir. 

Kimyasal temizlik yöntemi yapan kişinin dikkatli olmaması durumunda da ortam tam 

dezenfeksiyon edilememiş olabilir. Bunun önüne geçmek için dünyada etkisi 

kanıtlanmış ve hijyenin en önemli olduğu yerlerde (Hastane, labratuvarlar gibi) 

kullanılan Ultraviyole Işık ile dezenfeksiyon yapılması gerekmektedir. Ultraviyole ışık 

teknolojisi ile yapılan dezenfeksiyon çalışması sırasında ortamda insan olmaması büyük 

önem arz etmektedir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda ultraviyole ışığın yaydığı 

radyasyon sonucunda kanser yapabileceği bilgisine araştırmalar sonucunda ulaşılmıştır. 

Ultraviyole ışık teknolojisinin virüsleri yok etmekte en etkili yöntem olduğu bilinmekle 

beraber kullanıma oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Sağlıklı sınıf projemizde 

okulların salgın döneminde açılmasından dolayı oluşacak olası virüs yayılımının 

önlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Covid-19 virüsü her ne kadar çocuklar üzerinde 

fazla etkili olmasa bile çocukların taşıyıcı olması ihtimaline karşı okullarda virüs 

yayılımını önlemek önemlidir. Okullarımızın açılması ve sağlıklı bir şekilde okul 

ortamında bulunulması açısından okulların temiz ve hijyenik olması önemlidir. 

Projemiz öğrencilerin bir arada bulunduğu ve en fazla zaman geçirdikleri sınıf ortamı 

için gerçekleştirilmiştir.  

  

3. Çözüm  

 
Şekil 2 – Sağlıklı Sınıf Devre Şeması 
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Projemiz salgın dönemlerinde virüsün toplumda yayılma hızını nasıl düşürebileceğimize 

yönelik çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Projemiz özelinde okullardaki sınıf ortamlarının güvenli 

ve tam dezenfeksiyonun sağlanması üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda projemizde sınıf 

ortamı maket üzerinden oluşturulmuş olup maket içerisinde Arduino uno devre kartı üzerinden 

programlanarak kullanılmıştır. Seri üretim aşamasında geçildiğinde ürünün kendine özgü 

elektronik devre kartı üretilebilir. Ultraviyole lambaların radyasyon yaydığı düşünüldüğünde 

maket üzerinde mor şerit led kullanılmıştır. Devre içerisinde kullanılan role devre elamanı ile 

220v beslemesi yapılabileceğinden ultraviyole lamba ile kullanıldığında bir farklılık 

göstermeyecektir. Ultraviyole ışığın insanlar üzerinde olumsuz etkisi düşünüldüğünde ortamda 

insan olmaması projemiz içinde büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple sınıf kapısında çift 

mesafe sensörü kullanılarak içeri giriş çıkış yapan kişilerin sayısının tespit edilmesi 

sağlanmıştır. Sınıf kapısı üzerinde konumlandırılan iki mesafe sensörünü yan yana kullanarak 

kişinin içeri mi, dışarı mı çıktığını tespit ediyoruz. Birinci sensörden geçip ikinci sensöre 

geliyorsa giriş, ikinci sensörden girip birinci sensöre geliyorsa çıkış olarak hesaplamaktayız. 

Aynı zamanda giren kişi olduğu zaman Kapı üzerine konumlandırdığımız LCD Ekranda sınıf 

mevcudunu artırıyoruz, çıkan kişi olduğu zaman da Kapı üzerine konumlandırdığımız LCD 

Ekranda sınıf mevcudunu azaltıyoruz. Ultraviyole lambaların çalışmasını IR alıcılı uzaktan 

kumanda ile yapıyoruz. Uzaktan kumandanın kontrolünü projemizde nöbetçi öğretmene 

veriyoruz. Öğretmen uzaktan kumanda ile ultraviyole lambaları çalıştırmak istediğinde eğer 

LCD ekran üzerinde çift mesafe sensörü ile hesaplanan sınıf mevcudunun sıfır olması 

durumunda çalışıyor. Sınıf mevcudu sıfır değilse öğretmen kumanda üzerinden ultraviyole 

lambaları çalıştırmak istese dahi çalıştıramıyor. Ultraviyole lambalar çalıştığında kapı otomatik 

olarak kilitlenir. Böylelikle içeriye insan girişi engellenir. Ultraviyole lambalar kapatıldığında 

ise kapı otomatik olarak açılır. Bunu da aynı zamanda LCD Ekran üzerinde uyarı göstererek 

kodladık. Uzaktan kumanda panelinde öğretmenin kullanabileceği üç farklı mod ve kapama 

tuşu bulunmaktadır. Teneffüs modu, Öğle tatili modu ve süresiz mod. Tenefüs modu 8dk çalışır 

otomatik kapanır. Öğle Tatili modu 55dk çalışır otomatik kapanır. Süresiz mod sürekli çalışır 

ve kumanda ile kapatılır. Diğer modlarda da süresinde erken bitmesi istenirse kumanda kapama 

tuşu ile kapatılabilir. 

Piyasaya bakıldığında farklı özelliklerde ultraviyole lambaların olduğu kumanda ile çalışanların 

da olduğu görülmüştür. Fakat projemizin piyasadaki ürünlerle karşılaştırıldığında ek olarak 

kullanılan mesafe sensörü ile ortamın boş veya dolu olma durumunun tespit edilmesi ayrıca 

ultraviyole lamba çalıştığı zaman kapıyı otomatik kilitlemesi ve ultraviyole lamba kapatıldığı 

zaman kapının otomatik açılması ile fark oluşturmaktadır. Projemizin gerçek sınıf ortamında 

kullanılması durumunda sınıfın metrekaresinin hesaplanıp ona göre ultraviyole lamba sayısı 

ayarlanmalıdır. Projemizde kullanılan prototip üzerinde kullanılan sınıf mevcudu sayacımız 

doğru bir şekilde çalışmaktadır. Fakat gerçek sınıf ortamında öğrencilerin kapı önünden çok 

bitişik şekilde yan yana ya da arka arkaya geçebileceği düşünüldüğünde sensörler iki öğrenciyi 

tek olarak algılayabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple nöbetçi öğretmenin kumanda ile 

ultraviyole lambaları çalıştırmadan önce sınıfın içinde biri olup olmadığını fiziksel olarak 

kontrol etmesi önem arz etmektedir. 
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4. Yöntem 

Maket Resimleri Açıklamaları 

 

Sağlıklı sınıf projemiz ilk 

açılışında LCD ekranda “Hoş 

Geldiniz” yazısı ile açılarak 

kurulan sistem devreye girecek. 

 

Uzaktan Kumanda üzerinden 

“Teneffüs” butonuna 

basıldığında eğer içerde öğrenci 

yoksa servo motor ile kapı 

kilitlenir ve ultraviyole ışık 8dk 

süre ile çalışır. Süre bitiminde 

otomatik olarak ultraviyole ışık 

kapanır, servo motor ile kapı 

açılır. 

 

Uzaktan Kumanda üzerinden 

“Öğle” butonuna basıldığında 

eğer içerde öğrenci yoksa servo 

motor ile kapı kilitlenir ve 

ultraviyole ışık 50dk süre ile 

çalışır. Süre bitiminde otomatik 

olarak ultraviyole ışık kapanır, 

servo motor ile kapı açılır. 

 

Uzaktan Kumanda üzerinden 

“Sınırsız” butonuna basıldığında 

eğer içerde öğrenci yoksa servo 

motor ile kapı kilitlenir ve 

ultraviyole ışık kumandadan 

kapatılana kadar çalışır, 

otomatik olarak ultraviyole ışık 

kapanır, servo motor ile kapı 

açılır. 
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Kapı girişine koyulan iki adet 

mesafe sensörü ile sınıfa giren 

veya çıkan olma durumu tespit 

edilip ayrıca giren kişi sayısı ve 

çıkan kişi sayısı yazılan 

algoritma ile hesaplanır. 

 

Kapı girişindeki mesafe 

sensörleri ile içeri giren ve çıkan 

kişiler hesaplanır ve içerde olan 

kişi sayısı LCD ekrana yazdırılır. 

Ayrıca uzaktan kumanda ile 

ultraviyole ışık çalıştırılmak 

istendiğinde LCD ekranda içerde 

kişi var uyarısı çıkar ve 

ultraviyole ışık çalışmaz. 

 

 

Kumanda Özellikleri 

T – Teneffüs Modu 

Ö – Öğle Tatili Modu 

∞ - Süresiz Mod 

X - Kapatma 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sağlıklı Sınıf projemizde kullanılan Ultraviyole Led teknolojisi ile virüsleri ortamdan 

temizleme yöntemi Avrupa ve dünya üzerinde yapılan araştırmalar ile okul ortamlarında 

kullanıldığı fakat Ultraviyole ledlerin herhangi bir kontrol mekanizması ile kontrol 

edilmeden düz mantıkla açılıp kapatıldığı ve kumandalı zaman ayarlı örneklerine 

rastlanmıştır. 

Sağlıklı sınıf projemizde ultraviyole ledlerin sınıf ortamına uygun şekilde kullanılması 

için var olan çözüme iki farklı özellik eklenmiştir. Bunlardan birincisi kapı girişine 

konulan sayaç sistemi ile sınıfa giren çıkan öğrenci sayısının tespit edilip sınıf kapısı 

üsütündeki LCD ekranda gösterme. Bu özellik sayesinde sayaç ile sınıf içi tespit 

yapılarak içerde öğrenci olması durumunda sistem ultraviyole ledlerin yanmasını 

engelleyerek öğrencilerin radyasyondan etkilenmelerini engelleyecektir. Sınıf ortamına 

uygun şekilde kullanılması için var olan çözüme yönelik ikinci özelliğimiz sınıf 

mevcudunun içerde sıfır olması durumunda uzaktan kumanda ile ultraviyole ledlerin 

çalıştırılması ile beraber sınıf kapısı servo motor yarımıyla kilitlenmektedir. Böylelikle 

sınıfa giriş çıkış engellenerek sınıf içinin güvenli dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Yaptığımız araştırmalar sonucunda şuanda yaşadığımız korona salgınına benzer birçok 

hastalığın dünyayı etkisi altına aldığına ulaştık. Salgın hastalıklar bugün ve geçmişte 

yaşandığı gibi gelecekte de yaşanacağı aşikârdır. 

Salgın hastalıklar kişiden kişiye çok hızlı yayılarak dünyadaki tüm insanları hızlı bir 

şekilde etkisi altına almıştır. Salgın dönemlerine insanların hastalığa yakalanması genel 

olarak toplu olarak bulunduğu ortamlardan kaynaklanmaktadır. Mevcut durumda 

okullardaki sınıflarda sürekli olarak öğrenci giriş çıkışı olmaktadır. Sınıf içinin 

temizliğinin sürekli olarak çamaşır suyu gibi kimyasallarla yapılması çok kullanışlı ve 

geçerli bir yöntem değildir. Fakat Sağlıklı Sınıf projemizde her durumda (Teneffüs, 

Öğle tatili, Süresiz Mod) öğrencilerin sınıfta olup olmadığının kontrolünü yaparak sınıfı 

sürekli olarak dezenfeksiyon yapmaktadır. 

Bu yönüyle mevcut duruma kıyasla daha sağlıklı sınıf ortamı oluşturularak virüslerin 

yayılması okulda engellenmiş olacaktır. 

Son yaşadığımız salgın ülkemizde yaklaşık iki senedir sürmekte ve okullar bir buçuk 

sene kapalı ya da azaltılmış öğrenci ile yüz yüze eğitime devam etmektedir. Okulların 

bu kadar süre kapalı kalmasının nedeni virüsün okullardan yayılmasıdır. Bu sebeple 

Sağlıklı Sınıf projemiz okullarda uygulanmış olsaydı, virüslerin okullarda yayılması 

engellenecekti ve okullar yüz yüze eğitime daha fazla devam edebilecekti. Salgın 

döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske, el dezenfektanı gibi bir ürün olarak piyasaya 

çıkacak Sağlıklı Sınıf projemiz pazarda büyük fark yaratacağına eminiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Arduino Uno 65 TL 

40w Ultraviyole Led (Prototipte 

Kullanılmadı) 

40 metrekare için; 2 adet 

250 TL 

5v Role 7 TL 

Ultrasonik Mesafe Sensörü – 2 Adet 17 TL 

IR Alıcı ve Verici Kumanda 15 TL 

Lcd Ekran i2c Dönüştürücülü 27 TL 

Servo Motor 10 TL 

LED ve Direnç 2 TL 

Toplam 393 TL 

 

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.  
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Projemiz aşağıdaki iş zaman çizelgesine göre hazırlanmıştır. 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X    

Malzemelerin Temin Edilmesi  X    

Prototipin Yapılması (Yazılım ve 

Robotik Kodlama) 
  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, ilkokul, ortaokul, Lise, Üniversite gibi) Bunun dışında Sağlıklı Sınıf 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 kullanılması önerimizdir. 

 

9. Riskler 

  Projemizde sınıf kapısı girişine monte edilen yan yana iki mesafe sensörü ile öğrenci 

giriş-çıkış tespiti ve sayımı yapılmaktadır. Prototip üzerinde yaptığımız denemeler 

öğrencilerin kapıdan geçişleri normal tek sıra halinde olursa düzgün ve stabil 

çalışmaktadır. Fakat öğrencilerin birbirlerine çok yakın olarak sınıfa girmeleri 

durumunda sayaç iki öğrenciyi tek öğrenci gibi algılamaktadır. Bu yüzden sınıfa giren 

öğrenci sayısı yanlış hesaplanmaktadır. Bu tip durumun önüne geçmek için yapılması 

gereken sosyal mesafeye uymakla beraber projede sistemi kumanda üzerinden 

çalıştırmadan önce sınıf içine fiziksel olarak gözlem yapılması sonucuna vardık. 

Projemizde kumanda ile sistemi açıp kapatma yetkisi ve sınıf içinin gözlemlenmesi 

nöbetçi öğretmene verilmiştir. 
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