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1) Proje Özeti (Proje Tanımı): COVID-19 virüsü tüm Dünya’yı hazırlıksız yakalamış olup en 

temel ihtiyaçlarda dahi insanoğlunun yetersiz kaldığını göstermiştir. Bu yetersizlikler gerek 

medikal ürünlerdeki sayı gerekse de medikal ürün çeşitliliğindeki yetersizlikler ve tasarım 

eksiklikleridir. Özellikle hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık 

personellerinin kendilerini salgın döneminde COVID-19 virüsüne karşı koruyamadıkları 

ortadır. Yüz maskeleri ve siperlik kullanımları dahi virüsün bulaşmasına ne yazık ki engel 

olamamaktadır. Piyasada tam koruma sağlayan bir ürün bulunmadığı için maske üzerine kat kat 

maske giyilmekte, bu durumda solunum güçlüğü oluşturmaktadır. Solunum güçlüğü de 

beraberinde kan değerlerindeki oksijen saturasyon değerinin düşmesini ve bununla birlikte 

çeşitli biyolojik rahatsızlıkların oluşmasını, yorgunluğun artmasını ve beraberinde dikkat 

eksikliğini tetiklemektedir1. Böylelikle bu durum virüs için fırsata dönüşmekte ve çok hızlı bir 

şekilde insanlar arasında yayılmaktadır. Proje çıktısı olarak üretilecek tam donanımlı ve 

korumalı olacak olan “AB-PRO MASK” maskesinin kullanılması ile virüsün yayılım hızı 

düşürülürken aynı zamanda da insan sağlığını tehdit eden solunum fonksiyonları da takip 

edilebilecektir. Ayrıca her ne kadar pandemi koşullarında geliştirilmiş bir proje olmuş olsa da, 

proje çıktısı maske tasarımı ve üretimi konusunda ciddi bir bilgi birikimi oluşturacağından 

dolayı, daha sonra bu bilgi birikimi itfaiye, savunma sanayi ve kolluk kuvvetleri gibi sektörlere 

de hizmet verecek iş ve güvenlik maskelerinin geliştirilmesine de aktarılacaktır. Ayrıca 

COVID-19 sürecinde global olarak normalleşmeye gidiliyor olsa da ve milletler topyekûn 

aşılanıyor olsa da henüz virüse karşı spesifik tedavi edici ilaçların geliştirilmediğini unutmamak 

lazım. Bu sebeple de ne yazık ki maske kullanımına devam edileceği gerçeğini görmezlikten 

gelmemek lazım. COVID-19 tamamen dahi bitse, toplu taşıtlarda diğer enfeksiyonların kişiden 

kişiye geçmemesi adına maske kullanmayı tercih edecek birçok kişi olacaktır. Unutmamak 

gerekir ki, COVID-19 pandemsi ilan edildiğinde maske konusunda en hızlı desteği veren 

firmalar daha önceden farklı sektörlere maske üreten firmalar olmuştur. Biz de bu proje ile 

aslında maske tasarımı ve konusunda ciddi bir bilgi birikimi oluşturmaya adayız ve enfeksiyon 

maskesi üretimi sonrası savunma sanayi, laboratuvar, kimya endüstrisi, ağır sanayi, koruyucu 

itfaiye ve kolluk kuvvetleri gibi bir çok sektöre de maske tasarım ve üretim konularında hizmet 

vermek istiyoruz. 

 

2) Problem/Sorun: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını öncesinde maskeler 

kişisel koruma ve meslek gereklilikleri alanlarında sıkça kullanılan stratejik ürünler 

olmuşlardır. Bu bağlamda her kullanım alanı için o alanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

maskeler üretilmekte ve kullanılmaktadır. Örneğin; cerrahi maskeler ameliyathane ortamında 

hasta ve sağlık görevlileri arasında oluşabilecek kontaminasyonu önlemek, N95 maskeler 

solunuma zararlı küçük tanecikli maddelerin bulunduğu çalışma ortamlarda çalışanı korumak, 

siperlikler sıvı veya küçük taneli katıların yüze bulaşma veya çarpma riskinin yüksek olduğu 

yerlerde insanları korumak için kullanılmaktadır. Salgın döneminde insanlar, maskenin işlev ve 

özelliklerine bakmaksızın ulaşabildikleri her tip maske ürününü kullanma eğilimi 

göstermişlerdir. Amacı ve kapasitesi dışında kullanılan maskeleri kullanan insanlar; maskelerin 

bulaşıcılığı arttırması2, maskelerin düşük filtreleme kapasiteleri3, maskelerin solunum 

performansını düşürmeleri4, maskelerin oluşturduğu sağlık problemleri1, maskelerin sebep 

olduğu hayat konforunda azalma5 maskelerin sebep olduğu çevre kirliliği6, maskelerin 
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oluşturduğu estetik kaygılar ve maskeyle konuşurken yaşanılan iletişim bozuklukları gibi 

birçok problem ile yüzleşmişlerdir.  

 

3) Çözüm: Bu projenin amacı tamamen 

burnu ve ağzı sızdırmasız bir şekilde kapalı 

bir alan içinde tutan, soluk esnasında verilen 

hava ile alınan yeni havayı ayrı ayrı 

kanallardan tahliye eden, alınan ve verilen 

soluğun sayımını yapabilen, , solunum 

yoğunluğuna göre maskenin içerisinde 

bulunan fanların çalışma hızlarını kontrol 

edebilen, değiştirilebilir yüksek filtreleme 

sağlayan HEPA filtrelere sahip, bluetooth-

telefon bağlantısıyla bir mobil uygulama 

üzerinden kullanıcısına yaşam değerleri ile 

ilgili bilgi verebilen, sahip olduğu 

sterilizasyon kutusu ile maske 

kullanılmadığı zamanlarda onu steril eden, 

maske içerisine hava üfleyen fan kontrolünü ayarlayarak rahat solunum imkanı sunan gelişmiş 

teknolojik yerli bir inhalasyon maskesi tasarlamak ve prototip modelini üretmektir. Üretilecek 

olan ürün, COVID-19 salgını döneminde tüm 

dünya tarafından acı bir şekilde tecrübe edilen 

koruyucu sağlık tekstili ürünlerinin yetersizliği 

problemine bir çözüm olacaktır. Şekil-1’de ön 

prototip görseli bulunan AB-PRO MASK 

sadece COVID-19’a karşı değil gerekli 

revizyonlar sonrası mevcutta var olan diğer 

enfeksiyonlara ve hatta gelecekte var olabilecek 

yeni tehditlere karşı da kullanılabilecektir. 

Sadece biyolojik tehditlere karşı değil, hava 

kirliliği, kimyasal atık ve yangın esnasında 

çıkan zehirli gazların solunması gibi diğer 

solunumu tehdit eden durumlara karşı da 

kullanılabilecektir. Bunlara ek olarak Şekil-2’ 

de AB-PRO mask ürününün çözüm algoritması 

gösterilmiştir. 

 

4) Yöntem: Şekil-3’ te maskenin temsili ön tasarım görüntüsü mevcuttur ve burada yüze temas 

eden parçası gösterilmiştir. Bu parçanın esnek, cilde dokunduğunda tahribata veya alerjiye yol 

açmayacak bir malzemeden üretilmesi hedeflenmektedir. Maskenin yüze temas eden parçası, 

mıknatıslar aracılığı ile ana gövdeye bağlanmasının kullanım kolaylığı vereceği 

düşünülmektedir. Bu sayede farklı yüz ölçülerine sahip insanların kullanmak isteyeceği farklı 

boyutlarda yüze temas eden parçalar kolayca takılıp çıkarılabilecektir. Şekil-3’ te ayrıca maske 

ana gövdesinin barındıracağı elemanlar gösterilmektedir. Li-po bataryalar için maskenin her iki 

Kirli 

Hava 

Filtre 
Solunum 

Yolları 

(Ağız/Burun) 

Temiz 

Hava 

Fan 

Kirli 

Hava 

Filtre 

Temiz 

Hava 

Dış Ortam 

Dış Ortam 

Şekil-1: AB-PRO MASK ürününün 

çözüm algoritması. 

Şekil-1: AB-PRO MASK ön prototipinin 

render alınmış görseli 
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tarafında da montaj yeri 

bulunacaktır. Tek bir bataryanın 

yeterli güç kapasitesini 

sağlayamayacağı durumlarda 

ikinci bataryanın da 

eklenebilmesi için uyumlu bir 

tasarım yapılması 

planlanmaktadır. Bataryalar, bir 

USB-Type C hızlı şarj modülüne 

bağlı olacaktır. Şarj modülünün 

çıkışı mikrokontrolcüyü 

besleyecektir. Şarj modülü çıkışı 

ve mikrokontrolcü arasında 

ON/OFF düğmesi bulunacak, 

maske aktif olarak 

kullanılmadığı zamanlarda enerji 

tüketimini durduracaktır. 

Mikrokontrolcü, maske 

içerisinde bulunan; iki adet fana, tek yönlü hava akışı sağlayan kapakçıklara, kontrol düğmesine 

ve LED lambalara bağlı olacaktır. Kontrol düğmesi, fanların önceden belirlenmiş kademeli 

çalışma hızları arasında geçiş yapmayı sağlayacak. Bu geçişler LED lambalar ile kademelerine 

göre gözlenebilecektir. Fanlar, maske içerisini devamlı olarak kartuş filtrelerden geçen 

filtrelenmiş temiz hava ile beslenecektir. Tek yönlü hava akışı sağlayan kapakçıklar nefes 

verirken maskeden dışarıya atılan havanın tekrar maske içerisine girmesini engellerken, nefes 

verildiğinde bunu algılayıp mikrokontrolcüye bildirecek. Fanların hızları kontrol düğmesi ile 

ayarlanabileceği gibi maskenin 

içerisinde bulunan sensörlerden 

alınan bilgiler işlenerek maskeyi 

giyen kişinin ihtiyacı olan temiz hava 

miktarı tespit edilebilecektir. Tespit 

edilen miktara göre otomatik olarak 

fanlar hızlandırılabilecek veya 

yavaşlatılabilecektir.Mikrokontrolcü 

içerisinde bir bluetooth modülü 

bulundurmaktadır. Bu modül 

sayesinde akıllı telefonlar ile maske 

entegrasyonu sağlanacak. 

Entegrasyon sayesinde akıllı 

telefonda bulunan yazılım üzerinden 

nefes alıp verme sayısı gibi hayati 

verilerin kullanıcıya sunulması 

düşünülmektedir. Maskenin 

fanlarının çalışma hızları aynı 

zamanda bu yazılım üzerinden de 

Şekil-3: (A) Kartuş Filtreler, (B) Mikrokontrolcü ve 

Bluetooth Modülü, (C) LED, (D)Kontrol Düğmesi, (E) 

Bataryalar, (F) Fanlar, (G) ON/OFF Düğmesi, (H) 

Batarya Şarj Modülü, (J) Tek Yönlü Hava Akışı Sağlayan 

Kapakçıklar, (I) Maskenin Yüze Temas Eden Parçası 

Şekil-4: (K) Ana Gövde, (L) Komut Ekranı, (M) 

Sıcaklık Sensörü, (N) Dezenfektasyon Haznesi, (O) 

Elektronik Isıtıcı, (P) Fan, (R) Voltaj Regülatörü, 

(S) ON/OFF Düğmesi, (T) Mikrokontrolcü ve 

Bluetooth Modülü, (U) Kontrol Düğmesi 
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kontrol edilebilecektir. Şekil-4’ te maske sterilizasyon kılıfının tahmini tasarımı gösterilmiştir. 

Maske kılıfı, sterilizasyon işlemini ısıl işlem ile gerçekleştirecektir. Kılıfta bulunan elektrikli 

ısıtıcı maskenin içerisine konduğu haznedeki havayı 70 C° sıcaklığa kadar ısıtacak. Fan sıcak 

havanın hazne içerisinde devir daim olmasını ve içerisine konan maske veya herhangi bir 

objenin 70 C° sıcaklık üzerinde yaşayamayan bakteri ve virüslerden temizlenmesini 

sağlayacaktır7. Sıcaklık sensörü sürekli olarak hazne içerisindeki havayı ölçümleyerek 

elektrikli ısıtıcının doğru sıcaklıkta çalışmasını sağlayacaktır. Voltaj regülatörü maske kılıfı 

içerisinde bulunan ve farklı gerilimlerde çalışan elektronik elemanlara ihtiyaç duydukları 

gerilimleri sağlayacaktır. Kontrol düğmesi mikrokontrolcü ye bağlı olarak kılıfın 

fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılacaktır. Mikrokontrolcü içerisinde bir bluetooth 

modülü bulunacaktır. Bu modül sayesinde akıllı telefonlar ile maske dezenfektasyon kılıfı 

arasında entegrasyon sağlanacak. Entegrasyon sayesinde akıllı telefonda bulunan yazılım 

üzerinden kılıf içerisine konulan objenin sterilizasyon süreciyle ilgili veriler kullanıcıya 

sunulacaktır. Bu veriler aynı zamanda istenildiği zaman kılıf üzerinde bulunan komut ekranı 

üzerinden de gözlemlenebilecektir. 

 

5) Yenilikçi (İnovatif) Yönü: Uluslararası pazarlarda var olan maske ürünlerin çok büyük bir 

bölümü belli bir iş grubu ve kullanıma hitap etmektedir. Örneğin cerrahi maskeler hastanelerde, 

N95 maskeler kereste atölyelerinde kullanılan maskelerdir. COVID-19 salgınının insan 

hayatının bir parçası haline gelmesiyle insanlar virüsten korunma amaçlı devamlı olarak maske 

kullanmak zorunda kalmışlardır. Her zaman olduğu gibi zor şartlar insanları yenilikçi ve 

gelişmiş ürünler geliştirmek için teşvik etmiştir. Nasıl Alman tanklarının savaşta soğuk 

bölgelerde çalışabilmesi için motor teknolojileri zor savaş dönemlerinde geliştirildiyse, maske 

kullanımın hayati önem kazandığı salgın döneminde maske ürünlerinin yeniliklere uğramaları 

kaçınılmazdır. Projede üretimesi hedeflenen maskenin motivasyonu COVID-19 salgını ile 

mücadeleden gelse de, ürün geliştirilirken yapılacak olan Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilecek 

olan bilgi birikimi, sonrasında birçok sektörde kullanılabilecek birden fazla maske ürünlerinin 

geliştirilmesi ve üretiminde de kullanılabilecektir. Bu bağlamda proje kapsamında üretilecek 

olan maske, günümüz teknolojilerinin sağladığı imkanlar ile üstün bir maske ürünü olarak başta 

sağlık sektörü olmak üzere her kesimden insanın kullanabileceği bir ürün haline gelecektir. 

Maske öncelikle sahip olacağı tasarımla alınan soluk ve verilen soluğu farklı alanlara kanalize 

ederek maske içerisinde nem ve karbondioksit oranı yüksek olan kirli havanın kalmasına izin 

vermez. Bu işlem sırasında tek yönlü kapakçıklar ve onlara bağlı sensörler kullanarak 

kullanıcısının alıp verdiği nefes sayısını tespit eder. Sahip olacağı fanlar yardımı ile solunum 

ihtiyacına göre gerekli miktarda havayı maske içerisine tedarik eder. İhtiyaç olunan hava 

miktarı istenildiğinde el ile ayarlanabilir veya otomatize edilerek maskede bulunan sensörlerden 

alınan verilere göre ihtiyaç duyulan miktarda hava miktarı belirlenebilir. Maske, bluetooth 

modülü aracılığı ile telefon uygulamasına bağlanabilme özelliğine sahip olacak, böylelikle 

telefon uygulaması üzerinden maskenin ölçtüğü veriler izlenebilecek ve maskede bulunan 

fanlar kontrol edilebilecektir. Bir ek aparat olan sterilizasyon kılıfı ile maskenin kullanılmadığı 

sürelerde kılıfı içerisinde virüs ve bakterilerden sterilize edilmesini sağlayacaktır. Sterilizasyon, 

virüs ve bakterilerin yaşamsal fonksiyonlarını tamamen ortadan kaldırabilecek yükseklikte bir 

sıcak hava devir daiminin kılıf içerisinde sağlanması yoluyla yapılacaktır. Buradaki 

sterilizasyon, aslında SARS-CoV ailesinin etkisiz hale getirildiği ortamın oluşturulmasıdır, bu 
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da literatürde tarif edildiği üzere 5 dakika boyunca 70 C° sıcaklığa maruz bırakılmasıdır7. 

Maske hem soluk alınan hem de soluk verilen havayı filtreleyeceğinden kullanıcısını koruduğu 

kadar çevresindekileri de koruyacaktır. İstenildiğinde değiştirilebilir kartuş filtreleri sayesinde 

tek kullanımlık maskelerden daha uzun kullanım süresi sağlamaktadır. Ayrıca tek kullanımlık 

maskelerin oluşturduğu çevre kirliliği problemini de ortadan kaldıracaktır. Maske, tasarım 

olarak yenilikçi ve modern görünümlü bir tasarıma sahip olmakla beraber ergonomik bir yapıya 

sahip olacaktır. Son olarak tasarımı, yazılımı ve üretimi ülkemizde gerçekleştirilerek tamamen 

yerli, yüksek katma değerlere sahip ve Türkiye’nin farklı sektörlerde rekabet edebilmesini 

sağlayabilecek bir ürün olacaktır. 

 

6) Uygulanabilirlik  

Tablo-1: AB-PRO MASK Ürününün 3 Yıllık Tahmini Ticari Tablosu 

 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 

TOPLAM ÜRETİM VE SATIŞ ADEDİ  500 Adet 2.000 Adet 5.000 Adet 

İlk Yatırım maliyeti (kalıp ve tasarım) ₺150.000,00 - - 

Üretim Giderleri  
₺90.000,00 

(₺180*500) 

₺360.000,00 

(₺180*2.000) 

₺900.000,00 

(₺180*5.000) 

Kira (12 Ay) ₺24.000,00 ₺36.000,00 ₺48.000,00 

Elektrik (12 Ay) ₺12.000,00 ₺12.000,00 ₺12.000,00 

Su (12 Ay) ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 

İnternet (12 Ay) ₺1.200,00 ₺1.200,00 ₺1.200,00 

Personel 
₺80.000,00  

(1 Personel) 

₺160.000,00  

(2 Personel) 

₺320.000,00  

(4 Personel) 

Genel Giderler (12 Ay) ₺25.000,00 ₺40.000,00 ₺75.000,00 

Beklenmeyen Giderler (12 Ay) ₺25.000,00 ₺25.000,00 ₺25.000,00 

Toplam Maliyet ₺410.200,00 ₺637.200,00 ₺1.384.200,00 

Ürün Başına Birim Maliyet ₺820,40 ₺318,60 ₺276,84 

Birim Satış Fiyatı  ₺1.000,00 ₺1.000,00 ₺1.000,00 

Toplam Satış  
₺500.000,00 

(₺1.000x500) 

₺2.000.000,00 

(₺1.000x2.000) 

₺5.000.000,00 

(₺1.000x5.000) 

Net Kar ₺89.800,00 ₺1.362.800,00 ₺3.615.800,00 

Tablo-1’ deki verileri açıklamak gerekirse, öncelikle 3 yıl içinde herhangi bir enflasyon ve 

döviz kur artışı hesaba katılmamıştır. Anlık değerler üzerinden 3 yıllık bir tablo 

oluşturulmuştur, bu sebeple ürünün satış bedeli veya diğer giderler üzerine bu farklar 

eklenmemiştir. Proje çıktısı ticarileştirildikten sonra ilk yıl tahmini 500 satış adedi 

öngörülmüştür. Ürün satıldıkça ve daha iyi reklam çalışmaları yapıldıkça tanınırlığı ve 

güvenilirliği artacaktır. Bu sebeple 2. yıl ihracat ile birlikte 2.000 adet satış rakamı ve 3. yıl da 

5.000 adet satış rakamına rahatlıkla ulaşılabilecektir. Tüm Dünya’nın ihtiyaç duyduğu bu 

maske ürünü hızla çok yüksek bir satış ivmesi yakalayarak ülkemize ciddi döviz kazandıracak 

bir ürün olacaktır. 

 

7) Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: Tablo-3’ te belirtilen maliyet kalemlerinin 

tamamının Tablo-2’ de bulunan “Prototip Üretimi” iş paketini tamamlamak için Temmuz 

Dönemi içerisinde satın alınması planlanmaktadır. Yarışma takviminin gecikmeli ilerlemesi 

satın alma süreçlerini de gecikme miktarı kadar ötelemektedir. 
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Tablo-2: Proje Zaman Tablosu 

Tablo-3: Tahmini Maliyet Tablosu 

Tahmini Maliyet Tablosu 

Ürün Kullanım Gerekçesi Teknik Özellikler Bedeli 

SLA 3D 

Printer 

Yüksek çözünürlük, yüksek 

kalite ve düşük tolerans 

değerlerine sahip parça üretimi 

8,9 inç tek renkli ekran: Pozlama süresi 1-

4sn, 4K katı hal ekranı: 3840x2400dpi, Hızlı 

baskı: Maks. hız 60 mm / saat, Büyük baskı 

boyutu: 192x120x250mm, Yön matrisi UV: 

Kuvars LED, Kararlı Z ekseni: Çift doğrusal 

kılavuz raylar, 4.3 inç renkli dokunmatik 

ekran: Daha iyi kullanıcı deneyimi, Soğutma 

ve arıtma: Çift fan + aktif karbon 

8.500 

TL 

Dizüstü 

Bilgisayar 

CAD programlarında tasarım, 

render, simülasyon yapmak. 

ANSYS ve Soldiworks Flow 

Simulation yazılımlarını verimli 

bir biçimde kullanabilmek. 

Mikroişlemci programla ve 

simülasyon işlemlerini 

gerçekleştirmek. Mobil yazılım 

ve donanım entegrasyonunda 

kullanılan yazılımları çalıştırmak 

11. Nesil 8 çekirdek işlemci, 1 TB SSD , 8 

GB Ekran Kartı , 16 GB 3200 MHz RAM 

  

 

Not: Kripto para madenciliği yüzünden 

bilgisayar teknolojileri aşırı pahalanmış 

durumda. Bu proje kapsamınca alınması 

gerekli bir bilgisayarın teknik özelliklerinin 

orta sınıfın üzerinde olması gerekmektedir 

  

25.000 

TL 

3D Yazıcı 

Filamenti 

  

Hali hazırda var olan FDM 3B 

yazıcılardan alınacak baskılar 

için sarf malzemesi   

PLA – ABS – PETG - TPU 

malzemelerinden üretilmiş filamentler 

1.500 

TL 

SLA 3D 

Yazıcı 

Reçinesi 

  

Satın alınacak SLA 3B yazıcıdan 

alınacak baskılar için sarf 

malzemesi   

Reçine bazlı SLA teknolojisine uygun sarf 

malzemesi 

6.000 

TL 

Elektronik 

Komponentler 

Batarya, elektronik kart, sensör, 

fan vb. elektronik parçaların 

üretim ve montajda kullanılması 

Sarf mazlemesi olarak kullanılacak olan 

elektronik komponentler farklı teknik 

özelliklere sahiplerdir 

2.000 

TL 

Mekanik 

Komponentler 

3B baskıların ve diğer mekanik 

elamanların montajında 

kullanılması 

Sarf mazlemesi olarak kullanılacak olan 

mekanik komponentler farklı teknik 

özelliklere sahiplerdir 

2.000 

TL 

 

8) Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Projenin hedef kitlesi belirlenirken solunum 

tehdidi ile karşı karşıya kalan insanlar göz önünde bulundurulmuştur. Günümüzde tüm dünyayı 

etkisi altına COVID-19 salgını ve gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel salgınlar göz önünde 
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bulundurulduğunda tüm insanlık proje fikrinin hedef kitlesi konumundadır. Proje sonucunda 

üretilmesi hedeflenen maske her sektörden insana hitap etse de içerisinde bulunduğumuz salgın 

krizinde en çok kullanılması muhtemel alan sağlık sektörü olacaktır. 2018 TÜİK verilerine göre 

ülkemizde; 153.128 hekim, 30.615 diş hekimi, 190.499 hemşire, 177.409 diğer sağlık personeli 

ve 56.35 ebe görev yapmaktadır.  Bu ürünün ihracat potansiyeli düşünüldüğünde tüm dünyadaki 

sağlık personellerini kapsayacak bir çıkarım yapılabilir. Salgın dönemleri dışındaki normal 

yaşantıda; cerrahi, dişçilik, itfaiye, kolluk kuvvetleri, savunma sanayi, ağır sanayi gibi birçok 

sektörde maske ürünlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Proje çıktısı olacak olan maske ürünü 

gerekli revizyonlar yapılarak farklı sektörlere hizmet edebilecek bir ürün haline getirilecektir. 

Örneğin polisler bir toplumsal olaya müdahale ederken gaz bombası kullandıklarında bu 

gazlardan kendileri de etkilenmektedirler. Proje çıktısı olan maske ürünü gelecekte mukavemeti 

yüksek bir malzemeden üretilerek polislerin çalışma şartlarının olumsuz etkilenmeden 

çalışabilmelerini sağlayacaktır. Yangın ile mücadelede ateş ile birebir mücadele eden ekipler 

oksijen tankına bağlı maskeler kullanmakta, bu ekiplere destek olan ekipler filtreli maskeler 

kullanmaktadır. Maskelerinin çalışma şartlarını ve solunum performansını olumsuz 

etkilemelerinden dolayı destek ekipleri hali hazırda var olan maske ürünlerini 

kullanmamaktadır. Sonuç olarak yangın sebebiyle ortaya çıkan zararlı gazlara maruz 

kalınmaktadır. Maskenin ısıya ve yanmaya dayanıklı malzemelerde üretilmesiyle yangınla 

mücadelede destek ekiplerinin kullanabileceği bir maske ürünü üretilecek ve gelecekte 

itfaiyecilerin kullanımına sunulacaktır. 

Tablo-4: Risk Yönetimi Tablosu 

 

No Risk Risk Yönetimi(B planı) 

1 Maskeyi takan kişinin 

verdiği nefesin maskeden 

tahliye edilememesi ve 

kirli havanın maske 

içerisinde hapsolması. 

Böyle bir problem ile karşılaşıldığında maske içerisine hava tedarikinde 

kullanılacak fanlar gibi hava tahliyesinde de kullanılmak üzere bir adet fan 

eklenebilir. 

2 Maske sterilizasyon 

kılıfının istenilen düzeyde 

sterilizasyon 

sağlayamaması. 

Maske sterilizasyon kılıfında kullanılan ısıl işlem yöntemi her ne kadar 

literatürde çok temel ve başarılı bir yöntem olarak gözükse de başarısız 

olma durumunda, UV ışık, ozon veya kimyasal yollarla sterilizasyon 

yöntemleri ile denemeler yapılacaktır. 

3 Proje kapsamınca alınması 

planlanan 3B yazıcı ile 

basılacak parçalarda 

malzeme ve mukavemet 

açısından sorun 

yaşanması. 

Bu risk gerçekleşecek olursa, SLA teknolojisi reçine ile baskı yapan daha 

profesyonel ve daha büyük hacimli baskı alabilen 3B yazıcıya sahip bir 

firmadan veya çok katman baskı teknolojisine sahip plastik sinterleme 

yapabilen bir firmadan hizmet satın alınarak sorun aşılacaktır. Fakat daha 

öncesinden elbette yaşanacak teknik veya malzeme sorunu aşılmaya 

çalışılacak ve laboratuvar şartlarında 3B yazıcı ile proje sürdürülmeye 

çalışılacaktır. 

4 Proje çıktılarının 

görselleri patent ve/veya 

faydalı model 

başvurusuna engel bir 

durum oluşturabilir. 

Proje çıktıları patent veya faydalı model başvurusuna engel olmayacak 

şekilde paylaşılacaktır, ayrıca daha önceden yayınlanmış bir bilimsel veri 

ile patentlenen kısım çakışacak dahi olsa son 1 yıl için patentte rüçhan hakkı 

kullanılabilmektedir. Ayrıca patent başvurusu konunun genel kısmı ile ilgili 

değil, Ar-Ge sonucu ortaya konan teknik kısım ile ilgili olacağından 

patentte yer alacak istemler ile bilimsel yayında yer alacak verilerin 

kesişmesi zor olacaktır, ama yine de dikkat edilecektir ve patente konu 

olacak ve özellikle de patentin istemlerinde yer alacak teknik detaylar 

çeşitli platformlarda patent başvurusundan önce paylaşılmayacaktır. 

5 Döviz kur atışı Hızla değişen döviz kuru projenin sarf ve teçhizat alımları için risk 

oluşturmaktadır. Bu sorun dövize direkt endeksli malzemelerin ivedilikle 

temin edilmesiyle çözülecektir. 



10 

 

 

9) Riskler: Tablo-4’ te projenin yürütülmesi 

süresince karşılaşılabilecek olası riskler ve 

risklere karşı alınabilecek risk yönetim tedbirleri 

sıralanmıştır. Bu riskler olasılık ve etki oranları 

göz önünde bulundurularak Tablo-5’te bulunan 

“Olasılık ve Etki Matrisi” oluşturulmuştur. Bu 

matris göz önünde bulundurulduğunda projenin 

gerçekleştirilebilmesi için yüksek risk oluşturan 

bir etken bulunmadığı görülmüştür. 
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