
1 
 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON YARIŞMASI 
 

PROJE DETAY RAPORU 

PROJE KATEGORİSİ 

TAKIM ADI 

KTUN-NBF 

PROJE ADI 

ASANSÖR İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİ ARTIRMAYA 

YÖNELİK NANOBİYOFİLTRE UYGULAMASI 

BAŞVURU NUMARASI 

62220 

KATEGORİ 

PROJE KATEGORİSİ 

 

  



2 
 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaşadığımız pandemi dönemi, iç ortam hava kalitesinin sağlık açısından çok önemli bir faktör olduğunu 
ortaya koymuştur. Birçok bulaşıcı hastalık insanların solunum faaliyetleri sonucunda havada askıda 
kalan aerosol, virüs ve bakteri adı verilen patojenler ile yayılmaktadır. Aerosol, virüs ve bakteriler diğer 
faktörlere oranla sağlıklı bireylerin enfekte olmasında ön plana çıkmakta ve salgınların yayılma hızını 
artırmaktadır. 
 
Pandemi, özellikle kapalı alanlarda sürdürülmesi gereken eğitim, perakende, gıda, toplu taşıma vb. 
birçok sektöre darbe vurmuştur. Pandeminin etkilediği bir diğer konu ise insanların tüketim ve kullanım 
davranışlarının değişimidir. İnsanların kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları veya 
online alışverişin geleneksel alışverişe tercih edilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Özellikle 
projemize ilham veren insanların asansör kullanmaktan kaçınma davranışlarıdır. Bu davranışı 
örgütleyen ana dürtünün kişinin asansörü kullanan daha önceki bireylerin sağlık durumundan haberdar 
olmaması ve asansör iç ortam havasının kontamine olabileceği fikridir.  Bu bağlamda projemizin 
odaklandığı ana husus kişilerin günlük hayatta sıklıkla kullandığı asansörlerde hava kalitesini artıran 
NanoBiyoFiltre Havalandırma Sistemi (NBF) üretimidir. 
 
Tasarlanan NBF Şekil 1’de görülmektedir. NBF bir asansör kabinin üst kısmına (tavan) 
yerleştirilecektir. Üst kısmın seçilmesinin sebebi asansör kabini içerisindeki ölü hacmin verimli bir 
şekilde değerlendirilmesidir. NBF kabinin üst kısmına hava girişi aşağıya bakacak şekilde, hava çıkışları 
ise yere paralel olacak şekilde monte edilecektir. NBF’de asansör iç hava kalitesini arttırmaya yönelik 
hava sirkülasyonunu sağlayan hava girişi ve çıkışı Şekil 1’de belirtilmiştir. Sistemin kapladığı hacmi 
artırmadan performansını artırmak için iki adet NBF modülü, tek bir gövde içerisinde birlikte 
kullanılacaktır. 
 

 
Şekil 1. NBF’nin şematik gösterimi 
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Şekil 2’de NBF modülünün kesit görünümü verilmiştir. NBF modülü; fan, toz filtre, seramik 
filtre ve UV lamba olmak üzere dört temel elemandan oluşmaktadır. Asansördeki serbest hava 
ve patojenler fan vasıtasıyla NBF’nin içerisine çekilir. İçeri alınan hava, seramik filtreye 
ulaşmadan önce toz filtresinden geçirilir. Havanın içerisindeki büyük boyuttaki partiküller bu 
aşamada tutulmuş olur. Seramik filtreye ulaşan patojenler ise filtre yüzeyinde kalır. UV lamba, 
seramik filtre yüzeyinde tutulan patojenleri yok eder.  
 

 
Şekil 2. NBF modülünün kesit görünümü 

 
Asansörlerde kullanılan havalandırma sistemlerinin yerine entegre edilecek NBF’nin ön 
tasarımı standart bir asansör kabini ölçülerine göre belirlenecektir. Belirlenen ölçüler için 3D 
katı model oluşturulduktan sonra üretim aşamasına geçilecektir. Modül gövdesi, alüminyum 
levha kullanılarak sac şekillendirme yöntemiyle imal edilecektir. Seramik filtre yüzeyi TiO2 ve 
Ag gibi aktif nanopartiküllerle zenginleştirilerek elektro-eğirme yöntemiyle imal edilecektir.  
 
İmal edilen seramik filtrenin performansı TS EN ISO 16890-1 yöntemine benzer şekilde Dincer 
ve arkadaşlarının uyguladığı deney sistemine benzer şekilde test edilecektir1. 10μm'nin 
altındaki partiküller solunabilir olduğu ve 2.5µm altı partiküllerin solunum sistemi için tehdit 
oluşturulduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da kabul edildiği şekli ile bu 
parçacıkların sağlık problemlerine sebep olduğu bilinmektedir. Özellikle 5 Haziran 2020 tarihli 
rehberde maske kullanımı ile ilgili WHO tarafından yayımlanan tavsiye biçimindeki rehberde 
belirtildiği üzere Covid-19 virüsü, solunum yolundan çıkan aeresol partiküller ile 
yayılmaktadır. Enfeksiyona yol açabilecek solunum yolu kaynaklı damlacıklar öksürme, 
hapşırma ya da çok yakın temas sonucunda ağızdan, burundan ya da gözlerden giriş yapabilir2. 
Bu nedenle sadece maske kullanımı tek başına pandeminin önüne geçmekte yerli bir savunma 
değildir. Maske kullanımının yanı sıra kişisel hijyen, sosyal mesafe ve iç ortam hava kalitesi 
önemli parametrelerdir.   
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2. Problem/Sorun: 

Asansör kullanımı nedeniyle insan kaygıları; hijyen, alerjen ve kötü kokulardır. Özellikle 
pandemi sürecinde asansör kullanmaktan kaçınma kaygısı önemli ölçüde artmıştır. 
“Koronavirüs Süreci ile Birlikte Asansör Kabininin Hava Kalitesinin Oluşturduğu 
Tedirginliklerin Değerlendirilmesi” isimli bir anket yapılarak bu durum araştırılmıştır.  
 

  
Şekil 3. “Sizden önceki kişinin kullanımı nedeni ile asansör kabininin temiz olmadığını 

düşünüyor musunuz?” sorusunun cevapları 
 

Çeşitli demografik özelliklere sahip 445 adet katılımcı ile gerçekleştirilen bu anket sonucunda 
asansör kullanımı nedeniyle oluşan kaygılar tespit edilmiştir. Katılımcıların %62.7’si (279 
katılımcı) kendisinden önceki kişinin kullanımı nedeniyle asansör kabinin temiz olmadığını 
düşünmektedir (Şekil 3). Katılımcıların yarısından fazlası (%55.5) asansör kabini havasının 
olumsuz etkilerinden korunmanın en verimli yolunun asansör kabin havasını temizleyen 
sterilizasyon ekipmanı kullanmak olduğunu belirtmiştir (Şekil 4). 
 

  
Şekil 4. “Sizce, asansör kabini havasının olumsuz etkilerinden korunmanın en verimli yolu 

aşağıdakilerden hangisidir?” sorusunun cevapları 
 
Kişi öksürdüğünde yaklaşık 3 bin, hapşırdığında ise 10-40 bin damlacık3–5 yayıldığı 
bildirilmektedir (Şekil 5). Ayrıca damlacıklarda 200 milyona kadar virüs partikülü 
bulunabilmektedir. Bazı enfekte damlacıklar havada birkaç dakika asılı kalacak kadar 
küçüktürler (5 mikron veya daha küçük) ve kapalı bir ortama girdiğiniz zaman bir enfeksiyon 
geliştirmeye yetecek virüse maruz kalabiliriz6,7. Mevcut asansör havalandırma sistemleri sağlık 
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açısından bir çözüm üretmezken, NBF mevcut asansör havalandırma sistemlerine göre daha 
teknolojik, daha verimli, havadaki olumsuz partikülleri daha hızlı temizleyebilen bir filtre 
çözümü sunmaktadır. 
 

 
Şekil 5. Ağızdan çıkan parçacıkların yayılımı 8 

 
3. Çözüm 

Günümüz pandemi koşulları nedeniyle insanların daha hijyenik ortamlarda bulunma içgüdüsü 
normal zamanlara göre oldukça artmıştır. Özellikle hacim başına düşen kişi sayısının fazlaca 
olduğu asansör kabini ve toplu taşıma araçları gibi kapalı ortamlarda bulunmak, insanların 
hijyen kaygılarını önemli ölçüde yükseltmiştir.  
 
Projenin çözüm bulmaya çalıştığı ana sorun, asansör iç ortam hava kalitesini hızlı ve ekonomik 
olarak artıracak ekipman eksikliğini gidermektir. Belirtilen sorunun çözümüne yönelik olarak 
projenin önerdiği, asansör kabinine uygun tasarlanmış ekipman ile asansör iç ortam havasında 
bulunabilecek aerosol, virüs ve bakteriler hızlı bir şekilde ortamdan filtrelenecek ve filtrelenen 
temiz havanın tekrar asansör içerisine verilmesi suretiyle asansör kullanımını kısıtlayan 
kaygılar giderilecektir. 
 
Asansör kabinindeki serbest hava, fan aracılığıyla NBF’ye doğru çekilir. Toz filtreden 
geçebilen patojenler, uygun gözenek yapısında ve yüzeyi aktif gruplar içeren seramik filtre 
yüzeyinde tutulur. Tutulan patojenler UV lamba ile hızlı bir şekilde elimine edilir. 
Patojenlerden arındırılmış hava tekrar asansör kabinine gönderilir. Şekil 6’da belirtilen bu 
döngü tekrarlanır ve asansör kabin havasının sterilizasyonunun sürekliliği sağlanmış olur. 
Böylece asansör kullanacak kişilerin, kabin havasının temiz olmamasından dolayı ortaya çıkan 
kaygıları minimize edilmiş olur. 
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Şekil 6. NBF Sterilizasyon aşamaları 

 
4. Yöntem 

Nanofiberler, yüksek yüzey alanı/hacim oranları, kontrol edilebilir gözenek boyutları, 
yüzeylerinin uygun fonksiyonel gruplarla zenginleştirilebilir olması, düşük kütle transfer 
kısıtlamaları ve farklı geometrilerde geliştirilebilir olmaları nedeniyle filtrasyon uygulamaları 
için ideal malzemelerdir. Hem organik polimerlerden hem de TiO2 ve SiO2 gibi inorganik 
polimerlerden istenilen geometride filmler geliştirilebilir olması nedeniyle elektro-eğirme 
tekniği membran ve filtre üretilmesi için uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Projenin ana 
ögesi olan; uygun gözenek yapısında, uygun geometride ve yüzeyi aktif gruplar içeren seramik 
filtre yapısı geleneksel filtre yapısına göre birçok avantajlar göstermektedir.  
 
4.1 NBF Tasarımı 
 
Piyasada mevcut bulunan asansör üretim firmaları ile iletişime geçerek, asansörde mevcut 
durumda kullanılan havalandırma modüllerinin temel ölçüleri alınmıştır. Bu ölçülere göre NBF 
tasarım sınır boyutları Şekil 6’da gösterildiği gibi belirlenmiştir ve 3D katı model programları 
ile tasarlanmıştır. 
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Şekil 6. NBF ölçüleri 

 
NBF modülü; fan, toz filtre, seramik filtre ve UV lamba olmak üzere dört temel elemandan 
oluşmaktadır. İki adet fan, standart 8 kişilik bir asansör kabin (genişliği 1100 mm, derinliği 
1400 mm ve yüksekliği 2200 mm) havasının (toplam hacmi 3.388 m3) tamamını 3 dakikada 
sirküle etmek için 1.13 m3/dk debili kapasitede seçilmiştir. Toz filtre, 300 mikrondan büyük 
partikülerin seramik filtreye geçmesini engellemek için kullanılmıştır. UV lamba, ortamda ozon 
üretmeyen Philips marka olarak tercih edilmiştir. Philips TUV 20W FAM modeli seçilen UV 
lamba 45V voltajda ve 0.45A akımda 11000 saat kullanım ömrüne sahiptir. 
 
4.2 NBF İmalatı 
 
Gövde imalatı ve NBF modül imalatı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.  
 
Gövde imalatı için 1.2 m x 2.4 m ebatlarında ve 3 mm kalınlığındaki alüminyum levha, lazer 
kesim makinesi ile NBF ölçülerine göre kesilecektir. Kesilen parçalar abkant pres ile sac 
şekillendirme yöntemi uygulanarak nihai ölçülerine getirilecektir. Ayrık parçalar, alüminyum 
kaynağı ve bağlantı elemanları ile birleştirilecektir. Alüminyum malzeme seçilmesinin nedeni, 
UV ışınlarının NBF’nin dışına çıkmasını önlemektir. Yani, UV ışınları kapalı NBF geometrisi 
sayesinde insan sağlığına zarar vermeyecektir. 
 
NBF modül imalatı için 2 adet fan, 2 adet toz filtresi ve 2 adet UV lamba temin edilecektir. 
NBF’nin en önemli elemanı olan seramik filtre proje kapsamında üretilecektir. Temin edilen 
ürünler ve üretilen seramik filtre bağlantı elemanları ile NBF modülünü oluşturacak şekilde 
birleştirilecektir. Oluşturulan 2 adet NBF modülü NBF gövdesine sabitlenecektir. Böylece 
NBF’nin montajı tamamlanmış olacaktır. 
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4.3 Seramik Filtrenin İmalatı 
 
4.3.1 Elektro-Eğirme Yöntemi ile Seramik Nanofiber Filtre Üretilmesi 
 
Seramik nanofiber yapılar elektro-eğirme yöntemiyle üretilecektir. Genel olarak elektro-eğirme 
yöntemi polimer çözeltisinin şırınga pompa ile bir iğneye doğru belirli bir hızda pompalanması 
ve yüksek voltaj güç kaynağı kullanılarak polimerin elektrostatik güç etkisi ile uzayarak 
nanofiber haline dönüşmesi prensibine dayanmaktadır.  Şekil 7’de elektro-eğirme yöntemi ile 
nanofiberlerin geliştirilmesi için kullanılan basit sistem görülmektedir.  

 
Şekil 7. Elektro eğirme yöntemi ile nanofiber üretimi deney düzeneği 9 

 
Seramik nanofiber yapıların üretiminde kullanılacak kil ve polivinil alkol uygun çözücü 
içerisinde dağıtılacaktır. Elde edilen karışıma farklı voltajlarda ve farklı kollektör iğne 
uzaklıklarında elektro-eğirme işlemi uygulanacaktır. Elde edilen fiber yapılar 550oC’de 
kalsinasyon işlemi ile organik yapı uzaklaştırılacaktır ve seramik fiber yapısı elde 
edilecektir 10–16. 
 
4.3.2 Elektro-eğirme Yöntemi ile Seramik Nanofiber Filtrenin Ag ve TiO2 

nanopartiküllerle zenginleştirilmesi: 
 

Üretilecek filtre yüzeyleri Ag ve TiO2 nanopartikül içeren süspansiyonlar ile sprey kaplama 
yöntemi ile zenginleştirilecektir. 

 
4.3.3 Elektro-eğirme Yöntemi ile Seramik Nanofiber Filtrenin Test Edilmesi 

 
Filtre sistemleri için standart olan ISO 16890, çok çeşitli ortamlarda kullanılmak için üretilen 
hava filtrelerinin test edilmesi için uygulanan standart yöntemdir. Farklı boyutlardaki zararlı 
partiküllerin ve patojenlerin havadan uzaklaştırılması için filtrenin etkinliği hakkında net bilgi 
sağlayan standart olarak 2018 yılından beri uygulanmaktadır. 
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Seramik filtre yapılarının karakterizasyonu için; X ışını difraksiyonu (XRD), Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) analizleri, Termal Gravimetrik (TGA) analizleri ve N2 adsorpsiyon ve 
desorpsiyon analiz teknikleri kullanılacaktır. Karakterizasyon çalışmaları hizmet alımı şeklinde 
gerçekleştirilecektir. 
 
İmal edilen seramik filtrenin performansı TS EN ISO 16890-1 yöntemine uygun olarak Dincer 
ve arkadaşlarının uyguladığı deney sistemine benzer şekilde test edilecektir1. Deney sisteminde 
iki ana parametre olan basınç kayıpları ve partikül tutma kapasitesi geliştirilecek olan NBF 
sistemi için belirlenecektir. Aeresol virüs ve bakterilerin filtrelenmesi için gerekli olan 1 µm ye 
kadar partiküllerin tutulması durumunda sistemin uygulanabilir olduğu gösterilmiş olacaktır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Benzer alanda kullanılan mevcut sistemler de HEPA filtre türevi yüksek maliyetli filtreler 
kullanılmasına karşın üretmeyi planladığımız sistemimizde düşük maliyetli ve yüksek verimli 
seramik filtre kullanılacaktır. Ayrıca, geliştirecek olduğumuz sistemde filtre yüzeyi TiO2 ve Ag 
gibi aktif nanopartiküllerle zenginleştirilerek UV ışıma yardımı ile patojenler efektif şekilde 
elimine edilecektir. 
 
Yaptığımız araştırmalarda asansör havasını temizlemek yerine oda havasının kalitesini 
artırmaya yönelik genel amaçlı ekipmanlar piyasada mevcuttur. Ancak üretilmesi planlanan 
kabin havasını temizleyen sterilizasyon ekipmanının rekabet ettiği alanda ürün sayısı çok azdır. 
Piyasadaki ürünler, kullanım yeri çeşitliliği ve filtre teknolojisi açısından karşılaştırmalı olarak 
Şekil 8’de gösterilmiştir.  
 

• Kullanım yeri çeşitliliği genel kullanım (oda vb.) veya özel kulanım (asansör kabini vb.) 
alanları olarak ele alınmıştır. Piyasadaki Dyson, Samsung, Ufo ve Xiaomi markalarının 
ürünleri ev veya ofis kullanımına yönelik olup asansör kabini uygulaması mevcut 
değildir. NBF ise tamamen asansör kabin havasını steril etmek için dizayn edilmiştir. 

• Filtre teknolojisi açısından değerlendirmede ise filtrenin malzemesi ve üretim 
yönteminin özgünlüğü ele alınmıştır. NBF’de ise benzersiz nanofiber seramik filtre 
kullanılacaktır. 
 

Mevcut ürünler her iki açıdan da değerlendirmeye tabi tutulduğunda hem asansör kabininde 
hava sterilizasyonu sağlayan hem de üstün filtre teknolojisine sahip bir ürün bulunmamaktadır. 
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Şekil 8. Piyasadaki ürünlerin karşılaştırmalı gösterimi 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi mevcut ürünler çeşitli özelliklere göre ayrıntılı bir biçimde 
sınıflandırılmıştır. UV lamba ile sterilizasyon yapabilme, seramik filtre kullanma, koku 
giderme ve asansörlere uygulanabilme özellikleri bakımından NBF’nin üstünlüğü 
görülmektedir. 
 

Tablo 1. Piyasadaki ürünlerin sınıflandırılması 

 
UV 

Sterilizasyon 
Seramik Filtre 

Hepa 

Filtre 

Koku 

Giderme 

Asansöre 

uygulanabilirlik 

NBF + + - + + 

UFO + - + + - 

Dyson - - + + - 

Mik-el + - - - + 

Farklara 

İlişkin 

Açıklama 

UV bakteri ve 

virüslerin yok 

edilmesi için 

kullanılır 

Bakteri ve 

virüslerin yok 

edilmesinde 

fotokataliz görevi 

görecek nanofiber 

seramik filtre 

Küçük 

gözenek 

boyutlu 

filtre 

Aktif 

karbon 

filtre 

kullanımı 

Asansör kabini 

içerisinde 

kullanılabilirilik 
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6. Uygulanabilirlik  

Yaşadığımız pandemi döneminde kapalı alanlarda sürdürülmesi gereken eğitim, perakende, 
gıda, toplu taşıma ve benzeri birçok sektör büyük darbe almıştır. Bu durum ülke ekonomimize 
önemli ölçüde zarar vermiştir.  Özelikle AVM ve yeme içme sektörü iç ortam havasında yayılan 
patojenler nedeniyle kapalı kalmak zorunda kalmıştır. Bu gibi sektörlerin pandemi sonrasında 
dahi insanların güvenini tekrar kazanması ve müşterilerinin sağlıklı şekilde iş yerlerinde zaman 
geçirebileceğine ikna etmeleri gerekecektir. Benzer durum toplu taşımada, okul ve bankalar 
gibi kamusal alanlar içinde geçerlidir. Bu gibi alanlarda kullanılan asansörlerin geleneksel 
havalandırma sistemlerinin yanı sıra aerosol bakteri ve virüslerin filtrelenmesi ve iç ortam hava 
kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlar yapacakları düşünülmektedir.  
 
NBF’nin hedeflediği pazar, kapalı ortamda işlerini yürütmekte olan ve asansör bulunduran tüm 
alanların yöneticileri ve bina sakinleridir. Ayrıca asansörler gibi insanların küçük bir alanda 
zaman geçirmesi gereken alanlarda da önerilen sistem kullanılabileceğinden ülkemiz ve 
dünyadaki tüm asansör kullanılan her bina potansiyel pazardır. Ülkemizde Asansör Sektör 
Raporu 2019 göre; 2018 yılında, toplam 434 bin 717 adet asansörün periyodik kontrolü 
yapılmış olduğu ve her yıl yeni binaların yapıldığı düşünüldüğünde asansör sayısı kadar NBF 
üretimi potansiyeli bulunmaktadır. 
 
NBF’nin tasarımı 3D katı modelleme programları ile tamamlanmıştır. NBF’nin imalatı için ise 
tüm aşamalar ve üretim yöntemleri belirlenmiştir. Benzer şekilde, NBF’nin en önemli 
kısımlarından olan nanofiber seramik filtrenin üretiminde kullanılacak malzemeler ve 
yöntemler de net bir biçimde belirlenmiştir.  
 
Projenin sonunda, asansör içi kullanıma hazır 1 adet NBF üretimi gerçekleştirilecektir. Seramik 
filtrenin üretilmesi ve test edilmesinden sonra 2 adet NBF modülü oluşturulacaktır. Daha sonra 
ise NBF montajı ile birlikte üretim tamamlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında kullanılacak malzeme listesi ve fiyatları Tablo 2’de gösterilmiştir. 1 adet 
NBF üretiminin maliyeti yaklaşık olarak 2500TL olacaktır. Piyasa araştırmasına göre her bir 
kalemin fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir. Seramik filtre üretimi için kullanılacak olan elektro-
eğirme cihazı Konya Teknik Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Seramik filtrenin testleri de adı 
geçen kurumda yapılacaktır. 
 
Tablo 3’te projenin zaman planlaması ve harcama planı verilmiştir.  
 İş Paketi 1 kapsamında temin edilecek malzemeler kullanılarak Konya Teknik 

Üniversitesi’nde bulunan elektro-eğirme cihazı kullanılarak seramik filtre üretilecektir.  
 Üretilen seramik filtre ile ilgili testler İş Paketi 2 aşamasında yapılacaktır.  
 Hazır hale gelen seramik filtreler ile temin edilen diğer elemanlarla (fan, toz filtresi vb.) 

2 adet NBF modülü İş Paketi 3 tarihlerinde oluşturulacaktır. 
 İş Paketi 4’te ise NBF’nin montajı yapılarak uygulamaya hazır hale getirilecektir. 
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Tablo 2. Proje kapsamında kullanılacak malzeme listesi ve fiyatları 

 Miktar Birim Birim Fiyat Tutar (TL) 

Fan 2,00 Adet 156,00 312,00 

Toz filtresi 2,00 Adet 42,00 84,00 

Seramik filtre 4,00 Adet 180,00 720,00 

UV lamba 2,00 Adet 132,00 264,00 

Bağlantı elemanları 2,00 Takım 42,00 84,00 

Alüminyum levha 1,80 m2 76,00 136,80 

Seramik Filtrenin Testleri 1,00 Adet 600,00 600,00 

İşçilik 1,00 Adet 280,00 280,00 

TOPLAM TUTAR 2480,80 

 
Tablo 3. Proje zaman planlaması ve harcama planı 

Proje 
Adımları 

Başlama 
Tarihi 

Bitiş 
Tarihi 

Süresi 
(Hafta) 

Tarih ve Harcama Tutarı 

2021 Temmuz 2021 Ağustos 2021 Eylül 

İş Paketi 1 - 
Seramik 
Filtrenin 

Üretilmesi 

1.07.2021 22.07.2021 3 720,00 TL        

İş Paketi 2 - 
Seramik 

Filtrenin Test 
Edilmesi 

23.07.2021 14.08.2021 3    600,00 TL     

İş Paketi 3 - 
NBF 

Modülünün 
Üretilmesi 

15.08.2021 31.08.2021 2       880,80 TL   

İş Paketi 4 - 
NBF 

Montajının 
Yapılması 

1.09.2021 15.09.2021 2         280,00 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

İnsan nüfusunun artması konut sektörünü gün geçtikçe daha ileriye taşımaktadır. Çevremize 
baktığımızda çok katlı yapılarda hemen hepsinde asansör görebiliriz. Gelişen teknoloji ile 
toplumun beklentileri her geçen gün artmaktadır. Pandemi şartları insanların tüketim 
alışkanlıkları değiştirmekte konfor alanlarını daraltmaktadır. Son günlerde insanlar kalabalık 
ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınma dürtüsü ile yaşamaktadırlar. İnsanların asansör 
sistemlerinde güvenlik kaygısı değişmektedir. Projenin hitap ettiği başlıca hedef kitlesi; mevcut 
iş yeri sahipleri, kişisel konut sahipleri, devlet kurumlarında çalışan yetkililer olarak 
sıralanabilir. 
 
Gelecekte bu filtre sistemi farklı uygulama alanlarına da çözüm getirebilir. Örnek olarak; toplu 
taşıma, eğitim öğretim kurumlarındaki sınıflar vb. insan yoğunluğunun fazla olan kapalı alanlar 
gelecek hedef kitlemizi oluşturmaktadır. 
 
Globenewswire.com verilerine göre 2019 yılı global yürüyen merdiven ve asansör sektörü 
toplam büyüklüğü 112,5 milyar $’dır. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu 2020 yılı Asansör Sektörü Raporu’na göre Türkiye’deki ilgili sektörün 
büyüklüğü, montaj sayısı, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol hizmetleri, aksam 
üretimi, bakım ve servis hizmetleri dikkate alınarak 1,5 milyar $ şeklinde rapor edilmiştir. Aynı 
raporda 2019 yılında 507.850 adet asansörün periyodik kontrolünün yapıldığı belirtilmiştir. 
Yine aynı raporda belirtildiği üzere, asansörlere ait aksam ve parçaların 2019 yılı ithalat ve 
ihracat rakamlarının toplamı 137,8 milyon $’dır.  
 

 
Şekil 9. Sektör pazar büyüklüğünün gösterimi 
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9. Riskler 

Projenin risk analizi için L tipi 3x3 matris metodu kullanılmıştır. Projenin risk skalasını 
belirlemek için ihtimal ve etki değerlerine göre puanlanmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde 
risk skoruna göre riskler sınıflandırılmıştır. NBF’nin risk değerlendirilmesi tablo halinde 
yapılarak eylem planlarımız hazırlanmıştır. 
 

Tablo 2. Risk matrisi gösterimi 
3x3 Risk 
Matrisi 

Şiddet (Etki) 

Olasılık 
(İhtimal) 

Risk Skoru  
(Etki x İhtimal) Hafif (1) Orta (2) Ciddi (3) 

Küçük (1) Anlamsız (1) Düşük (2) Orta (3) 

Orta (2) Düşük (2) Orta (4) Yüksek (6) 

Yüksek (3) Orta (3) Yüksek (6) Tolere Edilemez (9) 

 
Tablo 3. Risk sınıflandırma biçimi 

Sonuç Eylem 

6,9 Yüksek Risk – Acil tedbir alınması gerekir, B planı gerekir. 

3,4 Dikkate Değer Risk – Mübadele edilmesi gerekir. 

1,2 Kabul Edilebilir Risk – Tedbir gerektirmeyebilir. 

 
Tablo 4. NBF risk değerlendirilmesi 

No Tehlike Risk 
Skoru Risk Biçimi Eylem (B-planı) 

1 Kabindeki havanın yeterli 
sürede temizlenmemesi 1 Kabul 

Edilebilir Risk Fan gücünün artırılması 

2 Toz filtresinin tıkanıp 
işlevini yitirmesi 

3 Dikkate Değer 
Risk 

Bakım kartının yapılarak belirli 
aralıklarla filtrelerin kontrol 

edilmesi 

3 UV ışınlarının kapalı sistem 
olmasına rağmen sızması 6 Yüksek Risk 

Sensörlü bir sistem yapıp 
asansörde insan yokken 
çalışmasının sağlanması 
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