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1. Proje Özeti   

2019 yılından önce sadece sağlık çalışanlarının ve bazı meslek gruplarının kullandığı 

malzemeler olarak bilinen tıbbi maskeler, korona salgınından sonra tüm insanlık olarak 

hepimizin hayatına girmiş, salgınla mücadelede en önemli araçlarımızdan biri olmuştur. Tıbbi 

maskeler; polistiren, polietilen veya polyester gibi çeşitli kimyasallar içeren kumaşlardan 

üretilen malzemelerdir. Bu maskelerin üretimindeki temel amaç; gözenek yüzeyini artırarak 

partikül filtrasyonu ve filtrasyon verimliliği sağlamaktır. Ancak bu maskelerin hava 

geçişkenliğine ek olarak yüzeyine yapışan mikroorganizmaların yüzeyde yok edilmesine ve 
tıbbi atık olarak çevreye verdiği zararların azaltılmasına yönelik yeteri kadar çalışma 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda nicel araştırma yönteminde, deneysel olarak yürütülen bu 
çalışmada, ihracatında dünyada lider olduğumuz ve dünya pazarının yaklaşık %70’ini elinde 

bulundurduğumuz kekik bitkisi liflerinden ürettiğimiz tıbbi maskelerin diğer klasik 

yöntemlerle üretilen maskelere göre koruyuculuğu ve doğadaki atık olarak geri dönüşüm 

süreci incelenmiştir. Projede Trabzon ili Sürmene ilçesinde görev yapan 20’si deney ve 20’si 

kontrol grubu olmak üzere toplam 40 öğretmen üzerinden toplanan veriler ve doğal çevre 
ortamında deney ve kontrol grupları olarak gerçekleştiren 1 aylık biyo-dönüşüm sürecinin 

verileri, SPSS programında incelenmiştir. Elde edilen verilere göre elektroeğirme tekniği ile 

üretilen kekik bitkisi tıbbi maskeleri ile klasik yöntemlerle üretilen diğer tıbbi maskeler 

arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır (p < ,05). Ayrıca atık durumuna 

düşen maskelerin 1 aylık biyo-dönüşüm süreci sonuçlarında deney grubu lehine anlamlı 

farklılıklar sergilediği görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak proje ile kekik bitkisi liflerinden 

maske ve kumaşlar üretilmesinin patojenlerle mücadelede etkili olacağı, ihraç ettiğimiz ve 

üretiminde dünyada lider olduğumuz kekik bitkisine katma değer kazandıracağı ve atık olarak 

düşünüldüğünde ise malzemelerin doğadaki geri dönüşüm sürecinin hızlandırılarak, çevrenin 
korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

“Ebola”, “SARS”, “MERS”, “Covid-19” ve son günlerde ortaya çıkan “Maymun Çiçeği” 

virüsü gibi küreselleşen dünyayla birlikte artan virüs yayılımlarına karşı kesin koruyuculuğa 

sahip bir çözüm yolu bulunamamıştır. Gelişen teknolojiye rağmen bulaş riskini önlemede en 
bilindik yöntem olarak kabul edilen tıbbi maskelerin koruyuculuğu ise bazı çevreler 

tarafından tartışılmaktadır (Budak ve Korkmaz, 2020). Mevcut kullanılan maskelerin 

filtrasyon ile koruma dışında patojenleri yok etmede yetersiz kaldığı ve bu maskelere temas 
durumunda yüzeyinde barındırdığı mikropların başka ortamlarda kolayca yayılım 

sağlayabildiği bilinmektedir (Erdem, 2021). Bununla birlikte mevcut üretilen tıbbi maskelerin 

polistiren, polietilen ve polyester gibi çeşitli plastik bazlı kimyasallar içermesi insan sağlığı 

açısından bir risktir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda insan kanında plastik malzemelere 

rastlanmasının diğer plastik içeren ürünlerin kullanımında olduğu gibi maskelerin kullanımı 

konusunda da endişelere sebep olmaktadır (Yurtsever, 2019). Ayrıca doğal yaşamın ve 

çevrenin korunumu düşünüldüğünde ise atık durumuna düşen tıbbi maskelerin doğada 
kolaylıkla yok olmadığı, bir çevre sorununa neden olduğu bilinmektedir (Resim 1). 
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Resim 1. Atık maskelerin doğada oluşturduğu kirlilikler 
 

3. Çözüm 
 
Çalışmada, virüslerle mücadelede eski bir yöntem olmasına rağmen halen bulaş riskini 

önlemede en etkili ve en kolay yöntem olarak kabul edilen tıbbi maskelerin üretiminin ileri 

teknoloji ile geliştirilerek koruyuculuğunun arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda mevcut 

klasik yöntemlerle üretilen maskelerden farklı olarak, elektroeğirme tekniği kullanılarak 

nanolif teknolojisi ile tıbbi aromatik bitkilerden kekik bitkisi liflerinden doğal maske 

üretilmesi, bu maskelerin hava geçişkenliğinin yanı sıra kekik bitkisinin patojenleri 

öldürücülüğü ve antiseptik etkisinden yararlanılarak hastalık bulaş riskinin azaltılabileceği 
düşünülmüştür. Bu konuda kekik bitkisinin bazı bilim insanları tarafından insanlık tarihinden 

saklanan sır olarak nitelendirilmesi, “Escherichia coli” ve “Pseudomonas aeruginosa” 

bakterisinin büyümesini kesin olarak durdurmasının yanında, 23 bakteri çeşidine karşı da 

etkili olduğunun bilinmesi, bitkisel bazlı tıbbi maske tasarımında kekik bitkisine olan ilgiyi 
artırmıştır (Bozdemir, 2019). Kekik bitkisinin sahip olduğu antioksidanlardan; “karvakrol” 

enzimi kekik bitkisini oluşturan temel maddelerden biridir. Kekik bitkisinin diğer önemli bir 
enzimi ise “timol”dür. “Karvakrol” ve “timol” enzimleri anti-viral ve anti-bakteriyel 
özellikleri, bilinen geleneksel yöntemlerin yanı sıra tamamlayıcı ve tedavi edici desteklerin 
hazırlanmasında da kullanılmaktadır (Duman, vd., 2012). Ülkemizde yetiştirilen kekik 

bitkilerinin sahip olduğu “karvakrol” ve “timol” oranları yüksektir ve bu yüksek enzimlere 

sahip 21 farklı çeşit kekik bitkisi yetiştirilerek ihraç edilmektedir. Ülkemiz kekik ihracatında 

dünyada ilk sıradadır ve kekik bitkisinde hammadde sıkıntısı yoktur. İhraç edilen kekik 

bitkileri “Avrupa İlaç Ajansı”nın onayıyla üretilen üst solunum yolu enfeksiyon ve 
hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır (Güler, 2019).  

Çalışmada; elektroeğirme tekniği ile kekik bitkisi nanoliflerinden üretilen tıbbi maskelerin 

koruyuculuğunun yanında tıbbi atık olarak bu maskelerin doğadaki geri dönüşümü 

incelenmek istenildiğinde ise, maskelerin bitkisel liflerden üretildiği, bu sebeple tıbbi atık 

olarak değil de bir organik atık olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir (Yaman, 2012). Organik atıklar arasında yer alan bitkisel atıklar inorganik 

veya plastik atıklara göre doğada çok daha kolay yok olmakta ve toprakta humus olarak 

bilinen gübre gibi toprağa faydalı hale gelebilmektedir. Bu sayede tıbbi atık olarak doğaya 

zarar veren maskeler bitkisel üretimle organik atık hale getirilerek, doğal flora dengesinin 
korunmasına katkı sağlanacaktır (Kök, 2021). 
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 Gerçekleştirilen çalışma problemine ait çözümler kekik distile çözeltisinden başlanarak, 

maske dikimine kadar devam eden süreçte adım adım yürütülerek incelenmiştir (Şekil 1). 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
Şekil 1. Kekik bitkisi maskesi üretim aşaması 
 

4. Yöntem 
 

Çalışma nicel araştırma yönteminde, tam deneysel desende yürütülmüş olup üretim ve 

uygulama basamakları maddeler halinde açıklanmıştır.  
 
4.1. Nanolif Üretimi:  

 
Nanoteknoloji yeni gelişen bir bilim dalı olup, moleküler veya atomik yapıda bulunan 

nano boyutlardaki parçacıklardan yeni malzemelerin geliştirilmesi esasına 

dayanmaktadır.  Tıbbi ilaç ve ekipmanlar, elektronik ürünler, sağlık ve teknolojiye yönelik 

biyo-malzemeler gibi geniş bir yelpazede kullanım sağlamaktadır (Barhoum, vd., 2018). 
Resim 2’de gösterilen elektroeğirme (elektrospinning) cihazı ile kekik bitkisinden nanolif 

üretim çalışmaları tekstil çalışmaları konusunda gelişmiş olan Afyon ilinde bulunan ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi referansına sahip, özel bir laboratuvar şirketinde gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 2. Elektroeğirme (elektrospinning) cihazı 
 

Kekik bitkisi Kekik distile  çözeltisi
Çözeltinin polivinil alkol 

ile santrifüjlenmesi
Elektroeğirme cihazı 

uygulamaları  

Nanoliflerin elde 
edilmesi

Elyaf ve kumaş üretimi Maskelerin dikilmesi

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0la%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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Laboratuvar ortamında kekik bitkisi (Thymus Vulgaris L.) distilasyonu ile hazırlanan 

çözelti kopmalara karşı dayanıklılık sağlaması için polivinil alkol ile karıştırılarak 

santrifüjlenir. Elde edilen karışım elektroeğirme cihazına yerleştirilerek yüksek voltaj ile 
moleküllerine ayrıştırılarak gözle görülemeyecek kadar küçük mikro-fibril yapılar halinde 

Resim 3’de gösterilen şırıngadan cihazın toplayıcı (tabla) kısmına doğru elektrik alanı ile 

transfer edilerek biriktirilir. 
 

 
 
 
 
 
 

Resim 3. Elektroeğirme cihazı şırınga kısmı 
 

Şırınga kısmından çıkan nanolifler elektroeğirme cihazının toplayıcı kısmında toplanarak 

Resim 4’te görüldüğü gibi elyaf lifler halinde biriktirilir. 
 

 
 

 
 
 
 

Resim 4. Nanoliflerin elektroeğirme cihazı tabla kısmında toplanması 
 
4.1.2. Kumaş ve Maske Üretimi: 
 

Elde edilen elyaflardan, özel bir dokuma atölyesinden destek alınarak kumaş üretim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üretim çalışmalarının son adımını oluşturan maskelerin 
dikilmesinde, kekik liflerinden üretilen kumaşlar Resim 5’de görüldüğü gibi maske telleri 
yerleştirilerek hijyenik bir ortamda dikiş makinesinde dikilir ve tıbbi maske haline getirilir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resim 5. Maskelerin dikilmesi 
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Araştırma, çalışma grubunu oluşturan 40 öğretmen arasından eşit sayıda oluşturulan 

kontrol ve deney gruplarıyla yürütülmüştür. Kontrol grubunda klasik tıbbi maskeler, deney 
grubunda ise elektroeğirme tekniği ile üretilen kekik bitkisi liflerinden üretilmiş tıbbi bitkisel 

maskeler kullanılarak nicel araştırma yönteminde, deneysel araştırma deseniyle 
yürütülmüştür. Canlı veya cansız varlıklardan oluşan rastlantısal yani random olarak seçilmiş 

grupların biyoloji, sağlık ve tıp gibi üst düzey hassas araştırmaların yapıldığı, laboratuvarlarda 
teknolojik aletlerce zengin ortamlarda gerçekleşen ölçme, araştırma, inceleme ve veri toplama 
gibi çalışmalarının yapılarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 
ölçümlerin karşılaştırılabilmesi için tam deneysel araştırma yöntemlerinin kullanılması 

uygundur (Ayvacı ve Durmuş, 2016). Nicel araştırma yöntemi ve deneysel desende 
araştırmalar gerçekleştirilirken, kontrol grubuna doğal ortamının dışında dışardan hiçbir 

şekilde müdahale yapılmaması gerekir. Ancak deney grubu üzerinde çalışma yapılırken 

istenilen hedefler doğrultusunda tasarım, model, düzenek ve çeşitli malzemelerle araştırmanın 

etkisini ortaya çıkaracak bazı müdahalelerde bulunulabilir (Çelik, 2015).  
 Yürütülen deneysel çalışmada, gruplar üzerinde etkisi incelenen bağımsız değişken 

“elektroeğirme tekniği ile kekik bitkisi nanoliflerinden üretilen tıbbi maskeler’’ ve bu 

bağımsız değişkenin uygulandığı öğretmenlerden oluşan grup ise deney grubunu 
oluşturmaktadır. Kontrol grubu olarak tanımlanan diğer öğretmen grubu için bağımsız 

değişken “klasik yöntemlerle üretilen tıbbi maskeler’’ olarak kabul edilmiştir. Çalışmada 

gönüllü olarak görev yapan tüm öğretmenler için iki ayrı koldan eş zamanlı olarak yönetilen 
maske kullanımları, araştırmacıların bizzat kendileri tarafından gözlemlenmiş, her iki grubun 

mesai saati içindeki çalışma saatlerinde eş zamanlı olarak uygulanarak 08.30 ve 12.30 
arasındaki süreçte 4 saatlik zaman dilimi uygulamaya esas alınmıştır. 
 
4.1.Elektroeğirme Tekniği ile Kekik Bitkisi Nanoliflerinden Üretilen Tıbbi 

Maskelerin Klasik Tıbbi Maskelere Göre Koruyuculuğunun İncelenmesi:  
 

Ekler kısmında sunulan mikrobiyoloji laboratuvarından elde edilen patolojik bulgularında, 
deney ve kontrol grupları arasındaki farklılıkların belirlenmesi için SPSS programında 

normallik testi uygulanmıştır. Deney grubuna ait normallik testi; “Shapiro-Wilk” sonuçlarına 
göre p; 0,163 > 0,05 değerinde ve “p > 0,05” olduğu için verilerin normal dağılım sergilediği 

görülmüştür. Buna göre 20 kişilik deney grubu öğretmenlerinin kullandığı elektroeğirme 

tekniği ile kekik bitkisi nanoliflerinden üretilen tıbbi maskelere ait verilerin normal dağılıma 

sahip olduğu görülmüştür. 
 
Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarına Ait Tıbbi Maskelerin Patolojik Sonuçlarına Ait 

Shapiro-Wilk Normallik Testi 
 

 
 
 

Klasik maskelerin kullanıldığı kontrol grubuna ait mikrobiyoloji laboratuvarı test 
sonuçları “Shapiro-Wilk” normallik testine göre incelendiğinde p; 0,391 > 0,05 ve “p>,05” 

değerine sahip olduğu için normal dağılıma ulaştığı görülmektedir. Tablo 1’de sunulan her iki 
gruba ait veri analizlerinde dikkate alınan “Shapiro-Wilk” testi sonuçlarında “p>,05” olması, 

Gruplar N P 
Deney Grubu 20 ,163 

          Kontrol Grubu 20 ,391 
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deney ve kontrol gruplarının her ikisinin de normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 
Normal dağılıma sahip olan deney ve kontrol gruplarının eşdeğer olup olmadığının 

belirlenmesi için bağımsız örneklem t testi yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grupları Normallik Testi 

Gruplar N X Ss t df p 

Deney Grubu 20 1.254 0.648 3.29 39.7 ,000 

Kontrol Grubu 20 2.278 1.701 3.29 40 ,000 
              N: Örneklem sayısı  df: Serbestlik derecesi 

X  x:Ortalama değer t: t testi puanı 
  ss: Standart sapma p: Olası hata miktarı 

 
Bağımsız örneklem t testi sonuçları incelendiğinde çalışmanın deney grubu lehine anlamlı 

farklılıklar sergilediği görülmektedir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarında ulaşılan “p” 

değerinin ,000 olması “p < ,05” olduğunu göstermektedir (Tablo 2). Ayrıca maskelerin 
bulundurdukları toplam mikroorganizma yoğunlukları incelendiğinde ise deney ve kontrol 
grupları arasında anlamlı farklılığın deney grubu yönünde, elektroeğirme tekniği ile kekik 
bitkisi nanoliflerinden üretilen tıbbi maskelerin patolojik sonuçları lehine olduğu 

görülmektedir (2.278 > 1.254). Bu sonuçlara dayanarak gerçekleştirilen çalışmanın 

mikroorganizmaların maske yüzeyinde yok edilmesi yönünden başarılı olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  
 
4.2. Elektroeğirme Tekniği ile Üretilen Kekik Bitkisi Tıbbi Maskesinin Doğadaki 

Dönüşüm Süresinin Diğer Klasik Yöntemlerle Üretilen Tıbbi Maskelere Göre 

İncelenmesi: 
 
Çalışma sonucunda tıbbi atık durumuna düşen kekik bitkisi maskesi ile klasik yöntemlerle 

üretilen maske numunelerinin geri dönüşüm süreleri 1 aylık süreç zarfında doğada 

gözlemlenmiştir (Resim 6.). 1 ay sonunda maskelerdeki toprak ve atıklar temizlenerek 
maskeler kurutulmuş, nemden arındırılmıştır. Maskelerin ağırlık olarak geçirdikleri 
değişimler Resim 7 ve Resim 8’de görüldüğü gibi hassas analitik terazide ölçülmüştür. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 6. Maskelerin doğadaki dönüşümleri 
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Resim 7. Kekik bitkisi maskesinin doğadaki dönüşüm süreci öncesi ve sonrası ağırlıkları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 8. Klasik maskesinin doğadaki dönüşüm süreci öncesi ve sonrası ağırlıkları 
 
Tablo 3. Klasik tıbbi maskenin 1 aylık süreçte doğadaki değişimleri 

Durum Renk Şekil Koku Ağırlık 
Öncesi Siyah Düzgün Yok 3,54 
Sonrası Siyah Düzgün Yok 3,45 

 
 
Tablo 4. Kekik bitkisi maskesinin 1 aylık süreçte doğadaki değişimleri 

Durum Renk Şekil Koku Ağırlık 
Öncesi Beyaz Düzgün Yok 5,72 
Sonrası Beyaz Dağılmış Yok 5,08 

 
 
Tablo 5. Kekik bitkisi tıbbi maskesi ile klasik tıbbi maskenin dönüşüm yüzdeleri 

 
 

 
 
 

 
 
 

Maskeler Dönüşüm Yüzdeleri 

Kekik Bitkisi Maskesi %11,188 
Klasik Tıbbi Maske %2,542 
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Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde kekik bitkisi liflerinden üretilen tıbbi 

maskenin doğadaki dönüşüm yüzdesinin, klasik tıbbi maskenin dönüşüm yüzdesinden daha 

yüksek olduğu görülmektedir. %11,188 > %2,542 olduğu için doğadaki dönüşümler 

arasındaki fark anlamlı seviyededir ve elektroeğirme tekniği ile üretilen kekik bitkisi tıbbi 

maskelerinin doğadaki dönüşüm süresi diğer klasik yöntemlerle üretilen tıbbi maskelere göre 
daha kısadır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

Günümüzde soya, pamuk, bambu, kenevir, kayın ağacı ve rami gibi çeşitli bitkiler ve bazı 

plastik bazlı polimerler kumaş üretiminde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte elyaf, 

iplik ve kumaş üretiminde yeni uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden biri 

de elektroeğirme yöntemi olup literatürde bu yöntemlerle üretilmiş farklı türlerde elyaf, iplik 
ve kumaşlara rastlanmaktadır. Ancak kekik bitkisine ait ve özellikle maske üretiminde 

kullanılmak üzere antioksidanlarca zengin kumaşlara rastlanmamıştır. Bu özellik çalışmanın 

piyasada bulunan mevcut tıbbi maskelerden farkını göstermektedir. Ayrıca literatürde üretilen 
maskelerin patojenlerden koruyuculuğunun dışında doğada geri dönüşümüne yönelik yeteri 
kadar çalışmaya rastlanmamıştır. 
 

6. Uygulanabilirlik 
 

 Proje araştırma-geliştirme ve uygulama basamakları olmak üzere “Mayıs 2021- Şubat 

2022” tarihleri arasında 10 aylık zaman diliminde yürütülmüştür. Bu takvim sürecinde 
yaşanan pandemi ile birlikte maliyet-fayda analizi yapılırken rekabette bulunacağı benzer bir 

ürüne rastlanmadığı için ticari değerinin yüksek olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak 

kekik bitkisinin hammadde riski, üretim (arz) ve pazar (talep) kısıdı bulunmadığı için ürünün 

ticari bir ürün olarak piyasaya kolaylıkla sunulabileceği ön görülmektedir. Elektroeğirme 

cihazında nanolif teknolojisi kullanılarak üretilen kekik bitkisi tıbbi maskelerinin koruma 
sağladığı alanlara ek olarak kekik bitkisi nanoliflerinden üretilecek kumaşların başta tekstil 

endüstrisi olmak üzere birçok alanda kullanıma sunulmasının insanlık adına fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ancak kullanılan teknolojinin yeni bir teknoloji olması sebebiyle başta 

elektroeğirme cihazı olmak üzere yerli üretimin geliştirilmesinin, gelecekte gerçekleştirilecek 

olan seri üretim durumunda projenin maliyetini daha da düşüreceği ön görülmektedir. 
  
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 
Projenin üretim aşamasına ait, başta malzeme tedariği olmak üzere Eylül 2021-Şubat 2022 

dönemi gerçekleştirilen giderler Tablo 6’de gösterilmiştir. Harcama giderlerinde en fazla payı 

yeni bir teknoloji olması sebebiyle kullanımının henüz yaygınlaşmamasına bağlı olarak 

elektroeğirme cihazında gerçekleştirilen nanolif üretim giderleri almıştır.  
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Tablo 6. Ar-ge sürecine ait maliyet hesapları 

Giderler Miktar Fiyat(KDV Dahil)  Tarih (Ay, Yıl) 

Kekik Dist.Suyu 5 L    95,8 TL 09.2021 

Polivinil Alkol 850 g 127,15 TL 09.2021 

Nanolif Üretimi 1840 g   1000 TL 11.2021 

Kumaş Üretimi 240 cm     500 TL 11.2021 

Maske Dikimi 50 adet     100 TL 01.2022 

Maske Teli 50 adet       5 TL 01.2022 

     Ambalaj      100 adet           100 TL       02.2022 

  Ulaşım      200 km              400 TL   09.2021-02.2022 

          Toplam          2327,95 TL  
 

Ar-ge sürecine ait belirtilen giderler, projenin seri üretime geçirilmesi durumunda 
azalacaktır. Bunun için en yüksek gidere sahip olan nanolif üretimi, projede kullanılan 

elektroeğirme cihazının yerli imkanlarla üretilmesi ve cihazda kullanılan enerjinin 

yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması durumunda daha düşük maliyetle 

gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte üretiminde ve ihracatında dünyada lider olduğumuz 

kekik bitkisine ait distilenin satın alma yoluyla değil de proje için distilasyon düzeneğinde 

üretilmesi durumunda maliyetin daha düşeceği düşünülmektedir. Seri üretim ve toplu 

alımlarla malzeme birim maliyetleri Tablo 7’de gösterilmiş, tahmini birim fiyat analizi 

yapılırken yerlilik ve millilik göz önünde bulundurulmuştur.  

Tablo 7. Seri üretimde kekik bitkisi maskesi tahmini birim fiyatı 

Giderler 
Kekik 

Distile Suyu 
Polivinil 

Alkol 
Nanolif 
Üretimi 

Kumaş 

Üretimi 
Maske 
Dikimi 

Maske 
Teli Ambalaj Ulaşım Toplam 

Fiyat 
(KDV 
Dahil) 

0,1 TL 0,1 TL 0,2 TL   0,1 TL  0,1 TL 0,1 TL 0,1 TL 0,2 TL 1 TL 
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Tablo 8. Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 
Projenin ilk hedef kitlesi uygulandığı okuldur. Ancak ilerleyen süreçte çalışmanın 

geliştirilerek seri üretimle birlikte yaygınlaştırılması ile hedef kitlesi başta sağlık çalışanları 

olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlardır. 
 

9. Riskler 
 
Maskelerin üretim aşaması, uygulama aşaması ve maliyet giderleri incelendiğinde 

istenilen yüzdede ve çalışma için planlanan zamanda bitirildiği görülmektedir (Tablo 9). 
Maliyet giderleri,  kekik bitkisi ve elde edilen distile suyun yerli üretim olduğu, ülkemizin 

üretiminde dünya lideri olduğu için maliyet yönünden bir risk oluşturmadığı görülmektedir. 
 
Tablo 9. Üretim, uygulama, maliyet giderleri ve bitirilme zamanları (50 adet için) 

Ürün Üretim Yüzdesi          Maliyeti(TL) Bitirme Tarihi 

Kekik Bitkisi Lifleri %100 1200 02,11.2021 

Kekik Bitkisi Kumaşı %100 500 15.12.2021 

Kekik Bitkisi Maskesi %100 200 07.01.2022 

Uygulama Basamağı %100 0 24.02.2022 

 
Proje hayata geçirilirken oluşabilecek diğer riskler; “Hammadde, Malzeme ve 

Teçhizat, Personel Temini, Maliyet, Ürün Performansı, Zaman, Pazarlama, Saklama ve 
Ambalaj, Çevre Kirliliği ve Ulaşım” olmak üzere 10 başlıkta sıralanmış ve bu faktörlerin rank 
puanları hesaplanmıştır (Tablo 10).  

AYLAR 

İş Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 
Literatür 
Taraması 

X X X x X x x X x x 

Üretim 
Aşaması 

    X x x X x x 

Verilerin 
Toplanması 

ve Analizi 

    x x x X x x 

Rapor 
Yazımı 

     x x X x x 
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Tablo 10. Riskler ve rank puanları 
Riskler Rank Puanı(1-5) 

                    Hammadde              1 

Malzeme ve Teçhizat       3 
     Personel Temini       2 

Maliyet 1 
Ürün Performansı 1 

Zaman 1 
Pazarlama 1 

Saklama ve Ambalaj 1 
          Çevre Kirliliği              1 

      Ulaşım              1 
 5: Çok yüksek  4: Yüksek   3: Orta   2: Düşük   1: Uzak 

 
Projenin toplam rank puan 13’tür. Kekik maskesi projesi için geliştirilen “toplam risk 

puanı hesaplama ölçeği”ne göre projenin toplam risk ihtimali “düşük ihtimal” dir  (Tablo 11).  
 
Tablo 11. Toplam risk puanı ölçeği 

 
Projede en yüksek rank puanına sahip başlıklar “Personel Temini” ve “Malzeme ve 

Teçzhizat” olarak belirlenmiştir. Bu başlıkların mevcut durumdan “uzak ihtimal” riske 
dönüştürülebilmesi için çözüm olarak: 

 Üretimde personel temini için; gerekli eğitim ve seminerler verilerek uygun 

planlamalarla birlikte personel istihdamının sağlanması, 
 Malzeme ve teçhizat için; ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek ar-ge çalışmaları 

ile birlikte başta elektroeğirme cihazı olmak üzere üretimde kullanılan malzeme ve 

teçhizatların yerlilik oranının artırılması ve böylelikle maliyetin düşürülmesi ile birlikte 
mevcut risk skoru azaltılarak, proje risk ihtimalinin “uzak ihtimal” risk skoruna 
getirilmesi sağlanacaktır. 

 
 

Riskin gerçekleşme    

ihtimali Olası gerçekleşme oranı Toplam Skor 

Çok yüksek ihtimal ≥ 3’de 1 44-50 

Yüksek ihtimal 20’de 1 33-43 

Orta ihtimal 2000’de 1 22-32 

Düşük ihtimal  150000’de 1 11-21 

Uzak ihtimal ≤ 1500000’de 1 1-10 
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11. Ekler 
 
Ekler 1. Sem analizine ait resimler: 
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Ekler 2. Sem analizine ait veriler: 

 
 
Ekler 3. Ölçme ve değerlendirmeye ait veriler: 
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