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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje son yıllarda dünyayı solunum yolu ile bulaşarak pandemiye neden olan Covid-19 
virüsünün insan yoğunluğu yüksek, havalandırılması güç mekanlarda viral yoğunluğu 
azaltmak ve  günümüz yaşam mekânlarının önemli problemlerden biri olan “iç hava kalitesi” 
etkenlerinden karbondioksit gazını hava solunan ortamlarda tutarak neden olduğu sağlık 
etkilerini gidermek amacı ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Özellikle iç hava kalitesi kapalı 
ortamlarda bulunan ve çalışmak zorunda kalan insanlar için önem arz etmektedir. Okullardaki 
iç hava kalitesinin öğrencilerin sağlık ve öğrenme performansları üzerindeki etkisi açıktır. 
Bunun için ortalama sekiz ders yapılan kalabalık eğitim öğretim ortamlarında solunumu 
düzenlemek için verilen teneffüs zamanları da yetersiz kalmaktadır. Özellikle gün içinde 
okullar başta olmak üzere kalabalık ortamların yeterli havalandırılması yapılamamakta ve 
başta virüs olmak üzere ortamda gün içinde artan karbondioksit, nem gibi olumsuz faktörler iç 
hava kalitesini düşürmekte ve başta bulaş olmak üzere dikkati, sağlıklı öğrenmeyi olumsuz 
etkilemektedir. İç hava kalitesini etkileyen etmenler ortamlara göre değişiklik göstermelerine 
karşılık bunlardan CO2 gazı ve salgın olan ortamlarda hava yolu ile bulaşan virüs ortak etmen 
olarak ilk sıradadır.  Çalışmamızda gittikçe kirlenen solunabilir havanın ve buna bağlı olarak 
günlük yaşam aktivitelerinin geçtiği iç yaşam alanlarının hava kalitesini etkileyen, en önemli 
unsurlardan biri olan solunum kökenli üretilen CO2 gazı ve virüsün ortamlardaki seviyesi 
bazik çözeltili perlitler ile azaltmaya çalışmıştır. Bunun için 76685cm3 hacminde sensör 
ölçümü için model yaşam alanı oluşturuldu. 5 adet 10cm çaplarındaki Petri kaplarının her 
birine 3g kuru perlit tartılarak her birine 10mL, 1M derişimli NaOH, KOH ve 20 0C de 
doygun Ca(OH)2 çözeltileri sırası ile eklenerek ortalama 4 mm kalınlıkta toplam 354,23cm2 
tutucu yüzey alanı oluşturuldu. İç mekân hava kirleticisi olarak seçilen parafin mum yakılarak 
CO2 seviyesinin yaklaşık 4200 ppm civarına çıkması sağlandı. CO2 ölçmek için vernierlabpro 
ara birim ve buna bağlı CO2 sensörü kullanıldı. Ölçümler 20dk sürelerle takip edilerek 
grafikleri oluşturuldu.  Kontrol grubuna karşı oluşturulan 1M NaOH-KOH çözeltileri ile 
doygun Ca(OH)2 çözeltili perlitli yüzeylerin 20 dk sonunda sırası ile 2556ppm-2278ppm-
1954ppm CO2 azalışları kaydedilmiştir. Oluşturulan kontrol grupları ile yapılan çalışmalarda 
aynı süre içindeki ortalama CO2 düşüşü 1156ppm olarak belirlenmiştir. Farklı bazik çözeltili 
perlitlerden oluşan yüzeylerin ortalama 1106 ppm tutma kapasitesi olduğu belirlenmiştir.   
Çalışma ortamlarında ve ölçüm yapılan ortamlarda iç mekân sıcakları 200C tutulmaya 
çalışılmıştır. Deney verileri doğrultusunda kullanılan malzemelerle “perobaz” ismini 
verdiğimiz, hava emici fan ve bazik perlitli çözeltiden oluşan bir karbondioksit ve virüs tutucu 
model tasarlanarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Bizler bu projemizde viral ve moleküler tutma 
işlemini ülkemizde de kaynakça zengin olan fakat çok yaygın kullanımı olmayan Perlit 
kullanarak yapmaya çalıştık. Bunun ötesinde Perlit çoğunlukla tarım alanında kullanımı ile 
bilinen bir madde olup ülkemizde yeterli ham madde miktarına sahip olmasına rağmen olması 
gereken önemde dikkat çekmeyi başaramamış bir kaynağımızdır. Özellikle küresel ısınma ve 
iklim problemlerinin çok hissedildiği, çözüm için bilim insanlarının kaygı duyduğu 
endüstriyel CO2 atıklarının açığa çıktığı ortamlarda perlitli filtreler ile engellenmesi bu 
küresel probleme çözüm sağlayacak ve bu durum perlit kaynaklarımızın daha aktif 
kullanılarak ekonomiye kazandırılmasına zemin hazırlayacaktır. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Günümüzde atık olarak üretilen istenmeyen gaz maddelerin etkisi ve solunum etkisi ile daha 
da çok kirlenen solunan havanın içindeki en önemli kirletici unsurlardan CO2 gazının 
özellikle kapalı ve havalandırması kontrol edilemeyen çok nüfuslu iç mekânlarda solunan 
havadan tam bir uygulama ile arındırılamamakta olup bu sorun ile havalandırma dışında etkili 
bir çözümün olmadığı görülmüştür. Ayrıca havadan daha yoğun olan CO2 gazı kolayca iç 
yaşam alanlarından kolayca ortamdan atılamamakta olup pandemiye sebep olan Covid-19 
virüsü de bu olumsuzluğa eklenmiş ve bununla beraber bulaşmaya zemin hazırlayan 
ortamların artmasına neden olmuştur. CO2 iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen 
önemli bir iç hava kirleticisidir. Normalde atmosfer havasının hacimsel olarak %0.03'ü 
CO2'tir. Dış ortam havasında bulunan CO2, çevre özelliklerine göre 330 ile 500ppm 
arasındadır. Dolayısıyla iç ortam CO2'in olmaması mümkün değildir. İnsanlar nefes alıp 
vermeleri ile iç ortama CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saatte 20 litre (0,02m3 
) CO2 üretir. (Schramek,1999). Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı 
arttıkça, CO2 derişimi artar. 1000 ppm CO2konsantrasyonu iç hava kalitesi için temel kabul 
edilmektedir (Ashrae,1989; Schramek, 1999). Eğer CO2 miktarı bu seviyeden düşük ise iç 
ortamdaki hava, kabul edilebilir iç hava kalitesindedir. 1000 ppm CO2 miktarı, Pettenkofer 
sayısı olarak da bilinmektedir (Schramek,1999). Kabul edilebilir iç hava kalitesi oluşturmak 
için CO2 hissedicileri havalandırma sistemleri ile kullanılarak, gerekli temiz dış hava iç 
ortama sevk edilmektedir. CO2 zehirli bir gaz değildir fakat oksijensizlikten boğma tehlikesi 
ortaya çıkarabilir. Konsantrasyon değeri 35000 ppm'i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları 
tetiklenir ve nefes alma noksanlığına sebep olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen 
azlığından dolayı merkezi sinir sistemi görevini yapamamaya başlar. Bu durum başta okullar 
olmak üzere insan yoğunluğunun arttığı ortamlarda genel sorun haline gelmektedir ve bu 
gazın havalandırmanın ötesinde ortamda tutulmasına yönelik etkili kolay uygulanabilir bir 
yöntem de geliştirilememiştir. Küresel ısınmada baş aktör olan CO2 yaşam alanlarımızda da 
yaşattığı olumsuzluklarla sorun olmaya başlamıştır. Bu düşüncelerden hareketle bu konuda 
aşağıdaki problemler ortaya çıkmıştır. 
1. Kalabalık ve havalandırma problemi olan faaliyet veya yaşam alanlarında açığa çıkan 
karbondioksit gazı kolay sirküle olamamakta ve seviyesi eğrisel olarak artmaktadır. Bu durum 
özellikle okul gibi öğrenme ortamlarında dikkati, algıyı ve öğrenmeyi olumsuz 
etkilemektedir. 
2. Kapalı ortamlarda havaya yayılan virüslerin tutulmaları ve yoğunluklarının azaltılması 
etkin sağlanamamakta, bu amaç için kullanılan havalandırıcı, klima gibi cihazların etkinliği 
sorunu çözmekten öte tutulamayan virüslerin daha da çok yayılmasına neden olmaktadır.  
3. Başta okul ve hastaneler gibi salgında yüksek risk taşıyan ortamlarda virüs tutulmasına 
yönelik bir araç kullanılmamaktadır. 
4. Virüs tutan filtrelerin aktif karbonlu özel malzemeli, kuru sistem, yapısının periyodik 
değişimleri zor ve maliyetleri sorun olduğundan çoğu kez özellikle klima ve iklimlendirici 
gibi cihazların filtreleri belli bir süre sonra problem çözmekten ziyade hastalık yayıcı 
parçacıklar üreten duruma gelmektedir. 
4. Ülkemizdeki Perlit yatakları etkin şekilde ekonomik değer olarak kullanılamamaktadır.  



5 
 

3. Çözüm  

İç hava kalitesini etkileyen karbondioksit gazını ve virüsleri tutmak için bazik çözeltiler ile 
etkileştirilmiş perlit malzemenin etkili olacağı hipotezi geliştirildi. Çatlaklı ve büyük iç yüzey 
alanlı, yoğunluğu düşük bir katı malzeme olan, kayaçlardan elde edilen perlit bazik çözeltiler 
ile muamele edildiğinde gaz haldeki CO2 ile geniş yüzey alanlı etkileşerek tutulmasını hızlı 
sağlayacağı, kalabalık iç ortamlarda gerek hava kirlenmesi gerekse solunum sonunda ortaya 
çıkan yüksek derişimli asit oksit gaz olan CO2'in bazik ortam ile nötralleşme süreci sağlanarak 
ortamlardaki miktarının hızlı azalabileceği düşünülmüştür. Ayrıca sabunlu suyun ve 
temizlikte kullanılan sulu çözeltilerin virüsleri inaktif hale getirmesinden hareketle perlitin 
gözenekli yapısı ile etkileşen bazik çözeltilerin virüslerle teması halinde virüslerin tutularak 
yapısının bozulacağı hipotezi geliştirildi. Yapılan ölçümler sonucu “perobaz” ismi ile 
tasarlanan modelin karbondioksiti tuttuğu ve iç hava kalitesine pozitif etki ettiği ölçülerek 
gözlenmiştir.  
Kullandığımız havalandırma ve klima sistemlerine filtre olarak konulacak Perlitli tutucunun 
ortaya konan problemi çözmede etkili kullanılacağı ve sorunu büyük oranda çözeceği 
gözlenmiştir. 
Çoğunlukla madde tutulması için kullanılan aktif karbon üretim ve kullanım maliyeti olarak 
yetersiz kalmakta olup bu madde ile beraber maliyeti ucuz olan, aktif karbon yerine geçecek 
başka  bir madde olmaması perlit ve perlit kaynaklarını önemli hale getirebilir. 
Günümüzde bu amaç için üretilen cihazların kuru filtreler içermesi ve tutulmayı fiziksel 
yöntemlerle gerçekleştirmeleri bu alandaki problemleri çözmede yetersiz kalmıştır. 
Araştırmalarımız sonucu kimyasal etki kullanarak tutulma sağlayan ucuz filtreli bir tutma 
aracına rastlamadık.  

  
4. Yöntem 

Bu çalışmamızda iç mekân olarak okulumuz seçildi. Okulumuzun muhtelif yerlerinde mesai 
saatleri içinde ve dışında CO2 ölçümleri alınarak ortalama veri kaydedilecek yer belirlendi. 
Belirlenen 32 mevcutlu sınıfta CO2 seviyesi 20 dk süre ile takip edilerek grafiği oluşturuldu 
ve CO2 seviyesinin 3000 ppm sınırına ulaştığı görüldü (Grafik2). Mesai saati dışında 
belirlenen sınıftan da CO2 seviyesi aynı süre ile takip edilerek grafiği oluşturuldu değerin 500 
ppm değerinde olduğu gözlendi (Grafik1).  

 
                        Grafik1: Sınıf ortamı mesai saatleri harici CO2 değişimi 
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                       Grafik2: Sınıf ortamı mesai saatleri CO2 değişimi 
 
Ölçümde ortam sıcaklıkları 200C kaydedildi.  
Bir sonraki aşamada sınıf ortamı ölçüm şartlarına uygun model oluşturuldu(Görsel 3). 
Tasarlanan 35cm x 41cm x 41cm boyutlu ve 76685cm3 hacimli model yaşam alanına kontrol 
grubu değerlerini belirlemek için CO2 üreteci mum yakılarak yaklaşık 4200 ppm değerine 
ulaşılıncaya kadar CO2 üretildi. Gaz sızdırmazlığı mümkün mertebe sağlanarak 20 dk süreli 
CO2 seviyesi kaydedilerek grafiği oluşturuldu(Grafik6). 
Sonraki adımda Perlitin CO2 tutması için NaOH ve KOH çözeltileri 1M olarak, Ca(OH)2 
çözeltisi ise 20 0C de doygun olarak hazırlandı(Görsel 1). Tartılan 3g perlit örnekleri petri 
kabına yerleştirilerek(Görsel 2) her birine 10mL NaOH çözeltileri eklenerek tasarlanan model 
yaşam alanına yerleştirilerek içindeki mum CO2 üretmek üzere yakıldı ve tasarlanan hacmin 
gaz sızdırmazlığı sağlandı. Ölçüm aracından CO2 seviyesinin yaklaşık 4200 ppm değerine 
çıkması beklenerek bu değere ulaştığında yanma durduruldu. 20 dk süre boyunca sensörün 
CO2 seviyesindeki azalışı kaydedilerek grafiği oluşturuldu(Grafik5). Aynı işlemler 1M KOH 
ve doygun Ca(OH)2 çözeltili perlitlerle yapılarak ortamların CO2 seviyesindeki azalışlarına ait 
grafikler oluşturuldu(Grafik3,4)  

 
Görsel1                                   Görsel2                                    Görsel3 
Ölçümlerde vernierlabpro ara birim ve buna bağlı CO2 sensörü kullanıldı. Çalışma ortamı 
olarak okulumuz kimya laboratuvarı ve laboratuvar malzemeleri kullanılmış olup deneyler 
ikişer defa tekrar edilerek en uygun verilerin kaydı sağlanmıştır. Mum yanması ile üretilen 
CO2 başlangıç değeri eşitlenmeye çalışılarak aynı andaki yaklaşık başlangıç değerlerinden 
veriler toplanmıştır. Deney ortamında veri toplanması sırasında oluşan kısmi gaz kaçaklarının, 
alan ve hacim hesaplamalarında yapılan ölçüm hataları ve yuvarlatmaların çalışma sonucunu 
belirgin fark oluşturacak yönde etkileyeceği düşünülmemektedir.  
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                                Grafik3                                                        Grafik4 

  
                   Grafik5                                                                     Grafik6 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İç hava kalitesini kabul edilebilir seviyede tutmak için kullanılan araçlar çoğunlukla klimalar 
ve havalandırıcılardır. Tasarlanan “perobaz fanın” bu araçlara göre daha basit ve ucuz 
üretileceği ve karbondioksiti ortamdan dönüştürerek tutacağı uygulamanın önemli ve 
ilklerden olabilecek bir inovatif yaklaşım olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca tutucu olarak 
kullanılan Perlitin aktif karbona göre daha ucuz ve kolay kullanılabilir olması modeli avantajlı 
hale getirdiğini düşünmekteyiz.   Tasarlanan model çok basit olup etkisi dikkat çekicidir. 
Üretimi kolay ve maliyeti düşüktür ve okullar, hastaneler, kalabalık ortamlar için çok kolay 
uygulanabilir özelliktedir. Araştırmalarımız sonucu piyasada bu konuda benzer bir uygulama 
ve ürüne rastlamadık. Tasarımımızdaki özgün yönler ucuz gözenekli doğal madde olan perlit 
ile bazik çözeltiyi birleştirip solunum zararlısı asit oksit gaz CO2 i nötralleştirerek hızlı ve 
ucuz maliyetle uzaklaştırması ve solunan havadaki virüsleri  etkili inaktif hale getirmesidir. 
Fikrimiz ve projemiz bu alanda yeni bir tasarım ve hizmet üretmede yerli perlit 
kaynaklarımızın kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Bizim projemiz bu alanda üretilen 
cihazlardan farklı olarak içinden sürekli hava akımı geçen kuru filtreler yerine filtreyi sürekli 
bazik bir çözelti kullanarak sulu tutması ve bu sayede karbondioksit ve virüslerin kalıcı 
“kimyasal tutulmasını” gerçekleştirmesi tasarımını kullanmaktadır. Diğer bir ifade ile 
projemiz canlı madde virüs ile cansız madde karbondioksitin “kimyasını bozarak” bertaraf 
edilmesini düşük riskle ve herkesin basit maliyetlerle üretebileceği bir model ile 
gerçekleştirmektedir. Projemizin bu alanda üretim yapan firmalara da tasarlayacakları yeni 
ürün ve modellerde çözüme yönelik fikirler sağlayacağını düşünmekteyiz. Projemizde 
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tasarladığımız filtremiz bu alanda ilk bazik çözeltili “yaş filtre” özellikli olması ile ucuz ve 
etkili gaz ve virüs tutmayı sağlayarak özgün olduğunu göstermiştir. 
 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz güncel hayata ve kalabalık yaşam ortamlarına çok kolay uygulanabilir hatta düşük 
maliyetinden dolayı bireysel de üretimi yapılabilir özelliktedir. Perobazın ana bileşenleri 
perlit, fan ve bazik çözeltiler düşük maliyetli malzemelerdir. Fanın kullandığı enerji miktarı 
da çok düşük değerlerde olup çoklu uygulamalarda güneş enerjisi ile entegrasyonu 
sağlanabilir. Ayrıca mevcut şartlar altında ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Kalabalık, kapalı, 
havalandırma problemi olan tüm ortamlarda özellikle viral salgın risk seviyesi yüksek, okul 
ve hastanelerde kolayca kurulumu yapılarak virüs ve CO2 tutma etkisi kullanılabilecektir. 
Projemiz solunan havadaki virüslerin ve CO2 i tutmada etkili olacağını, uygulanmasında 
karşılaşılacak önemli bir risk oluşturmayacağını öngörmektedir. Ayrıca virüs kökenli 
salgınların havadan bulaşma risklerini de en aza indirmede ucuz ve etkili bir yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz. Nasıl zayıf bazik temizlik maddeleri, sabun çözeltileri virüsleri inaktif 
yapıyorsa perobaz ile etkileşen virüs ve bakteri bazlı hastalık ajanları da inaktif olacaktır. Bu 
konuda da ayrıca bir çalışma yapılmasının toplum sağlığı açısından önemi aşikârdır. 
Projemiz “perobaz filtrenin” üretimi ve maliyet avantajlı olması, bu alanda üretim yapan 
firmaların ürünlerine kolayca entegre edilebileceği ve kolay bakım-değişim özellikli olması, 
her şeyden öncelikli olarak da yerli perlit kaynaklarımızın daha aktif kullanılmasına, 
ekonomiye kazandırılmasında yeni bir alanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.   
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje çalışmamız aktif olarak yaklaşık bir yıllık bir zamana yayılmıştır. Çalışmamıza ait zaman 
planlamasına ait tablo aşağıya olarak çıkarılmıştır. 

r           PROJE TAKVİMİ -  ZAMAN PLANLANMASI 

r           İşin Tanımı 
AYLAR Literatür 

Taraması 
Laboratuvar 
Çalışması 

Veri Toplanması 
ve Analizi- 

Tasarlama ve 
Geliştirme 

Tasarım Montajı 
Ürün Test Süreci 

Temmuz-2021 x     
Ağustos-2021 X x x   
Eylül-2021 X     
Ekim-2021 X X X X X 
Kasım-2021 X X X   
Aralık-2021 X X X X  
Ocak-2022 X X X X X 
Şubat-2022 X X X   
Mart-2022 X X X X X 
Nisan-2022 X X X X X 
Mayıs-2022 X x X X X 
Haziran-2022 x    X 
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Projemizin perobaz fan tasarımında kullanılan; basit dış aktarımlı hava fanı, gövde paneli, perlit, 
NaOH,  ve boru aksam malzemelerin güncel fiyat listesi aşağıdaki tabloda brim fiyatlandırılması 
çıkarılmıştır. Proje modeli öncelikle deneysel amaçlı ve amatör olarak tasarlanmış olup daha detaylı 
bir model tasarımı da yapılabilir. Modelin gerçek ölçüde uyarlama maliyeti ayrıca alan ve güç sayısı 
kullanarak detaylandırılabilir. Tabloda belirtilen harcama kalemleri ve tutarları Haziran 2022 ye kadar 
olan süreci kapsamaktadır. 

Malzemenin ismi Adet, Litre veya Kg Brim Fiyatı (TL) 

10cm dış aktarımlı basit fan 1 Adet 130TL 

Taşıyıcı plastik gövde bağlantı elemanı 1 Adet 100TL 

Muhtelif çap ve ebatlarda pvc borular 5 Adet 75TL 

Perlit 20L 30TL 

NaOH katısı 1Kg 106TL 

Muhtelif Elektrik bağlantı elemanları  80TL 

Analog Nem sensörü 1 Adet 55 

Toplam:  576TL 

Yaptığımız araştırmalara göre havalandırma sistemleri, elektrikli süpürgeler, koku tutucu ev 
ve araç klimalarında kullanılan filtrelerin fiyat aralıkları 160-1300TL aralığında değiştiği 
gözlenmiştir. Benzer araçlarda kullanılan aktif karbonun 1Kg fiyatı 80-100TL aralığında; 1Kg 
perlitin fiyatı ise 23-30TL aralığında değiştiği gözlenmiştir. Bu değerlere göre fiyatlandırma 
açısından perlit kullanımı daha ucuz maliyetli sistemlerin üretilmesine olanak sağlayacaktır.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi başta okullar, hastaneler olmak üzere solunum sonucu üretilen 
karbondioksitin algıyı ve dikkati güçleştirdiği tüm kalabalık kapalı mekânlar, kantinler, 
kütüphaneler, kapalı spor salonları, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, toplantı, konser ve 
sinema salonlarıdır. Bu ortamlarda oluşabilecek viral ve  karbondioksit kirlenmesi sonucu 
ortaya çıkan sorunları en etkili, ucuz ve kısa sürede gidereceği düşünülmektedir. Hatta büyük 
ölçekli modellemeleri düşünüldüğünde perobaz içeren fabrika baca filtreleri geliştirilebilirse 
küresel ısınmaya büyük ölçekte etki eden CO2 emisyonu problemi olan endüstri kuruluşları da 
hedef kitleye dâhil olabilir.  
Temiz hava kalitesinin insanların algı, dikkat, fiziksel ve sosyal sağlıklarına etki ettiği 
gerçektir. Ayrıca Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde iç hava kalitesinin 
önemi bir daha gündeme gelmiş olup tasarlanan “perobaz fanın” havadan yayılan virüslere 
karşıda yüksek pH değerinden dolayı kolay, etkili ve yaygın kullanılabileceğini önemle 
öngörmekteyiz. Bundan sonra da olabilecek hava yolu ile bulaşan viral salgınların riskini 
azaltmada maske gibi önleyici tedbirler kapsamında projemizin değerlendirileceği 
düşünülmektedir. 
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9. Riskler 

Projenin uygulanmasındaki en önemli risk iş güvenliği açısından kuru perlit ile çalışmalarda 
perlit tozlarının solunması etkileridir. Perlit kullanılarak yapılacak çalışmalarda uygun maske 
kullanılmasına dikkat edilmelidir. İş güvenliği açısında bir diğer risk ise yüksek pH 
değerindeki bazlar ile etkileşim olup gerekli önlemler alındığında bu risklerin çok önem arz 
edeceği düşünülmemektedir. Projemizin geliştirdiği tutucu filtre sıvı özellikli olduğundan 
tasarımda filtre içinde nem sensörünün sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Bizler 
tasarladığımız modelimizde anolog nem sensörü kullanarak takibi sağladık fakat üretim 
aşamasında dijital nem sensörü devre elemanı olarak kullanılıp fan açma kapaması şeklinde 
tasarım geliştirilebilir. Projenin hayata geçirilmesine yönelik en önemli risk olarak 
gördüğümüz alanlardan biri de tasarımda kullanılan malzemelerin küresel problem kaynaklı 
fiyat istikrarsızlıklarıdır. Bu durum maliyeti olumsuz etkilese de gene de benzer ürünlerle 
kıyaslandığında modelimiz en ucuz maliyetli tasarım olacaktır. Covid-19 salgını gibi benzer 
bir hava yolu ile bulaş sağlayan salgının ortaya çıkması gözlendiğinde havayı bu alanda 
kontrol ederek risk azaltıcı bu uygulama kısa sürede her sektörde perlit ve baz olduğu sürece 
çok hızlı üretilebilir ve kullanılabilir özelliktedir. Özellikle projemizin bundan sonraki bu 
olumsuz süreçlerin ortaya çıkması durumunda kriz yönetenler tarafından planlamalarında 
aktif kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz.  
                                

Hedef Çok düşük /.05 Düşük /.10 Orta / .20 Yüksek  / .40 Çok Yüksek / .80 

Maliyet İhmal edilir 
maliyet artışı 
Proje 
etkilenmez 

Hesaplama 
hataları 
Projeyi 
etkilenmez 

Olasılık 
hataları 

Proje 
etkilenmez 

Yetersiz 
planlama ve 
kaynak artışı 
Tolere edilir 

Maliyet artışı 
Tolere edilir 

Zaman Öngörülemeyen 
zaman artışı 

Tolere edilen 
zaman artışı 

Etkisi sınırlı 
zaman artışı 

Zaman artışı 
yarışmaya 
yetiştirir 

Proje tamamlanır 
model  eklentilerle 
yetişmez 

Kapsam Kapsam düşüşü 
zor farkedilir 

Kapsam 
azaltılması  
etkisi sınırlıdır 

Kapsam 
azaltılması 
projeyi 
olumsuz etkiler 

Proje amaca 
ulaşmaz 

Proje amaca 
ulaşmaz 

Kalite Kalite düşüşü 
zor farkedilir 

Sınırlı 
uygulamalar 
etkilenir 

Kalite azalışı 
projeyi 
olumsuz etkiler 

Kalitesiz 
malzeme 
kabul 
edilemez 

Standartlar altı 
tasarım projeyi 
olumsuz etkiler 

 
   Tablo 1: Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

 



11 
 

                                        

                                                      Tablo 2: Olasılık Etki Matrisi 
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