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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsan hayatını etkileyen önemli olaylardan biri ve dünyanın da sorunu olan Covid-19 virüsü 

ile mücadele verdiğimiz günlerde dışarıya maskesiz çıkmanın mümkün olmadığı görülmektedir. 

Buna benzer durumlar kolay atlatılamayacağı için maske hayatın her noktasında aktif bir araç 

haline gelmektedir. Halk olarak maskeyi yeni yeni kullanmaya başlasak da sağlık sektöründe ya 

da bazı fabrikalarda maske günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.  Toplanan veriler 

incelendiğinde maskenin kişide yüz tahrişi yaptığı, nefes darlığına yol açtığı gözlemlenmiştir. 

Yemek yerken maskeyi sürekli çıkarmamız ve elimizin sürekli maskeyle temas etmesi, gözlük 

kullananlar için buharlaşmanın olması gibi birçok sorunun yanında bir de maske tedariğinde de 

sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak maske kullanırken yaşanılan 

problemleri ele aldığımızda yerli malzemeler ile yenilikçi ve modern bir tasarım katacak, 

teknolojik ve ekonomik açıdan başta halkımız olmak üzere sağlık çalışanlarının ve birçok 

işyerlerindeki çalışanların rahatlıkla kullanabileceği bir maske tasarımı yapmayı 

amaçlamaktayız. Tasarlanan bu maske sistemi bireyin temas etmeden düğme sayesinde istediği 

gibi otomatik açılıp kapanabileceği ayrıca rahat ve kullanışlı bir ürün elde etmiş oldu. Yerli 

ürünümüz ile ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlamaktayız. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemiyle insanlardan veriler toplanmıştır. Bu toplanan veriler 

kapsamında maske kullanım kurallarına ve yüz şekline uygun özgün bir sistem tasarlanmıştır. 

Bu sistem Solidworks 3D programı ile tasarlanarak elde edilmiştir. Ayrıca sistemin çalışması 

için kullanılacak elektronik kart olacak Milli ve yerli DENEYAP kartı kullanılmıştır. 

Yazılım kısmında ise deneyap kartın ide programı kullanılarak tamamlanmıştır. Bu sayede 

sürekli müdahale etme gerektirmeyen sağlığa uygun, kullanışlı ve ülke ekonomisine katkı 

sağlayan milli ve yerli maske tasarımı kazandırmış olduk. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

İnsanlık tarihi boyunca salgın hastalıklar birçok olaya sebep olmuştur. Bugüne kadar görülen 

salgın hastalıklardan en çok etki edenler veba, kolera, tifüs, çiçek, ebola ve grip olduğu 

bilinmektedir (Söğüt, 2020). COVID-19, uzun adıyla Koronavirüs hastalığı; insanları etkileyen 

bir solunum yolu hastalığı olup dünya çapında yayılarak 2019-20 pandemisine yol açmıştır 

(Söğüt, 2020).  

Bulaştırıcı ya da taşıyıcı kişinin bulunduğu ortamda nefes alıp vermesi, konuşması, 

hapşırması, öksürmesi ile ortama virüsleri dağıtması sonrasında kişi ortamdan ayrılsa bile ortam 

şartlarına göre virüsler bir süre daha hayatta kalabilmektedir. Bu sebeple maske kullanımı bu 

süreçte büyük önem kazanmıştır. Belki de yaşamımızın uzunca bir döneminde kullanacağımız 

maske, bulaşıcılığın önlenmesi ve koruyuculuğun azami derecede sağlanması açısından 

kullanımı hayati önem taşımaktadır (Şener ve diğerleri, 2020). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 

“Maske Kullanımına İlişkin Öneriler Rehberi’nde yer alan maske kullanımına ait bilgilerde; 

maskeyi doğru kullanmanın gerekliliğinden bahsedilmektedir (Şener ve diğerleri, 2020). Bizler 

de maske kullanırken yaşanan sorunları ele aldık. Yemek yerken maskeyi sürekli çıkarmamız ve 

elimizin sürekli maskeye değmesi, gözlük kullananlar için buharlaşmanın olması, maskenin 

kulaklara zarar vermesi gibi birçok sorunu gözlemledik. Ortama saçılan damlacıkların solunması 

yoluyla bulaşan Covid19 salgını boyunca, kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yüz, 

göz, burun veya ağza götürülmesi ile ihlal edilen fiziksel mesafe ve hijyen sorunları, maske 

kullanılarak bir nebze de olsa önlenebilinmektedir (Şener ve diğerleri, 2020). Pandemi olmasa 

dahi sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda maske kullanılmaya devam edilecektir. 
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Bulunduğumuz süreç içerisinde iş yerlerinde, okullarda, yemek yediğimiz her ortamda maskeyi 

çıkararak ya da bir şekilde elimizi temas ettirerek sağlımızı olumsuz yönde etkilemekteyiz. 

Ayrıca ameliyat yapan ve gözlük kullanan doktorların hep yaşadığı bir durum olan gözlük 

camının buharlanması ve görüşü bozması sorununu bu süreçte gözlük takan herkesin yaşadığı 

gözlemlenmektedir. Doktorların buharlanmayı önlemek için kullandığı yöntem ise çift taraflı 

bant ile maskenin üst tarafını burun üstüne iç taraftan yapıştırmaktır. Buradan yola çıkarak 

maskenin üst kısmını burun hatlarına uygun şekilde tasarlayıp sabitleyerek buharlanmanın önüne 

geçmeyi planlamaktayız. Eğitim ve öğretim süreçleri sırasında da öğretmenlerin ve öğrencilerin 

gün boyunca aynı sıkıntıları yaşadıkları, özellikle küçük yaştaki çocukların bu olaydan daha da 

etkilendiği gözlenmektedir. 

Ülkemizde şu anda mekanik maske bulunmamasından dolayı yenilikçi ve modern bir yöne 

sahip olan bu tasarımımız başta ülkemiz insanları olmak üzere sağlık çalışanlarının ve birçok 

işyerlerindeki çalışanların yaşadığı bu sorunların önüne geçecektir. Bu sayede maskelerle 

çalışma ortamlarında daha da yüksek verim alınacaktır, maske ile çalışmak daha da 

kolaylaşacaktır ve bu yaşanan sorunların önüne geçilecektir. 

 

3. Çözüm  

Maske kullanımını kolaylaştırmak ve maske kullanırken karşılaşılan sorunları azaltmak 

amacıyla tasarladığımız mekanik maske projemiz kullanılan malzemesi ile yerli ve özgün bir 

çözüm sunmaktadır. Bu proje sadece günlük hayatta değil sağlık sektöründe ya da birçok 

fabrikada maske kullanmak zorunda olan tüm insanların yaşamını kolaylaştırarak yenilik 

sunmaktadır. Projemizin çözümü için algoritma (Görsel-1) oluşturulmadan önce yapılan 

görüşmelerdeki veriler analiz edilerek planlama yapılmıştır. 

Projenin teknik kısmında; kullanıcı maskesini açmak istediğinde mekanik maskenin yan 

tarafında bulunan tuşa basarak maskenin ön kısmındaki kapağı açıyor ve aynı tuşa tekrar basarak 

maskesini kolayca kapatabiliyor. Minimum temasla ile gerçekleştirilen bu işlemler sayesinde 

maske kullanımı daha güvenli bir hale geliyor. Mekanik maske projemizin tasarımı sayesinde 

maskelerin burun ve çevresine tam oturmaması sebebiyle gözlüklerin buğulanması problemi de 

çözüm sağlamaktadır. 

 

 
Grafik 1: Araç Hazırlık Süreci 
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Görsel 1: Prototip Tasarım 

 

4. Yöntem 

Bu çalışma, araştırma yöntemlerinden biri olan nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Konu ile ilgili akademik makaleler incelenmiş ve virüsle ilgili bilgi araştırması 

yapılmıştır. Sonrasında ise maske kullanan kişilerle görüşülerek bireylerin maske kullanırken 

yaşadıkları sıkıntılar ele alınmıştır. Bu bilgilerden elde edilen veriler raporlanmış ve maske 

kullanan insanlara uygun, özgün bir sistem tasarlanmıştır. Maskenin tasarımını Solidworks 

programı ile yapılmış olup, okulumuzda mevcut bulunan 3D yazıcıdan çıktısı alınmıştır. 

Elektronik kart olarak kendi milli kartımız olan Deneyap mikro denetleyici kart kullanılarak 

mekanik sistemi tasarlanmış ve maskenin özelliklerine uygun şekilde yerleştirilerek yazılımı 

yapılmıştır. Böylelikle maskeye sürekli müdahale etmeden daha hijyenik ve daha kullanışlı hale 

getirdik. 

4.1.Kullanılan Materyal 

 

Deneyap Kart: Mekanizmanın çalışmasını sağlayan elektronik 

kart kullanılmıştır. 

 

Servo Motor: Maskenin ağız kısmındaki aç-kapa sistemini kon 

trol etmek için kullanılmıştır. 

 

Button: Maskenin mekanizmasının açılması için kullanılmıştır. 

 

Filament: Maskenin görselinin üç boyutlu yazıcıda 

hazırlanması için gerekli malzemedir. 

4.2.Devre Şeması ve Yazılımı 

 Maskenin mekanizması Milli ve Yerli kartımız olan Deneyap kart kullanılarak tasarlanmıştır. 

Aynı şekilde kodlaması da Deneyap’ın sistemi ile yapılmıştır. Devre şeması ve yazılım kodları 

aşağıda yer almaktadır. Deneyap kartını servo motora, butonu da tetikleme için deneyap kartına 

pull down şeklinde bağlanmıştır. Böylece butondan 1 verisi geldiğinde maske durumu tersine 

çevirmektedir. 
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    Resim 1: Devre Şeması  Resim 2: Devrenin Yazılımı 

 

4.3.Mekanizmanın Tasarımı 

Mekaniğin tasarımı Solidworks 3D programı ile tasarlanmış olup 3B yazıcıdan ürün elde 

edilmiştir. Tasarıma ait görseller aşağıda yer almaktadır. Tasarıma ait görseller aşağıda yer 

almaktadır. Açma kapama kısmı aşağıdaki görsellerde gösterilmiştir.  

 

            

Maskeyi kontrol eden düğme              Açma kapama kısmı (motor)  

Görsel 2: Maskenin kapalı hali          Görsel 3: Maskenin Açılma Anı        Görsel 4: Maskenin Açık Hali   

  

4.4.Maskenin Uygulanabilirliği 

  Maske tasarımı tamamlandıktan sonra okul idaresinden izin alınarak EK-1 ve EK-2 de 

belirtilen görüşme soruları kapsamında öğretmen, öğrenci ve personeller ile kullanımı ve 

uygulanabilirliği hakkında veriler toplanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda büyük 

çoğunluğun memnun kaldığına, gözlük kullanılanların çok rahat ettikleri ve yüzdeki rahatsızlığın 

ortadan kalktığına değinilmiştir. 
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4.5.Çalışma Algoritması 

 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde şu anda mekanik maske bulunmamasından dolayı yenilikçi yöne sahip olan kendi 

tasarlamış olduğumuz maske tasarımımız; Millî malzememiz olan DENEYAP Kart ile yenilikçi 

ve modern bir tasarım katacaktır. Temas etmeden açılacak ve bu sayede teknolojik ve ekonomik 

açıdan başta ülkemiz insanları olmak üzere sağlık çalışanlarının ve birçok işyerlerindeki 

çalışanların kullanabilecektir. Kullanılan elektronik kartın ve yazılımın yerli olması olmasının 

yanı sıra yazılımın ekip tarafından yazılması özgünlüğü de ön plana çıkarmaktadır. Böylelikle 

bu maske tasarımı ile yaşanan sorunların önüne geçilecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Maske kullanımı ile ilgili yapılan literatür çalışması ve bireylerle yapılan nitel görüşmeler 

sonucunda yaşanılan sıkıntılar aşağıda verilmiştir: 

 Kulakları ağrıtması, 

 Yüzde tahriş yapması, 

 Konuşurken dudak okumayı engellemesi, 

 Nefes darlığı, 

 Ağız kuruluğu, 

 Gözlük camının buharlaşması, 

 Açılıp kapatılırken yaşanan temasın hijyen kurallarını ihlal etmesi, 

 Fiziksel engelli bireylerin maskeyi açıp kapatırken zorlanması. 

başlıklar altında dönütler alınmıştır. 

          Yapılan bu çalışmada elde ettiğimiz verilere göre maske kullanımı sırasında her ne kadar 

maskeler sağlığımızı korumak için olsa da çok fazla hijyen kuralı ihlal edilmektedir. Yiyecek ya da 

içecek tüketirken sıklıkla maskeyi çıkarmak durumunda olunduğundan bu sırada mecburen maskeye 
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temas edilmektedir. Hazırlanan mekanik maske ile bireyler rahatlıkla maskeyi açıp 

kapatabileceklerdir ve bu sayede hijyen sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Bu sebeple Yerli ve 

Milli Maske hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir projedir. Maliyetinin düşük 

olması her yaştan ve gruptan insana hitap etmesi en önemli avantajlarındandır. Sağlık sektöründe 

doktorlar, sağlık personeli ve hastalar tarafından kullanılabilir. Hastalardan numune alınırken 

geçirilen zaman kısaltılarak riskler azaltılmaktadır. Koruyucu ekipman olarak eldiven kullanılması 

gereken işlerde çalışanlar daha rahat bir şekilde maske kullanabilmektedir. Ayrıca sadece sağlık 

sektöründe değil çoğu fabrikada da aktif kullanılan maskelerin yerini de alarak çalışanlara sağlıklı 

ve kullanışlı bir ekipman sağlanılabilir. 

Maske tasarımı tamamlandıktan sonra öğretmen, öğrenci ve personeller ile kullanımı ve 

uygulanabilirliği hakkında yapılan görüşmelerde; büyük çoğunluğun memnun kaldığına, gözlük 

kullanılanların çok rahat ettikleri ve yüzdeki rahatsızlığın ortadan kalktığına değinilmiştir. Bireylere 

uygulanan mekanik maske sisteminin kullanan bireylerden alınan dönütler doğrultusunda: 

 Fonsiyonel bir maske olduğu, 

 Temas etmeden kullanmaktan memnun oldukları, 

 Kulaklar ağrılarının önüne geçtiğini, 

 Maske tedariğinde rahatlık sağlanacağı, 

 Gözlük kullanan kişilerde buharlaşmayı engellediği,  

 Yerli ve Milli bir ürün olmasının güvenirliğinden, 

 Fiziksel (uzuv kaybı vb.) engele sahip bireylerin daha rahat ettiği verilerine ulaşılmıştır. 

Mevcut oluşabilecek risklerle ilgili olan kısımları Tablo da verilmiş olup çözüm yolları da 

belirtilmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet 

Projenin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu ve tahmini bütçe hakkında bilgi 

Tablo da verilmiştir. Kullanılan malzemelerin yerli ve milli olması ülke ekonomisine katkı 

sağlayacağı gibi maliyet anlamında da düşük bütçelidir. 

Ülkemiz piyasasında benzer projeler bulunmamaktadır. Yurt dışında yapılan çalışmalarda da 

maliyetinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Ürün Adı Ürünün Kullanım Amacı Ürünün Fiyatı (TL) 

3.7g Mikro Servo 

Motor 

Maskenin açılış kapanış 

mekanizmasında kullanılacaktır 

TRY 84.25 

4 Pinli Push Button Kullanıcının maskeyi açıp kapaması için 

kullanılacaktır 

TRY 1.14 

Deneyap Kart Kullanılan tüm mekanizma ve 

sensörlerin kodlanmalarında 

kullanılacaktır 

TRY 326.86 

Filament Mekaniğin baskısında kullanılacak 

malzemedir. 

TRY 250.00 
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7.2. Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlemiz başta salgından etkilenen halk olmak üzere maske kullanan tüm kurum 

çalışanlarıdır. Bu kitleyi seçmekteki amacımız öncelikle virüsün yayılmasını önlemektir. Daha 

sonra özellikle sağlık çalışanları ve hijyenin öncelikli olduğu diğer alanlarda çalışan 

personellerin sürekli kullanması durumunda kalınan maskeler, geliştirdiğimiz inovatik maskeyle 

yer değiştirilecek, böylelikle yaygın kullanıma geçilecektir. 

 

9. Riskler 

Maskemiz her ne kadar sağlık sorunlarını önlemek için olsa da, bazı durumlarda maskenin 

üretildiği materyal mikrop ve bakteri toplamaya müsait olursa ciddi sıkıntılara yol açabilir. 

Bunun için maskemizin yapıldığı maddenin seçimini yaparken özellikle sıkı araştırmalara ve 

deneylere yer verdik. Bunun yanı sıra, maskenin yapımında kullandığımız servo motorların suya 

maruz kalması halinde sorun yaşanabilirdi. Elektronik ve mekanik devreleri içe gömülü yaparak 

bu sorunu da çözdük. Maskenin mekanizmasının enerjisini sağlamak ve bataryasının bitmesi 

ihtimalleri de başlı başına ciddi problemlerdir. Fakat bizim kullandığımız bataryalar sayesinde, 

şarj edilebilir yapısıyla maskemizin şarjı 24-48 saat arası gidecektir.  

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar ve hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek 

problemlere yönelik tedbirlerin ve çözüm önerileri (B Planı) tabloda verilmiştir (Ciddiyet 

derecesi 1’den 10’a kadar derecelendirilip gösterilmiştir.) 

 

 

İşin Tanımı                                              Yapılacaklar E E K A O Ş M N M 

Görev Dağılımı Takımın içindeki Elektronik, Yazılım, Mekanik ve PR 

Bölümlerindeki ekibin oluşturulması 

X         

Problem Tespiti Maske kullanımının bireylerde yarattığı sorunların analizini 

yapmak için araştırma yapma 

X X        

Çözüm 

Yollarının 

Belirlenmesi 

Maske kullanımının bireylerde yarattığı sorunların çözümünü 

bulmak için yapılan araştırmalardaki verilerin işlenmesi 

 X X X      

Literatür 

Taraması 

Belirlenen problemler ile ilgili araştırma ve çözüm sunan 

yolların incelenmesi ve analiz edilmesi 

   X X     

Verilerin 

Toplaması ve 

Analizi 

Yapılan çalışmalar çerçevesinde çözümün prototip 

çalışmalarına başlanması 

    X X X   

Çözümü 

İnceleme 

Yapılan prototip maskenin işlevi ve uygulanabilirliğinin 

testinin yapılması 

      X   

Geliştirme Yapılan çalışmalardan sonra bulunan eksikliklerin 

iyileştirilmesi 

      X X  

Proje Raporu 

Yazımı 

Hazırlanan çalışmaların içeriğinin sunulması        X X 
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Risk Kategori Olasılık Ciddiyet 

Derecesi 

Çözüm/Önlem 

Hijyen konusunda problem 

yaşanması 

Sağlık YÜKSEK 5 Materyal seçimine fazladan 

önem verilecek. 

Mekanik ve elektronik 

devrelerin suyla teması 

Donanım, 

Mekanizma 

YÜKSEK 5 Mekanizmalar olabildiğince 

cihazın içine gömülü olacak. 

Bataryanın bitmesi, enerji 

aktarımında problem 

Donanım, 

Mekanizma 

ORTA 4 Batarya ve şarj cihazı seçimleri 

dikkatli yapılacak. 

Maskenin üretimi sırasında 

yaşanabilecek talihsizlikler 

Üretim ORTA 1 Anlık değerlendirme yapılıp 

çözüm bulunacaktır. 

Açma-kapama butonunun 

bozulması 

Kullanım ORTA 3 Maske el temasıyla açılıp 

butonun değişimi yapılacaktır 

Proje maliyetinin 

beklenenden yüksek 

çıkması 

Maliyet DÜŞÜK 1 Planlar revize edilecektir. 

Maske materyallerinin 

zamanında elimize 

ulaşmaması 

Zaman DÜŞÜK 1 Ürünlerin teminatı alternatif bir 

yerden sağlanacak. 

 

Tablo 1: Risk Analiz Tablosu 

 

10. Kaynaklar 

 Belkin NL. (2009). The surgical mask: are new tests relevant for OR practice?. AORN J, 

89(5):883- 891. 

 Bein B, Bachmann M, Huggett S, Wegermann P. (2020). SARS-CoV-2/COVID-19: 

Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie [SARS CoV-2/COVID-19: Evidence-Based 

Recommendation on Diagnosis and Therapy]. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 

Schmerzther, 55(4):257- 265. 

 Cowling BJ, Chan KH, Fang VJ, Cheng CK, Fung RO, Wai W, et al. (2009). Facemasks 

and hand hygiene to prevent influenza transmission in households: a cluster randomized 

trial. Ann Intern Med, 151:437-46. 

 Field MH, Rashbrook JP, Rodrigues JN. (2020). Hydrocolloid dressing strip over bridge of 

nose to relieve pain and pressure from Filtered Face Piece (FFP) masks during the 

coronavirus (COVID-19) pandemic. Ann R Coll Surg Engl, 102(5):394-396. 

 Lau JT, Kim JH, Tsui HY, Griffiths S. (2008). Perceptions related to bird-to-human avian 

İnfluenza, influenza vaccination, and use of face mask. Infection, 36(5):434-443. 

 MacIntyre CR, Cauchemez S, Dwyer DE, Seale H, Cheung P, Browne G, et al. (2009). 

Face mask use and control of respiratory virus transmission in households. Emerg Infect 

Dis, 15:233- 41. 

 Morishima M, Kishida K. (2018). Understanding attitudes toward hygiene mask use in 

Japanese daily life by using a repeated cross-sectional survey. Work, 61(2):303-311. 

 Sener,  O,  Kı̇lı̇c,  M,  Ayar,  B,  Dı̇lmaç Artun,  E,  Sabuncuoğlu,  İ.  (2020).  Covid-19’da 



11 

 

 

Maske Kullanımına İlişkin Hızlı Sistematik İnceleme. Eurasian Journal of Health 

Technology Assessment, 4(2), 1-9. 

 Söğüt, A. (2020). Covid-19 Pandemisi Sonrası Normalleşme Sürecinin Sürdürülebilirliğe 

Etkisi, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, 55-68. 

 

Ekler 

 

Ek-1 

Ön Görüşme Soruları 

 

1. Maske kullanıyor musunuz? 

2. Maske kullanırken yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? 

 

 

Ek-2 

 

Son Görüşme Soruları 

 

3. Mekanik maskeyi beğendiniz mi? 

4. Mekanik maske yaşadığınız sıkıntıların önüne geçti mi? 

5. Mekanik maskenin günümüzde kullanımı noktasında ne söyleyebilirsiniz. 


