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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Proje, çeşitli ortamlarda insanlara ses özelinde bireyselleştirme prensibine dayanarak 

düşünülmüş ses yalıtımlı, dijital maske formudur. İlk olarak literatür taraması ve geniş kaynak 

araştırması yapıldıktan sonra proje detaylı olarak incelenmiş ve olası sorunlardan 

bahsedilmiştir. Ardından bu sorunlara ne tür çözümler üretilebileceği düşünülmüş ve bulunan 

çözüm yöntemleri anlatılmıştır. İlerleyen aşama bu uygulanmış çözümlerden bahsedilerek 

yaşanan tecrübelerden bahsedilmiş ve böylece prototip olarak maske tasarlanmıştır. Bu, 

düşünülmüş çözümlerdeki eksik yanlarını görülmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

Daha sonra benzer projeler analiz edilerek proje geliştirilmiştir. Çalışmalar ilerledikçe işin 

teknik kısmından ziyade kullanım alanı ve kolaylığı da göz önünde bulundurularak proje 

yürütülmüştür. 

Bu rapor içeriği, maskenin üretime geçirilebilmesi için üzerinde çalışılan teknik alanları 

kapsamaktadır. Öncelikle maskenin tasarımı ve boyutundan bahsedilecektir. Daha sonra 

maskenin özelliğinin en büyük paydaşı olan yalıtım malzemelerinin seçimi ve biçimlendirme 

aşamaları ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Aynı zamanda burada olası risklere karşı alınan önlemler de ele alınacaktır. Son olarak ise 

maskenin kullanışlı hale getirebilmek adına yapılan sesi dijital ortama aktarılmasını sağlayan 

elektronik yapıdan bahsedilecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

2.1. Problemler ve Çözümler İçin Gerekli Faktörler 

Proje fikir olarak günlük hayatta tecrübe edilen sıkıntılar üzerine düşünülmüştür. 

İnsanlar sosyal varlıklardır bu yüzden kalabalık olarak yaşamamızı gerektiren birçok barınma 

alanları vardır buralar kimi zaman tercihimiz kimi zamanda zaruri yetimiz olabilir. Modern 

sanayi, sivil inşaat ve ulaşımın hızla gelişmesi, insan sağlığına ve yaşam ortamına zarar 

verdiği düşünülen ciddi gürültü kirliliğini beraberinde getirmiştir. Yolculuk, toplu kullanılan 

ortamlar gibi müsait olmayan yerlerde iş görüşmesi veya telefon görüşmesi yapılması, 

bebeğini uyutmaya çalışan annenin önemli bir telefon konuşması yapabilmesi gibi sorunlar 

örnek verilebilir. Farklı açıdan bakmak gerekirse her zaman toplu ortamlarda olmanıza gerek 

olmayabilir ama yine de sizin sesinizin bir başkasını rahatsız etmesini ya da başkalarının 

duymasını istemediğinizi düşünürsek amaçlanan ses yalıtımlı dijital maske ile bütün bu 

sorunların tamamını çözmeyi hedeflemekteyiz. 
 

Şekil 2.1.1. Sessiz Olunması Gereken Toplu Ortamla 
 

Şekil 2.2.1’de sessiz olunması gereken ortamlar verilmiştir. 
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2.2. Literatür Taraması 

Ses yutum katsayısı 1 değerine yakın olması malzemenin ses dalgasını engellediği 

sonucuna ulaşılabilirliğini göstermiştir. Düşük maliyet ve yüksek mekanik-fiziksel 

özelliklerinden dolayı kompozitler birçok alanda kullanılmaktadır. Kompozitler; polimer 

matris ve takviye malzemeleri kullanılarak elde edilmektedir.Polimer matris malzemesi olarak 

genellikle termoset ve termoplastik polimerler kullanılmaktadır. Termoplastik grubunda 

yaygın olarak polietilen, polivinilklorür, polipropilen, polistiren ve poliamid kullanılmaktadır. 

Lif olarak cam, karbon, bazalt ve selüloz esaslı doğal lifler kullanılmaktadır [1]. 

Yüksek STL değerlerine sahip PVC esaslı hafif köpük/film dönüşümlü çok katmanlı 

kompozitler, çok katmanlı ko-ekstrüzyon sistemi ile başarılı bir şekilde hazırlanmıştır. 

Köpük/film PVC kompoziti, film/film PVC kompozitinden daha yüksek bir STL değerine ve 

daha düşük yoğunluğa sahipti. PVC kompozitler için, köpükleme işlemi yoğunluğu azaltmış 

ve bu arada köpük tabakalarının gözeneklerindeki hava sürtünmesinden dolayı ses 

geçirmezlik özelliklerini iyileştirmiştir. Ek olarak, bitişik katmanlar arasındaki daha büyük 

empedans uyumsuzluğu, ses dalgalarının daha fazla yansımasına ve yayılmasına neden 

olabilir ve daha yüksek bir STL değerine yol açabilir. Katman sayısı 2'den 8'e yükseldikçe 

STL değeri artarken, 16 katmanlı kompozit, kabarcıklar arasındaki ses dalgalarının saçılması 

ve yansımasının keskin bir şekilde azalması nedeniyle STL değerinde bir düşüş gösterdi. 50 

phr BaSO4 dolgulu tek katmanlı PVC ile karşılaştırıldığında, köpük/film dönüşümlü 8 

katmanlı PVC kompozit, 1,14 g/cm3’ten 1,60 g/cm3'e düşen dikkate değer bir düşük 

yoğunlukla benzer ses geçirmezlik özellikleri gösterdi [2]. 

Son çalışmalar, selüloz liflerine dayalı oldukça gözenekli malzemeler üretmenin yenilikçi bir 

yolunu vurgulamıştır. Bu çalışmalar, selüloz liflerinin ve diğer bileşenlerin köpükle 

karıştırıldığı köpük oluşturma işlemine odaklanmıştır. Yazarların önceki araştırmalarında, 

köpükle oluşturulmuş selüloz malzemeleri (FCM), bir yüzey aktif cisminin işlenmemiş 

hamurdan ve geri kazanılmış kağıtlardan alınan selüloz lifleri ile karıştırılmasıyla elde edildi. 

Modelin amacı, hem normal ses insidansı hem de frekans açısından FCM'nin deneysel ve 

hesaplamalı ses geçirmezlik özellikleri arasında bir karşılaştırmayı kolaylaştırmaktır. Daha 

spesifik olarak, spesifik yüzey empedansını ve absorpsiyon ve yansıma katsayılarını 

incelemek amaçlanmıştır [3]. 

Gürültü azaltma, günümüzde insan konforu için büyük bir gereklilik olduğundan, tekstil ses 

emiciler piyasada giderek daha popüler hale geliyor. Bu yazıda, nanoliflerin akustik 

özelliklerini araştırarak, ses emilimi için yeni bir tekstil malzemesine odaklanıyoruz. 

Empedans tüpü yöntemiyle, çok katmanlı nanofiber ağların ses absorpsiyon katsayılarını 

ölçtük ve kumaş ağırlığı başına mikrofiber malzemelerle karşılaştırdık. Ayrıca normal elyaf 

örme kumaş üzerindeki nano elyaf ağ katmanlarının ses emilimi üzerindeki etkisini de 

inceledik. Test sonuçları, nanofiber katmanların ses yutma katsayılarının 1000-4000 Hz 

frekans aralığında mikrofiber kumaşlardan daha üstün olduğunu göstermiştir. Bu aralıkta, 

nanofiber ağların ses emilimi, katman sayısıyla iyileştirildi. Ayrıca normal elyaf yapağıya 

nano elyaf ağ katlarının eklenmesi, 4000 Hz'de ses emme katsayısını % 85 artırmıştır. 

Sonuçlarımızdan, yankı odası yöntemiyle empedans tüpü yöntemine göre daha yüksek 
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absorbans katsayıları olan iki test yöntemi arasındaki ses absorpsiyon katsayılarındaki 

farklılıkları gözlemleyebildik [4]. 

[1] kaynağında belirtildiği üzere kompozit malzemelerin gerilme dayanımı, elastikiyet 

modülü ve uzama özelliklerini olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. [2] ve [3] 

çalışmasında malzemelerin eksikliklerinin hava geçirgenliği ve ısı geçirgenliği açısından 

yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. [4] akademik çalışmasında ise malzeme ne kadar da maske 

ses yalıtım ihtiyaçlarını karşılasa da ,çok katmanlı yapı olması dezavantajıdır. 

Projenin ses yalıtımlı ve dijital iletişim kolaylığı açısından önem teşkil etmesi, kullanılacak 

malzemenin seçiminde özenli davranmak gerekliliği sunar. Bu malzemeler araştırılmış ve ses 

yalıtımlı maske tasarımı için yetersizlik göstermiştir. En uygun maliyetli ve minimum sayıda 

malzeme kullanarak projenin gerçekleşmesi, üretime geçildiği sürece herkes tarafından tercih 

edilebilir bir ürün olması hedeflenmiştir. Ses yalıtımı, hava geçirgenliği ve ısı dağıtımı bu 

açıdan göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir. Bütün bu söylenenler dikkate 

alınarak seçilmiş malzemeler ve projenin teknik boyutları ilgili başlıklar altında anlatılmıştır. 

 

 
3. Çözüm 

Problem için düşünülen çözüm önerileri şunlardır; öncelikle problemin en bariz 

sorunu ses olayıdır. Burada ses probleminin ses yalıtımı işlemi ile engelleyebiliriz. Ses 

yalıtımı bir ortamda oluşan seslerin başka bir ortama geçiş yapmasına engel olmaktır. Burada 

çözümüne odaklanılan ses yalıtım sorunu normalde yapılan ses yalıtım işlemlerinden 

tamamıyla farklı bir boyuta sahiptir. Bu yüzden çeşitli malzemelerin bir araya getirilmesi ve 

deneme çalışmalarından sonra uygun ortam elde edilecektir. Yalıtılan ortamdaki sesin dijital 

ortama aktarılması ise uygun boyutta mikrofon ve kulaklık sistemi ile gerçekleştirilebilir. Bu 

işlemi ilk prototip aşamasında standart kablolu kulaklık ve üzerinde bulunan mikrofon sistemi 

ile denemelerini gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda oluşabilecek elektronik veya herhangi 

bağlantı sorunu ile ilgili bilgi almak için mobil uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın 

geliştirilmesinde esas hedef, yaşanabilecek ani bağlantı kaynaklı problemlere çözüm üreterek 

kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktır. Bu aşamalardan sonra ortaya çıkacak maske 

formu sesimizi ortamlardan yalıtacak ve dijital ortama aktaracaktır. Böylece yeni maskenizin 

size sunacağı hizmetlerden dolayı kendinizi daha özgür ve daha mutlu hissedeceksiniz. Aynı 

zamanda hayatınızda yeni alışkanlıkların beliriverdiğini fark edeceksiniz mesela kütüphanede 

telefonla konuşabilmek gibi. 

 

4. Yöntem 

4.1. Tasarım 

Solid ortamında geliştirilen maskenin öncelikle ses yalıtımının sağlanacağı ağız 

bölgesinin tasarımı yapılmıştır. Burada yüz mimiklerini ve çene hareketlerini rahat ve aynı 

zamanda hava sızdırmasının olmaması için tasarımda çene bölgesi geniş tutulmuştur. 

Üzerinden taslak halini yaptığımız maskemiz malzeme ve ürün deneyimleriyle 

şekillendirilecektir. Maskenin yüz ile temas bölgesinde kullanılacak malzeme yüz şeklini 
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kolayca alabilen, yüze temas eden kısımların olabildiğince yumuşak olmasından ve cildi tahriş 

edici etkenlerden uzak durulmasından dolayı şekil hafızalı polimer kullanılması uygun 

görülmüştür. Aynı zamanda oturuşunun kolay olabilmesi için çiziminde daha oval bir yapı 

tercih edilmiştir. 

Genel olarak maske 2 ayrı bölümden olması düşünülüyor. İç kısım ağız ile direk temas 

içerisinde olacak ve yalıtım bu kısımda gerçekleştirilecektir. Bu kısım daha çok mikrofon 

sisteminin olacağı kısımdır. Burun kısmının kapanma durumunda insanların nefes 

alışverişinde zorlanması ihtimali göz önünde bulundurularak, burun kısmı maskede özel 

olarak tasarlanmıştır. Böylece daha rahat bir kullanıma sahip olacaktır. İkinci kısmımız 

yalıtımın daha iyi olması için gerek görülmüştür. Ayrıca estetik görünüm açısından kaba ve 

rahatsız edici olmaması için daha hafif geçişli ve olabildiğince küçültülmüş şekilde tercih 

edilmiştir. İlerleyen aşamalarda denemeler sırasında oluşabilecek sorunlar baz alınarak 

maskenin tasarımında değişikliğe gidilebilir. 

Şekil 4.1.1'de tasarlanmış maskenin genel görüntüsü verilmiştir; 
 
 
 

 
Şekil 4.1.1. Maske Tasarımı 

 

 
4.2. Malzeme 

Yapılan araştırmalar sonucu maskenin ana malzemesini tek bir ürünün karşılamadığını 

ve birçok malzemeyi bir arada kullanmamız gerektiğini fark ettik. İstediğimiz kumaşın 

kalınlık ve yalıtım özellikleri dikkate alınarak birkaç malzeme de birleştirilmek istenmiştir. 

Bu sayede hem yalıtım özelliği artacak hem de farklı malzemelerin bir arada kullanılması 

sağlanacaktır. 

İnce akustik kauçuk süngerler ve ince ses bariyerleri kullanılarak elde edilecek 

maskenin yüze temas eden kısımları için ise latex kullanılması hedeflenmiştir. Asıl kaynağı 

kauçuk ağacı olan latex ince ve yapışkan özelliğe sahip olduğundan kullanıma uygun 

görülmüştür. Maskenin hatlarından geçerek ten ile birleşen kısmında kullanılacak olan latex 
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malzemesi pudralı ve esnek bir yapıya sahiptir. Esnek yapısı sayesinde yüzde oluşturacağı 

rahatlık amaçlanmıştır. 

Özel olarak kullanacağımız yapışkanlı kauçuk malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı 

(λ≤0,034 W/mK) olduğundan önemli ölçüde ısı transferini azaltılmıştır ve kauçuk köpükler, 

suya ve buhara karşı direnç göstermektedir. Yapışkan yapıda olması sayesinde işçiliğinden ve 

zamandan tasarruf sağlayacaktır. Malzemelerin kolay birleşmesi açısından da avantaj 

sağlamaktadır. Bahsedilen malzemeler Şekil 4.2.1 ve Şekil 4.2.2’de gösterilmiştir. 

Şekil 4.2.1. Latex Malzeme Şekil 4.2.2. Yapışkanlı Kauçuk 

 
Ses bariyerleri iki kumaş arasına konulmak için üretilmiş ince malzemelerdir. Bizim 

amacımız ince olup daha az yer kaplaması ve esnekliği kauçuklara göre fazla olması malzeme 

seçiminde yardımcı olmuştur. Böylece malzeme seçimimizde en çok yalıtım özelliğine; daha 

sonra ise cildi rahatsız etmeyen, rahat kullanım ve sıcaklık oranının az olması amaçlanmıştır. 

Bir başka malzeme olan poliüretan sağlığa zararı olmayan ve plastikten imal edilen poliüretan 

maddedir. Poliüretan sistemlerin belirli oranda karıştırılmasıyla poliüretan köpük elde edilir. 

Bu malzeme yüksek oranda ısı, ses ya da su yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ses 

yalıtımı sağlaması projemiz için uygun görülmüştür. Ayrıca fiziksel olarak kolay 

işlenebilmesi ve şekil alabilmesi hem sert hem esnek yapıya sahip olabilmesi de 

avantajlarımızdandır. Poliüretan köpükler düşük ısıl iletkenlik katsayına sahiptirler. Bu sayede 

poliüretan köpükler, mükemmel bir yalıtım özelliği gösterirler. Bu sebepten maskemizin en 

dış katmanında kullanılmasında uygun görülmüştür. Bahsedilen malzemeler sırasıyla Şekil 

4.2.3 ve Şekil 4.2.4’te verilmiştir. 
 

Şekil 4.2.3. Ses Bariyeri Şekil 4.2.4. Poliüretan 

 
Fiberacoustic 450 kumaş ise ses emilimi %97’ye kadar olan fiberacoustic kumaş maskenin en 

iç katmanında kullanılacaktır. Gürültü azaltma ve esnek tasarımı sayesinde uygun 
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görülmüştür. Günlük hayatta bina uygulamalarında kullanılan kumaş, maskeye uyarlanarak 

uygulama alanı değiştirilmiştir. 

 
4.3. Elektronik 

Yalıtılan ortamdaki sesin kullanılabilmesi için sesi dijital ortama aktarabilmek gerekir. 

Bu dijital ortamla bağlantısını kurabileceğimiz elektronik cihaz mikrofondur. Amaçlarına 

uygun birçok farklı yapıda ve boyutta mikrofonlar vardır. Ancak yaptığımız araştırmalar 

sonucunda bu projeye boyut ve yapı olarak en uygun olabilecek iki farklı mikrofon elde ettik. 

Doğru mikrofon, uygulamaların hemen hemen her sesi doğru bir şekilde yakalamasını 

mümkün kılar ve mikrofon oluşturmak için kullanılan en yaygın iki teknoloji MEMS ve 

elektret kondansatörüdür. 

Elektret mikrofonu bir kapsülün içinde elektrostatik kapasitör kullanır. Bir kayıt cihazında, 

telefonlarda, cep telefonlarında ve ayrıca mikrofon tabanlı kulaklıkta, Bluetooth kulaklıklarda 

yaygın olarak kullanılır. Bir elektret diyaframı (sabit yüzey yüküne sahip malzeme) iletken bir 

plakaya yakın aralıklarla yerleştirilir ve MEMS mikrofonlarına benzer şekilde, dielektrik 

olarak hava boşluğu ile bir kapasitör oluşturulur. Diyaframı bir kondansatör oluşturur ve ses 

basıncı dalgaları diyaframın hareketine neden olur böylece ses dalgaları elektriksel sinyale 

dönüştürülür. Şekil 4.3.1 Kullanılacak yöntem şemasını göstermektedir. 

 

Şekil 4.3.1. Kullanılacak Yöntem Şeması 

 
İkinci olarak ele aldığımız mikrofonlar mems mikrofonlarıdır. MEMS mikrofonları, baskılı 

devre kartına (PCB) yerleştirilmiş bir MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistem) bileşeni ile 

inşa edilir ve mekanik bir kapakla korunur. Mikrofona ses girmesine izin vermek için kasada 

küçük bir delik oluşturulur. MEMS bileşeni genellikle mekanik bir diyafram ve yarı iletken 

bir kalıp üzerinde oluşturulan montaj yapısı ile tasarlanmıştır. 

Daha çok kısıtlı alan uygulamalarında kullanılan ECM ve MEMS mikrofonları yapılan 

projeye uygunluk göstermektedir fakat arasında seçim yaparken dikkat edilmesi gereken 

birçok nokta vardır. MEMS Mikrofonları yapımında bulunan analog ve dijital devreler 

sayesinde hem PCB alanında hem de bileşen maliyetinde bir azalma sağlanabilir. Analog 

MEMS mikrofonların nispeten düşük çıkış empedansı ve dijital MEMS mikrofonlardan gelen 

çıkışlar, elektriksel olarak gürültülü ortamlardaki uygulamalar için idealdir. Yüksek titreşimli 

ortamlarda, MEMS mikrofon teknolojisinin kullanılması, mekanik titreşimin neden olduğu 

istenmeyen gürültü seviyesini azaltabilir. Ayrıca, yarı iletken üretim teknolojisi ve ses ön 

amplifikatörlerinin dahil edilmesi, yakından eşleşen ve sıcaklığa bağlı performans 

özelliklerine sahip MEMS mikrofonlarının üretilmesini sağlar. MEMS ve Electret mikrofon 

Şekil 4.3.3’te gösterilmiştir. 
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ECM mikrofonu ise bu alanda eski tasarım olarak geçmesine nispeten mevcut projeye daha 

uygun maliyetle uygulanabilir. Bir ECM' yi uygulama devresine bağlama seçenekleri arasında 

pimler, teller, SMT, lehim pedleri ve yaylı kontaklar bulunur ve bu özellikle ek tasarım 

esnekliği sağlar. Ayrıca toz ve neme karşı olan dayanıklı yapısı düzgün olmayan uzamsal 

hassasiyet gerektiren projeler için bu tür avantaj sağlamaktadır. Sonuç olarak araştırılan 

mikrofonların her ikisinin de farklı özellikleriyle projeye uygunluğu görülmüştür bu yüzden 

kullanılacak mikrofonun yatırımların desteğiyle alınacak ürünlerin denenmesiyle 

seçilebileceğine karar verilmiştir. 

Daha sonra sistem bağlantılarını mikrofonun kulaklık ve standart kulaklık jack girişini giriş 

çıkış bağlantıları ile sağlanacaktır. Mikrofonun elektronik şeması Şekil 4.3.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.3.2. Elektronik Sistem 

 

 
 

Şekil 4.3.3. Mems Mikrofon Ve Elektret Mikrofon 

 

Ayrıca maske kontrolünü sağlayacak mobil uygulama flutter kullanılarak geliştirildi. SDK ve 

Dart programlama dilleri kullanılarak çapraz platform ile çalışan mobil uygulama yapıldı. 

Mobil uygulama android ve ios icin uyumludur. Kütüphanesi hazır olan ekran aracı (widget) 

kullanılarak karmaşık kodlamalara gerek kalmamıştır. Yapılmış örnek uygulama performans 

konusunda başarılı olacağı düşünülüyor. Alert Dialog,Animated Container,Animated List 

State, Animated Physical Mode gibi ekran araçları kullanılacak . 



9  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yön 

Modern insanlar, açık alan ofislerinde, kafelerde, toplu taşıma araçlarında ve hatta 

evde, diğer insanların varlığından kaçınılamayan koşullarda telefon, IP iletişimi veya video 

konferans yoluyla çok fazla iletişim kurar. Bu, konuşmacıların kendileri için topluluk önünde 

konuşmaktan kaynaklanan psikolojik rahatsızlıktan bilgi sızıntısı risklerine veya başkalarının 

rahatsız olmasına kadar pek çok rahatsızlığa yol açar. Bu nedenle, konuşan bir kişinin sesini 

dışarı sızdırmayacak bir cihaz yapma fikri ortaya çıkmıştır. 

Düşünülmüş amaca yeni bir hedef eklenerek, proje ses yalıtımlı maske gibi minimal bir 

yapıya indirgenerek farklı bir boyut kazandırılmıştır. Maskenin hava geçirgenliği ve bu 

durumdan kaynaklanan ses yalıtımı sisteminin etkilenmesi problemine karşın geliştirilmiş 

olan iyileştirme çalışması çift bölmeli maske tasarımıdır. Çift bölmeli yapı aslında ses yalıtım 

kısmı olan ağız bölgesi ile nefes alınmasını sağlayacak burun bölgesini ayırmaktır. Bazı 

meslek grupları özelinde geliştirilen sadece çıkardıkları fazla gürültülü sesi ortamlardan 

absorbe etmek için kullanılan maske formuna mikrofon sistemi eklenerek daha inovatif ve 

daha kapsamlı kullanım alanları sağlayacak bir maske geliştirilmektedir. Maske çene 

hareketlerinin sınırlandırılmaması için daha geniş bir hazne ile tasarlanmıştır. Maskede hem 

dışarıdan alınacak herhangi özel bir ürüne gerek kalmadan kendine has tasarlanan mikrofon 

ve kulaklık sistemi ile daha stabil bir kullanım sağlanabilecek, hem de kullanıcıların tercihine 

bağlı olarak kulaklık ve mikrofon sisteminin takılıp çıkarılabilir bir yapıda olması için tasarım 

yapılacaktır. Aynı zamanda bir başka önem verdiğimiz husus ise maskenin temizlenebilir 

olmasıdır. Bu amaçla maskenin silinebilir malzemelerden yapılması düşünülmektedir. 

Projenin bu aşamasında benzer amaç üzerine çalışılmış sınırlı sayıda olan çalışmalar[5-7] 

incelenerek analizi yapılmıştır. Analizlerin sonucunda elde edilen sonuçlar şunlardır; diğer 

yapılan çalışmalarda ürünlerin tasarımlarına bakıldığında kullanıcı memnuniyetsizliği ve 

amaca riayet edememe problemleri ile karşılaşılmıştır. Çalışmalardan birinde [5], ses yalıtım 

cihazının dış görünüşü kullanıcılar tarafından eleştirilmiştir. Ağız kısmı çok küçük 

olduğundan kullanım sırasından rahatsızlığa neden olmuş ve kullanımı zorunlu olmadıkça 

tercih edilmemiştir. O nedenle projede tasarlanmış ses yalıtımlı maske tasarımında yukarıda 

da belirtildiği üzere ağız kısmı geniş tasarlanmış ve çene altında biraz boşluk bırakılmıştır. 

Maske şarj ile çalıştığından bu durum birçok kullanıcıya sorun oluşturmuştur. 

Diğer bir çalışmada ise[6],maskeyi yüze sabitlemek amacıyla kayış benzeri bir yapı 

kullanılmıştır .Bu yapının fazla gergin ve sıkı olmasından bahsedilmiştir bu yüzden olası 

çalışmalarımızda bu duruma dikkat edilerek bu görevde kullanılacak malzemenin daha uzun 

ve daha elastik olmasına özen gösterilmiştir. Aynı zamanda elektronik birimin dışarıdan 

kulaklık ve mikrofon sistemini gerçekleştirilen kısımda yalıtım bölgesinde oluşturulan açıklık 

ile aradaki bağlantıyı sağlamışlardır. Burada kullanılan plastik kaplama 3D baskının 

katlanmasıyla oluşturulmuştur fakat yeterli hassasiyet elde edilememiştir. Kullanıcı 

yorumlarına da bakıldığında görülüyor ki içeride oluşturulan yalıtımlı ortamın kalitesini 

düşürmüştür. Bu yüzden öncelikle yapılacak bağlantılar bu husus dikkate alınarak en 

minimum hasar ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalardan birinde ise özellikle mesleki olarak müzikle ilgilenen insanlar için yapılmış[7], 

Geliştirilecek mobil uygulama Flutter üzerinden geliştirilmiştir. SDK ve Dart programlama 

dilleri kullanılarak çapraz platform ile çalışan maske özelliklerinin görülebileceği veya 
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herhangi bağlantı sorunu olduğunda uyarı verecek bir mobil uygulama geliştirilmiştir. 

Uygulama Android ve ios için uyumludur. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projede ses yalıtım malzemelerinin, kumaşların rahat yapısı ile birlikte maske üzerinde 

birleşmesiyle oluşmaktadır. Üç ana malzeme düşünülmüş olup bunlar; ses yalıtım malzemesi 

olan akustik kumaş ve akustik bariyer, ısı ve ferahlığı sağlamak için pamuklu bir kumaş ve 

maskenin yüzdeki oturuşunun rahatlığı açısından şekil hafızalı polimerdir. Bu kumaşlar 

normal kullanım alanlarından saptırılıp daha küçük bir kullanım alanına çekilmiştir. Bu 

yönüyle maliyeti daha az olmaktadır. 

Maske de bir adet jak girişi bulunup bu jak girişiyle beraber mikrofona olanak sağlanmıştır. 

Maskenin ses yalıtımlı olmasından ötürü insanların bizim sesimizi dışarıdan duyamayacağı 

gibi biz de kendi sesimizi duyamayacağız. Yaşanacak karışıklığın giderilmesi için belli 

kontrollerin sağlanması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü maskenin içerisinde oluşan sesi 

mikrofonun hem karşıya hem de alıcıya iletmesi gerekmektedir. 

Maskeye bağlı kulaklık ve mikrofon sisteminin böylece kendi arasında da bir bağlantısı 

olacak. Aynı zamanda bağlantıların oluşup oluşmadığını, ses yüksekliğini ve ayarlarını 

kontrol eden uygulamamız sayesinde daha kolay bir kullanım sağlanacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak malzemeler daha çok piyasada büyük ebatlarda satıldığı için sarf 

fiyatları göz önünde bulundurularak maliyet hesabı yapılmıştır. 

 
Tablo 1. Maliyet Tablosu 

 

 

 

Tablo1’de maliyet tablosu verilmiş ve toplam maliyet hesabı tahmini olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Proje İş-Zaman Çizelgesi 
 

Proje iş zaman çizelgesi Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

8. Hedef Kitle 

Projenin hedef kitlesi tek bir kişiye hitap etmediği gibi tek bir alana da hitap etmiyor. 

Sosyal hayatımızda girmemiz gereken veya girmek zorunda kaldığımız toplantı ve canlı 

derslerimizde en çok karşılaştığımız gizlilik ve çevreyi rahatsız etmeme durumunda 

kullanılabilirliği daha fazla artıyor. Amacımız acil olan ve gizliliği korunması gereken 

görüşmelerin hem hızlı hem de istenilen şekilde yapılabilmesidir. Resmi yerler ve alanlar 

haricinde günlük hayatımızda da belli zamanlarda kullanılması öngörülebilir. Bunlara en iyi 

olarak toplu taşımada girmek zorunda kalmamız gereken sesli konuşmaları, kütüphanede ders 

çalışan bir öğrencinin girmesi gereken dersi, yurtta kalan insanların geç saatlerde kimseyi 

rahatsız etmeden konuşması gibi örnekler verebiliriz. Daha basite indirgemek istersek; 
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bebeğini yeni uyutmuş annenin yapması gereken telefon görüşmesini de söyleyebiliriz. 

Aynı zamanda en büyük amaçlarımızdan biri de toplu alanlar da gün geçtikçe de artan gürültü 

kirliliğini istenilen oranda olmasa bile minimum düzeye indirmek. Böylelikle hem insanlar 

daha rahat görüşmelerini sağlayabilecek hem de kimseyi istemeden de olsa rahatsız 

etmeyeceklerdir. Gece işini eve taşımak zorunda kalan ve işinin büyük kısmı gürültülü 

olmasından kaynaklı rahat yapamaması veya yapmasından rahatsız olunması büyük sorun 

oluşturmaktadır. Bu gibi sorunlara cevap verebileceğini düşündüğümüz bir projedir. Ayrıca 

bu tip sesli veya görüntülü konuşmaların mümkün olduğunca kısa sürede tutulması gerektiği 

de malzeme ve tasarım kısmında belirtilecektir. 

 

9. Riskler 

Maskemizin kullanımında olumlu yönlerinin yanında olumsuz sonuçlar doğurabilecek 

yönleri de var. Risk analizi Tablo 3’te ve risklerin olasılık performans matrisi Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. Olası Risk Tablosu 
 

İP 

No 
En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Malzemenin uzun süreli kullanımı 

durumunda rahatsız edici sıcaklık oluşması 

Fan sisteminin konulması veya açılıp 

kapanır yapı oluşturulması 

2 Maske görüntüsünün büyük olması 

durumunda estetik yapının bozulması 

Tasarımın olabildiğince küçük ve yüz 

şekline uygun olması 

3 Fan olması durumunda yalıtımın bozulması 
Fanın dış katmana konulması 

4 Kullanılacak malzemenin uzun süreli 

kullanımda cildi tahriş etmesi 

Şekil alabilir polimer (Memory Foam) 

kullanılması 

5 Kulaklık sisteminin bozulması Tercihe bağlı takılıp çıkarılabilir yapı 

olması 

6 Mikrofonun nemden kaynaklı bozulma 

durumu 

Mikrofon için koruyucu yapının 

oluşturulması 

7 Jack bağlantı sorununun oluşması 

durumunda 
Uygulama vasıtası ile uyarı verilmesi 

8 Değiştirilebilir yapıdan dolayı ses 

yalıtımının bozulması 
Bağlantı noktalarının yalıtılması 

9 Uzun süreli kullanımdan dolayı havasızlık 

oluşması 

Kullanıcı kılavuzu oluşturularak daha 

kısa süreli kullanım önerisi 

10 Yalıtım malzemesinden dolayı kendi 

sesimizi duyamamamız 
İki girişli kulaklık kullanılması 
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Tablo 4. Olasılık-Etki Matrisi 
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