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1)Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Günümüzde hava kirliliğinden ve bulaşıcı solunum sistemi hastalıklarından korunmak için maske 

kullanılmaktadır. COVID-19 gibi sorunlara yol açan beta korona virüslerle ilgili yapılan 

araştırmalardan elde edilen kanıtlar, yüz ve solunum sistemi korumasının enfeksiyon riskini 

önemli ölçüde azalttığını göstermektedir (Şener vd., 2020) 

Pandemi sürecinde maske kullanmak bu kadar önemliyken maskenin uzun süre kullanımının da 

belirli dezavantajları bulunmaktadır. Maskeler nemlendiğinde ya da kirlendiklerinde 

değiştirilmezse koruyuculuğu azaldığı gibi kullanıcı için tehlikeli mikroorganizmaların çoğalması 

için de elverişli ortam oluşturmaktadır.  

Solunum sistemi ile bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi bütün dünyayı sarsan Covid-19 

pandemisinde de maske kullanmak hayat kurtarıcıdır. Ancak uzun süreli maske kullanımına bağlı 

olarak insan sağlığını bozacak birtakım sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi artmış 

maske içi karbondioksit basıncına bağlı olarak karbondioksit geri solumasının neden olduğu 

vücutta görülen sağlık sorunlarıdır (Morishima ve Kishida 2018). Sağlık çalışanlarının iş için 

maske kullanımı sonrasında baş ağrısı, yüzde gerginlik hissi, kulak ağrısı, görme sorunları ve 

nefes darlığı şikâyetleri olduğunu tespit etmişlerdir. Covid-19 pandemisi nedeniyle zorunlu 

maske kullanımına bağlı olarak insanlarda solunum sıkıntıları ve rahatsızlık hissi olduğu 

vurgulanmıştır (Lepelletier ve ark., 2020). 

Kisielinski ve arkadaşlarına göre (2020), uzun süre maske kullanmaktan kaynaklanan Tükenme 

Sendromu (MIES), yorgunluk, solunum bozukluğu; kanda oksijen oranının düşüklüğü (%67), 

karbondioksit oran artışı (%82), baş ağrısı (%60), maske kullanmaktan sıcaklık artışı (%88) ve 

maskenin nem oranında artış (%100) olduğu görülmektedir. Solunum sisteminde maskenin uzun 

süreli kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçlar olabilmektedir. Bu sonuçlar kişiler için 

fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Maskeler yapısındaki porlar nedeniyle dışarıdan ağız ve burna virüs girişini engelleme özelliğine 

sahiptir. Ancak por yapısı soluk verirken tüm nefesimizi dış ortama tamamen atılmasını 

engellemektedir. Bunun sonucunda maskenin altında karbondioksit gazı birikecektir. Maskeyi 

sürekli takmak maske içerisinde biriken karbondioksitin nefes alırken geri solunmasına neden 

olacak, vücudumuzdaki karbondioksit oranı artacak ve oksijen oranı azalacaktır. Vücudumuzda 

kan oksijen basıncının düşmesi nedeniyle dokuların oksijenlenmesi azalacak bu durum baş ağrısı, 

baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı gibi klinik belirtiler verecektir. Bu nedenle 

maske içerisindeki karbondioksit miktarının belli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda 

değiştirilmesi gerekmektedir.  

Bu projede amaç maske iç yüzeyinde gelişecek karbondioksit ve nem miktarını ölçerek, zarar 

verici miktara ulaştığında kullanıcıyı uyarmak ve maskenin olası zararlı etkilerinin önüne 

geçmenin yanı sıra maskenin koruyuculuğunu ve uygun süre kullanımını arttırarak maliyeti 

azaltmak, maskenin koruyuculuğunun azaldığı zaman değişimi için uyarmaktır. 
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Covid-19 pandemisiyle maske takmak zorunlu bir ihtiyaçtır ve hayat kurtarıcıdır. Ancak maske 

bir takım sağlık sorunları getirebilir veya fonksiyonelliğini kaybettiğinde zarar verici hale 

gelebilir. Bu nedenlerle maskeyi daha efektif kullanmak, uzun süre kullanımına bağlı sağlık 

sorunlarını engellemek ve maskenin fonksiyonlarını sağlama da çözüm olabilmesi için “Akıllı 

Maske” projesini bir ihtiyaç olarak düşünüp geliştirdik. 

 

Şekil 1) Prototip Modeli 

2)Problem/Sorun: 

İçinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde maske kullanımının önemi yadsınamaz. Maskenin 

doğru kullanımı ne kadar koruyucuysa yanlış kullanımı da bir o kadar tehlikelidir. 

Piyasadaki mevcut maskeler yapısı gereği soluk verirken tüm nefesimizi dış ortama tamamen 

atılmasını engellemektedir. Bunun sonucunda maskenin altında karbondioksit gazı birikmektedir. 

Maskeyi sürekli takmak maske içerisinde biriken karbondioksitin nefes alırken geri solunmasına 

neden olacak, vücudumuzdaki karbondioksit oranı artacak ve oksijen oranı azalacaktır. 

Vücudumuzda kan oksijen basıncının düşmesi nedeniyle dokuların oksijenlenmesi azalacak bu 

durum baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı gibi klinik belirtiler 

verecektir. Bu nedenle maske içerisindeki karbondioksit miktarının belli bir seviyenin üzerine 

çıkması durumunda değiştirilmesi gerekmektedir.  

Çok kullanımlı maskeler pahalı ve halkın bu maskeye ulaşması zor olduğu gibi koruyuculuk 

süresinin değişiklik göstermesi nedeni tercih edilmemektedir. Toplumdaki çoğu kişinin 

kullandığı tek kullanımlık maskelerin koruyuculuğunun ise bir süresi bulunmaktadır. Bu süre 

dolduğunda maske mutlaka değiştirilmelidir. Fakat bu süre kişiden kişiye değiştiği için kesin 

değildir. Dolayısıyla maske kullanan kişiler fark etmeden mikroorganizmaların çoğalması için 

uygun ortam oluşabilmektedir. Ayrıca kişi maske taktığı için rehavete kapılıp hijyen kurallarını 

aksatırsa koruyuculuğu kaybolan maske yüzünden enfekte olabilmektedir. Diğer yandan 

toplumun bir kısmının gereksiz yere sık maske değiştirmesi de maliyeti arttırmaktadır. Özellikle 
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hastanelerde çalışan personelin maskeyi daha efektif ve uygun kullanımı maliyeti düşüreceği gibi 

hastalığın yayılımını azaltacak ve sağlık çalışanlarına bulaşı azaltacaktır. 

3)Çözüm: 

Kullanılan maskelerin nefesimizin hepsini dışarı verememesi sebebiyle zaman geçtikçe 

nemlenmesi nedeni ve uzun süre aynı maskeyi kullanma sonucunda maskenin koruyuculuğunun 

kaybolması nedeniyle maskelerin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir.  

Değiştirilme zamanını kullanıcıya bildirmek amacıyla maske içerisine entegre edilecek mikro 

işlemci, nem sensörü, karbondioksit sensörü ve ledler montaj edilmiştir. 

Nem sensörü ve karbondioksit sensörü sürekli ölçüm yaparak merkezi işlemciyi bilgilendirmekte, 

maske içi karbondioksit ve nem seviyesi insan sağlığı için tehlikeli seviyelere çıktığında maske 

içerisindeki ledler renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmaktadır. Renk değişikliğini fark edemeyen 

kullanıcılar için sesli uyarı sistemi projemize eklenerek maskelerin daha efektif kullanılması 

sağlanarak maliyet ve hastalığın yayılımı azaltılarak, bulaşın azaltılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca sistemimizde kullanılan Bluetooth Modülü ve Cep Telefonu Uygulaması sayesinde 

kullanıcılar maskelerinin durumunu istedikleri zaman kontrol edebileceklerdir.  

4)Yöntem: 

Yukarıda konu edindiğimiz maske değişiklik zamanının kullanıcıya bildirilerek hastalığın 

yayılımını amaçladığımız bu önemli çalışmamızda; maske içerisine yerleştirdiğimiz sistemler 

sayesinde karbondioksit ve nem miktarı sürekli olarak ölçülerek, bu değerler belli bir değeri 

geçtiğinde sistemdeki led ve sesli uyarı mekanizmasının çalıştırılması sağlanacaktır. Kullanıcı 

veya etrafındaki insanlar renk değişimlerini gördüklerinde maskenin değişmesi gerektiğini 

algılayacaktır. Ayrıca sistemimizde kullandığımız Bluetooth Modülü ve telefonumuza yapmış 

olduğumuz uygulama sayesinde kullanıcılar maskenin durumunu merak ettiklerinde 

öğrenebileceklerdir. Yapmış olduğumuz sistem maskeden maskeye aktarılabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Tek kullanımlık değildir. 

Projemiz Arduino Uno mikro denetleyicisi, karbondioksit sensörü, nem sensörü, LED lambalar, 

Bluetooth Modülü ve sesli uyarıyı yapacak Buzzerdan oluşmaktadır. Kodların yazılıp mikro 

denetleyiciye yüklenmesi için Arduino İDE uygulaması kullanılacaktır. Bu aşamaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz: 

- Gerekli tasarımların yapılması. 

- Gerekli yazılımın oluşturulması. 

4.1) Gerekli Tasarımların Yapılması 

İlk olarak sistemin uygulanabilirliğini test etme amacıyla sistem devre tasarımı programı 

kullanılarak bilgisayar ortamında tasarlanmıştır. Çalışabilirliğin kontrol edilmesinden sonra 

bilgisayarda kurulan devre maske üzerine montaj yapılarak sistemin çalışması denenmiştir.  
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Şekil 2) Devre Şeması 

 

 

Şekil 3) Devre Şemasının Maskeye Aktarılması 

 

 

4.2) Gerekli Yazılımların Yapılması 

Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra kod yazma aşamasına geçilmiştir. Projemiz maskedeki 

karbondioksit sensörü ve nem sensöründen gelen verilerin okunarak gerekli analizlerin yapılması 

ardından sistemdeki led ışıkları ve sesli uyarının çalışması üzerine tasarlanmıştır. Ayrıca 



 

7 

 

sistemdeki Bluetooth Modülünden de istenildiği taktirde kullanıcı telefonundaki uygulamaya 

bağlanarak maske hakkında bilgi alabilecektir. Gerekli yazılımın oluşması 2 adımda 

gerçekleştirilmiştir. 

- Algoritmanın Oluşturulması 

- Kodların Yazılması 

4.2.1) Algoritmanın Oluşturulması 

Projemiz için aşağıdaki algoritma kullanılmıştır. 

1- Başla 

2- Sensör Verilerini Oku 

3- Sensör Verilerini Belirlenen Değerlerle Karşılaştır 

4- Belirlenen Değerler Aşılmışsa Işıklı ve Sesli Uyarı Ver 

5- Aşılmamışsa Adım 3’e Geri Dön 

6- Bitir 

4.2.2) Kodların Yazılması 

Algoritma ve akış şemasının oluşturulmasından sonra kod yazma aşamasına geçilmiştir. Kod 

yazmak için mikro denetleyici kodlamayı sağlayan Arduino İDE programı kullanılmıştır.  

 

Şekil 4) Kod Blokları 
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5)Yenilikçi/İnovatif Yönü: 

Günümüzde Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse herkes maske kullanmaktadır. Kullanılan 

maskeler çeşitlilik gösterse de genellersek kumaş maskeler, tek kullanımlık maskeler, çeşitli 

filtreler içeren maskeler ve teknolojik maskeler olarak gruplandırabiliriz. 

Kumaş maskelerin koruyuculuğu hala bir tartışma konusudur. Filtreli maskeler ise maliyetlerinin 

yüksek olması sebebiyle daha az tercih edilmektedir. Teknolojik maskelere ait birkaç örnek 

bulunmaktadır. Bu örnekler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Project Hazel akıllı maskesi; 

beklenmedik sağlık risklerine ve tek kullanımlık maskelerin çevresel sorunlarına karşı hijyen ve 

hazırlıklı olma konusundaki artan hassasiyete odaklanmaktadır. Başka bir örnek olan Social 

Mask ise mikro partiküllerin ve mikroorganizmaların kullanıcının solunum sistemine girmesini 

engelliyor ve bunların varlığını kullanıcıya bildiriyor. Fakat bahsettiğimiz maskeler fiyatları 

sebebiyle herkese hitap etmemektedir.  

Yukarıda bahsedilen üç tip maskeye ek olarak gündelik hayatta en çok kullanılan maske ise tek 

kullanımlık maskelerdir. Bununla beraber bu maskeler nemlendiğinde koruyuculuğunu 

kaybetmektedir. Ayrıca nemlenme süresi kişiden kişiye değiştiği gibi kullanıcının aktivitesine, 

ortam ve vücut ısısına, kişinin fiziksel aktivitesine göre değişiklik gösterdiği için kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Günümüzdeki hiçbir maske nem seviyesini ölçmemektedir. Ayrıca maskeler 

içinde karbondioksit biriktirmesi sebebiyle kullanıcıda baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, 

yorgunluk gibi klinik belirtilere yol açacaktır. Günümüzdeki maskeler karbondioksit miktarını da 

ölçmemektedir. Bizim tasarladığımız maske ise nem ve karbondioksit ölçümü yapmaktadır. Her 

iki ölçümü yapan bir maske ise bulunmamaktadır.  

6)Uygulanabilirlik 

COVID-19 salgınıyla mücadele başta olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu 

hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik tedbirlerin başında gelen doğru maske kullanımı, 

bulaşın önlenmesi bakımından hayati önem taşıyor. 

Solunum yolundan çıkan damlacık, öksürme, hapşırma ya da yakın temas sonucunda ağızdan, 

burundan ya da gözlerden giriş yapabilen koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer 

alan maskenin yanlış kullanımı, hastalığın yayılımına da davetiye çıkarıyor. 

Hastalığın yayılımını önlemek için doğru maske kullanmak hayati bir önem taşırken, maskenin 

ne zaman değiştirileceğinin kişiye doğru bir şekilde bildirilmesi hem hayatını hem de maskeye 

verilen maliyetin düşmesini sağlamaktadır.  

Yapmış olduğumuz prototip seri bir şekilde üretime geçildiğinde maliyetten de düşme 

gerçekleşecek olup, insanlar tüm maskelerinde tasarlamış olduğumuz prototipi kullanabilecektir.  

7)Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1) Maliyet Tablosu 
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Arduino Nano 54,64 

Nem Sensör 12,78 

CO2 Sensör 22,79 

Bluetooth 34,54 

Led  5 

Buzzer 5 

Toplam 134,75 

7.2) Proje Zaman Planlaması 

AYLAR 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X X X X    

Proje Malzemelerinin Temini     X X X  

Tasarımın Yapılması ve Veri 

Analizi 
     X X  

Proje Detay Raporunun 

Yazılması 
      X X 

8)Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Covid-19 pandemisi nedeniyle günümüzde neredeyse herkes maske kullanmaktadır. Maskeyi gün 

boyunca kullanmak zorunda kalan herkes hedef kitlemizi oluşturmaktadır, çünkü kullanıcılar 

maskenin nemlendiğini fark etmeyerek maskenin koruyuculuğunun devam ettiğini 

düşünmektedir. Bu durum kullanıcıyı rehavete sürükleyerek bulaş riskini artırmaktadır. 

Maske kullanımı özellikle sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi hastalığı olan ve maske 

kullanımının iş ya da sağlık sorunları nedeni ile elzem olan kişilerde hayati önem teşkil 

etmektedir. 

9)Riskler 

Tasarlayacağımız maske her ne kadar akıllı olsa da sonuç olarak tek kullanımlık bir maskelerin 

ömrünü uzatmak amaçlanmaktadır. Tek kullanımlık maskenin kullanım ömrü yapacağımız 

çalışmalar sayesinde uzasa da nihayetinde maske değiştirmelidir. Kullanıcı maskenin 

değiştirilmesi gerektiğini bilmediğinde kullandığı maske onu virüsten korumada yetersiz kalacak 
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ve geri solunan yüksek karbondioksitin zararlı etkileri görülecektir. Bu durumda maskenin 

kullanım kılavuzu hazırlanabilir ve özellikle maskenin değişmesi gerektiği belirtilebilir. 

Ayrıca aparat için kullanacağımız sistem her ne kadar basit bir sistem de olsa da maliyeti 

olacaktır. 

Kullanacağımız aparat tek kullanımlık olmayıp birden fazla kullanılacağı için zaman içinde 

senyörlerde ve devrede aksaklıklar olması muhtemeldir. Bu aksaklıklar ise basit kontroller ile 

çözülebilir. Ürünün ticari hale gelmesi durumunda garanti kapsamında belli süre içinde bakım 

için servise götürülmesi garanti şartlarına eklenebilir. Aparatın en fazla efektif olarak kaç kez 

kullanılabileceği kullanım kılavuzunda belirtilecektir. 
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https://www.arduinomedia.com/arduino-ile-dht11-sicaklik-ve-nem-sensoru-kullanimi/#:~:text=DHT11%2C%20ortamdaki%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20nemi,)%20%25%20cinsinden%20%C3%B6l%C3%A7mek%20i%C3%A7in%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r
https://pdf.direnc.net/upload/gravity-arduino-analog-karbondioksit-sensoru-co2-datasheet.pdf
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html

