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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarihin her döneminde afetler yaşandığı bilinmektedir. Afetler deprem, sel… gibi doğal 

kaynaklı olabileceği gibi, yangın, uçak kazası gibi insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak da 

ortaya çıkabilmektedir. Projemizde öncelikle afet ve afet ile ilgili çalışanların sağlık 

durumları ele alınarak sağlanabilecek güvenlik türleri üzerinde durulmuştur. 

                  Günümüzde insan kaynaklı çok fazla afet yaşanmaktadır. Deprem, sel ve diğer doğal 

afetlerin toplamından daha fazla insanın yangınlarda öldüğü görülmektedir. Özellikle insan 

kaynaklı çıkan yangınlarda kurtarmaya giden arama kurtarma ve itfaiye ekipleri de çok zarar 

görmektedir.  

Arama kurtarma Ekiplerinin de olumsuz etkilenmemesi için geliştirilen oksijen sensörlü 

giysiyle, ekipten birinin bulunduğu ortamda mevcut oksijen seviyesi olması gereken miktarın 

altına düştüğünde uyarı verecek ve ilk önce ekipteki o kişiye müdahalede bulunulacak. 

Oksijen sensörlü giyside öncelikli olarak zemininde yanmaz giysi kullanılacaktır. Daha sonra 

göğüs kısmına birer adet ve sırt kısmına birer adet yerleştirilmiş, ortamdaki oksijen miktarını 

ölçen sensörle kurtarma ekibindeki çalışanın durumu komuta merkezinden takip edilecektir. 

Sensörlerin bağlı olduğu, wifi modülü eklenmiş olan ardunio erişim noktasına verileri 

gönderecektir. Ardunio ile komuta merkezi arasında iletişim erişim noktasında sağlanacaktır. 

Oksijen sensörü ortamda bulunan oksijen miktarı olması gerekenin altına düştüğünde yapılan 

kodlama ile ara cihazda oranı görülecektir ve kurtarma ekibindeki bu kişi uyarılarak 

ortamdan geri çekilecektir. Böylelikle afet kurtarma ekibinin güvenliğini sağlamış olacaktır. 

 

2.Problem/Sorun: 

Afetler, önemli sayıda insanın savunmasız oldukları büyük olaylara maruz kaldığında 

ortaya çıkan, yaralanma ve yaşam kaybına neden olan, genellikle mülk ve geçim kaynaklarına 

da zarar veren olaylardır. İnsan yaşamındaki teknolojik gelişmeler arttıkça, kuraklık ve sel 

gibi geleneksel doğal afetlerin verdiği zarar azalmıştır, fakat bunun aksine, hem ani hem de 

uzun vadeli insan kaynaklı felaketler artmıştır. Yangınlar,  Nükleer felaketler, petrol sızıntıları 

gibi insan kaynaklı felaketler, bunlardan bazılarıdır. 

  Birçok insan ve itfaiye çalışanı yangın sırasında oluşan yanıklardan ve dumandan 

boğularak hayatını kaybedebilir. (Resim 1)En riskli faaliyetlerinden biri itfaiye hizmetleridir. 

İtfaiye hizmetlerinde en riskli faaliyetler olaylara müdahale esnasında yapılmaktadır. Riski 

yüksek çalışmaları yapanlar öncelikle ve daha yüksek güvenlikle korunmalıdırlar. Bu nedenle 

İtfaiyecilere gerekli kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, itfaiyeciler de bunları 

kuşanmadan faaliyet yapmamalıdır.  
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Resim.1.İtfaiye Görevlilerinin Görev Başında Ölüm Nedenleri Oranı 

3.Çözüm  

Çalışma hayatında ve sosyal hayatta önemli bir yere sahip olan itfaiye çalışanları, görev 

süreçlerinde canlı yaşamlarını kurtarmayı temel amaç edinmiş kimselerdir. Bu amaç 

doğrultusunda kendi canlarını da tehlikeye atmaktadırlar. Bu tehlikenin en az seviyeye 

indirilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılması ve çözüm önerilerinde bulunulması 

önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte en uygun kişisel koruyucu donanım 

seçilmeli ve kullanımı konusunda gerekli eğitimler verilmelidir. 

Oksijen sensörlü giysiyi giymiş olan personelin bulunduğu ortamdaki oksijen belli 

aralıklarla kontrol edilerek ekibin sağlık durumu güvende tutulacak ve ekibin güvenli bir 

şekilde kurtarma koordinasyonunu gerçekleştirmesi sağlanacaktır. (Resim 1)Hayati durumu 

tehlikede olanlar iyileşme bölümüne alınacaktır. Hayati tehlikesi olmayan ekip üyeleri kontrol 

edilmeye devam edilerek görevlerini sürdürmeleri sağlanacaktır. (Şema1) 

 
    Resim.1.Proje Prototipi 
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                                                            Şema. 1.Çözüm Algoritması 

4.Yöntem 

Geliştirilen prototip, akıllı algılama birimi ve komuta kontrol birimi olmak üzere iki 

kısımdan oluşmaktadır.  Akıllı algılama birimi elektronik donanım ve sensörlerden oluşan 

akıllı giysidir. Ortamdaki oksijen miktarına ait verileri kablosuz iletişimle komuta kontrol 

birimine iletmektedir.  Elektronik devreler kıyafetin iç astarına yerleştirilecektir.  

Komuta kontrol birimi kurtarma sürecini yöneten arama kurtarma ekip amiri 

tarafından kullanılan birimdir.  Komuta kontrol birimi dış ortam erişim noktası ve ara 

cihazdan oluşmaktadır. Ara cihazda oksijen sensör verilerinin durumunu görüntüleyen 

yazılım çalışmaktadır. Resim 2’de tasarıma ait prototip ve Resim 3’de kontrol birimi şeması 

görülmektedir. 

 
Resim.2.Proje Prototipi 
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 Resim.3. Kontrol Birimi Şeması 

 

Sistem öncelikle bir kontrol işlemi ile sistemde bulunan donanımları denetler.  İnternet 

ağına bağlantı yapılır. Sensörden değerler okunur.  Tüm kısımlar için önceden belirlenen sınır 

değerlere göre tehlike şartlarının oluşup oluşmadığı tespit edilir.  Eğer problem varsa uyarı 

mesajı üretilir. Süreç içerisinde kontrol merkezinden veri talebi gelmektedir. Tüm 

sensörlerden elde edilen veriler istemciye kodlanarak gönderilir.  

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu projede geliştirilen prototip akıllı giysinin başlıca özelliği, gaz sensörlerinden 

aldığı hava örneğinde oksijen seviyesini tespit etmesidir. Ayrıca, ortamdaki oksijen miktarına 

ait verileri kablosuz yöntemle ileten, uyarı veren elektronik donanım ve yazılım özelliklerine 

de sahiptir. Bu özellikleri sayesinde afet bölgesinde keşif ve müdahalenin planlanması 

aşamasında kullanılacak olan bu giysi kurtarma operasyonunun etkin ve güvenilir olmasını 

sağlar. Piyasadaki ürünler sadece yanmaz özellikte olan giysilerdir. Oksigiysi ise sadece 

itfaiyecilik alanında değil çok daha geniş bir yelpazede kullanılacak bir üründür. 

 

6.Uygulanabilirlik  

Bu proje arama kurtarma sürecindeki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilmiştir.  

Proje ilk önce itfaiyecilere eğitim verilerek kullandırılmaya başlanabilir. Komuta 

bölümündeki personelinde ayrıca eğitim alması gerekmektedir. Ticari bir ürüne kısa sürede 

aynı zamanda düşük bir maliyetle dönüştürülebilir. Yerli firmalardan yerli ürünler alınarak 

yapılırsa baştan sona bize ait bir ürün ortaya çıkar bu da yerli ve milli teknoloji demektir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda geliştirdiğimiz sisteme benzer bir projeye 

rastlanmamıştır. Patente konu olması beklenmektedir. Proje ürünümüzün benzeri piyasada 

bulunmamaktadır. 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi 1000-1500 TL aralığındadır. Projenin malzemelerini yerli 

ürünlerden seçildiğinde ve TL bazında alındığında daha az bir maliyetle tamamlamış olacaktır. 

Proje için alev almaz ceket (550 TL) , oksijen sensörü (350 TL) , modül wifi  (60 TL) , su 

geçirmez kablo 50 cm (7 TL) ve ardunio mega 2560 (85 TL) kullanılacaktır. Piyasada ürünün 

benzeri bulunmamaktadır. 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemiz öncelikli olarak itfaiye görevlileri için tasarlanmıştır. Belediyeler, Afet yardım 

ve acil durum kurtarma ekiplerinin de zaman zaman ihtiyaç duyabilecekleri bir ürün olacağı 

düşünülmektedir. Problemi yaşayanlar yangın söndürme mahallinde ön saflarda yer alan 

ekiplerimiz. 

 

9.Riskler 

  Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan biri sensörlerin geç ölçüm yapması 

olabilir. Ayrıca sadece oksijen ölçümü yapıldığından diğer hangi tehlikeli gazlara maruz 

kalındığını görülememektedir. Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlerden biri 

personele yeterli eğitimin verilmemesi buna bağlı yaşanacak koordinasyon problemleri olabilir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik olarak alınacak tedbir ölçümleri 

çok sık aralıklarla yapmak olabilir.  

 

 
  Tablo.1.Proje Zaman Çizelgesi 
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Tablo.2.Proje Bütçe Tablosu 

10.Proje Ekibi 

Takım Lideri: Haluk Hürkan EMRAĞ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Zeynep Aslı ALBOĞA DANIŞMAN  NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

SINIF 

ÖĞRETMENİ 

Haluk Hürkan EMRAĞ TAKIM LİDERİ NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

Gökalp ERDOĞAN ÖĞRENCİ TAKIM 

ÜYESİ 

NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

Beren BALSU ÖĞRENCİ TAKIM 

ÜYESİ 

NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

Batuhan Murat POLAT ÖĞRENCİ TAKIM 

ÜYESİ 

NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

Ahmet Bilal DURUCU ÖĞRENCİ TAKIM 

ÜYESİ 

NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

Nas BENLİER ÖĞRENCİ TAKIM 

ÜYESİ 

NURAY TUNCAY 

KARA BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

3. Sınıf 

     Tablo.3.Proje Ekip Tablosu 

 

Her 
Bunun 

ve diğer 

çalışma 

sayfalar

ının 

başlığını 

özelleştir

mek için 

sağdaki 

hücreye 

Etkinlik 

Adı girin.
Toplam 

Giderler 
Toplam Giderler

Dekoras

yonlar 

Giderleri
Sütun1 Tahmini Fiili

ALEV ALMAZ CEKET 500,00 ₺ 550,00 ₺

OKSİJEN SENSÖRÜ 300,00 ₺ 350,00 ₺

WİFİ MODÜLÜ 50,00 ₺ 60,00 ₺

SU GEÇİRMEZ KABLO 5,00 ₺ 7,00 ₺

ARDUNİO MEGA 2560 80,00 ₺ 85,00 ₺

Toplam 935,00 ₺ 1.052,00 ₺

Proje Bütçesi: 

OKSİGİYSİ
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