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1.
Proje Özeti (Proje Tanımı)
İşverenin ve işçilerin sorumluklarını yerine getirmesiyle iş kazalarının önüne geçileceği
görüşünden hareketle işçinin baret, iş ayakkabısı, iş önlüğü, eldiven, emniyet kemeri gibi
ekipmanlarının kullanımının denetlenmesinin hayati bir önemi vardır. Projenin amacı, iş
yerlerinde kullanılan baretin içine düşük maliyet ile geliştirilip yerleştirilen akıllı bir sistem
sayesinde, çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve çalışma düzenlerini kontrol etmektir. Ayrıca
işçilerin çalışırken çeşitli sebeplerle bayılma gibi bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda
hareketsiz olduklarının sinyalini veren akıllı baretin iş sahalarında kullanılması önem
taşımaktadır. Projemizin prototip olarak tasarlanan modeli “Kivo-Can Güvenliği” adıyla 2020
yılında TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda teknolojik
tasarım proje alanında Bölge İkinciliği ödülü almıştır. “Kivo-Can Güvenliği” projemizin
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) katkılarıyla Ar-Ge çalışmalarına devam
edilmiştir. Baretin içerisinde kullanılan sistem elemanları daha ergonomik parçalarla
değiştirilmiş, kodlar güncellenmiştir.

Şekil 1. İstihbaret tasarım logomuz
İçerisine yerleştirilen akıllı sistem sayesinde hareketsiz kaldığında sinyal veren, haber ve bilgi
alma anlamıyla “istihbar” ve “baret” kelimelerinden yola çıkılarak “İstihbaret” adını
verdiğimiz baret tasarımında Arduino Nano klon ana işlemci, SW-420 titreşim sensörü, HC 06
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bluetooth modülü, gaz sensörü ve birleşimde lehimleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan
kodlamalarla birlikte çalışma eşitliği için SW-420 titreşim sensörü baretin hareket edip
etmediğini yani işçinin çalışıp çalışmadığını anlar. Bu sonuçlar işverene bluetooth vasıtasıyla
ulaşır. Akıllı sistem modülü baret içerisine monte edildikten sonra tasarım tamamlanmıştır.
Arduino kod yazılıp, derlenip kartın mikroişlemcisine yüklenmiş, istihbaret kullanıma hazır
hale getirilmiştir. Düşük maliyetle geliştirilen cihazın üretiminin başlanıp kullanımının
yaygınlaştırılması projenin temel hedefidir. Bu bağlamda ürünün logosu da tasarlanmıştır (Şekil
1). “Yaşlıların yakasına, öğrencilerin tokasına, bebeklerin emziğine Kivo-Can Güvenliği”
sloganıyla geliştirilen sistem takip ihtiyacı bulunan birçok alanda kullanılma imkanına sahiptir.
2.

Problem/Sorun:

İş yerlerinde gerçekleşen iş kazaları, küresel ölçekte çalışma hayatının önemli problem
alanlarından biridir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada her 15
saniyede 1 çalışan, her gün 6300 çalışan iş kazaları sonucu yaşamını yitirmektedir (ILO, 2019).
Ayrıca Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, her gün yaklaşık 3 çalışan iş
kazalarına bağlı olarak yaşamını kaybetmektedir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2020). Resmi
rakamlar içerisinde kayda alınmayan kazaların yer almadığı düşüncesinden yola çıkılarak
çalışma hayatında gerçekleşen kazalar, içki, uyuşturucu ve savaşlardan çok daha insanın
ölümüne neden olmaktadır. İş yerlerinde, iş kazalarına yol açan nedenlerin tespit edilmesi,
gerekli önlemlerin alınması güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması bakımından oldukça önem
taşımaktadır (Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011). Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
sunulduğunda iş kazalarının çoğunun önlenebilir olduğu düşünülmektedir. Baret kullanımı
düşen, sıçrayan malzemelere, çarpmalara, elektrik tehlikesine, kimyasal madde sıçramalarına
karşı çalışanları koruyucu göreve sahiptir. İnşaat işçileri, iskelelerde ve yerden yüksek çalışma
platformlarının üzerinde, altında veya yakınlarında yapılan işlerde, çelik köprüler, yapılar,
sütunlar, kulelerde ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalarda, tünellerde, madenlerde yapılan
çalışmalarda işçilerin baret kullanması zorunludur. İşçinin kişisel koruyucu donanımı
kullanmamasına ilişkin işin tehlike derecesine göre baret kullanmayan işçiler üç yazılı uyarıdan
sonra tazminat ödenmeden işveren tarafından işten çıkarılabilmektedir. Ayrıca bu sebeple işten
çıkarılan işçilere işsizlik maaşı da verilmemektedir (SGK, 2020).

Resim 1. Baret kullanımının önemini vurgulayan gazete haberlerinden bir örnek (Hürriyet,
2020)
Her geçen gün baret kullanılmamasına bağlı olarak iş kazaları sonucu işçi yaralanma ve ölüm
haberleriyle karşılaşılmaktadır (Resim 1). Fiziksel çevre şartları ve çalışma ortamı gibi
etkenlerden dolayı işçilerin karşılaşabilecekleri mesleki sağlık sorunlarının en aza
indirilebilmesi için yapılan çalışmalara uygun olarak çalışma güvenliği açısından son derece
önemli ekipmanlardan biri olan baretin kullanılmasını desteklemesi açısından proje oldukça
önem taşımaktadır. İş yerlerinde kullanılan baretlerin kullanılıp kullanılmadığını tespit etmenin
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zorluğunun yanı sıra, iş kazalarını anlık olarak takip etme ve erken müdahale edilmesini
sağlama, işçinin görev yerinde olup olmadığını tespit etme şeklinde nitelikleri
bulunmamaktadır. Çalışanların baret kullanmalarını teşvik etmek, baretleri sayesinde can
güvenliklerinin korunduğunun ve olası bir iş kazası sırasında anlık müdahalenin yapılacağının
farkında olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu gereksinimden yola çıkılarak baretler için
akıllı sistemlerin geliştirilmesi beklenmektedir.
3.

Çözüm

Madenlerde, inşaat sahalarında ve diğer endüstriyel alanlarda hem işçilerin sağlığını ve
güvenliğini sağlayan hem de yöneticiler için işlerin denetimini ve takibini kolaylaştıran bir
sistem gereklidir. Çalışanların zehirlenme, bayılma gibi herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları
durumunda hareketsiz olduklarının sinyalini veren istihbaret tasarımıyla çalışma sahalarının
gözden uzak yerlerinde meydana gelen iş kazalarına erken müdahale edilememesi sorununa
çözüm getirilecektir. Ayrıca projemiz sayesinde baret kullanımının akıllı bir sistem ile kontrol
edilebilir duruma gelmesi sağlanacaktır.
Projede Arduino Nano klon ana işlemci, SW-420 titreşim sensörü, HC 06 bluetooth modülü,
gaz sensörü olmak üzere çeşitli robotik malzemeler ve baret kullanılmıştır. Elektrik-elektronik,
bilgisayar-yazılım, fizik gibi alanlar başta olmak üzere mühendislik ve temel bilimlerde proje
çalışmalarını çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Arduino
mikrodenetleyici platform ile tasarlanan barete yerleştirilen SW-420 titreşim sensörünün içinde
demir bilye bulunmaktadır. Bilye elektriği ilettiği için sensör hareket ettiği zaman veya titrediği
zaman elektriğe göre bir ölçüm yapmaktadır. ATmega328P entegreli Arduino Nano klon
işlemci, neredeyse tüm elektrikli aletleri kodlamak için kullanılan düşük maliyetli
programlamadır. Çalışma eşitliği için SW-420 titreşim sensörü baretin hareket edip etmediğini
yani işçinin çalışıp çalışmadığını anlar. Şekil 2’de gösterildiği gibi HC-06 Bluetooth modülü
için eklenen kod sayesinde baretin hareketli veya hareketsiz olma durumu bize şekilde
bluetooth vasıtasıyla ulaşır.

Şekil 2. Çalışan sistemin telefonla uyumu
Baretin hareketsiz olduğu anlaşılınca üç farklı sorunu gösteren seçenekler karşımıza
çıkmaktadır. İşçi baretini takmamıştır, bareti taktığı halde çalışmıyordur veya bareketi takıp
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çalışma alanında bayılma gibi bir sağlık problemi yaşamaktadır. İşverenin telefonuna baretin
hareketsiz olduğunda gelen bildirim ile sorunun çözümü için hareket edilmesi beklenmektedir.
4.
Yöntem
İçerisine yerleştirilen akıllı sistem sayesinde hareketsiz kaldığında sinyal veren baret
tasarımında Arduino Nano (Klon) işlemci (Şekil 3), SW-420 titreşim sensörü (Şekil 4), HC 06
bluethooth modülü (Şekil 5), gaz sensörü (Şekil 6) ve 9V şarj edilebilir alkalin pil
kullanılmıştır.

Şekil 3. Arduino Nano (Klon)

Şekil 4. SW-420 Titreşim Sensörü

Şekil 5. HC 06 Bluethooth Modülü

Şekil 6. Gaz Sensörü

Şekil 7. Devrenin şematik gösterimi
Devrenin şematik gösteriminde kullanılan modüller ve bağlantı kabloları Şekil 7’de
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görülmektedir. Bağlantı kabloları gerekli noktalara lehimlenmiştir. Projede sistem geliştirme
sürecine dayalı olarak planlanan çalışma basamaklarına uygun olarak hazırlanmıştır. Projede
izlenen çalışma basamaklarından tasarımın iteratif olarak geliştirilmesi sürecinde baretin
içerisinde kullanılan sistem elemanları daha ergonomik parçalarla değiştirilmiş, kodlar
güncellenmiştir. Ön tasarımda kullanılan Arduino Uno ana işlemci, jumper kablolar baret
içerisinde kapladığı fazla alan açısından uygun görülmemiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Proje Geliştirme Süreci
Proje başlangıç aşamasında tek sensörlü olmasına karşın iyi bir ölçüm yapmaması üzerine
öncelikle sensörün alt kısmına yay konulması fikri gündeme gelmişti. Ancak baret içerisinde
yeterince alan olmaması sebebiyle iki sensör kullanılmıştır. İkinci sensör takıldıktan sonra proje
ana şeklini almıştır. Uzman görüşleri neticesinde baretin bilgisayara kablo ile bağlantılı olması
kullanım zorluğu oluşturacağı için kablosuz internet bağlantısı kullanılmasına karar verilmiştir.
Kablosuz internet bağlantısı modüllerinden nodeMCU modülü projeye yerleştirilmiştir.
Araştırmalar sonucunda bu modülün kullanılabilmesi için kablosuz internet kodları ana koda
eklenmiştir. Ancak istenen performans alınamamıştır. Kablosuz internet modülünün
maliyetinin yüksek olması ve kodlamaların zaman alıcı olması gerekçesiyle Bluetooth modülü
kullanılmasına karar verilmiştir. HC-06 Bluetooth modülüne örnek bir kod araştırılıp Bluetooth
satırları koda eklenmiştir. İlk denemede istenen performans sağlanmasıyla proje hazır konuma
gelmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Projenin Çalıştırılmaya Hazır Duruma Gelmesi
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Projenin çok sayıda işlemden geçmesiyle deforme olan iç malzemesinin değiştirilmiş, karton
yerine pla (plastik) kullanılması uygun görülmüştür. 3D yazıcı yardımıyla Tincercad ve Fusion
360 kullanılarak defalarca çizimler yapılmış, uygun iç malzeme oluşturulmuştur. Sıcak silikon
ile baretin içine yerleştirilmiştir.
5.
Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Mühendislik alanlarında yapılan projeler günlük hayatı kolaylaştıran buluşlar şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Ancak iş güvenliği konulu yapılan projelerin sayısı oldukça azdır. Yeni
projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi beklenmektedir. Ardunio kartları kullanılıp kodlama
oluşturularak işçinin düşme, bayılma durumlarını kontrol etmesi, gaz sızıntısına karşı uyarı
vermesi, yöneticinin kolaylıkla telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlarla işçinin kontrolünü
sağlaması ve sistemin sloganımızda belirttiğimiz üzere “yaşlıların yakasına, öğrencilerin
tokasına, bebeklerin emziğine” yerleştirilme özelliği ile birçok farklı alanda kullanma imkanı
vermesi geliştirilen tasarımın yenilikçi yönünü yansıtmaktadır. Ayrıca projemiz probleme
sunduğu çözüm yaklaşımının hem kablosuz ağların (bluetooth, wifi, vb.) kullanılması hem de
görüntüleme ara yüzlerinin cep telefonları ile eşlenebilmesi ve tarafımızdan geliştirilen
yazılımlar bakımından özgünlük arz etmektedir.
Her geçen gün baret kullanılmamasına bağlı olarak inşaatlarda, madenlerde, fabrikalarda
işçilerin iş kazası sonucunda yaralanma ve ölüm haberleri duyulmaktadır. İstihbaret tasarımının
önceliği işçilerin baret kullanmasını teşvik etmek ve yaygınlaştırmaktır. Yaygın kullanımı için
uygun maliyetli ve erişilebilir olmasına önem verilmiştir. Projemizle benzer ürünlerden farklı
olarak çözüm kapsamında kullanılan teknoloji bileşenlerinin (işlemci birimi ve sensörler)
uygun maliyetli ve erişilebilir olması konuya ilgi duyabilecek ya da bu çözümü başka alanlara
uygulayabilecekler kişiler için kolay erişilebilirlik sağlayacaktır.
6.

Uygulanabilirlik

İstihbaret tasarımı hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürebilir niteliktedir. Maliyetinin
düşük olması ve takip ihtiyacı bulunan durumlarda sistemin farklı eşyalara da monte edilebilme
özelliği en önemli avantajlarındandır. Yaygın kullanımında göz önünde bulundurulması
gereken mevcut riski HC 06'nın bluetooth mesafesinin yaklaşık 5 metre olmasıdır. Fakat proje
hayata geçirildiğinde büyük işletmelerde kullanılması sırasında daha güçlü bluetooth modülleri
entegre edilmesi önerilmektedir.
7.

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizin en güçlü yönlerinden biri düşük maliyetli olmasıdır. Piyasada benzer amaçlarla
üretilmiş cihazların teknik özelliklerine uygun olarak kullanılan malzemeleri açısından
tasarımımıza oranla yaklaşık 100 kat daha maliyetli olduğu tespit edilmiştir. Projemizin temel
hedefi düşük maliyetle baret kullanımının yaygınlaştırılması olduğundan maliyeti yüksek
malzemeler tercih edilmemiştir. Tablo 1’de Proje maliyet analizi şeklinde proje malzemeleri ve
fiyatları yer almaktadır.
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Tablo 1. Proje Maliyet Analizi
Arduino Nano
(Klon)

SW-420 Titreşim HC 06
Bluethooth
Sensörü
Modülü

MQ-2 Gaz 9V
Şarj Toplam
Sensörü
Edilebilir Pil

40 TL

5 TL

10 TL

30 TL

30 TL

115 TL

Projede izlenen çalışma basamakları analiz, tasarım, geliştirme, test ve uygulama şeklinde
verilmiştir. Çalışma basamaklarının zaman planlaması Tablo 2’de verilmiştir.
Analiz

Tasarım

Geliştirme

Test

Uygulama

Problem durumundan
yola çıkılarak proje
hedefinin belirlenmesi
(Temmuz 2020)

Tasarımın iteratif olarak
geliştirilmesi
(Eylül- Ekim 2020)

Arduino kodun
oluşturulup kartın
mikroişlemcisine
yüklenmesi
(Aralık 2020- Ocak
2021)

Proje için gerekli
Arduino nano işlemci,
elektronik devre
elemanları ve tasarım
malzemelerinin seçimi
(Temmuz- Ağustos 2020)
()

Proje malzemelerinin satın
alınması, malzemelerin
test edilmesi ve sistemin
oluşturulması
(Ekim-2020)

Sistemin baret içine
montajı
(Şubat 2021)

Şematik çizim ile proje
devresinin tasarlanması
(Ağustos 2020)

Tasarlanan elektronik
devrenin program ile
modellenmesi
(Kasım 2020)

Projenin çalıştırılması
(Şubat 2021)

Tablo 2. Projede izlenen çalışma basamakları ve zaman planlaması

8.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Baret kullanımının yasal bir zorunluluk olduğu madenlerde, inşaat sahalarında ve diğer
endüstriyel alanlarda çalışan işçiler ve işverenler projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Projemiz işçiler için hayati bir öneme sahip olan baret kullanımını teşvik edecek ve işverenin
işçiyi kolaylıkla takip edebilmesine imkan sağlayacaktır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
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sunulduğunda iş kazalarının çoğunun önlenebilir olduğu düşünülmektedir. Ayrıca geliştirilen
sistem baret dışında takip ihtiyacı bulunan kişiler için farklı eşyalara da yerleştirilebilme
özelliği ile geniş bir hedef kitlesine sahiptir.
9.

Riskler

İstihbaretin kullanımı sırasında oluşabilecek riskler ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Teknolojik
bir cihaz olduğundan elektronik ve sensör arızaları oluşabilir. Ancak arızalanan malzemeler
kolaylıkla temin edilebilecek niteliktedir. Kullanımı sırasında pilin şarjı bitebilir. Bu riskin
önüne geçmek için taşınabilir şarj istasyonları yapılabilir. Baretin hareketsiz olduğu anlaşılınca
üç farklı seçenek göz önünde bulundurulması gerekir. Bu seçenekler; “işçi baretini takmamıştır,
bareti taktığı halde çalışmıyordur veya bareti takıp çalışma alanında bayılma gibi bir sağlık
problemi yaşamaktadır” şeklinde belirtilmiştir. Sorun takip eden kişinin telefonuna “işçi
hareket etmiyor” şeklinde bildirimle ulaşır. Ancak hangi sorunla karşılaşıldığının takip eden
kişi tarafından anlaşılması beklenmektedir. Çözüm önerisi olarak sisteme wifi kamera takılıp
kişinin çalışma sahasını takibi sağlanabilir. Tasarım sırasında maliyet artıracağı için tercih
edilmemiştir.
Projenin yapımında kullanılan HC 06'nın bluetooth mesafesi 5 metre kadardır. Fakat proje
hayata geçirildiğinde büyük işletmelerde kullanılması sırasında daha güçlü bluetooth modülleri
entegre edilmesi önerilmektedir. Risklere bağlı olarak geliştirilen çözüm önerilerinin hayata
geçirilmesi durumunda öngörülemeyen şekilde zaman ve bütçe planlanmasında risklerle
karşılaşılabilir. Bu nedenle zamanlama haftalık yerine aylık planlama şeklinde yapılmıştır.
Bütçe yetersizliği riskine karşı ise yedek malzeme listesi de eklenebilir.
Risk puanlarına göre hangi riskin “düşük, orta ve yüksek” olacağı belirlenmiş, bu çerçevede
risk haritası oluşturulmuştur. Risk matrisine göre risk haritasında çok yüksek risk seviyesi
kırmızı, yüksek risk seviyesi turuncu, orta risk seviyesi sarı, düşük risk seviyesi açık yeşil ve
çok düşük risk seviyesi koyu yeşil renklerle gösterilmiştir. Risklerin renk kodları sayesinde,
riskin önem derecesinin anlaşılması amaçlanmıştır. Belirlenen risklere göre hazırlanan risk
matrisi Tablo 3’de, risklerin olasılık ve etki değerlerine göre hazırlanmış risk haritası ve risklere
oluşturulan çözüm önerileri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 3. İstihbaret Risk Matrisi

Olasılık

Olasılık x Etki

Etki
Yüksek (3)

Orta (2)

Düşük (1)

Yüksek (3)

Çok yüksek risk (9)

Yüksek risk (6)

Orta risk (3)

Orta (2)

Yüksek risk (6)

Orta risk (4)

Düşük risk (2)

Düşük (1)

Orta risk (3)

Düşük risk (2)

Çok düşük risk (1)
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Risk

Riskin ortaya
çıkma olasılığı

Riskin
gerçekleşmesi
durumunda
yapacağı etki

1

1

2

3

X

Elektronik ve
sensör arızaları

2

3

X

X

Risk Çözüm önerileri
puanı
(B Planı)

X

4

Yedek malzeme
temini

2

Taşınabilir şarj
istasyonları
kullanılması

Pil şarjının bitmesi
X

Hareketsizlik
sebebi tespiti
yapılamaması

X

9
Wifi kamera ekleme

X

Kapsama alanı
yetersizliği
X

X

6

Daha güçlü bluetooth
modülleri ekleme

X

3

Suya ve darbeye
dayanıklı
malzemelerle
destekleme

4

Yedek malzeme fiyat
listesi oluşturma

Su veya darbe
alması
Risklere karşı bütçe
yetersizliği

X

X

Tablo 4. Risklerin olasılık-etki değerlerine göre hazırlanmış risk haritası ve çözüm önerileri
10.
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