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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye’de solunum sistemi kaynaklı ölümler üçüncü sıradadır ve bu ölümlerin yarısı KOAH 

nedeniyle olmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 6 milyon KOAH hastası bulunmaktadır. KOAH 

tanısı konulan kişilerin soluduğu havanın temiz olması hastalığın seyri için çok önemlidir. 

Hastalığın seyrini etkileyen, hatta ölümlere neden olan ataklardan korunmak için nefes yoluyla 

alınan ilaç tedavilerinin de düzgün uygulanması gerekir. Solunum yetmezliği olan KOAH’lı 

hastalarda evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç olabilmektedir. Bu cihazlar 

maliyetlidir. Bu sebeple her bütçeye uygun olmayabilir. Ayrıca bu cihazların akıllı bir sistemi 

yoktur. Bizler sürekli tedirgin olan hastalarımız için taşınabilir bir hava temizleme cihazı 

yapmaya karar verdik. NEFES cihazımız, oksijen seviyesinin düştüğünü otomatik olarak algılar 

ve havalandırma sistemini otomatik olarak devreye sokar. Dışarıdan içeriye hava akışı 

sağlanırken nemlendirme sisteminden geçer ve hava yumuşatılır. Oksijen seviyesi risk 

oluşturabilecek şekilde düştüğünde hoparlör uyarı sistemi devreye girer ve olası bir kötü 

duruma karşı hastanın işini kolaylaştırmak için ilaç haznesinde İNHALER ilacını hazır bekletir. 

Ayrıca tüm oksijen, nem ve sıcaklık verilerinin istatistiklerini hafızasında tutacak ve anlık 

gösterecektir. Ekstradan acil yardım kısmı vardır. Bu değer yükseldikçe odadaki durumun 

ciddiyeti kontrol edilecektir. Gerekli durumlarda sağlık çalışanlarının ya da aile bireylerine 

kolaylık sağlayacaktır. Projemiz Arduino IDE dilinde yazılmaya başlanmış olup, mikroişlemci 

olarak Deneyap Kart tercih edilmiştir.  Elektronik aksam kurulumu için, nem sensörü, LCD 

ekran, buzzer, MQ 135 hava kalitesi ölçüm sensörü ile diğer yardımcı devre elemanları 

kullanılacaktır. Tüm donanımı Tinkercad programı üzerinden çizilmektedir. Prototip için 

gerekli olan donanımsal parçalar Deneyap atölyemizde bulunan Zaxe marka 3D yazıcıdan 

basılacaktır.  

 
Resim 1 : Projemizin 3D Çizim  Hali 

2. Problem/Sorun: 

Havaların soğuması KOAH’lılar için alarm demektir. Havaların soğuması ile birlikte akut 

alevlenme atakları ile hastane ve yoğun bakım ünitelerine yatan KOAH’lı hastaların önemli bir 

kısmı tekrar evine dönememektedir. 
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Dünyada 600 milyon, Türkiye’de ise 6 milyon KOAH hastasının bulunduğuna dikkat çeken 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baykal Ertürk, “Sonbahar ve kış ayları KOAH hastaları için 

yaprak dökümü” olduğunu belirtmektedir. Bu hastalar odadaki oksijen ve nem seviyesi 

düştüğünde nefes almakta zorlanmakta, hatta müdahale edilmez ise atak geçirmektedirler.   

Ekstradan Covid 19 pek çok bireyin akciğerlerinde hasar bırakmıştır. Bu hasar, nefes darlığı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu anda bu hastalık için hastanelerde tedavi yöntemleri vardır 

ama maliyetli oluşu ve hastane yoğunluğunu artırması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Son 

dönemde Konya’da “Rievent” isminde basınçlı solunum cihazı üretimi yapılarak evde hastalara 

oksijen takviyesi yapılmaya başlanacağı duyurulmuştur.(Bkz: https://bit.ly/2StRy1g)  Bu ürün 

test aşamasındadır ve TUBİTAK destekli bir mühendislik ürünüdür Buna rağmen obez 

hastalardan sonuç almaya yeterli gelmemiştir. Ayrıca bu maliyetli bir ürün olacağından her 

bireyin ulaşım imkânı olmayabilir. Aynı zamanda sadece oksijen desteği sağlamaktadır. Bu 

hastaların tek sorunu oksijen değildir. Hava sıcaklık değerleri de atak tetikleyen bir durumdur. 

Hastalar için en büyük hasar ilk 5 yılda olduğu bilgisine ulaştık. Bizler de tüm bu durumları 

göz önüne alarak, hastalığı çok ileri seviyelere taşınmamış hastalar için evde uygun bütçeli, 

taşınabilir ve fonksiyonel bir cihaz geliştirmeye karar verdik. 

 

   
Resim 2: Problem Durumumuzu Destekleyen Haberler 

3. Çözüm  

KOAH hastalarının bulunduğu ortamlarda havanın nem ve oksijen seviyesinin dengede 

kalması çok önemlidir. Kuruyan veya karbondioksit miktarı fazla olan ortamlar hastalarda 

tıkanma gibi sorunlar meydana getirmektedir. Bu durumlar gözle görülmediği için bazen 

müdahalede geç kalınmaktadır. Bizler bu değerleri Resim 1’deki akıllı sistemimiz ile sürekli 

okutup, EEPROM hafızada tutacağız. Aynı zamanda değerler kritik seviyelere dayandığında 

sensörler yardımıyla sesli/görüntülü uyarları devreye sokacağız. Örneğin; karbondioksit 

seviyesi yükseldiğinde havalandırma sistemimiz aktifleşecek, ortam nem değeri düştüğünde 

su destekli hava yumuşatma sistemi devreye girerek sirkülasyon yoluyla hastanın daha rahat 

nefes alması sağlanacaktır. Hastanın kriz geçirme ihtimaline karşı İNHALER ilaç haznesinden 

çıkarak, hazırda bekletilecektir. Bu da hastanın ilaç aramakla zaman kaybetmemesini 

sağlayacaktır. Toplumumuzda bu hastalık çok fazla görüldüğünden ve yaşam kalitelerini 

düştüğünden onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacaklardır. 

https://bit.ly/2StRy1g
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Resim 3: Proje Algoritmamız 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Resim 4: Proje Ekranımız ve Hava Sirkülasyon Sistemimiz 
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4. Yöntem 

Projemizi taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlayacağımız için  çizimini Tinkercad programında 

3D olarak yaptık. Prototipleme için atölyemizdeki Zaxe 3D yazıcıdan proje donanım 

baskımızı alacağız. PLA filamentten alacağımız baskı içerisine elektronik aksamımızı monte 

edeceğiz. Elektronik aksamda mikroişlemci olarak Deneyap Kart,  havanın yumuşaklığını ve 

nem düzeyi ve hava sıcaklık durumu için DHT 11 sıcaklık ve nem sensörü, hava kalitesi 

ölçümü için MQ 135 sensörü, havalandırma işlemi için fan, fanın dönm esi için motor, sesli 

uyarılar için buzzer, bilgi mesajları için LCD Ekran, verileri hafızada tutmak için EEPROM 

bellek ve diğer yardımcı devre elemanlarını kullanacağız. Sistemimizi temel olarak anlık 

veriler ile kontrol edecek, veriler sınırları aştığında uyarı verecek, riski durumlarda hava 

sirkülasyon sistemi devreye girerek kötü hava filtrelenecek. Fanlar aracılığıyla sirkülasyon 

sağlanıp, içerideki hava kalitesi yükseltilecektir. Tüm bu işlemleri evin dışarıya bağlantısı olan 

cihazımız yapacaktır. Bize kolaylık sağlaması açısından   Projemizi Arduino IDE üzerinden 

kodlamaya başladık.  Prototipleme işlemi tamamlandıktan sonra KOAH hastaları ya da nefes 

darlığı çeken hastalar ile test edip, ihtiyaç duyulursa düzenlemeler yaparak projenin son halini 

vereceğiz. Festival alanına çalışır vaziyette ki prototipimiz ile geleceğiz. 

 

 
Resim 5 : Projemizin Elektronik Devre Şeması 
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Resim 6: Örnek Proje Kodlarımız 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde Astım ve KOAH gibi iki önemli hastalığın nitelikli izlemini hedefleyen “GARD” 

projesi hem bakanlık hem de hekimler ile benimsenmekte, çeşitli dokümanlar ile bu sürece 

destek verilmektedir. Ek olarak Konya’da “Rievent” isminde basınçlı solunum cihazı üretimi 

yapılarak evde hastalara oksijen takviyesi yapılmaya başlanacağı duyurulmuştur. Aslında bu 

projeler daha çok ileri seviye hastalar için uygundur. Kullanılması gereken medikal tip solunum 

cihazları her bütçeye uymadığından ve kolay erişilebilir olmadığından, GARD ve RIEVENT 

projesinden de güç alarak, herkesin kullanımına uygun ve işlevsel olan akıllı bir NEFES 

cihazımızı geliştirdik. Taşınabilir özelliği ile her yerde ve her zaman sağlığı korumasının yanı 

sıra sosyal ilişkileri güçlendirme ve yaşam kalitesini artırma konularında da fayda sağlayacak 

nitelikte olan, özgün bir projeye imza attık. Projenin 3D tasarımını Tinkercad programından 

hazırladık.  Projemiz, henüz ortaokul çağında olup bilime meraklı ve milli teknolojimizin 

gelişmesine katkı sağlayacak olan bizler tarafından hazırlanacak, yerli millî imkânlar 

doğrultusunda yapılacak ve milletimizin hizmetine sunulacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz  öncelikle prototip olarak hayata geçirilecektir. Ev tipi olması ve bu hastalığın çok 

yaygın olarak görünmesi tercih edilme sebebi olacaktı. Bizler artık evlerimizde çok fazla 

teknolojik cihazı kullanmaya alışkın olduğumuzdan herhangi bir adaptasyon sorunu 

yaşanmayacaktır. Uygulanabilir olduğunda insanların güvenini kazanmak için bir süre 

beklememiz gerekebilir. Çünkü söz konusu sağlık olduğunda haklı olarak hassasiyetler 

artmaktadır. Gerekli bilgilendirmeler, reklam çalışmaları ve alan uzmanı doktorlar ile 

görüşmeler sağlanarak iş birliği ile proje ayakta tutulmalıdır. Güvenirliği kanıtlandığı andan 

itibaren ticari bir ürüne dönüştürebilme potansiyeline sahiptir. Bunun için de biyomedikal 

şirketler ile protokoller imzalanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet tablosunda yazdığımız tüm harcamalar projemizin PDR aşamasını geçmesi halinde 

yapılacaktır. Prototip tasarım olacağından maliyet düşük olacaktır.  

ÜRÜN ADET FİYAT 

Filament 1/10 20 TL 

DC Motor 2 16 TL 

Fan 2 15  TL 

MQ 135 Hava Kalitesi Ölçüm Sensörü 1 18 TL 

DHT 11 Isı ve Nem Sensörü 5 12 TL 

Deneyap Kart Seti 1 195 TL 

Jumper Kablo 1 1 TL 

LCD ekran 1.8 Inc 1 14 TL 

TOPLAM 0 291 TL 

 

 

 

NİSAN

• Literatür Taraması

• ÖDR Raporunun Gönderilmesi

• NEFES PROJESİ çin ARDUINO IDE Yazılımına Çalışılması

MAYIS

• ÖDR Sonuçlarındaki Hakem Yorumlarının Gözden Geçirilmesi, Gerekli Eklemelerin Yapılması

• PDR Hazırlığına Başlanması

• 3D Çizimlerin Yapılması
• Deneyap Kart Kurulumunun Yapılması 

HAZİRAN

• Seçilen Yazılımın & Kartın Projeye Uygunluk Testlerinin Yapılması

• 3D Baskıların Alınması 

• Protatipin Hazırlanması
• Risklerin Hesaplanması Ve Değerlendirilmesi

• Kullanıcı Deneyimi İle Son Kontrollerin Yapılması

• Proje Detay Raporunun Gönderilmesi

TEMMUZ

• Protatipte iyileştirme ve Geliştirmelerin Yapılması

• Yüksek Hassasiyetli Protatip oluşturulması.
• Biyomedikal Şirketlerle Görüşülmesi

AĞUSTOS

• Proje Tanıtım Çalışmalarının Yapılması

• Teknofest Sunumuna Hazırlık
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz, KOAH teşhisi konsun/ konulmasın nefes darlığı çeken, yakın zamanda Covid 

geçirmiş olanlar ve hastalık derecesi çok ileri seviye olmayan tüm bireylerdir. Bu kitleyi 

seçmemizin öncelikli sebebi, hastalığa sahip olan 1. Derece yakınlarımızın çektikleri sıkıntılara 

şahit oluşumuzdur. Diğer bir sebebi ise KOAH’lı kişilerle yaptığımız görüşmeler sonrasında 

insanların yaşam kalitesinin düştüğünü ve sosyal ilişkilerinin bozulduğunu fark etmemizdir.  

 

9. Riskler 

 
Tablo 1 : Olasılık Etki Matrisi 

 
Tablo 2 : Risk Planlaması ve Olası Risklere Yönelik B Planlarımız 

 
Tablo 3 : İş Paketleri Süreç Tablosu 
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