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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz maden işçilerinin can sağlığı ve yaşam kalitelerini güvence altına almayı 

amaçlamaktadır. Bu projenin oluşmasında etkili olan olay ise SOMA301 kazasıdır. 

Çalışan işçilerin her an risk ve tehlike altında olmasını hedef alınarak günümüzde 

kullandığımız akıllı saatler şeklinde bir ürün tasarlanmaktadır.  

 

 
Şekil 1 SOMA301 Ölen Kişi Listesi 

 

Ürün içindeki küçük gaz sensörü sayesinde, insan vücudunu etkileyen seviyedeki gaz 

miktarı tespit edilecektir. Arduino ile bilgileri alan sistem, bilgiyi ekrana yansıtacak ve 

kişinin dikkatini çekerek bilgilendirecektir. Montaj kısmında ise ufak bir kasa içerisine 

Arduino’yu montaj ettikten sonra gaz sensörünü kasanın dış kısmına yerleştirdikten sonra 

jumper kablolar ile Arduino’ya bağlanılacaktır. LCD ekran, bilekliği kullanan kişinin 

rahat görebileceği bir şekilde kasaya montaj edilecektir. Kasanın üstünü ise saydam bir 

pleksi ile kapatılacak olup; bu şekilde devreler su, toz, sıcaklık, çarpma gibi faktörlerden 

etkilenmeyecektir. Ardından kasaya ise yanmayan sağlam bir kordon ile saat şekli 

verilecektir. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan durum insan sağlığının yer altında güvence 

altında olmamasıdır. Maden işçileri yer altında çalışırken işlerini yaptıkları sırada çeşitli 

problemler doğabiliyor, örneğin derinliğin 150 metreyi aşması insan sağlığı için olumsuz 

etki bırakabilir. Yerin altında kömür çıkarmak amacıyla derinlik arttırıldığında gaz 

sıkışması veya yoğunluğu diğer gazlardan ağır olan asal gazal yerin altına çöker ve kişinin 

bunu soluması durumunda olumsuz sonuçlar doğabilir.  

 

 
Şekil 2 Maden Ocağı ve İşçiler 

 

Günümüzde çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için sığınma odaları kurulur. Bu 

odalar sayesinde olası bir tehlikede kaçması sağlanır fakat kişi dalgın veya yorgun 

durumda olduğunda kendisine gönderilen uyarı mesajlarını almayabilir ve başına 

gelecekleri bilmediğinde gaz zehirlenmesinden ölebilir. Bu durumun olmaması için 

kişinin kolunda her nereye gidecek olursa olsun onunla olacak bileklik sayesinde kişi 

tehlikeyi algılayabilecek ve en yakın sığınma odasına kaçabilecektir. 

 

 

3. Çözüm  

Karşılaşılan en büyük problem insanların can sağlığının güvence altında olmamasıdır. 

İş koşullarında artan riskler de ölüm ile sonuçlanabilir. Madende çalışan işçilerin iş 

başındayken zarar almaması için tasarladığımız bu proje insanların ailelerinden uzak 

kalmamasını hayatlarına devam etmelerini ve çalıştıkları iş süresince kendi ev 

ekonomilerine ve devlet ekonomisine katkı sağlamayı devam ettirir. Daha da açıklamak 

gerekirse; 
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Güneş ışığının geçemediği karanlık madende çalışan insanlar sürekli yer altında 

olduklarından veya sürekli çalıştıklarından dolayı dalgın ve dikkatsiz bir ruh hali içinde 

olabileceklerdir. Kendilerine düşen ağır ve yorucu bu iş temposu yerin 150-250 metre 

altında devam etmektedir. Aniden gelişen bir gaz sızıntısı, asal gazların belirli bir noktada 

birikmesi insan için tehlikeli ve zehirleyici olacaktır. Sesin daha da ilerlemekte zorlandığı 

konumda işçiler kendilerine gelen sesli komutu -uyarıyı- alamayabilirler tam da bu 

noktada kişi için hayati olan saniyelerde bileklik gaz miktarını tehlikeli seviyede bulup 

titreşime uyarak kişinin dikkatini çekmeye çalışacaktır. 

 

 
Şekil 3 Arduino Kodlar ve 3D Çizimi 

 

4. Yöntem 

Çözümümüzü hayata geçirirken öncelikle ürünün kullanımını detaylı ve anlaşılır bir 

şekilde insanlara anlatmak olacaktır. Ürünün nasıl işlevleri olduğu, ürünün yapılışı 

sırasında kullanılmış kartlardan, devrelerden bilgi verilmesi ve daima kollarından 

çıkarılmaması hakkında bilgi verilecektir.  
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Şekil 4 Bağlantı Şeması 

 

Ürünümüz gazların yoğunluğu, açık ortamda yayılma hızı, renkli veya kokusuz oluşu 

durumlarından yararlanmıştır. Örneğin gazın özelliklerine göre bir sınıflandırma yaparak 

kişiyi bilgilendirmeye çalışan cihazımız ortamdaki zehirli gazların oranını hesaplayarak 

insanın hangi gaz oranında can sağlığını tehdit edecek kadar gaz tespit ettiğinde kişiyi 

uyaracaktır. Bu gazlardan biri ise karbondioksittir.  

 

Madenlerde izin verilen karbondioksit seviyesi 35 ppm’dir. OSHA tarafından 8 saatlik 

vardiyada müsaade edilen maksimum limit değerdir ve herhangi bir sağlık sorunu 

yaratmaz. Bu değer WHO tarafından 10 ppm olarak kabul edilmektedir. 800 ppm 45 

dakika maruz kalındığında halsizlik, bulantı ve sarsılma-kasılmalar,  2 saat maruz 

kalındığında bilinç ve şuur kaybı, 3 saat maruz kalındığında ise ölüm yaşanmaktadır. Ve 

biz de bu bilgilerden yola çıkarak bilekliği kullanan kişinin yeryüzüyle irtibat kuramadığı 

zaman bu gaz oranları hakkında bilgi edinemeyeceğinden bilinç ve şuur kaybına 

uğramadan maden alanını ölüm veya yaralanma olmadan terk etmesini sağlayacağız. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bizim projemizi diğer madende kullanılan gaz ölçüm cihazlarından farkı taşıma 

kullanım kolaylığı. Günümüzde madende kullanılan gaz sensörleri merkezi sistemdir, bu 

durumda bizim projemizin inovatif yönü her madenciye ait kolay taşınabilir bir gaz 

sensörü bulundurması.  

 

Piyasada gaz sensörleri elde taşımak içindir, madenciler yerin yükseklik olarak 

aşağıda olacakları için yapacakları iş yükü ağır olacaktır ve bilekliğin hafif ve ince olması 

gerekmektedir. Madende işçiler bu ürünü kullanırken etrafı su basma riski olacağı için 

bilekliğin su geçirmez olması sağlanacaktır ayrıca madenlerde kullanıma uygundur. 

Projemiz donanımsal olarak su, toz vb. etmen maddeleri kasadan geçirmemesi ve uzun 

ömürlü olması, projemizi diğer projelerden ayıran önemli özellikler arasındadır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizi hayata geçirirken basit ve ulaşılması kolay elektronik parçalardan 

yararlanacağız, tabii bu parçaları seçerken ürünün kalitesi ve dayanıklılığından ödün 

vermeyeceğiz. Ürünümüz, maden işçileri ve zehirli gazlara maruz kalan diğer meslekler 

için olduğundan bireysel kullanımlara uygun değildir. Buna ek olarak projemiz ticari bir 

ürün olarak kullanılabilir çünkü bizim ülkemiz dışında Afrika, Fransa, Avustralya, Kanada 

gibi ülkelerde madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir.  

 

Madencilik dışında diğer iş önlemleri gibi kullanımlarda tercih edilecektir yani inşaat 

alanlarında baret kullanılmasında, kaynak yapan insanların korunması için siperlik 

kullanılması gibi. Mesela mağara sporcularının yerin derinliklerindeki mağaralardaki gaz 

sızıntısını tespit etmesi gerekebilir. Bu durumda ürünümüzü kullanarak kendilerine önlem 

alabilirler.  Bu örnekler de bizim ürünümüzü ticari bir araca dönüştüren unsurlardandır. 

Ürünümüz gelişen teknoloji ile iç içe olduğundan ve ülkelerin maden sektöründe gelişme 

arzusundan dolayı ürünümüzün kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.  

 

 
Şekil 5 Baret Önemi 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

2022 YILI PROJE TAKVİMİ 

İş Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X X X X X  

Sensörlerin 

Belirlenmesi 
  X X X   

Yazılımın Oluşması    X X X X 

Test ve Ekipman 

Oluş. 
    X X X 

Proje Raporu     X X X 
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Maliyet Tablosu 

Parça ismi Fiyat 

Metan Gaz (CNG) Sensör Kartı - MQ-4 36,60 TL 

2x16 LCD Ekran 52,86 TL 

Yanıcı Gaz ve Sigara Dumanı Sensörü - 

MQ-2 
28,06 TL 

Hava Kalite Sensör Kartı - MQ-135 43,71 TL 

Arduino UNO R3 182,98 TL 

40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek M-F Jumper 

Kablo-200 mm  
18,91 TL 

5 mm Kırmızı Led Paketi - 10 Adet 4,07 TL 

1/4 W 0 R Direnç Paketi / Atlama Kablosu 

- 10 Adet 
1,02 TL 

Metal Kol Saat Kordon 91,50 TL 

1.0 MM 2pin konnektörü 3.7 V 500 mAh 

batarya 
69,92 TL 

Lg D610 G2 Mini Şarj Soket 55,65 TL 

TOPLAM MALİYET 585,28 TL 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Öncelikle projemizin asıl amacı Soma’da yaşanan ve 301 tane madenci vatandaşımızı 

kaybetmemizdir. Buna yönelik olarak asıl hedef kitlemiz madencilerdir. Fakat aynı 

şekilde birçok meslekte de kullanılabilir. Doğalgaz çalışanları ve itfaiye görevlileri de 

buna dahil olmaktadır. Ayrıca mağara sporcularını da zehirli gazlardan korumayı 

hedefliyoruz. 

 

 

 

9. Riskler 

Yapacağımız projeyi günlük hayata geçireceğimiz zaman pek çok etmen maddelere 

maruz kalacaktır. Bu etmen maddeler projemizi mekaniksel açıdan sorun yaşamasına ve 

ayrıca kullanım ömrünün kısalmasına yol açacaktır. 
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Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şunlardır;  

 Madenlerde oluşan toz ve benzeri etmenlerin devreye yapışıp kirlenmesine yol 

açacaktır ve bu da istenmeyen sorunlara yol açar. 

 Madenler yer altında olduğundan su kaynakları ve benzeri jeotermal gölleri 

barındırmaktadır. Bu, sularda bazen sızıntıya neden olur. Böyle bir durumda 

devreye veya herhangi bir parçasına geldiği zaman devrenin bozulmasına ya da 

çürümesine yol açacaktır. 

 Diğer bir etmen ise darbe ve kırılmalardır. Ürünümüzü kullanan madenci zor 

şartlar altında çalıştığından ve güç gerektiren alet ve edevatlar kullanmasından 

dolayı ürünü herhangi bir noktaya vurmasına karşın kırılabilir. 

 

 

  Ürünümüzü kullanan 

madenci zor şartlar altında 

çalıştığından ve güç 

gerektiren alet ve edevatlar 

kullanmasından dolayı ürünü 

herhangi bir noktaya 

vurmasına karşın kırılabilir. 

 Madenlerde oluşan toz ve 

benzeri etmenlerin 

devreye yapışıp 

kirlenmesine yol 

açacaktır ve bu da 

istenmeyen sorunlara yol 

açar. 

 

Madenler yer altında olduğundan 

su kaynakları ve benzeri jeotermal 

gölleri barındırmaktadır. Bu, 

sularda bazen sızıntıya neden olur. 

Böyle bir durumda devreye veya 

herhangi bir parçasına geldiği 

zaman devrenin bozulmasına ya 

da çürümesine yol açacaktır. 

  

 

YÜKSEK RİSK ORTA RİSK DÜŞÜK RİSK 

 

 

Bu sorunlara bulduğumuz çözümler; 

 

-Toz ve benzeri maddelere karşın bilekliğimizin kasasını sağlam bir şekilde izole ederek 

devreyi koruyacağız. 

-Suların aşındırmasına karşın yine kasayı su geçirmeyecek şekilde tasarlayacağız. 

-Darbe ve kırılmalara karşın ürünümüzde cam veya plastik kullanmayacağız. Bunlar 

yerine alüminyum bir kasa ve cam yerine ise pleksi (saydam plastik) kullanacağız. Ve bu 

sayede ürünümüzü daha dayanıklı kılacağız. 
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