
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: AFET YÖNETİMİ 

 

PROJE ADI:  “UKE EMERGENCY PROTECTION” 

 

TAKIM ADI: UZAKTAN KONTROL EKİBİ 

 

BAŞVURU ID: 74588 

 

TAKIM SEVİYESİ: ORTAOKUL 
 

 



2 

 

İÇİNDEKİLER 

 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ ..................................................................................... 1 

PROJE ADI:  “UKE EMERGENCY PROTECTION” .................................................................................... 1 

1. Proje Özeti  ................................................................................................................................................... 3 

2. Problem/Sorun .............................................................................................................................................. 3 

3. Çözüm .......................................................................................................................................................... 4 

4. Kullanılacak Yöntem .................................................................................................................................... 7 

4.1. Mekanik Aksam ve Malzemeler ............................................................................................................ 7 

4.2. Yazılım Aşaması ve Kod Bilgileri......................................................................................................... 8 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ............................................................................................................................. 9 

6. Uygulanabilirlik ............................................................................................................................................ 9 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .............................................................................................. 9 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) ................................................................................................. 10 

9. Riskler ........................................................................................................................................................ 10 

10. Kaynaklar ................................................................................................................................................. 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti   

21.yy’da yenilikçi teknolojiler ile çağımız iletişim alanında daha önce hiç görmediği bir 

gelişme düzeyine ulaşmıştır. Uzaktan algılama ve sensör sistemlerinin hayatımıza girmesiyle 

nesneler birbirleri ile haberleşmeye başlamış yapay zeka ve zihin üzerine çalışmalar hız 

kazanmıştır.Böyle bir yüzyılda bu teknolojilerin giyilebilir sistemler üzerine entegre edilmesi 

kaçınılmazdır. 

Doğal afetler ise insanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar ve toplumsal bunalımlardan daha 

fazla kayıplara neden olmuştur. Bu projede afetler sırasında kaybolan, riskli işlerde çalışan veya 

hasta,yaşlı ve çocukların kaybolmalarının önüne geçilmesi için uzaktan algılama sistemi ve belirli 

sensörlerle donatılmış UKE Mont tasarlanmıştır. Mont üzerinde yer alan sıcaklık sensörü GPS ve 

Bluetooht ile kişinin bulunduğu yer tespit edilerek apinventer apk yazılım üzerinden bilgiler anlık 

cep telefonuna iletilmektedir.Yapılan çalışmanın daha az maaliyetli olması için bluetooht sistem 

kullanılmıştır. UKE Mont’u giyen kişiye ulaşılabilmesi için olay yeri araszi taraması önemlidir. 

Acak gerekirse GSM modülü ile aynı uygulama kullanılabilmekte ve  UKE Montu giyen kişi her 

nerede olursa olsun cep telefonundan takip edilebilmektedir. Ayrıca proje geliştirilerek üzerine farklı 

sesnsör sistemleri eklenerek kişinin kaybolduğu yerin tespit edilmesinin yanında örneğin basınç 

sensörü ile donatılarak iztenirse göçük altında kalmış olan kişinin üzerinde ki yük miktarıda 

hesaplanabilecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde proje önü açık ve geliştirilebilir olma özelliği 

açısından benzer projelerden ayrılmaktadır. 

 

2.Problem/Sorun 

Geçmişten günümüze en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar her dönemde 

insanoğlu afetler ile karşı karşıya kalmış, afet kaynaklı bir çok kayıplar yaşamış afete yönelik 

tedbirlerini elindeki kaynakları kullanarak arttırmaya çalışmıştır. Afet deprem, sel, heylan, doğal 

yangın vb. doğal yollarla meydana gelebilirken, insan kaynaklı yangın, terör, uçak kazası gibi 

nedenlerle de oluşabilmektedir. Afet kavramı; doğal, insan kökenli veya teknolojik kaynaklı bir 

olayın, insanların normal faaliyetlerini ve hayatın doğal akışını kesintiye uğratmak veya durdurmak 

suretiyle etkilemesi şeklinde tanımlanabilir (Ergünay, 1996, s. 263). Afet, yol açtığı kayıplar 

itibariyle toplumun kendi çabaları ve imkânları ile üstesinden gelemeyeceği bir olaydır (UNDHA, 

1992, s. 21). Genellikle hızlı gelişir, büyük can ve mal kayıplarına neden olur, sebep olduğu 

yıkımların onarılması ancak uzun dönemde mümkün olabilir (Koç, Çavuş ve Sarış, 2005, s. 20). Bu 

nedenle afetin meydana geldiği andan itibaren afete acil müdahale ile kayıpların önlenmesi 

gerekmektedir.  

Afet ile ilgili temel kavramlardan bir diğeri ise risk ve savunmasızlıktır. Risk, tehlike ihtimaline 

göre belli bir alanda meydana gelen kayıpların ölçüsünü veya doğabilecek olumsuz sonuçların 

toplamını ifade etmektedir (AFAD, 2013). Savunmasızlık, bir tehlike sonucunda kişiler, mallar ve 

çevre üzerinde oluşan maddi kayıplar, hasarlar ve yaralanmaların seviyesini ifade eder (Kadıoğlu, 

2008, s. 4). Bu açıdan bakıldığında ister doğal isterse insan kökemli efetler olsun bir afetin 

oluşturacağı risklerin en aza indirgenmesi ve ayıca maddi kayıp, hasar ve yaralanmaların önüne 

geçilmesi için geliştirilecek her türlü teknik araç gereç ve aksam yaşamal önem arz etmektedir. 

Dünya genelinde meydana gelen afetlerin büyük bir kısmı doğal afet kökenlidir. Meydana gelen 

bu 31 çeşit doğal afetin 28 tanesinin ise meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür1. Bu sebeple 

doğal afetlerin neden olduğu hasar ve ölümcül kayıplar dünya genelinde yadsınamayacak kadar 

çoktur.1995-2015 yılları arasında, BM’nin felaket izleme sistemine göre, en büyük doğal afetler 

Amerika’da, Çin’de ve Hindistan’da meydana gelmiştir2. Yine BM’nin verileri değerlendirildiğinde 

2016 yılında meydana gelen 377 doğa kaynaklı olayda resmi kayıtlara giren ölen insanların sayısı 

 
1 https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler Erişim tarihi: 01.02.2021 
2 "Weather-related disasters are increasing". The Economist. 29 Aug 2017. 

https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler
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7.835, yaralı ise- 33.972 kişi olarak belirtilmiştir. Afetlerde kaybolan kişiler ise daha sonra ölüm 

kayıtlarına işlenmektedir. Bu durumda 2016 yılında yaşanan doğal efetlerde kaybolan kişi sayısı 

(296) eklendiğinde toplam ölüm 8.000’ni bulmaktadır3. 

 Türkiye’de yaşanan doğal afetler içerisinde depremler % 64, sel % 15, toprak kayması % 16, 

yangınlar % 4 çığ ve diğerleri % 1’lik etkiye sahiptir (Erkoç, 2004). Ülkemizde depremlerle beraber 

kuraklık, sel, kar fırtınaları ve çığlar gibi bir çok hidrometeorolojik afet, gelişmiş ülkelere nazaran, 

çok daha fazla insan ve ekonomik kayıba neden olmaktadır . ülkemizde yaşanan kayıpların çok daha 

fazla olduğu görülmektedir.Bu açıdan bakıldığında Teknik malzeme ve alt yapının ivedi olarak 

geliştirilmesi ve kayıplarn önüne geçilmesi için yapılan ar-ge ve yenilikçi teknolojilerin 

desteklenmesi bir zorunluluktur. 

 Doğal afetler sırasında meydana gelen kazaların insan sağlığına etkilerini en aza indirmek 

risk ve savunmasızlık faktörlerinin en aza indirgenmesi ile gerçekleşir.Yapılan araştırma sırasınsda 

karşılaşılan var olan sornların cevapsız kaldığı en önemli nokta kullanım alanları çok geniş olmasına 

ragmen ülkemizde giyilebilir teknolojilere yönelk kapsamlı çalışmaların yeterli olmamasıdır. 

Arama-kurtarma çalışmalarında GPS sistemleri kazanın olduğu yerin tespitinde kullanılmasına 

ragmen giyilebilir teknolojiler ile desteklenen yerli bir çalışmanın olmaması veya bireysel 

çalışmalarda kalması teknik açıdan kurtarma çalışmalarındaki zayiatı arttırmaktadır. 

 Arama-kurtarma ekipmanlarının giyilibilir eknolojilerle desteklenerek kurtarma 

ekipmanlarında iyileştirmenin yapılması yaşanan kayıpların önüne geçilmesinde büyük bir kolaylık 

sağlayacağı gibi insanlık yararına olan etkisi sadece doğal afetlerle sınırlandırılmamalıdır. 

 Proje fikrinin geliştirilmesinde problem olarak görülen, afetlerde kaybolan kişilerin hızlı bir 

şekilde yerlerinin tespit edilmesi en kısa zamanda onlara ulaşması ve meydana gelen can 

kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen proje son yıllarda ortaya çıkma 

sıklığı artan doğal afetler nedeniyle kayıpların önüne geçme ihtiyacını karşılayacaktır. 

Projenin hayata geçirilmesinde ülkemizde 2020 yılında meydana gelen Van Çığ faciası etkili 

olmuştur4. Projenin geliştirilmesinde etkili olan sorunlara bir çözüm olarak arama kurtama 

ekiplerinde yer alan çalışanların kurtarma sırasında kaybolmalarının önüne geçilmesi ve yaşamsal 

fonksiyonlarının takip edilebilmesini sağlayacak uyarı sistemli giyilebilir kurtarma ekipmanı    

«UKE EMERGENCY PROTECTİON» prototipi geliştirilmesine karar verilmiştir. Prototipin 

geliştirilmesinde çığ kaynaklı kar kazalarının yanısıra meydana gelebilecek diğer doğal afetlerde 

arama çalışalarına katılan ekiplerin can kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kaza 

riski olan çalışma sahalarında bulunan işçilerin ( örneğin, kömür veya maden işçileri vb.) çalışma 

ekipmanlarında da kullanılabilcek bir tasarım olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

 

3. Çözüm 

Gözlemlenebilir dünyamızın teknolojik gelişmeler ile birlikte hızlıca sayısallaşıyor olması 

nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT) kavramını yaşamımıza getirmiştir. Bugün bir çok 

alanda kullanılan otomatik cihazların birbirini uzaktan algılama sistemleri ile tanımlaması, bu 

tanımlamalar üzerinden cihazların daha fonksiyonel bir yapı kazanarak  hayatımızı kolaylaştırıyor 

olması çağımızın kaçınılmaz gelişmelerinden biridir.  

Algılayıcı teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak sıcaklık, basınç, ses, ışık, duman vb. 

algılayıcıların daha küçük ve düşük maaliyetlerle üretiliyor olmasıda bu cihazların kullanım 

alanlarını genişletmiştir.1991 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki (İngiltere) bir grup 

akademisyenin üst katta bulunan kahve makinesine ait görüntüyü kendi aralarında kurulu olan ağa 

atan kameralı sistem nesnelerin internetinin ilk uygulaması olarak bilinmektedir (Bozdoğan, 2015). 

Yapılan bu çalışma 1999 yılında tanıtılmıştır. Ashton  tarafından yapılan tanıtımda ITU, IoT’nin öğe 

tanımlama (nesneleri etiketleme), algılayıcı ve kablosuz algılayıcı ağlar (nesneleri hissetme), 

gömülü sistemler (nesneleri düşünme) ve nanoteknoloji (nesneleri küçültme) gibi teknolojik 

geliştirmeleri bir araya getirerek dünyadaki objeleri hem algısal hem de akıllı tarzda bağlayacağını 

ileri sürmüştür (Halim, 2011). Açıklamanın yapıldığı tarihten bu güne nesnelerin internet ile ilgili 

sürdürülen bu çalışmalar nesneler arasındaki bağlantıyı  kolaylaştırmış böylece nesneler kablosuz 

 
3  Mavi Gezegen Dergisi (2017), syf 13, say., 22 
4 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cig-nedeniyle-42-kisinin-hayatini-kaybettigi-bahcesaray-yolunda-karla-mucadele-

suruyor/1809365 Erişim tarihi: 01.02.2021 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cig-nedeniyle-42-kisinin-hayatini-kaybettigi-bahcesaray-yolunda-karla-mucadele-suruyor/1809365
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cig-nedeniyle-42-kisinin-hayatini-kaybettigi-bahcesaray-yolunda-karla-mucadele-suruyor/1809365
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iletişim araçları sayesinde dünyanın her yerinde birbirleri ile iletişime girebilir, takip ve control 

edilebilir bir özellik kazanmıştır.Şekil 1’de nesnelerin internetinin kullanım alanları gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Nesnelerin İnterneti uygulama alanları (Erdoğmuş ve ark., 2016). 

 

Görüldüğü gibi nesnelerin interneti eğitim,sağlık,askeri,ulaşım gibi bir çok otonom sistemde 

kullanılakta olup  son zamanlarda kişisel ihtiyaçları karşılamak amacıyla farklı sektörler tarafından 

da yaygınlaştırılmaya başlamıştır.  

Yapılan araştırma ve liteatür taraması neticesinde  hızlıca gelişmekte olan bu sistemin 

yenilikçi bir bakış açısı getirilerek arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması düşünülmüş sensör 

ve konumlandırma yardımı ile kurtarma çalışmalarında yer alan veya risk faktörü taşıyan farklı iş 

kollarında çalışan bireylerin olası afetler sonunda gelişen kayıp ve ölümlerinin önüne geçilmesi 

planlanmıştır.Bu projenin zaman zaman karşılaştığımız önlenemez doğa olayları veya insan 

kaynaklı afetlerin etkilerinin azaltılması, afetler nedeniyle kaybedilebilecek canlı hayatını 

geliştirdiğimiz prototip ile güvence altına alarak toplumsal fayda sağlanması düşünülmektedir.  

   

Var olan problemin çözümüne getirdiğimiz öneriler şu şekilde sıralanabilir; 

✓  Arama-kurtarma ekiplerinde yer alan kurtarma elemanlarının afet sonrasında meydana 

gelebilecek herhangi bir risk faktörüne karşı daha donanımlı hareket etmeleri sağlanarak 

kayıp olurlarsa kendilerine kolaylıkla ulaşılabilecektir. 

✓ Riskli işler grubuna giren, potansiyel tehlike altında olan veya yeraltı işlerinde çalışan 

işçilerin herhangi bir çökme sırasında yerlerinin kolaylıkla tespit edilmesi sağlanacaktır. 

✓ Yaşlı hasta, bebek veya akıl hastası olan kişilerin kayıplarına kolaylıkla ulaşılabilecektir. 

✓ Kaybolan kişilerin konumlarının yanında vucut sıcaklıklarınında bilgisine ulaşılması 

sağlanacaktır. 

 

Görüldüğü gibi Projenin filizlendiği temel nokta gerek doğal afetler sırasında gerekse normal 

yaşantımız sırasında kayıplara ulaşmamızı kolaylaştıracak ayrıca kaybolan kişinin yaşamsal 

fonksiyonlarını takip edebilecek bir sistem geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır.Bu sistemde belli 

başlı sensörler, GPS ve bluetooht modülleri kullanılır. Ayrıca sistemin bluetooth üzerinden akıllı 

telefon ile bağlantısı kurularak kaybolan kişinin konumu ve vücut sıcaklığı aynı anda yine akıllı 

tefonun ekranından  takip edilebilmektedir. 

 

Prototipin geliştirilmesinde kullanılan alt bileşenler ve özellikleri 

aşağıda özetlenmiştir. 

 

Ardunio Nano: ATmega328P işlemci kullanan bir geliştirme 

kartıdır.Ardunio nano açık kaynak kodlu bir işlemci olup 14 adet 

Dijital I/O(6 pwm) ve 8 adet Analog Giriş bulunmaktadır.Çalışma 

gerilimi 5 V giriş gerilimi 7V/12V arasındadır(direnc.net). 
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Neo 6m Ardunio GPS Shield: GPS (Global Positioning System) bir Küresel 

Konumlama Sistemi'dir. Dünya üzerinde herhangi bir görüş hattında, 4 veya 

daha fazla uydusu ile her türlü hava koşullarında yer ve zaman bilgilerini 

sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir (direnc.net).  

 

GSM Anten: genellikle kablosuz veri 

iletiminin kullanımı araç izleme, uzaktan 

kumanda, telemetri, küçük kablosuz ağ, 

kablosuz sayaç okuma, güvenlik monitör sistemi, endüstriyel veri 

toplama sistemi, kablosuz etiket tanımlamada yaygın olarak 

kullanılır. 485/422 232 kablosuz veri iletişimi, dijital ses, dijital görüntü aktarımı vb. uygulamalarda 

kullanılır (direnc.net). 

HC-06 Bluetooth Module: Bluetooth SSP(Serial Port Standart) 

kullanımı ve kablosuz seri haberleşme uygulamaları için tasarlanmıştır. 

Standart pin yapısı sayesinde istenilen ortamlarda rahatça kontrol 

edilebilir.Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu kart, 2.4GHz frekansında 

haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 

metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir (robotistan.com). 
 

LM35 Sıcaklık Sensörü: yüksek kaliteli ve düşük 

maliyetli sıcaklık sensörüdür. Analog data çıkışı 

verir. - Ölçüm aralığı -55 °C ile 150 °C arasındadır. 

Ölçüm hassasiyeti 10m - V/derece'dir. LM35 3 pinli basit bir termometredir. 

Arduino veya herhangi bir mikrodenetleyiciye kolayca bağlanabilir. Özellikler: 

0,5 ° C Sağlanan Doğruluk (+ 25 ° C) Uzaktan Uygulamalar için Uygun Düşük 

maliyetli 4-30 V arasında çalışır 60 μ - A'dan az akım Düşük Empedans Çıkışı, 

1 m - A Yük için 0.1 Ω  (motorobit.com). 

 

Ayrıca sistem güç besleme 9v pil yuvası, pil, gerekli bağlantıların yapılması için 1 adet mini 

Breadboard, jumper kablolar,1 adet kolsuz ceket, su geçirmez  telefon poşeti, montaj için iğne ve 

iplik gerekmektedir. 

Gerekli malzemelerin temin edilmesinden sonra “UKE MONT” un tasarım ve modelleme 

kısmına geçilmiştir. Şekil 2’de tasarımın eskiz çizimleri yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil2 . Tasarımın Eskiz Çizimleri 

 

Çalışma ile ilgili teknik kısıma ait bağlantıların gözden geçirilmesi ve olası aksaklıkların 

giderilebilmesi için fritzing sistemi üzerinden yapılacak bağlantılar test edilmiştir.Projenin  akış 

şeması Şekil2’de gösterilmiştir. 

 

 



7 

 

4. Kullanılacak Yöntem  

4.1. Mekanik Aksam ve Malzemeler 

Projenin çalışma alanı doğal afetler, alt 

çalışma alanı ise giyilebilir teknolojilerdir. Bu 

amaçla öncelikle literatür taraması yaplmıştır. 

Ardından alanında uzman kişiler ile benzer 

çalışmalar ve farklılıklar üzerine tartışılmış, 

yapılması gereken prototipin özellikleri, mekanik 

aksamda kullanılacak malzeme ve yazılıma karar 

verilmiştir. Buna göre yapılacak prototipte;1 adet 

ardunio nano, 1 adet breadboard, 1 adet bluetooht, 

1 adet GPS, 11 adet erkek jumper,1 adet 9volt pil 

ve pil yuvası, 1 adet LM35 sıcaklık sensörü 

kullanılmasına karar verilmiştir. Yazılım 

aşamasında GPS,Bluetoohth LM35 sıcaklık 

sensörünün sistemle uyumlu çalışabilmesi için 

ardunio programı üzerinden kodlama yapılmasına 

karar verilmiştir. Yapılan çalışmanın prototip 

aşamasında “UKE MONT”a entegre edilecek 

cihazın Telefon ile bağlantının kurulmasında  

http://ai2.appinventor.mit.edu/ sitesi üzerinden 

oluşturulan APK kullanılacaktır. Böylece sıcaklık sensörü ve GPS’ten alınan veriler Bluetoohth 

üzerinden cep telefonuna iletilerek  kaybolan kişinin bulunduğu konum ve vücut sıcakığı hakkında 

bilgi alınacaktır. 

 

Çalışmanın 1. Aşamasında; 

Ardunio devre ve yazılımın Fritzing 

üzerinde     uygulanarak   devre   ve 

sistem kontrolu yapılmıştır.Böylece 

sistemdeki aksaklıklar giderilmiştir. 
 

Şekil 4. Devre Şeması 

 

Çalışmanın 2. Aşamasında; 

Ardunio devresinin breadbord üzerine aktarılmasıdır. Öncelikle mini 

breadbord üzerine Ardunio Nano sistemi entegre edilmiştir. Ardından 

dişi-erkek jumper bağlantıları ile Bluetooht, Gps, Sıcaklık     sensörü    

yazılımda    verilen pin bağlantıları ile breadboard üzerine takılmıştır.  

  
Şekil 5. Devre Bağlantıları 

 

 

GPS Bağlantıları ;            Bluetooth Bağlantıları      LM35 Sıcaklık Sensörü Bağlantıları; 

TXD → D3 ( Gri )  TX → D10 ( Sarı )  GND → -    ( Yeşil ) 

RXD → D2 ( Mor )  RX → D11 ( Turuncu ) VCC → +   ( Mor ) 

GND → -    ( Siyah )  GND → ( Siyah )  Out → A5 ( Mavi) 

VCC → +   ( Beyaz )  VCC → ( Yeşil ) 

 

Çalışmanın 3. Aşamasında; Hazırlanmış ardunio devresinin yazılımı 

yüklenerek devrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Devrenin bluetooht 

üzerinden cep telefonuna bağlantı sağlayabilmesi için  

http://ai2.appinventor.mit.edu/ sitesi üzerinden oluşturulan APK kullanılmıştır. 

Devre 11V Lipo pil ile denenmiş ve çalıştığı tespit edilmiştir. 
 

Şekil 6. Kullanılan APK   

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Çalışmanın 4. Aşamasında; devrenin mont üzerine dikimine geçilmeden önce su geçirmez poşete 

yerleştirileştirilmiş ardından  projeye son hali verilmiştir. 
 

 

4.2. Yazılım Aşaması ve Kod Bilgileri 

Giyilebilir kurtarma ekipmanı “UKE MONT” yazılım aşamasında ardunio kodlama 

sistemini kullanılmıştır. Yazılm ve kod bilgisi şu şekildedir; 

 

Yapılan prototip açık alanda denenmiş olup sıcaklık ve konum bilgileri cep telefonuna 

appinventer yazılımı üzerinden gönderilmiştir. Prototip üzerinde yapılan denemelerde 20 metre 

çapındaki bir alanda kaybolan kişiden sinyal alınmış.Vücud sıcaklığı ölçümleri akıllı tefonun 

ekranına anlık olarak iletilmiştir. Değişen konum bilgilerine göre veriler düzenli olarak okunmuştur. 

Çalışma sıralı alan taraması ile çapı daraltılan olay yerinde ki kayıplara kolaylıkla ulaşabilecek 

bir kapasiteye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca projenin ikinci aşamasında bluetooht modülü yerine 

GSM modülü kullanılarak projenin işlevselliğinin arttırılması düşünülmektedir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Askeri,sağlık ve son yıllarda eğitim üzerine geliştirilen giyilebilir teknolojilerden temel farkı 

doğal afetler sırasıda kullanılan kıyafetlere kullanılacak olmasıdır. Koybolan kişinin bulunduğu 

yerin konum bilgisi ve vucut sıcaklığına  monta entegre edilmiş herhangi bir cihaz üzrinden 

ulaşılması  ve kişilerin vucut sıcaklığının normalin üstünde veya altında olması durumunda UKE 

Mont’un sesli ve ışıklı uyarı vermesidir.Böylece GPS ile kişinin konumu tespit edilirken sesli uyarı 

ve ışık sayesinde kişinin bulunduğu yer tespit edilecek, sağlık durumu hakkıda genel bilgilere UKE 

MONT’a entegre herhangi bir cihaz üzerinden (Cep Telefonu,Bilgisayar) elde edilebilecektir.  

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilere göre giyilebilir teknolojiler konusunda 

ülkemizde gerçekleştirilen benzer çalışmaların oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Bu proeje 

uygulama ve fikir açısından tamamen milli ve yerli bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikri desteklendiği takdirde yapılan prototip başta kayıplara daha kolay ulaşılmasını 

sağlayacağı gibi, askeri, sağlık, risk faktörü içeren işler, yaşlı ve çocuklar kolaylıkla 

kullanabilecektir. Ürünün geliştirilmesi aşamasında yeterli destek alınırsa GSM modülü ile daha 

geniş hareket ve konumlandırma ağına sahip olacaktır.Şu anda uygulanan ve prototipte kullanılan 

yazılımlar geliştirilerek farklı sensör sistemleri ile desteklenebilir.Öneğin basınç sensörü eklenerek 

göçük altında kalan kişinin nekadar bir ağırlık altında yer aldığı ve yaşamsal riskleri önceden tespit 

edilerek gerekli önlemler alınabilir. Herhangi bir afet sırasında afet bölgesine ulaşan kurtarma ekibi 

geliştirilen “UKE MONT” prototipini kullandıkarında savunmasızlık riskinin üstesinden 

gelebileceklerdir.  Ticari bir ürün olarak tasarlanan prototipin uygulanma aşamasında özellikle 

dikkate alınması gereken temel faktör kurtarma ekibinin kaybolması durumunda kayıbın yaşandığı 

alanda sıralı tarama yapılması gerekliliğidir. Böylece dar alanda kayıba kolaylıkla ulaşılabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan malzemeler belirlendikten sonra tahmini bütçe 

oluşturulmuştur. Ardından tasarım, üretim ve test aşamasına geçilmiştir. Proje en az maaliyet ile planlanmış 

olup tasarımı yapılan UKE Mont benzeri bir ürün piyasada bulunmamktadır. Proje maaliyet tablosu, tablo1 

ve proje zaman çizelgesi tablosu, tablo2’de verilmiştir. 

 

Tablo1. Proje Maaliyet Tablosu     Tablo2. Proje Zaman Çizelgesi 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proje Zaman Planlaması 

 

Mayıs UKE Mont prototipinin 

geliştirlmesi eksikliklerin gözden 

geçirilmesi 

Haziran Gerekli malzemelerin sipariş 

edilmesi 

Temmuz Projenin geliştirilmesi prototipin 

tasarımı 

Ağustos Prototipin test edilmesi 

Teknofest’e hazırlıkların 

yapılması 

No Malzeme Adı Fiyat 

1 Ardunio Nano: ATmega328P 150,00 TL 

2 Neo 6m Ardunio GPS Shield 120,00 TL 

3 GSM Anten 55,00 TL 

4 HC-06 Bluetooth Module 50,00 TL 

5 LM35 Sıcaklık Sensörü 15,00 TL 

6 9V Pil 25,00 TL 

7 Jumper Kablo 20,00 TL 

8 Breadboard Mini 10,00 TL 

9 Ceket 60,00 TL 

10 Su Geçirmez Kılıf 40,00 TL 

    KDV Dahil Tahmini Toplam Fiyat 545,00 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin nihai faydalanıcıları arasında sadece kurtarma ekibinde yer alan personel değil 

doğal efetlerde kaybolan veya çeşitli riskli işlerde çalışan veya günlük hayatta kaybolma 

potansiyeline sahip yaşlı,hasta veya çocuklardır. Bu proje, eğitim ve öğretim süreçleri açısından 

değerlendirildiğinde öğrencilerde ki hayal gücünün tasarım odaklı eğitimler ile nasıl destekleneceği, 

günlük hayatta karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretileceği, iş gücü ve  ekip ruhunun nasıl 

harmanlanacağı konusunda öğretmen ve öğrencilere katkı sağlamıştır.  

9. Riskler  

Projenin mevcut durumu değerlendirildikten sonra proje için risk oluşturabilecek unsurlar; 

Proje bütçesinin aşılması, Hedeflenen performansın altında ürün tasarlanması, tedarik sırasında 

yaşanan problemler, Zamanda kayma olması, Projenin hiçbir zaman teslim edilememesi şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan B planına göre bütçenin aşılması durumunda Bilim 

Sanat Merkezimizin bütçesinden yararlanılmasına karar verilmiştir. Hedeflenen performansın 

altında ürün tasarlanması düşük bir risk oranı içermesine rağmen gerekli malzemelerin proje bütçesi 

onaylanmadan önce tedarik edilmesine karar verilmiştir.Tedarik sırasında karşılaşabileceğimiz 

sorunlar için yurt dışı siparişi verilebilecek kanallar belirlenmiştir.Zamanda kayma olması veya 

projenin hiç bir zaman teslim edilememesi riski ise düşük bir risk olarak belirlenmiş olup proje 

zaman çizelgesindeki oynamalar proje yapımı sırasında en aza indirilmesine karar verilmiştir. 

Projenin risk matrisi Tablo 3’de verilmiştir. Riskler önem derecesi ve olasılığına göre; Yüksek (Y), 

Orta (O) ve Düşük (D) şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Tablo3. Projenin Risk Matrisi 

Risk Önem Derecesi Olasılık 

Geliştirme bütçesinin aşımı < %20 O D 

Geliştirme bütçesinin aşımı > %20 D O 

Hedeflenen performansın altında ürün tasarlanması D D 

Tedarik sırasında problem yaşanması  O D 

Projenin iş zaman çizelgesinde kayma olması O O 

Projenin teslim edilememesi D D 
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