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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)    

Bu projede radyasyonun tespit edilişini, ölçümünü bu cihazın kullanım alanlarını ve sağladığı 

faydaları göreceğiz. Radyasyonun ölçülmesinin temeli, radyasyon ile maddenin etkileşmesi 

esasına dayanır. Bu maksatla geliştirilmiş olan aygıtlara genel olarak radyasyon dedektörü 

adı verilir. Bizim projemizin de asıl amacı budur. Geliştirmeye çalıştığımız cihaz, ortamdaki 

radyasyonu ölçer, ve ortamda olması gerektiğinden fazla radyasyon varsa bizi uyarır. 

Böylece kendimizi o zararlı ışınlara karşı koruyabilir, vücudumuzda kalıcı zararların 

oluşmasını engelleyebiliriz. Bu cihaza ihtiyacı olan insanların daha çabuk ve güvenilir bir 

şekilde ulaşması da temel gayelerimiz arasında. Fazla radyasyona maruz kalıp 

kalmadığımızı, hangi ve ne tür ortamlarda radyasyonun daha çok olduğunu, radyasyondan 

nasıl korunacağımızı bu projede daha ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde göstermek istiyoruz. 

Eğer ki radyasyondan korunamazsak genlerde meydana gelen kalıcı zararlar nedeniyle de 

oluşabilecek sorunlar, bizden sonraki nesillere de aktarılabildiğinden, radyasyon gerçekten 

göz ardı edilemeyecek kadar mühim bir mesele. Radyasyonun önemliliğini ve gerekliliğini 

bilinçli bir şekilde, üzerinde düşünülmüş, çalışılmış ve planlanmış projemizle önce 

Türkiye’ye sonrasındaysa Dünya’ya duyurmak istiyoruz..     

   

   
Geiger sayacının çalışma prensibinden yararlanarak geliştireceğimiz cihazımızı basit olarak 

açıklayalım:   
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Geiger sayacı, iyonlaşmanın doğal sürecinden yararlanarak radyasyonu tespit edip ölçmeyi 

sağlar. Bu cihaz, haznesinde kararlı yapıda bir gaz bulundurur. Radyoaktif ışınlar ortama 

salındığında kararlı yapıdaki gaz, elektronları dışarı gönderir. Bu sırada oluşan elektron 

dalgası, artı kutba yönelir. Üretilen akım cihazda bulunan hoparlörün titreşmesine, ardından 

ibrenin hareket etmesine neden olur.   

       

  Cihazın bizim projemiz ile benzer prensiplere sahip olduğuna kanaat getirerek bu cihazdan                        

yararlanmaya karar verdik. Cihazın çalışması için gerekli enerji ve OLED ekran 

halihazırdaakıllı saatte var olan donanımlardan yararlanacağız.    

                                                    

   

2. Problem Durumunun Tanımlanması:   

      Televizyon, kısa dalga radyo ,mobil telefonları, röntgen cihazları , tomografi ve diğer tıbbi 

görüntüleme cihazları hatta bazı kanser tedavi ilaçları gibi radyasyon kaynakları, günlük hayatımızın 

hemen hemen her alanında yer edinmiştir. En basit örnek olan  telefonu ele alacak olursak, telefon 

günümüzde herkesin erişebileceği ve neredeyse herkesin kullandığı bir cihaz. Cep telefonları 2.5Ghz 

mikrodalga aralığında elektromanyetik radyasyon yaymakta. Telefonda konuştuğumuz zaman, 

verici analog ses verisini kodlayarak dijital  bir sinüs dalgasına dönüştürür. Sinüs dalgaları antenden 

yayılarak ilerler, hatta uzay boşluğuna bile yayılırlar. Cep telefonu mükemmel bir iletişim cihazıdır.  

Mobil radyasyon etkileri ancak uzun süre kullanım sonucu ortaya çıkar. Fakat  kontrollü kullanım 

her zaman daha güvenlidir çünkü günümüzde telefonlardan uzak durmak insanlar için,  her açıdan 

düşünülecek olursa zor bir eylem. Verdiğimiz en basit örnekte bile radyasyonun  yayılım gücü  belli 

oluyor. Dolayısıyla yaşamımızın  neredeyse her anında radyasyona ve getirdiği olumsuz etkilerine 

maruz kalıyoruz. Ayrıca radyasyon, canlılarda genetik mutasyonlara ya da vücutta kalıcı 

deformasyonlara yol açabilir. Genellikle deride kızarıklık, ülserasyon, üreme hücrelerinde 

sterilizasyon, gözde katarakt, saçlı deride saç dökülmesi, ishal ve bulantı radyasyon üzerinden zararlı 

bir biçimde yan etki olarak ortaya çıkar Ancak radyasyon üzerinden farklı ışınlar direkt olarak insan 

vücuduna geldiğinde, kanser ve benzeri gibi ölümcül tehlikeleri önemli oranda ortaya çıkarır. 

Günlük hayatta doğal radyasyona maruz kalmayı önlemek neredeyse imkansızdır. Yapay 
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radyasyonun etkisi ise alınacak önlemlerle önemli ölçüde azaltılabilir. Bizde geliştirdiğimiz projede 

radyasyonun zararlı etkilerini büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyoruz.    

      

  
   

     

3. Çözüm    

 Radyoaktif kirleticiler özellikle insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak çevreyi 

ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Radyasyonun  insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerini 

azaltmak amacıyla  radyasyon ölçen bir saat yapmayı ve ölçülen radyasyon miktarına göre onu 

uyarıcı olarak kullanmayı düşünüyoruz.Bu saat, radyasyon belirli bir miktara geldiğinde öter ve 

kullanıcıyı radyasyona karşı uyarır.Kullanıcı hem kendi hem çevresi için kendi çapında tedbirler 

alarak maruz kaldığı radyasyon miktarını azaltabilir.   

 Yapacağımız  radyasyon ölçeri kolay taşınabilir olması amacıyla belittiğimiz gibi saat biçiminde 

tasarlamaya karar verdik.Kolay taşınabilir olduğu için günlük yaşantımızın her alanında 

kullanabiliriz.Geiger sayacının çalışma prensibiyle yapacağımız bu cihaz için  gerekli enerji ve 

OLED ekran , akıllı saatte var olan donanımlardan yararlanacağız.   

Bu sayede radyölç insanları radyasyona karçı bilinçlendirecek ve zararlı etkilerinden bir 

seviyeye kadar koruyacak.   

4. Yöntem  

Geiger sayacındaki çalışma prensibinin aynısı burada da uygulanır ek olarak yazılım 

mühendisinin yardımıyla akıllı saate aktarılır. Yapacağımız cihaz prototip yapmaya uygun 

değildir. Çünkü kullandığımız malzemeler deneme yapmaya uygun değildir. Radyölç kol 

saatlerine eklenerek ortamdaki radyasyonun seviyesini ölçecek. Ortamda radyasyon artışı 

gerçekleştiğinde cihaz ses çıkaracak. Radyasyonu tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. 

Taşınabilir olması böyle bir durumda daha avantajlı 
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olacaktır. Eğer ki insanlar bu projenin ne kadar kullanışlı ve faydalı olduğunu görürlerse, hem 

sağlıkları için hem de ülkemize ve bizlere destek olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Prensip olarak benimsediğimiz her ne kadar radyasyondan tamamen korunamasak bile, 

radyasyonun vücudumuza kalıcı hasar bırakabileceğini düşündüğümüz yerlerden 

olabildiğince uzaklaşma fikrini projemiz ile tamamen hayatımıza geçirmeyi hedefliyoruz.  

   

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü   

 Radyasyon ölçümü için elektromanyetik radyasyon test cihazı adındaki el tipi ölçüm 

aletleri kullanılmaktadır. Bu cihazlar elektrik alan ve manyetik alan ölçümü yaparak 

önceden tanımlanmış sınırların üzerindeki değerlerde sesli ve ışıklı uyarı yapar. 

Ölçüm sonucunda radyasyona sebep olan cihazlar tespit edilir ve gerekli önlemler 

alınır.Biz bu el tipi cihazlardan kullanışı daha kolay ve pratik bir şey yapmaya 

çalıştık.Yanımızda her daim bulunabilen bir şey tasarladık.Bu yönüyle diğer 

cihazlardan ayrılıyor.Yenilikçi yönümüz ise biliyorsunuz ki gün geçtikçe teknolojinin 

etkisiyle saatler de gelişiyor şuan da akıllı saatler piyasa da yerini ilk sıralarda 

almakta.Yani bizim projemiz gelecekte bu akıllı saatlerde de yerini alabilir.. Piyasada 

bu tür cihazlar bulunmaktadır. Ancak bu tarz cihazlar hem fazla pahalı hemde kolay 

ulaşılabilir ve taşınabilir değildir. Bizim projemiz günlük yaşamda rahatlıkla 

kullanılabilen  bir üründür. Görsel olarak abes durmayan ve sadece radyasyon 

ölçmekte kalmayıp saat olarak da kullanılan bir üründür. Ürünümüzün muadili 

şeklinde tasarlanmış interaktif rakip bulunmamasından dolayı piyasada hızla yer 

edinebilme potansiyelini arttırmaktadır. Benzer olarak nitelendirebileceğimiz ürünler 

ise gerek hedef kitle gerekse ürüne ulaşma konularında ciddi farklılar sağlamaktadır. 
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İnsanların sağlıklarını koruma amacı gütmüş bu ürünle hedefimize ilerlemek 

istemekteyiz.  

  6. Uygulanabilirlik      

Projemiz bizlere yeterli imkan ve olanak sağlandığı takdirde, ticari ürüne dönüşmesi 

kolaylaşacaktır. Elbette ki  biraz maliyetli bir süreç olacak fakat projemiz gündelik 

hayatımıza dahil olduğu vakit, talep artacak ve talep arttığında ise ticari bir ürüne dönüşme 

olasılığı da imkanlar ölçütünde artacaktır. Gündelik hayatımızda fazlasıyla kullanışlı olacak 

olan projemiz, gerekli ilgi ve alakayı görürse seri üretimininin de yapılabileceği 

düşünülmektedir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması   

           Projemiz zaten bir inovasyon ürünü olduğu için maliyeti normal üründen bir miktar fazla 

olacak.   

• DC-DC dönüştürücü / regülatör modülü    

• Şarj modülü   

• Göğüs modülü dönüştürücü DC-DC 3-5v.   

• Arduino Nano   

• OLED ekran (128X64)   

• 2n3904 transistör   

• Dirençler 10 ohm   

• Kondansatör 470pf   

• Buzzer veya küçük hoparlör   

• AAA pil   

• AKILLI SAAT
   

        Malzemelerin maliyeti 880,48 TL’dir. Piyasadaki ürünlerin çoğunluğu bin TL’nin üzerindedir.   

a.   HAZİRAN   b.   TEMMUZ   c.   AĞUSTOS   d.   EYLÜL   

Ürün prototipi hazırlanır   Danışmanla istişare 

edilir.   

Yapım  

  aşamasına 

geçilir.   

Rize gezilir.   

Malzemeler  tedarik 

edilir.   

Ürün çizimi yapılır.   Yapım aşaması 

sona erer ve test 

edilir.   

Ödül alınır.   

https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
https://www.amazon.com/gp/product/B00CXO0WDQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=howtodo00c-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00CXO0WDQ&linkId=bfd1ffff21cf314c0fd1cedf2529fce8
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 8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):      

    Projemizin ulaşacağı hedef kitle, çocuklu aileler, çocuklar ve gün içerisinde radyasyona fazlaca                  

maruz  kalanlardır. Amacımız  radyasyon  kaynaklarıyla gün içerisinde fazlaca uğraşan, veya 

uğraşmak zorunda kalan insanları uyararak bilinçlendirmektir .Hedef kitlemizin özellikle çocuklar 

ve çocuklu ailelere hitap etmesinin nedeni çocukların ve gençlerin telefon, tablet, televizyon, 

bilgisayar  vb. hayatımızda önemli yerleri olan  radyasyon  kaynaklarıyla günlük yaşamlarının büyük 

bir bölümünü geçirmeleridir. Ne yazık ki  sağlık çalışanları, bazı işçiler gibi işleri gereği radyasyona  

maruz kalmak zorunda olan insanlar da var. Ne kadar dikkat etsek de bizler de ister istemez 

radyasyonun  yaydığı zararlı ışınlar yüzünden zarar görüyoruz.Radyasyonu tamamen engellemek 

pek  mümkün olmasa da projemiz sayesinde insanların  radyasyon yüzünden gördükleri zararı 

azaltacağımıza inanıyoruz.        

                                                                                                                                                    

  
9. Riskler   

Yapım aşamasında zamanlama dışında bir sorun oluşacağını öngöremiyoruz. Zamanlama 

noktasında ise malzemelerin elde edilme süresi uzayabilir.   

Projemizin test aşamasında yaşanılacak tek sorunun fazla radyasyona maruz kalmak olacağını 

düşünüyoruz. Zorlanacağımız bir diğer kısım ise bir yazılım mühendisi bulmak. Bir yazılım 

mühendisine ihtiyacımız olacak. Herhangi bir sorun olursa o sorunun, donanımları akıllı saate 

aktarmakta problem oluşabileceği. Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Risk seviyesini normal olarak değerlendiriyoruz.   

   

10. Kaynaklar    

https://www.hwlibre.com       

https://www.amazon.com.tr/       

https://www.google.com   

https://www.hwlibre.co/
https://www.hwlibre.com/
https://www.hwlibre.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
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https://tr.wikipedia.org 
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