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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

   Suda boğulma su içinde kalarak solunumun durması ve oksijensizliğe bağlı ölümü 

tarif etmektedir. (Mirasoğlu, 2019) Dünyada ve ülkemizdeki havuzlarda her yıl birçok 

boğulma vakası yaşanmaktadır. (Gültekin, 2010) Ülkemizde boğulma vakaların 

gerçekleştiği havuz türleri incelendiğinde, en fazla boğulma vakaları; otel havuzu,  villa-ev 

havuzunda yaşandığı tespit edilmiştir. (Turgut, Işın, & Akdağ, 2018) Cankurtaran bone 

projesinin amacı özellikle çocukları ve yüzme bilmeyen yetişkinleri otel, villa, kaplıca, 

hamam vb. yerlerde bulunan havuzlardaki boğulmadan korumaktır. Havuzların girişlerinde 

bone takma zorunluluğu vardır. Ayrıca bazı tesislere girişte bileklik takılması da 

istenmektedir. Yetişkinler 50 saniye, çocuklar ise 30 saniye suyun altında kaldıklarında 

boğulmaya başlamaktadırlar. (Yıldırım, 2020) Cankurtaran bone otuz saniye suyun altında 

kalırsa havuz çevresindeki ve cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı alarm sistemi aktif 

hale gelecektir. Aynı şekilde bileklik bonenin kendisinden 1 metre uzakta olduğunu 

algılarsa ve bileklik 1 dakika boyunca en az su yüzeyinden ortalama yarım metre derinlikte 

suyun altında kalırsa yine havuz çevresindeki ve cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı 

alarm sistemi aktif hale gelecektir. Suyun altında kalan kişi kurtarılacaktır.  

Tasarladığımız cankurtaran bone ve bileklik aparatı portatif olarak tüm bone ve 

bilekliklere takılıp çıkarılabilecek, kilit mekanizması ile sabitlenebilecek, suya dayanıklı ve 

hafif malzemelerden asgari boyutlarda, süre ayarının yapılabileceği ve bilek ile bonenin 

etkileşim halinde olduğu bir sistem olacaktır. Farklı yaş gruplarının suyun altında kalma 

süreleri farklı olabileceği için cankurtaran bone sistemimizdeki süre ayarı yapılabilecektir. 

Prototip hazırlanırken bone ve bilekliğe takılacak devreleri mümkün olan en küçük 

boyutlarda tutmak için arduino nano ve devre elemanlarını ile sensörleri üzerinde 

sabitlemek için delikli pertinaks kullanılmıştır.  Devreleri sudan koruyacak silikon kılıf 

Tinkercad ile tasarlanarak 3 boyutlu yazıcıda çıkarılacaktır. Havuz ortamını sağlamak için 

akvaryum çevresi marangozda mdf malzeme ile kapatılarak yapılmıştır. Sunumda havuz 



2 

 

ortamı canlandırılmaya çalışılmıştır ve bone de cansız mankenin kafasına takılarak proje 

sunumunun yapılması planlanmaktadır. Proje kodlarının yazılmasında “MBlock Uygulama 

Geliştirme Aracı” ve “Arduino Web Editörü” kullanılmıştır.  

Aşağıdaki resimde ekibi ve proje prototipi yer almaktadır. 

 

Resim 1. Proje Ekibi ve Proje Prototipi 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Boğulma için başlıca risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, suya erişim, çocukların 

etkin denetiminin olmaması yer almaktadır. (WHO, 2018)  Çocuklar yanlarında kimse 

olmadığı veya büyüklerin bir anlık dalgınlıkları dikkatsizlikleri veya ihmalleri nedeniyle 

havuzlarda boğularak hayatlarını kaybedebilmektedir. (Erden, Baştuğ, Gidemen, Kuru, & 

Şen, 2020) Ülkemizde bu şekilde birçok vaka yaşanmaktadır. (Karayel, 2021), (Asayiş, 

2021) Suda boğulma sonucu hayatını kaybeden 1-4 yaş arası çocukların sayısı zatüre, 
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kızamık ve tetanoz gibi diğer tüm ölüme sebep olan hastalıkların oranından daha fazladır 

(Bierens & Scapigliati, 2014). Çocuklar yetişkinlere kıyasla, çok kısa zamanda ve nispeten 

küçük su birikintilerinde boğulabilir. Bu faktör çocukların suda boğularak ölmesine neden 

olur (WHO, 2010). Çocuklarda görülen suda boğulma vakalarının büyük kısmı aile veya 

bakıcının gözetim eksiliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte su ortamı çevresinde 

gerekli engelleyici önlemlerin alınmaması suda boğulma vakalarının sayısını arttırmaktadır 

(Petridou & Klimentopoulou,2006).  

Havuzda boğulmaları önlemek amacıyla, daha güvenli ortamların sağlanması 

gereklidir. Havuzda boğulmaların bir kısmı yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından 

kaynaklanmaktadır. Havuzlarda cankurtaran ve kurtarma ekipmanlarının bulunması 

zorunlu hale getirilmelidir. (Turgut, Işın, & Akdağ, 2018) Cankurtaran bone ve bilekliğin 

de kurtarma ekipmanları arasına dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

3. Çözüm  

  Cankurtaran bone ve bileklik çocukların yanlarında yetişkin olmadığı durumlarda 

veya herhangi bir dalgınlık anında havuzda boğulma tehlikesi yaşayan çocuğun üzerindeki 

bone ve bileklik devreye girerek alarm sistemini çalıştıracak ve bu durum fark edilerek 

boğulan kişinin kurtarılması sağlanacaktır. 

Aşağıdaki resimde Teknofest fuar alanında sunum için hazırlanmış proje 

prototipimiz yer almaktadır. 
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Bileklik Devresi  

 

Bone Devresi  

Resim 2.  Can Kurtaran Bone Projesi Proje Prototipi 

 

Aşağıdaki resimde proje devre şemasının şematik olarak gösterilmesi verilmiştir. 

 
Resim 3. Proje Devre Şeması 
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Akış Diyagramı 

 

 
 

 

Şekil 1. Can Kurtaran Bone Projesi Proje Akış Diyagramı
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4. Yöntem 

Cankurtaran bileklik 50 saniye suyun içerisinde olup olmadığını sorgular. Şayet 

bileklik suyun içerisinde değilse bonenin suyun içerisinde olup olmadığını sorgular. Bone 

suyun içerisinde değilse sesli ışıklı alarm sistemi devreye girmez. LCD ekranda “Sistem 

Aktif” mesajı görüntülenir. Şayet bone de suyun içerisinde ise havuz çevresindeki ve 

cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı alarm sistemi devreye girer. LCD ekranda 

“DİKKAT” mesajı görüntülenir. Boğulmaya başlayan çocuk kurtarılır.Şayet birden fazla 

havuz varsa hangi havuzdan alarm verildiği de LCD ekranda yazdırılabilir. 

Cankurtaran bileklik 50 saniye suyun içerisinde olup olmadığını sorgular. Şayet 

bileklik 50 saniyedir suyun içerisinde ise bonenin bileklikten 1 metreden daha yakın 

mesafede olup olmadığını sorgular. Bone ile bileklik arası mesafe 1 metreden az ise ve 

bone suyun içerisinde değilse sesli ışıklı alarm sistemi devreye girmez. LCD ekranda 

“Sistem Aktif” mesajı görüntülenir. Bu durum çocuğun başı havuz dışında iken kolunun 

suyun içerisinde olabileceğini gösterir.  Eğer bone ile bileklik arası 1 metreden az ve 

bileklik 50 saniyedir suyun içerisinde ise bonenin suyun içerinde olup olmadığını sorgular. 

Bone de suyun içerisinde ise çocuğun 50 saniyedir suyun altında olduğu anlaşılır.Havuz 

çevresindeki ve cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı alarm sistemi devreye girer. LCD 

ekranda “DİKKAT” mesajı görüntülenir. Boğulmaya başlayan çocuk kurtarılır 

Cankurtaran bileklik 50 saniye suyun içerisinde olup olmadığını sorgular Bone ile 

bileklik arası mesafe 1 metreden fazla ise bu durumda bonenin çocuğun kafasında takılı 

olmadığı çocuğun 50 saniyedir suyun altında olduğu anlaşılır. Havuz çevresindeki ve 

cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı alarm sistemi devreye girer. LCD ekranda 

“DİKKAT” mesajı görüntülenir. Boğulmaya başlayan çocuk kurtarılır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bugüne kadar yapılan çalışmaları incelediğimizde boğulma vakalarını önlemede bu 

tarz bir sisteme rastlanılmamıştır. Cankurtaran bone ve bileklik projesi ülkemizde ve 

dünyada ilk defa yapılacak olması nedeniyle boğulma vakalarını önlemede bir çığır 

açacaktır. Hazırlanacak devreler ile daha küçük boyutlarda geliştirilen bone ve bileklik 

sistemleri ticari bir ürüne dönüşebilir.  

Projemiz tamamen yerli ve milli imkânlar ile üretilecektir. Uygulama kodlarının 

yazımı, proje algoritmasının hazırlanması ve projenin tasarlanması proje ekibi tarafından 

yapılacaktır. Ayrıca devreleri sudan koruyacak silikon kılıf tasarımı da proje ekibi 

tarafından yapılacaktır. 

Projede bone, arduino nano (2 adet), su sensörü, HC-SR04 ultrasonic mesafe 

sensörü, arduino buzzer, led, kablo, HC06 bluetooth modülü (2 Adet), 433 Mhz kablosuz 

alıcı-verici, LCD ekran, bileklik ve hazırlanan devreleri sudan korumak için 3 boyutlu 

yazıcı ile hazırlanan slikon kılıf kullanılacaktır. Proje kodlarının yazılmasında “MBlock 

Uygulama Geliştirme Aracı” ve “Arduino Web Editörü” kullanılacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bone üzerine yerleştirilen su sensörü bone 30 saniye suyun içinde kalırsa çocuğun 

boğulmaya başladığı anlaşılıp devreye girecektir. Havuz çevresindeki ve cankurtaran 

bölümündeki sesli ve ışıklı uyarı sistemi devreye girecektir. Havuz içerisindeki çocuk 

kurtarılacaktır. Bileklik ve bone bluetooth modülü  ve 433 Mhz kablosuz alıcı-verici ile 

etkileşim halinde olacaktır. Şayet bone çocuğun kafasında takılı değilse bileklik bonenin 

kendisinden 1 metreden daha uzakta olduğunu tespit ederse bonenin çocuğun kafasında takılı 

olmadığını anlayacaktır. Bu durumda bileklik suyun altında 1 dakikadan uzun süre ve 1. 

dakikanın sonunda su geçirmez entegre mesafe ölçme dönüştürücüsünün algıladığı ortalama 

derinlik yarım metrenin üzerinde ise bu sefer bileklik devreye girecektir. Havuz çevresindeki 
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ve cankurtaran bölümündeki sesli ve ışıklı uyarı sistemi devreye girecektir. Havuz içerisindeki 

çocuk kurtarılacaktır. Hazırlanacak portatif bone ve bileklik apartları otel ya da havuz 

girişlerinde tüm bone ve bilekliklere takılabilir. Bu sayede hiçbir çocuk havuzlarda hayatını 

kaybetmez. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Aşağıdaki tabloda proje zaman çizelgesi verilmiştir. 
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Proje Takımının Kurulması,  

Proje Konusunun Belirlenmesi 

       
 

Literatür Taraması         

Proje Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması          

MBlock Uygulama Geliştirme Aracı ve 

 Arduino Web Editörü Dersleri 

       

 

Proje Kodlarının Yazılması ve 

 Proje Prototipinin Hazırlanması 

       

 

Değerlendirme ve Test Etme         

Proje Detay Raporunun Hazırlanması         

Teknofest Hazırlık Çalışmaları         

Tablo1. Proje Zaman Çizelgesi  
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Aşağıdaki tabloda proje maliyet çizelgesi verilmiştir. 

Kullanılan Sensör Maliyet (TL) 

1.Arduino Nano (2 Adet) 340 

2.Breadboard, led, direnç 20 

3.Jumper Kablo 40 Adet 10 

4. Su seviyesi/ Yağmur sensörü (2 Adet) 16 

5.LCD Ekran (2*16) 20 

6.HC06 Bluetooth Modülü (2 Adet) 170 

7.HC-SR04 Ultrasonic Mesafe Sensörü 25 

8.433 Mhz Kablosuz Alıcı-Verici 37 

TOPLAM 638 

Tablo2. Maliyet Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesini otel, kaplıca, hamam, villa gibi yerlerde havuzları kullanan 

yüzme bilmeyen yetişkin ve çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu tür 

tesislere girişte bileklik verilmektedir ve havuzlara girişte bone takmak zorunludur.  Tesis 

girişlerinde özellikle çocuklara ve misafirlere cankurtaran bone ve bileklik takılacaktır. Bu 

sayede havuzlara giren çocuklarda boğulma vakaları önlenmiş olacaktır. 
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9. Riskler 

Projemizin risk matrisi aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.  

 

Risk Risk 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Önleme/Uyarı/Çözüm Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma İhtimali 

 

 

 

 

 

Çocukların 

yanlarında kimse 

olmadığı veya 

büyüklerin bir anlık 

dalgınlıkları 

dikkatsizlikleri veya 

ihmalleri nedeniyle 

havuzlarda boğulma 

durumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mümkün 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek 

Bone üzerine yerleştirilen su 

sensörü bone 30 saniye suyun 

içinde kalırsa çocuğun boğulmaya 

başladığı anlaşılıp devreye 

girecektir. Bileklik ve bone 

bluetooth modülü ile etkileşim 

halinde olacaktır. Boone veya 

bileklik devreye girdiğinde de 

havuz çevresindeki ve cankurtaran 

bölümündeki sesli ve ışıklı uyarı 

sistemi devreye girecektir. Havuz 

içerisindeki çocuk kurtarılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olasılık Dışı 

 

 

Yetişkin ve 

çocukların suyun 

altında kalma 

sürelerinin farklı 

olması durumu. 

 

 

 

 

Mümkün 

 

 

 

 

Yüksek 

Bone ve bileklik üzerine süre ayarı 

yapılabilmesi için potansiyometre 

düğmesi eklenebilir. Çocuklarda 30 

saniyeye ayarlanırken yetişkinlerde 

bu süre artırılabilir. Ya da çocuk ve 

yetişkin bone sistemleri ayrı ayrı 

yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

Olasılık Dışı 

 

Bone ve bilekliklerin 

pillerinin bitme 

durumu. 

 

 

Olası 

 

 

Orta 

Bone ve bileklik sistemindeki pil 

seviyesi %10’un üzerindeyse bone 

ve bileklik üzerinde yeşil led, 

%10’un altına düştüğünde kırmızı 

led uyarısı yapılabilir. Bu sayede 

pilin azaldığı anlaşılır. 

 

Olasılık Dışı  

Tablo 3.Risk Matrisi 
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Aşağıdaki tabloda proje ekip bilgileri verilmiştir. 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okulu Görevi 

Zeynep Hanım 

ÇINAR 

Takım Kaptanı Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik. 

Emine GÖKMEN İletişim Sorumlusu Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Elif GİDER Takım Üyesi Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Beyza GÜNAY Takım Üyesi Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Sümeyya MERAL Takım Üyesi Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Ceren ADIGÜZEL Takım Üyesi Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Alaattin AKYÜZ Danışman Ahmet Dinçer İmam 

Hatip Ortaokulu 

Yazılım, 

kodlama,tasarım,mekanik 

Tablo 4. Takım Bilgileri  
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