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1. Proje Özeti  
{Projenin; amacını, varsa tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini, nihai faydalanıcılarından bahsedilmesi 

beklenmektedir.} 

 

Ambulanslarda ve hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri yüksek konsantrasyonda sıkıştırılmış 

(%99.7) oksijen içermektedir. Basınçlı oksijen tüpü bir regülatör sistemiyle kullanıma uygun 

basınçlar sağlanarak sisteme dahil edilmektedir. Oksijen tüpleri, dikkatli kullanılmaması ve 

bakımı yapılmaması durumunda patlayarak feci kazalara neden olmaktadır. Son yıllarda 

ambulans, hastane, muayenehane ve hasta konutlarında oksijen tüpü patlamaları nedeniyle 

birçok insan hayatını kaybetmiş ve çok büyük mali zararlar oluşmuştur. Son olarak 19 Aralık 

2020 tarihinde Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 

12 hasta hayatını kaybetmiştir.  

 

Oksijen tüpü patlamaları genellikle iki temel kusura dayanmaktadır. Birincisi 

personellerin/kullanıcıların bilinçsizce tüp kullanımı ikincisi ise oksijen tüp kaçağıdır. Bu iki 

kusur birleştiği anda önüne geçilemez zararlar ortaya çıkmaktadır. Oksijen tüpü patlamalarını 

önlemek için sağlık personeline/kullanıcılara bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler verilmekte 

ve denetimler yapılmaktadır. Tüm bu çabalar insan kaynaklı hataları azaltmaya başlamış olsa 

da oksijen tüpündeki kaçakların kontrolü hala tam manada sağlanamamış ve patlamaların 

önlenmesi hedeflerine ulaşılamamıştır.  Mevcut durumda oksijen kaçağı kontrolü için piyasada 

‘kaçak arama spreyleri’ bulunmaktadır. Fakat bunlar sadece oksijen tüpü başlığı değişiminde 

kullanılmakta ve kısa süreli kontrol sağlanabilmektedir. Bu spreyler mali açıdan da çok 

pahalıdır.  

 

Bu proje ile ambulans ve hastanelerde oksijen kaçağı kaynaklı patlamaların önlenmesi için 

erken uyarı sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen erken uyarı sisteminin temel 

elemanları oksijen algılama sensörleri, sesli/görüntülü uyarı sistemi, mikroişlemci içeren bir 

devre kartı ve yazılımdır. Oksijen kaçağı oluştuğunda oksijen sensörleri tarafından algılanacak, 

görevli personel/kullanıcılara sesli/görüntülü uyarı sinyali gönderilecek ve eşzamanlı olarak 

mevcut ve/veya tasarlanan havalandırma sistemi çalıştırılarak ortamdaki oksijen 

konsantrasyonu düşürülerek olası patlamanın önüne geçilecektir. Böylece kaçak tespiti ve 

arızanın giderilmesi sağlanacaktır.  

 

Geliştirilen erken uyarı sisteminin kullanılması ile günümüzde sadece istek olduğunda ve 

yüksek maliyetli bir şekilde yapılan kaçak kontrol işleminin yerine daha teknolojik, daha 

ekonomik ve sürekli kontrollerin yapılabildiği yenilikçi bir teknoloji kullanılarak gerekli 

önlemlerin alınması mümkün olacaktır. Proje kapsamında geliştirilen erken uyarı sistemi 

ambulanslarda, hastane oksijen tüpü depolarında ve hasta konutlarında olası oksijen tüp 

patlamalarını engelleyecek; olası can ve mal kayıplarının önüne geçecektir.  Geliştirilen sistem 

aynı zamanda oksijen tüpünün kullanıldığı işyerleri vb. diğer mekânlarda da kullanılabilecektir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ambulans, Hastane, Oksijen Tüpü, Oksijen Kaçağı, Patlama, Erken Uyarı 

Sistemi.  
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2. Proje Fikrinin Açıklanması  

 

2.1. Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç 

{Proje fikrinin açıklandığı kısım.} 

- Proje fikrinizin hangi ihtiyaca ve probleme yönelik geliştirdiğinizi belirtiniz. 

- Bu probleme yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerinizi açıklayınız. 

- Bulduğunuz problem ve çözümün eğitim ve öğretim süreçleri açısından önemi nedir? 

 

Oksijen insan hayatı için hayati önem taşıyan bir elementtir. Soluduğumuz havanın içinde %78 

oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında diğer gazlar (ozon, su buharı, karbon 

monoksit) bulunmaktadır. Havadaki oksijen değerinin %20’nin altına düşmesi ve %23’ün 

üstüne çıkması insan sağlığı için tehlikeli olmaktadır. Ambulanslarda ve hastanelerde 

kullanılan oksijen tüpleri yüksek konsantrasyonda sıkıştırılmış (%99.7) oksijen içerirler. 

Basınçlı oksijen tüpü bir regülatör sistemiyle kullanıma uygun basınçlar sağlanarak sisteme 

dahil edilir.  

 

Yanma, yanıcı maddenin oksijen ve ısı ile birleşmesi durumunda oluşan kimyasal bir 

tepkimedir. Ortamdaki oksijen oranı ne kadar artarsa yanma olayı daha kolay gerçekleşmekte 

ve yangınların önü açılmaktadır. Oksijen tüpleri, dikkatli kullanılmaması ve bakımı 

yapılmaması durumunda patlayarak feci kazalara neden olmaktadır. Son yıllarda ambulans, 

hastane, muayenehane ve hasta konutlarında oksijen tüpü patlamaları nedeniyle birçok insan 

hayatını kaybetmiş ve çok büyük mali zararlar oluşmuştur. Ülkemizde son yıllarda 

ambulanslarda/hastanelerde/muayenehanelerde/hasta konutlarında meydana gelen oksijen 

patlamalarına ilişkin birkaç örnek aşağıda verilmiştir: 

 İstanbul: 02 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Maltepe’de solunum yetmezliği çeken kişi 

için evde bulunan oksijen tüpü bomba gibi patladı. Ev alev alev yandı. Olay esnasında 

evde bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye sevk edildi  

(Şekil 1) [1]. 

 İstanbul: 16 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da bir ambulansta oksijen tüpü patladı. Bir 

hemşire yaralandı. Ambulansın yangın sonucu frenleri boşaldı ve hareket etmeye 

başladı. Ambulansın başka bir araca çarpıp durduğu yerde bulunan 5 araç da 

kullanılamaz hale geldi [2]. 

 Denizli: 09 Mart 2017 tarihinde Denizli Servergazi devlet hastanesinde oksijen tüpü 

patladı, biri doktor 3 kişi yaralandı [3]. 

 Burdur : 07 Ekim 2017 tarihinde Burdur'da, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması 

sonucu çıkan yangında araçtaki hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın yanarak öldü. 

Ambulans kullanılamaz hale geldi. Sağlık personellerinin ve hasta yakınının durumu iyi 

[4]. 

 Bursa: 27 Temmuz 2018 tarihinde Bursa ili Alanyurt mahallesinde 9 yaşındaki çocuğun 

oksijen tüpü patladı. 2 kişi yaralandı [5]. 

 Hatay: 25 Eylül 2018 tarihinde Hatay Payas'ta bir iş yerinin önündeki oksijen tüpü 

henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Şiddetli bir şekilde patlayan tüp, havaya uçup 

bir fabrikanın çatısına düştü. Patlama sonucu havaya uçan tüpün düşmesiyle fabrikada 

çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı (Şekil 2)[6]. 

 Silivri: 27 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda bir ambulansta 

oksijen tüpü patladı ve ambulans yandı. 3 aylık bebek yanarak can verdi. Ambulans 

kullanılamaz hale geldi (Şekil 3). Sağlık personellerinin ve hasta yakınının durumu iyi 

[7]. 
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 Niğde: 06 Ağustos 2019 tarihinde Niğde’de hastaya müdahale eden ambulansta oksijen 

tüpü patladı. Sağlık personelleri ve hasta hemen dışarı çıkarak olaydan yara almadan 

kurtuldu. Ambulans yandı [8]. 

 İstanbul: 18 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Şişli’de özel bir muayenehanede sebebi 

bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. 1 kişi hafif yaralandı [9]. 

 

Son olarak 19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen 

tüpü patlaması sonucu 12 hasta hayatını kaybetmiştir (Şekil 4) [10]. 

 

 
Şekil 1. İstanbul Maltepe’deki oksijen tüpünden kaynaklı oluşan ev yangını [1]. 

 

 

Şekil 2. Hatay Payas’taki oksijen tüpü patlaması [6]. 
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Şekil 3. İstanbul TEM otoyolundaki ambulans yangını [7]. 

 

 
Şekil 4. Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu oluşan yangın [10]. 

 

Oksijen tüplerine ateşle, elektrik kaynağı ile ve yağlı-kirli ellerle yaklaşılmamalıdır. Oksijen 

tüpü patlamalarının en sık nedeni yağla temas sonucu oluşan patlamalardır. %100 

konsantrasyondaki oksijen yağla ekzotermik bir tepkimeye girmekte ve ısı açığa çıkmaktadır. 

Oluşan ısı devamı gelen oksijenle büyük bir alev açığa çıkarır ve tüp patlar. Tüpü kullanan tüp 

kullanım kurallarına uysa da oksijen kaçağının kontrolü çok önemlidir. Eğer oksijen regülatörü 

ve oksijen hortumu ve bağlantı noktalarından oksijen sızıntısı olur ise yanma (patlama) 

oluşacaktır. Bu nedenlerden dolayı asla oksijen tüp regülatör ve bağlantılarına yağ ve gres yağı 

sürülmemeli, yağlı-kirli ellerle yaklaşılmamalıdır. Çünkü yağ saf oksijenle buluştuğunda ani 

parlamalar olacaktır [11]. 

 

Oksijen tüpü patlamaları günümüzün halen tam manada önlenemeyen kaza türlerindendir. 

Oksijen tüpü patlamalarını önlemek için sağlık personeline/hastalara bilgilendirmeler 

yapılmakta, eğitimler verilmekte ve denetimler yapılmaktadır. Oksijen tüpü kullanım 
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talimatlarına uyulması gerektiği bildirilmektedir. Sağlık bakanlığı gerçekleşen oksijen tüpü 

patlamalarından ötürü tüm acil sağlık personellerine ‘Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli 

Kullanımı’ eğitimi vermiştir. Oksijen tüpü patlamalarında personel hatalarının önüne 

geçilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu çabalar insan kaynaklı hataları azaltmaya başlamış olsa da 

oksijen tüpündeki kaçakların ortadan kaldırılması ve patlamaların önlenmesi amacına 

ulaşılamamıştır. Ülkemizde de sıklıkla hastane ve ambulanslarda bu kazaların oluşmasının yanı 

sıra zaman zaman sanayide ve evlerde de kazalar yaşanmaktadır. Bu kazalar, birçok can 

kaybına ve ciddi mali zararlara yol açmaktadır. 

 

Bu proje ile ambulans ve hastanelerde oksijen kaçağı kaynaklı patlamaların önlenmesi için 

erken uyarı sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Oksijen kaçağı oluştuğunda oksijen 

sensörleri tarafından algılanacak, görevli personel/kullanıcılara sesli/görüntülü uyarı sinyali 

gönderilecek ve eşzamanlı olarak mevcut ve/veya tasarlanan havalandırma sistemi çalıştırılarak 

ortamdaki oksijen konsantrasyonu düşürülerek olası patlamanın önüne geçilecektir. Böylece 

kaçak tespiti ve arızanın giderilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilen erken uyarı 

sisteminin ambulanslarda, hastane oksijen tüpü depolarında ve hasta konutlarında olası oksijen 

tüp patlamalarını engelleyeceği düşünülmektedir: 

 Ambulanslarda: Oksijen tüpünün bulunduğu konumun yakınına oksijen kaçağını 

algılayacak sensörler yerleştirilecektir (Şekil 5). Sensörler kaçak tespit ettiğinde 

ambulans görevlilerini uyaracak sesli/görüntülü uyarı sinyali üretecek ve eşzamanlı 

olarak ambulans klima sistemini çalıştıracak komutu göndererek ambulans içerisindeki 

oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürecektir.   

 Hastane Oksijen Tüpü Depolarında: Oksijen tüplerinin bulunduğu depoda deponun 

büyüklüğüne göre yeterli sayıda oksijen kaçağını algılayacak sensörler 

yerleştirilecektir. Sensörler kaçak tespit ettiğinde hastanedeki personeli uyaracak 

sesli/görüntülü uyarı sinyali üretecek ve eşzamanlı olarak odanın iklimlendirme 

sistemini çalıştıracak komutu göndererek depodaki oksijen konsantrasyonunu hızlı bir 

şekilde düşürecektir. Eğer depo iklimlendirme sistemine sahip değilse uyarı anında 

depodaki oksijen seviyesini düşürebilecek kapasitede havalandırma fanları tasarımı 

yapılacaktır.     

 Hasta Konutlarında: Eğer oksijen tüpü hasta konutunda ise tüp üzerine yerleştirilecek 

oksijen kaçak sensörü kaçak tespit ettiğinde sesli uyarı sinyali üretecektir. Üretilen 

sinyal sonucunda hasta ve/veya konuttaki diğer kişiler klimayı açarak ve/veya doğal 

havalandırma yaparak ortamdaki oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde 

düşürecektir.   

 

 
Şekil 5. Tüp başlıkları için bilezik sensör tasarımı. 
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Şekil 6. Projenin şematik gösterimi. 

 

 

Şekil 7. İşlemci kutusu. 
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Şekil 8. Görüntülü uyarı sistemi. 

 

2.2.  Yerlilik ve Özgünlük Tarafı  

 

2.2.1.  
{Projenizdeki soruna/ihtiyaca binaen geliştirdiğiniz çözümünüzün yenilikçi ve özgün tarafı nelerdir.} 

 

Oksijen tüpü patlamaları genellikle iki temel kusura dayanmaktadır. Birincisi 

personellerin/kullanıcıların bilinçsizce tüp kullanımı ikincisi ise oksijen tüp kaçağıdır. Bu iki 

kusur birleştiği anda önüne geçilemez zararlar ortaya çıkmaktadır. Birçok yerde verilen 

eğitimlerle personeller/kullanıcılar daha dikkatli oksijen tüpü kullanımına başlamıştır, fakat 

oksijen tüpü kaçaklarının kontrolü hala tam manada sağlanamamaktadır. 

 

Mevcut durumda oksijen kaçağı kontrolü için piyasada ‘kaçak arama spreyleri’ bulunmaktadır. 

Fakat bunlar sadece oksijen tüpü başlığı değişiminde kullanılmaktadır. Kısa süreli kontrol 

sağlanabilmektedir. Uzun süreli bir kontrol söz konusu değildir. Bu spreyler mali açıdan da çok 

pahalıdır.  

 

Ambulans ve hastanelerde oksijen kaçağı kaynaklı patlamaların önlenmesi için erken uyarı 

sisteminin tasarlandığı ve geliştirildiği bu projenin yenilikçi ve özgün tarafı şunlardır: 

(a) Geliştirilen erken uyarı sisteminin temel elemanları oksijen algılama sensörleri, 

sesli/görüntülü uyarı sistemi, mikroişlemci içeren bir devre kartı ve yazılımdır. 

(b)  Geliştirilen sistem ile sürekli olarak 7/24 oksijen kaçak kontrolü dijital olarak 

sağlanabilecektir. Kaçak algılandığında sesli/görüntülü uyarı sistemi ve havalandırma 

sistemi otomatik olarak devreye girerek olası patlamaların önüne geçilecektir. 

(c) Mevcut olarak oksijen tüpü kaçakları köpük solüsyonla yapılmaktadır. Bu kaçak 

kontrolü yüksek maliyetli ve kısa süreli olmaktadır. Proje ile kaçak kontrolü daha ekonomik 

ve sürekli olarak yapılacaktır.  Köpük solüsyonlar pazarda sık bulunamayan ürünlerdir. Söz 

konusu proje ise kişilerin/kullanıcıların bu ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. 
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(d) Geliştirilen erken uyarı sisteminin kullanılması ile günümüzde sadece istek olduğunda 

ve yüksek maliyetli bir şekilde yapılan kaçak kontrol işleminin yerine daha teknolojik, daha 

ekonomik ve sürekli kontrollerin yapılabildiği bir teknoloji kullanılarak gerekli önlemlerin 

alınması mümkün olacaktır. 

(e) Geliştirilen erken uyarı sistemi ambulanslarda, hastane oksijen tüpü depolarında ve hasta 

konutlarında olası oksijen tüp patlamalarını engelleyecek; olası can ve mal kayıplarının 

önüne geçecektir. Geliştirilen sistem aynı zamanda oksijen tüpünün kullanıldığı işyerleri 

vb. diğer mekânlarda da kullanılabilecektir. 

(f) Oksijen tüpü patlamalarına ilişkin daha önce bu tip bir tasarım geliştirilmediğinden son 

derece özgün bir projedir. 

(g) Proje çıktılarının ekonomik ve ticari faydaya dönüşme potansiyeli oldukça yüksektir. 

Prototip üretiminin tamamlanıp sistemin gerçek koşullarda denenmesi süreci sonunda 

patent başvurusu yapılması düşünülmektedir.  

 

2.2.2.  
{Projenizin milli ve yerli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlar nelerdir?} 

 

Geliştirilen erken uyarı sisteminin temel elemanları oksijen algılama sensörleri, sesli/görüntülü 

uyarı sistemi, mikroişlemci içeren bir devre kartı ve yazılımdır. Oksijen algılama sensörleri, 

sesli/görüntülü uyarı sistemi, mikroişlemci içeren devre kartı milli ve yerli kaynaklardan temin 

edilebilecektir. Yazılım yine yerli kaynaklarla yazılacaktır.  

 

 

2.3.  Hedef Kitle  
{Projenizin ulaşacağı hedef kitleden bahsetmeniz beklenmektedir. Neden bu hedef kitleyi belirlediğinizi 

açıklayınız.} 

 

Geliştirilen erken uyarı sistemi özellikle ambulanslar, hastaneler ve hasta konutlarında 

kullanılmak amacıyla geliştirilmesine rağmen oksijen tüpünün kullanıldığı tüm mekânlarda 

kullanılabilecektir.  

 

3. Kullanılacak Yöntem  
{Bu kısımda projenizi tamamlayabilmek için başvuracağınız yazılımsal, mekanik ve diğer teknik açıdan 

başvuracağınız yöntemlerden bahsedilmelidir. Uygulacağınız yöntemin probleminiz için en etkili ve verimli 

yöntem olduğuna nasıl karar verdiniz? Projenizi hayata geçirmek için yapacağınız tüm aşamalardan bahsetmeniz 

beklenmektedir.} 

 

Oksijen tüpünün özellikleri, parçaları, çalışma prensibi ve kullanma talimatına ilişkin bir 

literatür araştırması yapıldı. Oksijen tüpü patlamaları, nedenleri, alınacak önlemler, denetim 

yöntemleri ve konuya ilişkin eğitim faaliyetleri hususunda da ayrıntılı bir inceleme yapıldı.  

Mevcut teknolojinin eksikliklerini giderecek, sürekli (7/24) oksijen kaçak kontrolünü 

sağlayacak, kaçak algılandığında sesli/görüntülü uyarı sistemi ve havalandırma sisteminin 

otomatik olarak devreye girmesini sağlayacak bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesine karar 

verildi.  

 

Geliştirilen erken uyarı sisteminin temel elemanları oksijen algılama sensörleri, sesli/görüntülü 

uyarı sistemi, mikroişlemci içeren bir devre kartı ve yazılımdır. Projenin ana temel elemanı bir 

mikroişlemci içeren devre kartıdır. Bu devre kartına bağlı sensörler ortamdaki oksijen 

konsantrasyon değerini ölçmektedir. Alınan değerler kritik seviye üzerinde (>%23) sistem sesli 

ve görüntülü ikaz vermektedir. Oksijen kaçağı oluştuğunda oksijen sensörleri tarafından 

algılanacak, görevli personel/kullanıcılara sesli/görüntülü uyarı sinyali gönderilecek ve 

eşzamanlı olarak mevcut ve/veya tasarlanan havalandırma sistemi çalıştırılarak ortamdaki 
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oksijen konsantrasyonu düşürülerek olası patlamanın önüne geçilecektir. Böylece kaçak tespiti 

ve arızanın giderilmesi sağlanacaktır.  

 

Geliştirilen erken uyarı sisteminin ambulanslarda, hastane oksijen tüpü depolarında ve hasta 

konutlarında kullanılması tasarlanmıştır. Ambulanslarda, oksijen tüpünün bulunduğu konumun 

yakınına oksijen kaçağını algılayacak sensörler yerleştirilecektir. Sensörler kaçak tespit 

ettiğinde ambulans görevlilerini uyaracak sesli/görüntülü uyarı sinyali üretecek ve eşzamanlı 

olarak ambulans klima sistemini çalıştıracak komutu göndererek ambulans içerisindeki oksijen 

konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürecektir. Ambulanslarda kullanılacak erken uyarı 

sisteminin şematik resmi ve ekipman listesi Şekil 6’da verilmiştir.  

 

Hastane oksijen tüpü depolarında oksijen tüplerinin bulunduğu depoda deponun büyüklüğüne 

göre yeterli sayıda oksijen kaçağını algılayacak sensörler yerleştirilecektir. Sensörler kaçak 

tespit ettiğinde hastanedeki personeli uyaracak sesli/görüntülü uyarı sinyali üretecek ve 

eşzamanlı olarak odanın iklimlendirme sistemini çalıştıracak komutu göndererek depodaki 

oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürecektir. Eğer depo iklimlendirme sistemine 

sahip değilse uyarı anında depodaki oksijen seviyesini düşürebilecek kapasitede havalandırma 

fanları tasarımı yapılacaktır. Hastane oksijen tüpü depolarında kullanılacak erken uyarı 

sisteminin şematik resmi ve ekipman listesi Şekil 7’de verilmiştir.      

 

Hasta konutlarında eğer oksijen tüpü hasta konutunda ise tüp üzerine yerleştirilecek oksijen 

kaçak sensörü kaçak tespit ettiğinde sesli uyarı sinyali üretecektir (Şekil 8). Üretilen sinyal 

sonucunda hasta ve/veya konuttaki diğer kişiler klimayı açarak ve/veya doğal havalandırma 

yaparak ortamdaki oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürecektir.   

 

 

4. Proje Takvimi  
{Bu kısımda projeniz ile ilgili yapacağınız çalışmaların ve bunun zamana göre planlanması (proje takvimi) 

istenmektedir. Proje takviminizi şema/tablo olarak belirtmeniz gerekmektedir.}  

 

Tablo 1. Proje faaliyet takvimi. 

 

No Faaliyet 
1.  

Hafta 

2.  

Hafta 

3.  

Hafta 

4.  

Hafta 

5.  

Hafta 

6.  

Hafta 

7.  

Hafta 

8.  

Hafta 

9.  

Hafta 

10.  

Hafta 

1 
Literatür 

Araştırması 
X X         

2 
Tasarım-

Modelleme 
  X X X      

3 
Prototip  

Üretimi 
     X X X X  

4 
Sistemin  

Testi 
         X 
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