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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Hava kalitesini ölçen cihazlar her ne kadar yaygın olsa da malesef kimse şimdiye kadar
taşınabilir bir çözüm sunmamıştı ve OKSIDET tam da bu çözümü bir üst seviyeye
taşıyarak sağlıyor.

Bu proje insanların bulunduğu konumdaki havanın temizliğini insanlara cep telefonları ve
projenin içindeki ışıklandırma ve ses sistemi üzerinden haber verilir.

Bu cihazı takan insanlar bulunduklari konumdaki havanın kendilerine zararlı olup
olmadığını, uzun süre bu ortamda kaldıklarında sağlıklarının nasıl etkileneceğiniz bu
şekilde öğrenmiş olurlar.

● insanlar kendi cihazlarında ölçtükleri verileri cep telefonlarına Bluetooth ile
bağlanarak OKSIDET’in üzerindeki GPRS modülü üzerinden uygulamadaki
haritada temiz veya kirli şeklinde işaretler. Örneğin birisi OKSIDET ile havası pis
bir konuma gittiğinde OKSIDET onu uyarır ve cihazdaki GPRS modülü üzerinden
o konumu pis olarak işaretler daha sonra uygulamayı veya oksidet.com'u açan birisi
o pis olan konumu haritada kırmızı şekilde görür ve oranın pis olduğunu anlamış
olur.

● Eğer OKSIDET telefonla bağlantı halindeyse ve cihazı kullanan birisi pis olarak
işaretlenmiş bir bölgeye girerse OKSIDET onu o bölgenin pis olabilceğeine dair
önceden uyarır. Eğer o yer temizlenmişse oraya giden başka bir OKSIDET
kullanıcısı orada hava ölçümü yaptığında uygulamaya "Bu bölge temiz" verisi
göndermiş olur ve orası haritada yeşil olarak işaretlenir.

● OKSIDET’in iyi yanlarından birisi ise OKSIDET kullanmayanlar da bu haritaya
http://www.oksidet.com/ adresinden ulaşabilecektir.Bu haritada
OKSIDET’cihazlarından ölçülen veriler anlık olarak haritada gözlemlenebilecektir.

● OKSIDET'in bir diğer özelliği ise bu haritaya erişmek için OKSIDET'e ihtiyaç
duymanıza gerek yoktur. OKSIDET'in web sitesi üzerinden bu haritaya erişebilir,

http://www.oksidet.com/
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nerenin havasının pis nerenin havasının temiz olduğunu OKSİDET
kullanıcılarından ölçülmüş şekilde görebilirsiniz.

● OKSIDET arama kurtarma hizmetlerinde kullanılmaya çok uygundur, örneğin bir
kuyuya inilecekse oksideti takan kişi ortamdaki gazların tehlikesinden anında
haberdar olur. Bazı zararlı gazlar bilindiği gibi hissedilmezler.

● Projenin en faydalı özelliklerinden birisi de cihazdaki GPRS modülü sayesinde
bulunduğuortamda hava kötüyse ve OKSİDET’i kullanan kullanıcı 10 dakikadan
uzun bir süre hareketsiz kaldıysa OKSIDET bunun ciddi bir durum olduğunu anlar
ve cep telefonunda acil durum kişisi olarak kaydettiği kişiye bildirim gönderir.

● OKSIDET üzerinde bulunan GPRS modülü sayesinde arama kurtarma işleri için de
kullanılabilir.

2. Problem Durumunun Tanımlanması:

Hava Kirliliği:
● Biliyorsunuz ki hava kirliliği tüm

ülkelerin ortak sorunu.Yaşamış olduğumuz
dünyanın oksijeni fabrikalar, arabalardan çıkan
gazlar,kömür gazları ve bir çok şey tarafından
kirlenmekte.

● Özellikle hissedilmeyen az kirli
ortamlarda uzun süre kalınması ciddi sağlık
sorunlarına yol açabilir.

● Geçtiğimiz yıllarda hava kirliliği ilk
defa "resmi olarak ölüm sebebi kabul edilmiştir.

● Malesef Türkiye'de yeterli miktarda
hava kalitesi ölçümü yapılmamaktadır. Bunun için ülkemizde yapılan ölçüm
miktarları arttırılmalıdır.

● Araştırmalar özellikle PM2.5 ve azot dioksite (NO2) kirliliğine hem kısa hem de
uzun süreli maruz kalmanın; daha yüksek COVID-19 enfeksiyon ve ölüm
oranlarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir.
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3. Çözüm

● Kirli ve tehlikeli hava sorunu çözmek için malesef yerleşik hava kalitesi ölçüm
sistemlerinin ölçümleri yeteri kadar detaylı ve anlık bilgi sunamıyor.

● Bu sorunu çözmek için taşınabilir çözümlere ihtiyaç duymaktayız.
● Taşınabilir bir şekilde insanların gittikleri yerlerin hava kalitesini ölçmesi ve bu

ölçümü anlık olarak diğer kullanıcılar ve vatandaşlar ile paylmaşması sabit bir
konumda yapılan ölçüme göre kesinlikle daha yararlı olacaktır.

● Hissedilmeyen tehlikeli hava ortamlarına giriş yapanlara sesli ve görüntülü uyarı
yapılmış olacaktır.

3.1 OKSIDET bu sorunu nasıl çözecek
● OKSIDET üzerinde bulunan sensörler ile hava kalitesini ölçüp kullanıcıya

bulunduğu yerin havasının insan sağlığına uygun olup olmadığını kullanıcıya cep
telefonu üzerinden detaylı şekilde bildirir ayrıca OKSIDET’in ışıklı uyarısı ve
hoperlörü üzerinden herhangi bir telefonuna ihtiyaç duymadan uyarı verebilir.

● Arduino kart, sensörler, cep telefonu uygulaması ve www.oksidet.com birlikte
çalışarak bir çözüm oluşturmaktadır.

● Ayrıca OKSIDET sensörleri üzerinden ölçtüğü verileri cep telefonuna bluetooth ile
gönderir ve cep telefonundaki uygulamamız OKSIDET’in GPRS özelliğini
kullanarak anonim bir şekilde haritada paylaşır. Bu şekilde o bölgeye gitmek
isteyen insanlar haritaya baktıklarında o bölgeyi kırmızı şekilde işaretlenmiş olarak
görürler yani OKSIDET kullanıcıları tarafından önceden uyarılmış olurlar.

● OKSIDET bu şekilde insanların birbirlerini önceden uyardığı bir sistem oluşturur.

http://www.oksidet.com
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● Ayrıca harita sürekli güncellendiği için ölçüm anlık ve doğru olarak aktarılmış olur.
● http://www.oksidet.com/ adresi üzerinden herkes bu haritaya ulaşabilir.

 
4. Yöntem

● Bu ürünün gerçekleşmesini sağlayan en önemli parça Arduino kartıdır.
● Hava kalite ölçümünü MQ-135 adında bir sensör yapar ve verileri Arduino’ya gönderir.

İsteğe bağlı olarak MICS-6814 Karbon Monoksit / Azot / Amonyak sesnörü de
kullanılabilir. (fakat maliyet yükselecektir).

● Arduino ise bu verileri üzerindeki HC05 bluetooth modülü sayesinde cep telefonunuza
bağlanır ve kendi yazacağımız mobil uygulamaya Bluetooth aracılığıyla gönderir.

● Telefondaki uygulamamız ise bu verileri değerlendirerek hava kalitesinin insanlar için
uygun olup olmadığını değerlendirip insanlara OKSIDET, cep telefonu ve
www.oksidet.com üzerinden bilgilendirme yapar.

● Ölçülen veriler OKSIDET’in GPRS modülü kullanılarak yapılan hava ölçümleri konumlar
ile eşlenir ve çeşitli harita API’ları kullanılarak hem mobil uygulamada hem de
http://www.oksidet.com/ sitesinde OKSIDET sahibi olan veya olmayan herkes ile
paylaşılır.

● OKSIDET’in dış kasası ışık geçiren bir malzemeden olacağı için cihazın içindeki
aydınlatmayı açtığımız zaman dışarıdan sanki cihazın kasası renk değiştiriyormuş gibi
görünür. OKSIDET buna ek olarak içindeki buzzer sayesinde ses ile de uyarı verebilir.

● OKSIDET’in cep telefonuyla entegrasyonunu sağlayacak uygulama ise AppInvertor veya
Xamarin ile yazılacak böylece cihazımız telefon üzerindeki işlemlerini yürütebilecek.

Fakat AppInvertor ile Arduino entegrasyonunu ayarlamak daha kolay olduğu için yüksek
ihtimalle uygulama AppInvertor ile yapılacaktır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

http://www.oksidet.com/
http://www.oksidet.com/
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Piyasada her ne kadar hava kalitesi ölçen cihazlar bulunsa da maalesef taşınabilir cihazlar
yeterince yaygın değil.
Bunun sebebi taşınabilir cihazların yeterince kullanıcılara uygun şekilde yapılmamasıdır.
OKSIDET’in diğer hava kalitesi ölçen sensörlerden iyi yanı hava kalitesi ölçümünü
kullanıcıların rahatça anlayabileceği bir şekilde insanlara bildirir, bu şekilde insanlar
karmaşık sayılara gerek kalmadan bulundukları ortamdaki hava kalitesinin insan sağlığına
uygun olup olmadığını rahatça öğrenmiş olurlar.
Bu projenin inovatif yönlerinden birisi de cep telefonuna bağlanabilmesi, cep telefonu ve
www.oksidet.com entegrasyonudur.
OKSIDET cep telefonuna geliştireceğimiz uygulama ile tam uyumlu bir şekilde çalışır.

6. Uygulanabilirlik

Proje “4.Yöntem” kısmında bahsettiğimiz gibi Arduino kullanılarak yapılacak.
Ürünün yazılımı AppInventor üzerinden yapılacağı için herhangi bir 3.parti yazılıma gerek
kalmadan sadece kendi yaptığımız yazılımlarla çalışacak.
Eğer bu fikir ticarileşirse yazılım güvenliği arttırılabilir ve IOS platform desteği getirilebilir.
Fakat ticari bir ürün haline gelecekse kullanılan malzemelerin (özellikle batarya) kaliteli
olması gerekmektedir.
Ayrıca bu cihaz ticari bir ürün olursa cihazın kalibrasyon ayarını işi bilen bir kurumun
ayarlaması gerekmektedir.
Yani kısacası eğer bu ürünün uygulama güvenliği, kalibrasyonu ve güç kaynağı düzgün
olduğu zaman ticarileşmesi zor olmayacaktır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Bizim bu projede en çok önem verdiğimiz şeylerden biri de bu projenin uygun fiyatlı
olmasıdır çünkü daha önce belirtiğim gibi hava kirliliği ölümlere yol açabiliyor ve bu
yüzden OKSIDET büyük önem kazanıyor.
Bu yüzden herkesin faydalanabilmesi için OKSIDET gibi projelerin uygun fiyatlı olması
gerekir.
Aşağıda tahmini fiyat tablosuna ulaşabilirsiniz.

Arduino Pro Micro -> 170TL

HC-05 Bluetooth Modülü ->60TL

5V Batarya ->50TL
MQ-135 Hava Kalitesi Sensörü -> 60TL

MICS-6814 Karbon Monoksit/Amonyak Gaz Sensörü -> 590 TL(İsteğe Bağlı)

DHT-22 Sıcaklık ve Nem Ölçer ->30TL

12v RGB İç Aydınlatma -> 20TL
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Voltaj Yükseltici ->  20TL

Buzzer ->2.50TL

Plastik Dış Kasa ->20-50TL(Tahmini)

Kola Takılacak Olan Lastik ->5-10TL(Tahmini)

Toplam Fiyat: 377.50 TL(Tahmini)

967.50TL(Daha Kaliteli)
*Yukarıdaki fiyatlar 10.06.2022 tarihinin güncel fiyatlarıdır.

*Yukarıda belirtilen MICS-6814 sensörü daha iyi ve daha kaliteli bir ölçüm yapar ve Karbon
Monoksit/Amonyak/Azot gibi gazları da ölçer fakat fiyatı pahalıdır isteğe bağlı olarak eklenebilir.

7.1 Proje Takvimi

Ay |Yapılacak İş
10 Haziran |Detay Raporu Gönderimi
5 Temmuz |Detay Raporu Sonucu
6-21 Temmuz |Cihazın Genel Tasarımı
21-25 Temmuz |Cihazın Kalibrasyonu
10-30 Temmuz |Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi
30-12 Ağustos |Son Hazırlıklar
12 Ağustos |Teknofest Başlangıç

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Bu projenin asıl hedef kitlesi arama kurtarma timleridir, Ancak bu projeyi hissedilmeyen
zararlı gazların olduğu ortamda çalışan, sürekli yürüyüşe çıkan, sürekli olarak zehirli
gazların bulunma ihtimalinin çok olduğu yerlere sıklıkla giden, sağlığını önemseyen ve
ayrıca diğer insanlara da yardımcı olmak isteyen insanların kullanması daha uygun olur.

9. Riskler

● Bu cihaz insanların kolunda uzun süre hatta yeri geldiğinde uzun süre güneş altında
kalacak bir cihaz olacağı için batarya seçimi iyi olmaz ise patlama riski taşımaktadır.

● Eğer bu cihazın kalibrasyonu iyi yapılamazsa yanlış ölçüm yapar ve pis olan bir
havayı size temizmiş gibi gösterebilir.

● Bu cihazın üstünde GPRS sensörü olduğu ve telefonunuza bağlandığı için
Hackerların konum verinize ulaşma ihtimali vardır.
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1.Risk Matrisi
Batarya Patlama Olasığı | Güneşli Hava :Yüksek | Normal Hava:Orta | Gölge Hava Düşük
Batarya Patlarsa Ciltte | Hassas Olan Ciltler:Yüksek | Hassas Olmayan Ciltler:Orta
Yara Oluşturma Olasılığı |

2.Risk Matrisi
Yanlış Kalibrasyon Olasılığı| Orta

9.1 Risklere Karşı Önlem
● Bataryanın patlama ihtimali olduğu için büyük bir risk taşıyor fakat kaliteli

bataryalarda bu sorun daha az olduğu için kaliteli batarya tercih edilebilir veya pilin
etrafı güneş geçirmeyen bir madde ile kaplanır ve pilin soğuk tutulması sağlanırsa bu
risk en aza iner. Bu riski de batarya ısısını ölçerek kontrol altında tutacağız.

● Kalibrasyonun yanlış olma ihtimali yetkili ve kurumsal firmalar tarafından kalibre
edilirse ve kalibrasyonu arada bir denetlenirse bu sorun ortadan kalkacaktır.

● Kullanıcıların konum verisinin bilgisayar korsanlarının eline geçmesini önlemek için
yapacağımız mobil uygulamada hiçbir yazılımsal açık bırakmadığımız ve güvenliğe
önem verdiğimiz sürece bu problem ortadan kalkacaktır.

10. Kaynaklar

https://www.temizhavahakki.com/kararapor2021

https://www.direnc.net/mics-6814-karbon-monoksitazot-amonyak-gaz-sensoru?language=tr

&h=1dcdc950

https://www.temizhavahakki.com/kararapor2021
https://www.direnc.net/mics-6814-karbon-monoksitazot-amonyak-gaz-
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https://www.youtube.com/watch?v=0BGX5VG6tSA

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır.

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen
raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına dahil
değildir.)

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir.

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı,

Sayfa kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır.

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

- Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar
alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan
cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.
ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)
ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz
kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık
Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

- Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.
Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim

Tarihi, Erişim Adresi.
Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa)

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.

https://www.youtube.com/watch?v=0BGX5VG6tSA

