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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her yıl özellikle kış aylarında sobaların yanmaya başlamasıyla birlikte ülkemizin hemen her 

bölgesinden çok sayıda karbon monoksit (CO) zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta ve tüm 

kış sezonu boyunca hemen her gün bu haberleri duymaktayız. Yüzlerce vatandaşımız hayatını 

kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Soba dumanı, şofben, doğalgaz ve egzoz 

sızıntısından kaynaklanan ölümlere; kokusuz, renksiz, öldürücü, zehirli bir gaz olan karbon 

monoksit sebep olmaktadır. O nedenle bu gaza "Sessiz Katil" denmektedir. Özellikle soba 

dumanına bağlı karbon monoksit zehirlenmeleri toplu ölümlere yol açmaktadır. 2013 yılında 2398 

karbon monoksit zehirlenme vakası yaşanmış ve 221 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.[1] 

Yaptığımız araştırmalara göre karbon monoksit zehirlenmelerine bağlı ölümler önlenebilir 

ölümlerdir. Alınacak tedbirlerle gerek soba dumanı, gerekse şofben, doğalgaz ve egzoz dumanı 

kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri önlenebilirdir.  

Biz de bu sorunun çözümüne ilişkin olarak “Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı nasıl bir 

proje geliştirebiliriz?” sorusuna yanıt aradık ve yenilikçi bir erken uyarı sistemi geliştirdik. Erken 

uyarı sistemimiz elektronik devre ve yazılımdan oluşmaktadır. Projemiz; ortamda karbon monoksit 

salınımı olduğunda sesli uyarı vermekte ve pencere camına takılan iki adet fanı çalıştırarak oda 

içerisinde ideal hava ortamı sağlanana kadar çalışmaktadır. Ayrıca sistem devreye girdiğinde 

112(Hızır Acil Servis),itfaiye, yakın akraba, ilgili birimler vb. yerlere e-posta gönderimi 

yapmaktadır. Pencere camına takılı olan fanlardan bir tanesi camın üst kısmına, diğeri camın alt 

kısmına monte edilmiştir. Üst kısmında takılı olan fan oda tavanında birikmiş olan karbon monoksiti 

dışarı atılmasını sağlamakta, diğer fan ise dışarıdan içeriye oksijen vererek temiz hava girişi 

sağlamaktadır. 

1.1.Tasarım: Projemizin elektronik tasarımında; ortamdaki karbon monoksitin algılanması için 1 

adet MQ7 karbon monoksit sensörü, sesli uyarı için 1 adet buzzer, görsel uyarı için 1 adet yeşil ve 

1 adet kırmızı led, algılanan karbon monoksitin dışarıya atımı ve ortam içerisine temiz hava giriş 

için 10 cm çapında 2 adet fan, fanların kontrolü için 1 adet röle, tüm sistemin çalışmasını ve 

yönetilmesini sağlayan 1 adet mikrodenetleyici kartı (Nodemcu) kullanılmıştır.  Bu sistemde 

Nodemcu kartının kullanılmasının sebebi dâhili wifi modülü ve analog veri okuma desteğinin 

olmasıdır.[2]  

 
Resim-1:Elektronik Devrenin Tasarımı 
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Resim-1 de görüldüğü üzere elektronik devre kartı üzerinde 2 adet sensör bulunmaktadır. Devreye 

MQ2 sensörü; sistemi test etmek ve sunum yaparken kolaylık olması açısından konulmuştur. Karbon 

monoksit gazı zehirli bir gaz olduğundan bu gazın salınımı sunum aşamasında yapılmayacaktır. Bu 

2 sensör dip switch in konumuna göre aktif olmaktadır. 

1.2.Yazılım: Gerekli olan yazılımı Arduino IDE ortamında geliştirdik. Mobil cihazlar üzerinden 

verilerin izlenilmesi ve e-posta bildirimi için ise BLYNK (iot web server) 

https://blynk.io/ IOT sisteminden faydalandık.[3] Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde 

sensör verileri anlık olarak cep telefonundan mobil uygulama ile takip edilebilmekte, ortamda  

karbon monoksit kaçağı olması durumunda e-posta gönderebilmekte ve anlık olarak bildirim 

alınabilmektedir. 

1.3.Montaj: Montaj aşamasına geçilmeden önce devre tahtası üzerinde denemeler yapıldı. Sonra ise 

elektronik sistemin düzgün bir şekilde çalışması için Proteus baskı devre programında gerekli çizim 

çalışmalarımızı yaptık. Proteus programındaki çalışmalardan sonra bakır plaket üzerine 

kullanacağımız tüm elektronik bileşenlerin lehimlenmesi aşamasına geçildi. Bakır plaket üzerine 

tüm elektronik malzemelerin yerleştirilmesiyle montaj işlemi tamamlanmış oldu. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan en önemli problem; onlarca vatandaşımızın hayatını 

kaybetmesine neden olan ve ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelen karbon monoksit 

zehirlenmelerinin önüne geçmektir. Var olan çözümleri analiz etmek için piyasadaki karbon 

monoksit alarm sistemlerini inceledik. Piyasadaki ürünlere baktığımızda gazı algıladığında 

sadece sesli uyarı vermekte ve başka hiçbir şey yapmamaktadır. Burada geliştirilmesi 

gereken birden fazla nokta olduğunu tespit ettik. Bu sistemler sadece sesli uyarı vermesinin 

yanında insan sağlığını koruyucu işlevleri yapması gerekmektedir. Bu işlevlerden bazıları 

şunlardır: 

 a. Ortamdaki karbon monoksit gazının dışarı atımı için pencerenin üst 

kısmındaki fan devreye girmeli: Özellikle pencerenin üst kısmında fanın olmasının sebebi 

karbon monoksit gazının çok hafif bir gaz olmasından dolayı oda tavanında birikmesinden 

dolayıdır. 

b. Ortama taze hava girişi için pencerenin alt kısmındaki fan içeriye oksijen 

vermeli: Ortama bol oksijen verilmesi insan sağlığının korunması adına çok 

önemlidir.  

c. Yetkili birimlere e-posta gönderimi yapmalı: Yetkili birimlere e-posta 

göndererek erken müdahale sayesinde ölümlerin azaltılması hedeflenmelidir. 

 

    

3. Çözüm  

Yukarıda belirttiğimiz problemin çözümüne ilişkin olarak; projemizin piyasadaki ürünlere 

göre daha işlevsel hale getirilmesi, sorunsuz elektronik altyapı ve yazılım ile çözüme 

kavuşturulmasıdır. Projemiz zehirli gazı algıladığında yapılması gereken tüm adımları 

atmaktadır. Bu adımlar şunlardır: 

a. Karbon monoksit gazını algıladığında sesli uyarı vermekte: Projemize eklediğimiz 

buzzer ile sesli uyarı verilmektedir. Bu donanım mevcut piyasa ürünlerinde olduğu gibi 

bizim projemizde de mevcuttur. 
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b. Ortamdaki gazın dışarı atımı için pencerenin üst kısmındaki fan devreye girmekte: 

Karbon monoksit gazının algılanmasıyla; sistemin kontrolünü yapan mikrodenetleyicinin 

röleyi tetiklemesi sayesinde fanlar devreye girerek bu işlev kazandırılmıştır. Tavanda biriken 

zehirli gazın dışarıya atımı bu sayede gerçekleştirilmiştir. 

c. Ortama taze hava girişi için pencerenin alt kısmındaki fan içeriye oksijen vermekte: 

Karbon monoksit gazının algılanmasıyla fanları kontrol eden mikrodenetleyici ve röle ile bu 

işlev kazandırılmıştır. Ortama bol oksijen verilmesinin sağlanması projemizin en önemli 

işlevlerinden biridir. 

d. Yetkili birimlere e-posta göndererek erken müdahale sayesinde ölümlerin 

azaltılması: Üzerinde dahili wifi modülü olan mikrodenetleyici(ESP8266) kullanarak ve 

BLYNK IOT sistemi kullanılarak projemize bu işlev kazandırılmıştır. 

 

Projemizin en önemli toplumsal faydaları; halk sağlığının korunmasına yardımcı olması ve 

gerekli tedbirleri alarak işlevlerini yerine getirmesi ve yetkililere haber vermesidir. Yukarıda 

saydığımız özellikleri sayesinde teknolojik, yerli ve milli yenilikçi bir projedir. 

  

4. Yöntem 

a. Ülkemizde son yıllarda yaşanan karbon monoksit(CO) zehirlenmelerine bağlı olarak 

gerçekleşen ölüm sayıları ve yaralanma sayıları araştırıldı: Proje kapsamında yaptığımız 

araştırmalar neticesinde karbon monoksit(CO) zehirlenmelerine bağlı olarak çok sayıda 

olay yaşanmakta ve bunun sonucunda birçok vatandaşımız ya sakat kalmakta ya da yaşamını 

yitirmektedir. Aşağıda verilen tabloda 2011 yılına ait zehirlenme ve ölüm sayıları 

verilmiştir.(Tablo-1) 

Tablo-1: 2011 yılına ait zehirlenme ve ölüm sayıları 

b. Karbon monoksit zehirlenmelerine neden olan etkenler araştırıldı. 

Karbon monoksit gazına bağlı olarak gerçekleşen zehirlenme olaylarının cihazlara göre 

gösterimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.[4](Tablo-2) 
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Tablo-2:Cihazlara göre karbon monoksit zehirlenme ve ölüm sayıları 

c. Araştırmalarımız neticesinde karbon monoksit salınımını tespit edip gereğini yapabilecek 

projenin tasarımı danışman öğretmenimiz gözetiminde yapıldı.  

d. Projemizi gerçekleştirmek için gerekli elektronik malzeme listesi hazırlandı ve tedarik 

edildi. Kullanılan elektronik malzeme listesi aşağıdaki gibidir.(Tablo-3) 

 

 Malzeme Adı Adeti 

1 ESP8266 Nodemcu Mikrodene₺eyici Kart 1 

2 Karbon Monoksit Sensörü(MQ7)  1 

3 Küçük Hoparlör(Buzzer) 1 

4 Röle(5V-220V) 1 

5 Led 3 

6 Fan(Bilgisayar Fanı) 2 

7 Bakır Plaket 1 

8 Dip Switch 1 

9 Voltaj Regülatörü 1 

Tablo-3:Elektronik Malzeme Listesi 
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e. Malzemelerin temin edilmesinden sonra devre tahtası üzerine kurulumu 

yapıldı.(Resim-2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resim-2:Devre tahtası üzerinde basit kurulum 

 

 

f. Arduino programında yazılım geliştirilerek ilk hali ile devre çalıştırıldı.(Resim-3) 

 

Resim-3:Arduino programında yazılım geliştirme 
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g. Devrenin ve yazılımın düzgün çalıştığı denemeleri yapıldıktan sonra Proteus 

programında devre çizilerek bakır plaket üzerine devrenin kurulumu için çalışmalar 

yapıldı. (Resim-4) 

 
Resim-4:Proteus programında baskı devrenin tasarlanması 

 

 

h. Bakır plaket üzerine tüm elektronik malzemelerin lehimlemesi işleminden sonra 

devrenin düzenli şekilde çalışması sağlandı. (Resim-5) 

     
Resim-5:Elektronik malzemelerin bakır plaket üzerine yerleştirilmesi ve lehimlemesi 
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i. Projemiz için model bir pencere hazırlandı ve fanların pencere camına montajı yapıldı. 

(Resim-5) 

 
Resim-5:Model pencere üzerine fanların montajı 

j. Bakır plaket üzerinde hazırlanan elektronik devre kartımız ve model penceremizin 

montajları tamamlanarak proje hazır hale getirildi.(Resim-6) 

 
Resim-6:Projenin Tamamlanması 
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k. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde 112(Hızır Acil Servis),itfaiye, yakın akraba, ilgili 

birimler vb. yerlere e-posta gönderimi yapmaktadır.(istenilen adrese e-posta gönderimi 

yapabilmektedir.) (Resim-6) 

 
Resim-6: Projenin e-posta göndermesine örnek 

l. .”Blynk IOT” [3]  sisteminin yazılımımıza entegrasyonu sayesinde mobil uygulama 

üzerinden sistem takip edilebilmektedir.(Resim-7) 

 

 
Resim-7: Blynk mobil uygulama ile sistemin takibi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

5.1.Donanımsal olarak yenilikçi yönü: Piyasadaki benzer ürünler incelendiğinde; karbon 

monoksit alarm sistemlerinin var olduğunu fakat işlevleri bakımından yetersiz olduklarını 

gördük. Mevcut ürünler sadece sesli uyarı vermekte ve başka da bir fonksiyona sahip 

değildirler. Projemiz ise karbon monoksit salınımını geliştirdiğimiz baskı devre kartının 

verimli çalışması sayesinde çok hızlı bir şekilde algılamaktadır. Gaz algılandığında pencere 

üzerindeki fanlar devreye girer ve ideal ortam sağlanana kadar çalışmaya devam eder.  

5.2.Yazılımsal olarak yenilikçi yönü: Ortamda karbon monoksit gazı algılandığında yetkili 

birimlere de e-posta göndererek bu durumu haber vermektedir. BLYNK IOT mobil 

uygulaması sayesinde ortamdaki gaz miktarı takip edilebilmektedir. Piyasadaki ürünlerde bu 

özellikler bulunmamaktadır. Açık kaynak kodlu olması sayesinde ise geliştirdiğimiz proje 

istenilen şekilde özelleştirilebilir.  

5.3.Tasarımsal olarak yenilikçi yönü: Kaliteli baskı devre kartları, hassas devre tasarımı 

ve bilgisayarlı tasarım (Proteus) sayesinde projemizin çalışma tepki süresi piyasadaki 

ürünlere göre daha iyi olduğu gözlemledik. Projemiz ve piyasa ürünü arasındaki 

karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

PROJEMİZ MEVCUT PİYASA ÜRÜNÜ 

 5-18 Volt ile Çalışır.  12 Volt ile Çalışır. 

 

 Bip sesi vererek sesli bildirim vardır. 

 

 Bip sesi vererek sesli bildirim vardır. 

 

 Görsel bildirim vardır.(LED ile)  Görsel bildirim yok. 

 

 Karbon monoksit salınımında fanlar 

çalışır. 

 Böyle bir özellik yok. 

 

 Gaz kaçağı olduğunda e-posta ile 

bildirim gönderir. 

 Böyle bir özellik yok. 

 

 Cep telefonundan mobil uygulama ile 

sensörler takip edilebilir. 

 Böyle bir özellik yok. 

 

 Yazılım özelleştirilebilir ve açık 

kaynak kodludur. 

 Böyle bir özellik yok. 

 

Tablo-4: Projemiz ve piyasa ürünü arasındaki karşılaştırma tablosu 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz hayata tatbik edilebilir niteliktedir. Maliyetinin düşük olması, montajının 

kolay olması, insan sağlığına hizmet etmesi, halk sağlığına katkıda bulunması, kullanım 

alanının geniş olması projenin uygulanabilirliğini desteklemektedir.  
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Projenin hayatımıza tatbik edilmesinde önemli bir risk görmemekteyiz. Aksine projenin 

insanlara faydası olacağı inancı içerisindeyiz. Yıllar geçse de insanlar soba kullanacak, 

doğalgaz sobası veya şofben kullanacak. Bu sebeple projenin geçerliliği devam edecektir. 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullandığımız malzeme listesi ve maliyet tablosu aşağıda gösterilmiştir.(Maliyet 

hesaplanırken kaynak gösterilen web sayfası referans alınmıştır.[5]) 

 Malzeme Adı Adeti Fiyatı 

1 ESP8266 Nodemcu Mikrodene₺eyici Kart 1 59 ₺ 

2 Karbon Monoksit Sensörü(MQ7)  1 49 ₺ 

3 Küçük Hoparlör(Buzzer) 1 8 ₺ 

4 Röle(5V-220V) 1 10 ₺ 

5 Led 3 1 ₺ 

6 Fan(Bilgisayar Fanı) 2 40 ₺ 

7 Bakır Plaket 1 10 ₺ 

8 Dip Switch 1 3 ₺ 

9 Voltaj Regülatörü 1 25 ₺ 

TOPLAM 230 ₺ 

Piyasadaki ürün fiyatlarına baktığımızda projemizin maliyetine yakın veya biraz daha ucuz 

satıldığını gördük. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şudur ki; projemizin özellikleri ile 

piyasa ürünlerinin özellikleri arasında çok fark olduğuna dikkat etmek gerekir.  

 

Projemize ait iş/zaman takvimi aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz; soba, şofben, doğalgaz sobası vb. kullanan herkese hizmet etmek için 

tasarlanmıştır. Dolayısıyla projemizin hedef kitlesi böyle bir ürüne ihtiyaç duyan tüm 

insanlardır. Böylelikle projemiz “İnsanlık Yararına Teknolojiler” kategorisinin en iyi 

örneklerinden biri olmaya adaydır.  

AYLAR 
İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür 

Taraması 
X X X        

Arazi 

Çalışması 
  X X X X     

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

  X X X X X X   

Proje 

Raporu 

Yazımı 

    X X  X X X 
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8. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şunlar olabilir:  

a. Pencerelere fanların takılması sonucu kış aylarında ortam içerisine soğuk hava 

girişi oluyor diye düşünebilirler. Bu sorunu ortadan kaldırmak için fanların önüne 

gün ışığını içeriye alan ve soğuk hava girişine izin vermeyen saydam bir malzeme 

konulabilir. Ortamda gaz algılandığında bu malzeme yukarıya ya da aşağı hareket 

etmesiyle fanların çalışmasına engel olmaz ve bu olumsuzluklardan kurtulmuş 

olunur. Tasarımın daha da iyileştirilmesiyle bu sorun ortadan kalkar.  

b. Evde internet yoksa projemiz tüm özellikleriyle çalışmaz hale gelir. Ortamda 

karbon monoksit gazını algıladığında internete bağlı olmadığı için e-posta 

göndermez ve mobil uygulama üzerinden veriler takip edilemez. Yazılım üzerinde 

iyileştirme yapılarak projenin internete bağlanmayan başka bir modeli yapılır. Bu 

model gazı algıladığında sesli uyarı verir ve penceredeki fanlar işlevlerini yerine 

getirir. 

c. Projenin enerji beslemesi noktasında bir problem oluşursa; 12 Volt bir adaptör 

kullanımı ile veya “18650 pillerin”[6] güneş enerji panelleriyle şarj edilmesi 

sağlanarak bu sorun da ortadan kaldırılmış olur. 

   

 

9. Kaynaklar  

 

[1] Sağlık Bakanlığı, Erişim 26.01.2022, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-

birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html 

 

[2] Direnç.Net, Erişim 07.06.2022, https://www.direnc.net/v3-nodemcu-wifi-gelistirme-

modulu?language=tr&h=fa64472d&gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pF7aEiBF3_l

CM3SGb-djnCdVkp2-mWukkKB7x1GjmISKoUzNYygsrRoCjZ4QAvD_BwE 

 

[3] BLYNK, Erişim 07.06.2022, https://blynk.cloud/dashboard/login 

 

[4] Sağlık Bakanlığı, Erişim 26.01.2022, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-

birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html-Sunumlar, 

CO_Zehirlenmelerinin_Onemi_tanisi_tedavisi_onlenmesi_-Prof._Dr._Tevfik_OZLU, Slayt 

No:32,34 

 

[5] Direnç, Erişim 07.06.2022, https://www.direnc.net/ 

 

[6] Direnç, Erişim 07.06.2022, https://www.direnc.net/37v-ncr18650ga-3500-mah-li-ion-pil 

 

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html-Sunumlar
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html-Sunumlar
https://www.direnc.net/

