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            1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

            Projemiz; kombi, şofben ve soba bulunan ortamlarda, zehirli gaz kaçaklarından kaynaklı  

zehirlenmelerde ortamı havalandırmak, eş zamanlı olarak acil servisi bilgilendirip yardım talep 

etmek  ve zehirlenmenin gerçekleştiği ortamın adres bilgilerini acil servise  iletmek amaçlı 

tasarlanmıştır. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

          “Sessiz katil” olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmeleri, her yıl yüzlerce kişiyi 

etkilemekte ve çoğu ölümle sonuçlanan durumlara neden olmaktadır. Kombi, şofben yada soba 

kaynaklı zehirlenmeleri mümkün kılan başlıca nedenler arasında;  gerekli önlem ve tedbirlerin hiç 

alınmaması  ya da alınan önlemlerin sınırlı kalması gelmektedir. Bu tür zehirlenmelerin önlenmesi 

amacı ile çoğunlukla gaz dedektörleri kullanılmakta, bu dedektörler de  bulunduğu ortama sadece 

sesli ikaz vermekte veya sesli ikaz ile birlikte  gazı kesmektedir.  
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           Şofben ve kombi kaynaklı sızıntılarda alınabilecek önlemler;  sesli ikaz ve gaz kesme 

şeklinde  iken, soba zehirlenmelerinde daha da sınırlı kalarak sadece sesli ikaz şeklinde 

olmaktadır. Yaptığımız proje bu noktadan sonraki eksiklikleri gidermek amacıyla tasarlanmıştır. 

Ortam şartlarına göre sesli ikazın bireyler tarafından duyulamaması, ortamın havalandırılamaması 

ve yetkili acil servis birimlerine haber verilememesi görülen eksiklikler arasındadır.  Sensör 

çalıştıktan sonra kalibrasyona bağlı olarak  ses ikazı kesilebilmekte ve bireyler uyarının farkına 

varamayabilmektedirler. Kombi ve şofbenli sistemlerde kullanılan gaz dedektörleri  eşzamanlı 

olarak doğalgaz vanasını kapatabilmekte fakat soba kullanılan bir ortamda böyle bir durum söz 

konusu olmamaktadır. 

3.Çözüm  

            Yukarıda bahsedilen sorunlara istinaden yapmış olduğumuz proje, belirtilen eksiklikleri 

giderme noktasında çözüm sunmaktadır. Projemiz zehirli gazların bulunduğu ortamda sesli ikaz 

yapmakla beraber, eş zamanlı olarak  ortamdaki havayı yenilemekte ve acil servisi otomatik 

arayarak ses kaydı  ile  ortamın konumunu bildirmektedir. Ortamda kullanılan iki adet fandan bir 

tanesi dışarıdan içeriye temiz hava aktarmakta diğeri ise ortamdaki zehirli havayı dışarıya 

atmaktadır. Bu esnada bireyin zehirlenmeye maruz kalabileceği ihtimaline karşı  otomatik olarak  

acil servis  aranmaktadır. Birey durumun farkına vardığında aramayı devre dışı bırakabilmektedir. 

            Projenin, merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda da  kullanımı uygundur. Binadaki 

sistemde bir gaz kaçağı olduğunu düşünelim. Gaz dedektörü devreye girdi. Sesli ikazını verdi 

ancak gaz vanası teknik bir arızadan dolayı kapanmadı. Bu durumda sızıntı devam edecektir. 

Projemiz bu noktadan sonra ek güvenlik tedbirlerini devreye sokmaktadır. Havalandırma fanlarını 

çalıştırıp aynı anda gaz acil servisini arayıp ses kaydı ile durumu özetlemekte ve konumu 

bildirmektedir. Böylece bir taraftan ortamın havalandırılması sağlanmakta diğer taraftan ise 

yetkili birimlerden acil yardım istenmektedir. 

            Projemizi evinde soba kullanan bireyler içinde gözden geçirelim. Soba yanmaya devam 

ettiği esnada bireylerin uyumaya gittiğini düşünelim.  Belirli bir süre sonra sobadan 

karbonmonoksit  gazı sızmaya başladı. Bireyler uykuda olduklarından, ağır işittiklerinden , sesli 

ikazdan uzak  bir ortamda bulunduklarından veya başka nedenlerden dolayı sesli ikazın farkına 

varamadılar.  Bu durumda ikaz ile birlikte devreye giren fanlar ortam içerisindeki havayı 

yenilemeye başlayacak , aynı anda ortamın konumunu ve durumu ses kaydı ile bildirmek için acil 

servisi arayacaktır.  Erken müdahele edilmesi sonucu zehirlenmenin ve gerçekleşebilecek 

ölümlerin önüne  geçilecektir.   

             Soba kullanan bireylerin gaz dedektörü kullanması pek sık rastlanan bir durum değildir. 

Bu durum dedektörün fiyatı ile değil daha çok detektöre güvenilmemesi ile alakalı olabilir. 
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Projemizdeki risk azaltıcı sistem  bu güveni katlayarak artırma ve işi şansa bırakmama özelliğine 

sahiptir. Sesli ikaz, havalandırma , acil servisi arama, konumu bildirme sonucu, ölümle 

sonuçlanabilecek bir zehirlenme vakasının önüne geçilebilecektir. Özellikle zehirlenme 

vakalarından geç haberdar olunması  durumu ortadan kalkacaktır. 

 

 

 

4.Yöntem 

            Prototipte kullandığımız iki adet telefondan bir tanesi ses kaydı için bir tanesi de arama 

yapmak içindir. Kullandığımız telefonlar  piyasada rahatlıkla bulunabilecek tuşlu telefonlardandır. 

Fanlar bilgisayar fanıdır. Gaz dedektörü de piyasadan rahatlıkla temin edilebilecek özelliktedir. 

Prototipte kullandığımız gaz dedektörünün kasasını, gaz daha çabuk algılansın diye çıkarttık. 

Telefon üzerindeki  arama ve ses kaydı için kullanılacak tuşlardan röleye kablolar çektik.  

Fanlardan da farklı bir röleye kablo çektik. Rölelerden gaz dedektörüne de bağlantılarımızı yaptık.  

Telefonlardan birine  “Dikkat bu bir ses kaydıdır, şu anda karbonmonoksit zehirlenmesi 

yaşıyorum, acil yardım gönderin, ev adresim Kümbet M. 27. Sokak Göktürk sitesi B blok daire:9” 

şeklinde ses kaydı yaptık, diğer telefona da arama yapması için 0505 631 XX XX şeklinde bir 

numara kaydettik. Normalde bu numara 112 olmalı. Gaz sızıntısını canlandırmak için çakmak 

gazını detektöre tuttuk. Sesli ikaz ile başlayan sistemin eş zamanlı olarak , fanları çalıştırdığını, 

arama yaptığını ve ses kaydını karşı tarafa bildirdiğini gözlemledik. 
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           Önerilen çözümü hayata geçirirken kullanılan yöntem net ve detaylı olarak açıklanmalıdır. 

Yönteminizin hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurgulandığı belirtilmelidir. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

            Gaz zehirlenmeleri için halihazırda piyasada sesli  gaz dedektörleri mevcuttur. Ancak 

zehirlenme olduğuna dair acil yardım servisi ile iletişim kurabilecek veya ortamı 

havalandırabilecek bir özelliğe sahip değillerdir. Projemiz tamamen bilindik ve piyasada 

rahatlıkla bulunabilecek malzemeler ile çok fazla teknik bilgi gerektirmeden bireyin kendisinin 

dahi çalışır vaziyete getirebileceği bir sistemdir. 

            Proje;  sistemde sadece gaz sensörü yerine ısı yada duman sensörü konulması ile yangın 

başlangıcında kullanılabilecek hale getirilebilir.  Projeyi daha etkili bir hale getirmek için üzerinde 

çalıştığımız bazı ekleme ve yenilikler aşağıdaki gibidir. 

             1.İlkyardım ekipleri geldiğinde dış kapıyı eşzamanlı olarak açabilecek  bluetooth veya wifi 

bağlantılı kilit sistemi 

            2.İlkyardım ekiplerinin aranması, konum ve adres kaydı bildirimlerinin tek bir kart devresi 

üzerinde toplanması. 

            3. Sisteme gaz dedektörünün yanı sıra yangın ve duman dedektörü de ekleyerek bir nevi 

“evin karatusu” nu oluşturmak. Böylece ,ev içinde gerçekleşebilecek bu tür olumsuz durumlarda; 

konum bildirimini, havalandırmayı, acil müdahele ekiplerinin aranması işini şahıslardan bağımsız 

olarak gerçekleştirebilecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

             Proje fikrinin hayata nasıl geçirileceği ve mevcut şartlar altında projenin ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. Uygulanabilir olduğunda risk analizi 

yapılarak, mevcut risklerin neler olduğu da belirtilmelidir. (Risk analizi 9.bölümde 

detaylandırılabilir.) 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

             Projemiz Prototip Maliyeti 

Malzeme Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

Tuşlu telefon (2. El) 2 100 200 

Röle 3 20 60 

Gaz dedektörü 1 100 100 

Fan 2 30 60 

Fan adaptörü 1 60 60 

Oda maketi 1 80 80 

Kablo 10 20 20 

TOPLAM   580 

          

             Projemiz Gerçek Yaşam Ortamı Maliyeti 

Malzeme Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

Tuşlu telefon (2. El) 2 100 200 

Röle 3 20 60 

Gaz dedektörü 1 100 100 

Fan (150 cm çap) 2 200 400 

Kablo 10 20 20 

Dış kapı açma mekanizması (kilit) 1 800 800 

TOPLAM   1710 

 

             Zaman Yönetimi 

Ön Araştırma ve literatür taraması 10-18 Şubat 2022 

Donanım malzemelerinin tedarik süreci 20-28 Şubat 2022 

Donamımların montajı 1-10 Nisan 2022 

Prototip testi, rapor yazılması ve kontroller 11-15 Nisan 2022 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

             Proje; doğalgazlı kombi, doğalgazlı şofben ve kömür yakıtlı soba bulunan  tüm ortamlarda 

kullanılabileceği için neredeyse toplumun tamamına hitap eden bir özelliğe sahiptir. Bireysel 

kullanıcılar veya ortak kullanıcılar (merkezi sistem ısıtma bulunan binalarda) projemizden 
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faydalanabilir. Binaların  merkezi sistem ısıtma birimlerinde gerçekleşebilecek bir gaz sızıntısı 

durumunda  “gaz acil servis” aranacak şekilde  proje revize edilebilir.  

9. Riskler 

             Projenin çalışır vaziyette olması için elektrik gereklidir. Bu durumda yaşanabilecek bir 

elektrik kesintisi sistemin çalışmasını engelleyecektir. Akü ile bu sorun aşılabilir ancak sisteme 

kayda değer bir maliyet yüklemektedir. 

             Projenin temel elemanlarından biri olan gaz  dedektörünün sensörü 3 ile 5 yıl arası aktif 

verimliliğe sahiptir. Bu sürenin takip edilmesi gerekirse yedek sensör bulundurulması önem arz 

etmektedir. 

            Acil yardım ekiplerinin olası bir müdahalesinde  dış kapı faktörünü ortadan kaldırmak için 

kapıyı otomatik olarak açacak mekanizmanın sisteme eklenmesi elzemdir. Bu da sisteme kapının 

yapısına göre 800-1000 TL aralığında ek bir maliyet yüklemektedir. 

             Kombi ve şofben kullananlar için değil de özellikle ortam ısıtmasını soba ile yapan 

bireylerin ekonomik durumları göz önünde bulundurulduğunda , sistemi satın almak ve ortama 

kurmak onlar için lüx olabilecektir.  Bu durumda da sistem gerçek ortam durumlarına uygun hale 

getirildiğinde maddi teşvik ile ekonomik durumu yetersiz olan bireylere katkıda bulunulabilir. 
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