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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kapalı alanlarda soluduğumuz havayı tehlikeli kılabilecek bir sürü etmen vardır. Dış atmosferik 

havada; bitki tozları, bakteri, çeşitli ölü veya canlı mikroorganizmalar, tozlar ve sulardan buharlaşma 

sonucu oluşan tanecikler bulunmaktadır. Ek olarak sülfür, benzen, su buharı, duman ve diğer zararlı 

gazların (NH3, NO, Alkol, CO2 vb) havadaki konsantrasyonu da hava kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Otogaz adı altında ulaşım araçlarında kullanılan LPG yüksek derecede yanıcı bir 

maddedir ve sızıntılar şiddetli patlamalara neden olabilir. Kapalı veya havalandırması iyi olmayan 

ortamlarda yüksek konsantrasyonda LPG buharını kısa süreli dahi olsa solumak baygınlığa veya 

ölüme sebep olabilir.  Bunlara ek olarak irritan olmayan, renksiz, kokusuz ve tatsız karbon monoksit 

(CO); motorlu araç egzoz gazlarında yüksek miktarda bulunur. Kaza kaynaklı ölümcül akut ve 

kronik zehirlenmelere neden olabilir. Tasarlanan proje bu olası risklerin hepsine önlem almayı 

amaçlamaktadır. Ülkemizde ulaşım araçlarında uzun süre bırakılan çocukların fenalaşarak hayatını 

kaybettiği vakalar görülmüştür. Önerilen sistem kapalı alandaki hava kalitesini ve zehirleyici 

gazların oranını ölçerek tehlike arz eden bir durumda uyarı verecektir. Sensörlerden alınan veriler 

araçtaki insanlar tarafından görüntülenebilmesi amacıyla sürekli olarak LCD ekrana yansıtılacaktır. 

Aynı zamanda LCD ekranın yanında bulunan RGB led de eğer araç içindeki hava güvenliyse yeşil, 

insan sağlığını tehdit edebilecek bir seviyede ise kırmızı yanacaktır. Bunlara ek olarak GSM modülü 

ile önceden belirlenen telefon numarasına araç içerisinde bir yolcunun kapalı kalmış olabileceğine 

ve içerideki havanın kritik bir seviyeye geldiğine dair bir SMS göndermektedir. Hazırlanan sistem 

Arduino tabanlı olup C Sharp (C#) yazılım diliyle kodlanmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

2.1 Hava Kalitesi 

 Dış atmosferik havada, bitki tozları, bakteri, çeşitli ölü veya canlı mikroorganizmalar, tozlar 

ve sulardan buharlaşma sonucu oluşan tanecikler bulunmaktadır. Bunlar havalandırma sistemi ve 

enfiltrasyon ile kapalı alanlara girebilmektedirler. Ek olarak sülfür, benzen, su buharı, duman ve diğer 

zararlı gazların (NH3, NO, Alkol, CO2 vb.) havadaki konsantrasyonu da hava kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Solunum yollarında hastalığa sebep olan mikroorganizmaların ve zararlı 

gazların iç ortamda fazla miktarda bulunması önemli bir problem teşkil etmektedir. İçerideki 

havanın incelenmesi ve elde edilen verilere göre de uygun mühendislik çözümlerinin bulunarak 
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belirlenen standartlarda istenen iç hava kalitesinin elde edilmesi çok önemli bir gereklilik haline 

gelmiştir.  

 

 2.2 LPG Kullanımı  

 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu hidrokarbonları içeren ve düşük 

basınçlarda sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Doğal haliyle LPG renksiz, 

kokusuz bir maddedir. Ülkemizde kullanıma sunulduğu şekliyle LPG hacimce % 30 propan ve % 

70 bütan içerir. Evsel, ticari ve endüstriyel yakıt olarak kullanımının yanı sıra otogaz adı altında 

ulaşım araçlarında kullanım alanı bulunmaktadır. LPG yüksek derecede yanıcı bir maddedir ve 

sızıntılar şiddetli patlamalara neden olabilir. Kapalı veya havalandırması iyi olmayan ortamlarda 

yüksek konsantrasyonda LPG buharını kısa süreli dahi olsa solumak baygınlığa veya ölüme sebep 

olabilir.  

 

2.3 Karbon Monoksit Zehirlenmeleri 

Karbon monoksit (CO) renksiz, kokusuz, tatsız ve irritan olmayan bir gazdır. Bu özelliği 

nedeniyle dünyada “görünmez katil” ismiyle anılmaktadır. CO, karbon kaynaklı yakıtların iyi 

yanmaması sonucu ortaya çıkar, kaza kaynaklı ölümcül akut ve kronik zehirlenmelere neden olabilir. 

Yetişkin bir insan; yarım saat boyunca, %1 oranında CO içeren bir odada kapalı kalırsa kısa sürede 

yaşamını yitirir. Motorlu araç egzoz gazları en yaygın CO kaynaklarındandır. Genellikle yoğun 

trafikte veya kapalı garajlarda uzun süre otomobil çalıştırılmasına bağlı akut zehirlenme 

görülmektedir. Özellikle araçların arkasında duran çocuklar risk altındadır. Bunların yanında 

ülkemizde ulaşım araçlarında uzun süre bırakılan çocukların da fenalaşarak hayatını kaybettiği bazı 

vakalar olmuştur. Hazırlanan proje kullanılan sensörler aracılığıyla kapalı alandaki hava kalitesini 

ve zehirleyici gazların oranını ölçecek, tehlike arz eden bir durumda uyarı verecektir.  

 

    
Şekil.1 Soruna Yönelik Görseller 

 

3. Çözüm  

Projede belirlenen soruna çözüm olarak ulaşım araçlarına monte edilebilecek bir sistem 

tasarlanmıştır. Sensörler; aracın içindeki hava kalitesini sürekli olarak ölçerek hava kalitesi, insan 

sağlığına zarar verebilecek bir seviyeye geldiğinde alarm sistemini tetikleyecektir. Alarm sistemi, 

araç içindeki insanları yaşanan olumsuz durumdan haberdar edecek ve araç içindeki insanların araçta 

kapalı kalmış olmaları ihtimaline karşın belirlenen telefon numarasına SMS gönderilecektir. 

Sensörlerden alınan veriler araç içerisindeki yolcular tarafından görüntülenebilmesi amacıyla sürekli 

olarak LCD ekrana yansıtılacaktır. Aynı zamanda LCD ekranın yanında bulunan RGB led, araç 

içerisindeki hava güvenliyse yeşil, insan sağlığını tehdit edebilecek bir seviyede ise kırmızı 

yanacaktır. Tasarlanan sistem Arduino tabanlı olup C Sharp (C#) yazılım diliyle kodlanmıştır. 

Belirlenen soruna çözüm olarak Arduino tabanlı bir sistem önerilmesinin nedeni düşük maliyeti ve 

uygulama kolaylığıdır. Bu sebeplerden ötürü arduino tabanlı bir sistemin en etkili çözüm olacağı 

düşünülmüştür. 
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Şekil.2 Tasarlanan Sistemin Akış Diyagramı 

 

Projede Arduino tabanlı bir hava kalitesi ölçme ve uyarı sistemi tasarlanmıştır. Bunun 

gerçekleşmesi için donanımsal ekipmanlar ve tanımlayıcı bilgileri aşağıda sıralanmıştır: 

1. Arduino Uno R3     

2.Buzzer     

3.RGB Led       

4. LCD Ekran            

5.GSM Modülü             

6. MQ-135 Hava Kalitesi Sensörü      

7. MQ-6 LPG/İzobütan/Propan Gaz Sensörü              

8. MQ-7 Karbonmonoksit Gaz Sensörü 

 

4. Yöntem 

      4.1 Arduino Sisteminin Bağlantılarının Yapılması:  

Uyarı sistemi mikrodenetleyici olarak Arduino UNO kartından, havadaki gaz oranını ölçmek 

için MQ-135 hava kalitesi, MQ-6 LPG/İzobütan/propan ve MQ-7 Karbon monoksit sensörlerinden, 

alınan verilerin görüntülenebilmesi için LCD ekrandan, ortam güvenliyken yeşil aksi durumlarda 

kırmızı yanan RGB led modülünden, gerekli durumlarda ses çıkışı verilebilmesi için buzzer 

modülünden ve acil durumlarda belirlenen numarayı SMS yoluyla haberdar etmek amacıyla GSM 

modülünden oluşmaktadır. Sistem araç içi hava kalitesini sürekli olarak LCD ekrana yansıtmaktadır 

ve hava kalitesi belirlenen sınır değerlerinin altına düştüğü anda devreye girerek alarm sistemini 

çalıştırır. Bunlara ek olarak GSM modülü ile önceden belirlenen bir telefon numarasına araç 

içerisinde bir yolcunun kapalı kalmış olabileceğine ve içerideki havanın kritik bir seviyeye geldiğine 

dair SMS gönderir. Yöntemin ilk aşamasında uyarı sisteminin bağlantı şeması ve EAGLE (EDA) 

programı üzerinden devre şematiği (EK1’de bulunan görsel) çizilerek modüller arası bağlantılar 

yapılmış, sensörlerin çalışmaları ayrı ayrı ve birbirleriyle uyumlulukları/iletişimleri test edilmiştir. 
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Şekil.3 Tasarlanan Sistemin Bağlantı Şeması 

 
Şekil.4 Tasarlanan Sistemin Eagle (EDA) Üzerinden Hazırlanan Detaylı Şematiği  
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Şekil.5 LCD Ekranın Farklı Hava Kalitelerinde Gösterdiği Değer 

 

4.2 Arduino Sisteminin Kodunun Yazılması: 

Bağlantı şeması çizilen ve bağlantıları yapılan Arduino tabanlı uyarı sistemimiz, Şekil.2’de 

belirtilmiş olan algoritma doğrultusunda Arduino Geliştirme Ortamı (IDE) üzerinden C# (C Sharp) 

yazılım diliyle kodlanmıştır. Yazılan algoritma ve kodun testleri yapılmış olup planlandığı gibi 

çalışmaktadır 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilen sistem araçlarda karbon monoksit seviyesine ek olarak hava kalitesini ve LPG’li 

araçlar için de gaz kaçağı ihtimaline karşılık havadaki izopropan ve bütan gazlarının (LPG %70 

bütan, %30 propandan oluşmaktadır) seviyesini de ölçmektedir. Yapılan literatür taramalarında bu 

sensörlerin farklı alanlarda kullanılan versiyonlarına rastlanmış fakat araçlar için tasarlanmış bir 

sistem bulunamamıştır. Piyasada bulunan gaz dedektörleri yalnızca işitsel bir alarm mantığı ile 

çalışmakta olup araç içerisinde kapalı kalmış bir birey için işlevsizdir. Projede tek bir sistem ile üç 

farklı gaz algılanabilmekte ve sınır değerlerinden birini aşmaları durumunda alarm sistemini 

tetikleyebilmektedir bundan ötürü hazırlanan sistemin daha geniş kapsamlı olduğu söylenebilir. 

Alarm sistemine GSM modülü eklenmesi geleneksel gaz dedektörlü sistemlere kıyasla büyük bir 

inovasyona gidildiğini göstermektedir. Proje hazırlanırken en çok dikkat edilen kriterlerden biri de 

ekonomik ve herkes için ulaşılabilir olmasıydı. Bu sebeple maliyetin düşürülebilmesi için yerli 

üretime uygun olabilecek ve üretim maliyeti düşük olan parçalar kullanılmaya özen gösterilmiştir. 

Tasarlanan sistemin oldukça düşük maliyetli olması sebebiyle de ülkenin ve hatta dünyanın çoğu 

kesimi tarafından kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje maliyetinin düşük olmasının yanı sıra Arduino tabanlı sistemin kurulumunun kolaylığı 

gibi özellikler de göz önünde bulundurulduğunda projenin kolaylıkla hayata geçirilebilir olduğu 
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kanısındayız. Sponsor bulunamaması gibi maddi imkansızlıklar ise proje uygulanabilirliği 

yönündeki en büyük riski oluşturmaktadır. Arduino tabanlı sistemimizin üretim ve testleri 

tarafımızca gerçekleştirilmiş olup elektronik testlerden alınan sonuçlar doğrultusunda prototip 

üzerinde iyileştirmeler yapılarak hatalar minimize edilmeye çalışılmıştır. Sistemin yazılımı 

tamamlanmış olup istenilen şekilde çalışmaktadır. Proje fikrinin hayata geçirilerek ticari bir ürüne 

dönüştürülebilmesi adına ilk etapta patenti alınabilir. Daha sonra ise üzerinde iyileştirmeler yapılmış 

prototip finalize edilerek seri üretime geçilebilir. Yapılacak pazar araştırması neticesinde farklı 

sorunlara yönelik sensör çeşitleri tespit edilerek sisteme eklenmesi ile satışa sunulabilir. Piyasada 

benzerinin bulunmadığı ve olası can kayıplarını önlediği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda 

talebinin oldukça fazla olacağı görüşündeyiz. Arduino tabanlı sistemin Türkiye başta olmak üzere 

global bir başarı yakalaması ve yüksek taleple kullanılması hedeflenmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Şekil.6 Projenin Tahmini Maliyet Tablosu 

 

Proje Takvimi Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Sorunun Tanımlanması      X       

Literatür Taraması      X      

Çözümün Belirlenmesi       X     

Başvuru ve Rapor Yazımı        X    

Bağlantı Şemasının Çizimi        X   

Sistemin Şematiğinin Çizimi        X   

Sistemin Kodunun Yazılması          X  

Sistemin Testlerinin Yapılması          X  

Proje Detay Raporunun Yazımı            X 

  Şekil.7 Proje Zaman Planlaması 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Öncelikle projemizin hedef kitlesinin çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Projemizin asıl 

hedef kitlesini, bir süre haberlerde sık gördüğümüz çocukların servislerde unutulmasının ardından 

yaşanan can kayıplarını önlemek amacıyla, servisler olarak belirlememize rağmen sistemimiz toplu 

taşıma araçları, özel araçlar, ticari araçlar gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. 

Fiyat

33,31 TL

4,10 TL

15,16 TL

247,54 TL

1,86 TL

26,39 TL

15,52 TL

25,87 TL

369,75 TL Toplam Maliyet:

MQ-135 Hava Kalitesi Sensörü

MQ-6 LPG/İzobütan/Propan Gaz Sensörü

 MQ-7 Karbonmonoksit Gaz Sensörü

Ürün - Adet

Arduino UNO R3 Klon

Buzzer 

LCD Ekran 2×16

SIM900 GSM/GPRS Modülü

RGB Led 
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9. Riskler 

 
 

 
 

9.2 Problemlere Yönelik Tedbirler ve Çözüm Önerileri (B Planları) 

 

1) Elektronik aksamı çevresel koşullardan korumak için tasarımsal önlemler alınacaktır. 

Kart başta olmak üzere bütün devre elemanları özel kutuların içine yerleştirilerek dış 

çevreden izole edilecektir.  

2) Oluşabilecek veri sapmalarını önlemek amacıyla yazılan koda bir veri filtreleme sistemi 

eklenmiştir. 

3) GSM modülünde oluşabilecek anlık kesintiler araç dışındaki kişilerle iletişim 

kurulmasını engeller. Kesintilerin kısa süreli olacağı göz önünde bulundurulursa SMS’in 

birden çok sefer gönderilmesi iletimini garantileyecek ve bu sorunu ortadan kaldıracaktır.  

4) Sensörlerin dış koşullardan minimum miktarda etkilenmesi önemlidir. Maliyetin düşük 

tutulması hedeflenmesine rağmen ileride yaşanabilecek büyük çapta sorunlardan 

kaçınmak için sensörler temin edilirken kalite düşürülmeyecek, bu şekilde sensörlerin 

arızalanma ihtimali olabildiğince azaltılacaktır. 

5) Beklenmeyen bir maliyet artışı yaşanması durumunda tekrar bir bütçe planlaması 

yapılmalıdır. Daha sonrasında ise sponsor bulma yoluna gidilebilir. 
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