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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Motorlu araçların egzoz gazları denildiğinde aklımıza genelde zehirlenme ve gazların
tehlikeli olduğu olgusu yer eder. Zararlı gazların en büyük düşmanı olan oksijen gazının
ortamda bol bulunmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve bu tip sistemlerin tasarlanması
ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Proje tasarımımızda araç içerisindeki karbonmonoksit miktarının artması durumunda
araç kapalı alan içerisinde iken örneğin kapalı bir garajda bulunuyor ise sistem devreye
girerek aracın sağ ön cam kumanda sistemine müdahale ederek camın açılmasını sağlayarak
ortamın havalandırması sağlanacaktır. Ayrıca araç evin, apartmanın kapalı garajında iken
yine gaz seviyesi durumuna göre sistem devreye girecek ve camlara kumanda edecek ayrıca
aynı anda otomatik garaj kapısı(panjur) sistemininde devreye girmesini sağlayarak dış
ortamdan temiz hava girişi sağlanarak içerideki zehirli gaz miktarının düşürülecektir.
Böylece zehirlenme durumlarının önüne geçilebilecektir. Prototipimizin yazılımında
Arduino yazılım dili kullanılmıştır. Sistem geliştirilirken dene-yap kartları kullanılması
planlanmaktadır. Sistemimiz aracın kapı içine veya torpido bölgesinin alt kısmına monte
edilecektir.

Şekil 1: Projemizin uygulandığı araç ve otomatik kepenk sistemimiz

2. Problem/Sorun
Karbonmonoksit (CO) renksiz, tatsız, kokusuz ve havadan daha hafif özelliğe sahiptir.
Çok çeşitli karbonmonoksit (CO) kaynakları mevcuttur bunlar: Motorlu araçların egzoz
dumanları, Webasto -ağır vasıta harici ısıtma sistemleri-, yangınlar vb. dir. Yanmanın tam
gerçekleşememesi sebebiyle oluşan karbonmonoksit (CO) ülkemizdeki zehirlenme
vakalarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Zehirlenme vakalarının çok büyük oranının
basit tedbirlerle yani yeterli havalandırma imkânları sağlanarak engellenebileceği dikkate
alınmalıdır( Türkmen, Akgöz, 2005)
Ülkemizde ve dünyada her yıl çok sayıda
karbonmonoksit zehirlenme vakası gözleniyor. Bu vakaların önemli bir çoğunluğuna
araçlardan çıkan zehirli egzoz dumanı yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık
Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre, SADECE AMERİKA’DA
1999 ve 2010 yılları arasında toplamda 5100 kişi karla kaplı araçlar temizlenirken tıkanan
egzoz borusunu fark edemediği için zehirlenerek hayatını kaybetti.
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02.01.2021 tarihli haberde Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kapalı garaj içerisinde 3 kişi
araçları ile ilgilenirken egzoz gazından zehirlenmiş olarak bulundu.
13.12.2014 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kapalı bir garajda aracını çalıştıran
ve araç içinde uyuyakalan sürücü, karbonmonoksit gazından, egzozdan zehirlenerek
hayatını kaybetmiştir.
06.12.2015 tarihli gazete haberinde, Yozgat galericiler sitesindeki kapalı dükkân
içerisinde bulundukları aracı ısınma amaçlı olarak çalıştıran iki genç egzoz gazından
zehirlenerek hayatını kaybetmiştir.
14.11.2016 tarihli gazete haberinde, Uşak’ta 24 yaşındaki bir genç kapalı garajda çalışır
durumda egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir.
02.03.2012 tarihli haberde, Bursa Uludağ oteller bölgesinde arızalanan Snowturck (kart
taşıtı) tamiri için görevlendirilen 49 yaşındaki görevli kişi aracın tamiri sırasında soğuktan
etkilenmemek için aracı çalıştırırken aracın egzoz gazının çıkış kısmının karla kaplandığını
fark etmediğinden dolayı egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir.

Şekil 2:Ülkemizde yaşanan karbonmonoksit kaynaklı ölüm haberleri

Pandemi döneminde karavanda yaşam veya kapalı kasa araçların içerisinde izole bir
yaşam sürmenin tercih edilmesi sebebiyle özellikle kış şartlarında araçların ısıtılması
gerekliliğinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına
sistemimizin montajı yapılarak zehirlenme vakalarının da önüne geçilebileceği
değerlendirilmelidir.
Sürücü seyir halinde iken karbonmonoksit soluma sonucunda aşırı yorgunluk, halsizlik,
keyifsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, düşünme güçlüğü, zihin karışıklığı, dikkat
bozukluğu, halüsinasyon, görme kaybı, karıncalanma, uyuşukluk, uyku hali, inme, bayılma
vb. etkiler görüldüğünden dolayı genel trafik sürüş güvenliğinin sağlanması açısından
projemizin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Maalesef istemeyerek de olsa yukarıda paylaşmak zorunda kaldığımız üzücü olaylar
yaşanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak da mümkün olacaktır. Bu vakaların çoğunluğu
havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle kış aylarında gözlemleniyor. Ülkemizde ve
dünyada bu zehirlenmelerin yol açtığı durumlardan dolayı çok acı örnekler mevcuttur. Bu
tür vakaları önleyecek bir sistem, yaptığımız literatür araştırmasına göre bulunmamaktadır
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3. Çözüm
Bizim tasarladığımız ve hayata geçireceğimiz çalışmada ise karbonmonoksit
zehirlenmesi yani sessiz katilin en büyük düşmanı olan oksijenin ortama alınması
sağlanacaktır. Kapalı alanlardaki araçlarda motorun çalışmaya devam ettiği durumlarda
veya aracın camlarının kapalı olarak seyahat edildiği durumlarda tasarlayacağımız sistem
ile aracın camlarının kumanda edilmesi ile araç içinin havalandırmasının sağlanması
amaçlanmaktadır. Ayrıca sesli veya ışıklı uyarı yaparak sürücüyü ve yolcuları uyarıp
onların önlem almalarını sağlanacaktır. Sistemiz sayesinde ayrıca LPG(Likit Petrol Gaz)
dönüşümlü araçlarda meydana gelebilecek bir kaçak durumunda oluşabilecek zehirlenme
vakalarının önlenmesi sağlanacaktır. Havasızlığa insanlar yaklaşık 6 dakika
dayanabilmektedir. Bizim sistemiz sayesinde ortamda oksijen seviyesinin havalandırma
sayesinde tehlikeli boyutlara düşmesi engellenecektir.
Araçların kapalı alanlarda çalıştırılması sırasında oluşabilecek zehirlenme vakalarının
önlenmesi aracımızdaki sistem devreye girdiği anda ilk olarak uzaktan kumandalı garaj
panjurunun hareketi sağlanarak ortamın havalandırması sağlanacaktır. Yapılan literatür ve
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ veri tabanında yapılan tarama çalışmaları sonucunda
özellikle kapalı garaj alanlarında araçlarda egzoz gazını zehirlenmesini önleyici olarak bir
sistemin varlığı tespit edilememiştir. Çalışmamızın hangi problemlere çözüm getireceği ile
ilgili olarak aşağıda maddeler halinde kısaca açıklanmıştır.
1) Kapalı garajlarda araçların uzun süre çalıştırılması durumunda
oluşacak olan yüksek miktardaki karbonmonoksit miktarının farkına
varılamaması ve buna bağlı yaşanan zehirleme vakalarının engellenmesi
konusunda yardımcı olacağı öngörülmektedir.
2) Araçla seyahat ederken LPG (Likit Petrol Gaz) dönüşümlü
araçlarda gaz kaçağı durumunda, çürük sarımsak kokusuna benzer bir
koku içerisine katılmasına rağmen, sensör yardımıyla bu durum çok daha
çabuk bir şekilde algılanacak ve sürücü cama kumanda edilerek
uyarılacaktır.
3) Araçla seyahat ederken havalandırma sistemi dış hava
sirkülasyonu konumunda iken içeri giren gazların aracı kullanan kişi
üzerinde oluşturacağı sersemlik yani uyku hali etkisini ortadan
kaldırarak trafikte oluşabilecek kaza vb. risklerin engellenmesi
hususunda yardımcı olacağı öngörülmektedir.
4) Pandemi etkisi ile bundan sonraki süreçte karavan vb. sistemlerin
çok kullanılacağı öngörülmektedir. Bu sistemlerde ısınma, mutfak vb.
ihtiyaçları için kullanılacak olan (LPG vb.) sistemlerin risklerinin
azaltılmasında etkili olabileceği, ayrıca yine bu sistemlerin araç
motorlarının daha sık kullanılabileceğini düşündüğümüzde karavan tipi
yeni yaşam biçiminin oluşturacağı risklerin de azaltılmasında etkili olacaktır.
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5) Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG: Compressed Natural Gas) ile
çalıştırılan otobüsler veya otomobillerde de oluşabilecek zehirlenme
vakalarının önlenmesinde yardımcı olacağı öngörülmektedir.

6) Bu sistem, araç cam kriko sistemi elektrik kumandalı ve
manuel kollu olan her araca monte edilebilecektir böylece sadece
yeni veya sıfır araçlarda değil model yılı çok daha eski olan
araçlarda da kullanılabilecektir.

4. Yöntem
Belirlenen çözüm yöntemine göre prototipimiz hazırlanmıştır prototipe ait açıklamalar
ve fotoğraflar aşağıda belirtilmiştir.
1.Sistem aracın sağ ön kapı üzerine
uygulanacak olması sebebiyle, kapı kaplaması
sökülecek.
2.Aracın sağ ön kapı tesisatı ile ilgili araştırma
yapılacaktır. Şekilde görüldüğü gibi kabloların
ve
soketlerin
konum
ve
durumları
belirlenecektir.
3.Aurdino yazılım - kodlama sistemi
kullanılacaktır. MQ-7 Karbonmonoksit gazı
sensörü bağlantıları yapılacaktır.
4.Sistemin enerji alabilmesi için gerekli olan
bağlantılar yapılacaktır.
5.Aurdino çalışma gerilimin + 5 volt olması
sebebiyle sisteme voltaj düşürücü regülatör
bağlantısı yapılacaktır.
6.Aurdino kartının analog voltaj çıkışı ile
Aurdino
röle
kartının
bağlantısını
gerçekleştirilecektir.
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7.Röle kartının çıkışı ve aracın sağ ön cam
kumanda motorunun bağlantısı yapılacaktır.
8.Sistemin normal olarak çalıştığını gördükten
sonra kapalı garaj kepenk sistemine bu
çalışmanın adapte edilmesi çalışmalarına
geçilecektir.
9.Kepenk kumanda
işlemine geçilecektir.

kartının

tanıtılması

WHO(World Health Organization )Dünya Sağlık Örgütü’nce bilimsel olarak
belirlenmiş olan milyonda parçacık sayısı (PPM) miktarı, sistemimizin prototipinde 200
ppm ve üzerindeki değerleri algılayacak şekilde ayarlanmıştır. Sistemimizin prototipi araç
içinde egzoz gazı ve çakmak gazı ile test edilerek (test aşamasında aracın içinde hiçbir canlı
bulunmamıştır.) sistemin normal olarak çalıştığı görülmüştür.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Yaptığımız literatür ve Türk Patent Enstitüsü veri tabanı taramaları sonucunda, bizim
sistemimize benzeyen ve oluşabilecek egzoz gazı zehirlenme vakalarını önleyecek bir
sistemin var olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine bu tarz vakaların yaşanmasını
engelleyecek bir sistem geliştirilmesi düşünülmüştür. Yani bizim sistemimize benzeyen bir
ürün bulunmamasından dolayı ayıran özellikler anlamında bir kıyaslama yapılamamaktadır.
Bizim projemizde kullanılan yöntemler ve uygulama alanı açısından yaptığımız
araştırmalara göre dünyada bir örneği bulunmaması sebebiyle projemiz benzer sistemler
arasında özgündür.

6. Uygulanabilirlik
Bu sistem araç cam kriko sistemi elektrik kumandalı veya kumandasız olan her türlü araca
monte edilebilecek ve böylece sadece yeni veya sıfır araçlarda değil model yılı çok daha
eski olan araçlarda da kullanılabilecektir. Projemiz maliyeti uygun ve uygulanabilirliği
yüksek olduğu için her türlü araca ve bütçeye uygundur. Bu nedenle sistemimiz kolay bir
şekilde ticari bir ürüne dönüştürülebilir olduğu düşünülmektedir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini maliyeti (uzaktan kumandalı otomatik panjur ile) toplam 1675 TL
olup uygulanabilirliği yüksektir. Ayrıca herkesin otomatik panjurlu bir kapalı garaja sahip
olmadığını da göz önüne alırsak sadece araçlarda kullanılacak olan sistemin toplam
fiyatının 1675 TL gibi cüzi bir miktar olması, projemizin yaygınlığının ve yapılan taleplerin
artması konusunda çok büyük bir avantajdır. Projemizin maddi harcamalarını zaman
çizelgemizin içerisinde yer alan projenin montajı ve çalıştırılması aşamasında yapılması
planlanmaktadır. Projemize benzer bir ürün bulunamamasından dolayı diğer projelerle ilgili
bir maliyet karşılaştırması yapılamamaktadır.

Tablo 1: Tahmini Maliyet
Ayrıca projemiz daha öncesinden bir zaman çizelgesi planlanarak ve bu çizelgeye
sadık kalarak oluşturulacaktır

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Uygun maliyetli ve uygulaması çok kolay olduğu içi toplumun her kesimine hitap
etmektedir. Dünyadaki toplam araç sayısı, 2020 yılı itibari ile 1 milyar 250 milyonu
geçmiş bulunmakta ve her geçen gün artışını sürdürüyor. Ülkemizde ve dünyanın her
yerindeki araçların çoğunluğunu geçmişten bu güne kadar içten yanmalı motorlara sahip
binek otomobilleri oluşturmaktadır. Bu araçların hepsi egzoz gazı zehirlenmelerinin
yaşanmasını önleyecek hiçbir sisteme sahip değil. Bu nedenle bizim projemiz içten
yanmalı motorlara sahip otomobillerde, karavanlarda, otobüslerde, minibüslerde ve ağır
iş makinelerinde kullanılabilir. Projemiz uygun maliyetli ve uygulaması çok kolay
olduğu içi toplumun her kesimine hitap etmektedir.
9. Riskler
Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek durumlardan bazıları, düzensiz akım
geldiği durumda projemizin regülatörünün yanma ihtimali yüksektir ancak bunun önüne
geçilebilmesi için sigorta koyularak bu risk azaltılacaktır. Ayrıca sistemin ısınma
durumu da kontrol edilmiş olup sistemimizde yüksek ısılar oluşmadığı için kabloların
yanma ya da erime tarzında problemlerle karşılaşmayacağı anlaşılmıştır. Sistemimizin
bir başka problemi de gaz sensörünün toz vb. maddeler ile tıkanıp çalışamayacak
duruma gelmesidir bu tarz bir durumda sistemimiz bunu algılayıp sensör arızası verecek
şekilde tasarlanmıştır. Araçtaki cam motorunun ve mekanik cam kriko sisteminin arıza
vermesi durumunda sistemimiz camları açamayacak ancak sesli ve ışıklı uyarı
verecektir eğer garaj içerisinde ise sistemimiz kepenk sistemine de bağlı olduğu için
kepenklerde açılacaktır.
OLASILIK ETKİ MATRİSİ

RİSK ADI

RİSKİN
RİSKİN
RİSK
ORTAYA GERÇEKLEŞMESİ SKORU
ÇIKMA
DURUMUNDA
OLASILIĞI YAPACAĞI ETKİ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Düzensiz Akım
Gelmesi
Gaz sensörünün
Çalışmaması
Cam Kriko
Sisteminin
Çalışmaması

*

*
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*

*

4

*

*

4

Tablo 3: Olasılık ve Etki Matrisi
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Hedef

Çok düşük /.05

Düşük /.10

Orta / .20

Yüksek / .40

Çok Yüksek / .80

Maliyet

Önemsenmeyen
maliyet artışı

Maliyet artışı
projeyi etkilemez

Maliyet artışı
projeyi etkilemez

Maliyet artışı tolere
edilebilir

Takvim

Görünmeyen
zaman artışı

Zaman artışı
tolere edilebilir

Zaman artışının
etkisi sınırlıdır

Maliyet artışı
tolere edilebilir
Proje tamamlanır,
yarışmaya
yetişmez

Kapsam

Kapsam düşüşü zor
farkedilir

Kapsam
azaltılmasının etkisi
sınırlıdır

Proje amacına
ulaşamaz

Proje amacına
ulaşamaz

Kalite

Kalite düşüşü zor
farkedilir

Sınırlı uygulamalar
etkilenir

Kapsam
azaltması projeyi
olumsuz etkiler
Kalite azalması
projeyi olumsuz
etkiler

Kalite azaltması
kabul edilemez

Proje sonu çıktısı
yararsızdır

Proje tamamlanır,
yarışmaya yetişmez

Tablo 4: Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası
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