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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Bu  buluş,  sistem  sensörleri  sayesinde  havanın  kalitesini  ölçüp,  gerektirdiği  durumlarda

kullanıcıya  havalandırma  sistemini  açması  gerektirdiğini  öneren,  havalandırmayı  kendisi

açabilen  yapay  zekaya  sahip,  taşıtların  havalandırma  sisteminden  geçen  havanın  içindeki

mikropların  UV-C ışını ve benzeri mikrop öldüren ışınlar yardımı ile öldürebilen, içerideki

havayı  UV  ışın  filitresi  ve  kabin  filitresi  ile  sterilize  edip  ısısının  değiştirerek  ya  da

değiştirmeden tekrar aracın içine verebilen, içerideki kirli havayı alıp dışarı verip, dışarıdan

yeni hava alıp UV ışın filitresi ile sterilize edip içeri verebilen bu özellikler sayesinde sürücü

ve yolculara daha temiz bir hava sunan, araç çalışmadığı zamanlarda dahi içerideki havanın

kalitesini  kontrol  ederek,  içerideki  hava  kirli  olduğu  taktirde  içerideki  havanın

temizlenmesini  ve kullanıcıların araçtaki havayı temizlemek için camı açmasına dahi gerek

kalmamasını sağlayan bir sistem ile ilgilidir.

Buluşun Amacı;

Bu  buluşun  amacı,  evaparatörü  çalıştırmadan  içerideki  kirli  havanın  çekilerek  dışarıya

verilmesi  ve  dışarıdan  yeni  hava  çekerek  uv_c  ışını  filitresinden  geçirerek  tekrar  içeriye

vermek, ya da içerideki kirli havanın çekilerek hava temizleme hattında temizlendikten sonra

içeriye verilmesi ile içerideki havanın da temizlenmesini sağlayarak, yolcular ve sürücülerin

sağlığını korumaktır.

Bu buluşun bir  diğer  amacı,  araç çalışmadığı  sürede dahi  belli  aralıklarla  aracın içindeki

havanın  kalitesini  ve  oksijen  oranını  kontrol  edip,  havanın  kalitesi  düştüğü  zamanlarda

içerideki  havayı  temizleyerek  içeride  bir  canlının  kilitli  kalma  durumuna  karşı  içerideki

canlıya temiz hava sağlamak ve araca yeni binen canlılar  için bindiği anda taze bir  hava

sunmaktır.

Bu buluşun bir diğer amacı, araçlardaki havalandırma sisteminden geçen mikropları uv_c ya

da benzeri mikrop öldürücü ışınlar kullanarak yok etmek, yolcular ve sürücülerin sağlığını

korumaktır.
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Bu buluşun bir diğer amacı, içeride ve dışarıda hava sensörleri kullanarak, aracın içindeki ve

dışındaki  havanın  kalitesini  ölçerek,  içerdeki  havadaki  kirli  maddelerin  oranı  arttığında

kullanıcıya  tavsiyeler  verebilen,  havalandırma  sistemini  sensörlerden  alınan  verilerle  açıp

kapatabilen ve ayarlayabilen bir yapay zekâ ile kullanıcıya her zaman temiz ve mikroplardan

arındırılmış hava sunmaktır.

2. Problem/Sorun:

 Araba, uçak, gemi, otobüs vb. araçlar günümüzde insanlar için çok büyük öneme sahiptir.

Her  gün  milyonlarca,  insan  ulaşımlarını  bu  araçlar  sayesinde  sağlamaktadır.  Günümüzde

birçok  araçta  çeşitli  havalandırma  sistemleri  kullanılmaktadır.  Araç  içi  havalandırma

sistemleri  insanlara  çok  fazla  fayda  sağlamaktadır.  İnsanlar  araçların  içindeki  sıcaklığı

arttırıp,  azaltmak  için  klima  vb.  havalandırma  sistemlerini  sıkça  kullanmaktadır.  Ama

havalandırma sistemlerinin  faydalarının  yanında  insanlara  birçok zararı  da bulunmaktadır.

Son  günlerde  yapılan  araştırmalarda  araç  içi  havalandırma  sistemlerinin  covid19  vb.

hastalıkların bulaşmasında büyük rolü olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu otomobil,  gibi nispeten

daha bireysel araçlarının yanında otobüs, uçak, vapur gibi toplu taşıma araçlarında çok büyük

tehlike arz etmektedir. 

Günümüze  taşıtların  havalandırma  sistemlerinde  toplumda  “polen  filitresi”  olarak  anılan

kabin filitresi halihazırda kullanılmaktadır. Araçlarda tek başına kullanılan, özellikle ucuza

satılan kabin filitreleri ve değişim tarihi geçmiş kabin filitreleri toz, toprak gibi büyük hacimli

maddelerin  geçişini  önlese  de  virüs  gibi  küçük  hacimli  maddelerin  geçişine  izin

verebilmektedir. Bu da toplum sağlığı için büyük tehlike arz etmektedir. 
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3.  Çözüm 

Bu soruna en iyi çözüm yapay zeka teknolojisi, UV ışın teknolojisi ve maksimum verimde bir

havalandırma sistemini aynı anda kullanmaktır. Bu projede de havayı 3 aşamadan geçirerek 

en iyi şekilde temizlemektedir. Bu aşamalar şu şekildedir;

• Hava sirkülasyonunu sağlama: İçerdeki kirli havanın alınıp dışarıya atılması ve dışarıdan 

temiz  havanın çekilip içeri verilmesi.

• Gelen havayı virüslerden arındırma: UV-C ışın teknolojisine sahip ampuller ile içeriye giren 

havanın içindeki korona virüs de dahil olmak üzere bütün virüsler temizlenmektedir.

• Yapay zeka: Yapay zeka sayesinde içerideki hava kalitesi düştüğü anda havalandırma sistemi

çalışmaktadır.

4. Yöntem

Parça Referanslarının Açıklanması

1.Sistem 

2.Hava kalite sistemi 

3.Fan 

            4.Kabin Filitresi 

            5.UV ışın filitresi 

            6.Evaparatör 

            7.Kabin hava fanı 

            8.Kirli hava yönlendirici 

            9.Hava temizleme hattı 1

           10.Hava dönüştürme hattı 

           11.Hava atım hattı 
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Buluşun Anlaşılmasına Yardımcı Olacak Şekiller 

Şekil-1 Buluş konusu akıllı ve hijyenik araç içi havalandırma sisteminin şematik 

görünümüdür. 

Şekil-2 Buluşa konu olan sistemin genel bir gösterimidir.

Şekil-3 Buluşa konu olan sistemin detay gösterimidir 

 Buluşun Detaylı Açıklaması 

  Buluş, Kullanıcının kabinin içindeki havalandırma kontrol panelinden aşağıda belirtilen dört 

moddan birini seçerek içerideki kirli havanın dışarıya attığı dışarıdaki havanın temizlenerek 

sıcaklığının değiştirilerek ya da değiştirmeden içeriye verebildiği, içerideki havanın sterilize 

ederek sıcaklığının değiştirilerek ya da değiştirmeden tekrar içeriye verebildiği, dışarıdan 

gelen havanın sterilize edilip sıcaklığının değiştirilerek ya da değiştirmeden içeriye 

verilebildiği havalandırma sistemini kontrol edebildiği, hava kalite sensörlerinden (2) alınan 

veriler doğrultusunda içerideki hava kalitesinin düştüğü zamanlarda sürücüye havalandırma 

sistemini açmasını öneren veya hava kalitesinin düştüğü zamanlarda havalandırma sistemini 

otomatik açan, dışarıdaki hava kalitesinin düştüğü zamanlarda sürücüye içerideki havanın 

devir daim yapıldığı moda geçmesi gibi önerilerde bulunan yapay zekaya sahip bir sistem (1) 

ile ilgilidir. 

Bahsedilen sistemde (1) araç kabinin herhangi bir yerine ve araç kabininin dışında herhangi 

bir yere yerleştirilen, içerideki ve dışarıdaki havanın kalitesini, kirli gazların oranını, havanın 

nem oranını vb. verileri ölçen en az iki adet hava kalite sensöründen aracın içerisindeki ve 

dışarısındaki havanın kalitesine göre içerideki hava kalitesi düşük ve dışarıdaki havanın 

kalitesi yüksek olduğunda birinci modu otomatik olarak çalıştıran veya kullanıcıya bu modu 

çalıştırması için tavsiye veren, içerideki havanın kalitesi düştüğü zaman üçüncü modu 

otomatik olarak çalıştıran veya kullanıcıya bu modu çalıştırması için tavsiye veren, araç kapalı

olduğunda da belli aralıklarla aracın içindeki kirlilik oranını ölçüp kirlilik oranı yükseldiğinde 

evaparatörün (6) soğutma ya da ısıtma özelliğini kullanmadan sadece fanı (3) kullanarak 

içeriye dışarıdan hava girmesini dışarıdan giren havanın kabin filitresi (4) ve UV ışın 
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filitresinden (5) geçerek temizlenme işleminden sonra kabindeki hava çıkışlarından içeriye 

verilmesi, kirli hava yönlendiricinin (8) hava atım hattının (11) kapağını açması, kabin hava 

fanının (7) kabinin içindeki kirli havayı çekip hava atım hattına (11) göndererek aracın dışına 

atmasını sağlayarak içeride kilitli kalan canlı olma durumunda içerideki havayı yenileyen bir 

hava kalite sistemi (2) içermektedir.

Buluşa konu olan sistem (1) ayrıca;

• Dört moddan birinci ve ikinci modlarda çalışarak aracın dışarısındaki havanın hava 

temizlemehattının (9) içinden

geçerek aracın kabinine doğru

hareket etmesini sağlayan en az

bir adet fan (3),

• Aracın kabinine gönderilen

havanın içindeki toz toprak gibi

hacmi büyük partikülleri

filitreleyen hava temizleme

hattının (9) içinde bulunan en az

bir adet kabin filitresi (4),

• Yeri fark etmeksizin hava temizleme

hattının (9) içinde bulunan, içinde en

az bir adet UV_C ışınları yayan ışık

kaynağı bulunan, içerisindeki UV_C ışınları yayan ışık kaynağı birden fazla olduğu takdirde

ışın  kaynaklarının  dikey  ya  da  yatay  şekilde  yerleştirilebildiği,  yaydığı  UV_C  ışınları

sayesinde ışınların temas ettiği kirli havadaki virüs gibi canlı sağlığına zararlı varlıkları etkisiz

hale getiren, en az bir adet UV ışın filitresi (5),

• Hali  hazırda araçlarda kullanılan sistem ile  kullanıcının aracın içindeki  kontrol  panelinden

ayarladığı  sıcaklık derecesine getirilen,  havanın içerisinden geçebildiği  delikli  ya da çizgili

yapıda bulunan, 4 moddan ikincisi, üçüncüsünde ve aracın içine gönderilen havanın ısısının

değiştirilmesi gerektiğinde açılan, çalıştığı zaman havanın içinden geçerek ısınmasını ya da

soğumasını sağlayan en az bir adet evaparatör (6),
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• Birinci, üçüncü ve dördüncü modlarda kullanılan

ucundaki  pervaneyi  döndürerek  kabindeki  kirli

havanın kabine açılan en az bir ya da daha fazla

girişten çekilmesini sağlayan en az bir adet kabin

hava fanı (7),

• Kabin  hava  fanının  çıkışına  takılan,  biri  hava

yenileme  hattına  açılan  biri  hava  atım  hattına

açılan iki kapağı bulunan, yukardaki sistemin (1)

açıklamasında  belirtilen  birinci  modun  çalıştığı

durumda  hava  dönüştürme  hattına  (10)  açılan

kapağını  kapatıp  hava  atım  hattına  (11)  açılan

kapağını  açıp havayı  aracın dışına yönlendiren,

ikinci ve üçüncü modda hava atım hattına (11)

açılan kapağını kapatıp, hava dönüştürme hattına

(10) olan kapağı açarak havayı hava temizleme

hattına (9) yönlendiren en az bir adet kirli hava

yönlendirici (8),

• İki adet girişi bir adet çıkışı bulunan, bir girişinde fan (3), diğer girişinde hava dönüştürme

hattı  (10), çıkışında evaparatör (6) bulunan, içine yeri fark etmeksizin UV ışın filitresi (5) ve

kabin  filitresi  (4)  konumlandırılan,

girişlerden giren havanın UV ışın filitresi

(5)  ve  kabin  filitresinden  (4)  geçerek

sterilize  edilmesini  sağlayan,  sterilize

edilen  havanın  yukarıda  belirtilen  4

moddan  ikincisi,  üçüncüsünde  ve  aracın

içine  gönderilen  havanın  ısısının

değiştirilmesi  gerektiğinde  çıkışındaki

çalışan  evaparatörün  (6)  içinden  geçerek

ısısının  değişmesini  sağlayıp  havayı

kabindeki hava çıkışlarına gönderen en az

bir adet hava temizleme hattı (9),

• Bir adet girişi bir adet çıkışı bulunan, girişi

kirli  hava  yönlendiriciye  (8)  bağlanan,
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çıkışı hava temizleme hattının (9) girişine bağlanan, kabin hava fanının (7) kabinden çektiği

kirli  havayı,  kirli  hava  yönlendiricinin  (8)  bağlı  bulunduğu kapağı  açarak  hava  temizleme

hattına (9) ileten en az bir adet hava dönüştürme hattı (10),

• Bir adet girişi bir adet çıkışı bulunan, girişi kirli hava yönlendiriciye (8) bağlanan, çıkışı aracın

dışına açılan, kabin hava fanının (7) kabinden çektiği kirli havayı, kirli hava yönlendiricinin

(8) bağlı bulunduğu kapağını açarak kirli havayı dışarıya atan en az bir adet hava atım hattı

(11) içermektedir.

Bu buluş konusu sistemde (1)  kullanıcının kabinin içindeki  havalandırma kontrol  panelinden seçerek

kullanabildiği  ve  açıklamasında belirtilen şekilde çalışan dört  ana mod vardır.  Bahsedilen modlar  şu

şekildedir;

• Evaparatörün (6) soğutma ya da ısıtma özelliğini kullanmadan sadece fanı (3) kullanarak içeriye

dışarıdan hava girmesini dışarıdan giren havanın kabin filitresi (4) ve UV ışın filitresinden (5)

geçerek temizlenme işleminden sonra kabindeki hava çıkışlarından içeriye verilmesi, kirli hava

yönlendiricinin  (8)  hava  atım  hattının  (11)  kapağını  açması,  kabin  hava  fanının  (7)  kabinin

içindeki kirli havayı çekip hava atım hattına (11) göndererek  aracın dışına atması,  bu sayede

aracın fazla enerji harcamadan içerideki havanın  yenilenmesi ve temizlenmesini sağlayabildiği

ya da evaparatörün (6) soğutma ya da ısıtma özelliğini ve fanı (3) kullanarak içeriye dışarıdan

hava girmesi,  dışarıdan giren  havanın  kabin  filitresi  (4)  ve UV ışın filitresinden (5)  geçerek

temizlenme  işleminden  sonra  kabindeki  hava  çıkışlarından  içeriye  verilmesi,  kirli  hava

yönlendiricinin  (8)  hava  atım  hattının  (11)  kapağını  açması,  kabin  hava  fanının  (7)  kabinin

içindeki kirli havayı çekip hava atım hattına (11) göndererek  aracın dışına atması,  bu sayede

aracın dışarıdan istenilen sıcaklıkta hava girmesinin sağlandığı, içerideki kirli havanın dışarıya

atıldığı, içerideki havanın yenilenmesini ve temizlenmesini sağlayabildiği birinci mod,

• içerideki sıcaklığın değişmesini sağlayan halk arasında “klima” olarak bilinen sistemi kullanmak

istediğinde  fanın  (3)  dışardan  gönderdiği  temiz  havanın  hava  temizleme  hattından  (9)  geçip

havanın sterilize edildiği ve sterilize edilme işleminden sonra havanın normal “klima” sistemi

gibi ısıtılan ya da soğutulan evaparatörlerden (6) geçip kabine aktarıldığı ikinci mod,

• kirli hava yönlendiricinin (8) hava dönüştürme hattına (10) açılan kapağın açıldığı kabin hava
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fanının (7) içerideki kirli havayı hava dönüştürme hattını (10) kullanarak hava temizleme hattının

(9) içindeki kabin filitresi (4) ve UV ışın filitresinden (5) geçirerek temizledikten sonra ısısını

değiştirmeden kabinin kabindeki hava çıkışlarından kabinin içine verildiği üçüncü mod,

• kirli  hava  yönlendiricinin  (8)  hava  dönüştürme  hattına  (10)  açılan  kapağı  açtığı  kabin  hava

fanının  (7),  içerideki  kirli  havayı  hava  dönüştürme  hattını  (10)  kullanarak  hava  temizleme

hattının içindeki  kabin filitresi  (4)  ve UV ışın filitresinden (5)  geçirerek temizledikten sonra

çeşitli  yollarla  sürücünün kabindeki  havalandırma kontrol  panelinde ayarladığı  ısıya getirmek

üzere evaparatörden (6) geçirilerek kabinin içine verdiği dödüncü mod.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Ürün yapay zeka, UV ışın teknolojisi, ve havalandırma teknolojilerini kullanan tamam yeni 

bir buluştur. Aşağıda Türkiye ve Dünya’daki benzerleri ile arasındaki fark açıkça 

belirtilmiştir.

CN102018988A nolu uluslararası  patent  dokümanında bilinen klima sistemlerine ek olarak klima

sistemine kısa dalga ultra viyole ışını yayan UV ışın filitresi eklenmiştir. Buda sadece klima çalışırken

klimadan gelen mikropları engellemektedir. Bizim sistemimizde ise normal klimadan gelen virüslerin

öldürülmesinin yanında hava kalite sensörleri sayesinde hava kalitesi düştüğünde sistem havalandırma

sistemini  kendi  açabilmektedir  ve  kullanıcıya  havalandırma  sistemi  ile  ilgili  direktifler

verebilmektedir. Sistemimiz evaparatörleri çalıştırmadan içerdeki havayı kabindeki hava girişlerinden

çekerek virüsleri  polen filitresi  ve UV ışın filitresi ile  sterilize ederek ısısını  değiştirmeden tekrar

içeriye  verme,   evaparatörleri  çalıştırmadan içerdeki  havayı  kabindeki  hava  girişlerinden çekerek

dışarıya  atma,  dışarıdan  çekilen  yeni  havayı  polen  filitresi  ve  UV  ışın  filitresi  ile  sterilize  edip

kabindeki hava çıkışlarından içeriye verme  ve buluşun ayrıntılı açıklamasında anlatılan birçok farklı

özeliğe sahiptir . Evaparatörler çalışmadan içerideki havayı sterilize etmek klimaya göre çok düşük

enerji sarf etmektedir. Bu da araç sahibi için çok büyük tasarruf sağlamaktadır. Bu sayılan özellikler

neticesinde tarifnamemizde anlatılan buluş sadece klimadan kaynaklı virüsleri öldüren bir buluş değil

aynı  zamanda yüksek tasarruflu,  akıllı,  araçların iç  kirli  ve  insanlardan yayılan  virüslerin  olduğu

havayı temizleyebilen bir buluştur. Ayrıca sadece otomobillerde değil virüslerin daha çok yayıldığı

otobüs,  uçak,  vapur  gibi  araçlardada  kullanılabilir.   Ve  bu  sayılan  özellikler  neticesinde

tarifnamemizde  aktarılan  buluş  CN102018988A nolu  uluslararası  patent  dokümanındaki  buluştan

açıkça farklıdır.

2018/16612  numaralı  başvuruda  ise  sadece  içerideki  hava  kalitesini  ölçüp  gereken  durumlarda

havalandırma  sistemini  çalıştıran  bir  sistemden  bahsedilmektedir.  Bizim  buluşumuz  içerideki  ve

dışarıdaki  hava  kalitesini  ölçüp  tarifnamede  belirtilen  havalandırma  modlarından  birini

seçebilmektedir.

Söz  konusu  buluş  sadece  araç  çalışırken  hava  kalitesini  ölçmektedir.  Bizim  buluşumuz  araç

çalışmadığı  durumlarda  da  hava  kalitesini  ölçerek  gerekli  durumlarda  havalandırma  sistemini

çalıştırabilmektedir.  Bu  sayede  araçta  unutulan  çocuk  ve  canlıların  oksijen  yetersizliğinden  can

kaybına  uğramasının  önüne  geçilmiştir.  Ve  araca  yeni  binen  kullanıcılara  da  temiz  bir  hava

sunmaktadır.
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Söz konusu buluş sadece toplu taşıma araçlarında kullanılmayı hedeflemektedir. Bizim buluşumuz

toplu taşıma araçlarının dışında otomobil gibi bireysel araçlarda da kullanılmayı hedeflemiştir. Bizim

buluşumuzda havalandırma sistemi hem içerideki kirli havayı dışarı atıp dışarıdan alınan taze havayı

aynı anda içeriye verebilmektedir hem de içerideki havayı filitrelerden geçirip içerisindeki bakterileri

yok ettikten sonra tekrar içeriye verip havayı devirdaim yapabilmektedir. Bizim buluşumuz havayı

temizlemek için bilinen yöntemlere ek olarak UV filitresi ile havanın içindeki zararlı bileşenleri çok

daha  verimli  bir  şekilde  yok  edebilmektedir.  Söz  konusu  buluş  hava  kirlendiğinde  tespit  edip

havalandırma sistemini çalıştıran bir sistemdir. Bizim sistemimiz yapay zekaya ve sensörlere sahip

geleneksel havalandırma sistemlerine göre çok daha hijyenik bir havalandırma sistemidir.

Not: Buluşun patentine tarafımca başvurulmuştur. Patentin kabul edilmesi için gereken şartlardan bir

tanesi de yenilik şartıdır. Orada bu konu ve buluş ile ilgili diğer konularla da ilgili daha detaylı bilgi

bulabilirsiniz. 

6. Uygulanabilirlik

Buluş  tamamen  sanayide  üretilebilen  ürünler  birleştirilerek  yapılıp  sanayiye  uygulanabilir

niteliktedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Proje normal klima sistemlerinde kullanılandan parçalara ek olarak birkaç parça içermektedir.

Bu parçaların gerçek bir araçta kullanıldığı takdirde tekli alımdaki maliyet aralığı aşağıdaki

tabloda belirtilmiştir.

Ama  prototip  aşamasında  gerçek  klima  motoru  ve  klima  hortumu  kullanımına  ihtiyaç

olmadığı için bir prototip 150 liraya mal edilebilir. 

İş  planı  hazırlandığından  ve  projenin  çizimleri  yapıldığından  bu  maliyetin  hepsi  üretim

aşamasındadır.
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Bu  donanımda  hiçbir  klima  sistemi  olmadığından  herhangi  bir  havalandırma  sistemiyle

maliye karşılaştırması yapmak doğru değildir

Ek parçaların tek satışındaki maliyeti

Parça Ücreti

mq_135 sensör 1.30$

Uv_c lamba 3 -10$

2. klima kompresörü 250-350$

Klima hortumu 100$

Yönlendirici ? - 30$

Tekli satın almalarda ortalama maliyet = 425 dolar

Bu fiyatlar tekli satın almalar için geçerlidir.

*Burada proje gerçek bir otomobile uygulandığı takdirdeki normal klima sistemlerine

ek  olarak  kullanılan  parçaların  tek  alımdaki  fiyat  aralığı  belirtilmektedir.  Toplu

alımlarda ortalama maliyet %60’den fazla düşebilme potansiyeline sahiptir.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Problemi  genel  olarak  otomobil,  otobüs,  uçak,  vapur  gibi  şahsi  veya  toplu  taşıma  aracı

kullanıcıları yaşamaktadır. 

Proje bu sorunu kullanıcılarının yaşamasını istemeyen  araç üreticilerini ilgilendirmektedir.
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9. Riskler

  Projenin  hedef  kitlesi  kullanıcılar  yerine  şirketler  olduğundan  yani  “B2B”  iş  modelini

benimsediğinden son kullanıcıya göre satış yapma olasılığı düşüktür.

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni 

• Projenin patent başvuru numarası: 2020/16407

• Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruları incelemek 

için :https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/dosya-takibi

• Uluslararası patent başvurularını incelemek için: https://worldwide.espacenet.com

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/dosya-takibi
https://worldwide.espacenet.com/
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