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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kentlerde hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan motorlu taşıt kullanımı, sanayi tesislerin 

yanlış konumlanması, soba ya da kalorifer gibi ısıtıcıların, uygun koşullarda yakılmaması gibi 5 

sebeplerden dolayı oluşan çeşitli gazların havaya verdiği zararlar her geçen gün artmaktadır. Hava 

kirliliği insanların ve diğer canlıların sağlıkları tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

ulaştırma  kaynaklı hava kirliliğinin, kentsel hava kirliliğinin büyük kısmına neden olduğunu 

belirtmiştir. Üç ülkede yapılan çalışmada, trafik kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavi 

maliyetinin, gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %1.7'sini oluşturduğu hesaplanmıştır. Hava kirliliği 

kanser, olumsuz hamilelik doğum sonuçları ve erken doğum gibi geniş kapsamlı sağlık sorunlarına 

neden olmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin, toplam 

kirlilikteki payının %70’leri aştığı ve ısınma kaynaklı hava kirliliğinin en az 2 kat daha fazla bu 

kirliliğe neden olduğu gösterilmiştir. Seyir halindeki araçlar bakımsızlık , kötü yakıt kullanımı, yaş 

gibi sebeplerden dolayı hava kirliliğin önemli bir sebebi olarak görünmektedir. Bu sebeple 

çalışmamızda hava kirliliği düzeyini tespit edebilecek çeşitli gaz sensörler, hava kirliliği düzeyini 

yetkileri haber verebilecek GSM ve Konum sensörleri kullanarak oluşturacağımız elektronik tabanlı 

devre gerçekleştirilecektir. Özellikle araçlarda oluşan hava kirlilik düzeyine göre yenilebilir enerji 

kaynaklı çalışan hepa veya elektrostatik filtreli hava temizleme sistemi ile oluşabilecek kirlilik 

önüne geçilecektir. Sistemize yönelik çalışma mantığı şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1 Sistemin çalışma mantığı 

Yapılacak sistem sayesinde özellikle eski araçların çevreye verdiği zararlar takip edilerek kirli 

havanın temizlemesi sağlanarak motorlu araçlar kirliliğin önüne geçilmesi sağlanarak daha sağlıklı 

bir dünyaya adım atmış olacağız.  
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2. Problem/Sorun: 

Çevre sorunlarından biri olan ve özellikle büyük şehirlerde insan sağlığı için tehlikeli boyutlara 

ulaşan hava kirliliği, günümüzün en güncel tartışma konularından biri haline gelmiştir. Hızla gelişen 

teknoloji, sanayileşme ve şehirleşme birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Hava kirliliği 

dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, sanayinin gelişimi ve 

şehirleşmeyle ortaya çıkmakta, insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz 

etkiler  yaratmaktadır. Hava kirliliği sonucu; akciğer kanseri vakaları, kronik astım krizi, göğüs 

daralması, öksürük  sıklığında ve göz, burun, boğaz tahribatında artış, üst solunum sistemi akut 

bozukluğu, soluk  alma kapasitesinde düşme, ölümlerde artış gibi sağlık  problemlerinin yani sıra, 

iş veriminde ve üretimde de düşüş gözlenmektedir. Dünyada 1,1 milyardan daha fazla insan, hava 

kalitesi düşük şehirlerde yaşamaktadır. Şehirlerdeki hava kirliliğinin ana nedenleri; endüstriyel 

gazlar, araçlar ve enerji üretiminin neden olduğu kirlenmedir. Ulaşım araçlarından kaynaklanan 

kirlenme özellikle, büyük  kentlerde önemli bir yer tutmaktadır. 

Ulaştırma sektörü, insanların ve malların araba, kamyon, tren, gemi, uçak ve diğer araçlarla 

hareketini içerir. Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının çoğu, içten yanmalı motorlarda, 

benzin gibi petrol bazlı ürünlerin yanmasından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarıdır. 

2016 yılında yakıt yakma ve yakıtlardan kaçan emisyonlar toplam sera gazı emisyonlarının 

%54’ünden sorumludur. Ulaşımda yakıt kullanımı 2016 yılında toplamın %24’si oranla ikinci en 

önemli sektördür. Ülkemizde kullanılan yakıt türlerine göre taşıt dağılımı (Ocak 2019 itibariyle 12 

milyon 437 bin 250 adet aracın) TÜİK’ten alınan verilere göre aşağıdaki gibidir : 

• LPG: %37.8 • Dizel: %37.2 • Benzin: %24.7 • Yakıt türü bilinmeyen: %0.3 

Ulaşım kaynaklı hava kirliliğin önüne elektrik araçlar kullanımı ile geçilmesi planlanmaktadır. 

Ancak elektrikli araçta kullanılan elektriğin nasıl üretildiği ve depolandığı, elektrik üretiminde 

ortaya çıkan emisyonlar, elektrikli araçların tüm ömür emisyon değerleri (araçların üretimi sırasında 

ortaya çıkan emisyonlar, bataryaların üretimi ve imhası sırasında ortaya çıkan emisyonlar, araçta 

kullanılan elektrik üretimi için ortaya çıkan emisyonlar) araştırılması gerekmektedir. Ayrıca Tüm 

Binek araçların farklı oranlarda hibrit araçlarla değiştirilmesi sonucu ise taşıt kaynaklı CO2 

emisyonlarında %36,5 oranında azalma olacağı hesaplanmıştır. Yukarda belirlenen sorunlara 

yönelik kalıcı çözümler gerekmektedir. Bu sebeple yukarıda belirlenen sorunların önüne geçmek 

için bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. 

 

3. Çözüm  

Motorlu araçların saldığı partiküller soluduğumuz havayı zehirliyor. Avrupa Birliği'nde her yıl 

yarım milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Son model araçlarda karbondioksit salınımları 

eski modellere göre daha düşük olmasına rağmen uzmanlar daha fazla partikül saldıklarından 

şüpheleniyor. Bu nanopartiküller çok küçük olduğundan hesaplanamadığını bu sebeple Araba 

egzozlarından çıkan nanopartiküller havada bulunan farklı maddelerle etkileşime girerek  solunum 

yoluyla aldığımız bu partiküller akciğerlerimizden geçerek kan dolaşım sistemimize ulaşıyor ve pek 

çok hastalığa neden olmaktadır.1  Bu sebeplerden dolayı motorlu araçların oluşturduğu atık gazları 

belirlemek ve bu atık gazları filtrelemek çevremiz ve geleceğimiz için çok önemlidir.  Çalışmamızda 

bu soruna yönelik çözüm üretilmesi hedeflenmiştir. Bulduğumuz çözüm ise araçların yakıtları 

sonucu açığa çıkan gazları ölçebilen bir devre tasarlanmıştır. Atık gazlar çevreye zarar verebilecek 

seviyelere çıktığında ise bir fan yardımı ile gazlar çekilerek hepa , aktif karbon ve patlıcan tozu 

                                                     
1 https://tr.euronews.com/next/2019/02/04/motorlu-araclarin-hayatimizi-tehdit-eden-partikuller-salmasina-engel-

olunabilir-mi 
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kullanılarak oluşturulacak filtre yardımı ile atık gazların belli oranlarda temizlenmesi 

hedeflenmiştir.   Çözümümüze yönelik çalışma mantığı şekil 2’ de verilmiştir.  

 
Şekil 2 Çözüm Yöntemi 

4. Yöntem 

Yaptığımız çalışmamızda karayollarında kullanılan her türlü motorlu aracına entegre olabilecek 

egzoz gazı ölçme ve temizleme sistemi önerisi sunulmuştur. Bu sistem iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölüm motorlu araçların havaya verdiği kirliliği ölçme ikinci bölüm ise kirli havayı temizleme 

yönelik bir sistem tasarımıdır. 

Sistemimiz hava kirliliği tespitine yönelik olarak MQ-9, MQ-135, MQ-7, MQ-5 sensörleri 

arduino kartı tarafından ölçülerek yetkilere haber verilmesi için GSM sensörü kullanılması 

planlanmıştır.  

MQ-9 Karbonmonoksit Sensörü : MQ-9 gaz sensörü kartı ile bulunduğu ortamdaki 

karbon monoksit(CO) ve yanıcı gazların konsantrasyonunu tespit edebilirsiniz. 

Analog çıkışı sayesinde Arduino veya diğer mikro kontrolcüler ile kolay bir kullanım 

sağlamaktadır . 

MQ-135 Hava Kalitesi Ölçüm Modülü: Ortam hava kalitesini NH3,NOx, alkol buharı, benzen, 

duman ve CO2 gazlarının miktarını ölçerek hesaplayan gaz sensörüdür. Ev ve ofis ortamlarında 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

MQ-7 Karbonmonoksit Ölçüm Sensörü: MQ-7 havadaki CO konsantrasyonlarını algılamak için 

uygun, kullanımı kolay bir Karbon Monoksit (CO) sensörüdür 

MQ-5 Doğal Gaz, Hava Gazı(LNG) ve LPG Sensörü : Doğal Gaz, Hava Gazı(LNG) ve LPG seviyesi 

ölçümü yapacağınız projelerinde kullanabileceğiniz sensördür. 

GSM sensörü: yasal IMEI kaydı bulunan bu modül ile basit Telefon, SMS işlevli uygulamalardan, 

araç takibi, M2M uygulamaları ve aklınıza gelebilecek tüm GSM/GPS/GPRS işlemleri 

geliştirebilirsiniz. 

Arduino Kart : Arduino, interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım 

ve yazılım temelli bir geliştirme platformudur. Arduino kartlarında bir adet Atmel AVR  

mikrodenetleyici ve devre bağlantıları için çeşitli elektronik komponentler bulunur. 
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Hava temizleme sistemimiz de ise güneş paneli ve şarj modülü  , hepa filtre, patlıcan , aktif 

karbon ve fan kullanılması planlanmıştır.  

Güneş Panelleri : Güneş panelleri de, dünyaya gelen güneş ışıklarını elektriğe çevirirler. Güneş 

paneli üzerine gelen güneş ışığını emmeye yarayan solar hücrelerden oluşur. Bir güneş panelinin 

verimi, kullanıldığı hücrenin güneş ışığını elektriğe dönüştürme oranı ile belirlenir. 

Hepa Filtre : Hepa (High Efficiency Particulate Arresting - Yüksek Etkinlikte Partikül 

Yakalayıcı) filtre %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan 

arındırabilen filtrelerdir.%99,97 oranına sahip olan filtrelere True Hepa (Gerçek Hepa) filtre denir. 

Bu oranın biraz altında kalanlarına ise Hepa filtre denir. %99,99 oranına sahip olan 

filtrelere ise ULPA filtre denir. 

Fan : Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan adı verilir. 

Patlıcan : Patlıcan, bilimsel adıyla Solanum melongena, Solanacea familyasına ait 

olup ılık iklimlerde tek yıllık, tropik iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir 

kültür bitkisidir. Ülkemizde uzun yıllardır yetiştirilmektedir ve Türkiye patlıcan 

üretiminde dünyada 5. sıradadır. Başoğlu (1992) yaptığı bir araştırmada patlıcanların % 55’e kadar 

yağ emdiğini saptamıştır. 

Aktif Karbon : Aktif karbon, gelişmiş gözenek yapısı ve geniş iç yüzey (400-3000 m2/g) alanına 

sahip karbon maddelerin genel adıdır. Karbonlu malzemenin çeşitli işlemlerden 

geçirilerek aktive edilmesi ile elde edilir. Aktif karbonun önemli karakteristik özelikleri; 

yüzey alanı, yüzey kimyası ve gözenek boyut dağılımıdır (Gürten İnal, 2016). 

Araçların yakıtlarının oluşturduğu hava kirliliği sonucu çevreye verdikleri zararlar üzerindeki 

olumsuz etkileri azaltmak için araçlarda yakıt çıkışına eklenecek sistemin çalışma mantığı şekil 3’de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 3 Çalışma Mantığı 

Sistemde yakıt kirliliğini ölçmek için karbon monoksit(CO), Ortam hava kalitesini 

NH3,NOx, alkol buharı, benzen, duman CO2 , Hava Gazı(LNG) ve LPG seviyesi ölçümü 

yapılacak sensörlerden olan MQ9, MQ135, MQ7 ve MQ5 kullanılmıştır. Eğer araçların 

yakıtından çıkan atıkların seviyesi çok yüksek olması durumda GSM modülü ile yetkilere 

haber verilecek ve belli bir seviyenin üstüne çıkması durumda temizleme sistemi çalışacaktır. 

Sisteme yönelik yaptığımız çalışmamız örnek prototipi şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4 Araçlara yerleştirilecek örnek prototip 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Motorlu taşıtlarda kullanılan fosil kökenli yakıtlar (HC), ideal koşularda oksijen ile reaksiyona 

girmesi sonucunda, oluşan emisyonlar karbondioksit (CO2), su buharı (H2O) ve azot oksit (NOX) 

bileşikleridir. Fakat gerçekte ideal koşulların sağlanması mümkün olmadığından tam yanma 

gerçekleşememekte ve diğer kirletici unsurlar da oluşmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan 

toplam kirleticilerin % 75'ini oluşturan egzoz gazlarının bileşiminde; parafinler, olefinler ve 

aromatikler gibi yanmamış hidrokarbonlar, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler gibi kısmen 

yanmış hidrokarbonlar, CO, NOx, SCb, kurşun bileşikleri ve partikül maddeler bulunmaktadır 

(Alkaya, B. ve ark. 2000). Yanma sonucu oluşan bu emisyonların diğer kirletici kaynaklardan çok 

daha önemli olmasının sebebi, kirletici niteliklerinin yanında, ani ve doğrudan etkili toksit 

niteliklerinin de bulunmasıdır. Emisyon kontrolü alınmamış motorlu bir taşıt, bir insanın günlük 15 

m3 temiz hava ihtiyacını 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde solunması sakıncalı hale 

getirebilmektedir. Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Emisyon Kontrol Sistemleri incelendiğinde 

Günümüzde içten yanmalı motorlarda egzoz emisyonları; katalitik konvertörler, egzoz gazı 

resirkülasyonu (EGR), karter havalandırma, yakıt buharlaştırma ve termal egzoz reaktörleri ile 

kontrol edilmektedir. Bunlarla birlikte dizel motorlarda kullanılan partikül filtrelerde mevcuttur. 

Ancak bu sistemler araçların muayenesi öncesi değerleri ölçüldüğü için takibi çok zordur. Bu 

sebeple yaptığımız çalışmamızda kullanılan sensörler ve temizleme sistemine yönelik tasarladığımız 

sistemiz yenilikçi bir çalışmadır. Sistemiz de kullandığımız yazılım tarafımızdan kodlanmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Araçların çevreye verdikleri zararları engellemek için geliştirdiğimiz tasarım fikrimiz kolay bir 

şekilde hayata geçirilebilir. Prototip üzerinde başarılı bir şekilde denenen çalışmamız egzoz ısınına 

dayanacak şekilde tasarlanması durumunda seri üretime geçildiği takdirde montajının çok fazla 

zaman almayacağı bir projedir. Mevcut risk olarak sensörlerin bozulması veya yanlış ölçme 

sonucunda yetkileri gereksiz yere meşgul edebilecek olmasıdır.  Prototipin ticari bir ürüne 

dönüşebilmesi için araç üreticileri ile görüşülecektir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaptığımız çalışmamızda uygulanan sensörler ve kontrol kartımız kolay bulunması açısından uygun 

maliyetlidir. Bu sebeple birçok araca entegre edilebilecektir. Yaptığımız prototipe yönelik bütçe 

tablo 1’de  verilmiştir.  

Tablo 1 Tahmini Maliyet 

Malzemeler Fiyatlar 

MQ-9 sensör , 25 TL 

MQ-135 sensör,  25 TL 

MQ-7 sensör 20 TL 

Q-5 sensör 20 TL 

Arduino Kartı  70 TL 

GSM sensörü 140 TL 

Heba Filtresi 50 TL 

Patlıcan tozu 5 TL 

Aktif karbon 30 TL 

Fan  40 TL 

Diğer Giderler(Pil , Kablo vb.) 100 TL 

Toplam 525 TL 

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 2’de  paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemizin prototipi mayıs ayında denendiği geliştirme çalışmalarına başlandığı 

görülmektedir. Ayrıca araç üreticilere yönelik teknik bilgileri içiren bir raporun yazılması 

öngörülmektedir.   
Tablo 2  Çalışma Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çalışmamız motorlu araçların oluşturduğu kirlilik insan , hayvan ve bitkilere verdiği zararlar göz 

önünde alındığında projemiz tüm canlıların sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Çalışmamız yeni 

üretilen araçlara  ve ikinci el araçlara entegre edileceği için ekonomik açıdan araba üreticiler ve 

araba ustaları hedef kitlemizdir.  

 

 

 

İşin Tanımı Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür 

Taraması 

X X X X X    

Arazi Çalışması 

ve Malzeme 

Alımı 

  X X X    

Prototip 

Uygulaması ve 

analiz 

   X X    

Prototip 

Geliştirme 

   X X X X  

Proje Raporu 

Yazımı 

    X X X  

Proje Sergisi        X 
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9. Riskler 

Çalışmamızda kullandığımız sensörlerin doğru değer ölçmesi en büyük riskimizi oluşturmaktadır. 

Bu sebeple araçlara entegre edilecek sistemimizde orijinal ve değerleri daha hassas olan sensörlerin 

kullanılması planlanmaktadır.  İkinci bir riskimiz ise sistemin araçların egzoz sistemine entegre 

edilmesi durumunda egzozlarda oluşan yüksek ısı sisteme vereceği zarardır. Üçüncü bir riskimiz ise 

filtre sisteminin değişme aralıdır daha eski araçlarda bu değişim aralığı fazladan maliyete yol 

açabilecektir.  

Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle motosikletlere 

entegre edilerek denemeli ve çıkan sonuçlara göre araçlara entegre edilmelidir.  

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  

 
Tablo 3 Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Donanımı kontrol et ve 

bozuk parçayı tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 
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