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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bütün dünyada yaralanmalarda trafik kazaları birinci sırada yer almaktadır. Polis ve jandarma 

kayıtlarına geçen kazaların %96 sürücüden kaynaklı kazalardır. 
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Türkiye’de yüksek bir oranda kazalar yorgunluk ve uykusuzluktan meydana gelmektedir. 

Sürücülerin tahminen %25-50 sinin hayatlarında en az bir kere direksiyon başında uyukladıkları 

tahmin edilmektedir.  

Uzun süren yolculuklarda farkında olmadan araç içinde kapalı kalınmakta, araç içindeki oksijen 

miktarı zamanla azalırken karbondioksit miktarı artmaktadır. Bunu daha kapsamlı bir şekilde 

açıklarsak;  

Kapalı ortamlarda zamanla havanın kalitesi 

azalmakta azaldığından insanların sağlıkları ve 

performansları doğrudan etkilemektedir. İç 

mekandaki CO2 miktarı belli bir oranda 

artığında baş ağrısı, yorgunluk, algılama 

güçlüğü, uyku hali, bu durumun sürekliliği 

sonucunda da çeşitli sağlık problemleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Bizde buradan yola çıkarak MQ – 135 Hava 

Kalitesi Ölçüm Sensörünü kullanarak araç 

içindeki hava kalitesini sürekli ölçülmesi 

sağlanacak ve belli bir oranda hava kalitesi 

azaldığında devremizde kullandığımız buzzer 

ile  sesli ve kırmızı led ile de ışıklı bir şekilde uyaracak cihaz geliştirmeyi planlamaktayız.  

Resim 2 de strafordan yaptığımız aracımızın ilk yapım aşaması gösterilmiştir. 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Karbondioksit (CO2) kanda mevcut bulunan bir gaz. Resim 3 de gösterildiği gibi vücudumuz 

nefes aldığımızda oksijen kullanıyor, atık olarak da karbondioksit üretiyor. Karbondioksitin 

normal seviyelerde solunması hiçbir zarar vermezken, büyük miktarlarda solunması kalıcı 

hasarlara, hatta ölüme neden olabiliyor. 

 

RESİM 1: 11.03.2019 Uykusuzluk Sonucu 

Gerçekleşen Kaza 

 

Resim 2: Aracımızın yapım aşamalarından 
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Vücudumuzdaki tüm hücreler canlılıkları devam ettikçe karbondioksit üretiyorlar.  

Akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada veya vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı 

vermede yetersiz kalması solunum yetmezliği ile sonuçlanıyor. Bunun sonucunda, İnsanların 

sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle iç hava kalitesinin önemi günümüzde 

artmaktadır. CO2 iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. 

Kabul edilebilir iç hava kalitesi oluşturmak için CO2 miktarının belli bir düzeyde kalması 

gerekmektedir.  

İnsanlar nefes alıp vermeleri ile iç ortama 

CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir 

insan saate 20 litre (0.02 m3) CO2 üretir. 

Araç kapalı durumda ise uzun yolculuklarda 

CO2 miktarında zamanla artma olacak ve 

ortam içindeki hava gittikçe kalitesiz hale 

gelecektir. Bu da şoförde yorgunluk, 

halsizlik, uyuklama gibi durumlara sebep 

olup trafik kazalarına sebep olacaktır.  

 

 

3. Çözüm  

 

Uzun yol sürücülerinin araç içinde araç kullanırken kapalı 

bulundukları ortamda farkında olmadan tükettikleri oksijen 

miktarının zamanla azalması sonucunda karbondioksit 

miktarının artması ile insan vücudunda oluşan yorgunluk ve 

uykusuzluktan kaynaklı kazaların önüne geçmek. Bunun için 

de araç içine yerleştireceğimiz resim 4  te gösterilen MQ – 

135 Hava Kalitesi Ölçüm Sensörü yardımı ile hava kalitesi 

sürekli ölçülecek ve hava kalitesi düştüğünde sesli ve ışıklı bir 

şekilde şoför uyarılacaktır. Gerekirse sistem otomatik olarak 

havalandırmayı açabilir yada pencerenin belli bir kısmının 

açılması sağlanabilir. 

Bu yöntem ile kazalar azalacak can ve mal kayıplarında düşüşler olacaktır. 

Resim 3: Solunum Sistemi ve Oksijen – Karbondioksik Alış Verişi 

Resim 4: MQ-135 Hava 

Kalitesi Ölçüm Sensörü 
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teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı araçların sayısı gittikçe artmaktadır. Akıllı araçlar 

tasarlanırken ortamdan verileri alabilmek için sensörler kullanılmaktadır. Bizlerde hava 

kalitesini ölçmek için sensör kullandık. Sensörün çalışması için de mikro denetleyici kullandık. 

 

 

4. Yöntem 

Problem durumunun çözümü için prototip 

modelleme kullanılacaktır. Modelimizde 

strafordan yaptığımız bir araç kullanılacaktır. 

Araç içinde monte edeceğimiz hava kalitesini 

ölçecek elektronik devremiz olacaktır. 

Elektronik devremizi yerli ve milli olan 

DENEYAP MİNİ mikro işlemci kartını 

kullanmayı planlamaktayız. Mikro işlemci 

kartına hava Kalitesini ölçecek MQ-135 Hava 

Kalite Sensörü monte edilecektir. Araç içindeki 

havanın kirlenmesi durumunda şoföre uyarı 

verecek ledler ve buzzer kullanmayı 

planlıyoruz. Hava kalitesi iyi ise yeşil led 

yanacak ve buzzer ses çıkarmayacaktır. Hava 

kalitesi düştüğünde ise kırmızı led yanarak 

buzzerin de ötmesi sağlanacaktır. Bu şekilde iki 

farklı duyuya uyarı göndererek durumun 

aciliyeti hakkında şoföre bilgi gidecektir. 

Projemizde kullanılan bilimsel ilkeler ve 

teknolojik uygulamalar ise şunlardır; araştırma geliştirme, güvenlik, simülasyon, modelaj ve 

temel elektronik bilgisi, statik, toplumsal ahlaki değerler ve etik. 

Projemizin prototipi bütünüyle tamam bitmemiş olsa da elektronik devre şeması şekil 1 de 

görüldüğü gibi çizilmiştir. 

Elektronik aksamının kapalı bir devrede muhafaza etmek içinde tinkercad 3d tasarım 

uygulaması ile şekil 2 de görüldüğü gibi devre kutusunu çizilmiştir. 3D yazıcıdan  çıktısının  

alınması kalmıştır.  

 

 

Ledler 

Buzzer 

MQ-135 

DENEYAP MİNİ 

Kullanılacak 

Şekil 1 Devremizin elektronik çizim 

şeması 

MQ 135 

Buzzer 

Anahtar 

Ledler Mikro denetleyici 

program soket 

girişi 

Şekil 2 Devrenin elektronik aksam kutusu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

            Yapılan literatür taramaları ve gözlemler sonucunda araç içinde kullanılan buna benzer bir proje 

ile karşılaşılmamıştır. Bu durum da evlerde yada iş yerlerinde kullanılan bir sistemin araçlar 

için de kullanılması ve çözüm oluşturması projenin yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. 

Projemizin yenilikçi tarafı tasarımının tamamen bizim tarafından yapılıyor olacağıdır.           

Projemizi 3 boyutlu çizim araçları kullanarak kendimiz tasarlayıp, kendimiz 3D yazıcılardan 

çıktısını almayı planlamaktayız. Ayrıca sensörlerin çevreyi algılaması, mikro denetleyicinin 

sensörlerden aldığı veriyi işlemesi ve ona göre tepki vermesi için  gerekli kodları da bizler 

tarafından yazılacaktır. 

Projemizin diğer ve en önemli özgün yönü de robotik kodlama araçlarında arduino, raspery-pi, 

LEGO EVO gibi yabancı ülkelerin üretimleri olan mikro işlemciler kullanıyorken projemizde 

yerli ve milli imkânlarla üretilmiş DENEYAP MİNİ yi kullanmak istiyoruz. DENEYAP MİNİ 

2020 yılında T3 Vakfı girişimiyle üretilmiş muadillerinin çok üstünde özellikler içeren bir 

mikro işlemci devre kartıdır. (T3_Vakfı, 2020) 

 

6. Uygulanabilirlik  

Şehirler arası taşımacılık yapan şirket sahiplerine çok basit bir maliyetle kaza riskini azaltacak, 

can ve mal kaybında ciddi düşüşlerin oluşabileceği ile ilgili sunumlar yapılarak projenin 

ehemmiyeti anlatılabilir.  

Ayrıca ülkemizde trafik kazalarından kaynaklı yaralanma ve ölümlerin azalabilmesi konusu ile 

ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşülüp yaptığımız tespitler ve çözümler sunum şeklinde 

anlatılarak uzun yola çıkacak araçlarda bu sistemin gerekliliği ile ilgili yasal düzenlemeler 

getirilmesi konusunda destek alınabilir. 

Ayrıca araç üretici firmaları ile görüşülüp yeni çıkacak araçlarda bu sistemin entegresi ile ilgili 

görüşülebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin ihtiyaç duyulan malzeme listesi ve yaklaşık maliyeti aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir:  

*Fiyatlar proje raporu yazılım tarihinde piyasa değerleri araştırılarak belirlenmiştir. 

Çevre Dostu Çatı Projesi Malzeme ve Yaklaşık Maliyet Listesi 

S.No Malzeme Adı Adet Birim 

Fiyatı 

Toplam 

1 Strafordan maket arada 

120X60x1cm 

4 11,76₺ 47,04₺ 

2 DENEYAP MİNİ 1 40 ₺ 40 ₺ 

3 Hava Kalite Sensör Kartı - 

MQ-135 

1 22,54₺ 22,54₺ 

4 yeşil-kırmızı- led 10 0,21₺ 2,10 ₺ 

5 330R 1/4W Direnç 15 0,03 ₺ 0,45₺ 
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6 40 Adet Erkek-Erkek 

Jumper Kablo 20cm 

1 5,67 ₺ 5,67₺ 

7 Orta boy breadboard 1 6,70₺ 6,70₺ 

8 Buzzer 5v-12v 12mm 1 1,55₺ 1,55₺ 

Toplam Maliyet 126,05₺ 
 

 

 

ÇEVRE DOSTU ÇATI PROJESİ ZAMAN PLANLAMASI 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

Araştırma ve 

Raporlama 

Literatür tarama 18 Ocak -5 

Şubat 2021 

17 

gün 

Araştırma 06 Şubat 15 

Mayıs 2021 

33 

gün 

Proje detay raporunun 

hazırlanması 

15-20 Haziran 

2021 

15 

gün 

Tasarım 

Araç modelinin prototipinin 

1.aşamasının üretilmesi 

21-26 Haziran 

2021 5 gün 

Elektronik kompanentlerin  

fritzing üzerinden devre 

çiziminin yapılması 

27-28 Haziran 

2021 2 gün 

Devre parçalarının temini 

17-18 Temmuz 

2021 2 gün 

Üretim 

Araç modelinin prototipinin 

üretilmesi 

19-24 Temmuz 

2021 5 gün 

Sistem devrelerinin 

kurulması 

25-27 Temmuz 

2021 3 gün 

Sistem yazılımının 

oluşturulması 

28-29 Temmuz 

2021 2 gün 

Test 

Sistem yazılımının test 

edilmesi  

30-31  Temmuz 

2021 2 gün 

Sistem yazılımının 

iyileştirilmesi 

01-05 Ağustos 

2021 5 gün 

Projen afişinin hazırlanması 

06-10 Ağustos 

2021 4 gün 

Proje sunumunun 

hazırlanması 

10 – 18 Ağustos 

2021 8 gün 

Sunum provaları 

18 Ağustos -20 

Eylül 2021 

33 

gün 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Uzun yola çıkacak bütün araçlar için gerekli bir tasarım olacaktır. Özellikle uzun yol giden 

kamyon, tır, yolcu otobüsü gibi araçlarda bu sistemin mutlaka olması gerekmektedir. Bu proje 

sayesinde daha konforlu bir yolculuk gerçekleşecek ve uykusuzluk yada yorgunluktan kaynaklı 

kaza riskleri azalacaktır. 

 

 

9. Riskler 

Alınan devre parçalarının hasarlı olması: Projemizin zaman çizelgesinde de görüldüğü 

üzere malzeme temini imkanlar dahilinde proje kabul tarihinden itibaren mümkün olan en 

erken zaman diliminde yapılacaktır. Böylelikle hasarlı olarak gelen parçaların değişimi 

için yeterli zaman kazanılmış olacaktır.  

DENEYAP MİNİ ile Kodlama. Henüz piyasaya yeni çıkan yerli ve milli mikro işlemci 

devre kartımız ile ilk kez çalışılacak olması kodlama ve donanım bileşenleri açısından bazı 

problemleri beraberinde getirebilir. Bu durumda https://forum.deneyapkart.org/ sitesi 

üzerinden gerekli desteğin alınması sağlanacaktır.  

Sunum esnasında sistemin çalışmaması: Sunum esnasında herhangi bir nedenle sistem 

çalışmayabilir. Eğer problem o anda çözülemezse, zaman çizelgesinde belirtilen sunum 

provaları aşamasında video kayıt alınacak ve sunum yapılacak kişilere gösterimi video 

üzerinden tamamlanacaktır.  

Proje hazırlık zaman çizelgesinde esneme: Birçok projede olduğu gibi bizim projemizde 

de herhangi bir nedenle planlanan projenin zamanında yetiştirilmemesi durumu 

bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için yarışma finalinden 33 gün öncesinde projenin hazır 

olmasını hedefledik.  

 
Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / 

.05 

Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / 

.80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

maliyet<138,625₺ 

 

138,625₺<Maliyet 

<151,26₺ 

 

151,26₺<Maliyet 

<176,47₺ 

 

Maliyet 

>226,89₺ 

Takvim Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<10(Gün) 11<zaman<20 

(Gün) 

21<zaman<29 

(Gün) 

Zaman>30 

(Gün) 

Kapsam Kapsam 

düşüşü zor fark 

edilir 

Kapsamın minör 

alanları etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 

proje ekibi için 

kabul edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü 

zor fark edilir 

Sadece talepkar 

uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması 

için ekibi onayı 

gerekebilir 

Kalite azaltması 

proje ekibi için 

kabul edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır. 
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