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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanların doğuştan beri süregelen fizyolojik, güvenlik, ait olma, değer görme, kendini 

gerçekleştirme gibi ihtiyaçları vardır. Barınma ihtiyacı, insanların aşırı soğuk ve sıcak 

ortamlardan korunması için bir eve ihtiyacı olması ve bu evin gerekli sıcaklık altyapısıyla 

donatılmasıdır. Günümüzde insanların ısınma yöntemi olarak kömürlü kalorifer kazanı, 

doğalgaz, kömür sobası, elektrikli ısıtıcılar örnek verilebilir. 

Soba, bir yeri ısıtmak için kullanılan, yaktığı yakıt ya da harcadığı enerji türüne göre odun, 

kömür, talaş, gaz ya da elektrik sobası diye adlandırılan aygıttır. Kömür sobası kullanımının 

günümüzdeki risklerini göz önüne aldığımızda bu alanda projelerin hayli az olduğu ve bu 

tehlikenin en aza indirilmesi gerektiği gerçekleri bizi bu proje fikrine yönlendirdi. Günümüzde  

özellikle kırsal kesimlerde kömür sobası kullanımı hala yaygındır. Yaşadığımız ilçe olan 

Şanlıurfa Akçakale bölgesinde ilçe merkezi dahil bir çok yerde kömür sobası kullanılmaktadır.  

Soba her ne kadar kullanımı Türkiye’nin bazı bölgelerinde yoğun olarak kullanılsa da 

riskleri her zaman hayati derecede önemlidir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal 

yüzünden soba, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı 

havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar çeşidi olan “lodos” 

nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan dolayı karbonmonoksit hazı ile 

zehirlenmektedir. 

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile 

girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, ölüme neden olur. Kömür vb. ısıtma 

amacıyla kullanılan her tür sobada yanma sırasında oluşur. Zehirlenmeler bacası çekmeyen 

soba, ya da yakıtın iyi yanmamasından kaynaklıdır. Karbonmonoksitle meydana gelen 

zehirlenmelerde kısa süre içinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle 

sonuçlanmaktadır. Yaşanan ölümlere bakıldığında insanların zehirlenmelere en çok uyurken 

yakalandığı görülmektedir. Bu sebeple hemen müdahale imkanı olmamaktadır. Bu sorunları 

baz alarak projemizi gerekli sensör ve uyarı veren devre elemanları ile sentezledik. 

Projemizdeki en önemli rollerden birini oynayacak olan sensör MQ-7 Karbonmonoksit gaz 

sensörüdür. Sistemimiz bu sensöre bağlı olarak aktif olacaktır. MQ-7 sensörü 10ppm ve 10.000 

ppm konsanstrasyonlarda karbonmonoksit algılar. MQ-7 sensörü hava kalitesini yani, odadaki 

karbonmonoksit miktarını algılayacaktır. Sistem MQ-7’den gelen verilere göre harekete 

geçecektir. Odaya yayılan gaz kritik seviyeyi aştığında kapı ve pencereler havayı temizlemek 

için otomatik olarak açılacaktır. Kapı ve pencereleri otomatik olarak açmak için servo motor 

kullanılacaktır. Servo motorlar istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece 

bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. Genellikle 180 dereceye kadar 

dönebilmektedir. Servo motorlar kapı ve pencerelere yapıştırılacaktır. Kapıların ve pencerelerin 

açılması tam anlamıyla yeterli olmayacağından odaya 3 adet de fan yerleştirilecektir. Fanlar 

odadaki havanın daha hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlayacaktır. Karbonmonoksit oranı 

tehlikeli seviyelere ulaştığında; kişi baş dönmesi, kalp çarpıntısı, sersemlik, kusma gibi 

belirtiler yaşadığında yatağının hemen yanında acil durum butonu bulunacaktır. Acil durum 

butonuna basılarak sağlık ekiplerine ESP8266 ile sunucu yoluyla konum  gönderilecektir. 

ESP8266 modülü internete bağlanıp veri yükleme ve veri çekmeye, projelerimizi internet 

üzerinden kontrol edebilmemize imkan tanıyan bir Wi-Fi modülüdür. Konum bilgisini alacak 

modül ise GY-NEO6MV2 GPS modülüdür. Bu kart konum kontrol ve takibini yapmak için 

kullanılabilecek bir üründür. Projemizde konum bilgisini göstermek için de OLED ekran 
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kullanılacaktır. Bu sayede uykuda gaza maruz kalarak zehirlenen, zaman geçtikçe kandaki 

hemoglobinin %50’si karboksihemoglobine dönüştüğünde bilinç kaybı, %60-%70 civarında 

ölüm yaşayan insanlara müdahale daha erken olacaktır. Müdahale ne kadar erken yapılırsa, 

insanların hayatta kalma oranları o kadar artacaktır. Bireyleri uykuda yakalayacak 

zehirlenmelerde onların uyanmaları sağlayacak bir alarm sistemi de geliştirdik. Kritik seviyenin 

üzerinde buzzer yardımıyla gaz alarmı verilecektir. Buzzer, sisteme verilen voltajlara göre 

farklı ses sinyalleri sağlamakta olan bir cihazdır. Sistemde kritik seviyeyi gösteren bir adet de 

RGB Led bulunacaktır. RGB Led tehlikeli durumda kırmızı, normal durumda ise yeşil 

yanacaktır. R(Red-Kırmızı), G(Green- Yeşil), B(Blue-Mavi) renkler toplumsal renk sisteminin 

ana renkleridir ve bu üç temel rengin değişik yoğunluklarda kullanılarak renk gamından 

istenilen rengin elde edilmesini mümkün kılar. 

 

. 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

         Karbonlu materyalin yeterince yanmaması sonucu açığa çıkan, renksiz, kokusuz zehirli 

bir gaz olan Karbonmonoksit(CO), herhangi bir uyarıya neden olmadan zehirlenmeye ve ölüme 

neden olabilir. CO gazının başlıca kaynakları; şofben, soba bacalarından sızan gaz, yanıgnlar 

ve otomobil ekzozlarıdır. Hemoglobine oksijenden 250 kat fazla bağlanan CO, oksijenin 

dokulara taşınmasını bozar, ayrıca mitokondride sitokrom oksidaz sistemini inhibe eder. Elif ve 

ark. tarafından yapılan bir çalışmada, CO zehirlenmesine bağlı ölümlerin tüm zehirlenmelere 

bağlı ölümler arasında ikinci sırada olduğu belirtilmiştir. 

 Arıcı ve ark. yaptığı çalışmaya göre CO’e maruz kalımların %95.6’sının istemsiz 

olduğu bulunmuştur. Soba, şofben, yangın ya da diğer nedenler karşılaşılan CO kaynakları 

olarak bulunmuş, ve soba nedeniyle CO maruz kalımları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. 

Her yıl soğukların başlamasıyla birlikte soba gazı zehirlenmelerinde ve bina yangınlarında artış 

görülmektedir. Bu zehirlenmeler genellikle bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklıdır . 

Her ne kadar uyumadan önce kömür sobasını yakmak tehlikeli olsa da özellikle kırsal kesimdeki 

Görsel 1. Sensör ve Modüllerin Yerleşimi ve Odanın Prototip Görünümü 
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ve dezavantajlı bölgelerdeki insanlar zorlu hava koşulları nedeniyle lodos rüzgarının estiği 

havalarda dahi kömür sobası yakmaktadır. Buna göre çözüm için aşağıdaki maddeler ile 

sobanın bulunduğu oda donatıldığında ölüm ve zehirlenmeler en aza indirilebilir: 

Ortamdaki CO miktarını ölçen ve bunu led ekran üzerinden kişilere gösteren bir ekran, 

Kapıların ve pencerelerin CO salınımı durumunda otomatik olarak açılmasını sağlayan mekanik 

sistem, 

Odaya temiz hava akışını hızlandıracak x3 fan sistemi, 

Yatağın hemen yanında bulunan,sağlık ekiplerine konum bilgisi gönderecek olan buton, 

Odada CO salınımı durumunda uyarı veren bir alarm sistemi ve ışık göstergesi, 

Konum bilgisini alacak olan GPS modülü, 

Konumu göndermeyi sağlayacak olan Wi-Fi modülü. 

 

Biz projemizde kullanacağımız sensör ve modülleri yukarıda belirlediğimiz çözüm önerilerini 

içeren maddelere göre hazırladık. 

 

Belirlediğimiz sorunun ne kadar ciddi olduğunun farkına varılması adına soba zehirlenmeleri 

ve ölümlerini içeren haberleri ve şehirleri sizler için derledik: 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen haberler sadece 2022 yılının küçük bir kesitini oluşturmaktadır. Yaşanan 

bölgelere de bakıldığında ülkemizin doğu-batı ayrımı yapılmadan tüm bölgelerinde yaşandığı 

görülmektedir. 

 

Görsel 1. Görsel 2. 

Görsel 3. Görsel 4. 

Görsel 5. 
Görsel 6. 
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 CO zehirlenmelerinin hemen hemen kömür sobası kullanılan tüm şehirlerde yaşandığı 

göze alındığında, bu konuda kalıcı çözüm önerisi getiren hiçbir projenin olmadığı 

görülmektedir. Projenin bu anlamda özgün olacağından ve birçok hayatı kurtacağından söz 

edilebilir. Projemiz soba kullanan evlere entegre edildiğinde gece uyumadan önce sobayı yakan 

insanlar gönül rahatlığıyla uyuyabilecek, kritik durumlarda odadaki hava hızlı bir şekilde 

temizlenecek, alarm sistemi sayesinde uykudan uyanma ihtimali yükseltilecek ve sağlık 

ekiplerine gönderilen konum bilgisiyle müdahaleler daha hızlı yapılarak kişilerin zehirlenme 

ve ölüm oranı en aza indirilmiş olacaktır. 

 

 

3.Çözüm  

     Soba zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için insanların alabileceği çeşitli önlemler vardır. 

Uyumadan önce sobaya yakıt koymamak, özellikle alçak basınçlı havalarda soba yakmamak, 

sobayı tutuştururken üstten tutuşturmak gibi birçok önlem sıralanabilir ancak hiçbiri kesin 

çözüm değildir. Kişi her zaman bu önlemlere dikkat edemeyebilir. Biz karbonmonoksit 

zehirlenmelerinin önüne geçebilecek daha etkili olabilecek bir çözüm bulmak istedik. 

      Çözüm önerimizse şöyle: Soba kullanılan evlere öncelikle yapılacak olan ilk şey 

karbonmonoksit gazının miktarını ölçebilen sensörler yerleştirmek olacak. Bu sensörler 

karbonmonoksit gazı seviyesi kritik seviyeye ulaştığında devreye girecek. Sensörler evdeki 

kapı ve pencerelerle bağlantılı olacak ve sensörler devreye girdiğinde evdeki kapı ve pencereler 

otomatik açılır hale gelecek. Karbonmonoksit gazı seviyesi 0’a indiğindeyse pencereler ve kapı 

otomatik olarak kapatılacaktır. Ayrıca karbonmonoksit gazının odadan çıkışını kolaylaştırmak 

için sobalı olan odanın bir köşesine de fan sistemi kurulacak. Sensörlerden fan sistemine de 

bilgi iletilerek fan sistemi de devreye girecek. Fanın, açılan kapı ve pencerelerin etkisiyle zehirli 

karbonmonoksit gazı çok kısa sürede dışarı çıkarılarak evdeki kişilere hiç zarar vermeyecek. 

      Ayrıca bir “Acil Durum” butonumuz olacak. Kişi yatağının hemen yanındaki bu butona 

bastığında sağlık ekiplerine konum bilgisi gönderilecektir. Konum bilgisi GPS modülüyle 

alınacaktır. Gönderimi ise Wi-fi modülüyle sağlanacaktır. Karbonmonoksit gazı yayılmaya 

başladığında kişi uykusunda bu durumu hiç fark edemez. Gaz etkili olmaya başladıkça kişinin 

uyanması daha da zorlaşır. Bu durumun önüne geçebilmek için de buzzer ve ledler kullanacağız. 

Buzzer bizim projemizin bir nevi alarmı görevini görüyor. Karbonmonoksit gazı miktarı 

arttığında kişinin uyanmasını sağlıyor. Led ise acil durumda kırmızı yanmaya başlıyor.  

     Projemiz hayata geçirildiğinde;  

Toplumda soba zehirlenmelerinden kaynaklı ölüm oranı azalacaktır. 

Sağlık çalışanlarına ulaşmak kolaylaşacaktır. Olası bir zehirlenme esnasında haber vermek tek 

bir butonla sağlanacaktır. Kişi karbonmonoksit gazının etkisi altındayken telefonuna ulaşıp 

sağlık çalışanlarını arayıp durumu anlatıp üstüne de bir de adres bilgisi vermesi çok zaman 

alacağından bu buton sayesinde daha hızlı yardım alabilecektir. 

Yalnız yaşayan, bakıma muhtaç olan, okuma yazma bilmeyen, bedensel, işitsel gibi engelleri 

olan bireylerin böyle bir durumda sağlık görevlilerine ulaşabilmesi kolaylaşacaktır. 

Projemizin maliyetinin oldukça uygun olması hayata geçirilebilirliğine katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde bu sistemin kurulması hatta dış ülkelere satışının yapılması ekonomimize büyük bir 

katkı sağlayacaktır.  
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Projemizin devre şeması aşağıda verilmiştir: 

Proje algoritmamızı oluştururken mümkün oldukça sade, açık ve anlaşılır olmasına özen 

gösterdik. Algoritma adımlarımız aşağıda verilmiştir: 

    Odadaki CO Gazı seviyesi kritik noktada mı ? 

 

 

 

 

 

 

  Kapı ve pencereler otomatik açılır,    Led Yeşil,Buzzer 

Pasif 

  Fan çalışır, Led Kırmızı,Buzzer aktif    Fan ve motorlar 

pasif 

   

 

 

 

 

   Acil Durum butonuna basıldı mı ?     

       

 

 

 

 

 

Görsel 7.Devre Şeması Fritzing Çizimi 

EVET HAYIR 

EVET HAYIR 

KONUM 

GÖNDER 
PROGRAMI 

BİTİR 
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4.Yöntem 

Projemiz prototip bir oda tasarımı üzerinde gösterilecektir. Bu prototip ağırlıklı olarak muhtelif 

kırtasiye malzemeleriyle oluşturulmuştur.(renkli A4,karton, yapıştırıcı,tahta parçaları, akrilik 

boya vs.) Soba bulunan odaya yerleştirdiğimiz gaz sensörü ile odadaki karbonmonoksit miktarı 

ölçülecektir. Uzmanlara danışarak ve araştırmaları sıklaştırarak en uygun  eşik seviyesi 

belirlenecektir. Kritik seviyenin aşılması durumunda öncelikle kapı ve pencereler otomatik 

olarak açılacaktır. Kapı vepencerelerin açılmasını sağlayacak mekanizma servo motorlar ile 

yapılacaktır. Servo motolar kapı ve pencerelerin arkasına yapıştırılmış vaziyettedir. Sistem aktif 

olduğunda 180 derecelik bir dönüş gerçekleştirecektir. Bu özellik tek başına karbonmonoksitle 

başa çıkmak için yeterli olmayacağından, odaya dört adet fan modülü yerleştirilecektir. Bu da 

temiz havanın odaya girişini hızlandıracaktır. Fanlar için Arduino Uno kartının sağladığı güç 

yeterli olmayacağından röle kullanılacaktır. Röle bu sistemde hem anahtar görevi görecek, hem 

de 5V’dan yüksek güç isteyen fanların harici güç kaynağıyla çalışmasını sağlayacaktır. Kritik 

seviyenin üzerine ulaşan karbonmonoksit için bir acil durum butonu oluşturulacaktır. Bu acil 

durum butonu kişinin yattığı yatağın hemen yanında bulunacaktır. Bunun sebebi ise 

zehirlenmeden kaynaklı hareket edememe durumu, sersemliktir. Uyurken yakalandığı 

zehirlenme ortamında anında butona basabilecektir. Acil durum butonunun amacı  sağlık 

ekiplerine konum göndermektir. Konum bilgisi GPS modülüyle alınacaktır. ESP8266 Wi-fi 

modülü ise bu verinin internet ortamında aktarımını sağlayacaktır. Kişinin uykuda yakalanma 

ya da dalgınlık durumlarında onların dikkatlerini çekebilmek ya da uyarabilmek adına buzzer 

ve led konulacaktır. Buzzer, projemizde alarm görevi görecektir. Ortamda CO yoğun seviyede 

bulunduğunda çalacak, aksi takdirde pasif durumda olacaktır. Sistemimizde bir adet RGB led 

bulunmaktadır. RGB Led normal durumda yeşil, acil durumda kırmızı yanacaktır. Ayrıca 

kişilerin odadaki temiz hava hakkında her an bilgi sahibi olabilmesi adına OLED ekran üzerinde 

CO oranı gösterilecektir. 

 

 

Projemizde kullanılan sensörler ve devre elemanlarına ait görseller ve bulunduğu yerler 

aşağıdaki prototipte gösterilmiştir: 

 

Görsel 8.Prototip Genel Görünümü Görsel 9.Alarm ve Işık Göstergesi Bölümü 
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Görsel 10. Acil Durum Butonu Bölümü 

Görsel 12. Cam ve Kapıları Otomatik 

Açan Sistem 
Görsel 13. Temsili GPS Modülü 

Görsel 14. Fan ve Wi-fi Modülü 

Görsel 11. Gaz Sensörünün Bulunduğu Bölüm. 
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Projemizde kullandığımız malzeme listemiz ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

 Mq7 Gaz Sensörü 

 

    10ppm ve 10.000ppm konsanstrasyonları arasında 

karbonmonoksit gazını algılamaya yarar. 

 

Servo Motor 

 

Robot teknolojisinde en çok kullanılan motor çeşididir. 

Çıkış, mekaniksel konum, hız veya ivme gibi 

değişkenlerin kontrol edildiği, özetle hareket kontrolü 

yapılan bir düzenektir. 

 Fan 

 

Fanlar havanın temizlenmesi için kullanılan ve 

elektrikle çalışan aletlerdir. Fanın hareketli bir 

pervanesi vardır ve hava üzerinde çalışır. 

 

GPS Modülü 

 

Uydular ile arasındaki mesafeyi ölçerek anlık 

konumunuzu belirlemeye çalışan bir mekanizmadır. 

 

 

 

 

 

Buzzer 

 

Bir nevi alarm niteliğindedir. Uyarı almak, ayrım 

yapmak amaçlı olarak kullanılır. 

 

RGB Led 

 

İçerisinde kırmızı, yeşil ve mavi renkleri barındıran bir 

LED çeşididir. Özellikle animasyon ve ışıklandırma 

sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. RGB ledlerde 

her renk için belirli aralıklar mevcuttur. 
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WİFİ Modülü ESP8266 

 

Bu modül sayesinde internete kolay bir şekilde 

bağlanılabiliyor. Uzaktan kontrol sağlanabiliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

OLed Ekran 

 

 

 

Röle Kartı 

Bir elektrik devresinde, kimi koşullar gerçekleştiği zaman 

bir değişim oluşturmaya ya da bir devreyi açmaya ya da 

kapamaya yarayan araç. 

 

 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde soba zehirlenmelerine engel olabilecek pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunlar 

bacalara filtre takılması, kullanılan yakıtın standartlara uygun olup olmadığının kontrol 

edilmesi, sobanın yakılmadan önce aşırı doldurulmaması, soba borularının birleştiği yerlerin 

gaz sıkıştırmaması için kontrol edilmesi, uyumadan önce sobaya yakıt koymamak, özellikle 

alçak basınçlı havalarda soba yakmamak, sobayı tutuştururken üstten tutuşturmak gibi 

yöntemlerdir. Ancak bunlar kesin çözümlerden çok dikkat edilmesi gereken belli noktalar 

niteliğindedir. Birçok insan bu konuda bilinçli değil ya da bilinçli olsa dahi her zaman bunlara 

çok dikkat edemiyor ki günümüzde hala sobaya bağlı birçok ölüm gerçekleşmektedir. Bizim 

projemiz daha fazla soba zehirlenmesinin önüne geçebilecektir. Çünkü kişinin dikkatine ya da 

bilinçli olmasına bağlı bir çözüm olmayacaktır. Eğer sistemimiz eve doğru bir şekilde 

kurulduysa herhangi bir olumsuz durumda devreye girecek ve kimse zehirlenmeyecektir. İşte 

bu yönüyle ülkemizde bir ilk olacaktır. 

Projemiz maddi olarak desteklendiği takdirde gerekli tasarım süreçleri oluşturulacaktır. 

Sensörler kolay temin edilebileceğinden maliyet ve piyasada bulunabilirlik açısından 

avantajlıdır. Bu proje evlerde uygulanmak istenildiği takdirde üretimi hızlı olması ve 

pazarlanabilecek bir ürün olması açısından da değerlidir. 

Günümüz şartlarına bakıldığında gerekli altyapı sağlanana kadar kömür sobalarının ısınma 

aracı olarak kullanılacağı apaçık ortadadır. Özellikle gelişmemiş ve kırsal kesimler 

düşünüldüğünde bu ısınma sisteminin çok uzun yıllar devam edeceği söylenebilir. Yıllardır 
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çözüm getirilemeyen bu meseleyi getirdiğimiz yenilikçi ve kalıcı olabilecek çözümümüzle 

ortadan kaldırmayı düşünüyoruz.  

  

      

6.Uygulanabilirlik  

Projemizde MQ-7 Gaz sensörü, servo motor, fan, buton, ESP 8266 Wi-fi modülü, buzzer, RGB 

led, OLED ekran, GPS modülü kullanılmıştır. Devre elemanı ve sensörler açısından çok zengin 

fakat maliyet yönünden elverişli bir projedir. Kompakt yapısı ile öne çıkmaktadır. Parçaların 

temini kolay olup ticari yönüyle de öne çıkmaktadır. Çünkü çözüm getirdiği sorun insanların 

hayatını etkilemektedir. Hayatta kalmasını sağlamaktadır. Proje fikrimizin uygulanması  

oldukça basittir. Kurulum için gerekli malzemelerin temini kolaydır. Yazılım da tamamen yerli 

olacaktır.  

  Projenin gerçekleşmesi için bazı ön koşullarda bulunmaktadır. İnsanların temel 

seviyede teknoloji okur-yazarı olması gerekmektedir. Bunun için de bu sistemi kullanan 

insanlar bir bilgilendirmeye tabi tutulacaktır. Pilot iller belirlenecek ve sistemi kullanan ve 

kullanmayan insanlar arasında karşılaştırma yapılacaktır. Bunlar arasında bir analiz yapılacak 

ve sistemin etkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Parçaların bozulması ya da yıpranması 

durumunda çok maliyetli olmadığından yenileri temin edilebilecektir. Ayrıca sensörleri ve 

devre elemanlarını koruyabilmek için 3D yazıcıdan koruyucu aparatlar çıktı alınabilecektir.  

    

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Maliyet Planlaması 

MALZEME LİSTESİ MALİYET 

MQ-7 GAZ SENSÖRÜ 38 TL 

SERVO MOTOR X3 24 X 3 = 72 TL 

FAN X3 25 X 3 = 75 TL 

BUTON 3 TL 

ESP 8266 Wİ-Fİ MODÜLÜ 55 TL 
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BUZZER 4 TL 

RGB LED 14 TL 

OLED EKRAN 50 TL 

GPS MODÜLÜ 215 TL 

TOPLAM 526 TL 

 

Tablo 2.Proje Zaman Planlaması 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz soba kullanılan evlere ve okullara yöneliktir. Maliyeti oldukça az olduğundan 

ve kurulumu kolay olduğundan soba kullanılan her yere kurulumu yapılabilir. Uygulanması için 

pilot iller belirlenecek ve bu bölgedeki ev ve okullara uygulanacaktır. Sistemin faydalı 

olduğunu göstermek için başarılı olunan pilot illere diğer illerin yöneticileri ve halktan insanlar 

davet edilecek; sistem detaylı olarak açıklanacaktır. 

 

9.Riskler 

Projemizdeki başlıca risk sensör ve modüllerin ortamdaki ısıdan zarar görme ihtimali olabilir. 

Faaliyet Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 

Taraması 

X X X X    

Proje 

Malzeme 

Temini 

X X X     

Tasarımın 

yapılması ve 

3D Baskı 

  X X X   

Prototip 

Geliştirme 

  X X    

PDR Yazımı   X X    

Proje 

uygulama ve 

test 

 

    X X X 
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Bu tarz durumlarda bu parçaların yerine yenisinin alınması gerekecektir. O yüzden bu devre 

elemanlarını koruyacak 3D koruyucu baskılar eklenebilir. Bu eksikleri görebilmek için 

özellikle kış aylarında evler mahalli bir heyet tarafından aralıklı kontrol edilebilir. Projenin 

önündeki bir diğer risk ise kömür sobası kullanan insanların ve bu il ya da ilçedeki yöneticilerin 

ikna edilmesidir. Bununla alakalı da projeyi detaylı anlatacak çeşitli sunumlar ve konferanslar 

yapılabilir. 

Projemiz için risk etki skalası Tablo 3’te verilmiştir., 

Proje Hedefleri/Etki 
ETKİ ARALIĞI 

Düşük Orta Yüksek 

Maliyet Maliyet tahminleri 

hedefi %1 ve % 5 

aralığında aşar. 

Maliyet tahminleri 

hedefi %5 ve % 20 

aralığında aşar. 

Maliyet tahminleri 

hedefi %20 ve % 50 

aralığında aşar. 

Zaman Proje 

uygulamasında 1 

aydan az gecikme 

Proje 

uygulamasında 1-3 

ay arasında 

gecikme 

Proje 

uygulamasında 3 

aydan fazla 

gecikme 

Teknik Teknik 

performansta küçük 

derecede azalma 

Kalitede sapma var. 

Danışmanın 

yardımı gerekli. 

Kalitede sapma ve 

proje hedeflerine 

ulaşamama 

Yerel Yönetimlerin 

ve Soba Kullanan 

İnsanların Projeye 

Bakış Açısı 

Sistemi kendi 

şehrinde ya da 

evinde uygulamada 

çekimser olma 

Sistemin uzun 

soluklu olmayacağı 

konusunda 

belirtilen ön yargılı 

görüşler 

Sistemin 

kullanılmasına 

onay vermeme 

Tablo 3 Risk Etki Skalası 

  

OLASILIK 

AZ 

NORMAL 

ÇOK 
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