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TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: SESSİZ KATİLE SESSİZ KALMA 

TAKIM ADI: Atmosfer 

TAKIM ID: T3-25098-150 

TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

DANIŞMAN ADI: Elif Kahramantürk Aytar 
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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2019 mart ayında 10 ve 7 yaşlarında iki kardeşin sobadan çıkan zehirli gazdan dolayı hayatını 

kaybetmeleri beni çok üzdü ve arduino dersinde öğrendiğim sensörlerle bir tasarım yapmaya itti, 

bu çalışmamı yaparken 2020 ocak ve şubat aylarında da benzer bir olaydan hayatını kaybeden 

insanların haberlerini duydum malesef ve çalışmalarımı hızlandırdım.  

2. Problem/Sorun: 

2020 yılına gelmiş olmamıza rağmen halen karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen insanların 

haberini okumak çok canımı acıtmaktadır. Akıllı ev teknolojisi bu kadar gelişmişken gelir düzeyi 

düşük aileler ölüme mahkum olmaktadır, bir lodos esmesiyle uykuda sessizce maalesef 

ölmektedirler ve ocaklar sönmektedir. Arduino kursunda öğrendiğimiz sensörler hem ekonomik 

hem inovatiftir bu bilgilerimi kullanarak artık soba yakanların lodos estiğinde karbonmonoksit 

gazı zehirlenmesinden ölmesini istemiyorum ve birkaç açıdan uyarı veren sistem tasarlamak 

istiyorum. Bunun çalışmalarına başladım resmi ektedir.  
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3. Çözüm  

Genellikle düşük gelirli ailelerin semtlerinde olduğunu gördüm ve ekonomik bir çözüm 

geliştirmeye karar verdim. Projemiz günümüz koşullarında ilerleyen teknolojik gelişmelere 

rağmen hala duyduğumuz soba zehirlenmeleri haberleriyle ortaya çıkmıştır. Sobadan çıkan zehirli 

bir gaz olan karbonmonoksit zehirlenmeleri özellikle kentlerden uzak, maddi durumu düşük 

ailelerde , köylerde ,doğalgazın ulaşamadığı yerlerde olmaktadır. Bu sinsi gaz kısa sürede uykuda 

kişileri zehirleyip tüm aileyi yok edebilmektedir. Ekonomik ve herkesin ulaşabileceği bir sistem 

ile gaz sensörü ile bu gazın sızması durumunda aile bireyleri haberdar edilmesiyle birlikte 

yakınlarına haber veren bir sistemin olması kısa sürede müdahaleyi sağlayıp hayat kurtarabilir. 

Gaz sensörü, sıcaklık sensörü, buzzer sesli uyarı modülü, bluetooth modülü ve telefon 

uygulaması ile inovatif bir çözüm getirdim. Acil kurtarma merkezine mail atıp konum bilgisi 

gönderen bir sistem eklenerek geliştirilebilir. 
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4. Yöntem 

Kullanılan malzemeler: 

Arduino UNO: ATmega16u2 USB-seri dönüştürücüye sahiptir, böylelike Arduino IDE 
yüklenirken bilgisayarınıza kurulan USB sürücüleri ile ekstradan bir sürücü yüklemenize gerek 
kalmadan kullanılabiliyor. 

MQ 7 gaz sensörü: 300 ile 10.000 ppm konsantrasyonlarda yanıcı gaz ve sigara dumanını 
algılayacak türden bir sensördür. 

DS18B2 Sıcaklık sensörü:  Hassasiyetli, 1-Wire haberleşme protokolü kullanan dijital termometre 
sensörüdür. Özellikle Raspberry Pi ve ADC (analog-to-digital converter) içermeyen 
mikrokontrolcülerde sıklıkla tercih edilmektedir. TO-92 kılıftadır. 

Buzzer: Mikrokontrolcü projelerinizde ses çıkışı almak için kullanabileceğiniz buzzer'dır. 

HC06 Bluetooth-Serial Modül Kartı : Bluetooth SSP(Serial Port Standart) kullanımı ve kablosuz 
seri haberleşme uygulamaları için tasarlanmıştır. Hızlı prototiplemeye imkan sağlaması, 
breadboard, Arduino ve çeşitli devrelerde rahatça kullanılabilmesi için gerekli pinler devre kartı 
sayesinde dışarıya alınmıştır.  
Standart pin yapısı sayesinde istenilen ortamlarda rahatça kontrol edilebilir. Bununla beraber ürün 
beraberinde gönderilen jumper kablolar ile bağlantılar rahatlıkla yapılabilir.  
Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu kart, 2.4GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp 
açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir.  
Bir çok hobi, robotik ve akademik projede kullanılabilir. 

Bluetooh terminali ve telefon uygulaması: Yakınlarına uyarı gitmesi için devre ile haberleşme 
sağlamaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Arduino ve sensörleri ile uygulamayı birleştirerek toplumsal bir probleme teknolojiyi kullanarak 
inovatif bir çözüm getirmiş oldum. Blutooth modülü, arduino uno, esp8266 wifi modülü, 
karbonmonoksit sensörü, buzzer, app inventor kullanarak ekonomik olduğu için her bütçeden 
aileyi bu sorunda hayatını kaybetmekten kurtaracaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

Uygulanabilirlik başlığı altında incelendiğinde proje özellikle Türkiye’nin kış mevsimlerinde 

kömür sobası ile ısınan evlerde insan ölümlerinin minimuma indirilmesi açısından çok önemli bir 

yere sahiptir. Şöyleki Türkiye Cumhuriyeti tarafından açıklanan istatistiklere göre 

karbonmonoksit gazı ile ölümlerin olduğu açıkça ortadadır. Bu ölümlerin önüne geçebilmek için 

kömür sobalarının bulunduğu odalara bu cihaz monte edilerek istisnasız günün her saatinde 
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karbonmonoksit gazı seviyesi ölçülerek herhangi bir aşırı gaz birikmesi durumunda 

yetkililere(ambulans, komşu vs) haber verilmesi sağlanır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet:  

MQ- 7 :20 TL 

Buzzer: 3 TL  

Arduino Uno: 27 TL 

Breadboard: 10 TL 

LED: 2 TL 

Jumper Kablo Erkek - Erkek : 5 TL 

Jumper Kablo Dişi  -  Erkek : 5 TL 

Direnç: 20  TL 

HC06 Bluetooth-Serial Modül Kartı : 30 TL 

Esp modül: 15 TL 

DS18B2 Sıcaklık sensör: 10 TL  

AYLAR

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak

Literatür 
Taraması

* *

Sensör 
bilgisi  
araştırması

* *

Devrenin 
bağlanması * *

Prototip 
denemesi * *

telefon 
uygulamas
ı ve 
bluetooh 
terminali 

* *

Rapor 
yazılması *
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GP ULTRA 9 Volt Pil: 13 TL  

Toplam Maliyet: 160 TL  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlesi: 

1. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde özellikle kış aylarında kömür sobası ile ısınan evler.  

2. Kömür sobalarıyla ısıtılan ya da kömür sobası kullanılarak üretimlerin yapıldığı iş yerleri. 

9. Riskler 

Düşük ihtimalle de olsa cihazı oluşturan parçaların bozulması,  insan kaynaklı ya da insan dışı 

faktörler nedeniyle cihaza fiziksel zarar verilmesi ( çarpma, vurma, yangın, deprem vs.) 

Cihazın bozulması durumunda bozulan parçaların temin edilmesiyle düşük bütçe ile cihaz 

tekrar onarılabilir.  

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi

Miraç Efe Çöpoğlu Takım Üyesi Özel Şehir Ortaokulu Orta 
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11. Kaynaklar  

https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-

haberi/ 

https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-

haberi/ 

https://docplayer.biz.tr/139843910-Baca-kaynakli-karbonmonoksit-zehirlenmelerinin-istatistiksel-

analizi.html 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bucakta-soba-zehirlenmesi-1i-cocuk-6-yarali-41446720 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ispartada-soba-zehirlenmesi-1-olu-1-yarali-41412908 

https://www.hurriyet.com.tr/video/sancaktepede-soba-zehirlenmesi-2-cocuk-oldu-41135355 

https://www.hurriyet.com.tr/video/sancaktepede-soba-zehirlenmesi-2-cocuk-oldu-41135355 

https://www.hurriyet.com.tr/korkutelide-soba-zehirlenmesi-2-olu-40753602 

https://www.robotistan.com/ 

https://yazilimcibiradam.com/apk/de--kai_morich--serial_bluetooth_terminal 

https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-haberi/
https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-haberi/
https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-haberi/
https://www.haberler.com/adiyaman-da-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-8-12872145-haberi/
https://docplayer.biz.tr/139843910-Baca-kaynakli-karbonmonoksit-zehirlenmelerinin-istatistiksel-analizi.html
https://docplayer.biz.tr/139843910-Baca-kaynakli-karbonmonoksit-zehirlenmelerinin-istatistiksel-analizi.html
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bucakta-soba-zehirlenmesi-1i-cocuk-6-yarali-41446720
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ispartada-soba-zehirlenmesi-1-olu-1-yarali-41412908
https://www.hurriyet.com.tr/video/sancaktepede-soba-zehirlenmesi-2-cocuk-oldu-41135355
https://www.hurriyet.com.tr/video/sancaktepede-soba-zehirlenmesi-2-cocuk-oldu-41135355
https://www.hurriyet.com.tr/korkutelide-soba-zehirlenmesi-2-olu-40753602
https://www.robotistan.com/gaz
https://yazilimcibiradam.com/apk/de--kai_morich--serial_bluetooth_terminal
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