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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı CO (karbonmonoksit) ve soba zehirlenmelerini engellemektir. Her yıl 

birçok insan soba zehirlenmelerine maruz kalmaktadır. Hazırlanan sistem ile soba 

zehirlenmelerinin önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır. Bu sistem ile 

karbonmonoksit gazına maruz kalma riskinin ortadan kaldırması amaçlanmıştır. Kullanılan 

yöntem robotik kodlama yaparak otonom bir sistem oluşturmaktır. Ardunio Uno mikro 

denetleyici kart kullanarak robotik bir sistem tasarlanmıştır. Havadaki CO miktarını ölçmek 

için MQ7 gaz sensörü, ortamı havalandırmak ve gaz tahliyesi yapmak için bir PC fanı 

kullanıldı. Ayrıca ses ile alarm vermek için buzzer ve ortamdaki Karbonmonoksit miktarını 

sürekli görebilmek için Lcd ekran kullanıldı. Uygulama için bir akvaryum ile kapalı mekan 

oluşturuldu. PC fanı havalandırmayı sağlaması için akvaryum camına monte edildi. 

Karbonmonoksit gazı havadan hafif olduğu için tavanda yoğunlaşacaktır. Bunun için MQ7 gaz 

sensörü tavana yerleştirildi. Kapalı ortamda Ardunio Uno mikro işlemci kartımıza yüklediğimiz 

yazılım ile sürekli karbonmonoksit seviyesi Lcd ekrandan ölçüldü. Ölçülen değer belirlediğimiz 

kritik seviyeye ulaştığında PC fanı aktif hale gelerek ortamdaki karbonmonksit gazını çekerek 

hava akışını sağlayacak ve ses ile alarm vererek insanların uyarılmasını sağlayacaktır. Test 

aşamasında kapalı ortam içerisinde hem mum yakarak hem de mangal kömürü kullanarak test 

edildi. Kısa süre sonra sistemimizin devreye girdiğini ve çalıştığını görüldü.  

 

2. Problem/Sorun: 

Soba zehirlenmeleri genel olarak karbonmonoksit zehirlemeleri olarak 

gerçekleşmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda 

solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme 

neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası 

çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana 

gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale 

yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir.1 Ülkemizde halen insan sağlığını tehdit eden en 

büyük sorunlardan birisidir. 

 

3. Çözüm 

Evlerde yaygın olarak kullanılan sobaların olumsuz etkilerini azaltarak daha güvenli 

hale getirmeyi amaçlıyoruz. Soba zehirlenmeleri genel olarak karbonmonoksit zehirlemeleri 

olarak gerçekleşmektedir. Tasarladığımız sistem kapalı ortamlardaki karbonmonoksit miktarını 

sürekli ölçerek belirlenen kritik seviyeye geldiği zaman otonom olarak fanı çalıştıracak, ortamı 

havalandırıp gazın tahliyesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ses ile alarm vererek ortamdaki 

insanlarının uyarılmasını sağlayacaktır. Yaptığımız araştırmalarda karbonmonoksit 

zehirlenmeleri önlemek için en etkin yöntemin ortamda kullanılan dedektörler olduğu 

görülmektedir. Bu dedektörler sadece ses ile ikaz etmektedir. İnsanlar ses ikazına algılayana 

kadar havadaki karbonmonoksit gazına maruz kalacak ve sağlık yönünden etkileneceklerdir. 

Özellikle işitme engelli bir insanın ses ile ikazı edilmesi ancak diğer insanların uyarmasıyla 

başarıya ulaşacaktır. Bu eksiklik havalandırma sistemi monte edilerek giderilmesi 

                                                   
1 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html
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amaçlanmıştır. Böylelikle soba zehirlenmelerinde insanların karbonmonoksit gazından 

etkilenmeleri en aza indirgenmiş olacaktır. 

 

4. Yöntem 

Tasarlayacağımız otonom sistem için robotik kodlama kullanacağız. İhtiyacımız temel 

bileşenleri belirleyerek prototipimizi oluşturacağız. Prototipi oluşturup sistemi test edeceğiz. 

Elde ettiğimiz verilerle sistemin istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını, uygulanabilir olup 

olmadığını ve eksikliklerini tespit etmiş olacağız. Öncelikle kullanacağımız sistemleri 

açıklayalım. 

 

Robotik nedir? 
“Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü 

kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için 

yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve 

belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, 

bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok 

mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.”2 

Arduino nedir? 

“Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme 

ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur.”3 

Arduino ile neler yapılabilir? 

“Arduino kütüphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabilirsiniz. Analog ve digital sinyalleri 

alarak işleyebilirsiniz. Sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak, çevresiyle etkileşim içerisinde 

olan robotlar ve sistemler tasarlayabilirsiniz. Tasarladığınız projeye özgü olarak dış dünyaya 

hareket, ses, ışık gibi tepkiler oluşturabilirsiniz.”2 

Projemiz için sensörlerden gelen veri işleyebilmek ve havalandırma sistemini çalıştırabilmek 

için Ardunio Uno [1] mikro işlemci kartını kullanacağız, Karbonmonoksit seviyesi ölçebilmek 

için MQ-7 sensörü [2], havalandırma için 12 V PC fanı [3], ses ile uyarı için buzzer [4], 

karbonmonoksit miktarını görebilmek için lcd panel[5] kullanılacaktır. Sistemin testi ve 

çalışması için bir akvaryum[6] kullanılacaktır.  

                 
      Görsel [1]              Görsel [2]             Görsel [3]                 Görsel [4] 

 

                                                                                     
Görsel[5]                                                                                     Göresel [6] 

Prototipimizi oluşturabilmek için tek tek bileşenlerin bağlantılarını ve çalışma kodlarını 

yazacağız. En sonunda tüm bileşenleri birleştirerek prototipimiz oluşturacağız.  

 

                                                   
2 https://maker.robotistan.com/robotik/ 
3 http://www.makerteknoloji.com/bizden-yazilar/arduino-yu-programlamak-icin-hangi-yazilim-dili-

gerekiyor  

https://maker.robotistan.com/robotik/
http://www.makerteknoloji.com/bizden-yazilar/arduino-yu-programlamak-icin-hangi-yazilim-dili-gerekiyor
http://www.makerteknoloji.com/bizden-yazilar/arduino-yu-programlamak-icin-hangi-yazilim-dili-gerekiyor
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MQ 7 Sensör Kullanımı 

MQ-7 gaz sensörü ortamdaki karbonmonoksiti algılayabilen bir 

gaz sensörüdür. Ortamdaki gaz yoğunluğuna göre bir analog 

çıkış verir. Duman algılama aralığı 10 – 10000 ppm’dir.  

Sensör kullanımı kolaylaştırmak adına bir kart üzerine monte 

edilip modül haline getirilmiştir. 5V ile beslenir. Sensörden hem 

dijital hem de analog çıkış alınabilir. Böylece hem gaz var-yok 

şeklinde yada gazın yoğunluğu tespitleri yapılabilir. Modül 

arkasında bulunan pot ile hassasiyet ayarı yapılabilir.4  

Bağlantı şeması da görseldeki gibidir.[7]                                                                  Görsel [7] 

 PC fan Motoru kullanımı 

L298N motor sürücü kartı ile arduino kullanarak motor kontrolü 

gerçekleştirebilirsiniz. Motor sürücü kartına bağlayacağınız 2 motoru 

ileri veya geri tam güçte ya da istediğiniz hızda sürebilirsiniz. Motor 

sürücü kartları DC motor kullanılacak projelerde işinize oldukça 

yarayacak ve kullanımı ve kodlaması oldukça basit bir karttır.5 

Bağlantı şeması da görseldeki [8] gibidir.                                  

     

                                                                                                                         Görsel [8] 

Ardunio Lcd Ekran Bağlantısı 

Lcd ekran uygulaması için Ardunio Uno, LCD Erkan, Potansiyometre, Breadboard, Jumper ve 

kablolar gereklidir. Pinlerin bağlantıları 1.num.pin breadboard’un eksi kısmına, 2.num.pin artı 

kısmına, 3.num.pin potansiyometrenin orta bacağına gelen breadboard’umuza, 4.num.pin 

Uno’muzun 12.dijital pine, 5.num.pin breadboard’un eksi 

kısmına, 6.num.pin Uno’muzun 11.dijital pine, 11.num.pin 

Uno’muzun 5.dijital pine, 12.num.pin Uno’muzun 4.dijital 

pinine, 13.num.pini Uno’muzun 3.dijital pinine,14.num.pin 

Uno’muzun 2.dijital pinine bağlıyoruz. Son olarak 

potansiyometre’mizin bir bacağını breadbord’umuzun eksi 

diğerbacağını artı kısmına bağlıyoruz. Uno’muzun 5V pinini 

breadbordumuzun artı, gnd pinini breadbord’umuzun eksi 

kısmına bağlıyarak devremizi tamamlıyoruz. 

(SAYGILI,2018) Biz bağlantımızı yaparken Uno’nun 

12.dijital pinini 7.dijital pinine , 11 dijital pini 6.dijital pinine 

bağladık.[9].                                                                                              Görsel [9 ] 

 

Sistemde kullanacağımız tüm bileşenleri belirledikten sonra prototipimizi oluşturmaya 

başladık. İlk olarak kullanılan elektronik parçaların kısa devre olarak zarar görmesini 

engellemek ve fiziksel güvenliğini sağlamak için plastik bir kabın içinde montajımızı yaptık. 

Ardunio Uno kartımızı  tabana [10] , lcd ekranımızı yan yüzüne [11] , breadboardumuzu iç 

tarafta diğer yan yüzeye  ve motor sürücümüzü[13] kabın arka tarafına monte ettik. PC 

fanımızın bağlantılarını motor sürücümüze taktık. PC fanımızın ihtiyaç duyduğu 12V elektrik 

akımını sağlamak ve  sistemimizin bilgisayardan bağlantısından bağımsız çalışması için  12 V 

DC adaptör kullandık.[13] 

                                                   
4 https://www.motorobit.com/urun/karbonmonoksit-gaz-sensor-karti-mq-7 
5 http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-l298n-motor-surucu-kullanimi/ 

https://www.motorobit.com/urun/karbonmonoksit-gaz-sensor-karti-mq-7
http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-l298n-motor-surucu-kullanimi/


 

5 

 

                                       
Görsel [10]                            Görsel [11]                    Görsel [12]                      Görsel [13]  

Kapalı bir sistem oluşturmak için akvaryumumuzun üzerini karton ile kapattık. İçine daha sonra 

test için malzeme koyacağımız için kapağı sabitlemedik [14]. PC fanımızın hava akışı sağlamak 

için silikon kullanarak akvaryuma monte ettik [15].  

                   

           Görsel [14]    Görsel [15]    

Son olarak sistemimiz için en önemli bileşen olan MQ7 karbonmonoksit sensörümüzü karton 

kapağın üzerine monte ettik[16] . Karmonmonoksit gazı havadan hafif olduğu için ve tavanda 

birikeceği için en uygun yer olarak belirledik. Tüm bağlantıları yaparak prototipimiz 

tamamlamış olduk[17].  

                                                   
Görsel [16]                                          Görsel [17] 

Montajı tamamladıktan sonra Ardunio 1.8.5 programını açıyoruz ve programlamaya başlıyoruz. 

Amacımızın ortamdaki karbonmonoksit değeri ölçmek ve belirlediğimiz değere ulaştığında PC 

fanımızın çalışarak ortamdaki gazı tahliye edecek ve buzzer ses ile ikaz edecek. Değer düştüğü 

zaman PC fanımız ve Buzzer çalışmayı durduracaklar. Programda öncelikle Lcd ekran 

kullanabilmek için “LiquadCrystal” kütüphanesini ekliyoruz. Lcd pinlerini belirliyoruz. 

Ölçtüğümüz karbonmonoksit ve belirlediğimiz değer için “deger” ve “esikDeger” 

değişkenlerini  int (tam sayı) olarak tanımlıyoruz. “esikDeger” olarak 200 değerini giriyoruz. 

Programın Setup bölümünde bir defa çalışacak tanımlamaları yapıyoruz. Loop bölümünde ise 

sürekli çalışacak kodları yazıyoruz. Öncelikle A0 analog pininden okunan değeri  “deger” 

değişkenine atıyoruz. Lcd ekrana “Kabonmonoksit Mik.” yazdırıp alt satıra “deger” 

değişkenindeki veriyi yazdırıyoruz. If kontrol yapısıyla  “esikDeger” ile “deger” içindeki 

verileri karşılaştırıp eğer “deger” verisi “esikDeger” verisinden büyükse hemen PC fanımız 

çalışmaya ve Buzzer’ımız  ses ile ikaz etmeye başlayacak. Mantıksal şartımız yanlış olduğu 

zaman PC fanımız ve Buzzer’ımız çalışmayı durduracak şekilde programlıyoruz. Kodumuzu 

yüklüyoruz ve sistemimiz çalışıyor. Lcd ekrandan kapalı sistem içindeki karbonmonoksit 

değerini okuyabiliyoruz [18].  
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Görsel [18] 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Karbonmonoksit zehirlemelerini önlemek için sağlık bakanlığı, belediyeler, vb. 

çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun yanında zehirlenmeyi önlemek için en yaygın kullanılan 

sistemler karbonmonoksit dedektörleri olmaktadır. Bu sistemlerin hiç birinde bir gaz tahliyesi 

havalandırması kullanılmamıştır. Bizim geliştirdiğimiz prototipimiz belki de bu alanda 

yapılacak daha ileri ve profesyonel sistemler için bir adım olacaktır. Sistemimizin en önemli 

özelliği otonom olmasıdır. Sistem sürekli ortamda karbonmonoksit seviyesini ölçerek tehlikeli 

insan hayatını tehlikeye düşürmeden müdahale edecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Sistemi çalıştırıp test etmeye başladığımız zaman  MQ7 sensöründen okuduğumuz değerin 

sürekli olarak değiştiğini gördük. Ancak MQ7 karbonmonoksit sensörümüz doğrudan ppm 

olarak veri ölçmemektedir. Senzörümüzün datasheet’ini incelediğimizde ppm olarak sonuç 

almak için değişik voltajlarda ve belli sürelerde çalıştırıp kalibrasyon yapılmasını gerektiğini 

öğrendik. Bu işlemlere rağmen yine de hasas bir değer okumanın çok zor olduğu 

anlaşılmaktadır. Havadaki ppm oranının ver etkilerini araştırdığımızda;  

 

Ülkemizdeki yasal limiti 50ppm olan Karbonmonoksit-CO gazının farklı konsantrasyonlarına 

ilişkin zarar düzeyleri şöyledir; 

35 ppm OSHA tarafından 8 saatlik vardiya da müsaade edilen maksimum limit değerdir ve 

herhangi bir sağlık sorunu yaratmaz.Bu değer WHO tarafından 10 ppm olarak kabul 

edilmektedir. 

200 ppm 2-3 saat maruz kalındığında Hafif baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve baş dönmesi, 

sersemlik yapar 

400 ppm 1-2 saat maruz kalındığında Ciddi yoğun baş ağrısı ve diğer belirtilerin daha şiddetli 

ortaya çıkışı ve 3 saatten sonra yaşamsal tehdit oluşumu söz konusu6  anlaşılmıştır.  

Sistemimizde yapmak istediğimiz kapalı ortamdaki karbonmonoksit miktarı değişimini 

algılayıp ortam havalandırması yapmak ve ses ile uyarı vermektir. Amacımız çok hassas bir 

şekilde karbonmonoksit seviyesi ölçmek olmadığı için projemizde ppm değerleri 

kullanmayacağımız ve sensörden okunan değerle işlem yapacağız. Yaptığımız testlerde ilk 

açılışta en fazla 475  değerini görüp hızlı bir şekilde değerin düştüğünü gördük. Aynı işlemi 

farklı ortamlarda 5 defa test ettik ve her seferinde 15 – 30 dakika arasında sensör değerininin 

[19],[20],[21], 67- 85 ‘indiğini ve küçük değişikliklerin devam ettiğini belirledik. Programı 

yazarken belirlediğimiz eşik değere geldiğinde sistemimiz devreye girerek buzzer ve PC fanı 

çalışmaya başladığını gördük. Fan çalışınca kapalı ortamdaki karbonmonksit miktarının hızla 

düşmeye başladığı gördük. Bu sonuçlar ışığında sistemimiz istediğimiz gibi otonom olarak 

sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Ortamdaki karbonmonoksit miktarını Lcd ekrandan takip 

ederek belirlediğimiz eşik değere ulaştığında PC fanımız ve buzzer’ımız çalışmaya 

başlamaktadır ve karbonmonoksit miktarı eşik değerimizin altına indiğinde otomatik olarak PC 

fanımız ve  Buzzer’ımız çalışmayı bırakmaktadır. 

 

                       

                                                   
6 http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8735 

http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8735
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   Görsel [19]                                          Görsel [20]                           Görsel [21] 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip bütçesi 500 TL dir. Tüm parçalar piyasada kolaylıkla temin 

edilebilmektedir. Malzeme listemiz. Aurdinio mikro denetleyici kart 100 tl  , mq 7 gaz sensörü 

70 tl , Pc fan motoru 50 tl , LCD ekran 30 tl , motor sürücü 30 tl,  12 volt adaptör 20 tl ve kapalı 

sistem oluşturmak için akvaryum 150 tl. Sistemi montajı için de kullanılacak kablo vb. 50 tl.  

Proje Zaman İş Tablomuz 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi evlerinde soba kömürü ile ısınma ihtiyacını karşılayan tüm konutlardır. 

Ayrıca karbonmoksit zehirlenmesi yaşanabilecek çeşitli işletmelerde de kullanılabilir. 

 

9. Riskler 

Ülkemizde halen insan hayatını tehlikeye atan bir sorun olan soba ve karbonmonoksit 

zehirlenmelerine çözüm bulmayı amaçladık. Bunun için bir geliştirdiğimiz sistemin bu alanda 

yapılacak çalışmalara bir basamak olmasını isteriz. Sistemimizin daha profesyonel olarak 

tasarlanması ve geliştirilmesinin bu soruna çözüm olacağını düşünmekteyiz. Sistemimizin en 

önemli eksikliği olarak kullandığımız MQ7 gaz sensörünün çok hassas ve güvenilir değerler 

üretmemesi diyebiliriz. Bu alanda kullanılacak sensörlerin daha doğru ve güvenilir veriler elde 

etmesi gerekmektedir.   
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri:  Ferhat SÜMER 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ferhat SÜMER  Takım Lideri  Gaziantep Sabahattin 

Zaim Sosyal Bil. Lis. 

Tübitak Yarışmaları 

Özcan GÖGÜŞ  Takım Üyesi Gaziantep Sabahattin 

Zaim Sosyal Bil. Lis. 

Tübitak Yarışmaları 

Mesut GÖKDENİZ  Danışman Öğrt. Gaziantep Sabahattin 

Zaim Sosyal Bil. Lis. 

Tübitak Yarışmaları 

  

11. Kaynaklar  

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-
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