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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hem çevreci olması hem de LPG yakıtının ucuz olması sebebiyle LPG’li otomobiller 

ülkemizde çok tercih edilen araçlardır. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde trafiğe 

kayıtlı araç sayısı 12.515.365 araca ulaşmıştır. Bunların içerisinde 4.699.190 adet ise 

LPG’li araç bulunmaktadır. LPG’li araçlarda LPG sistemi montajı yapılırken güvenlik 

adına herhangi bir sistem montajı yapılmamaktadır. Burada en dikkat çekici sorun gaz 

kaçaklarının meydana gelmesidir. Gaz kaçağına dair önlem bulunmadığı için araçlarda 

menzil kaybı ve maddi manevi zararları ortadan kaldırmak projemizin temelidir. Bu 

projedeki amacımız bu sorunları azaltmak değil ortadan kaldırmaktır. Gaz kaçakları 

genellikle depo kısmından ya da motor kısmından kaynaklanmaktadır. Motor ve depo 

kısmına takılan gaz sensörü ile gaz kaçağının olduğu yeri küçük hoparlör ile sesli, LCD 

ekran ile yazılı ve LED’ler sayesinde görsel olarak uyarmaktadır. Ayrıca projemize 

dahil ettiğimiz wifi modülü sayesinde motor ve depodaki sensörleri internet üzerinden 

takip edilebilmekte ve gaz kaçağı olması durumunda ise araç sürücüsüne ve LPG 

servisine  e-posta ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle projemiz sayesinde otomobil 

internete bağlı bir nesne olmuştur.  Yapılan araştırmalara göre piyasadaki bütün gaz 

alarm devreleri sadece sesli bir bildirimde bulunmaktadır ve otomobile hiçbir mekanik 

olarak müdahalede bulunmamaktadır. Fakat bizim projemiz eğer gaz kaçağı varsa 

depodaki selenoid valfın röle sayesinde kısa devre edilerek aracın benzine geçmesini 

sağlamaktadır. Bu kısa devrenin araca herhangi bir zararı bulunmamakla birlikte 

buradaki amacımız aracın güvenle yol alması için benzine geçişini sağlamaktır. 

 

Tasarım: Projemizin elektronik tasarımında; aracın motoru ve LPG deposu için 2 adet 

gaz sensörü, mikrodenetleyici için  1 adet Arduino UNO, internete bağlanmak için 

ESP8266 Wifi modülü, aracın güvenlik durumunu gösteren 2 adet led ,sesli ikaz için bir 

adet buzzer ve görsel bildirim için ise 1 adet OLED yada LCD ekrana ihtiyaç vardır.  

 
Resim 1 

Yazılım: Gerekli olan yazılımı Arduino IDE ortamında geliştirdik. İnternet üzerinden 

sensör verilerinin izlenilmesi ve e-posta bildirimi için ise (iot web server) 

https://developers.mydevices.com/cayenne/features/) web sayfasından faydalandık. 
 

 Montaj: Elektronik tasarımdan ve yazılımın geliştirilmesinden sonra projemizin model 

araca montajı ile birlikte projemiz başarıyla bitirilmiştir.  

https://developers.mydevices.com/cayenne/features/


3 

 

 
Resim 2 

 
Resim 3 

2. Problem/Sorun: 

 

Hem çevreci hem de ucuz olması nedeniyle LPG yakıtı ülkemizde çok tercih 

edilmektedir. Bu nedenle araç sahipleri araçlarına LPG sistemi taktırmaktadır. Araçlara 

LPG sisteminin temel parçalarının montajı yapılmaktadır. Fakat LPG kaçaklarının (gaz 

kaçaklarının)  takibini yapan ya da kontrol eden hiçbir sistem montajı yapılmamaktadır. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu projeyi geliştirdik. Bu noktada bir sorunun ya da 

bir eksikliğin olduğu açıktır. 

 

Araç sürücüleri iki yılda bir araç muayenesine gittiklerinde LPG kaçağının olup 

olmadığı LPG dedektörleri ile kontrol edilmektedir. Araçta kaçak varsa LPG servisine 

gidip müdahale yapılması istenmekte ve ondan sonra araç muayeneden geçmektedir. 

Peki araç muayenesi gelmeden iki yıllık zaman zarfında bir LPG kaçağı olursa ne 

olacak? Bu sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ne gibi tedbirler alabiliriz?  Tüm bu 

soruların cevabını projemiz vermektedir. 

 

  

3. Çözüm  

Problemin çözümü için araca dahili bir gaz alarm sistemi yapmaya karar verdik. Araçta 

LPG kaçağı olması durumunda sesli ve görsel ikaz vermesi düşünüldü. Sonrasında projeye 

wifi modülü eklenerek e-posta ile bildirimde bulunması sağlandı. Projemizin en önemli 
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yenilikçi tarafı gaz kaçağının kritik seviyeyi aşmasıyla aracı benzine geçirerek güvenle 

seyahat etmesini sağlamaktır. 

 

  

4. Yöntem 

 Projemizi gerçekleştirmek için elektronik ihtiyaç listesi yapıldı. 

 Elektronik malzemeler temin edildi. 

 Aracın motoru ve LPG deposu için 2 adet gaz sensörü, mikrodenetleyici için  1 adet 

Arduino UNO, internete bağlanmak için ESP8266 Wifi modülü, aracın güvenlik 

durumunu gösteren 2 adet led ,sesli ikaz için bir adet buzzer ve görsel bildirim için ise 

1 adet OLED yada LCD ekran temin edildi. 

 Arduino IDE ortamında yazılım geliştirildi. 

 

 ESP8266 wifi modülü kullanılarak araç internete bağlanıldı ve aracımız internete bağlı 

bir nesne oldu. 

 
Resim 4 

 https://cayenne.mydevices.com/cayenne/forum_login nesnelerin interneti web sunucusu 

kullanılarak araca takılan sensörler web sayfası üzerinden takip edilebilir oldu. 

  “  
Resim 5 

 Aynı zamanda “Cayenne”  uygulaması android cep telefonumuza indirilerek sensör verileri 
cep telefonundan takip edilebilir oldu. 

https://cayenne.mydevices.com/cayenne/forum_login
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Resim 6 

 Gaz kaçağının olması durumunda e-posta ile bildirim gönderilmesi sağlandı. 

 
Resim 7 

 Gaz kaçağının motordan mı LPG deposundan mı kaynaklandığını LCD ekrandan takip 

edebiliyoruz. 

 
Resim 8 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizle ilgili piyasa araştırması yaptığımızda “LPG Alarm Sistemi” nin sadece bir 

firma tarafından geliştirildiğinin ve satışının yapıldığını gördük. Bu ürün gaz kaçağı 

olması durumunda sadece sesli uyarı vermektedir. Başka hiçbir özelliği 

bulunmamaktadır. Mutfaklarda yer alan doğalgaz kaçağını tespit edip sesli uyarı veren 

sistem ile aynı mantık üzerine çalışmaktadır. Projemize gelirsek aracın hem motor hem 

de LPG deposunda yer alan gaz sensörleri aracılığıyla LPG kaçağının konumu tespit 

edilebilmektedir. Gaz kaçağının konumu LCD ekran üzerinde okunarak acil müdahale 

şansını arttırmaktadır. Ayrıca sesli ikaz vermesi ve e-posta ile bildirim göndermesi de 

projemizin başka bir özelliğidir.  

 

Bu kısma kadar sesli,görsel ve e-posta özelliklerinden bahsetsekte aslında projemizi 

diğer projelerden ayıran en yenilikçi(inovatif) özellik güvenlik ile ilgili özelliğidir. Gaz 

kaçağının kritik seviyeyi aşması durumunda LPG deposunda yer alan selenoid valfi kısa 

devre ederek aracın LPG sistemi devre dışı bırakılarak benzine geçmesi sağlanmakta ve 

güvenli sürüş sağlanmaktadır. Diğer projelerde böyle bir özellik bulunmamaktadır. 

 

 

PROJEMİZ PİYASA ÜRÜNÜ 

 12 Volt ile Çalışır 

 

 12 Volt ile Çalışır 

 

 Sesli bildirim vardır 

 

 Sesli bildirim vardır 

 

 Görsel bildirim vardır(LCD 

Ekran) 

 

 Görsel bildirim yok 

 

 Kritik seviyede gaz kaçağı 

olduğunda aracı benzine geçirtir. 

 

 Böyle bir özellik yok. 

 

 Gaz kaçağı olduğunda e-posta ile 

bildirim gönderir 

 Böyle bir özellik yok 

 

 Cep telefonundan uyguluma ile 

sensörler takip edilebilir. 

 Böyle bir özellik yok 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Proje fikrimiz hayata tatbik edilebilir niteliktedir. Patenti alınıp ticari ürün olarak 

satılabilir. Maliyetinin düşük olması, araca montajının zor olmaması, LPG’li araç 

sayısının ülkemizde çok olması projenin ülkemizde uygulanabilir olmasını 

desteklemektedir.  

 

Projenin hayatımıza tatbik edilmesinde herhangi bir risk görmemekteyiz. Aksine 

projenin ülkemiz insanlarına faydası olacağı inancı içerisindeyiz. Çünkü bu proje 

güvenli seyahat için cesaretimizi arttırmakta, oluşabilecek maddi ve manevi 

zararlarımızı ortadan kaldırmaktadır. Daha çevreci olan elektrikli araçların 
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yaygınlaşmasıyla bu proje uygulanabilirliğini yitirecektir. Fakat 5-10 senelik zaman 

zarfı için uygulanabilir niteliktedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALİYET TABLOSU 

PARÇA İSMİ BİRİM FİYATI TOPLAM FİYAT 

1 Adet Arduino UNO 30 TL 30 TL 

1 Adet ESP8266 Wifi 

Modülü 

21 TL 21,5 TL 

2 Adet MQ2 Gaz Sensörü 21 TL 42 TL 

2 Adet Led 0,25 TL 0.50 TL 

1 Adet LCD Ekran 17,50 TL 17,50 TL 

1 Adet Buzzer 1,5 TL 1,5 TL 

1 Adet Tek Kanal Röle 5 TL 5TL 

TOPLAM  MALİYET 118 TL 

Projemizin elektronik malzeme maliyeti 118 TL’dir. Piyasa da yer alan oto gaz 

alarmının satış fiyatı ise 110 TL dir. Fakat daha öncede belirttiğimiz gibi satışı yapılan 

ürün sadece sesli uyarı vermekte başka hiçbir özelliği bulunmamaktadır. 

 

 

  

İşin Tanımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 
Malzemelerin Temin 

Edilmesi ve Tasarım X       

Yazılımın Geliştirilmesi 

ve Test  X      

Montajın Yapılması ve 

Genel Test 
 X      

Projenin Hazır Hale 

Gelmesi   X     
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje LPG araç kullanıcıları tarafından tercih edilecektir. Hali hazırda ülkemizde 4,6 

milyon LPG’li araç bulunmaktadır. 

Problemin ortaya çıkmasını sağlayan kesim LPG’li araç sürücüleridir. Bu proje 

sayesinde araçları kesinlikle daha güvenli hale gelecektir. Gaz kaçaklarından 

kaynaklanan menzil kayıplarının da önüne geçilecektir. 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek tek unsur; elektrikli araçların yaygınlaşması ile bu 

projenin geçerliliğini yitirmesidir. Ama şu bir gerçektir ki LPG’li araçlar var oldukça bu 

proje de piyasada olmaya devam edecektir. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

 

 

Umut Hasan TAŞKIN 

 

Ekip Lideri-Elektronik 

Tasarım-Kodlama 

Sakarya-Hendek 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Bilişim Teknolojileri 

Alanında bir senedir  

projeyle ilgili Ar-Ge 

çalışmaları 

yapmaktadır. 

 

 

Mustafa GILAVUZ 

 

Elektronik Tasarım-

Kodlama 

Sakarya-Hendek 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Bilişim Teknolojileri 

Alanında projeyle 

ilgili bir senedir  

Ar-Ge çalışmaları 

yapmaktadır. 

 

Ahmet Ferda AZER 

 

Danışman Öğretmen 

Sakarya-Hendek 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Bilişim Teknolojileri 

Alanında 13 yıllık 

tecrübeye sahiptir. 

 

 

 

11. Kaynaklar  

a. Hobi Devre,Erişim 30.05.2020) https://www.hobidevre.com/ 

b. My Devices Cayenne, Erişim 30.05.2020, 
https://cayenne.mydevices.com/cayenne/forum_login 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.hobidevre.com/
https://cayenne.mydevices.com/cayenne/forum_login

