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Özet:   GSM ve GPRS heberleşmeli merkezi gaz kontrol sistemi, yanıcı gaz birikmi olabilecek açık ve kapalı
alanlarda gaz seviyesini anlık olarak takip ederek olağan dışı bir durumda istenilen kişi veya kurumlara 
istenirse kısa mesaj istenirse sesli çağrı yöntemi ile haber verilmesi ile verilerin bir server üzerinde 
toplanarak değişim takibinin yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde kullanılan gaz sensör sistemlerinden 
farklı olarak sadece ışık ve ses ikazları dışında ilgili kişileri bulundukları konum farketmeksizin habarder 
edebilir ayrıca gerekli durumlarda ilgili güvenlik birimine haber vererek müdahale hınızı arttırıp can ve mal 
kaybı ihtimalini azaltmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Gaz Sensörü, GSM haberleşme uygulaması, GPRS Uygulaması, Makineler arası 
iletişimin gaz sensörleri üzerindeki uygulaması.

1. Giriş

Ülkelerin sosyoekonomik yapıları ve 
iklimsel özellikleri nedeniyle CO zehirlenmesi 
vakaları dünya genelinde farklı sıklıklarla 
yaşanmaktadır.Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarla 
kıyaslandığında ülkemizde CO zehirlenmesi 
vakalarıyla daha sık karşılaşıldığı ve ölümle 
sonuçlandığı çeşitli çalışmalarda ve raporlarda 
ortaya konulmuştur.Sağlık bakanlığı verileri 
incelendiğinde 2010 yılında toplam 10.154 
kişi,yani her 100.000 kişiden yaklaşık 14’ünün 
CO’dan zehirlendiği tespit edilmiştir.Bu vakaların 
%39’u ölümle sonuçlanmıştır.CO zehirlenmesi 
vakalarının sıklığı %0.0137 ölüm oranı ise yaklaşık
on milyonda beş kişi olarak saptanmıştır[1][2].İllere
göre dağılım incelendiğinde en sık İstanbul’da 
olmak üzere Bursa ve Ankara’da diğer illere oranla 
yüksek sayıda CO zehirlenmesi vakası 
görülmüştür.Ölüm oranları incelendiğinde en 
yüksek sayıda ölümlü vaka Bursa’da 
gerçekleşmiştir.

Ülkemizde CO zehirlenmeleri genellikle 
soba,şofben,kombi ve şömine gibi ısıtma 
sistemlerinde kullanılan yakıtlar nedeniyle 
oluşmaktadır.Ülkemizde farklı bölgelerde yapılan 
bazı çalışmalarda en sık zehirlenme kaynakları 
arasında soba ve şofben büyük yer edinmektedir.

Doğalgaz,ısınma ve pişirme cihazlarında 

yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarındandır. Bu 
cihazların uygun kullanımı, kurulumu ve bakımı 
yapılmadığı takdirde gaz kaçakları yaşanabilir. 
”SESSİZ KATİL” olarak da adlandırılan doğalgaz, gaz 
kaçağı sonucu hafif baş ağrısından komaya, felçlere ve 
ölüme kadar giden olaylara neden olabilmektedir. 
Projemiz, gaz sensörüyle ölçümler yapıp gaz seviyesi 
eşik değerini aştığında size mesaj atıp telefonunuzu 
arama işlemini gerçekleştirecektir.

Ayrıca bu proje ile maden veya gaz taşıma boru
hatlarındaki baz yoğunluğu ve zamana bağlı 
değişiklikler bir merkez üzerinden kontrol edilebip, 
veriler kayıt altına alınabilir.

2. GSM ve GPRS Haberleşmeli Merkezi Gaz Seviye 
Kontrol Sistemi

2.1 Gaz Seviye Kontrol Sistemleri

19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçilirken 
kullanılmaya başlanılan gaz sensörleri 1980 lerin 
ortasından itibaren carbonmonoksid miktarı ölçümü 
için evlerimize girdiler.

Bir çok farklı method ile gaz ölçümü 
yapılabilmektedir ancak en yagın olarak daha doğru 
sonuç ile kızılötesi ışınlar ile ölçülürken, daha ucuz 
olması için hava ısıtılarak bileşenlerine ayrılırak 
yapılan ölçüm türleri en çok kullanılan türlerdir.
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Sensörler evlerdeki en büyük tehlike 
karbonmonoksid dahil tüm yanıcı gazların seviye 
tespiti için kullanılar ve tehlikeli seviyelere 
ulaştığında ses yada ışık ile uyarı verir.
2.2 GSM ve GPRS Haberleşmeli Merkezi Gaz 
Seviye Kontrol Sistemi

Bizim projemizin en büyük farkı yanıcı gaz
tehlikeli seviyeye ulaştığında  uyarı sistemi olarak 
GSM ağı üzerinden ilgili kişilere kısa mesaj yada 
sesli çağrı ile haber vermesi ve bilgileri merkez 
server da depolayarak analiz edilebilmesine olanak 
sağlamasıdır.

2.3 Sistemin çalışma prensibi

Sistem Arduino tabanlıdır ve Arduinoya 
destek olarak bir adet GSM modülü ve 1 adet gaz 
sensörü kullanılmaktadır. Gaz sensöründen ölçülen 
değer daha önceden belirtilen eşik değerini artınca 
GSM modülü üzerinden daha önceden tanımlanan 
numaralra isteğe gör kısa mesaj, sesli çağrı yada e-
posta ile haber verilir ayrıca merkez noktada gaz 
seviyesi düşene alarm verilerek gerektiği durumda 
ilgili güvenlik birimi ile anlık bilgi paylaşımı 
yapılabilmektedir.  

   Ayrıca sistemin kullanılacağı yere göre 
istenilmesi durumunda gaz seviyeleri kayıt altına 
alınabilir böylece gaz taşıma boruları ve maden ler 
gibi sürekli olarak yüksek gaz birikimi ve sızıntısı 
tehlikesi olan yerlerde gaz seviyeleri analiz 
edilebilir ve gereken dönem ve durumlarda 
önceden önlem alma ihtimali artar.

2.4 Sistemin saha  uygulamalrı

Gaz sensör sistemimiz gelişen dünyada 
özellikler kadınlarında iş hayatına katılmasından 
sonra evde yalnız kalan çocuklar ve yaşlıların başta
olmak üzere tüm hane halkı ve mallarının 
güvenliğini arttırmak için evlerde, işyerleri, okul ve
hastaneler gibi insanların gündelik yaşamlarını 
sürdürdüğü kapalı alanlarda kullanılabilir.

Sistem madenlerde kullanılarak 
madenerdeki gaz seviyeleri bir merkezden takip 
edilerek olumsuz durumlar yaşanmadan tedbir 
alınması sağlanabilir ve maden sahipleri için 
caydırıcı bir önlem olarak kullanılabilir.

   Bir diğer yaygın kullanım potansiyeli ise gaz 
taşıma boru hatlarıdır. Bu hatlar genelde insan 
yaşamının olduğu yerlerden uzakta olurlar ve devamlı 
gaz sızıntı tespiti zor olur ancak sistemimiz GSM 
modülü sayesinde GPRS bağlantısı ile gaz sızıntısı 
olduğunda merkez server a bilgi göndererek müdehale 
süresini kısaltır ve maddi kaybı azaltır.

4. Sonuç

Sistem  ortamdaki yanıcı gaz belirtilen eşik 
seviyesini geçtiğinde belirlediğimiz senaryodaki gibi 
sıra ile sistemi kullanılan kullanıcı ve sunucuya mesaj 
ile bilgi verip ardından kullanıcıya yükselmesinin 
devam etmesi durumunda sesli çağrı gönderdi bu sırada
sunucu biriminde da ilgili cihaz için alarm en üst 
seviyeye çıktı bu sayede gerekmesi durumunda 
müdahale daha hızlı ve güvenli olarak yapılabileceği 
gibi ilgili bölgedeki gaz eğer merkezi bir sisteme bağlı 
ise kesilerek gaz sızıntı artışı durdurulabilir.
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