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ÖNSÖZ 
 

Bu proje ile doğal gaz kaçaklarından dolayı meydana gelecek kazaları önlemek amacı 

ile doğal gaz iç tesisatlarının bulunduğu ortamları kontrol ederek, ortamdaki verileri analiz edip 

merkeze iletecek bir cihaz tasarlanması amaçlanmıştır.  

Proje için Enerji Piyasa Denetleme Kurumu (EPDK) Ar-Ge komisyonuna 

Temmuz/2015 döneminde başvurulmuş olup komisyon tarafından kabul edilmiştir. Bu projeye 

destek ve katkılarından dolayı EPDK’ya teşekkürlerimizi sunarız. 

 

PROJE ÖZETİ 
 

Bu projede; Kullanıcıların ihmallerinden dolayı meydana gelebilecek olan doğal gaz 

kazalarının önüne geçmek hedeflenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda, tasarlanacak olan cihaz ile uzaktan ortamı izleyebilecek, doğal 

gaz kaçağı algılaması durumunda dağıtım şirketi yetkililerini bilgilendirecek bir cihazın 

yapılması mümkündür. 

Standartlara uygun olarak üretimi gerçekleştirilecek olan cihaz sayesinde, abonelerin 

can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

(Anahtar Kelime: Doğal Gaz, Doğal Gaz Kaçağı, Cihaz, Uyarı Sistemleri)  
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1. Giriş 
 

Dağıtım lisansına sahip olduğumuz bölgelerimizden Konya İlinde, 2015 Mayıs ayında 

doğal gaz patlamasından dolayı maalesef bir kişi hayatını kaybetti. İncelemeler ve araştırmalar 

sonucunda kullanıcının, ihmalinden dolayı bu üzücü olayın gerçekleştiği sonucu ortaya çıktı. 

Maalesef ülkemizde “Bana Bir Şey Olmaz” söylemi yaygın olup, bu söylemin sonucunda üzücü 

olayların yaşanmasına adeta davetiye çıkarılmaktadır.  

Bu üzücü olayın yanında; tüm uyarılara ve hatırlatmalara rağmen doğal gazın geçtiği 

mahallerde bulunan havalandırma menfezi, kış aylarında gelen soğuk hava veya içeriye giren 

tozları engellemek adına, kullanıcılar tarafından kapatılmaktadır. Doğal gaz kullanıcılarının 

içinde, koku yetisini kaybetmiş, yaşlı ve engelli abonelerinde olduğunu bilinmektedir!  

Olası bir doğal gaz kaçağında yukarıda bahsetmiş olduğumuz durumlardan dolayı, 

kullanıcıların etkilenmemesi için, metan gazına duyarlı bir ürün oluşturup, uzaktan 

izlenebilecek bir sistem ile tüm bu olumsuzlukların önüne geçerek, kullanıcıların can ve mal 

güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. 
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2. Projenin Amacı, Kapsamı ve Önemi  
 

 Bu proje ile amaç, son yıllarda doğal gaz iç tesisatlarına yapılan izinsiz müdahalelerin 

ve kullanıcıların ihmal/dikkatsizliği yüzünden ortaya çıkan doğal gaz kaçaklarını, dağıtım 

şirketi yetkililerinin ihbar öncesinde tespit ederek müdahale etmesidir. 

Proje kapsamında üretilecek ve geliştirilecek ürün ile doğal gaz iç tesisatındaki kaçaklar 

anlık olarak tespit edilebilecek, tespit edilen verilere ait detaylı bilgiler (kaçak algılama zamanı, 

tespit edilen gaz oranı vb.)  gaz dağıtım şirketinin bilgi sistemine iletilecektir.  

Bu proje ile gaz kokusunu algılayamayan veya ihmalkarlık sonucunda ihbar verilmeyen 

gaz kaçakları minimum seviye indirilecek, olası kaçak durumunda dağıtım şirketi yetkilileri 

durumdan hızlı bir şekilde haberdar olarak vakit kaybı olmadan aksiyon alacaktır.  

2.1 Doğal Gaz Patlama Sınırı Nedir?  
 

Doğal gaz yaygın olarak bilinen patlayıcı gazların başında gelmektedir. Doğal gaz hava 

ile karıştıklarında patlayıcı hale gelirler ve herhangi bir tetikleme ile (kıvılcım) patlayabilirler. 

Patlama hava ile karışım oranına bağlıdır. Karışımın bir alt ve bir üst patlama sınırı 

vardır. Gazlarda alt patlama sınırı İngilizce kısaltması olan LEL ölçümünden bahsedilir (LEL= 

lower explosive limit). Tüm dünyada LEL tabiri kullanılmaktadır. LEL değeri, alınacak 

tedbirler için çok önemli bir veri olup, gazların tehlike derecesini (patlama kabiliyetini) belirler. 

Doğal gaz için LEL değeri %5’dir. 

Aynı şekilde doğal gazın bir de üst patlama sınırı bulunmaktadır. Üst patlama sınırı 

İngilizce kısaltması olan, UEL (UEL= upper explosive limşit) olarak tanımlanmaktadır. Doğal 

gaz için UEL değeri %15 olarak tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 1: Doğal Gaz Patlama Üçgeni 
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2.2 Uygunsuz Uygulamalar 
 

Dağıtım bölgelerimize gelen koku ihbarların değerlendirilmesi sonucunda; 

 Temizlik amacı ile yerinden oynatılan yakıcı cihazların esnek bağlantı 

elemanları, 

 Dağıtım şirketlerinin bilgisi ve onayı dışında tesisatlarda yapılan müdahaleler 

doğal gaz kaçaklarına sebebiyet veren etkenlerin başında gelmektedir. Bunun üzerine tüm uyarı 

ve ikazlara rağmen kış aylarında soğuk hava gelmesinden ve içeriye toz girmesinden dolayı 

kullanıcılar tarafından kapatılan havalandırma menfezleri, olası bir kaçak durumunda 

istenmeyen sonuçlara davetiye çıkarmaktadır. 

 

3. Doğal Gaz Alarm Cihazlarında Görülen Sorunlar 
 

EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde, doğal gaz iç tesisatlarında kullanılacak 

olan malzemelerin hangi standartlara haiz olacağını belirlenmiştir. Standart dışında bir ürün 

kullanımı gerçekleştirilememektedir. Mevcut piyasa şartlarında bu standartlara sahip birçok 

marka gaz alarm cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarda oluşan sorunlar birkaç başlık altında 

toplanabilir. Bunlar; 

 Doğal gazın bileşenlerinden olan Metan (CH4 ) gazı haricinde, diğer gaz veya 

kokulara duyarlı olduklarından asılsız ihbarların oluşmasına, 

 Kullanıcıların piyasada bulunan cihazlara karşı oluşan güven duygusunun 

zedelenmesinden dolayı, olası bir alarm durumunda önemsenmemesine, 

 Emniyetin geri plana atılarak, ticari açıdan bakılmasına vb. 

 

Piyasada bulunan güvensiz ürünler sebebi ile birçok kullanıcı gaz alarm cihazlarını tercih 

etmemektedir. 

Şekil 2:Tesisatlara Yapılan İzinsiz Müdahale 
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4. Cihaz Donanımı 
 

 Üretmiş olduğumuz cihaza ait ana malzemeler aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 

 

 
1. Telit GL865 GSM Modül 

2. Sim Kart Konektörü 

3. Mikroişlemci 

4. Gaz Sensörü 

5. Buzzer 

6. SMPS Güç Devresi 

7. AC Elektrik Giriş Terminali 

8. Röle Terminali 

9. Latch Röle Terminali 

4.1 Telit GL865 GSM Modülü 
 

İnternet bağlantısı ve SMS servisi Telit GL865 GMS modül ile kontrol edilir. Bu modül 

Dual-Band EGSM 900/1800 Mhz’i desteklemektedir ve içerisinde dahili TCP/IP stack’i 

bulunur. Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarında kullanılabilir. Telit firması bu modül ile 

pin-to-pin uyumlu olacak biçimde LTE modem üzerinde çalışmaktadır. 

 

Şekil 3:Gaz Dedektörü Görsel Şekli 
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4.2 Sim Kart Konektörü 
Sim kart konektörü standart tip sim kartlar için kullanılabilir. Entegre devre tipindeki 

SimChip’lerin aksine sim kart çıkartılabilir, değiştirilebilir. Tasarlamış olduğumuz üründe hem 

SimChip hem de konektör standart olarak koyulmuştur. Her iki sistem içinde hazır 

bulunmaktadır. 

4.3 Mikroişlemci 
Mikroişlemci olarak STM32L071 kullanılmıştır. Cihaz üzerindeki tüm fonksiyonların 

yönetimi işlemci ile yapılır. İşlemci, gaz sensörünün durumunu okur, GSM haberleşmeyi 

başlatır ve kontrol eder, terminalleri yönetir. 

 

İşlemci içerisinde Watchdog Timer kuruludur. Herhangi bir kilitlenme durumunda 

kendini yeniden başlatır. 

4.4 Gaz Dedektörü 
TGS2611 veya NGM2611 sensörleri metan gazın tespiti için kullanılabilir. NGM2611 

kalibrasyonlu olarak kullanıma hazırdır. TGS2611 kullanımdan önce kalibre edilmelidir. Gaz 

tespiti ve sensör kalibrasyonu 2. Metan Gaz Detektörü Kalibrasyonu bölümünde anlatılmıştır. 

   

4.5 Buzzer 
Gaz tespiti gerçekleştiğinde Buzzer öter. İşlemci tarafından kontrol edilmektedir. 

 

4.6 SMPS Güç Devresi 
 

SMPS güç devresi, cihaza enerji sağlamak için kullanılır. Güç katında bulunan trafo ile 

AC elektrik hattı ile devre birbirinden izole edilmiştir. AC elektriğin kesilmesi durumunda 

harici besleme (pil) devreye girerek cihazın çalışması devam eder. AC elektriğin gelmesi 

durumunda cihaz tekrar hattan beslenir ve bu süreçte pil şarj edilir. 

 

4.7 AC Elektrik Giriş Terminali 
Elektrik beslemesi 220V AC – 250V AC arasında olmalıdır. 

   

4.8 Röle Terminali 
Vana kapama rölesi girişidir. Röle terminali işlemci tarafından yönetilir ve kullanıcı 

internet üzerinden röleyi kontrol edebilir. 
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4.9 Latch Röle Terminali 
Latch röle terminali işlemci tarafından yönetilir ve kullanıcı internet üzerinden röleyi 

kontrol edebilir. Latch röle elektrik enerjisinin olmadığı durumlarda da mevcut konumunu 

korur. 

 

4.10 Led Gösterge 
Cihaz üzerinde 3 adet led gösterge bulunmaktadır. Bu led’ler cihazın mevcut durumu 

hakkında bilgi verir.  

 

- LED1 : Cihazın sunucu bağlantısı sırasında Her 100 ms’de yanıp söner. 

- LED2 : Reset süresince yanıp söner. 

- LED3 : Cihaz güç beslemesi durumunu gösterir. 

5.  Kullanılan Sensör Kalibrasyon ve Çalışma Durumu 
 

Gaz tespiti için NGM2611-E13 kalibrasyonlu metan gaz detektör modülü 

kullanılmaktadır. Modül içerisinde TGS2611-E00 gaz detektörü ve bazı elektronik malzemeler 

bulunmaktadır. 

 

Cihaz tasarımımızda TGS2611 yarıiletken tipi gaz sensörü kullanılmış olup, yüksek 

metan gaz tespit hassasiyetine, düşük güç tüketimine ve uzun ömre sahiptir. Yarı iletken tipi 

gaz sensörleri (metal oksit sensörler) elektriksel iletken sensörlerdir. Aktif algılama 

katmanındaki direnç değeri gaz tespitinde değişir. İdeal şartlarda, gaz sensör yüzeyiyle 

tamamen geri dönüşebilir bir tepkimeye girer. Kimyasal yapısı ve özellikleri sayesinde, metal 

oksit gaz sensörleri, gaz etkileşimleri ve gaz tespiti için geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

Ancak, ev tipi uygulamalar için sensörler tüm gazları algılamaları ve yanlış alarmlar 

oluşturmamalıdır. Bu nedenle FIGARO, yanlış alarmları engellemek için özel filtreler 

geliştirmiştir. 
 

TGS2611-E00 ev tipi uygulamalarda, alkol gibi farklı gazlarla etkileşimi engellemek ve 

metan gazını yüksek seçicilikle algılamak için filtreleme sistemine sahiptir. Bu özellik, sensörü 

ev tipi uygulamalar için ideal kılmaktadır. 
 

Yarı iletken tipi gaz sensörlerinin en büyük dezavantajı, gaz seviyesinin belirlemedeki 

zorluklardır. Sensör ısındığında ve çalışmaya hazır olduğunda ancak gerilim ölçümü mümkün 

olmaktadır ve sensörün direnç değeri datasheet’de belirtilen basit bir hesaplama ile belirlenir. 
 

Aşağıdaki grafikte gösterildiği üzere; Rs/Ro ve gaz konsantrasyon ilişkisi ile mevcut 

metan gaz seviyesini yüzdelik veya ppm cinsinden belirlemek için, Ro (5000ppm metan 

altındaki sensör direnci) gereklidir. 
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Rs : Çeşitli konsantrasyonlarda sensör direnci 

Ro : 5000ppm metan altında sensöt direnci 

 

Gaz sensörünün Ro direncini ölçmek için test odasına alınması gerekmektedir. Test odası 

5000ppm metan gaz içermeli ve her bir sensör bu odada kalibre edilmelidir. Kalibrasyon süresi 

15-30 dakika arasında sürmektedir. Kalibrasyon sırasında gerilim ve direnç değerleri okunur. 

Okunan Ro değeri her sensör için kendisine özel olmaktadır. Okunan bu değer işlemci 

programına sabit bir değer olarak girilir ve program bu değer ile derlenerek çalıştırılır. Diğer 

bir senaryo ise, işlemci ön programlı olarak kullanılır ve okunan Ro değeri işlemci flaşına 

yazılır veya internet üzerinden gaz sensörü parametrelerinden girilebilir. Bu sayede her 

seferinde programı derleyerek yeniden işlemciye yazmaya gerek kalmaz. 

 

Şekil 4: Sensör Direnç İletkenlik Göstergesi 

Şekil 5: Sensör Test Odası 
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Ön kalibrasyonlu sensör kullanıldığında, Ro değeri alarm noktası olarak alınır ve bu değer 

PCB üzerindeki potasyometre ile değiştirilebilir. Sensör, 5000ppm metan gazı seviyesinde 

alarm üretmesi için ön kalibrasyonlu olarak düşünülmüştür. Sensör %10LEL alarm noktası için 

ön kalibrasyonludur. Metan gaz için LEL, %5, dolayısıyla %5’in %10’u %0.5 yapar, bu da 

5000ppm. 

 

 

 

6.  Cihaz Gömülü Yazılımı 
 

STM32L071 mikro işlemci C dili ile programlanmış, GSM modem için gerekli olan 

önemli sürücüler geliştirilmiştir. Cihaza enerji verilmesi ile flaş hafızada okunur, GSM modem 

başlatılır ve MQTT broker’a bağlanılır. Ardında gaz sensörünün verisi sunucuya gönderilir. 

Gaz sensörü alarm oluşturduğunda, buzzer aktif hale gelerek sesli uyarı verir ve gaz sensörünün 

verisi alarm işareti ile sunucuya gönderilir. Cihaz broker’a bağlıyken sunucudan gelen 

komutları alabilir. Ayrıca, cihaz tarafından komutlar SMS ile de gönderilebilir. 

 

Program akış diyagramı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 6: FIGARO Gaz Detöktörü 
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Şekil 7: Program Akış Diyagramı 
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7. Verilerin Uzaktan Alınması 
Sensör üzerindeki verilerin alınması, raporlanması ve anlık olarak izlenmesi amacı ile bir 

web sayfası düzenlenmiştir.  

 

7.1 MQTT 
MQTT, machine-to-machine (M2M) / Nesnelerin İnterneti (IoT) bağlanma protokolüdür. 

Son derece hafif bir yayınla/katıl mesaj taşıma protokolü olarak tasarlanmıştır. Güvenilirliği ve 

taşımanı ve belli ölçüde doğruluğu sağlayarak, ağ bant genişliğini ve cihaz kaynaklarını 

minimum seviyede kullanılması için tasarlanmıştır. Bu tasarım, bant genişliğinin ve pil 

tüketiminin öncelikli olduğu mobil uygulamalarda ve cihazların M2M veya IoT bağlantıları 

için ideal olmaktadır. 
 

Hafif özellikleri ve yayınla/katıl mesajlaşma yapısından dolayı MQTT kullanmaktayız. 

Yayınla/katıl mesajlaşma yapısı bir mesaj broker’a ihtiyaç duymaktadır. Broker, mesajları, 

başlıklarına göre ilgili istemcilere dağıtmaktan sorumludur. 
 

Bizim senaryomuzda, web sunucusunda çalışan bir Java uygulaması cihazdan gönderilen 

verileri dinler. Ayrıca, kullanıcı ara yüzü sayesinde veri tabanında bulunan bütün veriler 

görüntülenip düzenlenebilir. 
 

MQTT bağlantısı 4 kademeden oluşur; bağlantı, yetki kontrolü, haberleşme ve 

sonlandırma. Bir istemci broker operatörü tarafından tanımlanan standart veya kişisel port 

üzerinden TCP/IP bağlantısı oluşturarak haberleşmeyi başlatır. Standart olarak, kriptolanmamış 

haberleşme için 1883 portu ve SSL/TLS kriptolu haberleşme için 8883 portu kullanılır. 

 

 

Şekil 8: Program Üzerinde Uzaktan Erişim Sayfası 
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7.2 MGTT Güvenliği 
 

MQTT güvenliği 3 katmandan oluşur. Bunlar katmanlar; 

 

- Ağ Seviyesinde Güvenlik 

- İletim Seviyesinde Güvenlik 

- Uygulama Seviyesinde Güvenlik 

 

7.2.1 Ağ Seviyesinde Güvenlik 
İstemci ile broker arasında fiziksel olarak güvenlikli bir ağ yapısı veya VPN kullanılması, 

güvenli ve güvenilir haberleşme için bir metottur. Genellikle ağ geçidinin (gateway) bir taraftan 

cihazlara, diğer taraftan da VPN üzerinden broker’a bağlantı kurulan uygulamalarda uygundur. 

 

7.2.2 İletim Seviyesinde Güvenlik 
 

8883 portu üzerinden SSL/TLS kullanılarak kriptolu haberleşme kullanılır. SSL/TLS 

haberleşme başlangıcında, istemci, sunucuya bağlanmak için sunucunun sertifikasını doğrular. 

İstemci tarafında da ayrıca istemci sertifikası bulunabilir ve brokerın istemci ile olan 

haberleşmesinde bu sertifika doğrulanır. 

 

 

Şekil 9: Program Üzerinde Uzaktan Veri Alınması 
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7.2.3 Uygulama Seviyesinde Güvenlik 
 

İletim düzeyinde haberleşmenin kriptolu olması ve kimliğin doğrulanması sağlanır. 

MQTT protokolü istemciye kullanıcı adı ve şifresi sağlar ve bu kullanıcı adı ve şifresi uygulama 

düzeyinde de erişim için kullanılabilir. 

 

8. Sisteme Montaj Edilmesi 
   

Tasarladığımız ürün üç parçadan oluşmakta olup, en alt katman duvara sabitlenebilecek 

şekilde ayrılmaktadır. Duvara sabitleme yapıldıktan sonra ana gövde alt parçaya geçerek cihaz 

elektrik tesisatına bağlanarak çalışmak üzere hazır hale gelmektedir. 
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9. Tasarlanan Cihaza Özgü Kısıtlamalar 
 

Cihaz her zaman ayarlanabilir periyotlarla metan GAZ seviyesini ölçer. Sonra, bu verileri 

istatistik için sunucuya gönderir. Eğer sunucu ile iletişim sağlanamazsa (sunucu hatası, erişim 

izni hatası vb..) ölçülen veriler işlemcinin EEPROM’una kaydedilir. Bağlantı sağlandığında 

veriler tekrar gönderilir. EEPROM 10000 yazma döngüsüne sahiptir. Bu özellik daha sonra 

kapatılabilir. 
Gaz detektörü kalibrasyon prosedürü zor olabilir, çünkü laboratuvar ortamına ve test 

odasına ihtiyaç bulunmaktadır. (Test odası, bilinen gaz seviyesi ve basınçtaki ortamdır) 
Cihaz uzun süreler boyunca pil ile çalışamaz. Hesaplamalar doğrultusunda 1500mAh 

kapasiteli bir pil yaklaşık 10 saat cihazı çalıştırabilmektedir. Eğer uzun pil ömrü gerekiyorsa, 

pil ile çalışma sırasında işlemci GSM modülünün gücünü kapatabilir ve elektrik tekrar 

geldiğinde açarak verilerini göndermesini sağlayabilir. Bu durumda cihaz dışardan gelecek 

komutlara kapalı olacaktır. (Yalnızca basit sms komutları desteklenir.) 

10. Gaz Kaçak Tespit Cihazı Uygulama Süreci 
Doğal Gaz kaçaklarının Uzaktan Tespit Edilmesi amacı ile hazırladığımız AR-GE projesi 

için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 24 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde 

cihaz tasarımının yapılabilirliği konusunda araştırmalar yapılmıştır.  

 

Belirtilen noktalarda aşağıdaki süreç tablosuna göre hareket edilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

Tablo 1: Uzaktan Gaz Kaçak Tespit Cihaz Tasarımına İlişkin Süreç 
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12. Kazanımlar 
 

Uzaktan gaz kaçak tespit cihazı kapsamında yapılmış olan araştırmalar neticesinde, gaz 

detektörleri konusunda bilgi seviyesi artırıldı. Bu sayede bölgelerimizde yapılacak olan gaz 

detektörleri uygulamalarında abonelerimizin can ve mal güvenliği açısından azami dikkat 

gösterilecektir.   

GSM/GPRS haberleşmeli Metan Gazı Detektörü projesi ile birden fazla kazanım 

hedeflenmektedir. Metan gazı algılamaya yönelik özelleştirilmiş yarıiletken sensör kullanımı 

ile yanlış algılamaların önüne geçilmektedir.  

Yarıiletken teknolojisini sağladığı uzun ömür sayesinde detektörün sağlıklı çalışma 

ömrü uzatılmıştır. Algılanan alarm durumunun merkeze iletilmesi GSM/GPRS haberleşme 

sistemi ile otomatik hale getirilmiş olup, insana bağlı ihmalden doğacak faktörler ortadan 

kaldırılmıştır. 

Alarm bilgisinin ulaştığı merkezi yazılım sayesinde gelen alarmlar istenilen iş emirlerini 

tetiklemekte ve tepki süresini minimuma indirmektedir. Gaz seviyesini sürekli kontrol 

ettiğinden alarm seviyesine ulaşmadan uyarı verebilmekte tehlike sınırlarına yaklaşılmadan 

müdahale imkanı sağlamaktadır. 

Böylelikle dağıtım şirketlerine oluşturulan tehlikeli alarm sınırına ulaşma vakalarında 

azalmayı sağlayacaktır. Opsiyonel özelliği olan selenoid valf kontrol çıkışı ile alarm durumları 

oluştuğunda otomatik gaz kesme emri verilebilmektedir. 

Dağıtım şirketleri olarak öncelikli amacımızın abonelerimizin güvenli bir şekilde doğal 

gaz kullanımlarını sağlamak olduğundan, geliştirilen cihaza ait tüm bilgi ve donanımlar diğer 

dağıtım şirketlerimiz ile paylaşılacaktır. 
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