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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Projemiz ; Ev, yazlık, işyeri, fabrika, İşhanı, depo gibi ortamlarda ortaya çıkabilecek, 

yangın başta olmak üzere su baskını, hırsızlık ve benzeri tehditlerin başlangıç aşamasında 

tespit edilerek ilgili kişilere gecikme olmaksızın iletilmesine dayanmaktadır. (Bu proje için 

kapsam daraltılarak, yangın tehdidi üzerinde odaklanılmıştır.) 

Bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek en uygun aracın günümüzdeki yoğun kullanımı 

nedeni ile cep telefonları olacağı düşünülmüştür. Cep telefonlarına iletilecek bilgilerin, wi-fi 

gibi ek cihazlar gerektirmemesi, bağımsız çalışması ve fiyat avantajı sağlaması nedeniyle, 

(sim kart)SMS mesaj sistemi ile yapılmasının en uygun çözüm olduğu değerlendirilmiştir 

bunun yanında Android Mobil uygulama üzerinden iletişim sağlayan ek bir uygulama 

geliştirilmektedir. 

Bu doğrultuda bir ana terminal kiti hazırlanarak, programlanan Ardunio kartı üzerinden 

işlenen verilerin cep telefonuna SMS mesajı olarak (ek olarak, anlık veri bildirimi ile) 

gönderilmesi sağlanmıştır. Kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak, biri terminal üzerinde olmak 

üzere çoklu sensörlerden oluşan alarm kitleri hazırlanmıştır. İhtiyaç doğrultusunda sadece tek 

parça (terminal ve sensörlerden oluşan) merkez kit kullanılabileceği gibi, alınan tehdit 

verilerinin yine programlanan Ardunio kartları tarafından işleyerek ana terminale (RF) radyo 

frekansları ile gönderen ve istenilen miktarda eklenebilen alarm kitleri ile grup olarak da 

kullanılabilir. Bu sayede çoklu kit kullanılarak geniş bir alan kapsanabilecektir. Kitler 

arasındaki kullanılabilir mesafe 250m olarak ölçülmüştür. 

Ancak yaptığımız ön araştırma sonucunda; fabrika, depo, iş hanı gibi geniş alanlar için 

250 metrelik mesafenin yetersiz kalacağı görülerek, bu tür alanlar için mesafeyi 1000 

metrenin üzerine çıkaracak, uzun menzilli ikinci bir terminal/kit sistemi hazırlanmıştır. 

Böylece ev ve iş versiyonu olarak tanımladığımız iki ayrı kit serisi oluşturulmuştur. (Tasarım 

ve maliyet bilgileri ev versiyonu için verilecektir.) Tüm kitler mobil olarak tasarlanmış olup, 

prize takılarak şalterinin açılması yeterlidir. Elektrik olan her yerde bağımsız olarak 

çalışabilmektedir. 

Yangının elektrik kaynaklı olması durumunda, sistemin devre dışı kalabileceği 

düşünülerek (genel elektrik kesintileri de dikkate alınarak) kullanılan tüm kitler lityum piller 

ile desteklenmiştir. Kesinti durumunda 48 saat çalışmaya devam etmektedir. 

Alınan SMS mesajlarını işleyerek, sesli ikaz ve kolay arama gibi kolaylıklar sağlayacak 

bir telefon uygulaması da düşünülmüş olup, yazılım üzerinde çalışılmaktadır.  

 Proje çalışır durumdadır ve platformun uygulanabilir, ticari özellikte, basit, modüler, 

portatif ve bağımsız bir sistem olmasına öncelik verilmiştir. 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde ve genel olarak tüm dünyada iklim değişiklikleri nedeniyle her geçen gün 

yangın tehditi artmaktadır. Yangınların ağırlıklı kısmı ev, işyeri, fabrika gibi alanlarda ve 

genel olarak müdahale edecek insanlar mevcut değilken gerçekleşmektedir. Türkiye’de 

yaygın ev yangınlarının yanı sıra, yıllık 200 den fazla fabrika yangını ve sayısız depo, işyeri 

yangını gerçekleşmektedir. 

Yangın ile mücedele temel sorun doğru zamanda yani yangının ilk çıkış aşamadında bu 

bilgiye ulaşamamaktır. Yangın oluşumundan geç haberdar olmanın doğal iki sonucu 

olmaktadır. 

1. Yangın bilgisi itfaiye teşkilatına geç iletilerek, çoğu zaman yangının ilerleyen 

safhalarında müdahaleye imkan vermesi, yanan yerleşim alanının ağır hasar alması, 

insan hayatına tehdit teşkil etmesi ve daha kötüsü çevre binalara sıçrayarak yangın 

alanının büyümesi,  

2. Yangın bilgisine başlangıç aşamasında ulaşılamadığı için yakındaki personel 

tarafından kolayca portatif yangın tüpleri hatta bir kova su ile söndürülerek kontrol 

altına alınabilecek yangınların, ilerlemesine engel olunamamasıdır. 

 

 

   

 

 

 

 

 

3. Çözüm  

Gerçekleştirdiğimiz sistem sayesinde, yangın bilgisi başlangıç safhasında (çoklu sensörler ile 

hatalı ikaz vermesi de önlenerek) gecikme olmaksızın (sistem ikaz aldıktan sonra yaklaşık 1-5 

sn içerisinde) kullanıcıların cep telefonuna ulaşacaktır. Şema 3.1.6 : Yangın Tespit ve Uyarı  

program akış şeması   kurallarına uyarak hızlı çözüm üretecek farklı sensörlerle çalışabilecek 

ama aynı algoritma mantığı ile çalışacak  modüller tasarladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3.1.1: Sistem Çalışma Yapısı 
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Kullanıcıya yangın bilgisinin ulaşmasını takiben, çözüm için uygulayacağı yöntem iki 

aşamalı olacaktır: 

1. Yangını, itfaiye teşkilatına bildirerek müdahale süresini en aza indirecek,  

2. Yangının belirlenmesi ile itfaiye araçlarının müdahalesi arasında geçen süreyi kişisel 

tercihleri doğrultusunda değerlendirebilecektir. Bu kapsamda tercih seçenekleri: 

a. Halkımızda yaygın olarak evden ayrılırken acil durumlar veya evdeki çiçek/evcil 

hayvanların bakımı için güvenilir kişilere (komşu, akraba, tanıdık…) bir ev anahtarı 

bırakma alışkanlığı devam etmektedir. Bu nedenle ilk aşamada bu kişiye ulaşarak 

evdeki yangına büyümeden müdahale etmesini sağlayabilir, 

b. Anahtar olamaması durumunda dahi yakın komşularına, apartman görevlisine veya 

güvenlik görevlilerine bilgi vererek bir şekilde kapıyı açtırarak müdahale etmelerini 

sağlayabilir, 

c. Özellikle mevsimlik kullanılan yazlık/kışlık konutlarda güvenlik görevlileri ya da 

sorumlu personele ulaşılması, bu kişiler için yeterli müdahale zamanını 

sağlayabilecektir. 

d. Fabrika, depo ve iş hanlarında nöbetçi personele ulaşılması ile yerinde/zamanında 

yangına müdahale konusunda altın bir fırsat yaratılabilir, 

e. Huzurevleri, engelli insanlarımızın yaşam alanları gibi sınırlı hareket kabiliyeti 

bulunan yerlerde, bu sistem ile uzaktan kontrol imkânı sağlanabilecektir, 

f. Örneklerin kapsamı kamu binalarından, hayvan barınaklarına kadar çok geniş bir 

yelpazede arttırılabilir, ancak temel olarak bu sisteme sahip kişilerin olası yangın 

durumlarına göre bir acil durum planı oluşturacakları öngörülmektedir. Bu sayede 

karşılaşılacak durumlar yüksek ihtimalle önceden etüt edilmiş ve uygulama 

olasılıkları değerlendirilmiş olacaktır. 

 

 

Sistemin çalışma yapısı ana hatlarıyla Görsel 3.1.1’de gösterilmiştir. 

 

 Herhangi bir odadaki, prize takılarak kullanılacak kitlerin kutulanmış prototip hali Görsel 

3.1.2’(a,b,c) de ve grup olarak prototip geliştirme kit serisi olan Sensör 1 Modül Cihazı, 

Sensör 2 Modül Cihazı ve Yangın Tespit ve Uyarı Cihazı Merkez Modül hazır çalışır 

vaziyette prototiplerimizdir. Tüm prototipler görsel 3.1.3 de topluca gösterilmiştir. 

 Görsel 3.1.4’de, Test aşamasında cep telefonunda elde edilen çağrı mesaj Görsel 3.1.4 de 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Görsel 3.1.2 (a) Sensör 1 Modül Cihazı               Görsel 3.1.2 (b) Sensör 2 Modül Cihazı 
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   Görsel 3.1.2 (c)Yangın Tespit ve Uyarı Cihazı Merkez Modül  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Görsel 3.1.3.Projenin 3 Boyutlu Tasarımda 

    Kullanılan tüm prototipleri 

 

                                                                                                           Görsel 3.1.4.Projenin Çağrı 

                                                                                                              mesajları  
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Görsel 3.1.5  Merkez GSM e                                     Şema 3.1.6 : Yangın Tespit ve Uyarı  

mesaj aktaran cihaz çalışmaları                                                       program akış Şeması   

 

4. Yöntem 

Kitlerimizin dış yapıları 3D printer kullanılarak üretilmiş olup, tasarımlarında fusion 360 

ve tinkercad programları kullanılmıştır. Sistemi yönetmesi için mikrokontrolcü olarak arduino 

nano tercih edilmiş olup, aynı doğrultuda arduino yazılımı kullanılmıştır. Merkez terminaline 

GSM modülü ilave edilerek alınan bilgilerin kullanıcılara iletilmesi amaçlanmıştır. Yazılım 

temel olarak gelen mesajı analiz etmekte, yangın alarmı sinyalini gecikme olmaksızın ana 

terminali iletmekte ve GSM mesajı olarak ilgili kişinin mobil ekranına göndererek, yapılacak 

işlemler başlatılmaktadır. Yaptığımız devrede MQ-8 Karbon monoksit sensörü, IR Kızılötesi 

Arduino Alev Algılama sensörü, DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü, 2.4GHZ NRF RF Modülü 

kullanılmıştır. Portatif kit tasarımımızın iç bölümüne hassas alev algılayıcı sensör ve gaz 

sensörü yerleştirilmiştir. Öncelikli olarak karbon monoksit sensörü devreye girerek sürekli 

tekrarlayan döngüde ortamda alev olup olmadığını, alev sensörü ile beraber devamlı kontrol 

edecektir. Gaz ve alev tespit edilmesi durumunda, alarm kiti üzerindeki sinyal verici ile sinyal 

üretilerek Merkez modülüne ikazda bulunacaktır. Programda Merkez modül devreye girerek 

kullanıcının cep telefonuna hem SMS mesajı hem de data bilgisi  işlem sinyalleri telefon çağrı 

uygulaması otomatik çalıştırması için gönderilecek ve sonuçta  iletişim protokolleri çok hızlı 

bir şekilde tamamlanmış olacaktır 

 

Ucuz ve yaygın iletişim sağlaması sebebiyle, çift yönlü mesajlaşma işlemleri için ideal 

olan Mobil, GPRS ve SMS teknolojileri kullanılmıştır. Arduino Nano kartlarımızla, alev ve 

karbon monoksit sensörleri yangın belirleme için temel sensörler olarak değerlendirilmiştir. 

(İsteğe bağlı olarak sıcaklık ve nem sensörü de kullanılabilecektir.)  

Mobil bir şebekenin kontrol kanalı için sistem mesajları genellikle kısa, seyrek ve kolay 

idare edilebilir şekildedir. Mobil şebeke abonelerine paket tabanlı veri hizmetleri sağlayan 

GPRS, ilave paket anahtarlama düğümleri kullanarak mevcut operatöre bağlı sim kart 
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altyapısı bünyesinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bizde bu sistemden faydalanarak GPRS 

kapsama alanının hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilmesinden dolayı, sistemimize entegre 

edilmesini planlamaya aldık. GPRS'te önemli veri iletişim protokollerinin çoğu 

desteklenecek ve bir mobil terminalden (cep telefonu) dünya üzerindeki hemen hemen tüm 

veri kaynaklarına direkt olarak erişim imkânı sağlanacaktır. 

Arduino'nun farklı ihtiyaçlara çözüm üretebilmek için tasarlanmış çeşitli kartları ve 

modüllerini ilave edilerek mobil entegrasyonunu gerçekleştirilmiştir. Yanlış alarm durumları 

söz konusu olmaması için birden fazla sensörün aynı anda kontrol edilerek ve sensörlerin 

çalışma mantıklarına uygun tüm şartlar gerçekleştiğinde durum mesajlarının oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje sayesinde yaşam alanları için kullanımı kolay, modüler, bağımsız çalışabilen bir 

cihaz tasarlanmıştır ve bu kitler kullanılacak ortamlarda yangın ve gaz zehirlenmemesi 

tehditlerine karşı gerekli aktif önlemlerin alınması sağlayacaktır. Olası bir gaz kaçağı ve 

yangın çıkma durumunda ise, erken safhada fark edilmesi ile gerekli güvenlik önlemlerinin 

alınması can kaybını ve hasarı azaltıcı etki oluştururken, insanların yaşadıkları her ortamda 

güveni arttırıcı bir etki yaratacaktır. Ayrıca projenin ilk yardım, erken önlem alma ve duruma 

zamanında müdahale hususunda insanlık yararına fayda sağlayacağı, toplumun yaşadığı 

sorunlara çözüm üretme açısından katkı sağlayıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir. Projede 

kullanılan malzemelerin kolay temin edilebilmesi ve malzemelerinin maliyetinin düşük 

olması projenin, standart yükseltici özellikte olduğunun göstergesidir. 

       Projemizin yenilikçi yönleri: 

 Portatif olması: Sistem prize takılarak kullanılan ve haberleşme alıcı verici sistemler ile 

birbirine bağlanan Arduino temelli elemanlardan oluşmakta, kolay yazılımı 

yapılmaktadır. 

 Modüler olması: Üzerindeki sensörleri öngörülen tehdide, afetlere göre değiştirilerek 

farklı alarm düzeylerinde kullanılabilmektedir. Sensörlerde kişinin ihtiyacına göre 

çeşitlendirme yapılabilmektedir. 

 Bağımsız olması (GSM şebekesi): Alınan ve değerlendirilen yangın ikazı başka hiçbir 

destekleyici sistem gerektirmeden kullanıcıya ulaştırılmaktadır. 



 

 

8 

 

Piyasa da ise daha çok wi-fi tabanlı kamera benzeri sistemler ya da yerinde sesli ikaz 

veren sistemler kullanılmakta olup benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

 Cihazlarda kullanılan kodlar tarafımızdan yazılmıştır; kodlar düzenli ve kafa 

karışıklığı yaratmayacak şekilde yazıldığı için sistem sürekli uzaktan erişime ve 

güncelleştirmelere açıktır, bu nedenle kodlar sistemimizdeki en önemli bileşenlerinden 

birisidir. Sistemde kullanılan cihazların tasarımı takım tarafından hazırlanmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

      Proje seri üretime çok yatkın olup yerli kaynaklarla ve ucuz maliyetlerle üretilebilir 

durumdadır. Mevcut şartlar altında her yerde ve her koşulda uygulanabilmektedir. Ticari 

bir ürüne dönüştürülebilir olması oldukça kolaydır. Gerçek yaşamda rahatlıkla 

kullanılabilir ve oluşturulan ürünler uygun fiyatlarla satılabilir. 

 Sistem temel olarak ticari amaca yönelik düşünülmüş olup, elektrik hattı olan ve GSM 

şebekesi bulunan her yerde rahatlıkla kullanılabilir.  

 Sistemin parça maliyeti haricindeki tek ihtiyaç SİM kartı olup, GSM şirketleriyle bu 

konuda uygun fiyatlı tedarik için anlaşma yapabileceği değerlendirilmiştir. (M2M SIM).  

 Sistemi etkileyebilecek tek durum elektrik kesintisi olup, düşük güç gereksinimine sahip 

şarj edilebilen piller ile kolayca desteklenebilmektedir. (İhtiyaç halinde şarj özellikli 

güneş panelleri kullanılabilir.) 

 Kablosuz olarak planlandığı için kaçak elektrik riski taşımamaktadır. 

 Aynı teşhisi sağlayacak farklı sensörler kullanıldığı için yanlış alarm durumları 

engellenmiştir. 

 Sistem testi sadece bir kibrit ya da çakmak alevi ile her zaman, çabuk ve kolay bir şekilde 

yapılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Bütçe Planlaması  

Projenin tahmini bütçesinin, kullanıma sunulacak ölçüde düşük olduğu 

değerlendirilmektedir. Kapsanacak alanın genişliğine ve istenilen alarm kitlerinin sayısına 

göre sistemimizin maliyeti değişkenlik gösterecektir. Yalnız Merkez ana modülün 

kullanılması durumunda 885TL, kullanılacak her bir destek alarm kiti için ise 400TL ek 

maliyet gerekecektir. Projede kullanılacak malzemelerin toptan alınması durumunda, sistemin 

maliyetinin üretilecek kit miktarı ile orantılı olarak düşeceği değerlendirilmektedir. Ayrıca 

alarm kitlerinde isteğe bağlı farklı sensörler kullanılarak maliyette azaltmaya gidilebilir. 

Projenin tahmini bütçesinin, kullanıma sunulacak ölçüde Proje detay raporu yazılan 

zamanlarda ortalama olarak hesaplanmıştır. 
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Maliyet tablosunu (Tablo 7.2.2) ile görebilirsiniz. 

SENSÖR MODÜLÜ-1 
MERKEZ MODÜL SİSTEM 

TERMİNALİ 
SENSÖR MODÜLÜ-2 

Ürün Tutar Ürün Tutar Ürün Tutar 

Arduino (Ana Kart) ₺145,00 Arduino (Ana Kart) ₺145,00 Arduino (Ana Kart) ₺145,00 

Gaz Sensörü ₺35,00 

Sıcaklık ve Nem 

Sensörü ₺40,00 Hareket Sensörü ₺20,00 

Alev Sensörü ₺20,00 GSM Modülü ₺500,00 Işık Sensörü ₺35,00 

AC-DC 

Dönüştürücü Modül ₺40,00 

AC-DC 

Dönüştürücü Modül ₺40,00 

AC-DC Dönüştürücü 

Modül ₺40,00 

NRF24L01 ₺50,00 NRF24L01 ₺50,00 NRF24L01 ₺50,00 

Muhtelif Elektronik 

Malz. ₺10,00 

Muhtelif Elektronik 

Malz. ₺10,00 

Muhtelif Elektronik 

Malz. ₺10,00 

Li-Po Pil  ₺90,00 Li-Po Pil  ₺90,00 Li-Po Pil  ₺90,00 

Li-Po Pil Sarj 

Ünitesi ₺10,00 

Li-Po Pil Sarj 

Ünitesi ₺10,00 Li-Po Pil Sarj Ünitesi ₺10,00 

 

₺400,00 

 

₺885,00 

 

₺400,00 

Projede kullanılacak malzemelerin piyasada yurt içi ve yurtdışı araştırmalarımızda 

yapılmış olan  hali hazırda maliyet karşılaştırılması yapılabilecek benzer bir projeye piyasada 

rastlanmamıştır. 

7.2 Zaman Planlaması  

     Zaman planlama tablosunu (Tablo 7.2.2) ile görebilirsiniz. 

  

Yapılacak İşlemler  Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran 

Yarışmaya Başvuru              

Görev Analizi görev dağılımı            

Proje Fikrinin Oluşturulması  

ve Literatür Taraması       

 

    

Gözlem Yapma, Veri Oluşturma            

Verilerin Toplanması ve Analizi            

Tasarım ,sistem planlama            

Malzeme Seçimi            

Yazılıma Başlama            

Prototip hazırlama            

 Projenin Hazırlanması,  

Test Edilmesi ve Hataların 

Giderilmesi        

 

    

   Tamamlanan iş ve işlemler     Devam eden iş ve işlemler 
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Ön değerlendirme Raporu 

 hazırlama ve yükleme       

 

    

Proje Video hazırlama            

Tasarım Geliştirme            

Yazılım Güncelleme Hata ayıklama            

Prototip geliştirme iyileştirme            

Proje Detay  Raporu Yazımı            

 Tablo 7.2.2: Zaman Tablosu 

  

     8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

           Boş bırakılan tüm binalardaki yaşayanlar olarak genelleştirilebilir. Özellikle 

fabrika, depo ve işyeri sahipleri, akşam saatlerinden itibaren ve hafta sonları kapalı olan 

tüm kamu ve özel sektör binaları… (okul, belediye, noter, vs.), yazlık ya da kışlık evlerini 

sezon sonu terk edenler, çalıştıkları iş yerlerinden mesai sonu ayrılanlar, tatile çıkanlar 

tarafından kullanılacağı ve bu ortamlarda yaşayan kimselere ve gerekirse hayvan 

barınaklarına hitap edebileceği düşünülmüştür. 

  

9.Riskler 

     Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek sorunlar; Projenin düşük maliyetiyle ön plana 

çıkması hedeflendiği için, temin edilen yurtdışı kaynaklı malzemelerin döviz kurlarına 

bağlı olarak değişiklik göstermesi maliyeti arttırabilecektir. 

    Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler; Yerleştirilecek ortamın priz 

sisteminin, cihazlar için elverişsiz olduğu tespit edilirse bu durumda cihazların mümkün 

olan en verimli şekilde konumlandırılması gerekecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo Grafik  9.1 Etki Matrisi 
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