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                  1.  Proje Özeti (Proje Tanımı)
Ev, iş yeri, kamu kurumları gibi yerlerde yangın tehdidine karşı bazı önlemler alınıyor 
olsa da bu önlemler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Ayrıca yangın çıktıktan sonra çev-
redeki malzemelerin insine bağlı olarak büyüme hızı da değişmektedir. Perde, ahşap vb. 
materyallerden çıkan yangınlar çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu süreçte yangının 
fark edilmesi zaman aldığı ya da hızlı yayıldığı için müdahale de gecikmektedir. Yan-
gınlar sadece başladıkları alana değil çevrelerindeki alanlara da yayılarak diğer konut 
ve iş yerlerine sıçramaktadır. Ayrıca petrol bileşeni içeren malzemelerin plastik, lastik, 
boya vb. yanması sonucunda yangının yakıcı ve yıkıcı etkisinin yanı sıra zehirli gazların 
ortaya çıkması nedeniyle çevreye geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Bu durum 
daha fazla can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Ülkemizin metropollerinden biri olan 
İstanbul’da 2017 yılında kayda düşülmüş olarak çıkan yapısal yangınların % 27,704’ü 
konutlarda çıkmıştır. (1) Konutlarda çıkan yangınların büyük bir kısmına ise küçük kıvıl-
cımlar sebep olmuştur. Bu kıvılcımların çıkış sebeplerine mum, elektrik kontağı, ocakta 
ya da fırında unutulan yemekler örnek olarak verilebilir. İç mekanlarda çıkan yangınla-
ra, piyasada hali hazırda satılmakta olan yangın tüpleri, sıvı yangın söndürme sistemle-
ri ve yangın söndürme topu ile müdahale edilmektedir. Burada saymış olduğumuz tüm 
yangın söndürme araçları manuel olarak kontrol edilmektedir. Yani yangının çıkışını bir 
insan görecek ve ona müdahale edecek ya da tavan tipi yangın söndürme sisteminde iç 
mekân sıcaklığı belirli bir dereceye geldiğinde termometre patlayarak sistemdeki suyu 
mekana püskürtecektir. Bu tip müdahalelerin gerçekleşmesi için uzun bir zaman geçe-
cek ve yangının büyümesi, yayılması ve beslenmesine sebep olacaktır. Görsel 1.1.’de 
iç mekan yangınının yayılma hızını ölçmek için tasarlanmış bir çalışma görülmektedir.

İlk 30 saniyede kolay bir şekilde kontrol altına alınabilecek bir yangın 2 dakika 15 sani-
yenin sonunda kontrolden çıkmaya başlamıştır. (3) Örnekte görüldüğü gibi yangına çıkış 
anında müdahale etmek ve yangının yayılmasını önlemek hayati bir önem arz etmekte-
dir. Yangının erken farkına varılması için hazırladığımız proje sayesinde olay yerindeki
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Görsel 1.1. İç Mekanlarda Yangının Yayılma Hızı



                  2.  Problem Durumunun Tanımlanması
Anadolu Ajansı verileri incelendiğinde 2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 
bin 311 orman yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak ka-
yıtlara geçti. Bu dönemde, Kozan, İstanbul, İzmir, Gaziemir, Dalaman, Kanlıca, Nazilli, 
Manisa, Akhisar, Ankara, Antalya, Manavgat, Antakya, Kahramanmaraş, Bergama, Milas 
orman işletme müdürlükleri, bölgelerinde çıkan yıllık ortalama 30’dan fazla yangın ile 
en riskli işletmeler olarak öne çıktı. toplam 90 bin 956 hektar saha yandı. Bu dönemde 
yıllık ortalama kayıp miktarı 9 bin 96 hektar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde en 
yüksek kayıp 20 bin 971 hektar ile geçen yıl, en düşük ise 3 bin 117 hektar ile 2014’te 
verildi. Yangın ormanlık alanlarda çıktığı gibi konut, işyeri ve fabrika gibi alanlarda da 
çıkabilmektedir. Dünya genelinde çıkan yangınların %80’inden fazlası kaza ve ihmal 
kaynaklıdır. Yetersiz yangın tüpü bulundurma, eğitimsizlik ve çevreyi önemsememek de 
başlıca nedenleri arasında gösterilebilir.(4) Yangınlar sonrasında kurtarılamayan insanla-
rın yaşları genellikle 6 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyüktür. Bunlarının çoğunun 
ölüm nedeni yanma değil oksijen azlığıdır. Çoğunlukla insan hataları ile ortaya çıkan yan-
gınların çıkış saatleri genellikle sabah 10 ile gece 23 arasındadır. Yani bu saat aralıkları 
genelde insanların uyanık oldukları zaman dilimidir. Yangınların çıktığı binalar ise genel-
likle eski binalardır. Bunun nedeni ise yangınla ilgili yasaların yetersizliğidir. (2) Problem 
bu veriler doğrultusunda değerlendirildiğinde yangının çıkış anı itibariyle, müdahale anı 
arasında geçen sürenin uzun olması riski arttırmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığından
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insanların ve itfaiyenin yangını hızlı bir şekilde fark etmesi ve söndürmek için müdahale 
etmesi sağlanacaktır. Burada kuracağımız sistem saniyede dört kez ortam sıcaklığı ile 200 
ile 10000 ppm değerleri arasında ortamda bulunan CO3 gazı başta olmak üzere duman ve 
metan gazının ölçümünü yapacaktır. Bu ölçümlerde yaşanacak değer değişimleri ve/veya 
eşik değer aşımı durumunda alarm sistemini aktif hale getirip ev sahibi, bina görevlisi ve 
itfaiyeye bilgi aktarılacaktır. Sistemin kurulumundan önce ortamdaki standart gaz değer-
lernin ortalamasını bulmak için bir hafta boyunca ortam gazlarının değerleri ölçülecektir. 
Bu ölçüm sonrasında kurulum yapılacak bölgeye özel eşik değerler yazılıma tanımla-
narak mekana göre özelleştirilmiş bir yangın alarm sistemi kurulacaktır. İkinci ölçüm 
yöntemi ise değerlerdeki anormal değişiklikler üzerine olacaktır. Yangın esnasında ortaya 
çıkan duman ve CO3 miktarı kısa zaman içerisinde ivmelenerek artıyorsa ya da olası bir 
patlama veya yangına sebep olacak metan gazı artışında bir ivmelenme ölçülüyorsa alarm 
sistemi devreye girerek aynı bildirimleri ilgili kişilere gönderecektir. 
Sistemin prototipinde Arduino UNO Mikrodenetleyici, MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık 
ve Mq-2 Gaz Sensörü ana bileşenleri oluşturmaktadır. Arduino UNO Mikrodenetleyici 
sıcaklık ve gaz sensöründen aldığı verileri işleyerek kodlama üzerinde analiz edecektir. 
Alarm devresinde kullanılacak Electroon 12 Volt Mini Buzzer prototip için seçilmiş bir 
ses cihazıdır. Mekan içerisinde bulunan kişilerin erken müdahalesi için sesli ikaz vermesi 
planlanmıştır. 1 Kanal 5 V Röle Kartı yine prototip için seçilmiş bir devre elemanıdır. Bu 
role gerçek uygulamada evin tüm elektrik sistemini anahtarlayan bir görev üstlenecektir. 
Yangın ya da gaz kaçağı anında Arduino UNO roleyi tetikleyerek mekana gelen tüm 
elektriği kesecek ve tehlikenin büyümesini önleyecektir. Prototip’in son devre elemanı 
ise NodeMCU V3 ESP8266 Wifi Modül’dür. Bu modül sayesinde alarm internet üzerin-
den iletişim kuracağı kişilere bildirim gönderebilecektir.



alınan verilere göre 2003 yılında çıkan orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 40 
dakika iken 2020 yılında 12 dakikaya düşürülmüştür. Yangın sırasında yaşanan mal ka-
yıplarının yanı sıra çeşitli nedenlerle can kayıpları da meydana gelmektedir. Tablo 2.1.’de 
yangın sırasında ölüme neden olan olaylar hakkında yapılan araştırmanın detayları veril-
miştir.
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insanların ve itfaiyenin yangını hızlı bir şekilde fark etmesi ve söndürmek için müdahale 
etmesi sağlanacaktır. Burada kuracağımız sistem saniyede dört kez ortam sıcaklığı ile 200 
ile 10000 ppm değerleri arasında ortamda bulunan CO3 gazı başta olmak üzere duman ve 
metan gazının ölçümünü yapacaktır. Bu ölçümlerde yaşanacak değer değişimleri ve/veya 
eşik değer aşımı durumunda alarm sistemini aktif hale getirip ev sahibi, bina görevlisi ve 
itfaiyeye bilgi aktarılacaktır. Sistemin kurulumundan önce ortamdaki standart gaz değer-
lernin ortalamasını bulmak için bir hafta boyunca ortam gazlarının değerleri ölçülecektir. 
Bu ölçüm sonrasında kurulum yapılacak bölgeye özel eşik değerler yazılıma tanımla-
narak mekana göre özelleştirilmiş bir yangın alarm sistemi kurulacaktır. İkinci ölçüm 
yöntemi ise değerlerdeki anormal değişiklikler üzerine olacaktır. Yangın esnasında ortaya 
çıkan duman ve CO3 miktarı kısa zaman içerisinde ivmelenerek artıyorsa ya da olası bir 
patlama veya yangına sebep olacak metan gazı artışında bir ivmelenme ölçülüyorsa alarm 
sistemi devreye girerek aynı bildirimleri ilgili kişilere gönderecektir. 
Sistemin prototipinde Arduino UNO Mikrodenetleyici, MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık 
ve Mq-2 Gaz Sensörü ana bileşenleri oluşturmaktadır. Arduino UNO Mikrodenetleyici 
sıcaklık ve gaz sensöründen aldığı verileri işleyerek kodlama üzerinde analiz edecektir. 
Alarm devresinde kullanılacak Electroon 12 Volt Mini Buzzer prototip için seçilmiş bir 
ses cihazıdır. Mekan içerisinde bulunan kişilerin erken müdahalesi için sesli ikaz vermesi 
planlanmıştır. 1 Kanal 5 V Röle Kartı yine prototip için seçilmiş bir devre elemanıdır. Bu 
role gerçek uygulamada evin tüm elektrik sistemini anahtarlayan bir görev üstlenecektir. 
Yangın ya da gaz kaçağı anında Arduino UNO roleyi tetikleyerek mekana gelen tüm 
elektriği kesecek ve tehlikenin büyümesini önleyecektir. Prototip’in son devre elemanı 
ise NodeMCU V3 ESP8266 Wifi Modül’dür. Bu modül sayesinde alarm internet üzerin-
den iletişim kuracağı kişilere bildirim gönderebilecektir.

Yangın bileşenleri olan yanıcı maddenin cinsi, miktarı ve dağılımı, oksijen veya havanın 
oranı, hava büyüklüğü, rüzgarın olup olmayışı ve ısı transferi gibi faktörler yangının ya-
yılmasını etkilemektedirler. (3) Bu kısımda ifade edilen tüm veriler ve bilgiler göz önüne 
alındığında yangına müdahale süresinin ne kadar önemli olduğu net bir şekilde görül-
mektedir. Günümüzde piyasada olan yangın söndürme ve ikaz araçlarının yeteneklerinin 
kısıtlı olması bu projenin ele aldığı temel sorundur. Bu proje, yangının erken algılanma-
sını sağlayacak ve müdahaleyi hızlandıracak teknolojik çözümlerin yetersizliği literatür 
araştırmasında görülmüş olup bu boşluğun doldurulması için hazırlanmıştır.

Görsel 2.1. Yangın Hızını Etkileyen Faktörler (3)

Ölüm Nedeni
Yangında 
Ölen Kişi 

Sayısı

Ölüm Ora-
nı (%)

Duman 101 36
Kombine yanma + zehirlenme 69 25
Yanma 53 19
Kalp krizi, felç, düşmeye bağlı yaralanma 20 7
Diğer 20 7
Boğularak ölmek 8 3
Bronş yangısı 8 3

Yangın olaylarındaki ölümlerin büyük bir çoğunluğunun, dumanla olusan zehirli gaz 
zehirlenmeleri oldugu saptanmıştır. Yangın, kullanıcılara üç aşamada etki eder. Birinci 
aşamada; yangın büyüme eğilimi gösterirken, kullanıcı için hayatta kalmayı ve kaçısı 
etkileyen en önemli etken, kullanıcının psikolojisidir. İkinci aşamada; kullanıcı ısı, yogun 
duman ve gazlara maruz kalır. Üçüncü aşamada ise, maruz kalınan duman ve gazlar etkisi 
ile şuur kaybı, yaralanma hatta ölümler olabilir.(6) Yangın bileşenleri olan yanıcı madde-
nin cinsi, miktarı ve dağılımı, oksijen veya havanın oranı, hava büyüklüğü, rüzgarın olup 
olmayışı ve ısı transferi gibi faktörler yangının yayılmasını etkilemektedirler. (3)

Tablo 2.1. Yangın Esnasında Ölüme Neden Olan Olaylar (6)
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                  3.  Çözüm
Problem durumunda belirtilen sorunlar göz önüne alındığında yangının çıkışına ve yayıl-
masına/gücünü arttırmasına sebep olacak başlıca kaynakların irdelenerek bu sebeplerin 
önceden farkedilmesini sağlayacak bir çözümün üretilmesi için hazırlanan bu projede 
ilk adım olarak sıcaklık ve gaz sensörlerinden faydalanılacaktır. Yangın henüz çıkma-
mışken ortamdaki gaz miktarının devamlı kontrolü yapılacaktır. Gaz kaçağı haricinde 
oluşabilecek bir yangına erken müdahale için ortamın sıcaklığını saniyede dört kez ölçen 
MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık Sensörü kullanılacaktır. 

Görsel 3.2. Çözüm Algoritması

Bu devre Arduino UNO Mikrodenetleyicisine entegre çalışan Mq-2 Gaz Sensörüyle ortak 
veri toplayacaktır. (Görsel 3.1.) İki farklı değer üzerinden ölçüm yapıldığında yangın ya 
da yangına sebep olabilecek faktörler önceden/kısa sürede tespit edilecektir. Mq-2 Gaz 
Sensörü lpg, alkol, propan, hidrojen, metan, karbonmonoksit ve duman gibi gazları algı-
layabilmektedir. Arduino UNO üzerinde işlenen bu veriler, yapılacak kodlama sayesinde 
iki farklı değerlendirmeye tabii tutularak ölçüm hassasiyeti arttırılacaktır. Sıcaklık ve or-
tamdaki gaz miktarının ivmeli artışı ve bölgeye özel belirlenen eşik değer aşımı mekan 
sahibi, bina görevlisi ve en yakın itfaiye binasına bildirim şeklinde iletilecektir. Bu bildi-
rim sisteme entegre edilen NodeMCU V3 ESP8266 Wifi Modül aaracılığı ile gönderile-
cektir. Ayrıca bildirimlere eş zamanlı olarak sesli uyarı vererek mekanda bulunan kişileri 
uyaracak ve kritik müdahale süresini kısaltacaktır.

Görsel 3.1. Çözüm Algoritması
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Bu proje, bilimsel yöntem basamaklarına uygun şekilde problemin tespiti yapılarak ta-
nımlanmış ve problemin çözümüne yönelik hipotezler oluşturulmuştur. Bu hipotezlerin 
olumlu ve olumsuz yönleri sınıf arkadaşlarımız ve fen bilimleri öğretmenimiz ile değer-
lendirilmiştir. Piyasada var olan yangın söndürme ve müdahale ürünleri üzerine nicel ve 
nitel gözlemler yapılmıştır. Bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek
literatürdeki boşluk tespit edilmiş ve çözüm bu boşluğa yönlendirilmiştir. Ardından ba-
sit bir prototip hazırlanarak yazılım kısmı tamamlanmıştır. Sensörlerin almış oldukları 
veriler üzerinden değerlendirme yapılarak basit kodlamayı geliştirmek ve sistemi daha 
işlevsel hale getirmek için çalışılmıştır. Yangın esnasında, sıcaklık, alev, duman ve zehirli 
gazlardan oluşan yanma ürünü ortaya çıkmakta ve bu ürünler, ortamda bulunan insanla-
rın, fizyolojik yapısını etkilemektedir. Yangın mahallinde ortalama sıcaklık değeri 1’inci 
dakikadan sonra hızla artmakta olup ortam sıcaklığı; ilk beş dakikadan sonra yaklaşık 
500 ºC, 10 dakika sonra 600 ºC, 15 dakika sonra 700 ºC ve 30 dakika sonra 800 ºC’ ye 
kadar çıkmaktadır. Bundan sonra zaman ilerledikçe sıcaklık daha yavaş artar. Sıcaklık 90 
dakika sonra 1000 ºC ve üç saat sonra yaklaşık 1100 ºC’ye ulaşır. Yangından zarar gör-
meden kaçılabilecek süre ise üç dakikadan az bir süre olmakla birlikte bu zaman zarfında 
çoğunlukla insan, olduğundan farklı ve tahmin edilmesi güç bir davranış sergilemektedir. 
İnsan davranışları, öncelikle yangın belirtilerinin başladığı ilk dakikalarda ciddi önem 
taşımaktadır. İlk yangın belirtisi oluştuğu anda sürdürülmekte olan eylemler, bu belirtiye 
verilecek tepkiyi de etkilemektedir. (2) Bu tepkiler kişiden kişiye değişebileceği için sis-
temi mümkün oldukca otomatikleştirmek ve işin içine teknoloji dahil etmek önemli bir 
noktadır. Bu kapsamda hazırlanan prototip (Görsel 4.1.) incelendiğinde, birden fazla sen-
sör ile yoğun veri akışı sağlanacak, analiz edilecek ve sonuçlar en etkili şekilde kullanıla-
caktır. Sağlanan veri akışı hem olası bir yangın öncesinde yangının şiddetini, yayılmasını 
ve etki alanını yüksek derecede etkileyecek ortam gaz yoğunluğunu hem de yangın son-
rasında gerekli uyarı ve bildirimlerin gönderilmesinde önemli rol oynayacaktır. Ayrıca 
alınan verilere göre sistemin kurulu olduğu mekanın ana elektrik hattını pasif konuma 
getirebilecek bir yeteneğe sahip olması da önemli bir avantajdır. Sensörlere gelen veri-
nin hassasiyeti sensörlerin kalitesiyle ilgili olduğu kadar bulundukları konum ve açıyla 
da doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle sistemin kurulduğu mekanın genel özellikleri baz 
alınarak yerleştirilen sensörlerden en doğru ve güvenilir bilgiler toplanmış olacaktır. Top-
lanan verilerin aktarılma hızı mekandaki modem ve kullanıcının mobil verisinin hızına 
bağlı olarak değişmektedir. 
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Problem durumunda belirtilen sorunlar göz önüne alındığında yangının çıkışına ve yayıl-
masına/gücünü arttırmasına sebep olacak başlıca kaynakların irdelenerek bu sebeplerin 
önceden farkedilmesini sağlayacak bir çözümün üretilmesi için hazırlanan bu projede 
ilk adım olarak sıcaklık ve gaz sensörlerinden faydalanılacaktır. Yangın henüz çıkma-
mışken ortamdaki gaz miktarının devamlı kontrolü yapılacaktır. Gaz kaçağı haricinde 
oluşabilecek bir yangına erken müdahale için ortamın sıcaklığını saniyede dört kez ölçen 
MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık Sensörü kullanılacaktır. 

Sistemin çalışmasına dair çözüm algoritması Görsel 3.2.’de belirtilmiştir. Çözüm aşama-
sına ek olarak alınacak güvenlik önlemlerinden bir diğeri ise mekan elektriğinin kontrol 
altına alınmasıdır. Sisteme entegre çalışan ve mekanın ana elektrik hattını anahtarlayan 
role sayesinde, gelen elektrik tamamen kesilerek kısa devre oluşması,  yangının bir başka 
noktadan çıkması ve büyümesinin önüne geçilmiş olacaktır. Sistemin iki farklı kontrol 
mekanizması, ölçüm hassasiyeti, erken uyarı sistemi ve güvenlik önlemleri sayesinde 
problem durumu başlığı altında tanımlanan can ve mal kayıplarını en aza indireceği ön 
görülmektedir. Yaşam ortamlarının güvenliğini bu tarz yenilikçi ve teknolojik çözümlerle 
arttırmak ve bu ortamları yaşanabilir kılmak toplumun çıkarına olacaktır.

                  4.  Yöntem

Bu devre Arduino UNO Mikrodenetleyicisine entegre çalışan Mq-2 Gaz Sensörüyle ortak 
veri toplayacaktır. (Görsel 3.1.) İki farklı değer üzerinden ölçüm yapıldığında yangın ya 
da yangına sebep olabilecek faktörler önceden/kısa sürede tespit edilecektir. Mq-2 Gaz 
Sensörü lpg, alkol, propan, hidrojen, metan, karbonmonoksit ve duman gibi gazları algı-
layabilmektedir. Arduino UNO üzerinde işlenen bu veriler, yapılacak kodlama sayesinde 
iki farklı değerlendirmeye tabii tutularak ölçüm hassasiyeti arttırılacaktır. Sıcaklık ve or-
tamdaki gaz miktarının ivmeli artışı ve bölgeye özel belirlenen eşik değer aşımı mekan 
sahibi, bina görevlisi ve en yakın itfaiye binasına bildirim şeklinde iletilecektir. Bu bildi-
rim sisteme entegre edilen NodeMCU V3 ESP8266 Wifi Modül aaracılığı ile gönderile-
cektir. Ayrıca bildirimlere eş zamanlı olarak sesli uyarı vererek mekanda bulunan kişileri 
uyaracak ve kritik müdahale süresini kısaltacaktır.
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Görsel 4.1. de Sketchup üç boyutlu tasarım programında hazırlanmış olan prototip çizi-
minde görüldüğü gibi mekan tavanına sabitlenecek olan cihazın merkezi 180o dönebilen 
bir yapıya sahiptir. Bu sayede sensörler geniş bir alanı kontrol edebilecektir. Ayrıca me-
kanlarda, tavan ve taban arasındaki mesafe değişkenlik gösterebildiği için sensörlerin 
cihaz üzerindeki açıları ayarlanabilmektedir. 

Görsel 4.1. Prototipin Sketchup 3D Modellemesi
Sistemin devre şeması Görsel 4.2’de belirtilmiştir. Bu şemada da görüldüğü üzere 220 
voltluk şehir gerilimini role aracılığı ile kontrol edilebileceği için olası riskin büyüme 
ihtimali azaltılmış olacaktır.

Görsel 4.2. Prototipin Devre Bağlantı Şeması
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Projenin ilk çıkış noktasında oluşturulan basit düzeydeki prototipin yazılımın-
da yalnızca yangın sonrasında çıkan duman miktarı üzerinden sesli uyarı sistemi-
ni çalıştırma düşüncesinin yerini alan Görsel 4.2.’de görüldüğü gibi sıcaklı ve gaz 
sensöründen alınan verileri hem sesli hem de modem üzerinden internet ortamına bağ-
lanarak risk düzeyini görüntüleyebileceğiniz bir bilgi aktarım sistemine evrilmiştir. 
Bu sayede yangın özelinde nesnelerin interneti teması ilk kez tarafımızca işlenmiştir. 

Görsel 4.3. Web Tabanlı Mobil Uygulama Arayüzü
Kullanıcı arayüzünde gösterilen veriler sıcaklık, ortamın gaz yoğunluğu ve risk yüzde-
sinden oluşmaktadır. Sıcaklık verileri içerisinde ortamın o anki sıcaklığı, son 24 saatte 
ölçülen ortalama sıcaklık, sisteme tanımlanmış sıcaklık eşik değeri ve 24 saatlik değişimi 
ekranda gösterilmektedir. Ortamın gaz yoğunluğu son 12, 6 ve 1 saatlik ortalamaları ile 
anlık gaz yoğunluğu ortalaması karbonmonoksit, propan ve metan gazları cinsinden gös-
terilmektedir.
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Proje kapsamında yapılan prototipin maliyeti 896,99 TL olarak hesaplanmıştır. Kulla-
nılan malzemeler içerisinde Arduino Nano yerine Uno modelini ve MS-20 servo motor 
yerine SG-90 servo motor kullanıldığında toplam maliyet 47,52 TL azaltılabilmektedir. 
Arduino Uno kullanıldığı taktirde hacimsel olarak %23 daha fazla yer kaplaması, MS-
20 servo mptpr yerine SG-90 servo motor kullanıldığında ağırlık kaldırma kapasitesi 27 
Newton’dan 10 Newton’a düşeceği unutulmamalıdır. Maliyet bu şekilde düşürülebildiği 
gibi mobil uygulama için ayrı bir yazılım yerine web tabanlı olacak şekilde düzenleyerek 
maliyet ortadan kaldırılmıştır. Prototip de kullanılmayacağı için belirtilmemiş bir başka 
ekipman ise ısıya dayanıklı kablolardır. Kablolama işlemi mekana göre değişeceği için ve 
prototip de yer almadığı için maliyet hesabına dahil edilmemiştir. Tablo 7.1’de oluşturul-
ması planlanan prototipin malzeme listesi ve maliyet hesabı verilmiştir.

Yapılan çalışmanın prototipi tarafımızca yapılıp kodlanmıştır. Hayata geçirme noktasın-
da ilk adım olarak patent başvurusunda bulunulacaktır. Teknofest 2022 finallerine kalın-
ması durumunda ziyaretciler arasında olası yatırımcılar bulunabilir. İkinci plan olarak 
okulumuz üzerinden iletişime geçtiğimiz Tepe Güvenlik ve Pronet Firması ile görüşme 
sağlanmış olup patent işlemlerinden sonra sunum yapılması planlanmıştır. Bu noktada da 
olumsuz bir dönüş olursa çeşitli yangın ekipmanı üreten fimalar araştırılıp seri üretime 
geçilmesi hedeflenmektedir. Projenin bireysel ve kurumsal anlamda kullanılabilirliği dü-
şünülecek olursa tam bir ticari ürün statüsünde olduğu söylenebilir. 
Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler şu şekilde sıralanabilir:
• Sensör arızaları
• İnternet kesintisi
• Yanan materyalin cinsi
• Isıya dayanıklı kabloların deforme olması
Belirtilen riskler 9. başlık altında detaylandırılarak risk analizi yapılmıştır.

İç mekanlarda çıkan yangınlara piyasada hali hazırda satılmakta olan yangın tüpleri, sıvı 
yangın söndürme sistemleri ve yangın söndürme topu ile müdahale edilmektedir. Burada 
saymış olduğumuz tüm yangın söndürme araçları manuel olarak kontrol edilmektedir. 
Yani yangının çıkışını bir insan görecek ve ona müdahale edecek ya da tavan tipi yangın 
söndürme sisteminde iç mekân sıcaklığı belirli bir dereceye geldiğinde termometre patla-
yarak sistemdeki suyu mekana püskürtecektir. 

Bu tip müdahalelerin gerçekleşmesi için uzun bir zaman geçecek ve yangının büyümesi, 
yayılması ve beslenmesine sebep olacaktır. Bu kapsamda yangına çıkış anında müdaha-
le etmek ve yangının yayılmasını önlemek hayati bir önem arz etmektedir. Bu projeyi 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik yangının çıkmasına ve büyümesine sebep olacak 
gazların (metan, propan vb.) ortamdaki standart yoğunluğu ile risk anındaki yoğunluğu 
arasında bir ilişki kurarak afet yaşanmadan önce uyarı vermesidir. Ayrıca yangının çı-
kışmasından sonra tek bir sensör ile değil, sıcaklık ve duman (CO3) sensörü ile saniyede 
dört kez ölçüm yaparak olası yangın durumunda erken uyarıda bulunacaktır. Piyasadaki 
benzer ürünlere göre bir başka farkımız ise afet sırasında modem üzerinden internete 
bağlanarak ev sahibi, bina görevlisi ve itfaiyeye bildirim gönderecektir. Tesbit edilen tek 
avantaj ise diğer ürünlere göre daha çok elektronik devra bulundurması ve arıza duru-
munda müdahalenin geçikme ihtimalidir. Bu nedenle projenin ileri safhalarında yazılım 
geliştirilerek ölçüm değeri standart değerlerin çok altına düştüğünde ya da sabit kaldığın-
da arıza uyarısı verebilecek bir tasarım düşünülmektedir.

                  5.  Yenilikçi (İnovatif Yönü)

Görsel 5.1. Piyasada bulunan yangın müdahale ekipmanları

İnternet üzerinden sağlanan veri akışı kullanıcı tarafından Görsel 4.3.’teki gibi görüntü-
lenebilecektir. Tasarlanan mobil arayüz sayesinde tüm veriler mobil cihaza aktarılacaktır. 
Bu sayede insanlar ev ve işyerlerindeki yangın riskini istedikleri zaman görebileceklerdir. 
Mobil yazılımın tamamlanması için yapılan fiyat araştırmasında yaklaşık 8.000 TL’lik 
bir maliyet ile karşılaşılmıştır. Bu nedenle farklı yöntemler araştırılmaya başlanmıştır. 
Araştırmalar sonucunda Google E-tablolar üzerinde basit bir veri tabanı oluşturulabile-
ceği ve bu veri tabanının glideapps.com web sitesi üzerinden oluşturduğumuz arayüz ile 
kullanıcıya aktarılmasına karar verilmiştir. Google E-tablolar, sensörlerin NodeMCU V3 
ESP8266 Wifi Modül’e ilettiği verileri anlık olarak güncelleyecek glideapps.com ise üze-
rinde oluşturulan uygulama arayüzü sayesinde E-tablo verilerini veri tabanı gibi algılayıp 
Görsel 4.3tde görüldüğü gibi kullanıcıya göstermektedir.
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Kullanılan Malzeme Adet Tutar
Arduino Nano 1 Adet 180
MLX90614 Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 1 Adet 287,86
Arduino Mq-2 CO3 Sensörü 1 Adet 51,92
NodeMCU V3 ESP8266 Wifi Modül 1 Adet 114,99
Kablo, LED, Direnç 1 Adet 81,7
Electroon 12volt Mini Buzzer 1 Adet 82,17
MS-20 Servo Motor 1 Adet 59,85
1 Kanal 5 V Röle Kartı 1 Adet 38,5
Mobil Uygulama Maliyeti - -
TOPLAM 896,99 TL

Tablo 7.1. Prototip Malzeme / Maliyet Tablosu

Projenin malzemeleri mart ayında temin edilmiş olup yalnızca dış kaplaması hazırlanma-
mıştır. Mobil uygulama ve yazılım kısmı mayıs ayında tamamlanmıştır. Piyasada bulunan 
en uygun yangın alarm sistemi kurulum dahil 3.671,36 TL olarak tespit edilmiş olup bu 
projenin maliyetinin üç katını aşmaktadır. 

                  7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Proje kapsamında yapılan prototipin maliyeti 896,99 TL olarak hesaplanmıştır. Kulla-
nılan malzemeler içerisinde Arduino Nano yerine Uno modelini ve MS-20 servo motor 
yerine SG-90 servo motor kullanıldığında toplam maliyet 47,52 TL azaltılabilmektedir. 
Arduino Uno kullanıldığı taktirde hacimsel olarak %23 daha fazla yer kaplaması, MS-
20 servo mptpr yerine SG-90 servo motor kullanıldığında ağırlık kaldırma kapasitesi 27 
Newton’dan 10 Newton’a düşeceği unutulmamalıdır. Maliyet bu şekilde düşürülebildiği 
gibi mobil uygulama için ayrı bir yazılım yerine web tabanlı olacak şekilde düzenleyerek 
maliyet ortadan kaldırılmıştır. Prototip de kullanılmayacağı için belirtilmemiş bir başka 
ekipman ise ısıya dayanıklı kablolardır. Kablolama işlemi mekana göre değişeceği için ve 
prototip de yer almadığı için maliyet hesabına dahil edilmemiştir. Tablo 7.1’de oluşturul-
ması planlanan prototipin malzeme listesi ve maliyet hesabı verilmiştir.

                  6.  Uygulanabilirlik
Yapılan çalışmanın prototipi tarafımızca yapılıp kodlanmıştır. Hayata geçirme noktasın-
da ilk adım olarak patent başvurusunda bulunulacaktır. Teknofest 2022 finallerine kalın-
ması durumunda ziyaretciler arasında olası yatırımcılar bulunabilir. İkinci plan olarak 
okulumuz üzerinden iletişime geçtiğimiz Tepe Güvenlik ve Pronet Firması ile görüşme 
sağlanmış olup patent işlemlerinden sonra sunum yapılması planlanmıştır. Bu noktada da 
olumsuz bir dönüş olursa çeşitli yangın ekipmanı üreten fimalar araştırılıp seri üretime 
geçilmesi hedeflenmektedir. Projenin bireysel ve kurumsal anlamda kullanılabilirliği dü-
şünülecek olursa tam bir ticari ürün statüsünde olduğu söylenebilir. 
Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler şu şekilde sıralanabilir:
• Sensör arızaları
• İnternet kesintisi
• Yanan materyalin cinsi
• Isıya dayanıklı kabloların deforme olması
Belirtilen riskler 9. başlık altında detaylandırılarak risk analizi yapılmıştır.

İç mekanlarda çıkan yangınlara piyasada hali hazırda satılmakta olan yangın tüpleri, sıvı 
yangın söndürme sistemleri ve yangın söndürme topu ile müdahale edilmektedir. Burada 
saymış olduğumuz tüm yangın söndürme araçları manuel olarak kontrol edilmektedir. 
Yani yangının çıkışını bir insan görecek ve ona müdahale edecek ya da tavan tipi yangın 
söndürme sisteminde iç mekân sıcaklığı belirli bir dereceye geldiğinde termometre patla-
yarak sistemdeki suyu mekana püskürtecektir. 

Bu tip müdahalelerin gerçekleşmesi için uzun bir zaman geçecek ve yangının büyümesi, 
yayılması ve beslenmesine sebep olacaktır. Bu kapsamda yangına çıkış anında müdaha-
le etmek ve yangının yayılmasını önlemek hayati bir önem arz etmektedir. Bu projeyi 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik yangının çıkmasına ve büyümesine sebep olacak 
gazların (metan, propan vb.) ortamdaki standart yoğunluğu ile risk anındaki yoğunluğu 
arasında bir ilişki kurarak afet yaşanmadan önce uyarı vermesidir. Ayrıca yangının çı-
kışmasından sonra tek bir sensör ile değil, sıcaklık ve duman (CO3) sensörü ile saniyede 
dört kez ölçüm yaparak olası yangın durumunda erken uyarıda bulunacaktır. Piyasadaki 
benzer ürünlere göre bir başka farkımız ise afet sırasında modem üzerinden internete 
bağlanarak ev sahibi, bina görevlisi ve itfaiyeye bildirim gönderecektir. Tesbit edilen tek 
avantaj ise diğer ürünlere göre daha çok elektronik devra bulundurması ve arıza duru-
munda müdahalenin geçikme ihtimalidir. Bu nedenle projenin ileri safhalarında yazılım 
geliştirilerek ölçüm değeri standart değerlerin çok altına düştüğünde ya da sabit kaldığın-
da arıza uyarısı verebilecek bir tasarım düşünülmektedir.

Görsel 5.1. Piyasada bulunan yangın müdahale ekipmanları



                 9.   Riskler
Projenin en temel ekipmanları olan sensörler veriyi mikrodenetleyiciye gönderen un-
surlardır. Kullanılan sıcaklık sensörünün arızası durumunda veri okunamayacak ve ge-
rekli bilgi verilmeyecektir. Bu duruma karşı B planı olarak sıcaklık sensörü ile beraber 
gaz sensörü de kullanmaya karar verilmiştir. Proje maliyetini %2 civarında yükseltecek 
olan gaz sensörü sayesinde sensörlerden biri arıza durumuna geçse de diğerinden gelen 
veri okunabilecektir. Bu sensörün eklenmesinin bir diğer avantajı ise ev içerisindeki gaz 
kaçağınıda (doğalgaz ya da tüp gaz) tesbit edilebilecektir. Bu sayede çıkması olası bir 
yangının önüne geçilecektir. İkinci risk faktörü olarak internet kesintisi görülmektedir. 
Projemizi diğerlerinden ayıran en temel özellik yangın anında uygulama üzerinden hem 
ev sahibi hem de itfaiye ye bilgi verilmesidir. İnternet bağlantısının kopması bu bilginin 
iletilmemesini sağlayacaktır. Bu duruma önlem olarak (B planı) Arduino GSM Shield 
kullanılabilir. Projemizin maliyetini %40’tan fazla etkileyeceği için bu entegrasyon hak-
kında sadece öneri sunulmuştur. GSM Shiel geliştirme kartı bir GSM operatörünün sim 
kartı üzerinden internet bağlantısı kurabilir. Bu durumda wifi bulunamadığında otomatik 
olarak GSM interneti kullanılabilir. Bu eklentinin edinilmesi durumunda taşınabilir bir 
yangın alarmı sistemine sahip olunabilir. Üçüncü risk faktörümüz yangının bulunduğu 
ortamdaki materyallerdir. Yangın halı, perde, ahşap döşeme ve koltuk gibi malzemeler-
de hızlı yayılır ve müdahale etmekte geç kalınabilir. Bazı durumlarda ise aksine yavaş 
ve gizliden ilerler. Bu durumda da sensörler bir süre yangını algılayamayabilir. Bu risk 
faktörü sistemin doğru bilgi vermesini engeller. Riski azaltılacak bir yol üzerinde çalışıl-
maktadır. Son risk faktörü ise alarm sisteminin kablolarıdır. Kablolamada kullanılacak 
materyal olan yanmaz kablo (ısıya dayanıklı) 800 oC sıcaklığa yaklaşık 120 dakika daya-
nabilmektedir.(5) Yangının devamını sağlayan materyalin cinsi bu sıcaklığı daha yukarı 
çıkarabilir. Ayrıca deforme olmuş ve bayatlamış kablolarda bu sıcaklık değerinin ve da-
yanma süresinin düşmesi beklenmektedir. 

Projemizin temel hedef kitlesini kapalı alanlarda yangın riski olan konut, iş yeri ve fab-
rika gibi kapalı alan sahipleri oluşturmaktadır. Özellikle yanıcı ve parlayıcı maddelerin 
üretimi, depolanması ve satışı noktasında çalışan işyerleri için önemli bir ürün konu-
mundadır. Bu mekanlarda bulunan çalışanlar ve olası bir yangın durumunda müdahalede 
bulunacak acil müdahale ekipleri de durumdan etkilenecek ve yarar sağlayacak kişiler 
olarak tanımlanabilir.
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                 8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

09.21 10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22

Problemin Belirlenmesi X
Ön Değerlendirme Raporu X X
Proje Özeti X X
Literatür Taraması X X X X X X X
Proje Detay Raporu X X X X X X X
Kodlama X X X X
3D Tasarım ve Prototip X X X
Test Aşaması X
Kaynakça X X X X

Tablo 7.2. İş - Zaman Tablosu
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Planlanan eylemlerin tarihlere göre dağılımı Tablo 7.2’de belirtilmiştir. Yapılan iş planı, 
yarışma sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak hazırlanmıştır.



Projenin en temel ekipmanları olan sensörler veriyi mikrodenetleyiciye gönderen un-
surlardır. Kullanılan sıcaklık sensörünün arızası durumunda veri okunamayacak ve ge-
rekli bilgi verilmeyecektir. Bu duruma karşı B planı olarak sıcaklık sensörü ile beraber 
gaz sensörü de kullanmaya karar verilmiştir. Proje maliyetini %2 civarında yükseltecek 
olan gaz sensörü sayesinde sensörlerden biri arıza durumuna geçse de diğerinden gelen 
veri okunabilecektir. Bu sensörün eklenmesinin bir diğer avantajı ise ev içerisindeki gaz 
kaçağınıda (doğalgaz ya da tüp gaz) tesbit edilebilecektir. Bu sayede çıkması olası bir 
yangının önüne geçilecektir. İkinci risk faktörü olarak internet kesintisi görülmektedir. 
Projemizi diğerlerinden ayıran en temel özellik yangın anında uygulama üzerinden hem 
ev sahibi hem de itfaiye ye bilgi verilmesidir. İnternet bağlantısının kopması bu bilginin 
iletilmemesini sağlayacaktır. Bu duruma önlem olarak (B planı) Arduino GSM Shield 
kullanılabilir. Projemizin maliyetini %40’tan fazla etkileyeceği için bu entegrasyon hak-
kında sadece öneri sunulmuştur. GSM Shiel geliştirme kartı bir GSM operatörünün sim 
kartı üzerinden internet bağlantısı kurabilir. Bu durumda wifi bulunamadığında otomatik 
olarak GSM interneti kullanılabilir. Bu eklentinin edinilmesi durumunda taşınabilir bir 
yangın alarmı sistemine sahip olunabilir. Üçüncü risk faktörümüz yangının bulunduğu 
ortamdaki materyallerdir. Yangın halı, perde, ahşap döşeme ve koltuk gibi malzemeler-
de hızlı yayılır ve müdahale etmekte geç kalınabilir. Bazı durumlarda ise aksine yavaş 
ve gizliden ilerler. Bu durumda da sensörler bir süre yangını algılayamayabilir. Bu risk 
faktörü sistemin doğru bilgi vermesini engeller. Riski azaltılacak bir yol üzerinde çalışıl-
maktadır. Son risk faktörü ise alarm sisteminin kablolarıdır. Kablolamada kullanılacak 
materyal olan yanmaz kablo (ısıya dayanıklı) 800 oC sıcaklığa yaklaşık 120 dakika daya-
nabilmektedir.(5) Yangının devamını sağlayan materyalin cinsi bu sıcaklığı daha yukarı 
çıkarabilir. Ayrıca deforme olmuş ve bayatlamış kablolarda bu sıcaklık değerinin ve da-
yanma süresinin düşmesi beklenmektedir. 

Projemizin temel hedef kitlesini kapalı alanlarda yangın riski olan konut, iş yeri ve fab-
rika gibi kapalı alan sahipleri oluşturmaktadır. Özellikle yanıcı ve parlayıcı maddelerin 
üretimi, depolanması ve satışı noktasında çalışan işyerleri için önemli bir ürün konu-
mundadır. Bu mekanlarda bulunan çalışanlar ve olası bir yangın durumunda müdahalede 
bulunacak acil müdahale ekipleri de durumdan etkilenecek ve yarar sağlayacak kişiler 
olarak tanımlanabilir.

-10- -11-

Etken: Sensör arızaları

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Yüksek 
Risk

Old. Yük-
sek Risk

Çok Yüksek 
Risk

Orta Orta Risk Yüksek 
Risk

Old. Yük-
sek Risk

Düşük Düşük Risk Orta Risk Yüksek 
Risk

Etken: İnternet kesintisi

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Düşük Risk Orta Risk Yüksek 
Risk

Orta Çok Düşük 
Risk Düşük Risk Orta Risk

Düşük Risk Yok Çok Düşük 
Risk Düşük Risk

Etken: Yanan materyalin cinsi

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Orta Risk Yüksek 
Risk

Old. Yük-
sek Risk

Orta Düşük Risk Orta Risk Yüksek 
Risk

Düşük Çok Düşük 
Risk Düşük Risk Orta Risk

Etken: Isıya dayanıklı kabloların 
deforme olması

Düşük Orta Yüksek

Yüksek Yüksek 
Risk

Old. Yük-
sek Risk

Çok Yüksek 
Risk

Orta Orta Risk Yüksek 
Risk

Old. Yük-
sek Risk

Düşük Düşük Risk Orta Risk Yüksek 
Risk

Risk Yok Maddi bir kayıp yok. Sistemi etkilemez.

Çok Düşük Risk Maddi bir kayıp yok. Sistemin çalışmasını düşük seviyede etkiler.

Düşük Risk Maddi kayıp proje maliyetinin %10’unu geçmez. Sistemin çalışma-
sını düşük seviyede etkiler.

Orta Risk Maddi kayıp proje maliyetinin %30’unu geçmez. Sistemin çalışma-
sını etkiler.

Yüksek Risk Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinin %50’sini bula-
bilir. Sistemi çalışmaz hale getirir.

Oldukça Yüksek 
Risk

Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinin %50’sini ge-
çer. Sistemi çalışmaz hale getirir.

Çok Yüksek Risk Can ve mal kaybı var. Maddi kayıp proje maliyetinden fazladır. 
Sistemi çalışmaz hale getirir.

Tablo 9.1. Olasılık - Etki Matrisi

Tablo 7.1.’de verilen maliyet hesaplaması 2022 Mayıs ayında yapılmıştır. Bu malzemele-
rin fiyatları haftalık döviz kuruna göre değişiklik gösteriyor olması bütçe noktasında plan 
yapılmasını zora sokmaktadır. Bu noktada Teknofest tarafından verilme ihtimali olan 
maddi destek doğrultusunda hareket edilecektir. 
Tablo 7.2.’de belirtilen “İş Zaman Tablosu” malzeme tedariğinin geçikmesi, Teknofest 
rapor teslim tarihinde ve açıklanma tarihindeki ertelemeler dikkate alınarak hazırlanmış-
tır. Sonuçların açıklandığı gün itibariyle siparişler verilecek olup dört günlük süreç kargo 
aşaması, iki günlük süreç donanımın kurulması ve test aşaması, üç günlük süreç ise çıka-
bilecek hataların giderilmesi için bir takvim oluşturulmuştur. 



(1) KILIÇ A.Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 199, s.8-10, 2018, 24.10.2021

(2) KÖK. F., Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 3(2): 83-94, 2020, 27.10.2021, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1108568

(3) İNCE A.,Yangın Yerindeki Tehlikeler, İtfaiye 110 Dergisi Yıl:4 Sayı:16, 1998, 
12.12.2021, http://abdurrahmanince.net/yyt.pdf

(4) Milliyet Gazetesi, Doğal Afetler Nelerdir? Doğal Afetler Nasıl Ortaya Çıkıyor?, 2020, 
09.04.2022, https://www.milliyet.com.tr/egitim/dogal-afetler-nelerdir-dogal-afetler-na-
sil-ortaya-cikiyor-6257174

(5) Yanmaz Kablo Ne Kadar Sıcağa Dayanır?, 2019, 24.05.2022, https://www.starakim.
com/yanmaz-kablo-halojen-free-nedir

(6) KAPANCI H., BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ BAGLAMINDA KAÇIS 
YOLLARININ RİSK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK ÇALISMA, 2006, 18.05.2022, htt-
ps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=qj6jXcuNbtMee0ZqVlUiWA&-
no=R3Tx0mBBDJctw9yHhEReUw

-12-

                  10. Kaynakça:


