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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Günümüzde özellikle büyük şehirlerde apartman ve yüksek katlı iş merkezlerinin sayısı her 

geçen gün artmaktadır. Yeni yapılan çok yüksek binaların bazılarında yangın güvenlik sistemleri 

bulunmaktadır. Ancak daha önceden yapılan yapılarda güvenlik önlemi bulunmamakta veya 

yetersiz olmaktadır. Bu durum maalesef çok acı sonuçlar doğurmaktadır. Yangın anında insanlar 

panikle binaların cam veya balkonlarından sarkmaktadır. Bu insanlardan bazıları yangında 

zehirlenerek, yanarak veya yüksekten düşerek hayatını kaybetmektedir.  Projemizde amacımız 

yangın anında kapalı alanlarda mahsur kalan insanları itfaiye gelene kadar koruyabilecek, onları 

hayatta tutabilecek bir yangın güvenlik sistemi tasarlamaktır. Sistemimiz evlere, okullara veya 

iş yerlerine kolayca monte edilebilecek, kullanılmadığında katlanarak duvarda asılı duracak bir 

yapıdadır. Yangın anında açılarak kabin şeklini alacak ve kişileri yangının tüm etkilerinden 

koruyacaktır. Kabin dış yalıtımı, sağlamlığı ve içindeki kişilerin hayatta kalması düşünülerek 

tasarlanmıştır.   

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yangın tehlikesi insanların barındığı tüm ortamlarda meydana gelebilmektedir. Yangına, ev 

yapım hataları, evdeki potansiyel enerji ve yanıcı maddeler neden olmaktadır. Evlerdeki sobalar 

veya hatalı döşenmiş elektrik tesisatı yangına sebep olabilmektedir. ABD yangın 

mühendislerinin gözlemlerine dayanarak saptadıkları genel bir teze göre yangın çoğunlukla 

konutun içinde bulunan eşyadan başlamaktadır.[1] 

Günümüzde yangınları önlemek ve yangınlardan korunmak için birçok sistem olsa da 

yangında kapalı kalan insanları tam olarak koruyamamaktadır. Özellikle yüksek katlı 

apartmanlarda yaşayan insanlar yangın anında genellikle evlerinin / işyerlerinin pencere ve 

balkonlarına çıkarak hayatta kalmaya çalışmaktadır. Ancak bu durumda da bazı insanlar 

yüksekten düşerek ölmektedir. 2020 yılında Mersin’de yaşanan feci olayda bir apartmanın 

8.katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan bir kadın aşağı düşerek hayatını 

kaybetmiştir [2].   

Şekil 1 - (a)                                                       Şekil 1 -(b) 

Şekil 1(a), (b) : Mersin’de yangından kaçmak için balkondan sarkan kadın.  

 

2021 yılında ise İstanbul’da çıkan yangınlarda kişiler dakikalarca balkonda asılı kalmış ve 

en sonunda aşağı atlayarak yaralanmış veya ölmüşlerdir [3],[4].  
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Şekil 2:  (a)                                                              Şekil 2 -(b) 

Şekil 2 (a),(b) :İstanbul’da çıkan yangınlarda balkondan sarkan, atlayan kişilere ait gazete 

haberleri ekran görüntüleri 

Tüm bu haberlerin ortak noktası yangın anında insanların panikle korunabilecek bir ortam 

arayışı içinde oldukları, bunun için de balkonlar, pencereler gibi riskli bölgeleri tercih ederek 

başka bir riskle karşılaştıklarıdır. Bu problemden yola çıkarak insanların yangın anında kolay 

erişilebilecekleri ve insanları güvende tutacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu fark ettik.  

Yaptığımız araştırmalar sonucu yangınları söndürmek ya da kaçınmak için birçok yol 

olduğunu gördük. Bunlardan en çok dikkat çekenlerinden biri yabancı bir firmanın geliştirdiği 

ampul ürünlerdir. Ampul içerisindeki sıvının sıcaklığı belli bir noktaya gelinceye kadar sistem 

herhangi bir tepki vermez, ancak yeterli sıcaklığa ulaştığında ampul parçalanarak içerisindeki ısı 

emici kimyasalı bırakır. Bu sayede bir kapsül 8m3’lik alanı hızlıca söndürebilir [5]. Bir başka 

etkileyici yöntem ise yine yabancı bir firmanın geliştirdiği kaçış çantalarıdır. Yüksek binalarda 

herhangi bir acil durumda sizi güvenli bir şekilde yere indirmek için tasarlanan bu çantalar 

önceden duvara sabitlenmiş kanca sistemine takıldığında aparatları giyen kişinin zarar 

görmeyeceği şekilde kişiyi zemin kata ulaştırabilmektedir [6]. Bu sistemlerin hepsinin kendine 

ait zayıf noktaları bulunmaktadır. Yangını söndüren ampul ürünler yangın olmadığı durumlarda 

darbe ile kırılarak sorun oluşturabilir veya yangın anında rüzgârın etkisiyle yeteri kadar 

yayılamayabilir. Acil kaçış çantalarının bağlı olduğu duvarlar ise yıkılabilir ve kapalı alanlarda 

insanlara yardımcı olamadığı durumlar olabilir. En yaygın kullanılan sistem yangın söndürme 

tüpleridir. Bu tüpler insan sağlığı için çok az miktarda tehdit oluşturmalarına rağmen etraftaki 

elektronik cihazlara zarar vermekte ve kısa devrelere sebep olmaktadır. Bizim projemiz yangını 

bireysel olarak söndürmenin zor olmasından dolayı yangını söndürmek yerine kazazedeyi 

koruma amaçlıdır. Ayrıca sistemin ihtiyaç anında açılacak şekilde tasarlanmış olması, can 

güvenliğinin yanı sıra değerli eşyaların korunmasının sağlanması diğer özgün faktörlerdir. 

Ayrıca çeşitli geliştirmelerle diğer doğal afetlerde de etkili şekilde kullanılabilir.  

 

3. Çözüm  

 Yangın anında kapalı alanda mahsur kalan insanların yangının tüm etkilerinden (ateş, 

sıcaklık, zehirlenme… gibi) korunabilmesi ve itfaiye gelinceye kadar hayatta kalabilmeleri 

gerekmektedir. Bu durumda kalan insanlara yönelik yapılacak sistemin insanların oksijen 

ihtiyacını sağlaması şarttır. Bunun yanında insanları yangın anında ortaya çıkan ısıdan ve üstüne 

yıkılabilecek enkazdan koruması gerekmektedir. Sistemin yangın anında itfaiyeye otomatik 

olarak haber vermesi müdahaleyi hızlandırabilir. Tüm bu özellikleri barındıracak sistemin 

insanlar tarafından tercih edilmesi için de kullanılmadığında fazla yer kaplamayacak özellikte 

olması gerekmektedir.   
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 Bu çerçeve göz önüne alındığında, kullanılmadığında duvara monteli dolap şeklinde 

duracak, yangın anında ise açılarak kurtarıcı bir kabin haline gelecek bir sistem tasarladık. Şekil 

3 de kullanılmadığında duvarda sabit duracak sistemin görseli yer almaktadır.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 3 : Kullanılmadığında duvarda sabit halde bulunan sistem 

 

Sistem açılıp kabin haline gelirken alüminyum cam elyaf maddeden yapılmış perdeler inerek 

zemine sabitlenecektir. Cam elyaf kaplama yanmayan bir yapıya sahiptir ve alüminyum 

kaplaması sayesinde ısıyı geçirmeyecektir. Bu şekilde kişinin / kişilerin hem ısıdan hem de 

alevlerden korunması sağlanacaktır. Şekil 4 de alüminyum cam elyaf görseli yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 : Alüminyum cam elyaf  

 

  Yangın anında sistem içerisinde bulunan elektronik devre sistemi ile yangın 

algılanacak, itfaiyeye haber verilecek ve kişi içine girdiğinde perdeler kapanarak kişiyi 

yangının tüm etkilerinden koruyacaktır. Kabin içerisinde tek yönlü oksijen maskesi sayesinde 

kişinin nefes alması sağlanacaktır. Evlerde veya iş yerlerinde bulunması gereken yangın 

söndürme tüpü yine kabin içinde bulunacak ve bu sayede panik anında insanların bu araçlara 

ulaşımı kolaylaştırılacaktır. Şekil 5 de yangın anında aktif halde bulunan sistemin görseli yer 

almaktadır. 
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Şekil 5 : Yangın anında aktif durumda olan sistem 

4. Yöntem 

Mavi Alev Yangın Güvenlik Sistemi’nin tasarımını 3B tasarım uygulaması olan TinkerCad 

ortamında yapıldı. Tasarım yapılırken evlerde veya iş yerlerinde fazla yer işgal etmemesine ve 

ihtiyaç anında açılabilir şekilde olmasına dikkat edildi.  

Yangın sırasında kişinin butona basmasıyla birlikte motorlara bağlı olan alüminyum- cam elyaf 

perdeler açılarak zemine sabitlenecektir. Cam elyaf yanmayan bir yapıya sahiptir ve 

alüminyum kaplaması sayesinde ısıyı geçirmeyecektir.  

Elektronik parçalar kabinin üst bölümünde yer alacaktır. Elektronik devre kartı olarak Arduino 

Uno kullanılacaktır. Buna bağlı olarak MQ-7 gaz sensörü ile ortamdaki karbonmonoksit 

miktarı sürekli olarak ölçülecektir. MQ-7 Karbonmonoksit gazı sensörü 10ppm ve 10.000ppm 

konsanstrasyonlarda karbonmonoksit gazını algılayabilmektedir. Arduino Uno geliştirme kartı 

ile uyumlu çalışmasından dolayı tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 : MQ7 Gaz Sensörü  

 

Sistemde ortam sıcaklığını sürekli olarak ölçebilmek için DHT11 sıcaklık sensörü 

kullanılacaktır. Arduino Uno geliştirme kartı ile uyumlu çalışmasından dolayı tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7 : DHT11 sıcaklık sensörü 
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Sensörler tarafından ölçülen değerler Arduino Uno tarafından kontrol edilecek ve değerler 

tehlikeli hale geldiğinde sistemdeki buzzer alarm vermeye başlayacaktır. Aynı zamanda GSM 

modülü ve buna bağlı olarak kullanılacak bir SIM kart tarafından itfaiyeye haber verecektir. 

GSM modülü olarak Arduino Uno ile uyumlu çalışmasından dolayı SIM900 GSM-GPRS 

Geliştirme Modülü tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

Şekil 8 : Buzzer   Şekil 9 : SIM900 GSM-GPRS Geliştirme Modülü 

 

Yangın anında kişiler dolabın üzerindeki acil durum butonuna bastıklarında sistem aktif hale 

gelecektir.  Butona basılmasıyla birlikte öncelikle üst kapağın açısal olarak hareket edebilmesi 

için sisteme bağlı servo motorlar harekete geçecektir. Üst kapak hareketini tamamladığında 

perdelere bağlı olan DC motorlar çalışmaya başlayacak ve alüminyum cam elyaf perdeler aşağı 

doğru hareket ederek açılacaktır. Ayrıca prototipin taşınabilir olmasını sağlamak için şarj 

edilebilir bir güç kaynağı olan Li-Po pil kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 : Acil Durum Butonu         Şekil 11: DC Motor                  Şekil 12 : Servo Motor  

 

Kabin içinde bir adet tek yönlü gaz maskesi ve bir adet yangın söndürme tüpü bulunacaktır. 

Ayrıca kabin büyüklüğü ve içindeki maske sayısı kullanacak kişi sayısı hesaplanarak önceden 

belirlenecektir. Yangın anında üzerine düşebilecek enkazdan koruyabilmesi için dış kasasının 

sağlam bir malzemeden yapılması gerekmektedir. Bu sebeple gerçek hayatta uygulamada çelik 

kullanılmasına, prototip aşamasında ise 3D yazıcı ile çıktı alınarak dayanıklı bir plastik 

malzeme olan ABS kullanılmasına karar verildi.  

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Dünya çapında yangına karşı korunma amaçlı kullanılan ürünlerin veri analizi yapıldığında 

projemizdeki yenilikçi taraflara sahip bir ürünle karşılaşılmamıştır. Ürünümüzde yangın anında 

kişiyi ve değerli eşyalarını yangından koruyacak bazı sistemler bulunmakla birlikte o anda 

yangın ihbarı yapılabilecek bir mekanizma da bulunmaktadır. Ürün tasarımı yapılırken 

kullanılan malzemeler ve üretim şekli ekolojik ve çevre dostu yöntemlerle tasarlanmıştır. 

Kapladığı alan ve içinde bulunan ilk yardım malzemeleri ile inovatif iyi uygulama örneği 

özelliği taşımaktadır. Farklı doğal afet türlerinden korunma yöntemi olarak entegre 
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edilebilmesi özelliği sayesinde sürdürülebilirliği sağlanmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Mavi Alev Yangın Güvenlik Sistemi yangın anında kapalı alanlarda kalan insanların yangının 

tüm etkilerinden korunmaları için tasarlanmıştır.  Projemizin elektronik devre sistemi kurularak 

uygulanabilir olduğuna karar verilmiştir. Tasarladığımız sistem evlerde veya işyerlerinde en az 

yer kaplayacak ve ihtiyaç halinde açılarak insanların hayatlarını kurtaracak şekilde 

oluşturulmuştur. Panik anında kullanım kolaylığı sağlamak için sistem tasarımı oluşturulurken, 

ergonomiklik ve basitlik ön planda tutulmuştur. Ayrıca sistem montajının kolay olması, ucuz 

olması ve mekanik olarak az parçadan oluşması sebebiyle seri üretime uygundur.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yangın anında kapalı alanda kalan veya evlerinin balkonundan düşerek feci şekilde can veren 

insanların hayatını kurtarmak üzere geliştirdiğimiz sistemin prototipinin tahmini malzeme- 

maliyet tablosu Tablo-1 deki gibidir.  

* Toplam tutar malzemelerin adedine göre ve kur artışına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Malzeme Fiyat 

Arduino Uno  126 TL 

MQ7 Gaz Sensörü 35 TL 

DHT11 Sıcaklık Sensörü 22 TL 

Acil Durum Butonu 30 TL 

DC Motor – 2 adet 9,20 *2 = 18,4 TL 

Servo Motor  24,43 TL 

SIM900 GSM-GPRS Geliştirme Modülü 486 TL 

Buzzer 3 TL 

Lipo pil 125 TL 

1.75 mm ABS Filament 149 TL 

TOPLAM  1018,83 TL 

Tablo 1: Tahmini Maliyet Tablosu 

 

Harcamaların önceliği projenin hayata geçirilebilir olduğu görülene kadar yazılımsal yönde 

harcamalar yapılmış bunun için Arduino Uno, sensörler ve motorlar alınmıştır. Ürünün hayata 

geçirilebilir oluğuna karar verildiğinden üretim aşamasına geçilerek filament alınmıştır.  

Piyasada, aynı amaç doğrultusunda üretilen rekabet oluşturabilecek benzer bir ürün 

bulunmamaktadır. 
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İş Paketleri       

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X     

Proje Sorununun 

Çözümüne Karar 

Verilmesi 

 X X    

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 

  X X   

Sistem Tasarımının 

Belirlenmesi 

  X X X  

Yazılım Çalışmaları   X X X X 

Maliyet Hesaplamaları     X  

Proje Raporunun Yazımı     X X 

 

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  Projemizin hedef kitlesi yangın anında kapalı alanlarda kalarak yangının tüm 

etkilerine maruz kalabilme riski taşıyan tüm bireylerdir. Yeni yapılan yapıların bazılarında 

yangından kaçış merdivenleri veya yetersiz olsa da farklı söndürücü sistemler mevcuttur ancak 

eski yapılarda bu sistemler bulunmamaktadır. Aynı zamanda birçok insan yangın söndürme 

veya korunma sistemi bulunmadığı için çeşitli şekillerde can vermekte veya yaralanmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında günümüzde apartmanlarda yaşayan, iş merkezlerinde çalışan, kamu 

kurumlarında hizmet alan veya hizmet veren, fabrikalarda çalışan tüm insanlar hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

 Proje Hayata Geçirilirken 

Ortaya Çıkabilecek Riskler 

Risk Yönetimi (B Planı) 

1 
Yangın anında sistemin yavaş 

aktif olması 

Daha verimli ve hızlı çalışacak motorlar ve 

elektronik sistemler kullanılabilir.  

2 Sensör hatalarının oluşması Sisteme yedek sensörler yerleştirilebilir. 

3 Bataryanın zarar görmesi  Sigorta kullanılabilir.  

4 

Kullanıcı hatası sonucu oluşacak 

arızalar 

Montaj sırasında kullanıcılara sistemin kullanımı 

ve elektronikler hakkında bilgilendirme çalışmaları 

yapılması. Hazırlanacak kullanım kılavuzu ile bilgi 

verilmesi. 

5 Bütçenin yetersiz kalması Sponsorluk faaliyetleri yürütülebilir.  

 

Tablo 3: Sistemde ve Sistemin Oluşum Sürecinde Oluşabilecek Riskler ve B Planları 
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 Risk Olasılık Etki Puan Sonuç 

1 
Yangın anında sistemin 

yavaş aktif olması 
3 3 9 Orta Risk 

2 Sensör hatalarının oluşması 3 4 12 Yüksek Risk 

3 Bataryanın zarar görmesi  2 4 8 Orta Risk 

4 
Kullanıcı hatası sonucu 

oluşacak arızalar 
1 5 5 Düşük Risk  

 

Tablo 4: Risk Matrisi 
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