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                1)Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  Yangınlar, önceden tahmin edilemedikleri, saniyeler içinde hızla yayıldıkları ve birkaç 

dakika içinde yaşam alanını kolayca yok edecek güce sahip olmaları sebebiyle, evdeki 

herkesin hayatını tehlikeye atan felaketlerin başını çekiyor. 

  Yangınlar, genelde ihmal ve unutkanlık sonucu ortaya çıkar ve yangın söndürme tüpü 

bulunmaması nedeniyle kontrol altına alınamaz. Yangınları önlemenin en kolay yolu 

yangına sebep olabilecek kaynakları ortadan kaldırmak veya kontrol altına almaktır. 

Tasarladığımız sistem, doğal gaz sisteminde ısınma için döşenen borularda gezinen suyu 

eşanjör yardımıyla soğutacak. Suyun basıncını arttırmak için koyduğumuz pompalardan 

geçen su, her odada bulunan peteklere monte edilen borular ile odanın tavanına yerleştirilen 

fıskiye sisteminden yangına ulaşacaktır. Bütün sistem arduino ile organize edilecektir. Servo 

motor, eşanjöre giden doğalgazı kesecektir. Her odayı birden fazla gaz sensörüyle kontrol 

altına aldık. Böylece yangının başladığı bölüme acil otomatik müdahale gerçekleşecektir. 
 

                2)Proje Durumunun Tanımlanması 

  Kombi sistemleri ile çalışan evler, iş yerleri, hastane vs. işletmelerde çıkan yangın insan 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kişiler ve işletme sahipleri can ve mal kayıplarının olması 

mevcut düzenlerini olumsuz etkilemektedir. 

  Yangın esnasında yangına müdahale konusunda ülkemizde bilinçsiz insan sayısı oldukça 

fazladır. 

  Kombi kullanılan her yerde duman ve yangın söndürme sistemi bulunmakta fakat mevcut 

yangın söndürme sisteminde hızlı ve isabetli müdahale konusunda yetersizdir.  

  Bizim yöntemimiz ile maliyet azaltılıp her odaya hızlı bir şekilde müdahale edilecek ve 

kullanım kolaylığı sağlanacaktır. 

   Her odaya döşenecek sistemimiz ile isabetli ve hızlı müdahale edilmiş olunacaktır. Ayrıca 

kişiye gerek olmadan otomatik olarak anında müdahale edilmiş olunacak ve yangın 
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büyümeden hızlı bir şekilde kontrol altına alınması sağlanacaktır. 

 

  Var olan sistemlerde binanın yapım aşamasında yangın söndürme sistemi sadece mutfaklara 

ve kombinin kurulduğu yerlere yapılır. Bu durumda yangın farklı bir odada çıktığında yangına 

müdahale edilememesinden kaynaklı olarak yangın büyüyecektir. Yangının büyümesi 

söndürme işleminde yangın söndürme sisteminin müdahalesini yetersiz kılmaktadır. 

  Normal sistem mevcut su tesisatından suyu aldığı için suyun aparata ulaşması için geçen 

sürede yangın büyüyecektir. Her odada su tesisatı bulunmadığından dolayı bütün odalardaki 

yangın otomatik olarak kontrol altına alınmayacaktır. 

        

        Şekil1: İkinci Aşamada Suyun Soğutulmasını    Şekil2: Prototipin Yapım Aşaması 

      Sağlayacak Endotermik Tuz Tercihi İçin  

     Gerekli Deneysel Çalışmalar 

 

                 3)Çözüm 

• Sistemimiz her odaya döşenecektir. 

• Su tesisatından değil peteklerden su aktarımı sağlanacaktır.  

• Kişiye gerek kalmadan otomatik olarak sistem kendiliğinden tehlike anında devreye 

girecektir. 

• Projemiz kombi sistemine bir kez uyarlanacak, tekrar yangın sistemi döşememize 

gerek olmayacak ve maliyet düşecektir. Mevcut bulunan evlere, işletmelere vs. düşük 

maliyetle uygulanabilir, insan gücüne gerek kalmadan (Elektrik kontağı, yanıcı sıvılar, 

tüp ya da doğal gaz hattındaki kaçaklar vs. yollarla çıkan yangınlarda) sistem kendisi 

müdahale ederek itfaiye gelmeden acil müdahale sağlamış olacaktır. Hatta akıllı ev 

sistemleriyle otomatik olarak 112 acil çağrı merkezi devremiz tarafından otonom 

şekilde aranarak yangın durumunun bildirisi sağlanacaktır. 
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Şekil3: Prototipin Teknik Çizimi 
 

 

                

                4)Yöntem 

 
Şekil4: Prototipin Dış Açıdan 3D Görüntüsü                Şekil5: Prototipin İç Açıdan 3D 

Görüntüsü 

 

 

Herhangi bir yangın anında MQ-7 yangınlarda ilk yayılan gazlardan olan 

karbonmonoksit (CO) gazını algılamaktadır. Böylece devremiz ilk önce 

mg995 servo motorlar ile elektrik ve doğalgazı durdurmaktadır. Devremiz 

elektrik tesisatından özerk olan 3s lipo batarya ile çalıştığı için elektrik 

kesintisi devremizi etkilemeyecektir. 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                                     

Yangın halinin uzaması göz önüne alınarak olası duman 

zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla pencerelerin açılması 

mg995 servo motor aracılığıyla sağlanacaktır. Ayrıca 112 acil çağrı 

merkezine otomatik olarak yangın durumunun bildirisi yapılacak, 

böylelikle gerekli tıbbi takviyeler hızlıca sağlanacaktır. 
 

 

 

Şekil7: 2. Aşama 
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Soğutma işlemi iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk 

olarak, sistem yangın çıktığı zaman eşanjöre doğal gaz 

gidişini durdurduktan sonra 12 gramlık karbondioksit 

(CO₂) tüplerindeki gazı eşanjöre beşer saniye aralıkla 

boşaltacaktır; bu, eşanjörü ve onun içinden geçen suyu 

soğutacaktır. 

İkinci aşamada KNO3 (Potasyum Nitrat) tuzu, yangın 

anında suyun geçeceği borulara yerleştirilecek. 

 

Yangın anında kombinin içindeki devridaim motoru, 

gücünü özerk bataryamızdan almaktadır. 5V rölenin 

kontrolünü yaptığı devridaim motoru, suyu iletmeye 

devam edecektir. Kombiden çıkan su, vanasını mg995 servo motorun kontrol ettiği yere 

gelecektir. Burada vana akış yönünü servo motor ile değiştirip suyun tavana doğru gitmesini 

sağlayacaktır. Vanadan sonra suyun yukarıya daha tazyikli gitmesi için kontrolünü yine 5V 

rölenin sağladığı bir su pompası bulunmaktadır. Daha sonra borular aracılığıyla tavana gelen 

suyun yine bir pompadan geçerek basıncı artmaktadır. 

 

 

Devrede bulunan özelleşmiş yangın 

algılama sistemiyle yangının çıktığı yerde 

aktif olan MQ-7 gaz sensörlerinden gazı 

algılayan sensörün yanında bulunan 

kontrolünü mg995 servo motorun yaptığı 

yangın fıskiyesi devreye girip yangının 

olduğu bölgede çalışarak yangını tam 

isabet alan fıskiyeler ile hızlı ve anında     

söndürecektir. Ayrıca karbonmonoksit 

(CO) sensörleri yangını algıladığı anda evde yaşayan canlıları yangından haberdar etmek 

için ledler yanıp sönecek ve buzzerdan sesli uyaran gönderilecek. 

 

 

Devremizdeki tüm elektronik malzemeler, arduino mega’ya bağlanmış olup yazılımını bizim 

yazdığımız kodlarla başarılı bir şekilde çalışmaktadır. 
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       Şekil10: Projemizin Akış Şeması 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                Şekil11: Projemizin Elektronik Bağlantı Şeması 
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                5)Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
• Geliştirdiğimiz sistemin yenilikçi tarafı peteklerde bulunan suyu tüm odalara en hızlı 

biçimde odanın hangi bölümünde yangın çıkmış ise direkt oraya müdahale ederek 

yangını hızlı ve isabetli bir şekilde söndürmektedir. Fakat diğer yangın söndürme 

mekanizmalarında suyun tesisattan alınmasından kaynaklı olarak suyun yangına 

ulaşma süresi artmakta ve tek bir odayı hedef alıp yavaş bir şekilde söndürmeye 

çalışmaktadır. 

• Projemiz 112 acil çağrı merkezini bilgilendirip gerekli tıbbi ve olası büyük yangınlar 

için itfaiye desteğini hızlıca sağlayacaktır. 

• Ülkemizde kombi sistemi bulunan ev, işyeri, işletme vb. tüm binalara kurularak çıkan 

yangınlarda milletimizin mal ve can kaybını en aza düşürecektir. 

 

 

                6)Uygulanabilirlik 

• Bizim sistemimiz ile ekstra bir yangın sistemine gerek duyulmayacak, özellikle yeni 

yapılan siteler, binalar, devletin yaptırdığı büyük projelere uyarlanarak tekrar yangın 

sistemi döşememize gerek duyulmayacak ve maliyet düşecektir. 

• Projemiz evlere uygulanırken sistemimizin enerji kaynağı güneş panelleriyle fazlasıyla 

karşılanacaktır. Böylelikle mali boyutun düşürülmesi sağlanacaktır. 

• Projemiz kombi sistemi bulunan tüm bina ve işletmelere uyarlanabilmektedir. 

• Projemizdeki peteklerden gelecek su aksi takdirde istenilen sıcaklıkta olmazsa ikinci 

planda olan potasyum nitrat tuzu (KNO3) ve oksijen gazı (O₂) devreye girecektir. 

• Mersin Üniversitesi fizik bölümü öğretim görevlileri ve itfaiye bölümündeki yetkililer 

ile gerekli görüşmeler yapıldı. Tavsiyeler verilip hayata geçirilmesi için desteklendi. 
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                7)Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlanması 

            
            Şekil12: Proje Zaman Planlama Çizelgesi 

       

 

 Şekil13: Tahmini Maliyet Tablosu 

                 

 

                 

 

                8)Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  
• Projemiz yeni sitelere, iş yerlerine, okullara, hastanelere yani kombi sistemi bulunan 

tüm işletmelere uyarlanıp kullanılabilir. 

• Yangın hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan, yangın anında panik atak gibi 

durumlarda kalan yangın mağdurlarımıza yardımda bulunup tamamen otonom bu proje 

ile el uzatmaktayız. 
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                9)Riskler 
• Suyun eşanjör yardımıyla istenilen sıcaklığa düşürülmemesi durumunda B planı olarak 

yaptığımız deneysel analizler sonucunda suyun sıcaklığını en verimli şekilde 

düşürdüğünü tespit ettiğimiz potasyum nitrat (KNO3) tuzu ve oksijen gazı (O₂) ikinci 

planda kullanılacaktır. 

• Karbonmonoksit (CO) sensörleri ile yangın daha başlangıç aşamasındayken gelen 

sinyaller değerlendirilip sinyallerin normalin üzerine çıkması durumunda ana panele 

veri gönderilerek 112 acil çağrı arama merkezi otomatik olarak bilgilendirilmektedir. 

Böylelikle itfaiye destekli söndürme takviyeleri yangın boyutunun kontrol dışına 

çıkacak kadar çok yüksek olduğu durumlarda müdahale için erkenden bilgilendirilmiş 

olacaktır. 112 acil çağrı merkezi ile irtibatın olası insan yaralanmalarına gerekli tıbbi 

müdahalenin erken ulaşmasını da sağlayacaktır.  

 

Faaliyet Yeri 
Tehlike 

Kaynağı 
Tehlike Risk İhtimal Şiddet 

Risk 

Skoru 

Binalar,işletmeler,iş 

yerleri vb. 

Suyun 
sıcaklığına 

bağlı olarak 

eşanjörün 
yeterli 

olmaması 

Kombinin 

yeterince 

sıcaklıkta 
olmaması 

Eğer odada 

bir canlı 

varsa 
fıskiyelerden 

dökülen su 

canlıya zarar 
verebilir. 
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  Şekil14: Risk Analiz Tablosu 
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