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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Doğal afetlere her insan çeşitli türden tepkiler gösterir, bunların neler olduğunu 
bilmemizin, insanların yaşadığı olayın psikolojik etkilerinden daha çabuk kurtulmasına ve 
uyaranlara doğru tepkiler gösterip davranışlarımızı kontrol altına alarak hayat kurtarmamıza 
yardımı olacaktır. Doğal afetlerde yaşanan can ve mal kayıpları genellikle tahliye ve ihbar 
sistemlerinin senkron olmamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle acil durumlarda çıkış 
noktalarının kapalı kalması, yangın söndürme, alarm ihbar ve koruma sistemlerinin düzenli 
çalışmaması, zehirli ve patlayıcı gazların ortamdan uzaklaştırılamayıp kapalı ortamda 
sıkışması en önemli nedenlerdendir.  

Bu proje ile; meydana gelebilecek afet sürecinde tahliye sistemi devreye girerek 
tahliye noktalarını (Acil çıkış yönlendirme levhaları ve aydınlatmaları, yangın merdiveni 
kapıları, zehirli gaz vakumlama ve tahliye motorları) açık hale getirilir. Sonrasında afete 
maruz kalan kişileri sesli, ışıklı ikaz ve mobil bildirim uyarıları ile kaçış noktalarına 
yönlendirir. Yapacağımız çalışmadaki amacımız, iot teknolojisini kullanarak acil eylem 
planına uygun şekilde olayı tam zamanında kişilere ihbar ederek doğru yönlendirmeleri 
sağlamaktır. İnsanların telaş, heyecan, korku duygularına kapılıp hata yapmalarını 
engelleyerek davranışlarını kontrol altına alacak bir sistem kurup, senkronize ve en güvenli 
şekilde tahliye edilmelerini sağlamaktır. 

       Resim1:Afet anında kaçış senaryosu                               Resim2:Kaçış yönlendirme 
 
2. Problem/Sorun: 

          Binaların genelde tahliye çıkışlarının hırsızlık sebebiyle kilitli tutulması, 
yaşanan doğal afet ve yangın sırasında insanların zehirli gazlarla zehirlenmesi veya 
boğulması ayrıca yanıcı gazların sıkışarak patlamaya neden olması, insanların afet anında 
telaşa kapılıp pencere ve balkonlardan atlaması, yanlış yönlendirmelerle zaman kaybetmesi, 
tanımadıkları binalarda tahliye çıkışlarını bulamaması.  
  

 
                                                         Resim 3: Kaçış aydınlatma 
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3. Çözüm  

      Sistemimiz  mikrodenetleyici teknolojisi kullanarak geliştirilen uyarı modülü, yangın, 
öncül sarsıntı, su baskını, duman, deprem, gaz kaçağı, durumlarını sensörler ile algılayarak kaçış 
noktalarını açar, aspiratör pervaneleri ile zehirli ve yanıcı gazı baca ile ortamdan uzaklaştırır insanları 
güvenli çıkış noktalarına aydınlatmalı şekilde yönlendirir ve aktif olan alarm modu ile sesli aynı 
zamanda işitme engelli vatandaşlar için ışıklı şekilde ikaz ederek mobil bildirim gönderir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        Yangın Paneli                                             MODEM           MOBIL CİHAZ+UYGULAMA 
 
 

 
 
 
 
 

SEL BASKINI SENSÖRÜ                                                                                                                   IŞIKLI SİREN 
                                                                 NODEMCU ESP8266 
 

 
 
 
 
 
 

  TİTREŞİM SENSÖRÜ 
                                                               GAZ +DUMAN SENSÖRÜ 
 

     TAHLİYE VEYA ÇIKIŞ KAPISI 
 
ZEHİRLİ GAZ TAHLİYE  

 
 
                                                          

Resim 4: Genel prensip şema 
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4. Yöntem 

      Sistemimiz sel baskını, gaz kaçağı, öncül sarsıntı ve yangın anında topladığı analog 
verileri dijital veriye dönüştürdükten sonra iot üzerinde değerlendirip karşılaştırır ve hızlı bir 
şekilde binadakilere uygulama üzerinden bildirim yollayıp aynı zamanda sesli ve ışıklı uyarı 
verir bunun yanı sıra insanların güvenli tahliyesi için ortamdaki varsa zararlı gazları fan yolu 
ile vakumlayarak insanların kaçış noktasına yönlendirir ve tahliye kapılarını otomatik açar. 
 
4.1.1 NodeMCU ESP8266 Mikoişlemci ve Kontrol Modülü  

 
Dahili işlemcisi ile NodeMCU firmware ile ESP8266 WiFi modüllü bir geliştirme 

kartı olduğu için tekrar bir mikro işlemciye ihtiyaç duymadan GPIO, PWM, IIC, 1-wire ve 
ADC bağlantılarını destekler. Üzerinde CP2102 USB - Seri dönüştürücü entegre bulunur. 
Barındırdığı WiFi modülü ile kolayca IOT yani internet şeyleri olarak bilinen cihazlar 
yapmanıza olanak sağlar. HTTP kütüphaneleri sayesinde web istemleri yapabilir veya web 
sunucusu çalıştırabilir. Bu sayede sürekli etkileşim halinde olduğundan internet üzerinden 
bu cihazla iletişime geçebilir, uzaktan bir sistem kontrol edilebilmektedir. Maliyeti az 
olmasından dolayı IoT uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. 

 
                    Resim 5: Nodemcu ESP8266 kontrol kartı 
 

4.1.2 Yangın Alarm Paneli 
 
Yangın alarm sistemleri bir yangın algılama paneline sahiptir. Bu panel, farklı 

algılama elemanlarından oluşmakta olup, bu elemanlar, dеdеktörlеr, butonlar, siren - flaşör 
ve benzerleridir. ... Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonеl ve analog adresli 
olmak üzere iki değişik tipte kurgulanmaktadır. 

 

                                             Resim 6: YAVİS PANELİ 
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4.1.3 Titreşim modülü 
 
Ürünün titreşim anahtarı titreşim yokken kapalıdır. Bu durumda çıkış düşük lojik 

seviyede olup yeşil led ışığı yanmaktadır. Sensör titreşim hissettiğinde ise çıkış yüksek 
lojik seviyeye geçer ve yeşil led ışık söner. 

 

Resim7: Titreşim sensörü 
4.1.4 Duman ve Gaz dedektörleri 

Bu dedektörler, tipik bir yangın göstergesi olan dumanı veya gazı algılayan bir 
cihazdır. Ticari, endüstriyel ve toplu konut dedektörleri yangın alarm sistemine bir sinyal 
yollarken, ev dedektörleri olarak adlandırılan tiptekiler genellikle dedektörün kendisinden 
yerel bir sesli ya da görsel alarm yayarlar. 

Resim 8: Gaz sensörü 
 4.1.5 Sel baskını algılama sensörü 

Su Baskın Dedektörü evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskınını 
başlangıçta hissederek önlem almak amacıyla kullanılır. 9V alkali pil ile beslenir. NA/NK 
kontak çıkışı mevcuttur. Röle çıkışı ile solenoid vanaya kumanda edilerek su kaçağının 
durdurulması sağlanır 
4.2.1 Alarm sireni 

Siren, yüksek sesli bir ses çıkartma cihazıdır. Sivil savunma sirenleri sabit yerlere 
monte edilir ve doğal afetleri veya saldırıları sesli ve ışıklı olarak uyarmak için kullanılır. 

  4.2.2 Blynk Uygulaması 
Blynk: Arduino, Raspery Pi, ESP32, NodeMCU gibi denetleyicilerin internet 

üzerinden kontrol edilmelerini sağlayan iOS ve Android uygulamaları için geliştirilmiş bir 
IoTplatformdur. 

Resim9: Blynk Uygulama Alanları 
 



6 
 
4.2.3 Acil çıkış ve yönlendirme ünitesi 

Acil durumda insanların doğru ve güvenli şekilde ortamı terk etmesini sağlayacak 
ünitedir. Yere gömme veya tavana şerit led maliyet ve verimliliğe göre fosforlu bant da 
kullanılabilir. (Resim10) 

                                   
                                 Resim 10:Aydınlatılmış Kaçış yolu 
 

 
                                                            Resim11: Akış diagramı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Acil durumlarda deveye giren sistemimiz standart alarm ve ihbar sistemlerinden farklı 
olarak akıllı modüllerle otomatik tahliye sistemini devreye alarak zehirli ve patlayıcı gazları 
ortamdan uzaklaştırıp hayat kurtarmakta ayrıca çok önlü bir algılama yapıp farklı afet 
çeşitlerine duyarlı olup kombine bir sistemdir. (yangın, sel baskını, öncül sarsıntılar, gaz 
kaçağı) bunun yanında acil çıkış noktalarını kontrol altına alarak, kişileri alarm ve mobil 
cihaz üzerinden sürekli uyarır. 
 

6. Uygulanabilirlik  

     Amerikalı psikolog Abraham Maslow’un teorisinde açıklandığı üzere ihtiyaçlar 
hiyerarşisi, insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendilerini güvende 
hissetmek istediklerini işaret etmektedir, bu bilimsel çalışma baz alınarak insanların güvenlik 
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik uygulanan her olumlu çalışmanın mutlaka toplum tarafından 
kabul göreceğine inanıyoruz. Piyasada ticareti yapılan çoğu güvenlik sistemlerinin yapısında 
bulunmayan ekipman ve teknolojilerin ticari kaygılarla kısıtlamaları cihazların güvenirliğini 
ve geçerliliğini tartışmalı hale getirmektedir. Ekip olarak biz de bu açığı gözlemledikten 
sonra sektörde çalışan kişilerin yaşadıklarını göz önünde bulundurarak bu problemleri 
çözebilecek ve piyasada olumlu tepki alacağını düşündüğümüz projemizin çalışma alanına 
dahil ettik. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALİYET TABLOSU 
Sıra Açıklama Miktar Birim Birim Fiyat Toplam 

1 Yangın Algılama Paneli 1 Adet 3000 TL 3000 TL 
2 Nodemcu ESP 8266 2 Adet 50 TL 100 TL 
3 Titreşim Sensörü 2 Adet 50 TL 100 TL 
4 Gaz Algılama Sensörü 2 Adet 50 TL 100 TL 
5 Sıvı Algılama Sensörü 2 Adet 50 TL 100 TL 
6 Minyatür Çalışma Seti 1 Adet 500 TL 500 TL 
7 Modem 1 Adet 250 TL 250 TL 
8 PCB ve Elektronik Elemanlar 1 Adet 500 TL 500 TL 
9 Sarf Malzeme (Asit, PCB 

kalemi PNP Kağıt vb.) 
1 Adet 100 TL 100 TL 

10 Gaz tahliye Fan’ı 2 Adet 100 TL 200 TL 
Genel Toplam 4950 TL 

 
ZAMAN PLANLAMA TABLOSU 

    1.HAFTA      MALZEME TEMİNİ VE HAZIRLIK 
2. HAFTA      KURULUM VE MONTAJ 
3. HAFTA      MONTAJ VE DEVREYE ALMA 
4. HAFTA      PCB OLUŞTURMA, YAZILIM VE ALGORİTMA 
5. HAFTA      TEST VE SON KONTROL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Toplu yaşam alanlarının tümünde; hastane, okul, oteller, tüm devlet daireleri, 
plazalar, rezidanslar, apartmanlar, restoranlar, alışveriş merkezleri, tiyatro ve sinemalar… 
gibi insanların bir arada fazla bulundukları tüm mekanlara entegre edilerek afet anında can 
ve mal kayıplarını önemli ölçüde azaltacağına inanıyoruz. 
  

9. Riskler 

         Kapı ve menteşelerin sisteme uyumsuzluğu sorun yaşatabilir ayrıca duman ve gaz 
tahliyesi için borulama sistemleri binada yeniden tadilat gerektirir bu da ek bir maliyet 
olacaktır 

         Fiziksel ve görme engelli vatandaşlarımız için projemizden öte daha fazla tedbirler 
alınması gerekir sadece işitme engelliler için ışıklı uyarı düşünüldü. 
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