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1. Proje Özeti
İzmirde yakın zamanda olan büyük depremden sonra herkesin doğal afetlere bakış açısı
her büyük depremden sonra olduğu gibi değişti ve bu da aslında projemizin çıkış noktası oldu.
Projeyi
oluştururken,
Maker
kulübünde,
takım
arkadaşlarımla yaşadığımız deprem anını, öncesini ve
sonrasını düşündük. Deprem meydana geldiğinde pandemi
dönemiydi ve okulumuzda sadece lise son ve hazırlık
öğrencileri ders alıyordu. Diğer arkadaşlarımız ise farklı
yerlerde depremi yaşamıştı. Bu bize çok farklı bir gözlem
imkanı yarattı. İlk önce bir beyin fırtınası oluşturduk ve
sonrasında problemlerden en göze çarpan “plan ve afet
bölgesinden planlı çıkışlar” alt başlığıyla ilgili odaklanmaya
başladık. Bunun nedeni, deprem başta olmak üzere tüm afetlerde hayat kurtaran sakin ve planlı
olmaktır. Fakat deprem anında tüm depremi yaşayan insanlarla yaptığımız konuşmalarda planlı
ve sakin olmayı başarabilmiş kişilerin sayısının az olduğunu gördük. Deprem anında gözlenen
can kayıplarının da buna bağlı olduğunu, okulumuz öğretmenleri ve okulumuz idari
yöneticilerine danışarak öğrendik.
Projemizin temel amacı, doğal afet anında insanların okul, otel, hastane, havaalanı gibi
büyük yapıların içinde panik olmamalarını sağlamak ve afet sonrası kaosu önlemektir.
Planlanan proje ve denetim sistemimizle bu büyük afetlerdeki insan hata faktörünü en aza
indirmeyi amaçlıyoruz. Afet anında insanlar tarafından değil, teknoloji tarafından yönetilen bir
proje geliştirdik. Günümüzde bu süreç, görevli insanlar tarafından yönetilmektedir ama afet
anında bu insanların da paniğe kapılma olasılıkları vardır. Bu alanda kullanılan teknolojik
araçlarlar ile yaptığımız araştırmalarda ise sadece stabil ses veya sadece ışıklı uyarı sistemleri
vardır ve efektif kullanılmaktadır.

2. Problem/Sorun:
Projemiz, günümüzde doğal afetler anında insan yönetiminde bulunan süreç yönetimi,
afetten tahliye ve kaçış görevlerini teknolojinin yönetimine almaktadır. Yaşadığımız İzmir
depremi sonrası olan gözlemlerimiz, ayrıca bu gözlemimizi
doğrulayan araştırmalar afet yönetim ekiplerinin de çoğunlukla
sakinliklerini koruyamadığını ve planlama süreçlerinin zamana
dayalı ve programlı olmadığını gösterdi. Bu araştırmalardan
birisi Kırıkkale Üniversitesi Mühendis Fakültesinin
araştırmasıdır. Oysaki afetin oluş anına göre binalardaki yaşam
döngüsünün değerlendirilmesi ve zaman planının buna bağlı
olarak yapılması gerekir. Bu durum okullar ve eğitim açısından
çok önemlidir.
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Yakın bir zamanda atlattığımız İzmir depreminde de görüldüğü üzere, maalesef toplum
olarak gelecekteki olası depremlere hem mental hem de bina güvenlikleri olarak hazır değiliz.
Okullarda her ne
kadar sürekli
olarak eğitim
verilse de
,insanların bu
eğitimleri ciddiye
alması ve afet
anında da herkesin
kendine göre
hareket etmemesi
çok önemlidir. Bu
sağlanamazsa
normalde olması
gerekenden çok
daha fazla insan mağdur olacak ve zarar görecektir. Yapılan araştırma ve gözlemler gösteriyor ki
bu konuda maalesef ülkemizde ve dünyada düzensizlik söz konusudur. Afet anında İnsan
yönetimi ancak depreme sürekli hazır olan Japonya gibi ülkelerde başarılı olacak uygulamalardır.
Örneğin, Japonya’da 7 şiddette olan Mart 2021 Miyagi depreminde kimse hayatını kaybetmez
iken Türkiye’de gerçekleşen 6.9 şiddetindeki 2020 İzmir depreminde maalesef 109 vatandaşımız
hayatını kaybetti.

3. Çözüm:
Çözümümüz, afet olduğu anda yönetimin büyük kısmını teknolojiye bırakmaktır. Bir yapı
içinde gerekli olan tüm bölümlerde küçük veya büyük boyutlu ekranlar üzerinde, yazılım
yardımıyla insanları yönlendirilen animasyonlar oluşturmak, insanların binalardan düzgün bir
şekilde tahliye olmaları için yol göstermek ve son olarak afet bitiminde yöneticilere ve ilk
yardım uzmanlarına, afetten etkilenen kişiler ile ilgili bilgi vermektir.
Çözüm önerimizin ilk kısmı, binalara yapacağımız donanımsal kurulumlardır. Bu
donanımlar bize afetin türü ve işleyeceğimiz algoritma protokolü için tetikleme bilgisi
vereceklerdir. Gerçekleşen afetin tespiti elektronik araçlar, sensörler ve kurum yöneticilerinin
bilgilendirme ile saptanır. Geliştirilen yazılım, afetin türüne göre (yangın,deprem,sel,saldırı)
anında devreye girerek, hem işitsel hem de görsel olarak afet anında ne yapılması gerektiği
hakkında ekranlar üzerinden talimat vermeye başlar. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini
gösterecek animasyonlar ile birlikte sesli talimatlar bunu pekiştirilecektir.
Bu animasyonlar projenin ikinci önemli kısmını oluşturmaktadır. Bir okul için örnek
verirsek, sınıflara yerleştirilecek ekranlarda, koridorlarda bulunan ekranlarda gerçekleşen afet
türüne göre çıkacak olan animasyonlar insan faktörünü en aza indirerek, tüm önemli yönetim

5

sürecini teknolojiye bırakmaktadır. Yaptığımız animasyonlar ,farklı türdeki afetler için farklı
animasyonlar olacaktır. Bu da çok önemli bir sorunu çözmektedir. Afet anlarında ışıklı
tabelalarda sadece belirli afetler için yapılan düzenleme yeterli değildir. Bizim çözümümüz
sayesinde bir yangın 3. katta ise farklı yönlendirme, 2.katta ise farklı yönlendirme, deprem
anında farklı yönlendirme, saldırı anlarında farklı yönlendirmeler ve algoritmalar sunmaktadır.
İstenilen zamanda tahliye protokolleri, deprem sonrası,
yangın sırasında binayı boşaltmanın uygun olduğu zaman ya da
herhangi bir istenilen anda, devreye girer. Burada en önemli
unsur, afet türü ve zaman bilgisidir. Çünkü binanın farklı
bölümleri farklı zaman aralıklarında kullanılıyor olabilir. Binadaki
insanların nerede bulunduğunu daha önceden yapılmış planlara (o
zamanda hangi sınıflarda kaç kişi olduğu gibi), o an yöneticilerin
yazılım üzerine girdiği bilgilerle ve binada bulunan kameralar ya
da sensörler ile saptanır. Bu bilgiye göre daha önce yazılmış
durum senaryosu algoritması devreye girer; binadaki ekranlar ve
diğer bilgi aktarma yolları, ışıklar sesler ve yöne göre farklı
renkteki LED’ler bu plan için devreye sokulur. Oluşturulan
algoritma herkesin en güvenli yoldan en yakınındaki çıkışa veya
istenilen yere gitmesi için bir yol bulur. Bu yol, farklı renkte
LED’ler tarafından aydınlatılır ve insanların telefonlarındaki
uygulamadan da bu yolun takip edilmesi sağlanır, bir yandan da
sesli talimatlar ile desteklenir. Bu sayede belirli bir düzen elde
edilmiş olur; hiç zaman kaybetmeden insanların bir yerde toplanıp
çıkışları kapaması önlenerek istenilen sağlanır.
Projemizin son bölüm olarak, cep telefonu uygulamaları
üzerinden olası zaman içindeki birey sayısını, çıkan kişilerin
sayısını ve olası yardım bekleyen kişiler ile ilgili kurtarma ekipleri ve yöneticilere bilgi verir.

4. Yöntem:
A. Aşama Doğal Afetin Tespiti:
Programın ilk aşamasında MQ2 Gas/Smoke Sensor duman sensörleri ile yangın;
MPU6050 6-Axis Gyro and Tilt Sensor hareket ve ses sensörleri ile deprem algılaması yapmayı
hedeflemekteyiz. Diğer afet durumları ise manuel olarak yöneticiler tarafından aktive
edilebilecektir. Bunun için prototip çalışmamızda arduino chipset kullanacağız. Binanın farklı
noktalarına bağlanan yüksek duyarlı titreşim sensörleri ve ses ile deprem oluş anını algılamayı
hedefliyoruz. Yangının algılanması için ise duman sensörleri kullanmayı planlıyoruz. Bunun iki
durum dışındaki sel ve diğer afet durumları için de yöneticilerin cep telefonundan
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yönetilebilecek bir sistem üretmeyi istiyoruz. Yönetici yazılımı Flutter hibrit mobil uygulama
geliştirme editörü ve dart kodlama dili üzerinde geliştirilecektir.

B. Aşama Afet Anı:
İkinci aşama olarak yazılım, afet oluş zamanını düzgün planlama yapmak maksadıyla
sistem saatinden tespit edecektir. Bu sayede saat ve afet türüne göre uygun kayıtlı animasyonlar
ve algoritma uygulama ekranında ve panellerde gözükecektir. Her bir ekran Android veya İOS
yazılım sistemi üzerinde çalışabilecek ve uygulama yüklendiği anda hangi cihazın ID si olduğu
bilinecektir. Veritabanından zaman sıralamasına göre alınacak ID
bilgisi animasyon zamanını ve türünü belirleyecektir. Veritabanı
olarak Firebase kullanılması hedeflenmektedir. Her bir afet anı için
yapılan farklı animasyonlar Blender uygulaması ile yapılacaktır.
C. Tahliye:
Tahliye anı projemizin önemli bölümlerindendir. Deprem
anında sensörlerden alınan değerler azaldığında devreye girer.
Yangın anında, yangından etkilenmeyen sensörlerden alınan veriler
doğrultusunda bir tahliye algoritması devreye girer. Bu algoritmalar
her bir bölge için en uygun çıkış prosedürleri işletir. Çıkış işlemi
başladığında hem ekranlar üzerinde çıkış için bilgiler yer alır hem de
takip edecekleri renk bilgisi verilir. Sisteme bağlı koridorlarda,
merdivenlerde bulunan farklı renkteki ledler de devreye girer.
Ledlerin farklı renkte olması merdiven ve koridorlarda kalabalık ve
sıkışmayı önlemek adına kişileri farklı noktalara yönlendirmektir.
D. Aşama: Tahliye sonrası :
Sonraki adımda ise tahliye sonrası bireysel cep telefonu
uygulamamız devrede olacaktır. Kişiler kendilerini, dışarıda veya
içeride konumlarıyla birlikte işaretleyebilecektir. Bu sayede olası
insan sayısı ve tahliye edilen insan bilgisi hızlı bir şekilde elde
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edilebilecektir. İçeride kalan kişiler eğer telefonla işlem yapabilecek bilince sahip ise yönetici
telefonu araması için gözükecek ve iletişim kurabilecektir. İçeride olan kişilerin kimlik bilgileri ise
arama kurtarma ekipleri için yönetici uygulamasında görülebilecektir.
Tüm bu süreç kapsamında için Fluter uygulama oluşturucusunu seçmemizin nedeni, hem
Android hem de İOS ile uyumlu olup, iki platformun da üzerine yazılım geliştirebilmemizdir.
Bu sayede hedef kitlemiz için geniş bir platform olanağı yaratmış oluyoruz. Diğer yandan
Firebase veritabanını kullanmamızın nedeni ise sahip olduğu hızıdır. Flutter ile firebase birlikte
çok hızlı çalışabilmektedir. Bu da afet sürecinde zaman kaybını en aza indirmede etkilidir. Son
olarak da animasyonlar için adobe ürünlerini kullanmayı planlıyoruz. Animasyonları uygun
dosyalar ve kendilerine ait ID’ler olarak kaydedeceğiz. Blender’ı seçmemizin sebebi ise
oluşturulan animasyonları en doğru şekilde göstermemizi sağlamasıdır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:
Geliştirdiğimiz “Afet Yönetim Sistemi”, var olan ışıklı işaretçiler ve insanların
yönlendirmesi ile sağlanan afet anı korunma ve tahliye işlemlerini; afet algılama, ekran üzerinde
animasyonlu yönlendirme, zamanlama ve bilgilendirme süreçleri ile planlamaktadır. Bu sistem
bir bütün halinde kapsamlı düşünüldüğünde özgün ve yenilikçidir.
Projemizin en yakın rakibi günümüzde ses ve ışıklı levhalar kullanılan afet anı işaretçi
sistemlerdir. Yaptığımız araştırmalarda ses ile uyarı, görme engelli bireyler için düşünülmüş bir
rakip teknolojidir. Sistem tüm yapısı itibari ile yapılan araştırmalarda örneğine rastlanmamıştır.
Bu sistemin tamamem yerli bir fikir olmasını sağlamaktadır. Hem afet anına hem de afet
sonrasına odaklanıldığı için çok daha kapsamlı bir ürün ortaya sunulmaktadır.

6. Uygulanabilirlik:
Projemiz iki farklı kısımdan oluşacaktır. Binalara yapılacak prototip olan sistem için
Arduino, sensörler, ekranlar ve ışıklar gerekmektedir. Sistem hazırda var olan kurulu olan
ekranları kullanabildiği için bu yönüyle maliyetleri düşürmektedir. Bu yüzden, projemizi
binalara entegre ederken zaten olan sistemlerden yararlanılacağı için gerçekleştirmesi zor
olmayacaktır. Bu entegrasyon sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri ise bina
özelinde çalışmaktır. Her binanın yapısını, insanların bulunduğu yerleri, girişleri ve çıkışları göz
önünde bulundurarak yapılmalıdır. Binada istenilen ışıklandırma veya ekran bulunmaması
durumunda bunların da binaya eklenmesi gerekmektedir.
Projenin uygulama tarafına ise elinde bir telefon ya da bilgisayar bulunduran herkes
uygulamaya erişebilecek şekilde tasarlanmıştır. Proje büyük maliyetleri içermeyen bir çalışmadır.
İstenirse projemiz ticari bir ürüne dönüştürme noktasında da, binalara kurulum ücretli
yapılabilir, uygulama paralı hale getirilebilir, uygulamanın içinde reklam bulundurulabilir veya
kullanıcılardan aylık ücret istenebilir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması:
Proje Tahmini Maliyet Tablosu:
Ürün Adı:

Birim Fiyatı:

Ürün Adedi:

Toplam Fiyatı:

MQ2 Gas/Smoke Sensor

13.08 ₺

(100 m² başına) 4

52.16 ₺

MPU6050 6-Axis Gyro
and Tilt Sensor

9.59 ₺

4

38.24 ₺

1.584,00 ₺

1

1.584,00 ₺

26,76 (1 metre) ₺

(100 m² başına) 20m

535.20 ₺

55.81 ₺

1

55.81 ₺

Samsung Galaxy Tab A7
SM-T500 32 GB 10.4"
RGB Üç Çip İç Mekan
Şerit Led
Arduino Uno

2265.41 ₺

Toplam:

Zaman Tablosu
Proje Başvurusu
Ön Değerlendirme
Raporunun Hazırlanması ve
Alan Taraması
Proje Detaylı Raporunun
Hazırlanması

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül
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Proje Tasarım ve
Algoritmalarının
Oluşturulması
Donanımların Belirlenmesi
ve Hazırlanması
Donanım Konfigürasyonu
ve Yazılım Geliştirme
Test Çalışmaları
Prototip Çalışmaları
Projenin Son Hazırlıkları ve
Tanıtım Çalışmaları
Proje Yönetimi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Doğal afetler sırasında kapalı alanlarda bulunan bireylerin en az karışıklıkla en kısa
yoldan güvenli bölgelere ilerlemesini hedefleyen proje, evlerde küçük çapta kişisel kullanımın
dışında büyük binalar, havaalanları, kütüphaneler, okullar ve benzeri yerlerde kullanılabilir. Aynı
yönde, projenin fikrinin temeli de bu aralıkta bulunan yerlere yönelik bir çözüm oluşturmaktır.
Olası satın alıcı ve hedef kitle, bu binaların yönetici birimleri veya direkt olarak kullanıcılar,
yaşayan kişiler olarak belirtilebilir.

9. Riskler:
Projemiz ne kadar kapsamlı olsa bile yine de olası riskler bulunmaktadır. Bahsedilen
risklere bu örnekler verilebilir:
● İlk olarak, elektronik parçalar, kurulumunda yaşanan bir arıza nedeniyle, ya da uzun
kullanım ardından işlevlerini tam olarak yerine getirmeyebilir ve bu yüzden
Arduino’ların bir sene garanti süresi olduğu göz önünde bulundurularak düzenli olarak
kontrol edilmeleri gerekir.
● Aynı zamanda kullanılan sismik sensörler bu kontroller sırasında yanlış alarmların
olmaması açısından zaman aralıklarıyla kalibre edilmelidir. Bir elektrik kesintisi olması
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durumunda sistemin etkilenmemesi adına kendi elektriğini sağlayan kapalı bir sistem
olarak kullanılması uygundur ve buna bağlı olarak çalışmalar yapılmaktadır.
● Kullanılan ışıklandırmalar fotofobik yada yanıp sönen ışığa karşı aşırı hassas bireyler
düşünülerek düzenlenmelidir. Rahatsız etmeyecek parlaklık ve yanıp sönme aralığı
belirlenmelidir. Aynı zamanda yönergelerin kolayca anlaşılabilmesi için ortamın
aydınlatmasından daha sönük yada aynı tonda olmamalıdır. Sesler de benzer olarak
rahatsız etmeyecek kadar alçak ve kalabalıkta herkesin duyabileceği şekilde yüksek
olmalı.
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