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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Akıllı ev otomasyonları gün geçtikçe kendini yenileyip geliştirmektedir. Biz de son 

yıllarda birçok insanın rahatlıkla kullanabileceği kart olan Nodemcu kartını kullandık. Çünkü 

Nodemcu kartı IOT sistemlerinde (Nesnelerin İnterneti) ve bu alanda kullanılacak en uygun 

kartlardan biri olarak düşündük. Evimizde hem güvenliği sağlamamız hem de konforu 

sağlamamız oldukça önemli bir etkendir. Nodemcu geliştirme kartı ile çevre birim 

sensörlerini kontrol edip sisteme istediğimiz şekilde müdahale edebileceğiz. Sıcaklık, nem, 

gaz, hareket, ayarlanabilir ışık, yangın gibi olası durumları hem manuel olarak hem de 

uzaktan wifi üzerinden kontrol etmeyi sağlayacağız. Örneğin; evde açık unutulan ocağı 

düşünelim. Hiç kimse evde yok veya evde sadece ufak çocuklar var, gaz olduğunu fark 

etmeyen çocuklar lamba açma veya çakmak yakma gibi durumlarda ciddi durumlar ortaya 

çıkacaktır (hem can kaybı hem de mal gibi). Biz bu sistemimiz ile gaz sensörü ile gaz 

olduğunu algılatıp, yapacağımız telefon uygulamasına bildirim gelmesini sağlayacağız ve 

böylece telefon üzerinden sisteme müdahalede bulunacağız. Aynı şekilde yangın durumunda 

da yine aynı şekilde müdahale edeceğiz. Veya enerji tasarrufunu sağlamak için 

kullanacağımız herhangi bir cihazın ne kadar süre çalışıp daha sonra durmasını ayarlayıp biz 

dışarı çıksak bile cihaz otomatik olarak işini bitirdikten sonra kendini off konumuna alacaktır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

2.1. Soba Zehirlenmeleri Sonucu Ölümler 

 

 Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum 

yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden 

olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası 

çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana 

gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale 

yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Ülkemiz genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve her yıl özellikle kış 

aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte Ülkemizin hemen her 

bölgesinden çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta ve tüm 

sezon boyunca hemen her gün bu haberleri okumaktayız. Nice ocaklar sönmekte ve aile boyu 

facialar yaşanmaktadır. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat 

kalmaktadır. 

Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol 

açmaktadır. Bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir Alınacak tedbirlerle 

karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir. 

2014 yılından itibaren karbonmonoksit zehirlenme ve ölüm vakalarının 

azaltılması/önlenmesi, güvenilir veri elde edilmesi, İlgili kurum ve kuruluşların görev ve 

sorumlulukların belirlenmesi, yapılacak çeşitli faaliyetlerle halkın farkındalığının artırılması 

amacıyla Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Karadeniz Teknik 

Üniversitesi ile birlikte 81 Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz ile 35 kurum ve kuruluşun görüşleri 

alınarak hazırlanan ve 2015-2019 yıllarını kapsayacak Türkiye Karbonmonoksit 

Zehirlenmesinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı 27.01.2015 tarihinde onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

24.03.2015 tarihinde ise ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla açılış toplantısı 
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yapılmış ve eylem planı uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı rehber 

kitabı hazırlanmıştır. 

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ile ilgili ICD-10 kodları belirlemiştir. Sağlık Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü ile oluşturulan sistemden ICD-10 kodları ile sağlıklı veri 

alınması sağlanmıştır. Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında mevcut durum tespiti ve 

farkındalık anketi 81ilde uygulanmıştır 112 acil ve ilk yardım ekiplerine ve Hastane Acil 

Servis personeline karbonmonoksit zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım konusunda 

eğitim materyalleri hazırlanarak eğiticilerin eğitimi yapılmıştır. Türkiye Karbonmonoksit 

Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı kapsamında çalışmalarımız 2017-

2019 yıllarında da devam edecektir. 

 

2.2. Yangın Sonucu Ölümler 

 

    Yapı ürünlerinin yanma olayı sonucu açığa çıkan gazların insan sağlığı üzerinde olumsuz 

yönde etkileri olduğu bilinmektedir. Genellikle proje mimari tarafından tasarım aşamasında 

belirlenen yapı ürünlerinin doğru seçimi için, proje tasarımcılarının bu konuda bilinçli 

davranması gerekmektedir. Yangınlarda ölüm ve yaralanmaların büyük bir çoğunluğu, 

binanın mimari yangın güvenliği gereklerine uygun olarak tasarlanmamış olmasından 

kaynaklanmaktadır. M.Ö. 1760‟ lı yıllarda yaşamış olan ve işlediği suça göre ceza veren Babil 

Kralı Hammurabi‟nin ünlü yasaları arasında yangınla alakalı öyle bir yasa vardır ki bu o 

dönemlerde dahi yangının ne denli önemli olduğunun ispatıdır aslında. Kanuna göre “Hatalı 

bir yapının çökmesi ve yanması halinde yapı sahibi ölürse, yapıyı yapan mimar, yapı 

sahibinin oğlu ölürse mimarın oğlu öldürülecektir” der. Aslında dünyada tarih boyunca her 

çıkan yangının ardından yangınla mücadele konusu daha fazla önem kazanmış ve bu sayede 

yangın için gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Örneğin 1600 yılında Londra‟da 

meydana gelen büyük Londra yangınından sonra, alınan önlemler yangının çıkmasını 

önlemekten öte daha çok yangının çıktığı yapıda kalmasını ve yakınındaki yapılara sirayet 

etmesini önlemek olmuştur.18.yüzyıldan sonra alınan önlemler ise, insanların yangın anında 

yangından kaçışlarını ve tahliyesini sağlamak şeklinde olmuştur. Kentleşme ve hızlı 

kentleşmelerle birlikte yangın ve yangının yayılımının önlenmesi gibi önemli şehircilik 

problemleri ile karşı karşıya kalınmış ve bu durum bazı temel ilkelerin oluşumunu sağlayarak 

yangın için gerekli önlemlerin kent planlaması aşamasında düşünülmesini sağlamıştır 

Bununla birlikte, yangında oluşan zehirli gazlar, insan vücudunda çeşitli fizyolojik tepkiler 

göstermektedir. Genellikle; oksijeni tüketerek boğulma ile birlikte nefes yollarını tahriş ve 

tahrip etmekte, akciğerleri zedeleyerek kanda, sinir sisteminde ve hücrelerde çeşitli hasara yol 

açabilmektedirler. Yangın sırasında oluşan pek çok gaz vardır. Yangın yerindeki yüksek 

sıcaklık nedeniyle bazı gazların, zehirleme etkisi daha yüksek ürünler oluşturduğu 

bilinmelidir. Dolayısıyla yapı ürünlerinin yanması sonucu açığa çıkan zehirli gazların insan 

sağlığına olumsuz etkileri konusunda mimarları ve ürün üreticilerini bilinçlendirmek, bu 

sayede zehirli gazların oluşumunu engellemek ya da en aza indirgemek amacı ile bu çalışma; 

yapı ürünlerinin seçiminde doğru kararların alınabilmesi ile çevre, insan sağlığı ve ülke 

ekonomisinin zarar görmesinin engellenmesi açısından önemli görülmektedir. Çalışma, tüm 

ürünleri değil; sadece yapı ürünlerinin yanması sonucu verdiği zararın insan ve çevre 

üzerindeki etkisini içermektedir. Bu çalışma ile tasarımcıların ürün seçiminde doğru kararlar 

alması ve ne tür mekânlarda hangi yapı ürünlerini kullanmalarının sağlık açısından doğru 
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olacağı konusunda bilinçlendirilmesi ile sağlıklı doğal ve yapma çevrelerin oluşturulabileceği 

varsayılmaktadır. Araştırma konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürler taranmış, teorik 

temeller oluşturulup istatistikî yorumlar katılarak konu hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi 

yöntemi ile hazırlanmıştır. Yapılan literatür taramasında: “Yangın Yerinde Zehirli Gazlardan 

Doğan Tehlikeler” , “Yangın Yayılımı ve Tehlikeleri” , “Yapı Ürünlerinin İnsan Sağlığına 

Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, “A Study Of 

Occupants‟ Behavior In Industrial/ Commercial Fire Incidents-Case Study” , “Polivinil 

Klorürün Çevreye Etkilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi, Ulusal Yapı Ürünü 

Kongresi ve Sergisi, “Yangın Anında İnsan Davranışı” , "Yapı Ürünlerinin Avrupa Yangına 

Tepki Sınıfları, Konunun Türkiye- Avrupa Genelinde İrdelenmesi ve Ulusal Sınıfların Yeni 

Avrupa Sınıflarına Uyarlanması", “Yüksek Yapılardaki Duman Hareketinin Olumsuz 

Etkilerinin Analizi ve Mimari Tasarıma Yansıtılması” , “Yapıda Ürün Seçimi”, gibi makaleler 

sırası ile incelenmiş ancak yangın anında yapı ürünlerinden açığa çıkan gazların insan 

sağlığına olumsuz etkilerinden bahsedilmemiştir. “Yapı ürünlerinin yanması sırasında çıkan 

duman ve gazın yapı biyolojisi açısından irdelenmesi” adlı makalede ise yazar tarafından 

zehirli gazların oluşturduğu sağlık problemleri incelenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma ile 

yazarın tanımladığı problemin ve probleme ait önerilerinin geliştirilmesine yönelik 

destekleyici araştırmalar yapılarak bilinç ve farkındalığı artırmak amaçlanmıştır. 

 

Yangın Anındaki Ölüm Nedenleri ve İstatistiksel Veriler 

 Yangınlar sonrasında kurtarılamayan insanların yaşları genellikle 6 yaşından küçük ya da 65 

yaşından büyüktür. Bunlarının çoğunun ölüm nedeni yanma değil oksijen azlığıdır. 

Çoğunlukla insan hataları ile ortaya çıkan yangınların çıkış saatleri genellikle sabah 10 ile 

gece 23 arasındadır. Yani bu saat aralıkları genelde insanların uyanık oldukları zaman 

dilimidir. Yangınların çıktığı binalar ise genellikle eski binalardır. Bunun nedeni ise yangınla 

ilgili yasaların yetersizliğidir. Bu nedenle yangın güvenliği tasarımında, insan güvenliği 

birinci derecede önem taşımasına rağmen, yangın güvenlik tasarımına, insan etmenini 

bütünleştirmek kolay değildir. Bunun için yangın anındaki insan davranışını anlamak, tasarım 

aşamasında bunu tahmin etmek gerekir ki bu da yangın güvenliği tasarımının en karmaşık ve 

en zor alanlarından birisidir. Yangın esnasında, sıcaklık, alev, duman ve zehirli gazlardan 

oluşan yanma ürünü ortaya çıkmakta ve bu ürünler, ortamda bulunan insanların, 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 görmeden 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. İnsanların 

sosyal rolleriyle yangın sırasındaki davranışları arasındaki ilişki, çoğu araştırmada belirgin bir 

etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun çıkan bir yangında anne ve babasını araması ya 

da işçinin yangın çıktığını fark edip şefine haber vermesi bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Belirtilen nedenlerden dolayı yangın anında, yangının çıkışı ile yangından kaçış arasında 
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geçen süre çeşitli nedenlerden dolayı uzayabilmekte bu da insanların yangın nedeniyle çıkan 

zehirli gazlardan etkilenme süresini artırmaktadır. Yangın ortamı sinerjik bir etki yaratarak, 

birden fazla etkisiyle ölüme yol açar. Bununla birlikte; yangında oluşan zehirli gaz ve buhara 

insanın nasıl bir fizyolojik tepki verdiği bilinmektedir. Ancak yangınlarda meydana gelen asıl 

ölümler ortam sıcaklığından çok ortama yayılan duman ve zehirli gazlardan 

kaynaklanmaktadır. Duman içinde bulunan parçacıkların, büyük bir çoğunluğunun öldürücü 

etkisi vardır. Yanma sonucunda ortamda toplanan yoğun duman, sadece insanın fizyolojik 

yapısına zarar vermekle kalmamakta, görüş mesafesini azaltarak, tahliye problemlerine neden 

olabilmektedir. Kullanıcıların önceden var olan ya da mevcut psikolojik-fizyolojik özellikleri 

ise yükselen sıcaklıktan ya da yanma ürünlerinden oluşan toksik maddelerin oluşturduğu 

durumlardan etkilenir.  

 

2. Çözüm  

 

      Güvenli ev sistemlerinde öncelikle can güvenliği gelmektedir. Can güvenliği 

sağlanmadığı takdirde evde herhangi olası bir yangın, gaz açığı vs. gibi durumlarda can 

güvenliğimiz tehlikeye girebilmektedir. Türkiye‟de her yıl sobadan sızan gazlar, doğalgaz 

sızıntıları, evde çıkan yangınlardan dolayı birçok vatandaş maalesef hayatını kaybetmektedir. 

Bizlerde bu tür can kayıplarının önüne geçmek amacıyla akıllı ve güvenli ev sistemi projemizi 

yapmak istedik. Projemizde yangını algılamak için yangın sensörünü, soba ve doğalgaz 

sızıntılarını algılamak için gaz sensörünü kullandık. Evde veya dışarıda herhangi bir yerde 

olmamız fark etmeksizin evde olası bir aksiliği algılayacak bu sistemi tasarladık ve sistem 

telefonumuza bildirim gönderecek ayrıca bu tür durumlarda sistem hemen devreye girip 

pencere açma, alarm çalma, yangına karşı su takviyesi yapma gibi önleyici etkileri olacaktır. 

 
Resim. 3D olarak Çözümün Şeması çizilmiştir. 
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3. Yöntem 

Projemizde IoT Sistemlerde kullanılan bir kart olan Nodemcu kartı ile elektronik bir 

devre kurduk. Daha sonra devremize sensörlerden gelen verileri kontrol edebilmek için App 

Invertor programı ile telefona bir arayüz programı yaptık. Bu sayede Nodemcu ile bulunulan 

ortamdaki wifi kullanılarak nesneleri kontrol edebildik. Telefondaki arayüz programı 

sayesinde evimizde ki hangi cihazı on hangi cihazı off konumuna alabilmemiz kolaylaştı. 

 

Örnek Devre Resmi 

 
 

 
       App İnvertor Arayüz Oluşturma 
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3.1. Arduino Örnek Kod 

#include <ESP8266WiFi.h> // ESP8266 kütüphanesi dahil ediliyor 

const char* ssid = “xxxxxxxx”;  // İnternet Ağının ismi 

const char* password = “yyyyyyyyy”; // internet ağının şifresi 

int RolePin1 = D0; // D0 pini RolePin1 ile eşleştiriliyor 

int RolePin2 = D1; // D1 pini RolePin2 ile eşleştiriliyor 

int RolePin3 = D2; // D2 pini RolePin3 ile eşleştiriliyor 

int RoleDeger1= LOW; // 1.Rölenin durumu lojik-0 yapılıyor 

int RoleDeger2= LOW; // 2.Rölenin durumu lojik-0 yapılıyor 

int RoleDeger3= LOW; // 3.Rölenin durumu lojik-0 yapılıyor 

WiFiServer server(80); // WiFi ağına 80. porttan bağlınılıyor 

void setup() { 

Serial.begin(115200);  //Seri iletişim başlatılıyor ve Baundrate hızı : 115200  

delay(10); // 10 ms bekleme 

pinMode(RolePin1, OUTPUT); // D0 pini çıkış olarak ayarlanıyor 

pinMode(RolePin2, OUTPUT); // D1 pini çıkış olarak ayarlanıyor 

pinMode(RolePin3, OUTPUT); // D2 pini çıkış olarak ayarlanıyor 

digitalWrite(RolePin1, LOW); // D0 pini lojik-0 olarak ayarlanıyor 

digitalWrite(RolePin2, LOW); // D1 pini lojik-0 olarak ayarlanıyor 

digitalWrite(RolePin3, LOW); // D2 pini lojik-0 olarak ayarlanıyor 

// WiFi ağına bağlanma bölümü 
Serial.println(); 

Serial.println(); 

Serial.print(“Baglanilan ag :”); 

Serial.println(ssid); 

WiFi.begin(ssid, password); // Bağlanılan Ağın adı ve şifresi girilen internet ağına bağlanılıp 

ardından  WiFi başlatılıyor  

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Ağa bağlanılıncaya kadar “.” gönderilir 

delay(500); 

Serial.print(“.”); 

} 

Serial.println(“”); 

Serial.println(“WiFi baglanildi…”); 
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//Server başlatılıyor 
server.begin(); 

Serial.println(“Server baslatildi….”); 

// NodeMCU ait IP adresi alınıyor 
Serial.print(“Baglanmak icin kullanilacak IP : “); 

Serial.print(“http://&#8221;); 

Serial.print(WiFi.localIP()); // Yerel ağ içerisindeki IP alınıyor 

Serial.println(“/”); 

} 

void loop() { 

//NodeMCu WiFi agina baglanilip baglanilmadagi kontrol ediliyor 

WiFiClient client = server.available(); 

if (!client) { 

return; 

} 

// NodeMCU veri gelinceye kadar bekleme bölümü 
Serial.println(“Yeni cihaz”); 

while(!client.available()){ 

delay(1); 

} 

// Url Adresin ilk satırının alındığı bölüm 
String request = client.readStringUntil(„\r‟); 

Serial.println(request); 

client.flush(); 

// 1.Rölenin ilk satırına göre açılma veya kapatılma bölümü 

if (request.indexOf(“/1.Role=ON”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin1, HIGH); 

RoleDeger1 = HIGH; 

} 

if (request.indexOf(“/1.Role=OFF”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin1, LOW); 

RoleDeger1 = LOW; 

} 

// 2.Rölenin ilk satırına göre açılma veya kapatılma bölümü 
if (request.indexOf(“/2.Role=ON”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin2, HIGH); 

RoleDeger2 = HIGH; 

} 

if (request.indexOf(“/2.Role=OFF”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin2, LOW); 
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RoleDeger2 = LOW; 

} 

// 3.Rölenin ilk satırına göre açılma veya kapatılma bölümü 
if (request.indexOf(“/3.Role=ON”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin3, HIGH); 

RoleDeger3 = HIGH; 

} 

if (request.indexOf(“/3.Role=OFF”) != -1) { 

digitalWrite(RolePin3, LOW); 

RoleDeger3 = LOW; 

} 

// Node MCU yayımladığı Web sitesi  
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”); 

client.println(“Content-Type: text/html”); 

client.println(“”); // do not forget this one 

client.println(“<!DOCTYPE HTML>”); 

client.println(“<html>”); 

client.println(“<HEAD><TITLE>WI-FI Uygulamasi</TITLE>”); 

client.println(“<BODY><H1>WI-FI ILE ROLE KONTROL PROJESINE 

HOSGELDINIZ</H1>”); 

  // Web sayfasında 1.Röleye ait kontrol paneli 
  client.println(“<fieldset>”); 

  client.println(“<legend>1.Role Kontrol</legend>”); 

  client.print(“1. Röle Durum :”); 

  if(RoleDeger1 == HIGH) { 

  client.print(“Acik”); 

  } else { 

  client.print(“Kapali”); 

  } 

  client.println(“<br><br>”); 

  client.println(“<a href=\”/1.Role=ON\”\”><button>Role Ac </button></a>”); 

  client.println(“<a href=\”/1.Role=OFF\”\”><button>Role Kapat</button></a><br />”); 

  client.println(“</fieldset>”); 

delay(25); 

  // Web sayfasında 2.Röleye ait kontrol paneli 
  client.println(“<fieldset>”); 

  client.println(“<legend>2.Role Kontrol</legend>”); 

  client.print(“2. Role Durum : “); 

  if(RoleDeger2 == HIGH) { 

  client.print(“Acık”); 

  } else { 

  client.print(“Kapali”); 

  } 

  client.println(“<br><br>”); 

  client.println(“<a href=\”/2.Role=ON\”\”><button>Role Ac </button></a>”); 
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  client.println(“<a href=\”/2.Role=OFF\”\”><button>Role Kapat</button></a><br />”); 

  client.println(“</fieldset>”); 

delay(25); 

// Web sayfasında 3.Röleye ait kontrol paneli 
  client.println(“<fieldset>”); 

  client.println(“<legend>3.Role Kontrol</legend>”); 

  client.print(“3.Role Durum : “); 

  if(RoleDeger3 == HIGH) { 

  client.print(“Acık”); 

  } else { 

  client.print(“Kapali”); 

  } 

  client.println(“<br><br>”); 

  client.println(“<a href=\”/3.Role=ON\”\”><button>Role Ac </button></a>”); 

  client.println(“<a href=\”/3.Role=OFF\”\”><button>Role Kapat </button></a><br />”); 

  client.println(“</fieldset>”); 

delay(100); 

Serial.println(“Client bağlantı kapatıldı”); 

Serial.println(“”); 

} 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

    Akıllı ev sistemleri veya akıllı ev otomasyonları yıllardır beridir var olan bir şey. Gelişen 

ve değişen teknoloji ile hayatımıza yeni şeyler giriyor. Akıllı ev teknolojisi insanların kaliteli, 

refah ve güvenli bir şekilde hayatlarını idame etmeleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü 

çalışan ebeveynler günün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirmekteler. İnsanoğlu globalleşen 

hayatta yoğun tempo ile sürekli koşuşturma içerisindedir. Bu nedenle geçirilen süre göz 

önünde bulundurulunca akıllı ev sistemleri hayati önem taşımaktadır. Bu projemiz son 

zamanlarda akıllı ev projelerinde kullanılmaya uygun olan Nodemcu kartı kullanılarak 

tasarlandı. Projeyi önemli kılan bildirim durumlarında kişiye bildirilen kelimeyi güzel 

sözlerle, smile gibi ifadelerle iletmek. Çünkü yoğun tempoda çalışan ebeveynlerin gün boyu 

stres altında çalıştıklarını düşünürsek insanların küçük bir tebessüm etmelerini sağlamak 

önemli olacaktır. Sadece ters giden durumlarda değil, günün belli saat dilimlerinde de sistem 

üzerinden örneğin; kullanıcının adı Ayşe hanım olsun. Bildirim gün içerisinde Ayşe adlı 

kullanıcıya şu şeklide gidebilir. Merhabalar Ayşe hanım şuan evinizde her şey yolunda siz 

evinizi düşünmeyin işinize odaklanın biliyoruz ki işinizde çok başarılısınız ve çok iyi yerlere 

geleceksiniz gibi. Amaç insanları iş hayatlarında karşılaştıkları stresli çalışmaya karşın bir 

nebzede olsa yüzlerini güldürebilmek.    

    

5. Uygulanabilirlik  

 

   Bu sistemler imkanı olan kullanıcılar için uygulanabilirliği oldukça fazladır. Sistemin ekstra 

bir maliyeti yoktur. Hem manuel olarak hem de istedikleri yerden sistemi kontrol edebilirler. 

Uygulaması kısmı oldukça basit ve rahattır. Telefon üzerindeki arayüz kullanımı kullanıcıya 
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kolaylık sağlamaktadır. Kullanıcı arayüz de bulunan butonları kullanarak açmak veya 

kapatmak isteyeceği cihazı rahatlıkla kontrol edebilecektir. Anlık olarak cihazlarından alacağı 

verileri yine arayüz ekranından rahatlıkla kontrol edebilecektir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Maliyet Tablosu 

 

MALZEME 

 

ADET 

 

MALİYET 

Nodemcu + Kablo 1 Adet 

 

                 100 TL 

     

Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 

              5 Adet                  550 TL 

Gaz Sensörü 3 Adet                  100 TL 

Alev Sensörü               5 Adet 

 

                 75 TL 

 

Lcd Ekran 1 Adet 

 

 

                 175 TL 

Bağlantı kabloları 

 

             200 Adet 

 

                 50 TL 

 

Adaptör veya Şarjlı Pil              5 Adet                  600 TL 

Hareket Sensörü 5 Adet                 150 TL 

Servo Motor 5 Adet                  200 TL 

Röle 16 adet                  250 TL 

Isıtıcı    Lamba 2 Adet                  250 TL 

Pil Şarj Cihazı 1 Adet                 500 TL 

Fotoblok karton 10 Adet                 650 TL 

TOPLAM                  3550 
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7.2 Proje Takvimi  

İş Tanımı  AYLAR 

 

E
k

im
 

K
a
sı

m
 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a
t 

M
a
rt

 

N
is

a
n

 

M
a
y
ıs

 

H
a
zi

ra
n

 

T
em

m
u

z
 

Proje Konusu Belirleme           

Literatür Tarama-Veri Toplama           

Yöntem Belirleme           

Rapor Yazma           

Proje Prototipini çizme           

Programlamayı yapma           

Projeyi geliştirme ve Test Etme           

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi tüm kişilerdir. Tabi evinde kontrol edilebilir elektronik cihazı olup ve 

ayrıca çalışan kişiler için daha uygundur. Çalışan kişi diye ayırt etmemizin sebebi evde 

bulunan kişiler (rahatına düşkün olmayan) sistemi kendileri manuel olarak kontrol etmek 

isteyebilirler ekstra masraftan kaçınmak için bu yüzden çalışan kişiler diye özellikle belirttik. 

 

8. Riskler 

Bu projede kullanılan tüm elektronik malzemeler üst düzey kalite malzemeler 

olmayacağından sistemde düzgün olarak veri alış verişi olmayabilir. Kabloların kalitesiz 

oluşu, devredeki akım iletiminin böylece enerji iletiminin sağlıklı olmaması, kullanılan 

sensörlerin ucuz olması gibi nedenlerden dolayı hem ürünler uzun süreli sağlıklı çalışmaz 

hem de belli bir süreden sonra sensörlerin bozulma ihtimali olabilir. Bunun haricinde insanları 

tembelliğe alıştırıp vücudun hareket etmesini engelleyebilir bu da sağlık açısından olumsuz 

etki eder.  Her ne kadar güvenliğimiz için bu projeleri yapsakta belli periyotlarda bakım 

kontrollerini yapmazsak sensörler düzgün çalışmayıp sistem hata verirse güvenliğimiz 

tehlikeye girebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

10. Kaynaklar  

 

“Balanlı, A.;Vural,M.;Taygun, “Yapı Ürünlerinin Yanması Sırasında Çıkan Duman Ve Gazın 

Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi,G.T. 2000 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html 

           Electronic House web sitesi, electronichouse.com, 2006 

           Honeywell, Bina ve Konut Kontrol Sistemleri, 2006 

Kılıç, A., & Beceren, K. (2003). “Kaçış Yolları ve Çıkışların Mimari Tasarımı” Mimarlık 

Teknik, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Teknik Bülteni. 

Özkaya, A. (2003). “Mimar ve Mimarlık Yangın Güvenliğinin Neresindedir” Mimarlık 

Teknik, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Teknik Bülteni. 

Kapancı, F. E., “Binalarda Yangın Güvenliği Bağlamında Kaçış Yollarının Analizi ve Bir 

Örnek Çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara, 13, 56-58 (2006). 

Kılıç, A., Ateşi Tutan Eller - Ateş Kahramanları ,"Yangın Yerinde Zehirli Gazlardan Doğan 

Tehlikeler"(2010). 

Sever, H., İkizceli, Ş., Avşaroğulları, L., Sözüer, E. M., Özkan, S., Yürümez, Y., Yavuz, Y. 

(2005). Nonspesifik semptomlarla acil servise başvuran hastalarda karbonmonoksit 

zehirlenmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 

ÖZGÜNLER, M., ÖZGÜNLER, S., A.,(2006) ,“Duman Miktarı ve Hareketinin Önemi ”, 

Teknik makale ,Yalıtım Dergisi, Sayı 60 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1357489 

Alptekin, O., 2007. Binalarda iç hava kalitesi toz partiküllerinin iç mekan hava kalitesi 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Url-4, 2014. www.epdk.gov.tr/, Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu, Doğalgaz piyasası 2013 

yılı sektör raporu. Ankara, 98 s. 

https://www.sektorumdergisi.com/akilli-ev-nedir-akilli-ev-sistemleri-nelerdir/ 

Bayer; S.E. ve Ertunç, H.M. “Akıllı Ev Otomasyon Uygulamaları”, III. Otomasyon 

Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, s.6- 10, .2005. 

http://www.yangin.org/dosyalar/turkiyede_yangin_guvenliginin_yeterli_olmama_nedenleri.p

df 

Durukan, M. (2013). “Gazlarla İlgili Zararlı Ortamlar ve Gaz Güvenliği” TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası teknik bülteni 

Küçük, S.,“Yanma Sırasında Oluşan Yanma Ürünleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 7-69 (2001). 

 

 

 

 

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi.html
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1357489
https://www.sektorumdergisi.com/akilli-ev-nedir-akilli-ev-sistemleri-nelerdir/
http://www.yangin.org/dosyalar/turkiyede_yangin_guvenliginin_yeterli_olmama_nedenleri.pdf
http://www.yangin.org/dosyalar/turkiyede_yangin_guvenliginin_yeterli_olmama_nedenleri.pdf

