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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüm dünyada çeşitli sebeplerden dolayı oluşan enkazlar sonucunda birçok insan 
hayatını kaybetmektedir. Enkaz altında geçen süre arttıkça ölüm oranı da artmaktadır. Arama 
kurtarma çalışmalarında en fazla zaman kaybedilen süreç olan afetzedenin konumunun tespit 
edilmesine yönelik olarak Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisiyle çalışan Enkaz Altı 
Konumlandırma Sistemi (ENAKS) geliştirildi. Sistem; olası afetzedeler tarafından kullanılan 
verici olarak görev yapan giyilebilir teknolojiler aracılığıyla gönderilen sinyallerin, alıcı olarak 
görev yapan çapalar tarafından tespit edilip İki Yönlü Menzil Ölçümü (TWR) metodu ile 
konumlarının hesaplanması, daha sonra hesaplanan konum bilgilerinin ve afetzedeye ait kişisel 
bilgilerin (isim, yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, kan grubu) tasarlanan grafik kullanıcı 
arayüzü ile arama kurtarma ekip liderine ulaştırılmasından ibarettir. Bu sayede kısa sürede 
afetzedeye ulaşılması sağlanacak, daha afetzedeye ulaşmadan önce onlar hakkında ulaşılan 
kişisel veriler sayesinde arama kurtarma ekibinin ve sağlık personellerinin işi kolaylaşacaktır. 
Proje prototipi için UWB konumlandırma teknolojisinin gerçeklendiği bir donanım geliştirme 
kiti kullanılması planlanmıştır. Kullanıcı arayüzü ise Life Locaters ekibi tarafından React.js 
kullanılarak tasarlanıp geliştirilmiştir. Donanım geliştirme kitinin tedariğinde oluşabilecek olası 
gecikmelere önlem ve test için bir simülatör yazılımı da geliştirilmiştir. Son olarak sistemin 
entegrasyonu sağlanılarak test edilecek ve sistem tamamlanmış olacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Depremler, tsunami, sel, heyelan, maden kazaları, mağara çökmeleri, terör saldırıları 
gibi çeşitli sebepler sonucu yıkılmış yapılarda oluşan enkazlar tüm dünyada her yıl çok sayıda 
insanın ölümüne yol açmaktadır. Enkaz altında kalan afetzedenin canlılığı açısından enkaz 
altında geçen süre (EAS) büyük önem taşımaktadır. Süre uzadıkça enkaz altından canlı 
çıkarılanların oranı azalır (Şekil 1, Tablo 1, [2]). Arama kurtarma çalışmalarında altın saatler 
olarak da bilinen ilk 72 saat en kritik saatlerdir. Yıkılmış yapıların altında kalan afetzedelerin 
canlı olarak çıkarılma oranı bu altın saatler dilimindeki ilk 24 saat sonrası %50 azalmaktadır 
[7].  

                Şekil 1: Enkaz Altında Geçen Süre                    Tablo 1: Hayatta Kalma İhtimali 
Bu nedenle arama kurtarma faaliyetleri mümkün olduğunca hızlı ve etkili şekilde 

gerçekleştirilmelidir, çünkü hayatta kalanların sayısı arama kurtarma çalışmalarının etkin ve 
verimli yürütülmesi ile doğrudan ilişkilidir [7]. Günümüzde arama kurtarma çalışmalarında 
konum belirlemede temelde 3 yöntem kullanılmaktadır: sesli arama, köpekle arama ve teknik 
arama. Teknik arama, çeşitli teknolojilerden faydalanmaktadır. Bu teknolojiler, dinleme (sismik 
ve akustik) ve görüntülü (rescue cam) arama cihazları, robotlar (küçük robotik mikro-gezici 
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sistemleri ve mobil robotlar) ve yapılan ar-ge çalışmaları ile geliştirilen farklı teknik aletler 
şeklinde sıralanabilmektedir. Sismik-akustik sensörler; afetzedelerin dokunma, tırmalama, 
vurma sesleri ile hayatın en ufak bir işaretini bile algılayabilmektedir. Ancak gürültülü arama 
ortamlarında kullanımları oldukça sınırlıdır ve bilinçsiz afetzedeleri tespit edememektedir. 
Aynı zamanda küçük çaplı uzayabilen arama kameraları, enkaz altında sıkışmış afetzedeler 
hakkında hem görsel hem işitsel bilgi sağlamak amacıyla boşluk alanlarına girmektedir. Ancak 
toz veya duman nedeniyle bu kameraların görüş alanı sınırlanmaktadır [7].   

Doğru ve hatasız konum tespiti afetzedelere çok daha hızlı ulaşmak demektir. Bu da 
EAS’ın kısalmasını sağlamakta böylece ölüm riski azalmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere 
enkaz altı arama kurtarma çalışmalarında kullanılan teknolojilerin yetersiz kaldığı durumlara 
sıkça rastlanmaktadır. 
 

3. Çözüm  

Afet sonrası enkaz altında kalanların konum tespitine yönelik olarak Ultra Wide Band 
(UWB) teknolojisini kullanan Enkaz Altı Konumlandırma Sistemi (ENAKS) önerilmektedir. 
Sistem olası afetzedelerin üzerinde taşıdığı giyilebilir verici cihazlardan gönderilen sinyallerin, 
alıcı olarak görev yapan çapalar tarafından konumlandırılması ve arama kurtarma ekip liderinin 
kullanacağı grafik arayüzde gösterilmesini içermektedir. 

UWB teknolojisi yüksek bant genişliğine sahip iletişim için düşük enerji kullanabilen 
bir sistemdir [3].  UWB teknolojisi 100m menzile kadar, 20cm hassasiyetle konum ölçümü için 
Geliş Zamanı (TOA), Geliş Açısı (AOA), Alınan İşaretin Şiddet Göstergesi (RSS), Geliş 
Zamanı Farkı (TDOA), Hibrit Algoritmalar, İki Yönlü Uçuş Süresi (TWR) gibi yöntemleri 
kullanır. UWB bina elemanlarının içinden geçebildiği için bina içi konum belirlemede 
kullanılabilmektedir. Ayrıca diğer elektronik aletler ile düşük miktarda etkileşime geçmesi ve 
insan vücuduna daha az nüfuz etmesi artı özelliklerindendir. Dezavantajı ise donanımlarının 
pahalı olmasıdır [1]. WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı), RFID (Radyo Frekansı ile 
Tanımlama), Bluetooth gibi çeşitli konumlandırma teknolojileri de incelendikten sonra UWB 
teknolojisi ile TWR yöntemi kullanılarak konumlandırma yapılmasına karar verilmiştir. TWR 
radyo iletimlerinin iki cihaz arasında zamanlandığı ve cihazlar arasındaki mesafeyi belirlemek 
için matematiksel olarak birleştirildiği bir işlemdir. TWR bir tek sinyal iletimi için gönderme 
ve alma sürelerini karşılaştırılır; zaman farkı ışık hızıyla çarpılarak mesafe belirlenir (1), [4].   

 

𝑑 = 𝐶
( ) ( ) ( ) ( )

                         (1) 

 
TWR işleminde kullanılan iki cihazdan biri alıcı (çapa) diğeri ise vericidir. Projemizde 
kullanacağımız vericinin sürekli yanımızda taşınabilir, su geçirmez, sarj edilebilir veya pil ile 
çalışabilir olması gerekmektedir. Her an herkesin yanında bulundurabileceği kolye, bileklik, 
rozet, akıllı saatler ve evcil hayvanlar için tasmalar da verici olarak kullanılabilir. Alıcılar ise 
enkaz üzerine üçayak kullanarak sabitlenecek çapalardır. Dört çapa kullanılarak üç boyutlu 
konumlandırma yapılabilmektedir (Şekil 2). Kazazedelerin konumunun üç boyutlu 
olarak  görüntülenmesi, giyilebilir afetzede cihazlarından gönderilen cinsiyet, yaş, kan grubu, 
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sağlık durumu gibi önemli bilgilere ulaşılması amacıyla arama kurtarma ekibi grafik kullanıcı 
arayüzü tasarlanmıştır. Sistem akış şeması Şekil 3’te verilmiştir.  
 

 
 
       Şekil 2: Sistem Bileşenleri                                 Şekil 3: Sistem Akış Şeması 
 

4. Yöntem 

 ENAKS projesinde günümüz mühendislerinin kullandığı yenilikçi geliştirme 
süreçlerden yararlanıldı. Çevik yazılım gerçekleştirme metodu ile ilk aşamada ürünün tüm 
kullanım senaryoları ve gereksinimleri analiz edildi, ikinci aşamada yazılım tasarımı yapıldı, 
son aşamada ise entegrasyon ve testler gerçekleştirilecektir. Yenilikçi bir yaklaşım olan 
kullanıcı hikayeleri (User Story) ile kullanıcı arayüzünün gereksinimleri tespit edildi, 1-2 hafta 
süren çevik süreç Sprint planlamaları ile  tasarımı gerçekleştirildi. Bu süreçte AKUT Trabzon 
Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay ile röportaj yapılarak bilgi edinildi. Ayrıca sistem 
mantığının oluşturulması için akış şemaları çıkarıldı. 

ENAKS projesinde tasarlayacağımız sistemin prototip gösteriminde UWB teknolojisi 
ile iç mekân konumlandırma yapan Pozyx Creator Kit Lite’ı sensörlerinin kullanılması 
planlanmaktadır. Kit Windows yazılımı, MQTT mesajlaşma arayüzü, Arduino kütüphanesi ve 
Python kütüphanesine sahiptir. Kit içeriğinde 2 adet etiket ve 4 adet çapa bulunmaktadır (Şekil 
4). Etiketler Arduino kartları ile entegre edilebilmektedir. 10cm ile 30cm arası kadar hassasiyet, 
30m-100m arası menzil ve 60 Hz güncelleme hızı sağlamaktadır [5]. UWB donanımının 
temininde ASELSAN’ın yardım derneği olan ASİL’den destek almaktayız. Temin edilen setin 
testlerinden sonra tasarladığımız kullanıcı arayüzü ile entegrasyonu gerçekleştirilecektir. Daha 
sonra tüm sistem testi gerçekleştirilecek ve sistem hazır hale getirilecektir. 

                                              
               Şekil 4: UWB Konumlandırma Kiti - Çapa (Sol), Etiket (Sağ) 

ENAKS projesinde afetzedelere ait konum ve kişisel verilerin ekiplerce izlenmesi için 
React.js isimli kod kütüphanesi kullanılarak Web tabanlı kullanıcı arayüzü tasarlanmaktadır. 
React.js, özellikle tek sayfalık uygulamalar için kullanıcı arabirimleri oluşturmak amacıyla 
kullanılan açık kaynaklı bir JavaScript kitaplığıdır. React, geliştiricilerin sayfayı yeniden 
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yüklemeden verileri değiştirebilecek büyük web uygulamaları oluşturmasını sağlar. React'in 
temel amacı hızlı, ölçeklenebilir ve basit olmaktır [6].  Ayrıca React’ın kendi içinde bir 3D 
motoru bulunmaktadır. Avantajları ve açık kaynak topluluğu desteğinden dolayı React ile 
geliştirme tercih edilmiştir. Ekip olarak yazılım geliştirme yapabilmek ve sürüm takibi için 
Github aktif olarak kullanılmıştır.   

Raporlama dönemine kadar tasarımını gerçekleştirdiğimiz kullanıcı arayüzünde 
dışarıdan gelen verilere göre cihazları tanımlayıp bu cihazları 2 boyutlu düzleme noktalar 
şeklinde yerleştirebilen, bu noktaların yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilmesini ve sürükleyerek 
gezinebilmeyi sağlayan bir harita uygulaması vardır. Ayrıca bu harita uygulamasında 2 boyutlu 
düzlem üzerindeki noktalara tıklayarak afetzedenin kişisel bilgilerine (ad, yaş, cinsiyet, kan 
grubu, genel sağlık durumu) ulaşmak mümkündür (Şekil 5). 

                        Şekil 5: Kullanıcı Arayüzü – Afetzede Bilgileri 
Aynı zamanda bu ekranda konumları tespit edilen cihazların arama-kurtarma ekibine olan 
uzaklığı bir vektör şeklinde çizilebilmekte ve uzaklık hesaplanabilmektedir. Çapa noktaları da 
dahil olmak üzere istenilen herhangi bir nokta orijin merkezine atanarak istenildiği gibi 
görüntülenme sağlanılabilmektedir. Herhangi bir noktaya odaklanmış olmasanız dahi yardıma 
ihtiyacı olan kişilerin isimleri de noktaların altında görülebilmektedir (Şekil 6). 

                              Şekil 6: Afetzede Konumlandırma           Şekil 7: Olay Kayıtları 
Tasarlanan arayüz bütün afetzedelerin listesini bulunduran ve kolayca özel bir kişi hakkında 
bilgi edinilmesini sağlayacak bir yan bölme de bulundurmaktadır. Sağ tarafta görülen olaylar 
kısmı ise aynı bölgedeki ekiplerin birbirleriyle olan iletişimini kolaylaştırabilmek amacıyla 
(kurtarılan kişiler, ekip üyeleri, bağlantısı kopan cihazlar, hareket halindeki cihazlar vb. olay 
kayıtları) arama kurtarma çalışması esnasında kullanıcıya gerekli olan bilgileri içermektedir 
(Şekil 7). Arayüzün özelliklerden biri ise 3 boyutlu bir gösterim sistemine sahip olmasıdır Şekil 
8’de, ilerleyen aşamalarda tamamlayacağımız 3 boyutlu arayüzün taslağı gösterilmiştir. Bu 
sayede afetzedelerin derinlikleri hakkında da görsel olarak veri aktarımı yapılabilecektir. 
Uygulamanın bileşenlerinin olabildiği kadar aynı ekran içinde sade bir gösterimle sunulmasının 
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arama kurtarma ekibinin zorlu bir gerçek hayat senaryosunda işine odaklanmasını sağlayacağı 
düşünülmüştür.              

 
Şekil 8: Üç Boyutlu Konumlandırma Arayüzü Taslağı 

Afetzedelerin koordinatlarını ana yazılıma gönderme aşamasında bu olayın arayüze 
nasıl yansıyacağını test etmek, elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tasarlanan yazılımı 
geliştirmek, entegrasyonu hızlandırmak ve test aşamasında kitin temininde yaşanabilecek olan 
olası gecikmeyle karşılaşabileceğimiz riskin giderilmesini sağlamak amacıyla bir simülatör 
yazılım tasarlanmıştır. Pyhton yazılım dilinde geliştirilen simülatör MQTT sensör mesajlaşma 
ve WebSocket iletişim protokollerini kullanmaktadır. Simülatör sabit çapaların ve hareket etme 
ihtimali olan afetzedelerin 3 boyuttaki konumlarını kullanıcı arayüzüne 60Hz yenileme hızında 
sunmaktadır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

ENAKS projesi hem konsept açısından hem donanımsal ve yazılımsal olarak 
yararlanılan teknolojiler açısından hem de proje hayata geçirilirken kullanılan yöntemler 
açısından oldukça yenilikçi bir projedir. Piyasada bulunan ürünler incelendiğinde enkaz altı 
arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için yararlanılan ürünlerin konumlandırma 
konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir. Şu anda kullanılan teknolojiler dinleme ve görüntülü 
arama cihazları, robotlar ve yapılan ar-ge çalışmaları ile geliştirilen farklı teknik aletler şeklinde 
sıralanabilmektedir. ENAKS projesi ise enkaz altı arama kurtarma çalışmalarında giyilebilir 
teknolojilerden yararlanmaktadır. Ayrıca henüz konumlandırma sistemlerinde yeni gelişen bir 
teknoloji olan UWB’den faydalanmaktadır. UWB geleneksel konumlandırma yöntemlerinin 
aksine daha hassas ölçüm yapabilmekte ve engellerden daha az etkilenmektedir. Ayrıca 
ENAKS yeni olan bu teknoloji için farklı bir kullanım alanı da sunmaktadır. ENAKS yazılımsal 
olarak da kullanıcı arayüzü tasarımında yeni geliştirilen React.js kullanmaktadır. Bu sayede 
web tabanlı tüm cihazların desteklemesi sağlanmıştır.  

Şekil 9: Trello – Çevik Kullanıcı Hikayeleri ve Görev Planlama 



8 
 

Aynı zamanda Life Locaters olarak projemizde günümüz mühendislerinin kullandığı 
çevik yazılım geliştirme, kullanıcı hikayeleri, akış şemaları gibi yenilikçi metotlardan 
yararlandık. Ekip halinde geliştirme yapmak için Trello internet sitesinde (Şekil 9) kullanıcı 
hikayeleri oluşturmayı, görev planlamayı ve paylaşımını; yazılım versiyon takibi için de 
Github’ı aktif olarak kullandık. 
 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin hayata geçirilmesinde öncelikle devletler mevzuat düzenlemeli ve standart 
getirmelidir. Ayrıca kişisel verilerin paylaşılması ve güvenliğinin sağlanması konusunda çeşitli 
adımlar atmaları gerekir. Daha sonra belirli sayıda çapa üretimi gerçekleştirilecektir. Çapa 
sayısının arttırılabilmesi de söz konusudur. Ekiplerin kullanacağı arayüz içinse web tabanlı 
teknolojik ürünler kullanılabilir. Ticari ürüne dönüştürülmesi konusunda kullanıcıların 
yanlarında taşıdığı cihaz etkin olmaktadır. Çeşitli senaryolar mevcuttur. Verici olarak 
kullanılacak cihazın kolye, rozet, saat, tasma vb. olarak üretilmesi; üretilen cihazların servis ve 
kontrol bedeli ile aylık (Farklı dönemlendirmeler de olabilir.) ücretlendirmeler şeklinde 
pazarlanması; direkt satışının sağlanması (Devlet desteği olabilir.); ürünün kablosuz sarj 
desteğinin olması; ürünün farklı cisimlere monte edilebilir şekilde üretimi mevcut 
senaryolardır. En önemli risk cihazın kullanıcı tarafından her zaman takılmamasıdır. Kişisel 
verilerin güvenliği ve mevzuat getirilmesi, enkaz altında arama yapılırken ürünün gücünün 
bitmesi, kullanıcı arayüzünün şifrelenmesinin sağlanılması, çapalarda ve arayüzde arıza 
durumu mevcut risklerdir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Piyasada iç mekan konumlandırma setleri mevcuttur fakat bizim projemizdeki amaca 
hizmet eden bir proje bulunmamaktadır. Bu nedenle maliyet karşılaştırılması yapılamamıştır. 
Projemizin en az maliyetle uygulanabilirliği konusunda çeşitli senaryolar mevcuttur. İlk olarak 
çapaların sayısının arttırılabilmesi söz konusudur. Ayrıca kullanıcıların üzerinde taşıdığı cihaz 
kolye, saat, tasma gibi çeşitli ürünler olabilir ve bunların ücretlendirilmesi konusunda sarj 
edilme ve kontrol bedeli ile birlikte aylık ücretlendirme yapılabilir. Ekiplerin kullanacağı 
arayüz için de tablet, bilgisayar ya da telefon gibi web tabanlı cihazlara ihtiyaç vardır. Prototip 
aşamasında endüstriyel tablet yerine tüketicilerin kullandığı maliyeti daha düşük tablet 
bilgisayarlar tercih edilebilir. Tüm bu senaryolar düşünüldüğünde prototip sistem geliştirme 
için aşağıdaki tahmini maliyet tablosu oluşturulmuştur.  

Ürün  Adet Adet Fiyatı Tutar 
Pozyx Creator Kit Lite  1 ₺5.388,00 ₺5.388,00 
Tripod  4 ₺100,00 ₺400,00 
PowerBank  4 ₺140,00 ₺560,00 
Arduino Mega 2560 R3  2 ₺304,00 ₺608,00 
Enkaz Maketi Malzemeleri (Tuğla, 
Ahşap, Metal) 

   ₺250,00 

Endüstriyel Dış Ortama Dayanıklı 
Tablet Bilgisayar 

 1 ₺10.000,00 ₺10.000,00 

Toplam     ₺17.206,00 
Tablo 2: Maliyet Tablosu 
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ENAKS Proje Zamanlama Takvimi:  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  ENAKS sistemin iki grup kullanıcısı vardır. Birinci grup, deprem, göçük ve benzeri 
sebeplerle enkaz altında kalma riski taşıyan herkesi kapsamaktadır. Ebeveynler, çocuklar, 
yaşlılar, gençler, engelli bireyler hatta evcil hayvanlar bile bu ürünün kullanıcılarıdır. Özellikle 
fay hatları üzerinde yaşayan bireyler, madenciler ve inşaat işçileri önde gelen kullanıcılar 
arasındadır. İkinci grup kullanıcılar arama kurtarma çalışması yapacak olan AKUT, AFAD, 
GEA gibi arama kurtarma ekipleri, sivil savunma ekipleri ve itfaiyecilerdir. 

9. Riskler 

Projemizdeki en önemli risk temin edeceğimiz kitin pandemi sebebiyle planlanılan 
zamanda teslim alınamamasıdır. Tasarladığımız simülatör bu riske yönelik alınan bir tedbirdir. 
Projemiz hayata geçilirse ortaya çıkabilecek problemler aşağıdaki olasılık ve etki matrisinde 
yer almaktadır. Risk azaltma çözüm önerileri her risk için aşağıda listelenmiştir. 

 
 Şiddet 
Olasılık Hafif Orta Ciddi 
Küçük (1) Arayüzünün 

kullanımında zorlanılması 
(4) Cihazda 
oluşabilecek arıza 

(7) Sinyalin menzil 
gücü 

Orta (2) Çapa konumlarının 
GPS’ten alınamaması 

(5) Kullanıcının kişisel 
bilgilerinin paylaşılması 

(8) Devletin standart 
getirmesi 

Yüksek (3) Cihazın pil ömrü (6)  Cihazın giyilebilir 
boyutlara indirilmesi 

(9) Cihazın kullanıcı 
tarafından taşınmaması 

Tablo 3 Risk Matrisi 

Şekil 10: Proje Takvimi Gannt Çizelgesi 
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(1) Arayüz olabildiğince sade ve anlaşılır şekilde tasarlandı. Alınabilecek bir diğer tedbir ise 
ekip liderlerine kullanımı ile ilgili eğitim vermek olabilir. 

(2) Çapa koordinatlarının manuel olarak sisteme girilmesi sağlanılabilir. 
(3) Güç tüketimini azaltmak için cihazın dışarıdan gönderilen sinyalle aktive olması veya daha 

seyrek periyotlarla sinyal göndermesi gibi optimizasyonlar yapılabilir. 
(4) Cihazın belirli periyotlarla servis tarafından kontrolü sağlanılabilir. Otomatik cihaz içi test 

prosedürleri oluşturulabilir.  
(5) Sadece yetkili arama-kurtarma ekiplerinin ve sadece afet zamanında bu bilgilere 

ulaşabilmesi için yazılım güvenlik katmanları kullanılarak yetki tanımlanabilir. İlgili devlet 
kurum mevzuatları bu yönde düzenlenebilir. 

(6) Gelişen teknoloji ile birlikte vericinin küçültülmesi sağlanılabilir. 
(7) UWB çapa sayısının arttırılabilir. Anten tasarım iyileştirmeleri yapılabilir. 
(8) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK gibi devlet kurumları sistemin paydaşı 

haline getirilebilir. Tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir. 
(9) Tasarım daha ergonomik hale getirilebilir. Kamu spotu ve reklam çalışmalarıyla 

bilinçlendirme yapılabilir.  
 
10. Proje Ekibi 

Adı 
Soyadı 

Projedeki 
Görevi 

Okul  Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

Taylan 
ÜNVER 

Takım lideri, 
fotoğraf ve 
yazılım tasarımı 

Etimesgut Özkent 
Akbilek Fen 
Lisesi 

Html, javascript ve farklı yazılım 
dilleri ile ilgili tecrübeye sahiptir. 
ReactJS ile ilgili internet üzerinden 
ders almıştır. 

Buğra 
AYHAN 

Simülatör ve 
yazılım tasarımı 

Etimesgut Özkent 
Akbilek Fen 
Lisesi 

C++, pyhton ve php ile ilgili 
tecrübeye sahiptir. ReactJS ile ilgili 
internet üzerinden ders almıştır 

Şüheda 
Sıla 
AKMAN 

Raporlama ve 
yazılım tasarımı 

Etimesgut Özkent 
Akbilek Fen 
Lisesi 

Proje raporlama, arduino ve 
pyhtonla ilgili tecrübeye sahiptir. 
ReactJS ile ilgili internet üzerinden 
ders almıştır. 

Tablo 4: Proje Ekibi ve Görevleri 
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