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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bu proje çalışmasında, deprem anında veya herhangi bir zamanda yıkılan binalardan daha 
hızlı haberdar olmak, yıkılan binalara çabuk ve planlı ulaşarak enkaz altında can kaybının 
azaltılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Projemizde tasarlayıp prototipini oluşturduğumuz 
cihaz ile depremde olası bir bina yıkılmasına karşı, AFAD arama kurtarma ekiplerine, yıkılan 
binanın konumunu gönderebileceğiz. Böylece kurtarma ekipleri hangi binanın yıkıldığını 
araçlarıyla gezerek değil de direkt olarak sistem üzerinden görebilecek ve yıkılan binanın 
olduğu bölgeye giderek zaman kazanmış olacaktır. Sadece yardım ihtiyacı olan yıkılan 
binalara kurtarma ekiplerinin ulaşması sağlanacaktır.  
 
Denizcilik sektöründe açık denizde yardıma ihtiyaç duyan gemilerin kullandığı SART-Search 
and Rescue Transponder cihazından esinlenilmiştir. Tehlike/yardım ihtiyacı anında cihazın 
çalıştığı konum, o bölgeden geçen gemilerin/helikopterlerin/uçakların radar ekranında yanıp 
sönmeye başlar ve gemilerin/helikopterlerin/uçakların yardıma gitmesi sağlanmış olur. 
 
Tasarladığımız cihaz Arduino kart ve modüllerden oluşmaktadır. Güç için piller kullanılmış 
olup, dış koruma kabı 3D yazıcı kullanılarak yapılmıştır. Cihazımız binalarda en üst katta 
çatının altında ya da asansör dairesinde konumlandırılabilir. Sim kart aracılığı ile AFAD 
merkezine mesaj gönderecek olması sebebiyle üst katlarda yer alması uygun görülmüştür. 
Yazılım ile bilgi çözüm bölümünde detaylandırıldığından burada açıklama yapılmamaktadır. 
 
2. Problem/Sorun: 
İstanbul Üniversitesi Temel Arama Kurtarma I ders kitabında deprem sırasında meydana 
gelen bina yıkılmalarında enkaz altında kalanları kurtarmak için yapılacak ilk işin yer tespiti 
olduğunu ve ilk 24 saatin altın saatler olarak anıldığı belirtilmiştir. Bu saatlerde enkaz 
altından canlı olarak çıkarılanların büyük bir çoğunluğu yaşamaktadır. Daha sonra geçen her 
zaman enkaz altında kalanların yaşama şansını düşürür. Depremde insanlar aranmaya 
başlandığında kurtarma ekiplerinin yöntemlerinin işe yaraması için ekiplerin mutlaka kaza 
bölgesinde olması gerekir. Hiç biri uzaktan bir şekilde yıkıntı bölgelerini anında tespit 
edemez. Bu sebeple zaman kayıpları oluşur. Bir deprem meydana geldikten sonra insanlar 
eğer yaralanmamış ise ilk yaptıkları şey yakınlarına iyi olduklarını bildirmek üzere telefon 
etmek oluyor. Tabi bu esnada yaralanan veya enkaz altında mahsur kalan insanlar yardım 
talebi için telefon kullanmak istediklerinde şebeke meşguliyetinden dolayı yardım çağrısında 
bulunamamaktadırlar. Projemiz sayesinde üretilen cihaz deprem anında sarsıntının 
büyüklüğüne göre bina yıkılması durumunda otomatik olarak AFAD merkezi ile binanın 
konumunu paylaşmaktadır. Böylelikle telefon şebeke yoğunluğundan etkilemeden AFAD 
ekiplerine konum bilgileri ulaşmakta ve ekiplerin düzenli, seri bir şekilde kurtarma 
çalışmalarına başlamasını sağlamaktadır. 
 
3. Çözüm  
Yıkıntının meydana geldiği bölgelerde bir yıkımın olduğunu anlayan ve yardım için otomatik 
mesaj gönderen bir cihazın tasarlanmasının problemin çözümü için geçerli olduğunu 
düşündük. Arduino kart ve modüller kullanarak yapılan prototipte sarsıntının büyüklüğüne 
göre otomatik devreye giren sistem AFAD merkezine bulunduğu binanın konumunu mesaj 
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olarak iletmektedir. Böylelikle deprem sonrası yakınlarına ulaşmaya çalışan insanların telefon 
şebekelerini meşguliyeti sebebiyle yardım çağrısı gönderemeyen enkaz altında kalmış 
insanlara ulaşmak çok daha hızlı olacaktır. Yazılım ile ilgili bilgi verecek olursak; 

                                               
 Şekil 1-Deprem Yıkım Bölgesi Tespit Cihazı (DYBTC)       Şekil 2- Prototip   
 
Program başlatıldıktan sonra öncelikle gerekli olan değişkenler tanımlanır ve kullandığımız 
modüller arduino kartına tanıtılır. Bundan sonra gerekli olacak fonksiyonlar tanımlanıp 
kullanıma hazır hale gelir ve sürekli devam edecek olan bir döngü başlar. Bu döngü 
başladığında sürekli devam edecek şey şudur: 
1. GPS modülünün kaç tane uydudan gelen bilgileri işlediği öğrenilir 
2. GPS modülünün elinde geçerli bir koordinat bilgisi var mı öğrenilir. 
3. Eğer geçerli bilgiler varsa koordinat bilgileri GPS modülünden istenir ve hafızaya 
kaydedilir. 
4. Bundan sonra acil durum algılama işlemi başlar. 

A.İvme ölçer modülünden gerekli bilgiler istenir ve bu veriler işlendikten sonra yıkıcı bir 
deprem olup olmadığına karar verilir. Eğer yıkıcı bir deprem olduğuna karar verilirse mesaj 
gönderme fonksiyonumuz çalışmaya başlar, yoksa bir sonraki algılama işlemi olan butonun 
basılı olup olmadığını kontrol edilir(aşağıda anlatılıyor). Kaza fonksiyonu çalıştırılmaya 
başlandığında içine bir bilgi alması gerekir. Bu bilgide fonksiyonun ivmeölçer sayesinde 
deprem algılanmış olması ya da cihazın üzerindeki acil durum butonuna basıldığıdır. Şu anda 
deprem algılandığı için fonksiyona deprem algılandı bilgisi gitmiştir. Fonksiyon çalışmaya 
başladıktan sonra kendisine verilen bilgi doğrultusunda ne yapacağına karar verir. Bundan 
sonra ise GPS modülünden gelen geçerli bir bilgi olup olmadığı kontrol edilir ve mesaj 
gönderme fonksiyonumuz çalışmaya başlar. Mesaj fonksiyonu çalışmaya başlamadan önce 
içine kendi GPS modülünden gelmiş kullanıma hazır bir veri olup olmadığı bilgisini alır. Bu 
mesaj gönderme fonksiyonu ise GSM modülü ile iletişime geçmeye başlar, modüle mesaj 
göndermek istediğini söyler ve modül mesaj gönderme moduna girer sonra da telefon 
numarası modüle gönderilir. Bundan sonra mesaj gönderme fonksiyonu kendisine verilen 
bilgiler doğrultusunda AFAD a nasıl bir mesaj gönderilmesi gerektiğine karar verir. Eğer 
kendi GPS verisi var ise bunu gönderir. Ve AFAD merkezine gelen mesaj şu şekilde olur : 
“Deprem Algılandı koordinatlar: XX.XXXXXX,XX.XXXXXX”. Eğer elinde GPS 
modülünden alınmış bir veri yoksa cihazın hafızasına kurulum esnasında manuel olarak 
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yazılan koordinatlar kullanılmaya başlar. Ve göndereceği mesaj da şu şekilde olur : “Deprem 
Algılandı, cihazın hafızasına kayıtlı koordinatlar: AA.AAAAAA,AA.AAAAAA” 
 
B.Bir diğer algılama şekli ise cihazın üzerindeki butonun basılı olup olmadığını öğrenmektir. 
Eğer buton basılı durumdaysa kaza fonksiyonu çalışmaya başlar. Değilse bir şey olmaz. 
Fonksiyon çalışmaya başladığında yine az önceki gibi bilgiler alması gerekir. Fakat bu sefer 
fonksiyonun içine butona basıldı bilgisi gider. Sonra benzer işlemler başlar. Mesaj gönderme 
fonksiyonu çalışır. Sonra kendi GPS verimizin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa AFAD 
a gönderilecek mesaj şu şekilde olur : “Acil Durum butonuna basıldı GPS koordinatları : 
XX.XXXXXX”. Eğer kendi GPS verimiz yoksa az önceki gibi manuel olarak eklenmiş 
verileri kullanmaya başlar ve göndereceği mesaj şu şekilde olur : “Acil Durum butonuna 
basıldı Cihazın hafızasına kayıtlı koordinatlar: AA.AAAAAA” Bundan sonrada döngünün en 
başına gidilir ve tekrardan başlar. Bu döngü cihaz açık kaldığı sürece devam eder ve gerekli 
olduğu zaman anında mesaj göndermeye başlar. 
 
4. Yöntem 
Yaptığımız cihaz yıkıntı meydana geldiği anda ya da üzerindeki butona basıldığı anda 
bulunduğu bölgenin koordinatlarını AFAD merkezine gönderir. Cihazımızın kurulumu çok 
basittir. Tek yapılması gereken binanın üst katlarında bir bölüme monte edilmesi ve sürekli 
enerji sağlanması gerekmektedir. Yaptığımız prototipte cihazın çalışması iki şekilde 
olmaktadır. Birincisi, sarsıntı anında otomatik olarak çalışma ve konum bilgisi gönderme; 
ikincisi, üzerinde yer alan tuşa basarak manuel olarak çalışmadır. 
 
Denizcilik sektöründe açık denizde yardıma ihtiyaç duyan gemilerin kullandığı SART-Search 
and Rescue Transponder cihazı ile tasarladığımız cihaz birbirine benzemektedir. 
Tehlike/yardım ihtiyacı anında SART cihazının çalıştığı konum, o bölgeden geçen 
gemilerin/helikopterlerin/uçakların radar ekranında yanıp sönmeye başlar ve 
gemilerin/helikopterlerin/uçakların yardıma gitmesi sağlanmış olur. 
 
Bu projeyi hazırlarken SART cihazının çalışma şekline benzer bir cihaz olmasını istedik. 
Prototipin beyni olarak Arduino UNO, depremi algılaması için gy-521 ivmeölçer/jiroskop 
modülü, konum bulmak için GPS6mv2 GPS modülü, ve veri göndermek için de sim800L 
tabanlı bir GSM modülü kullandık. Cihaz her zaman konumlandırıldığı bölgede şarj da 
bulunur. Cihaza dışarıdan sağlanan enerji bağlantısı her hangi bir nedenden (deprem durumu) 
ötürü kesilirse cihaz içindeki bataryadan beslenmeye başlar. Ve bu batarya cihazı standby 
modunda 100 saat, deprem modunda sinyal gönderilene kadar 58 saat çalıştırabilir. Cihazın 
tetiklenmesi için 2 yol vardır. Bunlardan birincisi üzerindeki ivmeölçer sayesinde yıkıcı bir 
depremin algılanması. Diğeri de üzerinde bulunan acil durum butonuna basılması. Bu 
ikisinden biri olduğunda cihaz acil durum moduna geçer ve GPS ten aldığı konum bilgilerini 
AFAD merkezine gönderir. Eğer GPS sinyali yoksa veya her hangi bir nedenden dolayı GPS 
ten konum bilgisi elde edilemiyorsa daha önceden belirlenmiş olan konum bilgileri gönderilir. 
Ayrıca cihaz hakkında sorunlar oluşursa (enerji kesintisi, gps problemleri vb.) cihaz bu 
sorunları ayrı bir hatta mesaj olarak gönderilir ve cihaza gerekli müdahale şartlara göre 
uzaktan yada cihaz yanında yapılır. 
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Prototip deneme deneyleri sonucunda cihaz başlatıldıktan sonra tüm modüller en fazla 1-2 
dakika içerisinde kullanıma hazır hale gelmektedir. Ve GPS modülü artık arduino ya 
koordinat göndermeye başlamıştır. Kurulum esnasında bile bu süreç tamamlanır. 
 

Enerji kesintisi günlük normal zamanlarda 70 saate kadar ulaşmadığından cihaz her 
zaman bekleme modundadır. Deprem gibi bir afet anında elektrik kesintisinin çok uzun 
olması durumunda da (48 saatlik bataryası mevcuttur) zaten ilk bina yıkılması anında AFAD 
merkezine mesaj göndereceğinden enerjiyle alakalı her hangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Afetlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar arasında deprem anında kullanılabilecek 
tasarladığımız cihaza benzer bir cihaz bulunmaması, cihazımızın yenilikçi yönünü destekler. 
Piyasada olan denizcilik sektöründe kullanılan SART cihazından farklı olarak herhangi bir 
radar sistemine gerek kalmamaktadır. Her il/ilçede yer alabilecek bir merkeze yerleştirilmiş 
bilgisayar veya telefon ile mesajlar alınabilir. 
 
Cihazımızın üretimi için gerekli parçalar az maliyetli olduğu için bir binaya bir tane yeterli 
olduğundan bina sakinlerinin harcaması gereken para da azdır. 
 

6. Uygulanabilirlik 
 Cihazımız telefon sinyalinin çektiği her bölgede işlevini yerine getirebilir. 
 Üretim için gerekli malzemeler kolay temin edilebilir ve az maliyetlidir. 
 Mesajın iletileceği merkezde sadece bu cihazlarla etkileşimde olacak bir akıllı telefon 

olması ya da kullanımda aktif olan bir bilgisayar yeterlidir.  
 Cihazımız ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Her bina yönetimi tarafından bir adet satın 

alınması yeterlidir. Elbette ticari ürüne dönüştüğünde AFAD merkezlerinde mesaj 
alıcı sistemin de hazır olması gerekir. 

 Uygulanabilirliğinde en büyük risk deprem anında merkeze iletilen mesajların takip 
edilip bilgisayarda harita üzerine yansıtılması gerekir. Bu ayrı bir proje konusudur. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Tablo 1’de prototipi oluşturmak için kullandığımız malzemeler verilmiştir. Prototipin şu anki 
hali işlevini neredeyse sorunsuz halde yerine getirebiliyor. Ancak bunun ticari bir ürüne 
dönüştürülmesi için bunlardan daha kaliteli malzemeler kullanmamız gerekiyor. Bunun içinde 
farklı paketler oluşturduk. Farklı paketlerin farklı özellikleri var ama hepsi aynı görevi 
yapıyor. Bu paketlerden birisi diğerine göre daha ekonomiktir. Tablo 2’de ekonomik paketin 
malzemeleri verilmiştir. Tablo 3’de ise diğerine daha göre kaliteli malzemeler bulunan biraz 
daha pahalı bir paket verilmiştir. Tüm modellerde dış koruma kılıfı 3D yazıcıdan PLA 
filament ile basılmış bir kutu olacak ve Zaxe Z1 yazıcı ile yaklaşık 37 saatin sonra üretilmiş 
olacaktır. Maliyeti yaklaşık 150 TL olacaktır. 
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Tablo 1-Prototipi hazırlarken kullandığımız malzemeler 

Malzeme Adı Miktarı Ortalam Fiyatı Tutar (TL)
sim800l gsm modülü 1 85 85
GY-NEO6MV2 GPS Modülü 1 40 40
Arduino UNO 1 27 27
MPU6050 Gyro ve Eğim Sensörü 1 7 7
Led 2 0,15 0,3
Buton 1 3 3
1000 uF 10 V Elektrolit Kondansatör 1 0,49 0,49
1N5819 Diyot 1 0,29 0,29
10k Ohm ve 220 Ohm dirençler(paket) 2 0,2 0,4
18650 şarj edilebilir piller 2 7,5 15
Montaj kablosu 15 m 1 15 15

TOPLAM: 193,48  

Tablo 2- Ekonomik ticari ürün malzeme listesi 

Malzeme Adı Miktarı Ortalam Fiyatı Tutar (TL)
SIM900A GSM Modülü 1 208 208
Arduino Nano 1 26 26
Montaj  Kablosu 15mt 2 7 14
MPU-6050 Gyro ve Eğim Sensörü 1 8 8
Led (10 lu paket) 1 2 2
10k Direnç Paketi(içinde 10 adet var) 1 0,41 0,41
220 R Direnç Paketi (içinde 10 adet var) 1 0,41 0,41
GY-NEO6MV2 GPS Modülü 1 40 40
18650 batarya 12 30 360
BMS(Battery Managemnt System) 1 20 20
BMS için şarj aleti 1 20 20

TOPLAM: 698,82  

Tablo 3- Kaliteli ticari ürün malzeme listesi 

Malzeme Adı Miktarı Ortalam Fiyatı Tutar (TL)
SIM5320E 3G GPS+GSM Modülü 1 521 521
Arduino Nano 1 26 26
Montaj  Kablosu 15mt 2 7 14
MPU-6050 Gyro ve Eğim Sensörü 1 8 8
Led (10 lu paket) 1 2 2
10k Direnç Paketi(içinde 10 adet var) 1 0,41 0,41
220 R Direnç Paketi (içinde 10 adet var) 1 0,41 0,41
GY-NEO6MV2 GPS Modülü 1 40 40
18650 batarya 12 30 360
BMS(Battery Managemnt System) 1 20 20
BMS için şarj aleti 1 20 20

TOPLAM: 1011,82  

Proje zaman planlamasına göre malzemeler temin edildikten sonra bir araya getirilip, yazılımı 
yapıldığında binaya monte işlemi gerçekleştirilebilir. Ticari ürün olarak satılırsa birleştirme ve 
yazılım zaten yapılmış olarak satılacağından sadece binaya monte edilip enerji sağlandığında 
çalışmaya hemen başlayacaktır.  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde hedefimiz tüm binalarda yaşayan insanların afette çabucak yardım alabilmesidir. 
Bu sebeple hedef kitlemiz binalarda yaşayan insanlardır.  
 
9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken binanın yer aldığı çevrede bölgeyle ilgilenecek en yakın AFAD 
merkezi belirlenmiş olmalıdır. Ayrıca bu merkeze hangi telefon numarasından ulaşılacağı 
cihaz üreticisi tarafından bilinmedir. Böylece cihaz mesajı doğru merkeze göndermelidir. 
AFAD ya da yetkili arama kurtarma birimi belirlenmez ise mesaj gönderimi hedefe 
ulaşamayacaktır. 
 
Üretim esnasında karşılaşılacak riskler kullanılan malzemelerden kaynaklanabilir. Cihaz 
üretildikten sonra mutlaka deneme testleri yapılmalıdır. 
 
10. Proje Ekibi 
Takım bir kişiden oluşmaktadır. Altan ATLI, Özel Diyarbakır Okyanus Koleji Fen lisesi 10. 
Sınıf öğrencisi olup Diyarbakır’da yaşamaktadır. İlgi alanları yazılım, bilgisayar olup, güneş 
panelleri ile elektrik enerjisi depolayan projeler, arduino ile bluetooth kontrollü arabalar 
üzerine çeşitli projeleri mevcuttur. Ayrıca ülkemizde Bilim Kahramanları Derneği’nin 
düzenlendiği FIRST Lego League 2017 yılında Animal Allies robotik turnuvasında takım 
kaptanı ve yazılımcısı olarak görev alıp, takımca “Araştırma Ödülü” kazanmıştır. Altan ATLI, 
bu projenin tasarlanması, araştırılması, hazırlanması, test süreçleri ile tek başına ilgilenmiştir. 
 
Danışman olarak görev yapan öğretmen 2012 yılında Endüstri mühendisi olarak mezun olmuş 
Tuğçe SÜER, çeşitli projelerde danışmanlık, ulusal/uluslararası yarışmalarda takım koçluğu 
yapmıştır. Özel Diyarbakır Okyanus Koleji’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev 
almaktadır. 
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