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1. Proje Özeti 
Projemizde ülkemizde can ve mal kaybına neden olan depremler ve deprem sonrasında 
olabildiğince kısa süre içerisinde durum tespitinin yapılarak ilgili yerel birimlerin 
bilgilendirilmesi üzerine yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, proje, afet öncesi insansız hava 
aracı ile toplanan kuş bakışı görüntüler ile depremin hemen sonrasında çekilecek görüntülerin 
birbiri ile karşılaştırılması yoluyla ortaya çıkan farklılıkların analizi ile hasar durumunu ortaya 
koyan ve ağır hasarlı binalara acil yardım yapılması gerektiğini bildiren bir sistem tasarımıdır. 
Bu sistem tasarımı içerisinde, birbiri ile anlık iletişim kurma potansiyeline sahip endüstri 4.0 
teknolojileri yer almaktadır. Bu teknolojiler: (a) periyodik olarak kuş bakışı ile belirli 
bölgelerin fotoğraflarını çeken  dron sürüleri, (b) 7 gün 24 saat çalışma sistemi ile sürekli 
sismik verileri toplayan RaspberryShake isimli sismometredir. (c) a ve b maddelerinde 
belirtilen teknolojik araçlardan gelen verilerin analiz edildiği ve ilgili birimlere iletişimin 
sağlandığı bir yapay zeka yazılımını içermektedir. Bu yazılım, renk momentlerini kullanarak 
aynı mekanda çekilmiş iki görüntünün benzerliğini çok hızlı bir şekilde hesaplayarak oluşan 
farkı sayısal olarak verecek ve ilgili birimlere iletimini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen 
sistem içerisinde yer alan teknolojiler endüstri 4.0 çağının gerektirdiği nesnelerin interneti, 
akıllı karar verme ve uygulama mekanizmalarını gerçekleştirmektedir. Projemiz, günümüzün 
üst düzey teknolojilerini kullanarak depremden kaynaklanan sorun yaşayan ülkeler için 
alternatif bir çözüm olması açısından çok büyük önem taşımaktadır.  
 
2. Problem / Sorun 
Gerek ülkemiz gerekse dünyadaki bilimsel araştırma merkezleri Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki deprem faaliyetlerinin tarihsel sürecine 
bakıldığında, her dönem yıkıcı faaliyetlerin gerçekleştiği ve bu yıkıcı faaliyetler sonucunda 
önemli miktarda can ve mal kayıplarının olduğu ilgili bilimsel araştırma raporlarında 
görülmektedir. Bu nedenle deprem, Türkiye’deki yıkıcı doğa olaylarının başında gelmektedir. 
Türkiye’de 1900-2014 yılları arasında meydana gelen en büyük iki deprem olan Erzincan ve 
Kocaeli depremleri sonucunda 50 bin 442 kişi yaşamını yitirmiştir. 114 yıl içerisinde, 5.8 
üzerinde gerçekleşen depremler sonucunda ise toplam 94 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 
Ülkemizde deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara tarihimizdeki en büyük ve 
yıkıcı depremlerden biri olan ve resmi kayıtlara göre 32.962 kişinin hayatını kaybettiği  
Erzincan (26.12.1939) depreminden sonra başlandığı görülmektedir (Öztürk, 2018). 
Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu daha yakından görmek için, yetkili kurumlar 
tarafından Türkiye Deprem Tehlike Haritaları (TDTH) oluşturulmuştur. İlki 1945 yılında 
yayınlanan bu haritaların çeşitli bilimsel veriler ışığı altında yıllar içerisinde (1947, 1948, 
1963, 1972 ve 1996) güncellemeleri yapılmıştır. En son deprem tehlike haritası ise tektonik ve 
sismotektonik bulguların ve deprem kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda 18.03.2018’de 
yayınlanmış ve 01.01.2019’da yürürlüğe girmiştir. Yeni harita https://tdth.afad.gov.tr/ adresi 
üzerinden interaktif şekilde yayınlanmıştır. Ekte yer alan deprem haritasından da görüleceği 
üzere özellikle okulumuzun da bulunduğu Ege Bölgesi’nin deprem açısından tehlikeli bir 
bölgede olduğunu görülmektedir. Ülkemiz ve yakın bölgelerde sadece Mayıs (2020) ayı 
içerisinde 1820 deprem gerçekleştiğini ve bunların 46 tanesinin 4 ile 4.9 büyüklüğü arasında 
olduğu; 5 depremin ise 5 ile 5.9 arasında olduğu ve 6 ile 6.9 arasında ise 1 depremin (Girit 
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Adası) gerçekleştiği görülmektedir (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, 2020). 
Bu proje, yukarıda detaylı bir şekilde anlatımı yapılan ve ülkemiz için çok önemli bir tehlike 
olan depremler sonrasında hasarlı binaların hasar durumunu ortaya koymayı, hızlı bir şekilde 
ilk yardım ekiplerinin tam hasarlı binalara ulaşarak yaralıların biran önce kurtarılmasını 
sağlayacaktır. 
Proje kapsamında dronlar tarafından çekilen fotoğrafların analizleri yapılarak yerel 
yönetimlere hızlı ve güvenilir bilgilerin ulaştırılması ve bu yolla da gerekli yardım ve destek 
unsurlarının en kısa sürede devreye girmesi sağlanacaktır.  

        
Sistemimizin çalışmasına örnek olarak yukarıdaki iki fotoğraf örnek verilebilir (Referans: 
Yeni Akit). İlk fotoğraf Van Erçiş depremi öncesi, diğeri ise 23 Ekim 2011 günü meydana 
gelen deprem sonrasında çekilmiştir. Projemizde tasarlanan sistemde aynı şekilde fotoğraflar 
çekecek ve bu fotoğrafların analizleri anlık olarak yerel yönetimler ile paylaşılacaktır. 
Sonuç olarak projemiz, deprem sonrası olası can ve mal kaybının anlık tespitlerini kısa sürede 
yaparak olabildiğince kısa sürede gerekli yardım ve destek çalışmalarının başlatılmasına ve 
yerel yönetimlerin anlık bilgiler edinmesini sağlayarak bu konuda oluşan sorunlara alternatif 
çözüm önerileri sunacaktır. 
 
3. Çözüm 
Geliştirilmesi düşünülen sistem herhangi bir deprem anında belirlenmiş olan lokasyonların 
güncel durumunu yetkililere bildirerek gerekli yerlere yardım ve destek sağlamak üzerine 
kurgulanmıştır. Model, yerel depremölçer cihazı ile dronun birbiriyle etkileşimli çalışmasını 
sağlamaktadır. Yerel depremölçer cihaz, mini bir bilgisayar olan Raspberry Pi üzerine 
yerleştirilmiş ve yeryüzü hareketlerini algılamak için kullanabilen bir sensörden (Jeofon) 
oluşmaktadır (RaspberryShake). Bu bağlamda ilk olarak sarsıntı ölçen RaspberryShake cihazı 
belirlenen eşik değerini aşan bir deprem hareketliliği algıladığında sinyal göndererek, insansız 
hava aracının otonom olarak önceden belirlenmiş rotayı (yükseklik, vb.) ve görevleri (resim 
çekme, vb.) yapmasını sağlamaktadır. Bu sayede aynı konumda çekilmiş diğer fotoğraf ile bir 
karşılaştırma yaparak yetkili olan birimlere anlık resimlerin ulaşılması sağlanacaktır. Sistem 
tasarımı farklı bölgelerdeki 1 deprem cihazı (RaspberryShake), 1 insansız hava aracı ve 1 
mobil cihazdan oluşmaktadır. Arayüz olarak 2 farklı yapı tasarlanmıştır. Bunlardan bölgenin 
anlık deprem verilerini, normal zamanda çekilmiş fotoğraflarını ve tehlike anındaki 
fotoğraflarını gösteren bir sistem tasarımıdır. Diğeri de fotoğrafları çeken ve daha sonra 2 
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farklı fotoğrafı karşılaştıran sistemdir. Başlangıç olarak php programlama dili kullanılmıştır. 
Deprem olduğunda ve bir yıkım gerçekleştiğinde görüntüye yansıyan piksel üzerinde 
farklılıklar oluşacaktır. Program deprem öncesi ve deprem sonrası alınan görüntüleri açarak 
pixel bilgilerini okumaktadır. Daha sonra pikseller birbiri ile karşılaştırılarak farklı olan 
pikseller sayılmakta ve toplam piksel sayısına bölünerek, iki görüntü arasında meydana gelen 
fark yüzde olarak hesaplanmaktadır. Aşağıda yer alan temsili örnekte, ikinci görüntüde 
binalardan birtanesi yıkılmış ve görüntüler arasında oluşan fark hesaplanmıştır. 
 

 
4. Yöntem 
Projemizde önerdiğimiz yöntemimiz aşağıdaki şekilde kısaca beş aşamada anlatılmıştır. Uzak 
Lokasyon Afet Konumlandırıcı olarak isimlendirdiğimiz ve kısaca ULAK ismini verdiğimiz 
sistemimizde Okul binamız, deprem açısından riskli bölgeye yakın ve depreme dayanıklı 
herhangi bir bina, koordinatları belirlenmiş deprem açısından riskli alan, RaspberryShake 
isimli sismometre, programlanabilir drone ve okulda oluşturan ULAK-Lab’tan oluşmaktadır. 
Sistem aşamalı olarak şu şekilde çalışacaktır: 1.aşamada RaspberryShake tarafından algılanan 
5 ve üzerindeki büyüklükteki herhangi bir deprem dalgası sonucunda 2.Aşamada hazır 
konumda bekleyen dron otomatik olarak tetiklenerek 3.Aşamada belirlenen görev yeri 
bölgeye giderek maksimum sayıda fotoğraf çeker. 4.Aşamada ise çektiği fotoğrafları anlık 
olarak okulda yer alan ULAK sistemine bildirir. Bu aşamada ULAK merkezindeki sistem 
çekilen fotoğrafları deprem öncesinden çekilen fotoğraflarla karşılaştırarak hasar alan 
lokasyonları çok kısa süre içerisinde analiz eder. Bu analiz sonrasında ise 5.Aşamaya geçilir. 
5.Aşamada elde edilen tüm analiz verileri yerel paydaşlara e-mail, SMS ve çeşitli iletişim 
kanalları ile iletilir. 
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere sistem nesnelerin interneti kurgusunda tasarlanmış olup, 7 
gün 24 saat çalışabilecek bir özelliğe sahiptir. Bu sistemde günümüzün en üst düzey 
teknolojileri kullanılmış ve endüstri 4.0 çağına uygun bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu 
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sistem içerisinde RaspberryShake isimli deprem cihazını temin etmiş bulunmaktayız. Bu 
sismometre yardımıyla son bir yıl içerisinde gerçekleşen tüm depremleri kayıt altına almış 
bulunmaktayız. Bununla ilgili tüm verileri SWARM adı verilen bir program ile yürütmekte ve 
her türlü deprem dalgasının analizlerini yapmaktayız. Örneğin, 22 Ocak 2020 tarihinde 
Manisa Akhisarda gerçekleşen deprem ve artçı depremlerini okulumuzda sismometreden 
aşağıdaki gibi kaydetmiş bulunmaktayız. 

  
 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bu alanla ilgili ulaşabildiğimiz çalışmaları incelediğimizde buna benzer bir üst düzey bir 
teknolojik tasarımın henüz düşünülmediği ve uygulamaya geçirilmediğini fark ettik. Projemiz 
tamamen endüstri 4.0 çağına uygun cihazların ve teknolojilerin kullanımı ile ortaya çıkan bir 
sistemdir. RasperyShake isimli sismometrenin nesnelerin teknolojileri ile dron ile bağlantıya 
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geçerek ani durumlarda deprem lokasyonun fotoğrafını çekerek sistemin analiz etmesi ve 
yerel yöneticilere anlık bilgiler ulaştırması projemizin yenilikçi boyutunu oluşturmaktadır. 
Bu rapor hazırlanırken AFAD’ın sayfasında Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER tarafından 
yürütülen “CANKUŞ: İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan 
Kontrollü Olarak Hareket Edebilen, Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin 
Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerin Entegrasyonu” isimli üst düzey bir projenin 
olduğunu fark ettik. Ancak ilgili sayfada bu projeye ait hiçbir detayın paylaşılmadığını 
gördük. İlgili öğretim üyesininde yurt dışında olduğunu öğrendik. Detaylar için aşağıdaki link 
kontrol edilebilir: 
https://deprem.afad.gov.tr/icerik?id=10&menuId=100    
 
6. Uygulanabilirlik  
Projemiz kapsamında geliştirilen ürünlerin prototip ve gerekli testleri yapıldıktan sonra 
özellikle Türkiye Deprem Tehlike Haritası üzerindeki tehlikeli olan ve insan yoğunluğunun 
fazla olduğu kritik lokasyonlara yerleştirilebilir. Bu sistem aslında sadece depremler için 
değil, aynı zamanda düzenli olarak şehirlerimizin gelişmesine yönelik fotoğraf arşivleri de 
oluşturacaktır. Oluşturulan bu arşivle, şehirlerin yıllar boyunca nasıl değiştiğini ortaya koyan 
bir veri de ortaya çıkacaktır. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu düşünüldüğünde; 
oluşturulacak bu sistemin birçok şehrimizin acil arama ve kurtarma birimlerince kullanılması 
ve şehrin güvence altında olması açısından önemlidir. Bu sistem tarafından toplanan veriler 
aynı zamanda şehirlerimizin düzgün bir şekilde geliştirilmesi konusunda oluşturulacak 
politikalar için de önemli bir dökümanı oluşturacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde bu sistemin 
şehirlerimize entegre edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca proje kapsamında 
tehlikeli lokasyonlara yerleştirilecek olan sismometreler yoluyla düzenli olarak sismik veriler 
toplanacak ve bu sismik verilerin sadece bilim insanlarının değil, bu alanda çalışma yapmak 
isteyen tüm ilgili öğrencilerin bilgilerine sunulacaktır. İlgili proje kapsamında elde edilecek 
sismik veriler gelecekte oluşturulacak Türkiye’nin Deprem Tehlike Haritalarının 
tasarlanmasında çok önemli roller oynayacaktır. Avrupa Birliği özellikle öğrencilerin ve 
halkın bilimsel araştırmalara aktif katılmasına yönelik politikalar geliştirmiş ve bu doğrultuda 
geliştirilecek projeler için yüklü miktarda finansal bütçeler ayırmıştır (Horizon 2020).   
Projedeki riskler, deprem anındaki hava koşullarının dronun uçabilmesi için elverişli 
olmamasıdır. Bunun dışında projede herhangi bir risk unsuru görülmemektedir. 
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemizde gerekli olacak malzemelerden RaspberryShake (Sismometre) edinilmiş olup son 
bir yıldan bu yana aktif olarak veri toplamaya devam etmektedir. Bu cihazın maliyeti 2.500 
TL (375 USD) civarındadır. Projede kullanılacak cihazların tamamı internet bağlantılı 
çalıştığından mobil internete ihtiyaç duyulmaktadır. Mobil bir internet sağlayıcısı alınmış olup 
yıllık maliyeti 1.320 TL’dir. Projemizde kullanılmak için gerekli olan tüm bilgisayar ve akıllı 
cihazlar okulumuzda yer almaktadır. Bu cihazların yaklaşık maliyeti 5.000 TL civarındadır. 
Projemizin son eksik cihazı ise programlanabilir drone dur. Bunun için Tello EDU verilen 
drona ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu dron, eğitim için mükemmel, etkileyici ve 
programlanabilirdir. Dron, Scratch, Python ve Swift gibi programlama dilleri ile uyumludur. 
DJI’ın uçuş kontrol teknolojisi ile birlikte Tello EDU, Elektronik Görüntü Sabitleme 
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özelliğini de desteklemektedir. Dron sürüleri halinde uçmak içinde özelleşmiş olan bu dron 
yapay zeka (AI) işlevleri geliştirilebilir. Bunun için bir yedek olmak üzere 2 drona ihtiyacımız 
bulunmaktadır. İki dron maliyeti toplam 1.690 TL’dir 
(https://www.oyuncakhobi.com/urun/dji-ryze-tello-edu). Buradan hareketle projemizin toplam 
maliyeti 10.510 TL’dir. Bu projede toplam 8.820 TL’lik harcama yapılmıştır. 
Programlanabilir dronun edinilmesi ile birlikte projemiz aktif bir şekilde çalışmaya 
başlayacaktır. Dolayısıyla eksik malzemelerin gelmesi ile birlikte projemiz Haziran sonunda 
tamamlanmış olacaktır. 
 
8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   
Projenin hedef kitlesini deprem araştırma ve uygulamaları ile ilgilenen tüm kuruluşlar ve bu 
kuruluşlarda çalışan kişilerden oluşmaktadır. Daha özel yazılacak olursa, Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Afet ve Acil 
Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Tüm Üniversitelerin Deprem Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri, Yerel Yönetimler (Valilik, Belediye Başkanlıkları), İtfaiye, Hastaneler, bu proje 
fikrinin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  
 
9. Riskler 
Hava koşulları: Dronların uçmasına engel olabilir. Bu durumda B planı olarak uydu 
fotoğrafları kullanılabilir.  
Depremin meydana geldiği saat: Depremin gece gerçekleşmesi görüntü almayı engelleyebilir. 
B planı olarak, farklı özellikte kameralar kullanılabilir. Dronelar ek olarak ışık miktarı 
fotoğraf çekmeye uygun olan saatte tekrar uçarak şekilde programlanabilir.  
Güneşin konumu binaların görünümünü farklılaştırılabilir: B planı olarak mevsim ve saatleri 
dikkate alınarak bir fotoğraf albümü oluşturulabilir ve deprem oluştuğu andaki zaman dilime 
en uygun fotoğraf kullanılabilir. 
Görüntülerin alınması esnasında meydana gelebilecek farklı koşullar yüzünden iki görüntü 
arasında bir fark oluşabilir (Örnek: bir kuşun uçması). Küçük değişikliklerin sistemi aktive 
etmesini önlemek amacıyla bir eşik değeri belirlenebilir ve hesaplanan fark bu eşik değerini 
geçince ilgili uyarıların devreye girmesi sağlanabilir. 
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EKLER 
Türkiye’deki Yıkıcı Depremlerin Tarihsel İncelenmesi 
TARİH YER BÜYÜKLÜK CAN KAYBI 
28.04.1903 Malazgirt 6,3  2,803 
28.05.1903 Ardahan 5,8  1,000 
09.08.1912 Şarköy 7,3  2,836 
03.10.1914 Burdur 7,0  2,344         
18.11.1919 Som 6,9  3,000 
27.12.1939 Erzincan  7,9  32,962 
20.12.1942 Tokat 7,0  3,000 
26.11.1946 Samsun 7,2  2,824 
01.02.1944 Bolu 7,2  3,959 
19.08.1966 Muş 6,9  2,394 
28.03.1970 Kütahya 7,2  1,086 
06.09.1975 Diyarbakır 6,9  2,385 
24.11.1976 Van 7,2  3,840 
30.10.1983 Erzurum-Kars 6,9                  1,342 
17.08.1999 Kocaeli 7,4  17,480 
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Türkiye’nin deprem tehlike haritası 

 

 
Dronlar üzerinde çalışırken bir görüntü 

 

 
RaspberryShake ve Verileri incelerken bir görüntü 

 


