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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye coğrafi konumu nedeni ile en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 

bulunmaktadır. Geçmişte yaşadığımız depremler yüzünden binlerce vatandaşımızın hayatını 

kaybettiğine ve binlerce hayvanın telef olduğuna şahit olduk. Kurtarma çalışmalarında en 

önemli unsur yıkılan binalarda veya katlarda bulunan insan sayısının tespit edilmesidir. Deprem 

sonrası zaman yönetimi arama kurtarma çalışmaları için oldukça önemlidir. Arama kurtarma 

ekiplerimiz enkaz alında kalanlar için ellerinden geleni yapsa da birçok vatandaşımız ve can 

dostumuz için geç kalınmıştır. Bizim projemiz deprem anında zamanı yönetmek ve arama 

kurtarma çalışmalarını doğru lokasyonlara yönlendirmek adına oldukça önemli bir projedir. 

Projemiz, günün her saati bina içine giren-çıkan insanları ve hayvanları tespit edip kayıtlarını 

tutulacak ve bu bilgileri bulut sisteminde depolayacaktır. Bunu gerçekleştirmek için de her 

binanın girişine Deneyap Kamera ile yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi kurulup yine 

deneyap kart üzerinden wifi bağlantısı ile veri tabanı bağlantısı sağlanacaktır. Bu veri tabanı 

AFAD, Belediye, Valilik gibi teşkilatların erişimine açık olacaktır. Olası bir deprem anında 

yıkılan bir binadaki inan ve hayvan sayısı verileri ilgili kurumlarla paylaşılacak ve bu sayede 

arama kurtarma ekiplerinin müdahaleleri doğru lokasyonlara yönlenecek ve hangi noktaya 

kadar çalışmaya devam etmeleri gerektiğine daha kolay karar verebileceklerdir. Projemiz 

ülkemiz için ve vatandaşlarımız, can dostlarımızın hayatları için oldukça önemli ve gerekli bir 

projedir. 

 
Resim1 : Türkiye Deprem Haritası 

2.  Problem/Sorun: 

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı 

olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu 

bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin 

üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte 

de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem 

Bilgeler Haritası’na göre yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, 

nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin 

%98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl 

içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve 

yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, 

depremlerden dolayı her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina 

yıkılmaktadır.[1] Meydana gelen can kayıplarının bu denli yüksek olmasının en büyük 

nedenlerinden biri de insanların ve evcil hayvanlarının uzun süre göçük altında kalmasıdır. 

Göçük altında kalan canlıların yerlerini belirlemek adına ülkemizde birçok yöntem 

kullanılmaktadır fakat bu yöntemler zaman yönetimini olumsuz etkilemektedir. 
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Depremlerde enkazlarda yapılan arma kurtarma çalışmalarına baktığımızda canlıların yerlerini 

tespit edebilmek için searchcam cihazının kullanıldığını, depremlerle özleşmiş olan “Sesimi 

duyan var mı?” cümlesinin kullanıldığını ve enkaz altındaki insanların seslerini duyurmak için 

ses çıkarmaya çalıştıklarını gördük hatta ve hatta enkaz altındaki bireylerin sosyal medya 

üzerinden yakınlarına konumlarını anlatmaya çalıştıklarını gördük. Can dostumuz arama 

kurtarma köpeklerinin enkaz altında kalanları bulmaya çalıştığını gördük. Fakat bütün bu 

çalışmalar yavaş ve çoğu zaman yanlış yönde ilerleyen çalışmalar olmuştu. Bu çalışmalar 

sonucu birçok insan ve hayvan için geç kalınmıştı. Bizim projemiz ile canlıların yerlerini 

önceden belirttikten sonra direkt olarak hedef odaklı arama kurtarma çalışmaları yapılacak ve 

enkaz altında kalınan süre kısaltılacaktır. Doğru lokasyonlarda doğru arama yapılabilmesinin 

önü açılacak, zaman yönetimi iyileştirilecektir. 

                                
Resim 2: İzmir Depreminde Enkaz Altındaki Bireyin       Resim 3 : Searchcam İle Arama Kurtarma Çalışması  

Yerini Tespit Eden Bir Can Dostu.                                     Yapan Ekipler. 

 

3. Çözüm  

Depremden sonra enkaz altında kaç kişi olduğunu ve hangi konumda olduklarını belirlemek, 

arama kurtarma ekiplerini doğru yönlendirmek, zaman kazanmak için bulduğumuz çözüm 

binanın girişine giriş-çıkışı otomatik algılayacak yüz tanıma sistemi ekleyerek bina içindeki kişi 

sayısını ve konumlarını bulut sistemine aktarmaktır. Kuracağımız sisteme bina sakinleri ve 

evcil hayvanları kaydedilecektir. Yapay Zeka Kamera sistemimiz onlar binaya giriş 

yaptıklarında +1 binadan çıkış yaptıklarında -1 insan ya da evcil hayvan olarak kaydedecektir. 

Eğer binaya bina sakinleri dışında biri giriş yaparsa ya da yüz tanımlanma algılanmadan hızlı 

bir şekilde giriş çıkış yapılırsa bunların kaydı “tanımlı olmayan kişi olarak” tutulacaktır. Ama 

sonuç olarak her türlü giriş ve çıkış kaydedilerek olası bir depremde enkaz altındaki kişi veya 

canlıların yerleri ve sayıları tespit edilmiş ve veri olarak işlenmiş olacaktır. Tüm bu veriler 

deneyap kart wifi özelliği ile bulut sistemine aktarılacak ve orada saklanacaktır. Deprem 

olduğunda sistemimiz bu sismik dalgaları anlayacak ve gerekli kurumlar ile paylaşacak 

(AFAD,112,110, Yerel Yönetim Birimleri) ve arama kurtarma çalışmaları hızla o bölgelere 

yönlendirilecektir. Projemiz sayesinde doğru yerde doğru aramalar yapılacak ve enkaz altında 

kalan süre azaltılarak daha fazla hayat kurtarılacaktır. 



5 

 

 
 

   

Resim 4: Çözüm Algoritmamız 

Resim 5: Deneyap Kamera ile Yüz Algılama Sistemimizin Farklı Ortamlarda Çalışır Hali 

 



6 

 

4. Yöntem 

Canlı Sayar Sistemimizde (Casas), adını verdiğimiz uygulamamızda elektronik ve yazılımsal 

(kodlama) kısımları ayrı planlanacaktır. Projede canlıların giriş-çıkışını otomatik olarak 

algılayan yapay zeka destekli deneyap kamera ile Yüz tanıma sistemi kullanılacaktır. Proje 

uygulaması için ilk olarak RFID kart düşünülmüştür fakat herkesin kartının yanında olmaması, 

olduğu halde kart basmayı unutması, evcil hayvan ya da çocukların kartının olmaması gibi 

sorunlar ile karşılaşılmasın diye direkt yüz tanıma ile kontrol sağlanmasına karar verilmiştir.  

Her giriş ve çıkış işlemi merkezi bir yazılımla bulut veri tabanında tutulacaktır. İzin verilen 

kurumların veri tabanına erişimi 7/24 açık olacaktır.    

 
Canlı Sayar Sistemi (Casas), kapalı alanların kapı giriş ve çıkışlarına yerleştirilen yüz tanıma 

sistemli kamerası sayesinde kişilerin giriş ve çıkışlarını anlık olarak sayan ve bu veriyi merkezi 

yönetime ileterek görevlilere anlık uyarı bildirimi gönderen sistemdir. 

Canlı Sayar Sistemi (Casas), insanların ve evcil hayvanların giriş ve çıkış hareketlerini tespit 

eder ve kurulduğu alan içerisindeki canlı sayısındaki artış ve azalışı bildirir. Sayım modülüne 

gelen verileri zaman parametreleriyle kaydeder ve wifi ile ana veri merkezine gönderir.  

                    
Resim 5 : Hazır Sayım Modülleri ve Görüntü Örnekleri 

 

Binalarda oturanların bilgileri bir seferlik sisteme aktarılabilir. Yeni kişiler ve evcil hayvanların 

bilgileri ise sayısal ve biyometrik olarak anlık değişikliğe göre sistemde tutulabilir. Deneyap 

kameraların yapay zeka yazılım desteğiyle istenirse her kata özel de yerleştirilip daha hassas ve 

ayrıntılı veriye sahip olunabilir. Değişen kanun maddelerine, genelgelere ve kurallara göre çok 

hızlı şekilde entegre edilerek zaman kaybetmeden deprem sonrası için hizmet alanları, arama 

kurtarma alanları genişletilebilir.   

 
 

Kullanım alanlarına göre giriş-çıkışlara yerleştirilen hassas kameralar ve yapay zeka yazılımı 

sayesinde derin öğrenme sistemiyle kişilerin yüz tanıma gibi temassız biyometrik bilgilerinden 

yaşlarının ve cinsiyetlerinin tespit edilmesi sağlanabilir.  
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 Bu sistem öncelikle yüksek deprem riski olan bölgelerde 

kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanabilir. 

(Havaalanları, Otogarlar, Hastaneler, Kamu Binaları, 

Bankalar, Avmler, Fabrikalar, Sinema, Tiyatrolar, Camiler, 

Spor Salonları, Kütüphaneler, Müzeler v.s) Herhangi bir 

deprem veya kurumları ilgilendiren fiziksel afetlerde hızlı 

bir şekilde bilgiler afed komuta merkezine aktarılabilir veya 

sürekli olarak erişime açık halde tutulabilir.  

Canlı Sayar Sistemi (Casas) geliştirilerek binalardaki 

doluluk oranlarını, yaş ve cinsiyet bilgilerini, bina 

kullanımlarının saat ve gün yoğunluklarını ve daha birçok 

veriyi süzme imkanı da tanıyabilir. 

     
Resim 6 : Projemizin Kamera Modülüne Ait Test  Kodlarımız       Resim 7 :  Elektronik Devre Şemamız 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucu ulusal ve global çapta projemizde kullanılan sistemler daha 

önce böyle bir amaç için kullanılmamıştır. Tasarladığımız proje tamamen özgün bir projedir ve 

afet yönetiminde yeni bir devir başlatabilecek bir projedir. Projemiz sayesinde geleneksel ve 

zaman alan arama kurtarma çalışmalarının yerini daha teknolojik çalışmalar alacak ve bu 

sayede arama kurtarma ekipleri doğru lokasyonlara yönelecek ve daha fazla insana daha kolay 

ulaşıp hayatlarını kurtarabileceklerdir. İnsanların ve can dostlarımızın hayatları söz konusu 

olduğundan oldukça önemli bir projedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin prototipinde gerekli çalışmaları yaptık ve uygulanabilirlik kısmında herhangi bir 

sorun ile karşılaşmadık. Kullandığımız elektronik aksanlar daha önce başka şekillerde 

kullanılmıştır. Bu yüzden bizim projemizde de verimli bir şekilde çalışacak ve olumlu sonuçlar 

alınabilecektir. Bu tarz önemli sistemlerin her binada kullanılmama ve yaygınlaşmama sebebi 

yüksek maliyetli oluşudur. Fakat bizim tam donanımlı kartımız sayesinde düşük maliyet ile her 

binaya kolaylıkla kurulacaktır. Uygun fiyatlı ve tam performanslı oluşu tercih edilişini artırıp; 

ticari bir ürüne dönüştürme yollarının kapısını açacaktır. Projemiz Temmuz ayında Şahinbey 

Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne sunulacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde hazır sistemleri kullanacak olsaydık 15 bin liraya dayanan masraflarla 

karşılaşabilirdik. Bizler maliyeti minimize etmek için Deneyap Elektronik Geliştirme Kartını 

ve bu kartın yapay zekâ destekli kamera özelliğini kullanarak prototipleme yapmaya karar 

verdik. İçerisinde internet özelliği de olduğundan tek malzeme projemizi hayata geçirebildik. 

ÜRÜN ADET FİYAT 

Deneyap Elektornik Geliştirme Kiti 

Kamera Modülü & Wifi Destekli 

1 195 TL 

TOPLAM 0 195 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi yüksek riskli deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımız, can 

dostlarımız ve arama kurtarma ekipleridir. Arama kurtarma ekiplerimizin çalışmalarını oldukça 

kolaylaştıracak bu proje aynı zamanda vatandaşlarımızın ve can dostlarımıza da hızlı ulaşmak 

için doğru noktalara odaklanmamızı sağlayacaktır.  

 

 

NİSAN
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• ÖDR Raporunun Gönderilmesi
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Yorumlarının Gözden 
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9. Riskler 

 
Tablo 1 :Olasılık& Etki Matrisi 

 

 
Tablo 2 : Olası Riskler ve B Planlarımız 

 

 

 
Tablo 3 : İş Paketleri Süreç Tablosu 
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