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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede evde sarsıntıya duyarlı bir sistem geliştirilerek depremin yol açtığı zararların 
minimuma indirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla “Ya-Ko Yaşam Kolonu” adını verdiğimiz 
bir alan oluşturulmuştur. Bu alan evin kolonuyla bütünleşik olan açılabilir panellerden 
meydana gelmektedir. Bu paneller açıldığında üçgensel bir alan oluşmakta ve kişilerin bu 
alana sığınmalarını sağlamaktadır. Projede sinyal alıcının aktif hale gelmesi ve servo 
motorun çalışması için Arduino kart; Android cihazlar için App Invertor ile geliştirilmiş olan 
“Ya-Ko yaşam kolonu” uygulaması; Androidden veri aktarımı sağlayacak bluetooth 
bağlantısı için HC-06 modülü kullanılmıştır.  

Sarsıntıyı algılayan titreşim sensörü servo motoru harekete geçirmiş ve kolon yaşam 
kolonuna dönüştürülmüştür. Bu sırada kolona takılmış olan anahtar devreye girerek Android 
uygulamaya mesaj göndermiş, böylece dışarı ile iki yönlü iletişimin kurulmasına olanak 
sağlanmıştır.  

Projenin gerçek binalarda kullanılması halinde insanlar için evlerinde güvenli bir alan 
oluşturularak kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacak, kaygılarını azaltacak, can 
kayıplarını minimuma indirecektir. Ayrıca olası bir bina çökmesi durumunda enkaz altında 
ulaşılabilirliği ve iletişimi kolaylaştıracaktır. 

 
2. Problem/Sorun: 

Doğal afetler gerekli önlemler alınmadığı taktirde büyük zararlara yol açmaktadır. Bu 
doğal afetlerin en çok zarar verenlerinden biri de depremlerdir. Depremler ciddi can ve mal 
kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemizde birçok yerleşim yeri fay hattı üzerindedir. Yazılı 
ve görsel basında çokça çıkan olası deprem haberleri insanların psikolojik kaygılarını 
arttırmaktadır. Küçük sarsıntılar dahi insanlarda korkuya ve paniğe neden olmakta, kişilerin 
kalp krizi geçirmesine, korku ve panikle balkondan atlayarak afet dışı ölümlerine yol 
açmaktadır. Bu sebeple insanların evlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak 
yapılara ve evde güvenli noktalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
3. Çözüm  

Depremler ülkemizin korkutan gerçeklerinden biridir. Son zamanlarda arka arkaya 
yaşanan depremlerin yol açtığı yıkım ve ölümler insanlarda korku ve tedirginliğe yol 
açmaktadır. Birçok kişi deprem esnasında nasıl davranacağını, nerede, hangi pozisyonda 
duracağını bilmemektedir. Deprem sonrası hayatta kalan çoğu kişinin “yaşam üçgeni” adı 
verilen boşluklarda sağ olarak kurtarıldığı tespit edilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Depremlerde bina enkazlarında oluşmuş yaşam üçgenleri 

 
Örneğin 17 Ağustos Marmara depreminde on bir yaşındaki Tuğba Altun, yıkılmış olan 

dokuz katlı bir binanın altında, yatağının yanında meydana gelen yaşam üçgeninde dört gün 
boyunca hayatta kalmayı başarmış ve dördüncü günde hiç yara almadan enkaz altından 
çıkarılmıştır (Copp, 2000). 

      
Şekil 2. 17 Ağustos Marmara depreminde sağ kurtarılan Tuğba Altun 

 
 24 Ocak 2020’de Elâzığ, Sivrice merkezinde meydana gelen depremde kurtarılanların 

yaşam üçgeni adı verilen boşluklarda hayatta kalmayı başardığı görülmektedir (Şekil 3). 
 

     
Şekil 3. 24 Ocak Elazığ / Sivrice depremi 

 
Depreme karşı ölümleri en aza indirebilecek, sallantı esnasında yaşanan korkuyu ve 

sonrasında beliren psikolojik sıkıntıları azaltmak amacıyla “Ya-Ko Yaşam Kolonu” adını 
verdiğimiz özgün, uygulanabilirliği kolay, kullanılabilir nitelikte ve evlerin kolonlarıyla 
tümleşik üçgensel güvenli bir bölge oluşturulmak depremin zararlarını çok daha aşağılara 
çekecektir. Ya-Ko Yaşam kolonu ile deprem esnasında insanların korku ve kaygılarını, 
yaşanabilecek travma risklerini ve deprem sonrası yaşanacak can kayıplarını en aza indirecek 
bir ev prototipi tasarlanması amaçlanmıştır. Projede evin kolonlarına monte edilmiş, sallantıya 
duyarlı, güvenli üçgensel alan oluşturacak bir mekanizma geliştirilecektir. Ayrıca deprem 
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sonrası iletişimi sağlayacak android bir uygulama ile kablosuz iletişim temelli bir haberleşme 
sistemi kurularak enkaz altındaki kişilere ulaşmak, onların yerlerinin tespitini kolaylaştırmak 
ve onlarla iletişime geçerek yaşam şanslarını arttırmak amaçlanmıştır. 

 
 

 
Şekil 4. Ya-Ko Yaşam Kolonu proje diyagramı 

 
4. Yöntem 

Tasarlanan prototipte titreşim sensörü ile sarsıntıyı algılayarak servo motoru harekete 
geçirmek ve android bir cihazla haberleşmeyi sağlamak için Arduino kart kullanılmıştır.  
Android işletim sistemine sahip akıllı cihazla komut iletimini sağlayabilmek için ise web 
üzerinden App Invertor uygulaması kullanarak program geliştirilmiştir. Projenin işlem 
basamakları şu şekildedir: 

I. Prototip evin tasarımı 
II. Ya-Ko yaşam kolonu alanının tasarımı 
III. Sarsıntı algılama ve servo motor çalışma devresinin tasarımı ve Arduino kodlaması 
IV. Yaşam kolonu alanı ile bluetooth üzerinden haberleşme için devre tasarımı ve Arduino 

kodlaması 
V. Sistem üzerinden haberleşmeyi sağlayacak Android uygulamanın App Invertor üzerinden 

yazılımı. 
a. Prototip için maket ev yapımı 

Projede oluklu mukavva karton kullanılmış, evin içinde temsili olarak karşılıklı iki kolon 
tasarlanmıştır. Evin girişine göre sağda kalan kolona yaşam üçgeni alanı oluşturacak açılabilir 
bir sistem kurulmuştur. Sol kolona ise Arduino kartı yerleştirilmiştir.  

Ev tasarımında aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır: 
-Oluklu mukavva karton, yapıştırıcı, makas, cetvel, sıcak silikon, abeslang çubuk, boya, 

maket bıcağı 
Yaşam kolonu içerisine haberleşmeyi sağlayacak bir buton ve dışarıdan haber geldiğini 

gösteren bir led lamba yerleştirilmiştir. Ayrıca titreşimle harekete geçen kolon kapağına bir 
anahtar yerleştirilerek kapak aktif hale gelir gelmez telefona mesaj iletmesi sağlanmıştır (Şekil 
5). 



5 
 

            
Şekil 5. Ya-Ko Yaşam Kolonu maket ev görünümü 

 
 Tasarlanan maket içerisindeki bağlantı elemanları ve bağlantı şeması Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Arduino Bağlantı Şeması 

 

b. Android Cihazlar İçin Yazılım Oluşturulması 

 Projede yaşam kolonu ile iletişimi sağlayabilmek için Android cihazlarda 
kullanılabilecek olan web tabanlı App Invertor uygulaması kullanılmıştır. Bu uygulama 
ulaşılabilirliği, basit arayüzü, sürükle bırak temelinde çalışması sebebiyle tercih edilmiştir. 
Uygulamanın kullanımı internet üzerinde gmail hesaplarla yapılabilmektedir. Giriş yapıldıktan 
sonra karşımıza uygulamanın dizayn kısmı çıkmaktadır. Bu kısım cihazda karşımıza çıkacak 
olan buton, ses, yazı ve görsel kısımları tasarlamak için sunulmuş çeşitli fonksiyonlar 
içermektedir (Şekil 7).  

 

Yaşam 
kolonu 

Malzeme 
kolonu 
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Şekil 7. App Invertor Programı Arayüzü  

 
Yaşam kolonu içerisindeki buton gelen sinyalleri Android cihaza belirlenen mesajlar 

halinde göndermeyi sağlar. Sarsıntı anında aktif hale gelen sistemde mesaj cihaza “Kimse Yok 
mu?” şeklinde iletilir. Her butona basıldığında uygulama ekranında mesaj “Yardım edin…” ile 
döngü halinde değişir. 

  

                    
Şekil 8. Uygulama Akış Şeması ve Android Yazılım Arayüzü 

 
Tamamlanmış olan uygulamanın akış şeması ve hazırlanan yazılım arayüzü şekil 8’de 

verilmiştir. Arayüz, bluetooth bağlantısını gösteren buton, gelen mesaj ve mesaj gönderimi 
kısımlarından oluşmaktadır.  

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Deprem sonrası yıkılan evlerde hayatta kalma ihtimalini yüksek tutmak adına kabine 
dönüşebilen çelik yatak, çelik dolap gibi tasarımlar geliştirilmiştir ancak bu tür tasarımlar hem 
yer kaplamakta hem de enkaz altında ulaşılabilirliği son derece güç hale getirmektedir. Oysaki 
evlerin en sağlam noktaları kiriş ve kolonlardır. Kolona monte edilmiş bir sistem daha 
güvenlikli, daha dayanıklı olmanın yanı sıra aynı zamanda normal zamanlarda yer de 
kaplamayacaktır. Evin içerisinde güvenli bir sistem kurmak kişilerde ortaya çıkan sürekli kaygı 
halini azaltacak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Halk dilinde sıkça 
söylenen “deprem öldürmez, bina öldürür” gerçeği bize asıl üzerinde durulması gerekenin 
binanın tehlikelerini minimuma indirmemiz gerektiğini göstermiştir.  
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Bu çalışmada kolona bütünleşik halde plakalar kullanılarak bir prototip geliştirilmiştir.  
Geliştirilen bu prototipte sarsıntıya duyarlı bir titreşim sensörü Arduinoya bağlanarak titreşim 
esnasında servo motorun harekete geçmesi sağlanmıştır (Şekil 9). Bu sistem gerçek hayatta 
gerçek kolonlarda kullanılacak, ağır yük ve darbelere dayanıklı plakalardan oluşturulacak bir 
yaşam alanı meydana getirilebileceğini göstermektedir. Böylece insanlar sarsıntı anında bu 
alanı kullanabilecek ve kendilerini güvende hissedebileceklerdir. Ayrıca herhangi bir yıkılma 
halinde ise enkaz altında kalan kişilerin yerleri daha kolay belirlenebilecektir.  

               

Şekil 9. Kolon içerisinden görünüm 

Prototipte “Ya-Ko Yaşam Kolonu” alanına bir buton yerleştirilmiş ve butonun bluetooth 
yoluyla Android cihaza sinyal gönderimi sağlanmış, mesajın gönderildiğini kontrol etmek için 
ise bir led lamba kullanılmıştır. Butona her basıldığında yanan led dışarıyla iletişim sağladığını 
göstermek üzere tasarlanmıştır (Şekil 10). Yaşanan son depremler telefon operatörlerinin bu tür 
afetlerde yetersiz kaldığını göstermiştir. Evlerde kullanılabilecek olan bu sistem sayesinde 
enkaz altında güvenli bir alanda olan kişilerin, dışarıyla iletişim kurabilmelerini telefon hatları 
olmasa dahi mümkün kılmaktadır.  Bu durum da kişilerin ileriki hayatlarında travmatik sorunlar 
yaşamasının önüne geçecektir. 

            
Şekil 10. “Ya-Ko Yaşam Kolonu” Android uygulama haberleşmesi 
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6. Uygulanabilirlik  

Tasarlanan prototip ile birlikte geliştirilen uygulama içeriden gelen sinyalleri mesaja 
çevirmiş ve uygulama üzerine konulan mesaj butonu sayesinde içeridekilere de sinyal yolu ile 
mesaj gönderimi sağlanmıştır. Mesajın iletildiğini gösteren led lamba her gelen mesaj için yanıp 
sönerek içeride kalan kişilere bilgi aktarımı sağlamıştır. “Ya-Ko Yaşam Kolonu” olarak 
tanımladığımız alanın açılır, kapanır özellikte olması evlerde gizli bir güvenli ortam sağlarken, 
normal zamanlarda ise evin bir köşesinde duran herhangi bir kolonla veya iki kolon bütünleşik 
olduğu için fazladan yer kaplamak gibi bir sorun da oluşturmamıştır. Tasarlanan sisteme dahil 
edilebilecek, tablet, sesli/görüntülü iletişim araçları, alan içerisine konulabilecek yaşam 
malzemeleri, eklenecek devre elemanları düşünüldüğünde projenin çok daha ileri düzeyde 
geliştirilebileceği görülmektedir. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde prototip için kullanılacak maket için atık gıda kutusu kullanılmış, diğer 
bölümler için kullanılan malzemeler çok düşük bir maliyetle temin edilmiş ve tasarlanmıştır. 

Ürün Birim fiyat (TL) Adet Toplam fiyat (TL) 
Arduino nano kart 62,44 1 62,44 
Ky-002 titreşim sensörü 3,97 1 3,97 
HC-06 bluetooth modülü 23,88 1 23,88 
SG90 Servo motor 10,50 1 10,50 
Breadboard 12,22 1 12,22 
Led lamba, buton, jumper kablo 14,26 1 14,26 
9V batarya 6,00 1 6,00 
       Toplam 133,27 TL 

 
Projenin gerçek bir binada kullanılması için de bir maliyet araştırması yapılmış ve kesitleri 

1,5 m olan bir üçgen prizma için gerekli çelik miktarının maliyeti yaklaşık 2000 TL olarak 
fiyatlandırılmıştır. İçerisine eklenecek donanımlarla birlikte maliyet yaklaşık 2200 TL’yi 
bulmaktadır. Seri üretimle bu maliyet daha da düşürülerek yeni yapılan binalarda her ev için 
bir yaşam kolonu yapmak binaları daha güvenilir hale getirecektir. Ayrıca yaşam kolonunun 
mevcut binalarda da dönüştürme ile kullanılabilir hale gelmesi mümkün olabilecektir.  

 
AYLAR 

İşin Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Proje ekibinin oluşturulması X X       

Proje konusunun belirlenmesi  X X      

Literatür Taraması   X X     
Gerekli Malzemelerin belirlenmesi     X X   

Tasarım ve çizimlerin yapılması      X X  

Programlama ve çalıştırma      X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde 24 bin 500 kilometre uzunluğunda fay hattı olduğu ve ülke nüfusunun %71’inin 
deprem riski altında olduğu düşünüldüğünde ülkemizde yaklaşık 60 milyon kişiyi ilgilendiren 
bir proje olacaktır. Ayrıca deprem dünyada bir doğal afet unsuru olduğundan deprem 
bölgesinde bulunan herkesi ilgilendirmektedir.   
 

9. Riskler 

No Risk Olasılık/ 
Etki M.  

B planı 

1 

Projenin prototip 
tasarım aşamasında 
kullanılan titreşim 
sensörü deprem 
kaynaklı bir titreşim ile 
sıradan bir sallantıyı 
ayırt edememektedir. 

Yüksek 

Bu sebeple ülkemizin birçok yerinde bulunan ve 
rasathanelere anlık veri ileten 258 adet sismik sensör 
aracılığıyla veri akışı anlık olarak yaşam kolonlarına 
aktarılıp yıkıcı bir deprem anında yaşam kolonları 
aktif hale getirilebilir. 

2 İnternet Bağlantısının 
Kesilmesi 

orta Sismik sensörlerden anlık veri akışı için internet 
bağlantısı gerekli olduğundan bağlantının kesilmesi 
riskine karşı yaşam kolonuna manuel açılabilir 
özellik eklenebilir. 

3 Elektrik, enerji kesintisi orta Yaşam kolonunun açılabilir bir mekanizma ve 
donanımları için enerjiye ihtiyaç duyulduğundan 
sisteme ilave edilecek bataryalar dışında evlerin 
çatılarına güneş panelleri konularak sürekli enerji 
ihtiyacı karşılanabilir. 

4 Yaşam kolonunun zarar 
görmesi 

az Deprem sonrası olası yıkımlarda yaşam 
kolonunun dağılma, kırılma, eğilme risklerine karşı 
deprem araştırmacıları tarafından kolon çeşitli 
testlere tabi tutularak güvenliği arttırılabilir. 

 
 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Tecrübeleri 

Hatice İremgül 
Yayla 

 Literatür taraması 
 Maket tasarımı 
 Arduino kodlarının araştırılması ve 

yazılması 

 TÜBİTAK 2204B Bölge sergisine 
katılım 

 TÜBİTAK 4006 proje yarışması proje 
sunumu 

Elif Gülrana 
Gümüş 

 Literatür Taraması 
 Maket ve Tasarımla ilgili hazırlıklar 
 Malzemelerin temini 
 Bilgisayar yazılımları ile ilgi 

araştırma 
 Mobil Uygulama hazırlama 

 TÜBİTAK 2204B Bölge Birinciliği 
 TÜBİTAK 2204B Türkiye Finali 
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