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1.  PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)  
Ülkemizde önceki dönemlerde afetler nedeniyle yaşanan acı deneyimlerin gelecekte de 

yaşanmaması için çalışmalar yapılmakla beraber yapılan çalışmalar, planların 
uygulanabilirlikteki düşüklüğü nedeniyle henüz yeterli düzeyde değildir. Bu sebeple insan 
hayatının yaşandığı her yerde teknolojik gelişme ve yenilik gerçekleştirmek için yola 
çıkılmıştır. Toplumun tümüne fayda ve kolaylık sağlayacak hatta gerektiğinde hayat kurtaracak 
bir model oluşturulmak istenmiştir. Deprem, taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi ülkemizin 
maruz kalma riskinin yüksek olduğu doğa kaynaklı afetler ile endüstriyel kazalar, ulaşım 
kazaları, gaz kaçağı, soba zehirlenmesi gibi insan kaynaklı afetlere karşı güvenliği artırabilecek 
erken uyarı sistemi geliştirilmek istenmiştir. Model afetlerdeki can ve mal kayıplarının 
önlenmesi ve ekonomik zararların en aza indirilmesi için tasarlanmıştır. İçerisinde yenilikçi 
teknolojiler barındıran Milli Teknoloji hamlesi ürünü Deneyap Kart temelli elektronik bir 
model üç boyutlu bir tasarım ile oluşturulmuş ve montajı yapılarak kullanıcıya sunulmuştur. 
Böyle bir proje geliştirme sebebimiz mesafeler ne kadar uzak olursa olsun insanların 
sevdiklerinden haberdar olabilmesini sağlamaktır. Bu amaç için üç tema planlamıştır. Bunlar 
“Nesnelerin İnterneti Uygulaması”, “Panik Butonu Uygulaması” ve “Modern SOS 
Uygulaması”dır. Model “Nesnelerin İnterneti Uygulaması” ile ev, okul, işyeri gibi alanlarda 
herhangi bir tedirginlik verici durum olduğunda, öncelikle model sahibini daha sonra modelden 
aldığı bilgileri görüntüleyen mobil uygulama kullanıcılarını haberdar etmek için tasarlanmıştır. 
Benzer ürünlere göre hareket ettirilebilir ve içerisindeki batarya sayesinde uzun süre şarj 
olmadan çalışabilir. Panik Butonu Uygulaması diğer panik butonu uygulamalarına benzer 
davranışlar gösterse de mobil uygulama sayesinde mobil uygulama kullanıcısının durumunu 
sorabilmesi ve bu soruya iyi ya da kötü olarak haber verilmesi bağlamında özgündür. “Modern 
SOS Uygulaması” ise gelişmiş, denenmiş, benzer uygulamalara göre maliyeti 
kıyaslanamayacak kadar az uygulanabilir bir sistemdir.  

Projenin son hali https://www.youtube.com/watch?v=54pfjew6xGI verilmiştir. 
2. PROBLEM DURUMUNUN TANIMLANMASI: 

Yapılan literatür araştırmasından anlaşılmıştır ki hemen hemen her afet için erken uyarı 
sistemleri geliştirilse de aynı anda deprem, yangın, çığ, su basması, gaz kaçağı, soba 
zehirlenmesi, trafik ve endüstriyel kazalar gibi geniş bir yelpazeye hitap edebilen taşınabilir, 
her yaş grubu insanın kullanabileceği bir model sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir 
ihtiyaçtır. Pek çok akıllı ev uygulamasında projemizdeki benzer sistemler vardır fakat akıllı ev 
altyapısı olmayan evlerde hizmete sunabilecek sistem sayısı çok azdır. Diğer bir deyişle benzer 
sistemler evin kritik yerlerine kurulurken, geliştirilen sistem taşınabilir olduğundan dolayı 
istenilen yere taşınabilir. Her türlü kara, hava ve deniz aracında kullanılabilir. Bir diğer aşılan 
sıkıntı ise bu tür uyarı sistemleri genelde sadece ev ve işyerleri için geliştirilmiş olmasıdır. 
Geliştirilen sistem ihtiyaç olan her yerde kullanılabilir. 

Erken uyarı sistemlerinin panik butonu sistemi ile desteklendiği uygulamalara 
rastlanmamıştır. Sıkıntılardan ilki panik butonu uygulamasından haberdar olanların model 
sahibine durumunu istedikleri zaman soramamasıdır. Diğer bir değişle panik butonu sistemi her 
iki yönde modelden mobil uygulamaya ve mobil uygulamadan modele olacak şekilde iki yönde 
kullanılmamaktadır. Bizim uygulamamız bu eksiği kapatarak her iki yönde iletişim sağlamıştır. 

Çığ, göçük veya ulaşım araçları kazalarından sonra kazazedelere ulaşmak için geliştirilen 
sistemler maliyetli ve çok az sayıdadır. Bu sebeple acil bir durumda kısa sürede olay yerinde 
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bu tür araçların hazır bulunuşu oldukça zordur. Geliştirdiğimiz model akıllı telefonda çalışabilir 
bir mobil uygulama aracılığı ile zeki bir algoritma sayesinde “Modern SOS Uygulaması”na 
dönüşebilir. Antenle desteklenmiş kablosuz ağ temeli “Modern SOS Uygulaması” GPS veriler 
ile kazadan önceki son konumu yakalayarak kurtarma ekibi için önemli bir bilginin ihtiyacına 
çözüm getirmektedir. Benzer özelliklere sahip sistemler genelde sms yoluyla insanları haberdar 
ederken geliştirilen mobil uygulama sayesinde bildiler anlık ve ayrıntılı şekilde kullanıcılara 
sunulmaktadır. İstenirse GSM ve SMS desteği basit bir şekilde eklenebilir. 
3. ÇÖZÜM  

Projenin sorusu “Her ortamda kullanılabilir bir model ile afet ve panik durumlarında model 
etrafındakileri ve mobil uygulama kullanıcılarını haberdar ederken aynı zamanda modern bir 
sos sistemi de sunabilir miyiz?” olmuştur. Sistemi kontrol eden ve internete bağlanan kontrol 
birimi Deneyap Kart’tır. Sistem içerisindeki algılayıcılardan ilki ortamın sıcaklığını öğrenmek 
için kullanılan sıcaklık algılayıcıdır. Model, yatay eksene göre durumunu algılayıcılar aracılığı 
ile öğrenir. Sistem alev algılama modülü ile ortamda ateş almış cisim olup olmadığını kontrol 
eder. Yangının doğal sonucu olan dumanın algılanması için yanıcı gaz ve sigara dumanı 
algılayıcı kullanılmaktadır. Su basması gibi durumlar için su seviye algılayıcısı ve deprem anını 
yakalayabilmek için ise titreşim algılayıcı kullanılmaktadır. Model bazır, oled ve rgb led ile 
uyarı verir. Sistemin mobil olarak çalışabilmesi için dahili bir batarya eklenmiştir. Sistem bu 
özellikleri ile “Nesnelerin İnterneti Uygulaması” nı andırmaktadır. Bunun dışında panik 
durumunda mobil uygulama kullanıcılarını haberdar etmek için model üzerine bir panik butonu 
eklenmiştir. Mobil uygulama kullanıcıları, geliştirilen sistem sayesinde model sahibinin 
durumunu sorabilir. Model sahibi, model üzerindeki her şeyin yolunda olduğu anlamına gelen 
yeşil butona veya panik durumunu anlatan kırmızı butona basarak mobil uygulama kullanıcısını 
haberdar edebilir. Bu özellikleri ile sistem “Panik Butonu Uygulaması”na benzemektedir. 
Geliştirilen proje, “Modern SOS” sistemi sunmaktadır. Sistem, ağa bağlanamazsa adı 
“AAAAAAAA” olan bir ağa dönüşür; bu sayede deprem gibi herhangi bir afet sonrası göçük 
durumunda model, “ağ izleyici” uygulamalar tarafından rahatlıkla algılanabilir, mesafesi 
ölçülebilir ve dahası bu gibi özellikler sayesinde modelin yanında olan insanlara ulaşılabilir. 
Sisteme GPS verileri destek sağlar. Bu özellik evrensel bir standart olmaya adaydır. Geliştirilen 
proje, ilk önce faydalı modele daha sonra insanların araçlarında, evlerinde veya deprem 
çantalarında yerini alabilecek evrensel bir ürüne dönüştürülebilir. 
4. YÖNTEM 

Projemiz gerçekleştirilirken yöntem olarak Şelale yöntemi tercih edilmiştir. Şelale 
yönteminde (yaygın kullanılan adı Waterfall Model) yazılım geliştirme süreci analiz, tasarım, 
kodlama, test, sürüm ve bakım gibi safhalardan oluşur. Geleneksel yazılım metotlarında bu 
safhalar şelale modelinde olduğu gibi doğrusal olarak işler(vikipedia, 2021). İlk olarak analiz 
aşamasında  “Nesnelerin İnterneti Uygulaması”, “Panik Butonu Uygulaması” ve “Modern  SOS 
Uygulama” konusunda yapılan araştırmalar incelenmiştir. İçerikler kaynak belirtilerek gerekli 
yerlerde anlatılmıştır. Daha sonra amaca uygun algılayıcıların ve diğer donanımların monte 
edilebileceği bir tasarım hazırlanmıştır ve yöntem bölümünde konu edilmiştir. Daha sonra ilk 
olarak Deneyap Kart’ın kodu yazılarak amaca uygun çalışması sağlanmıştır. “Nesnelerin 
İnterneti Uygulaması”, “Panik Butonu Uygulaması” ve “Modern  SOS Uygulama”’sı ayrı ayrı 
test edilmiştir. Projenin testinden sonra son kullanıcıyla entegrasyonu ölçülmek için iki farklı 
gruba sunulmuştur. Geliştirilen projenin yeni versiyonu hazırlanması için bir kısıtlama yoktur. 
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4.1. Kontrol Ünitesi  
Deneyap ailesinin çok yönlü ve güçlü elektronik geliştirme kartı, orjinal ESP32-

WROVER-E modülü kullanılarak geliştirilmiştir. Güçlü çift çekirdek Tensilica Xtensa LX6 
mikroişlemcisi ile makine öğrenmesi ve yapay zeka tabanlı projelere Tensorflow Lite ile 
başlayabilirsiniz. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin 
interneti ve bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkan sağlayacaktır (deneyapkart.org, 
2021). Deneyap Kart; akıllı ev, akıllı tarım, akıllı taşıtlar, mobil sağlık vb. alanlarda 
uygulamalar gerçekleştirebileceğiniz, nesnelerin interneti projelerinde bize büyük kolaylık 
sunmaktadır.  Deneyap Kart’ta dahili olarak yüksek hassasiyetli LSM6DSM algılayıcısı vardır.. 
UART, I2C, SPI, I2S, Ethernet, SDIO, Kapasitif Algılayıcı gibi zengin bir bağlantı arayüzüne 
sahiptir. Genel amaçlı olarak kullanılabilen Şekil 1’de gösterimi yapılmış olan 24 adet pine 
sahiptir. Dahası bu bağlantı konnektörünü kullanarak Li-Po bataryanızı şarj edebilmektedir. 
Deneyap Kamera’yı doğrudan Deneyap Kart üzerindeki (FPC) konnektörüne bağlanabilir.  
Deneyap Kart Arduino IDE ile uyumludur. Yönergeleri kullanarak kodlama 
yapılabilir(deneyapkart.org, 2021). Şekil 2’de Deneyap Kart’ın genel özellikleri verilmiştir. 
4.2. Algılayıcılar 

4.2.1. Su Seviyesi / Yağmur Sensörü 
Bu sensör, hem sığ sular için su seviyesi(40mm'ye kadar) ölçüm sensörü hem de yağmur 

sensörü olarak kullanılabilmektedir. Birbirine paralel olarak çekilmiş iletken hatların su ile 
teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir değer okunabilmektedir. Sensör kullanımı 
oldukça basittir. Besleme voltajı ve toprak bağlantısı yapılarak, sensör çıkış bacağından okuma 
yapılabilmektedir (direnc.net, 2021). 

4.2.2. Sıcaklık  Algılayıcı 
Deneyap Kart’ta dahili olarak yüksek hassasiyetli LSM6DSM algılayıcısı vardır. Bu 

algılayıcı ile 3-eksen ivme ve 3-eksen dönü ölçümü yapabilir ve sisteminizin sıcaklığını takip 
edebilirsiniz (deneyapkart.org, 2021). 

4.2.3 Alev Algılayıcı 
Yangın algılama ve alarm sistemleri, binada ve işletmedeki yangınları ilk anda tespit 

etmek, gerekli güvenlik birimlerini durum hakkında bilgilendirmek, hayat ve mülkiyet 
koruması için tasarlanmış elektronik sistemlerdir (Çeltek ve ark., 2017). Şekil 3’de verilmiştir. 

4.2.4 Duman Detektörü 
Mevcut kullanılan duman detektörlerinin üretici firmaya bağlı kalmaksızın büyük kısmını 

test edebilecek bir aparat, yangın algılama ve ihbar sistemi kullanıcılarının kendi saha 
elemanlarını test etmesini sağlayacaktır (Mammacıoğlu & Soyhan, 2019). 

Bu detektörlerin en küçük örneklerinden biri olan Yanıcı Gaz ve Sigara Dumanı Algılayıcı 
Kartı önerilen modelde kullanılmıştır. MQ2 Yanıcı Gaz ve Sigara Dumanı Algılayıcı Modülün 
görseli  ̧Şekil 4’de verilmiştir. 

4.2.5 LSM6DS33 3-eksenli ivmeölçer (accelerometer) ve 3-eksenli jiroskop algılayıcı 
Üzerinde ST firmasının üretmiş olduğu LSM6DS33 modeli 3-eksenli ivmeölçer 

(accelerometer) ve 3-eksenli jiroskop (gyroscope) sensörü bulunan karttır. Deneyap Kart 
üzerinde entegre olarak gelmektedir. Ayarlanabilir ±2 g değerinden ±16 g değerine kadar 
ivmelerin ve ±125°/s'den ±2000°/s'ye kadar jiroskopik kuvvetlerin ölçümlerinde kullanılabilir. 
I2C ve SPI haberleşme arayüzleri bulunmaktadır(Robotistan, 2021).  

4.2.6 SW-18020P Hareket Titreşim Sensörü 
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SW-18020P Titreşim Sensörü,  basit bir titreşim anahtarıdır. Genellikle elektronik uygulamalarda, 
oyuncaklarda, alarm sistemlerinde, ev aletlerinde ve akıllı ev projelerinde kullanılır. SW18020 
sensörleri yay tiplidir, titreşimin geldiği yönden bağımsız olarak tetiklenirler (gittigidiyor.com, 2021).   
4.3 Çıkış Birimleri 

4.3.1. Buzer  
Buzer, 2 ile 4 volt arasındaki gerilimle çalışabilen küçük titreştirici. Bir bobinde ani akım 

değişimleri meydana getirerek zayıf titreşimler elde edilmesini sağlar. Bu araç eskiden, galenli 
bulucularda iyi bir dokunma noktasının sağlanmasında, bir alıcı titreşim devresinin 
denenmesinde, kontrol ölçülerinde ve derecelendirmede kullanılırdı(vikipedi, 2021). 

4.3.2. OLED 0.96 inç 128x64 Piksel Ekran Modülü 
Yaklaşık olarak 1" büyüklüğündeki bu grafik OLED ekranı Arduino ve diğer 

mikrokontrolcü projelerinizde kullanabilirsiniz. OLED teknoloji kullanması sayesinde arka 
ışığa gerek duymadan yüksek kontrastlı görüntüler elde edebilirsiniz. Modül, üzerinde 
SSD1306 sürücü entegresiyle gelmektedir. SPI veya I2C arayüzlerini kolayca bağlantı 
yapabilirsiniz. (Robotikshop.com, 2021). 

4.3.3. WS2812B Adreslenebilir RGB Şerit Led  
Ev, araba ve karavanınızın, iç mekanlarının yanı sıra; yağış ve sıvı teması olabilecek dış 

mekanlarda dahil olmak üzere, kendi dokunuşlarınızı yapmak istediğiniz alanlarda, kısaca 
dekorasyonun her alanında, sıvı teması olma ihtimalı olan elektronik projelerinizde ve bunlara 
benzer birçok alanda kullanabileceğiniz, “adreslenebilir” özelliği sayesinde rengarenk 
ambiyanslar yaratılabilir (Robotistan.com, 2021). Şekil 5’de sönük halinin görüntüsü 
verilmiştir. 
4.4. Taşınabilir Güç Kaynağı 

4.4.1. 10.000 mAh Powerbank 
Powerbank, özellikle akıllı cep telefonları ve tabletler başta olmak üzere, mp3 çalar, 

fotoğraf makinası vb. bir çok şarj edilebilen elektronik cihazı şarj etmenize olanak sağlayan 
küçük boyutlu şarj cihazıdır (powerbankburada.com,2021). Şekil 6’da görseli verilmiştir. 
4.5. Bulut Teknolojisi ve Google E- Tablo Hizmeti 

Bulut teknolojisi temelinde kullanıcılara ait araştırmalar yapan Türk İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) Bilgi Toplumu İstatistikleri verileri (2016) girişimlerde bilgisayar kullanımının 
%95.2’ye, internete erişiminin ise %92.5’e ulaştığını ortaya koymaktadır. Hanelerde ise 
bilgisayar kullanım oranın %54.8, internet erişiminin ise % 69.5 olduğu belirtilmektedir 
(Tayaksı̇ ve ark.,2016).Google E-Tablolar ile, nerede olursanız olun e-tablo oluşturabilir, 
düzenleyebilir ve e-tablolar üzerinde ortak çalışabilirsiniz. Bu hizmet ücretsizdir. Google E-
Tablolar, Google tarafından geliştirilen bir hesap tablosu uygulamasıdır. (vikipedia,2021) 
.Uygulamada oluşturduğumuz E-tablo görselleri  ̧Şekil 7’de verilmiştir. E Tablo’nun kendisine 
ait sayfada Araçlar kısmında bulunan Script kısmına eklenen kod ile Ekle, Sil, Güncelle ve 
Bilgileri Getirme işlemleri yapılmıştır. https://console.developers.google.com/ sayfasındaki 
APIs&services alanından Google Drive dışından E-tabloya erişme ve düzenleme ile ilgili 
ayarlar ve yapılandırmalar yapılmıştır. (vikipedia,2021). github projesinden özellikle e-
tabloların kullanımı ile ilgili örneklerden yardım alınmıştır(github, 2021). 
4.6 Sistemin Algoritması 

“Modele Bluetooth ile bağlanarak SOS verme durumunda web sunucu olarak paylaşacağı 
bilgileri gir” butonu  Model sahibinin herhangi bir kaza durumunda kim olduğunu bilinmesini 
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sağlar. Bu alana model sahibi kişisel bilgilerini girebilir. Model wifiye ulaşamadığı anda kendisi 
Hotspot gibi davranmaya başlar. İsmi “AAAAAAAA” ve şifresi “aaaaaaaa” olan bu ağa 
bağlanıldığında  192.168.4.1 adresinden açılan html web sayfası ile model içerisindeki bilgiler 
sunulur. Kullanıcı Ad, Soyadı ve Ayrıntı bilgilerinin gösterimi Şekil 8’de yapılmıştır. Bu 
sayede göçük veya enkaz altındaki kişinin kim olduğu anlaşılabilir. Şifre olarak “aaaaaaaa” 
kullanılmasının amacı “AAAAAAAA”  isminin SOS amaçlı verildiğini doğrulamaktır. 
Sistemin bu şekilde hizmet vermesi için oluşturulmuş algoritma Şekil 9’da verilmiştir. 
4.7. Mobil Uygulamanın Oluşturulması 

İnsanlar kendi ilgi ve yeteneklerine uygun mobil uygulamaları nasıl geliştireceklerini 
araştırmakta ve kendi basit mobil uygulamalarını oluşturacakları hazır ortamlara ya da mobil 
programlama öğrenmeye yönlenmektedir. Farklı yaşlarda ve eğitim düzeylerine sahip kişilerin 
bu ilgi ve çabası, programlama eğitimini, okullarda verilen bir ders olmak dışında bir yaşam 
boyu öğrenme alanı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Mobil teknolojiler, birçok mühendislik 
disiplinindeki, programlama yöntemlerinde yeni bir çağ başlatmıştır. App Inventor, 
öğrencilerin, programlamanın ilgi çekici süreçlerine odaklanmalarına, problem çözmelerine ve 
arkadaşlarıyla paylaştıkları zamanlarda, onlara sosyal olarak faydalı olacak yaratıcı mobil 
uygulamalar geliştirmelerine olanak sunar (wikipedia,2021).  
Geliştirdiğimiz proje için yaptığımız mobil uygulamada birden fazla modelin takibi 
yapılabilmektedir. Öncelikle takibi yapılacak olan modelin id’sinin soldaki menüden seçilmesi 
gerekir. Daha sonra o id’ye sahip modelin bulunduğu bölge, kime ait olduğu ve model sahibi 
gibi bilgiler gelir.  Şekil 10’da gösterimi yapıldığı gibi mobil uygulama ekranın solunda ise 
modelin üzerindeki algılayıcılardan gelen veriler, model tarafından kayıt edilme zamanı ve 
mobil uygulamanın bu verileri okuma zamanı ile paylaşılır. Modelden gelen veriler sırasıyla 
sıcaklık, nem, alev, duman, deprem, sıvı  ve 3-eksenli ivme algılayıcı bilgileridir. Alev, duman, 
deprem, sıvı ve 3-eksenli ivme algılayıcı gibi herhangi bir afet durumunda tetiklenen algılayıcı 
değeri oluştuğunda mobil uygulama kırmızı, mavi, sarı ve turuncu renge dönmekte ve 
konuşarak sesli uyarı vermektedir. Bu sayede mobil uygulama kullanıcılarının uyarılması 
planlanmıştır. Sesli uyarının kullanılmasının bir başka sebebi ise görme engelli vatandaşların 
da mobil uygulama ile haberdar edilmesinin sağlanmasıdır. 

Mobil uygulamadaki metni modele gönder butonu ile buton üzerindeki metin kutusundaki 
bilgiler e tablolar aracılığı ile model üzerindeki oled’de gösterilir.  Model, yeni bir mesaj 
geldiğinde model kullanıcısını RGB led’in rengini kırmızıya çevirerek uyarır. Model kullanıcısı 
sorulan soruya cevabı model üzerindeki yeşil ve kırmızı butonlar aracılığı ile verir. Model’den 
gelen veriye göre uygulama arka fonu panik durumunda kırmızıya döner; onun dışında gri kalır. 
Model ilk kullanılmaya başlandığı zaman veya modelin internete bağlanmak için kullandığı 
kablosuz ağ değiştiğinde ayarların yapılması için “Modele Bluetooth ile bağlanarak wifi 
ayarlarını yap” butonu eklenmiştir. Bu butona basıldığında ortamdaki bluetooth cihazları 
aranarak ismi DeneyapKartBT olan bluetooth’u seçmek ve daha sonra “Kullanıcı Adı” ve 
“Parolası” bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna basmak yeterli olacaktır.  
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje, kullanılan algılayıcıların sayısı, çeşitliliği ve “Deneyap Kart” gibi Milli Teknoloji 
Hamlesinin bir parçası olan güçlü bir kontrol kartı bünyesinde bulundurması ile yerlilik 
bağlamında güçlüdür. Aynı anda 3 ayrı konu için çözüm ürettiğinden dolayı diğer örneklerden 
ayrışmaktadır, başka bir deyişle özgündür. Literatür taraması sonucunda “Modern SOS 
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Uygulaması” ile GPS ile desteklenen modelin bir HotSpot noktasına dönüşerek 
“AAAAAAAA” ismine ve “aaaaaaaa” parolasının kullanılmasına önceden çalışılmadığı 
gözlemlenmiştir. “Modern SOS Uygulaması’nın bir web sunucu gibi davranarak model 
sahibine ait ad-soyad bilgisinin veya bir yakınının telefon numarasının irtibat numarası olarak 
paylaşılması yine hiçbir projede çalışılmamıştır. Deneyap kartın üzerinde bulunan “ESP32- 
WROVER-E” işlemcisinin bir anten ile desteklenerek kurtarma işlemleri için kullanılması ile 
ilgili bir uygulamaya rastlanmamıştır. Bu özelikleri ile evrensel bir standart oluşturmak 
amaçlanmıştır. Bu sayede daha çok insanın hayatını kolaylaştırmak ve hatta gerektiğinde 
hayatlarını kurtarmak projenin en güçlü amacıdır. Deneyap Kart’ın kamera ve mikrofon 
özellikleri GPS ile desteklenebilir. 

Geliştirilen proje özünde 3 ana tema barındırmaktadır. Bunlar “Nesnelerin İnterneti 
Uygulaması”, “Panik Butonu Uygulaması” ve “Modern  SOS” uygulamasıdır. Bunlardan ilki; 
nesnelerin interneti uygulaması ile deprem, yangın, su basması ya da herhangi bir aracın kaza 
yapması gibi durumlarda kullanıcıları haberdar etmek için ısı, nem, alev, gaz, sıvı ve 3 eksenli 
ivme algılayıcılardan gelen bilgilerin Deneyap Kart ile toplanması ve rgb ledler, buzzer ve oled 
gösterge ile kullanıcıların haberdar edilmesi üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bulut 
Teknolojisinin bir örneği olarak, veriler toplandıktan sonra Google drive içerisindeki e-
tablolara yazılır ve javascript kodları ile web servisi gibi davranması sağlanır. Bunun sonucunda 
oluşturulan veriler, geliştiren model ve mobil uygulama ile kullanıcıya sunulur. Literatür 
taraması yapıldığında temalardan ilki olan “Nesnelerin İnterneti Uygulamasına” benzer pek çok 
çalışmaya rastlanmıştır. 

 Bu çalışmaların birinde “Raspberry Pi mikrodenetleyici tabanlı bir akıllı ev uygulaması” 
gerçekleştirilmiştir.  “Raspberry Pi Kullanılarak bir Akıllı Ev Uygulaması Geliştirilmesi” 
çalışması benzer pek çok çalışma gibi bünyesinde farklı algılayıcılar bulundurmaktadır. Fakat 
geliştirdiğimiz model ile karşılaştırıldığında, doğal afet ve kazalardan dolayı oluşacak durumlar 
ön planda değildir. Geliştirdiğimiz model deprem, yangın, gaz kaçağı, su basması, çığ ya da 
trafik kazası gibi durumları algılamakta daha yeteneklidir. İkinci tema olarak planlanmış olan 
panik butonu özelliği ülkemizde pek çok kişi tarafından önceden deneyimlenmiş ve popüler 
olan bir teknolojidir. En yaygın kullanıcıya sahip örneklerden biri KADES’dir. KADES, 
kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun 
engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale 
uygulamasıdır(T.C. Siirt Valiliği, 2021).  

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından 
indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve 
sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama 
ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini 
açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı 
olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanmaktadır (T.C. 
Siirt Valiliği, 2021). Panik butonun en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de yaşlı 
bakımıdır. Tele-bakım  sistemi; varlık dedektörleri ve panik butonlarından oluşmaktadır ve 
panik butonları acil durumlarda yaşlı bireyin rahat ulaşabileceği  alanlara monte edilmektedir. 
Varlık dedektörleri yaşlı bireyin varlığını belirlemek için yatağın altına veya çevresine 
konumlandırılır. İzleme sistemi genel sistemin kalbi olarak görülür. Tele-bakım cihazları uyarı 
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verdiği zaman, telefon, e-mail  veya sms aracılığıyla bakım vericiye, daha önceden bildirilmiş 
olan yakın arkadaşlarına ve / veya acil bakım ekibine uyarı  gönderilir (Lee ve ark., 2013). 
Benzer şekilde, bizim geliştirdiğimiz Modern SOS modeli ile birden çok hastaya aynı anda 
panik butonunu kullanarak hastane personeline veya ailelerine acil durumdan haberdar etme 
imkanı verilmiştir. Bunun dışında geliştirdiğimiz model ile hastane personeli veya aileleri 
hastanın bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilir. Bunun için mobil uygulama ve modelin 
üzerindeki mesajın gözüktüğü oled gösterge ve butonlar yeterlidir.  

Geliştirdiğimiz model ile önerdiğimiz bir başka özellik de deprem sonrası enkaz altında 
kalan, dağ gezilerinde kaybolan ya da çığ altında kalan insanların bulunması; maden işçilerinin 
yaşadığı kaza sonrası onlara ulaşılması, kırsal kesimde oluşabilecek bir kazadan sonra aracın 
bulunması ve herhangi bir kaza sonrası deniz ya da hava aracının yerinin tespit edilmesi gibi 
pek çok vakada kullanılmasının mümkün olmasıdır. Projenin yenilikçi yönleri, literatürdeki 
diğer projeler ile karşılaştırılarak anlatılacaktır. Ama bundan önce neden böyle bir sisteme 
ihtiyaç olduğundan bahsetmek gerekirse, GPS açık havada gayet memnun edici sonuçlar verse 
de kapalı ortamlarda maalesef durum böyle değildir. Kapalı alanlarda konum tespiti 
probleminin çözümü uzun zamandır aranmaktadır ve bu konuda yapılan çalışmalar her geçen 
gün artmaktadır. Bunun bir sonucu da projemizin üçüncü teması olan “Modern SOS” sistemidir. 

Literatür taraması yapıldığında özellikle deprem sonrası göçük altında kalan insanlar için 
geliştirilmiş pek çok proje vardır. Bunlardan biri “Akıllı, Deprem Bilgi ve Arama Kurtarma  

Sistemi Geliştirilmesi:”  GARF’tır. GARF, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası 
yaşanabilecek olumsuzlukları, can kayıplarını büyük oranda azaltmak, enkaz altında kalan kişi 
sayısını ve enkaz altındaki kişilerin yer bilgilerini kurtarıcı ekibe bir sistem dahilinde sunmayı 
amaçlayan bir sistemdir. (Akıllı, Deprem Bilgi ve Arama Kurtarma )  Görüntü işleme ile 
apartmanın girişinden tepeden alınan görüntüler ile apartmanda o anda kaç insan olduğunu 
hesaplanır. Fakat GARF sistemi ile kimlerin apartmanın içinde olduğu ya da konumları ile ilgili 
bir bilgi vermez (CrewTech, 2021). GARF’ın bir diğer özelliği, içerisinde bulundurduğu 
KARKUS (Kara Kutu Sistemi) ile bu problemi çözüme kavuşturmasıdır. KARKUS, mikro 
düzeyde alan kontrolleri için geliştirilmiş bir sistemdir. KARKUS sayesinde yapı içerisindeki 
bölmeleri kızılötesi sistemler tarafından taranarak alan içerisinde canlı olup olmadığı tayin 
edilebilmektedir. KARKUS aktif halde iken deprem meydana gelirse KARKUS ses sinyalleri 
üretmeye başlayacaktır. Bu ses sinyalleri ile enkaz altındaki kişilerin yerleri tayin 
edilebilecektir. Mevcut çözüm olarak halihazırda kullanılan enkaz dinleme cihazları ile enkaz 
dinlenebilmektedir (CrewTech ,2021). Ancak bu cihazların çalışabilmesi için enkaz altındaki 
kişinin bilinci açık ve ses çıkartabilmesi gerekmektedir.  

KARKUS’u bizim geliştirdiğimiz proje ile karşılaştırdığımızda, KARKUS mesafe 
bakımından mikro düzeyde sonuç üretmektedir. Deprem esnasında KARKUS’un çalışıyor 
olması gerekmektedir. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise deprem esnasında veya deprem sonrası 
etkilerden tetiklenerek mobil uygulama kullanıcılarını haberdar etmektedir. KARKUS’un en 
büyük dezavantajı ise sadece ses çıkartabilen kazazedelere ulaşabilir olmasıdır. KARKUS 
elektrik kesildiğinde devreye girecek bir bataryadan bahsetmemiştir. Bizim geliştirdiğimiz 
modelin deprem sonrası elektrik kesilmiş olsa bile 40 saate kadar çalışabildiği gözlemlenmiştir.  

Literatürdeki benzer bir çalışma olan “Entegre Afet Yönetim Sistemi” ile deprem, sel ve 
benzeri felaketler durumunda kullanıcılar, genel iletişimi sağlamak için bilgilendirilmektedir. 
Anlık bildirimlerin dağıtımı, oluşturulan bildirim uygulaması aracılığıyla güncel sisteme göre 
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daha verimli gerçekleşmektedir. BTK ile afet durumunda uygulama kanallarına kalıcı bant 
genişliği sağlanmakta ve kurtarma birimlerine erişim daha kolay olmaktadır. Oluşturulan mobil 
uygulama aracılığıyla kullanıcıların afet durumlarında yüksek stres altında karar vermeleri 
kolaylaştırılmıştır. Afet sırasında ilgili afet türüne uygun yönerge ve sorular, panik halindeki  
kazazedelere en basit haliyle iletilerek iletişimin sürekliliğinin sağlanması, kazazedenin doğru  
aksiyonları alması ve çift yönlü bilgi akışının olması sağlanmaktadır.  

Modern SOS ile karşılaştırdığımızda, “Entegre Afet Yönetim Sistemi”nde  bir cep 
telefonuna ihtiyaç olduğu, cep telefonunun bir şekilde çekiyor olması gerektiği ve kullanıcının 
mesajları okuyup cevap verebilir olması gerektiği söz konusudur. Bu şartlara sağlayabilmek bir 
afet veya kaza sonrası oldukça zor olabilir. Geliştirdiğimiz sistem ile bunların hiçbirine gerek 
kalmadan sistem otonom bir şekilde konumun bulunması için gerekli bilgiyi yüksek sinyal gücü 
ile iletir. 

“Enkaz Altındaki Kazazedelerin Mobil Cihazlarının Tespiti”  (Spatium Comm,2021) 
projesi geliştirdiğimiz proje ile karşılaştırıldığında benzer pek çok noktası olduğu gibi 
farklılıklarda vardır. “Enkaz Altındaki Kazazedelerin Mobil Cihazlarının Tespiti”  projesinin 
çalışması için Şekil 11’de gösterimi yapıldığı gibi en az 3 adet kurtarma modülü tasarlanmış 
olması gerekmektedir. Bunu sadece AFAD gibi arama kurtarma organizasyonlarına konsantre 
olmuş kuruluşlar yapabilir; bizim geliştirdiğimiz sistemde bunu wi-fi özelliği olan herhangi bir 
telefonla kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bizim geliştirdiğimiz sistemde verici olarak seçilmiş 
modelimizin wifisini güçlendirmek için özel bir anten katı eklenmiştir. Bu sayede engel oluşsa 
bile tespit mesafenin 2-3 katına çıktığı gözlemlenmiştir. Bir diğer sıkıntı enkaz altından gelen 
sinyal ile enkaz dışındaki sinyalin ayrılmasıdır. Ülkemizde çığ felaketi sıkça yaşanmaktadır. 
Çığ felaketinden sonra arama çalışmaları esnasında tekrar yaşanan çığ felaketleri yüzünden pek 
çok vatandaşımız şehit olmaktadır. Önerdiğimiz sistem herhangi bir cep telefonunun İHA 
üzerine monte edilmesi ile insansız olarak arama işlemi gerçekleştirebilir. Sinyalin en yoğun 
olduğu noktadan çalışmaların başlaması ile kısa sürede kazazedelere ulaşılabilir. Bunun 
gerçekleşmesi için sadece geliştirdiğimiz modelin kazazedenin yanında olması veya kaza yapan 
aracın içinde olması yeterlidir. Geliştirdiğimiz model üzerinde sıcaklık nem, gaz ve alev gibi 
pek çok ortamdaki bilgi toplayan algılayıcılar olduğundan bahsetmiştik. Bu özelliklerden dolayı 
model herhangi bir madende kullanılmak için de uygundur. Bunlara “modern sos” özelliği 
eklendiğinde herhangi bir patlama sonrası madencilere ulaşılması bağlamında kullanılmaya 
müsaittir. Geliştirdiğimiz modelin bir başka avantajı ise herhangi bir deniz hava veya kara 
aracının içerisine rahatça sığabilir oluşudur. Özellikle “3 eksenli ivme algılayıcılardan” aldığı 
verilerden yola çıkarak herhangi bir kaza olduğunu anlayarak mobil uygulama kullanıcılarını 
haberdar edebilir. Bunun dışında GSM ve 4G gibi teknolojilerin çalışmadığı yerlerde ise bunu 
“modern SOS” mesajı olarak planlanmış olan ağ ismini “AAAAAAAA” dönüştürerek 
yapabilir. Bu sayede havadan yapılacak olan arama çalışmaları kolaylaşacaktır. 

Literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında; geliştirdiğimiz projede kullanılan 
değişkenler ve temalar, modelin kullanılabileceği yerlerdir. Bu bir kara, hava veya deniz aracı 
olabileceği gibi bir hastane, yaşlı bakım evi,okul ya da kendi eviniz olabilir. Geliştirilen proje, 
özellikleri ile rekabet avantajı yaratma potansiyeline sahiptir ve kullanılan donanımların 
ülkemizde ulaşılabilir olması sebebiyle uygulanabilirdir. “Deneyap Kart” yerli ve ileri teknoloji 
ürünü bir donanımdır. Bilgi teknolojilerine dayalı olması ve evrensel bir standart önermesi olan 
“Modern  SOS” nitelikleri ile Faydalı Model Belgesi almaya adaydır. Yaygın etki bağlamında 
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modelin neredeyse herkesin hayatında yer alabilmesi için neden vardır. Afetler ve kazalar 
herkes içindir. 
6. Uygulanabilirlik 

Modelin dışından gözükecek şekilde, 4 adet alev algılayıcı ve RGD adreslenebilir led bloğu 
eklenmiştir. Üstte bulunan kapak tarafına “Her şey yolunda” manasına gelen “Yeşil”, “Panik 
Var” manasına gelen “Kırmızı” butonlar ve sistemin batarya durumunu gösteren “Sarı” buton 
ve oled gösterge eklenmiştir. Renkler ve göstergeler herkesin ilgini çekebilecek şekilde rahat 
görünür olarak hazırlanmıştır. Modelin çapı 11.6 cm ve yüksekliği 7,6 cmdir. Model Kutusunun 
3 Boyutlu Tasarımı Şekil 12’de verilmiştir. Model el ile taşınabilecek şekilde çok büyük cve 
çok küçük olmamasına özen gösterilerek hazırlanmıştır. Deneyap kartın kodları yazılırlen 
Arduino yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır ve Adafruit_NeoPixel.h,rp2040_pio.h, 
WiFi.h,WiFiAP.h, HTTPClient.h,Wire.h, Adafruit_GFX.hAdafruit_SSD1306.h, deneyap.h, 
BluetoothSerial.h ve lsm6dsm.h dosyaları toolsManage Libraries yöntemi ile eklenmiştir. 
Önerilen çözüm için gerekli Algoritma, Devre Şeması, Devre Elemanları ve Sistemin çalışması 
için gerekli yazılım ve donanımlar anlatılmıştır. Yazılımlar geliştirirken herkese acık olan 
“Deneyap Kart” kütüphanesi kullanılmıştır. Bu bağlamda yazılımımız Millidir. Kontrol kartı 
Milli Teknoloji Hamlesinin bir parçası olan yerli üretim “Deneyap Karttır”. Devre elamlarının 
tümü Türkiye’den tedarik edilebilir. Bunun dışında sistemin sürekli çalışabilmesi ve şarj 
olabilmesi için 5 voltluk bir adaptör veya benzeri bir kaynak kullanılması yeterli olacaktır.  
Sistem ortamda herhangi bir olumsuz durum algılamazsa çevresindeki yeşil ledler yanar. Belirli 
aralıklarla ortamdan aldığı sıcaklık, duman, alev, dik olma durumu, renk gibi değişken  verileri 
internetteki e tablolara yazarken ve e tablolardan bilgi okurken Şekil 13’de görüldüğü gibi 
etrafındaki sarı ledleri yakar. Ortamda herhangi olumsuz bir durum algılarsa etrafındaki Şekil 
14’de gözüktüğü gibi kırmızı ledleri yakar. Şekil 15 deki Modelin Alttan görünümünde  
ayakları, 2 adet alev algılayıcı ve buzer verilmiştir. Buzer her hangi bir alarm durumunda öter. 
Şekil 16’da Modelin Üstten Görünümü verilmiştir. OLED ekranda herhangi bir durumda 
değişlik olursa veya mobil uygulamadan bilgi gelirse kullanıcıya yansıtılmaktadır. Sarı butonun 
görevi Şekil 16’de görüldüğü gibi 4 mavi led halinde şarj durumunu göstermektir. Modelin 
arkasında bulunan mavi renkli buton sayesinde sistem tümden resetlenmektedir.  Proje seri 
üretime geçerse toptan alımlar ve başka yöntemler ile bir modelin maliyetinin 1000 TL olması 
beklenmektedir. Proje maliyeti en az seviyede tutmak için farklı firmalardan fiyat alınmış. 
Maliyet olarak benzeri yapay zeka veya akıllı ev uygulamalarına göre kıyaslanmayacak kadar 
azdır. Model Deneyap Kart alt yapısının üzerine inşa edildiğinden dolayı kolaylıkla sesli 
komutlar ile çalışmaya müsaittir. Deneyap Kart üzerindeki yerleşik mikrofon bu işlem için 
kullanılabilir. Model Deneyapt kart ile birlikte gelen kamera sayesinde görüntü alma ve internet 
aracılığıyla bulut sisteme ekleme kabiliyetine sahiptir. Model doğada foto-kapan olarak 
kullanılmaya müsaittir dışarıdan bir güneş paneli ile desteklenebilir ultrasonik sensör 
aracılığıyla önünden geçen herhangi bir  canlı olduğunda görüntüsünü alarak bulut sisteme 
gönderebilir daha sonra yapay zeka algoritmaları aracılığıyla alınan görüntünün insan olup 
olmadığı kontrol edilebilir eğer insansa yine aynı şekilde yapay zeka algoritmalarıyla dost da 
düşman olduğu anlaşılabilir. Model foto-kapan olarak kullanırken yangın ve sel gibi diğer 
olumsuzluklardan da eş zamanlı haberdar olunabilir.  
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo2’de Tahmini Maliyet ve Tablo 3’de Proje Zaman Planlaması verilmiştir. 
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Malzeme Kalemi Fiyat Açıklama 
1 Deneyap Kart 800TL 2 adet kullanılmakta. Biri kamera ile birlikte 
2 Su Seviyesi Sensörü 10TL 1 adet 
3 Alev Algılayıcı 60TL 4 adet 
4 Duman Detektörü 15 TL  
6 SW-18020P Titreşim Sensörü 5 TL 1 adet 
7 GPS alıcı 120TL Arduino GY-NEO6MV2 Gps Modülü 
8 Filament 200TL Modeli 3D yazıcıdan çıktı almak için 
9 Havya  180TL 220v 60W Digital LCD Ekranlı Isı Ayarlı Havya 
10 OLED 0.96 inç 80TL 2 renk 
11 RGB adreslenebilir led 260TL Ws2812b 100 adet led 

Toplam: 1730TL KDV dahil 

 Tablo 2 Tahmini Maliyet 
Tablo 2’deki 1’den 8’e kadar olan kalemler Tablo 3’deki Model’in test edildiği aşamaya 

kadar temin edilip model hayata geçirilmiştir. Projede kullanılacak malzemelerin fiyat-
performansı sürekli olarak denetlenmiştir.  
                                                   01.10.2021         01.01.2022        01.03.2022        01.05.2022 

Literatür Taraması                     
Yenilikçi Afetle mücadele 

Yöntemlerinin Araştırılması 
                    

Yenilikçi yöntemlerin zayıf 
ve güçlü yönlerinin analizi  

                    

Modellerin tasarımının 
yapılması ve oluşturulması 

                    

Deneyap kart için sensor ve 
iletişim kodunun yazılması 

                    

Google e tablolar için script 
ve formüllerin geliştirilmesi 

                    

Mobil uygulamanın 
geliştirilmesi 

                    

Proje Raporlarının 
Yazılması 

                    

Modelin Test Edilmesi                     
Modelin Faydalı Modele 

Çevrilmesi 
                    

Tablo 3 Proje Zaman Planlaması 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

“Nesnelerin İnterneti Uygulaması” modelin taşınabilir olması sayesinde ev, işyeri veya bir 
araç içerisinde kullanılabilir. Bu bağlamda herkesin ihtiyacını karşılayabilir boyuttadır. 
Sevdiklerinden haberdar olmak herkesin hakkıdır. Bu nedenle panik ve her şey yolunda 
mesajlarını içeren “Panik Butonu Uygulaması” genç, yaşlı herkese hitap etmektedir. Model, 
“Modern SOS” sistemi sunmaktadır. Bu özellik sistemin internete bağlanamadığı anda orada 
yardıma ihtiyaç olduğunu anlatan modern bir elektronik mesajdır. Kazalar ve felaketler herkes 
içindir ve planlı değildir. Bu bağlamda hedef kitle yerli yabancı herkes olarak belirtilebilir. 
9. Riskler 

Tablo 4 Riskler Tablosu 
Mobil uygulamanın kullanılıp yaygınlaştırılması için ideal kullanılma yerleri için videolar 

hazırlanmaktadır. Sel çığ deprem gibi durumlar için model dış yüzeyi güçlendirilebilir, 
izolasyonu artırılabilir. Mobil uygulama geliştirilip güncellenebilir. 

_ 
  -

   
   

   
  

O
L

A
S

IL
IK

 

Yüksek Mobil uygulamanın yüklenmesi 
kullanılmasındaki aksaklıklar 

Modelin şehir şebeksindeki 
montaj esnasındaki problemler 

Deprem gibi durumlarda üç 
boyutlu tasarımın zarar görmesi 

Orta Mobil uygulamanın sadece 
android için geliştirilmesi 

Mobil uygulama ayarlarının 
yapılamamısı 

Modelin suya yakın yerlerde 
çalışması 

Düşük Model’in muhafazası Model kullanımında istekli 
olunmaması 

ihracat talebinin karşılanamaması 

 Düşük Orta Yüksek 
                                                                        ETKİ 
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