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1.Proje Özeti:
Türkiye nüfusunun %99’u, Türkiye yüzölçümünün %96’sı, sanayi bölgelerinin %98’i,
enerji santrallerin %75’i, sismik açıdan riskli olarak kabul edilen ilk 4 derece deprem
bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde 1900 ile 2019 tarihleri arasında can kaybı, ağır hasar
veya yıkıma neden olan 240 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde 86.456 kişi hayatını
kaybetmiş, 603.131 yapı ise yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Depremde yaşanacak olası
can kayıplarını en aza indirme noktasında Bulut Tabanlı Afet Kontrol Sistemi: İzTürk'ü
tasarladık. Hedefimiz öncelikle birinci derece deprem bölgelerinde İzTürk Proje Geliştirme
Kartı ile binaların hareket bilgilerini gerçek zamanlı olarak bulut ortamında grafik haline
getirmek, bu grafikleri ilk yardım ve AFAD ekiplerinin kullanımına sunarak ilk yardım
hizmetini afetzedelere hızlı bir şekilde ulaştırmaktır. Proje 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler
Stratejisi ve Eylem Planın’da yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimini ve Dirençli yapıları
desteklemektedir.
Tasarımın oluşturulması ve test aşamaları için gerekli olan Arduino Nano, MPU6050
ve ESP8266 kartları temin edilmiştir. Bu kartlar üzerinde çeşitli uygulamalar yapılmış ve
algoritma testleri Arduino Nano mikrodenetleyici kart üzerinde tamamlanıp İzTürk Proje
Geliştirme Kartı tasarımına başlanmıştır
İzTürk Proje Geliştirme Kartının elektronik şema tasarımı EasyEDA programında
oluşturulmuştur. Oluşturulan elektronik şeması aynı program üzerinde board tasarımına
aktarılmış ve kartın tasarımına başlanmıştır.

Görsel 1.1 EasyEDA Programında Ön ve Arka Yüzeylerin 2D Görünümü
Tamamlanan kart tasarımının gerber dosya çıktıları program üzerinden alınmıştır.
Elde edilen gerber dosyaları PCB imalat firmasının internet sitesine yüklenmiş; renk, adet,
kaplama türü ve kargo bilgileri girildikten sonra sipariş verilmiştir. Gelen kartlar üzerine
tüm komponentler kalem havya ve 0.5mm lehim teli ile lehimlenerek İzTürk Proje
Geliştirme kartının imalatı tamamlanmıştır.
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2.Problemler:
• Türkiye, dünyadaki depremlerin %17’sinin gerçekleştiği ve ikinci büyük deprem
hattı olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağında yer almaktadır.
• Deprem, ülkemizde görülen en önemli afet türüdür. Önemi diğer afetlere göre can ve
mal kayıplarının fazla olmasından ileri gelmektedir.

Görsel 1.2 Türkiye’ de Gerçekleşen Afetlerin Sayı ve Etki Bakımından Dağılımı (www.afad.gov.tr)
• Yıkıntı altında kalmış, erişilmesi zor olan afetzedeleri tespit etmek profesyonel ekipler
için bile tehlikeli, zor ve zaman alan bir süreçtir. Bu noktada afet bölgesine ulaşımda geç
kalındığında can kayıpları kaçınılmazdır.
• Saha çalışmalarında arama, tespit, kurtarma ve ilk yardım noktasında afet il
müdürlüğünden dile getirilen temel görüşler; iletişim aksaklığı nedeni ile etkili bir
koordinasyonun sağlanamadığı, ilk yardım faaliyetlerini yürütmekle görevli kişilerin de
afetzede konumunda bulundukları yönündedir.
• Günümüzde, şehirlerin nüfus yoğunluğunun artmasıyla çok katlı yapıların sayısı da
artmıştır. Bu durum kentsel arama ve kurtarma çalışmalarını daha zor ve karmaşık hale
getirmiştir. Bu tehdit ve zorluklar özellikle kentlerdeki arama, tespit ve kurtarma
faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli olmasını engellemektedir.
• Deprem anında iletişim altyapısı büyük zarara uğramaktadır.
• Afet bölgesine karadan ve havadan ulaşım sağlanırken havaalanı, köprü ve yolların
hasarlı olabilmesi kurtarma ekipleri için risk haline dönüştüğü gibi ilk yardım hizmetinde de
gecikmeye sebep olur.
• Ülkemizde geçmişte inşa edilen betonarme bina ve yapıların birçoğunda deniz kumu
kullanılmıştır. Bu yapıların sağlam olmaması günümüzde deprem veya olası bir heyelan
anında telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. Mevcut
yapıların deprem riskine karşı dayanıksız oluşu 2020 yılı İzmir depreminde yaşanan faciayı
gözler önüne sermiştir. İzmir’de yaşanan depremin sonuçları aynı zamanda yapıların
dayanıklılığının bölgesel değil, ulusal bir sorun olduğunu göstermiştir.
3.Çözüm:
Deprem anında iletişim altyapısı büyük zarara uğramaktadır. Telefonla iletişimin
sağlanamadığı pek çok olayda internet ile iletişim gerçekleşmektedir. Bu noktada wi-fi ağlarını
kullanarak içerisinde bulunduğu yapının hareket-sıcaklık ve konum değerlerini sunucu
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üzerinden HTML ile oluşturduğumuz internet sitesine yansıtan Bulut Tabanlı Afet Kontrol
Sistemi: İzTürk’ ü tasarladık.
• Sistem olası deprem durumlarına karşı 7/24 yapının 3 eksenli hareket verisini bulut
ortamında gerçek zamanlı grafik haline getirir. Bu grafikler ilk yardım ve afet komuta kontrol
merkezlerinin kullanımına sunulur.
• İzTürk afet anında gerekli koordinasyon ve haberleşme ağının oluşturulmasını ve
afetin etkilerinin en az kayıpla atlatılması sağlayacaktır.
• Yapı içerisinde İzTürk Proje Geliştirme Kartı’ nın, üzerinde bulundurduğu LED ve
buzzer ile yaptığı sesli ve görsel uyarılar afet durumundan erken haberdar ederek bina
sakinlerinin yapıyı tahliye etme sürelerini kısaltır.
• Bina hareketlerinin uzun vadeli olarak izlenmesi yapıların kentsel dönüşüm durumu ve
zamanları hakkında bilgi sahibi olunmasında rol oynar.
• Yapı üzerine yerleştirilen birden fazla kart ile etkili stabil veri aktarımı, acil durum
operasyon merkezlerinin saha koordinasyonunu verimli planlamalarına katkı sağlar.
• İzTürk tarafından kriz merkezlerine iletilerek işlenen bilgiler gelecekte yaşanacak
afetler için yol haritası oluşturur.
• MPU6050’ den gelen verilerin Atmega328P mikrokontrolör ile filtrelenerek
sunucuya aktarılması grafiklerin okunmasını kolaylaştırır.
• Afet bölgesindeki betonarme yapıların hareket verisinin gecikme olmadan anlık olarak
sunucuya aktarılarak kullanıcıya sunulması afet bölgesinde alınacak aksiyon ile ilgili doğru
karar verilmesini kolaylaştırır.
• Bulut Tabanlı Afet Kontrol Sistemi: İzTürk’ ün tüm yapıların grafiklerini tek sitede
toplaması sayesinde tüm kriz merkezleri aynı anda erişim sağlayıp ilk yardım hizmetlerini
bölge farketmeksizin yönlendirebilecektir.
• Havaalanı, köprü ve nükleer santral gibi tüm betonarme yapıların üzerine
yerleştirilmiş olan haberleşme sistemimiz belirtilen yapılardaki risk durumlarının tespitini
sağlar. Yapılan tespitler ilk yardım ekipleri için risksiz ulaşım güzergahı oluşturulmasında
etkin rol oynar.
4.Yöntem:
Türkiye’nin 2023 Stratejik Vizyonu ve TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji
Politikaları 2003-2023 incelendi. Bu bağlamda teknoloji üreterek yerli ve milli teknoloji
anlayışının güçlendirilmesi için teknolojik tasarım ürünü olan İzTürk Proje Geliştirme
Kart’ını tasarladık. Bu araştırma doküman analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
evrenini deprem ile ilgili yazılmış makale ve tezler oluşturmuştur. Araştırmada evrenin
tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Güncellik ilkesi dikkate alınarak çalışılabilir evren, son 31
yılı (1990 –2021) kapsamıştır.
Sistem olası deprem durumlarına karşı 7/24 üzerinde bulunduğu yapının 3 eksenli
hareket verisini oluşturur ve oluşan verileri kablosuz ağlar aracılığı ile bulut ortamında
gerçek zamanlı grafik haline getirir. Bu grafikler ilk yardım ve komuta kontrol
merkezlerinin kullanımına sunulur.
4.1Veri Toplama Yöntemi:
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Deprem ve elektronik haberleşme sistemlerini konu alan makale, kitap ve tezler
tarandı. Bununla birlikte araştırma sorusu için ilgili veriler, belgeler değerlendirildi. Proje
hedefleri belirlendikten sonra proje işlem basamakları ve detaylı proje faaliyet takvimi
oluşturuldu.
4.2 Tasarımın Oluşturulma Aşamaları:
A) Hazırlık:
Tasarımın oluşturulması ve test aşamaları için gerekli olan Arduino Nano, MPU6050
ve ESP8266 kartları temin edilmiştir. Bu kartlar üzerinde çeşitli uygulamalar yapılmış ve
algoritma testleri Arduino Nano mikrodenetleyici kart üzerinde tamamlanıp İzTürk Proje
Geliştirme Kartı tasarımına başlanmıştır.
B) Tasarım:
a. Kullanılan Ana Elektronikler
Bu çalışmada yapının hareket değerlerinin sunucu üzerindeki grafiklere aktarımı
esnasında günlük değişken sıcaklık değerleri, titreşimler gibi etkenler karşısında stabil
değerler elde eden sensör ve mikrokontrolör seçilmiştir. Yapılan pazar araştırmalarının
sonucunda uygun fiyatlı Atmega328P mikrokontrolör, dahili anteniyle ESP8266 wifi modülü
ve hareket ölçümünde her eksen için 16 bit register sağlayan MPU6050 jiroskop sensörü
seçilmiştir.

Görsel 1.3 Kartın Birinci Çalışma Senaryosu
b. Elektronik Şema Tasarımı

Görsel 1.4 Kartın İkinci Çalışma Senaryosu

Görsel 1.5 İzTürk Proje Geliştirme Kartı Elektronik Şeması
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1. Power Devresi: İzTürk Proje Geliştirme Kartının elektronik şema tasarımına
power (güç) devresinin tasarımıyla başlanmıştır. Karta hem USB bağlantılarından
hem de VIN hattından güç vererek çalıştırabilmek için bu devre tasarlanmıştır.
2. USB UART Devresi: Kart üzerindeki mikrokontrolöre USB-TTL dönüştürücüye
ihtiyaç duymadan kod atabilmek için USB UART devresi tasarlanmıştır.
3. Mikrokontrolör Devresi: Atmega328P’ nin çeşitli fonksiyonlarının kullanılabilmesi
ve mikrokontrolörün analog ile dijital pinlerine erişim sağlayabilmek için bu devre
tasarlanmıştır.
(Elektronik Şema Tasarımının tüm komponent ve bağlantılarının detaylandırılmış hali
ekler bölümünde yer alan bağlantıya eklenmiştir.)
c. PCB Baskılı Devre Kartı Tasarımı
Elektronik şeması EasyEDA programında oluşturulduktan sonra aynı program
üzerinde board tasarımına aktarılmış ve kartın tasarımına başlanmıştır.

Görsel 1.6 Üst PCB Katmanı

Görsel 1.7 Alt PCB Katmanı

•

Kart tasarımına başlanırken PCB imalatı yapan firmaların ölçü-fiyat tarifeleri
araştırılmış ve 100x100 milimetreden küçük kartların firmalar tarafından daha düşük
maliyetle üretildiği belirlenmiştir. Bu sebeple tasarlanacak kartın ölçülerinin minimum
düzeyde tutarak üretim maliyetini düşürmek gözetilmiştir.
• PCB üzerindeki bağlantı sayısının çokluğu ve yüzey alanının 100x100 milimetrenin
altında olması gerektiğinden kart iki katmanlı olarak tasarlanmıştır. Gerekli
bağlantılarda via delikleri ile katmanlar arası geçiş sağlanmıştır.
• Şema tasarımında eklenen direnç ve kondansatörler board tasarımına SMD paket
olarak dahil edilmiştir. SMD paketteki komponentlerin tercih edilmesi, DIP paketteki
komponentlerden küçük olmaları sayesinde yüzeyde alan kazandırmış ve DIP paket
komponentlerden düşük fiyatları maliyete katkı sağlamıştır.
• PCB üzerine 4 adet montaj deliği yerleştirilmiştir. Bu deliklerin birbirine uzaklıkları
80x70mm’dir.
• Komponent yerleşimi ve kart yollarının çizimi tamamlandıktan sonra alt ve üst
silkscreen katmanlarına; header pinlerin isimleri, komponent numaraları ve kart
açıklamaları eklenmiştir.
d. İzTürk Proje Geliştirme Kartı İmalatı
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Tamamlanan PCB tasarımının gerber dosya çıktıları program üzerinden alınmıştır.
Elde edilen gerber dosyaları PCB imalat firmasının internet sitesine yüklenmiş; renk, adet,
kaplama türü ve kargo bilgileri girildikten sonra sipariş verilmiştir.

Görsel 1.8 Kartın EasyEDA Programında
Bitmiş Görünümü

Görsel 1.9 Kartın Gerekli Lehimlemelerden
Sonra Bitmiş Görünümü

İmal edilen PCB’ ler üzerine tüm komponentler kalem havya ve 0.5mm lehim teli ile
lehimlenmiştir. Direnç ve kutupsuz kondansatörlerin SMD 1206 paket seçilmiş olması
kalem havya ile lehimlemeyi kolaylaştırmıştır. Yapılan tüm lehimlerin kısa devre durumları
kontrol edilmiştir. Tüm kontroller yapılınca kart üzerine Atmega328P yerleştirilmiş ve
bootloader yakma işlemi ile kart imalatı tamamlanmıştır.
e. Yazılım
Bu çalışmada Arduino IDE yazılımı projede gerekli algoritmaların oluşturulmasını ve
bu algoritmaların derlendikten sonra mikrokontrolörün hafızasına yüklenmesini sağlamıştır.
Projede oluşturulan algoritma şu şekildedir;
A1: Başla
A2: MPU6050’ yi kalibre et.
A3: MPU6050’ den gelen 3 eksenli gyro değerlerini x,y ve z değişkenlerine aktar.
A4: x,y ve z değerlerini sunucuya gönder.
A5: Eğer -5<x<5, -5<y<5 ve -5<z<5 ise A3’ e git. (Burada belirlenen +5 ve -5
değerleri titreşim eşiğidir.)
A6: LED ve buzzer ı 50 mikrosaniye aralıklarla 50 kez yak, A3’ e git.
Programa <TinyMPU6050.h>, <ESP8266WiFi.h>, <ESP8266WebServer.h>,
<Wire.h> kütüphaneleri dahil edilmiştir.
Programda herhangi bir hareket halinde uyarı döngüsü ile LED ve buzzer ın 50 kez
yanıp sönmesi sağlanmıştır. Bu işlem sırasında delay() fonksiyonunun akışı durdurması
nedeniyle kullanılan millis() fonksiyonu LED ve buzzer yanıp sönerken akışın devam edip
hareket değerlerinin sunucu üzerindeki grafiklere aktarımının devamını sağlamıştır.
İzTürk Proje Geliştirme Kartı, test bilgisayarımıza USB üzerinden bağlanmış,
Arduino IDE programının seri port arayüzü ile gyro değerleri izlenmiştir. Kartın test
düzeneğine sabitlendiği durumda elde edilen gyro fark değerlerinin 3,-3 (Bu değerler
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yazılımın setup kısmında alınan offset değeri ile loop kısmında ölçülen gyro değerlerinin
farkıdır.) aralığında olduğu gözlenmiştir. Bu gözlem sonucu fark değerinin 5’ ten büyük veya
-5’ ten küçük olduğu durumda bina içerisinde uyarıya başlanmasına karar verilmiş ve yazılım
güncellenmiştir. Kart sabit pozisyonda iken seri port çıktıları kayıt altına alınmış ve
ekler bölümündeki bağlantıya eklenmiştir.
5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü:
● İzTürk Proje Geliştirme Kartı ekstra USB bağlantıları, prototiplemeyi kolaylaştıran 148
adet boş pini ve ekstra güç çıkışlarıyla piyasada bulunan mikrodenetleyici kartlardan üstün
bir yapıdadır. Bu özelliği ile afet kontol sistemi kullanımının yanı sıra proje geliştirme kartı
olarak pazarlanabilir bir üründür.
● Deprem analiz sistemi olarak bakıldığında ise mevcut sistemler deprem anında telefon
hatlarının kilitlenmesini engellemektedir. İzTürk ise wi-fi ağlarını kullanması nedeni ile bu
kilitlenmeden etkilenmediği gibi binaların hareketlerini veri olarak ilgili birimlere aktarma
özelliği ile mevcut sistemlerden farklıdır. İzTürk ile deprem esnasında anlık olarak internet
sayfasında binlerce binanın hareket-zaman grafiği saniyeler içinde oluşturulur. Böylelikle baz
istasyonlarında ve ilk yardım kuruluşlarının ihbar hatlarında oluşacak aksaklıklar nedeniyle
akıbeti bilinmeyen tüm binaların saniyeler içerisinde yıkıntı tespit analizleri yapılacaktır. Afet
izleme merkezindeki kişilerin de afetzede olacağı düşünüldüğünde İzTürk aracılığıyla
saniyeler içerisinde daha az personelle daha fazla afetzedeye ilk yardım noktasında ulaşım
sağlanacaktır.
● Aynı zamanda ülkemizin afet olay sayısının afet türlerine göre dağılımında heyelanın oranı
%45 ve 1950 ile 2008 yılları arasında heyelandan etkilenen yapı sayısı 59.345’tir. İzTürk
heyelan ve zemin sıvılaşması gibi afetler sonucu yıkılan veya yıkılma ihtimali bulunan
binaların durumu hakkında ilgili birimlere veri aktarımı yapacaktır. Literatür taramalarımızda
heyelan ve zemin sıvılaşması alanında çalışma yapılmamış olması itibariyle İzTürk bir ilktir.
6.Uygulanabilirlik:
Depreme karşı somut bir koruma yoktur. Betonarme yapılara entegre edilecek olan
İzTürk aracılığıyla bina hareketleri kriz yönetim merkezlerine aktarılacak ve yapının sağlamlık
durumu tespit edilecektir. İzTürk aynı zamanda zemin sıvılaşması gibi nedenlerle binalardaki
hareketliliği bildirdiğinde kentsel dönüşüme girmesi gereken bölgelerin tespiti de
kolaylaşacaktır.
İzTürk esnek entegrasyon özelliği sayesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Tüm
betonarme yapılarda; evlerde, kamu kurumlarında, nükleer santrallerde kullanılacağı gibi afet
merkezine hızlı ulaşım sağlanması noktasında havaalanı kulesi ve köprü gibi ulaşım
merkezlerinin durum bilgisini anında iletecektir.
İzTürk Proje Geliştirme Kartının düşük maliyetli olması öncelikle birinci dereceden
deprem bölgelerinde bulunan tüm betonarme yapılara uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
Düşük maliyetin getirisi olarak tek yapıda birden fazla kart kullanımı bina durumu hakkında
kesin bilgiler elde etmeyi sağlayacaktır.
7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması:
İzTürk Proje Geliştirme Kartı'nın toplam maliyeti 63.05 TL’dir
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Sıra

Malzeme Türü

Açıklama

Maliyet (TL)

1

Jiroskop Sensörü

MPU6050

₺9,05

2

Wi-fi Modülü

ESP8266

3

Mikrodenetleyici Entegresi

ATMEGA328P-U

4

USB-TTL Dönüştürücü

CH340

₺13
₺12,86
₺4,87

Maliyet tablosunun detaylı hali ekler bölümündeki bağlantıya eklenmiştir.
2021
Faaliyetler

01

07

08

Saha Denemeleri

X

X

Gerekli İyileştirmelerin Yapılması

X

X

Proje Başlangıcı

02

03

04

05

06

09

X

Literatür Taraması

X

Problemin Belirlenmesi

X

TEKNOFEST Proje Başvurusu

X

PCB Kart Tasarımı

X

PCB İmalatı

X

X

Elektroniklerin Temini

X

Ön Tasarımın Tamamlanması

X

Ön Değerlendirme Raporu

X

Algoritmaların Oluşturulması

X

Proje Detay Raporu

X

Sunum Materyallerinin Hazırlanması

X

TEKNOFEST 2021

X

8.Hedef Kitle:
Hedef kitlemiz öncelikle birinci derece deprem ve heyelan bölgelerinde yaşayan
bireyler ve AFAD’ tır.
9.Riskler:
Şiddet
Olasılık

Hafif

Düşük Günlük ortam koşullarına
bağlı algılanan titreşimler
sonucu bina içi sesli
uyarının başlaması – (Bu
durum için yöntemde
belirtilen hassasiyet ayarı
gerçekleştirilmiştir.)

Orta

Ciddi

Karta su teması ve korozyon – Entegre ve komponent
(İzTürk Proje Geliştirme Kartı arızaları – (Periyodik bakımlar
yapı içerisinde su almayan bir ile kullanım ömrü dolan
panoya yerleştirilir. Açık
komponentlerin değişimi
alanlarda ise tasarlanıp
sağlanarak bu risk ortadan
kullanılacak olan contalı su kaldırılır.)
geçirmez bir kutu ile bu risk
ortadan kaldırılacaktır.)
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Kartın sunucuya hatalı

Yüksek

değerler göndermesi –
(İzTürk Proje Geliştirme
Kartının düşük maliyeti
sayesinde bir yapının farklı
noktalarına
konumlandırılarak

Wi-fi Bağlantısının Kopması – Deprem esnasında
(Bu durumda kart ölçtüğü
çıkabilecek yangın
gyro değerlerini dahili
durumlarında kartın
depolamasında tutarak tekrar bozulabilmesi – (Kart üzerine
wi-fi bağlantısı sağlandığında yerleştirilen NTC direnç ile
sunucuya tuttuğu değerleri
sıcaklık değerleri sunucu
gönderir.)
üzerindeki grafiklere

yerleştirlecek birden fazla

aktarılarak yangın durumunun

kart bu riski ortadan
kaldıracaktır.)

tespiti sağlanılacaktır.)

10.Ekler:
Ekler Google Drive Bağlantısı
https://drive.google.com/drive/folders/15BBr8eMJzigci5TRN70tX3AehsUwKAtK?usp=sharing
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