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1. Proje Özeti 

Türkiye olarak deprem kuşağında olan bir ülkeyiz (1). Birçok doğal afet önceden tahmin 
edilebilmektedir fakat deprem tahmin edilemeyen bir afet türüdür. Bu konu hakkında 
araştırma ve çalışma yapılasına rağmen (2) depremin şiddeti, zamanı ve yeri tahmin 
edilememektedir. Deprem ile ilgili yapılan çalışmalarda, deprem öncesi ve deprem sonrası 
yapılacakların hayati önemi olduğu bilinmektedir. İnsanların deprem olmadan hazırlık 
yapmaları kendi yaşam bölgeleri ve bireylerin kendi duyarlığı ile ilgilidir; fakat deprem 
olayının bilinmezliği bizi deprem olma riski yüksek olan bölgelerde her ortam ve yaşam 
alanında önlem almaya ve çözümler bulmaya teşvik etmektedir. Biz ekip olarak projemizde, 
depremden sonra, insanları bulundukları yere göre önceden planlanan çıkış kapılarına 
yönlendiren akıllı sistem geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken, görsel ögeler ve ses 
ögelerini kullanacağız. Deprem sonrasında, ok işaretleri ile çıkış kapılarını göstererek, aynı 
anda da sesli olarak bireyleri uyaracağız. Projemizi yapmak için mikro denetleyici kart, 
birkaç adet farklı işlevi olan elektronik sensörler kullanılacak ve kodlaması yapılacaktır.  
Projemizin işlevselliğini artırmak için zaten hazır olan sistemimize hava kalitesini ölçmeyi, 
gürültü miktarını ölçmeyi ve yangın anında aktif olma özelliğini ekleyeceğiz. Sistemin 
tatbikatlarda kullanılması için uzaktan bağlanılarak çalıştırılması gerekmektedir. Bunun için 
bluetooth bağlantısı eklenecek ve bir mobil yazılım yapılacaktır. Mobil yazılım ile hem hava 
kalitesi ve gürültü değerleri alınacak; hem de deprem tatbikatlarında sistem çalıştırılacaktır.   

2. Problem/Sorun: 
Hayatımızdaki sorunları çözmek için iyi bir gözlem yapmak gerekmektedir. Biz ekip olarak 
depremle ilgili sorunları incelerken deprem sonrası görüntülerde gördük ki insanlar, deprem 
sonrası tahliye anında gösterdikleri tepkiler ve panik durumları, deprem kadar büyük risk 
taşımaktadır. Toplu yaşamın olduğu okullar, hastaneler, valilikler, kaymakamlıklar gibi 
birçok kişinin günlük olarak girip çıktığı resmî kurumlar veya tüzel alanlarda deprem sonrası 
tahliye işlemi deprem öncesi önlemler gibi dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. 
Birçok birey deprem anında bulunduğu yaşam alanına ilk defa gelmekte veya çıkış 
noktalarını bilecek kadar iyi tanımamaktadır. Her ne kadar birçok yaşam alanında tatbikatlar 
yapılarak insanlara deprem sonra tahliye işlemi uygulanmış olmuş olsa da günlük hayatın 
gereği toplu yaşam alanlarında bir sirkülasyon vardır. Birçok kişinin deprem sonrası toplu 
yaşam alanında ilk afet deneyimi olacaktır. Bundan dolayı deprem sonrası tahliye işlemi 
sırasında oluşan panik ile yaralanma ve can kayıplarını olabilmektedir. En son yaşan İzmir 
depreminde oluşan panik kameralara yansımıştır. (3) Toplu yaşam alanlarının büyüklüğü ve 
karmaşıklığı tahliye işlemini zorlaştırmaktadır. Burada sesli ve görsel ögelerin kullanılması 
ile insanlar doğru çıkışa yönlendirilecek ve çıkış noktalarındaki yığılma engellenecektir. 
Yaşam alanı içinde engelli bireylerin olduğu düşünülerek ve diğer bireylerin dikkatlerini 
daha fazla çekmek amacıyla hem ses hem de görsel öğeler kullanılmalıdır. Covid – 19 salgını 
bize havanın ne kadar insan sağlığı için önemli olduğunu gösterdiğinde biz projemize ek 
olarak ortam değerlerini almayı ekledik. Kurum yetkilileri bunu takip ederek gerekli 
önlemleri alması için bir bilgilendirme sistemin ek olarak konulmuştur.  
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3. Çözüm  

 Problemimizi çözmek için depremi algılamak ve bireylere doğru çıkış kapısına 
yönlendirme yapmak gereklidir. Depremi algılamak ve gerekli işlemleri yapmak için 
elektronik devrelerin kullanılması gerekmektedir. Sensörlerin aldığı değerleri mantıksal 
işlemlerden geçirerek, koşullara göre işlem yapmalı. Arduino kart kullanarak bunu 
yapabilmekteyiz. Arduino mikro işlemciye sahip bir elektronik karttır. (4) Depremi 
algınlaması  için harekete duyarlı SW-420 Modulü kullanılacaktır.(5) Depremi en doğru 
şekilde tespit edebilmek için bu modülden x ve y eksenlerinde olmak üzere 2 tane 
kullanılacaktır. Sensörlerden gelen bilgilere göre bireylerin yönlendirilmesi için ok 
işaretleri ve ses kullanılacaktır. Ok işaretlerinin gösterilmesi için kırmızı matrix ledler (6) 
kullanılacaktır. Kırmızı olması sebebi bu rengin gündüz şartlarında dahi çok net 
görülmesidir. Ses için ses modülü kullanılacak ve kayıt edilen ses, deprem anında 
bireylerin doğru çıkış kapılarına yönlendirilmesini sağlayacaktır. Ses dosyası kurumdaki 
kişiler tarafından sd kartlara kayıt edilecektir. Standart bir ses dosyası kullanmak yerine 
ortam şartlarını ve çıkış kapılarını en iyi şekilde tarif etmek için, sistemin kurulduğu 
yerdeki yetkililerin kayıt etmesi gerekmektedir çünkü her ortam fiziki farklılıklara sahip 
olduğu için en kolay tarifin yapılması gerekmektedir. Hem ses ve hem de görüntü 
kullanılması sebebi, ortamda bulunabilecek engelli birey olabilme ihtimaline karşı önlem 
olarak yapılmıştır. Deprem bölgelerinde yapılan deprem tatbikatlarında sistemin uzaktan 
kontrol edilebilmesi için bluetooth bağlantısı eklenecektir. Okullarda yapılan tatbikatlarda 
kullanılarak, öğrencilerin bu sistemi tanıması sağlanacaktır. Ayrıca bu bağlantı ile sisteme 
eklenecek ek özelliklerin kontrolü yapılacaktır. Sistemin montaj edilecek parçaları 3d 
yazıcı kullanılarak üretilecektir. Sistemin enerji kısmı ise deprem anında elektriklerin 
kesilme ihtimali düşünülerek pil ve pil şarj ünitesi kullanılacaktır. Deprem sürekli olan ve 
zamanı belli olan bir doğa olayı değildir; fakat sistemin sürekli çalışması ve kontrol 
etmesi gerekmektedir. Bizler projemize birkaç ek özellik koyarak sürekli çalışan bu 
sistemin kullanılabilirliğini artırmak istiyoruz. Biz bu sistemi tasarlarken Covid – 19 
salgını devam ediyordu. Biz sistemimize maliyet olarak çok düşük olan birkaç sensör 
ekleyerek, sistemin tüm çalışma anlarında faydalı olmasını sağlamak istiyoruz. Sisteme 
ekleyeceğimiz MQ -135 temiz hava kalite sensörü ile hava kalitesini ölçerek led matrixte 
temizlik oranını gösterimini yapacağız. Aynı zamanda, cep telefonu bağlantısı 
yapıldığında anlık olarak hava kalitesi seviyesi yapılacak mobil uygulamada görünecektir. 
Sistem aynı zamanda gürültü algılama sensörü bağlanacak ve aynı şekilde bilgi aktarımı 
yapılacaktır. Tahliye işlemi deprem sonrası olduğu gibi yangın anında yapılmaktadır. 
Sisteme MQ4 gaz algılayıcı eklenerek duman algılaması durumunda tahliye işlemi için 
gerekli sesli ve görsel uyarı yapması sağlanacaktır.    

4. Yöntem 

Projemizin yöntemini birkaç basamakta anlatmak istiyoruz. Deprem Test Platformunun 
Hazırlanması, Deprem Verisinin Elde Edilmesi, Uyarı Sistemin Aktifleşmesi, Mobil 
Uygulama, Ek Özelliklerin Eklenmesi, Kodlama, Tasarım olmak üzere 7 başlıktan 
oluşmaktadır.  
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     4.1. Deprem Test Platformunun Hazırlanması. 

Projemizde deprem olayının benzerini 
yapmak için bir platform hazırladık. (Şekil 
1) Deprem anındaki sallantıyı yapay olarak 
böylece elde etmiş olduk. Bu platformla ilk 
olarak kullanacağımız malzemelerin 
seçilmesi için yaptığımız testlerde 
kullandık. Platformu basit strafor malzeme 
kullanarak yaptık. Hem ucuz hem de 
yapılması kolay olduğu için ürün geliştirme 
sırasında kolayca yeniden yapmamız 
mümkün olacaktır.     
         Şekil 1 Test Platformu 

4.2. Deprem Verisinin Elde Edilmesi  

 Hazırladığımız platform üzerinde en doğru veriyi 
almak için yaylı titreşim sensörü KY-031, ivme ve açı 
sensörü MPU-6050, titreşim ve hareket algılayıcı SW-
420 sensörleri ile testler yaptık (Şekil 2). Test 
platformumuzu masamızın farklı yerlerinde 
konumlandırarak, farklı şiddetlerde masayı sallayarak 
ve dıştan darbeler vurarak test ettik. Bu sensörlerin 
nasıl çalıştığını ve deprem anında nasıl değerler 
aldığını görmüş olduk. Bizim için en güvenilir veriyi 
alan SW-420 modülünü kullanmayı tercih ettik. 
Deprem anını doğrulamak için SW-420 modülünden 
yatay ve dikey konumlarda iki sensör kullanma kararı 
aldık. Olası dış müdahale durumlarında uyarı 
sisteminin yanlış alarm vermemesi için yaylı titreşim 
sensörü KY-031 kullanılacaktır. 

 
           Şekil 2- Sensör Testi 

4.3 Uyarı Sistemin Aktifleşmesi  
Uyarı sistemi, depremin bitmesi ile birlikte bir süre sonra aktifleşecektir. Uyarı sistemin 

yaparken 2 öğe kullanılmasına karar verdik. Led Matrix kullanarak görüntü ile yönlendirme 
yapmak ve ses modülü kullanarak sesli olarak yönlendirme yapılması sağlanacaktır. Bu iki 
sistemin aynı anda kullanılmasının bir sebebi de 
engelli bireylerinde uyarılmasını sağlamaktır. 

4.3.1 Led Matrix Kullanımı  
Yaptığımız araştırmalarda Arduino ile 
kullanılabilecek birçok ürün olduğunu gördük. 
Bu ürünler arasında fiyat ve performans 
kıyaslaması yaptığımızda 8x8 kırmızı led matrix 
kullanmak en uygun olacağına karar verdik. 
Projemizin uygulanabilirliğine maddi olarak en 
uygun olan modeldir. Görüntünün etkili olması 
için kırmızı renkli 8x8 modülden 4 tane Şekil 3 – Led Matrix  Yön Belirmesi 
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kullanılacaktır. Led matrix kodlama performansı ve kolaylığı sağlamaktadır. Led editörler 
sayesinde istenilen şekiller kolayca sisteme yüklenebilir. (7)  
Kullanılacak potansiyometre yardımı ile ok yönleri istenilen tarafa çevrilecektir. Aynı zamanda 
kodlama bize aynı sistem altında farklı şekilleri kullanma imkânı veriyor. 
        

      4.3.2. Ses Sisteminin Kullanılması    
Projemizin temel noktası, bireylerin en hızlı şekilde tahliye edilmesidir. Görüntü bir yön 
vermesine rağmen, sesli uyarı cihazın bulunduğu ortamı daha kolay ve anlaşılır tarif edecektir. 
Projemizin uygulanabilirliği için sd kart kullanılarak dışarıdan 
kolayca eklenebilir bir ses modülü kullanıyoruz. Ses dosya 
kolayca bilgisayar ortamında herkes tarafından oluşturulabilir 
olacaktır. Ses dosyası oluşturulurken bireylerin tahliyesi için 
en iyi yol tarifi, binanın şekline göre yapılacaktır. Panik 
anında ortam oluşacak ses düşünülerek ses modülü tercihinde 
yüksek ses vermesi için anfi devresine sahip bir ses modülü 
kullanacağız. Bu ses modülünün kendine ait bir kütüphanesi 
vardır. Yazılım olarak bu bize bir kolaylık sağlayacaktır. 
 
 

  Şekil 4 – Ses Modülü 
4.4 Mobil Uygulama Tasarımı  
 

Projemizi cep telefonları ile iletişim sağlamak için bluetooth 
bağlantısı eklenecektir. Bu sayede sistem dışarıdan 
çalıştırılabilecektir. Böylelikle sistem sadece deprem sonrası değil; 
kurumlarda yapılacak olan tatbikatlarda da kullanılabilecektir. 
Mobil uygulama App Invertor (8) yazılımı kullanılarak 
yapılacaktır.  

  
 
 
 

Şekil 5 – Mobil Uygulama Prototip 
 
 
4.5. Ek özelliklerine Eklenilmesi 
Deprem önceden tahmin edilemeyen, sürekli tekrarlanan bir doğal afet değildir; fakat her an 
yaşanılabilecek bir doğa olayı olduğundan, sistemin sürekli çalışması gerekmektedir.  
Projemizde depremle ilgili kodlama kısmının tamamlanmasından sonra, sürekli aktif olan 
projemizin işlevselliğini artırmak için düşük maliyetli bazı sensörler eklenecektir.  

4.5.1. Ses Seviyesi Ölçümü  
Günlük hayatta vakit geçirdiğimiz birçok yerde ses seviyesinin farkına varmıyoruz. Belki de o 
ortamdaki ses seviyesi kulak sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. (9) Biz de bu durumu 
düşünerek, akıllı sistemimize ek özellik olarak ses algılama sensörünü ekleyeceğiz. Bu sensör, 
ortamdaki ses seviyesini ölçerek led matrixte ve sistemimizin mobil uygulamasında 
gözükecektir. Bu seviyeyi gören yetkili kişiler, ses seviyesini insan sağlığına uygun bir 
seviyeye indirebilmek için ortamdaki kişileri uyarabilecek veya gerekli tedbirleri 
alabileceklerdir.  
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4.5.2. Yangın Anının Algılanması  
Sisteme MQ4 duman sensörü eklenecektir. 
Duman sensörü ölçüm yaparak, tehlike anında 
gerekli alarm ve uyarıları yapacaktır.  

4.5.3. Hava Kalitesinin Ölçümü  
Covid – 19 salgını ile birlikte temiz havanın 
önemini bir kez daha anladık. Sisteme 
eklenecek MQ-135 hava kalite sensörü 
kullanılarak elde edilen veriler led matrix 
ekranda seviyelendirilerek gösterilecektir. 
Mobil uygulama bağlandığında değer, 
doğrudan telefona gönderilecektir. 
                                                                        
4.6. Kodlama  
Sistem Arduino mikro işlemci kullanılarak 
yapılacaktır. Kod yazmak için Arduino IDE 
kullanıcaktır. (10) Projemizde kullanılan led  
matrix ve ses modülünün kendine ait 
kütüphaneleri kullanılacaktır. Kodlama yazılım 
geliştirme kurallarına uygun şekilde esnek ve çabuk değiştirilebilir şekilde dizayn edilecektir. 
Kodlama yapılırken cihazın ilk çalıştırılmasında kendini test edecek, bağlı donanımların 
kontrolleri yapılacaktır.  Raporlamada sayfa sınırlamasına uymak için, projemizin en temel alış 
diyagramı ek-1 olarak eklenmiştir.   
4.7. Tasarım  
Sistem, 3 boyutlu olarak tasarlanacak ve tüm kullanılan donanımların kolay entegre 
edilebileceği şekilde dizayn edilecektir. Süreç içerinde 3d yazıcı ile testler ve geliştirmeler 
yapılarak sisteme son hali verilecektir. Tamamlanan sistem son olarak, kolay montaj yapılabilir 
olacak ve depremi algılama ölçümleri yapılarak sistem dizaynı tamamlanacaktır.  
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin birçok yenilikçi yönü bulunmaktadır. Mikro denetleyici karta dışarıdan bağlantı 
desteği ile güncelleme yapılma imkânı verilecektir. Ses kayıt işlemi basit ve her düzeyde 
bilgisayar bilgisi olan biri tarafından yapılabilecektir. Deprem anında elektrik kesintisi 
ihtimaline karşı en az elektrik tüketimi kullanılarak, otomatik şarj olan bir sistem ile elektrik 
kesintisine karşı önlem alınacaktır. Anlık hava kalitesi ölçülecektir. Modüler yapıya sahip 
olduğu için kolay ve basit bir şekilde sorunlar çözülebilecektir. 3d tasarım paylaşılacak ve 
gerekli olması halinde, kolayca parça değişimi yapılabilecektir. 
 
6. Uygulanabilirlik  

Projemiz, toplu yaşamın yoğun olduğu ve insan sirkülasyonun fazla olduğu okullarda, 
hastanelerde, alışveriş merkezlerinde vb. farklı birçok yerde kullanılabilir. Kolay monte 
edilebilir olması ve maliyetinin insan hayatı karşısında çok önemsiz bir boyutta olmasından 
dolayı her kurumda en iyi tahliye imkanını verecek şekilde konumlandırılabilir.  

Şekil -6 Ek özelliklerin Test 
Edilmesi
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1 Maliyet Tablosu 

PROJE TAKVİMİ  
Yapılanlar Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Günler 
İlk toplantı    15               
Görev dağılımı   16               
Literatür 
taraması 

  16-25               

Tasarım ve malzeme 
seçimi 

  25-28               

Başvuru ve hazırlık     1-15             
Ön değendirme 
raporu  
hazırlık ve teslim  

      1-13           

Proje detay raporu           5 - 26       
Tasarımın 
oluşturulması 

            26-30     

Projenin kodlaması             26-30 1-10   
Tasarımın son şekli                09-13   
Testlerin 
tamamlanması  

              16 -20   

Son hazırlıklar               23-28   
Sunum hazırlanması                  01-10 
Fuar katılım                 21-26 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Projemizi, deprem bölgelerindeki toplumsal alanlarda faaliyet gösteren, insan 
sirkülasyonun yoğun olduğu; okullar, hastaneler, müzeler, belediye binaları vb. yapılar için 
de kullanılabilir.   

 

Maliyet Tablosu 

Tanım  Adet  Adet Fiyatı Toplam 
Arduino Mega 1 165 TL 165 TL  
Titreşim Sensörü  2 25 TL 50 TL  
Yaylı Sensör Titreşim 2 7 TL 14 TL  
Matrix  4 *8*8 1 60 TL 60 TL 
Kablo Çeşitleri  6 5 TL 30 TL 
3d Flament 150 gr 100 TL / Kg 15 TL 
Ses Kartı Modülü 1 75 TL 75 TL 
Powerbank 1 50 TL 50 TL 
Şarj Ünitesi Cihazı  1 10 TL 10 TL 
Bluetooth Modülü 1 10 TL 10 TL 
Hava  Kalite Sensörü  1 25 TL 25 TL 
Duman Sensörü 1 25 TL 25 TL 
Ses Algılayıcı Sensör 1 15 TL 15 TL 
Potansiyometre  1 1 TL 1 TL 
Toplam   545 Türk Lirası 

Tablo 2 – Proje Takvimi 
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9. Riskler                         

    Etki 

    Çok Ciddi Ciddi Orta  Hafif Çok Hafif 

    5 4 3 2 1 

Olasılık 

 Çok 
Yüksek 5 25 20 15 10 5 

 Yüksek 4 20 16 12 8 4 
 Orta 3 15 12 9 6 3 
 Küçük 2 10 8 6 4 2 
 Çok Küçük 1 5 4 3 2 1 

 

 Tablo 4: Olasılık-Etki Puanlamasına Göre Yapılacak İşler 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tablo 5: Risk Durumları 

 

No Değer Olay Alınacak Önlem 

1 25 Elektrik kesintisi   
Direk elektrik almak yerine pil 

kullanılacak 
ve otomatik şarj olacak  

2 20 Dış Etkenler Müdahalesi 
Vurma ve çarpma ihtimaline karşı  

ek sensör kullanılacak ve algoritma 
yazılacak 

3 10 Sensörlerin Bozulması  Yedek ürün temin edildi  
4 10 Kablolarda kopukluk Bağlantı öncesi kontrol yapılacak  
5 10 Uyarı işaretlerinin görünmemesi  Kırmızı renk kullanılacak 
6 10 Sessin az gelmesi  Ses yükseltici kullanılacak 

 
10. Kaynaklar  

1- Türkiye deprem haritası- https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi 

2-  DEPREMLER ÖNCEDEN KESTİRİLEBİLİR Mİ? -
https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=44 

3- İzmir Depremindeki Panik ve İnsanların Tepileri - 
https://www.youtube.com/watch?v=QEiFawbpLIY 

4- Arduino Kartların Özellikleri  
https://www.arduino.cc/en/Main/Products 

5- SW-420 adresi  
https://www.robolinkmarket.com/sw-420-hareket-alarm-sensoru 

Sonuç Yapılacaklar 

15,16,20,25 Kabul edilemez risk: hemen önlem alınmalı, 
kabul edilebilir seviyeye çekilmeli   

8,9,10,12 Dikkate değer risk: Önlem alınmalı ve dikkatli 
 çalışılmalı  

 

 

1,2,3,4,5,6 Düşük Kabul Edilebilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir, ancak 
tedbirler düşünülmeli ve iyileştirmeye devam edilmelidir 

 

 
  

Tablo 3: Olasılık-Etki Puanlama Tablosu 

https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi
https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=44
https://www.youtube.com/watch?v=QEiFawbpLIY
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.robolinkmarket.com/sw-420-hareket-alarm-sensoru
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6- Led Matrix  
https://www.robotistan.com/4lu-8x8-kirmizi-dot-matrix-board 

7- Led Matrix Editör  
https://xantorohara.github.io/led-matrix-editor/ 

8- App invertor web sitesi 
https://appinventor.mit.edu/ 

9- Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri 
https://www.ttb.org.tr/STED/sted0700/5.html 

10- Arduino IDE 
https://www.arduino.cc/en/software 

Ek -1  
 
 

https://www.robotistan.com/4lu-8x8-kirmizi-dot-matrix-board
https://xantorohara.github.io/led-matrix-editor/
https://appinventor.mit.edu/
https://www.ttb.org.tr/STED/sted0700/5.html
https://www.arduino.cc/en/software
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