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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Projemiz DDAES (Depreme Dayanıklı Akıllı Ev Sistemleri), Tekno Dahiler takımımız

tarafından İnsanlık Yararına Teknoloji, Afet Yönetimi kategorisinde oluşturulmuş yenilikçi ve
özgün bir projedir. Projemiz: depreme karşı daha dirençli, deprem farkındalığının ve deprem
gönüllülük sisteminin etkinliğinin yüksek olduğu bir toplum oluşturmak ve deprem sonucu
oluşan can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla yeni teknolojiler geliştirmektedir.
Projemizde bu hedeflere evdeki insan ve hayvanları koruyup sakinleştiren, insanların deprem
çantasına ve güvenli toplanma alanlarına ulaşımını sağlayan, akıllı mobil uygulamaları ve
iletişim sistemleri bulunan, deprem sonrası oluşabilecek elektrik kesintileri, artçı depremler
ve yangınlara karşı önlem alan sistemlerle ulaşılmaktadır.

Projemizin prototipinin fiziksel tasarımı, üzerinde projemizin anakartının -raspberry pi ve
deneyap kart- ve çeşitli devre elemanlarının -rfid kart okuyucu, servo motor, kamera vb.-
bulunduğu bir apartman modeli şeklinde olacaktır. Bu apartman modelimiz ve üzerindeki
akıllı sistemlerimizde deprem sonucu oluşabilecek: insanların ve hayvanların enkaz altında
kalması, panik sebebiyle hayat üçgeninin unutulması, deprem çantasına ulaşılamaması,
pencerelerin kırılması, kapıların önlerine düşen cisimlerden ötürü açılamaması, yangın
ihtimali gibi olumsuz sonuçlara karşı önlemler alınmıştır. Projemizin yazılım kısmında,
anakartımız olan raspberry pi ve deneyap kartımızı programlamak için python yazılım dili
kullanılmaktadır. Projemizin akıllı mobil uygulamasını geliştirmek amacıyla ise MIT App
Inventor platformu kullanılmaktadır. Kişinin acil durumlarda iletişim kurabileceği botlar ise
Telegram uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. Deprem sonrası kişinin hangi dairede ve
odada bulunduğunu tespit edeceğimiz yapay zeka kısmında da Machine Learning for Kids
platformu kullanılmaktadır. Aynı zamanda deprem sonrası enkaz altında kalan veya enkazdan
kurtarılmış kişilerin bilgilerini, sayılarını ve konumlarını kaydetmek amacıyla da drive ve
node red platformları kullanılmaktadır. Prototipimizin montaj kısmındaysa anakartımız ve
devre elemanları birbirine lehimli, kullandığımız diğer malzemeler -tahta, plastik vb. yapılar-
silikonla montajlıdır.

Projemizin proje detay raporu Tekno Dahiler takımımız tarafından siz değerli jürilerimiz
için özenle ve her kelimesi seçilerek yazılmıştır. Proje Detay Raporumuzda projemizin amacı,
çözüm ürettiği sorun, çözümü ve çözümünde kullandığı yöntemler, yenilikçi yönleri,
uygulanabilirliği ve diğer ürünlerle kıyaslaması, tahmini maliyeti, zaman planlaması, hedef
kitlesi, taşıdığı ve çözümlediği riskler yer almaktadır.

2. Problem/Sorun:
Projemiz DDAES’nin yapılmasını gerekli kılan sorunlar, kamuoyunun deprem

hakkındaki bilinçsizliği ve deprem sonucu oluşan can ve mal kayıplarıdır. Türkiye'de doğal
afetlerin yol açtığı sorunların %55'inin sebebi deprem ve etkileridir. Günümüzde deprem,
özellikle nüfusunun %99’u deprem kuşağında yer alan Türkiye için büyük bir sorun haline
gelmiştir. Bunun yanında evlerin yaklaşık 7 milyonunun depreme dayanıksız olması da
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depremin olumsuz etkilerini artıracak faktörlerden biridir. Beklenen büyük Marmara
Depremi’ne rağmen kurtarma ve ilk yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer alacak yardım
ekiplerinin sayısı, kamuoyunun afetler konusundaki duyarsızlığının bir sonucu olarak çok
azdır. Aynı zamanda var olan ekipler kriz merkezleri tarafından iyi koordine edilememekte,
görev yapacakları bölgeleri ve gidiş yollarını bilmemektedir [1]. Aktardığımız bu bilgiler
Türkiye’nin henüz depreme hazır olmadığının göstergesidir.

Bahsettiğimiz bu yetersiz çözümler ve sorunlar projemiz DDAES’nde yer alan sistemler
ile iyileştirilmeli ve çözümlenmelidir. Örneğin kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin insanların
konumlarını bilmemesi sorunu, projemizde yer alan ve kişilerin bulundukları apartman, daire
ve oda bilgilerini drive’a kaydeden kişi konum tespit sistemi ile çözümlenmelidir.
Kamuoyunun konu hakkındaki bilinci ise projemizde yer alan ve LCD panellerle insanlara
güvenli toplanma alanları, hayat üçgeni vb. bilgileri hatırlatan sistemimizle geliştirilmelidir.

Projemiz DDAES sayesinde deprem öncesinde, hayvanların deprem eğitimsizliği;
deprem sırasında pencerelerdeki camların kırılıp insanlara zarar vermesi, evdeki bireylerin
paniğe kapılması ve deprem çantasını unutması sorunlarına; deprem sonrasında elektrik
kesintilerine, açık unutulmuş sigortaların oluşturabileceği yangın riskine, enkaz altında kalmış
kişilerin günlerce süren arama kurtarma çalışmalarına rağmen sadece bir kısmının
kurtarılmasına ve iletişim hatlarının kesilmesi üzerine haberleşememe sorunlarına çözüm
üretilmektedir.
3. Çözüm

Projemiz DDAES, deprem sonucu oluşan işsizlik, yoksulluk, salgın hastalıklar, trafik,
göç, çevre kirliliği gibi toplumsal sorunları,

● Hayvanları depreme karşı eğiten akıllı tasma sistemi,
● Binadan kurtarılan ve binada mahsur kalan kişileri belirleyen, bu kişilerin

konumlarını gösterip arama kurtarma çalışmalarını destekleyen kişi konum tespit sistemi,
● Deprem sonrası oluşan iletişim kopukluklarına karşı sms yoluyla mesajlaşılabilecek,

güvenli toplanma alanlarının görüntülenebileceği akıllı mobil uygulama sistemi,
● Deprem, evin ve yakınların durumu vb. konular hakkında bilgi alabileceğiniz

Telegram mesajlaşma sistemi,
● Şebeke kesintileri durumunda devreye girecek enerji sistemi,
● Deprem anında deprem çantasını ulaşılabilir konuma getiren akıllı deprem çantası

sistemi,
● Deprem anında kapı ve pencereleri açık konuma getiren güvenlik sistemi,
● Deprem sonrasında oluşabilecek yangın riskine karşı akıllı yangın algılama sistemi,
● Deprem öncesinde güvenli toplanma alanlarını ve hayat üçgeni gibi konularda evdeki

bir ekran üzerinden hatırlatmalar yapan bilgilendirme sistemi,
● Ve deprem anında yaşanabilecek panik durumlarına karşı sesli uyarı sistemleriyle

önleyecektir.

Bu sistemleri prototip üzerinde çalıştırırken kullanacağımız projenin alt bileşenleri
yazılımsal, donanımsal ve tasarımsal olarak üçe ayrılmıştır.
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Yazılımsal alt bileşenlerimiz: MIT App Inventor, Machine Learning for Kids, Drive ve
Node-Red platformları; python yazılım dili ve Telegram uygulamasıdır.

Donanımsal alt bileşenlerimiz: Raspberry Pi 3B+, Deneyap Kart, Deneyap Kart
Kamerası, Mini Hoparlör, LCD Panel 2x16, Jumper Kablolar, 9V Pil, Rfid Kart Okuyucu,
Nfc Kart, MQ9 Gaz sensörü, PIR (Hareket) sensörü, Titreşim motoru, Servo Motor ve
Breadboard’dur.

Tasarımsal alt bileşenlerimiz: Tinkercad, draw.io platformları; mukavva, karton, plastik
vb. malzemelerdir.

4. Yöntem
Projemiz DDAES’ni hayata geçirirken kullandığımız yöntemler, teknolojik uygulamalar

yardımıyla geliştirilmiştir.
Prototipimiz temsili olarak yer kabuğu altındaki levhaların hareketini PIR hareket

sensörü aracılığıyla algılayıp, deprem olduğu sonucuna vardığında, hayvanları evdeki güvenli
bölgelere çağırmak amacıyla hayvanın tasmasında bir titreşim oluşturarak hayvanı evdeki
güvenli bölgeye gelmesi konusunda uyarır. Bu akıllı tasma sistemimiz, evcil hayvanlara bir
eğitim olarak verilirse (örneğin köpek tasmada titreşim olduğunda evdeki bir konuma
gelmeye eğitilir) evdeki hayvanlar deprem anında masa yanı gibi evdeki güvenli bölgelere
getirilerek enkaz altında kalmaktan kurtarılabilir.

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde doğru
alanlarda yapılabilmesi için çalışan, kişi konum tespit sistemimiz, deprem anında kameralar
aracılığıyla evde bulunan kişileri algılayıp: kişi bilgilerini, kişilerin bulundukları daire ve oda
isimlerini belirli bir Drive dosyasına ve node red platformuna kaydeder ve aranan kişileri
listeler. Ardından bu kişiler enkaz altından kurtarılırsa, yani insanlar evden çıkış yaparlarsa
kişilerin üzerlerinde bulunan rfid kart, çıkış kapısındaki rfid kartı algılar (kolye veya bilezik
aracılığıyla kişilerin üzerlerinde bulunabilir). Her kart belirli bir kişiye ait olduğundan çıkış
yapan kişiler belirlenir ve aranan listesinden çıkarılır. Böylece arama kurtarma ekipleri
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apartmanda kaç kişinin mahsur kaldığı, enkaz altında mahsur kalan kişilerin apartmanın hangi
dairesinde ve hangi odasında bulunduğu gibi bilgilere erişerek doğru alanlarda arama
kurtarma çalışmaları yapabilir.

Deprem sonrası telefon hatlarının yoğun olması, internetin ve telefonun çekmemesi gibi
sorunlara karşı da akıllı mobil uygulamamız ve telegram botumuz çözüm üretmektedir. Bu
mobil uygulama MIT App Inventor platformu kullanılarak oluşturulmuştur. Telegram botu ise
python yazılım dili kullanılarak programlanmıştır. Bu mobil uygulama aracılığıyla yakındaki
güvenli toplanma alanları görüntülenebilir, önceden rehbere kayıtlı kişilere veya gerekli
kurumlara belirlenmiş mesajlar veya kendi mesajlarınız gönderilebilir ve iletişime geçilebilir.
Telegram botuna ise deprem, evin ve yakınların durumuyla ilgili sorular sorarak cevaplar
alabilirsiniz. Mobil uygulamamız ve telegram botumuz yapılan anket sonucuna göre %99,1
oranla başarılı olmaktadır.

Deprem sonrası oluşabilecek elektrik kesintileri riskine karşı ise enerji sistemimiz devreye
girecektir. Hidrojen yakıt pili ile çalışan bu sistemi kullanmamızın sebebi yüksek verim ve
güvenilebilirliğidir. Bu sistemimiz sayesinde insanlar deprem sonrası oluşabilecek şebeke
kesintileri ve benzeri durumlarda elektriksiz kalmayacaklardır.

Deprem PIR hareket sensörü ile algılandıktan sonra, deprem çantasına daha kolay
ulaşılması veya panikle deprem çantasının unutulmasının engellenmesi amacıyla, evdeki
belirli bölgelerde bulunan deprem çantaları deprem anında servo motorlar aracılığıyla erişimi
kolay pozisyona getirilecektir. Bu sayede insanların deprem çantalarına ulaşmaları
sağlanacaktır.

Projemiz, deprem algılandığında, pencerelerin kırılarak insanlara zarar vermesi ve
kapıların önlerine düşen cisimlerden ötürü açılmamasını önlemek amacıyla, servo motorlar ile
kapı ve pencereleri açık konumda sabitleyecektir. Bu sayede de insanların tahliye edilmesi ve
güvenliğinin sağlanması amaçlarına ulaşılacaktır.

Projemiz deprem sonrası olası yangın riskine karşı deprem anında sigortaları Servo
Motorlar aracılığıyla temsili olarak kapatır. Eğer ki yangın yaşanırsa MQ9 gaz sensörü
aracılığıyla yanıcı gazları algılanır ve eğer bu gazların miktarı fazla ise gerekli kurum ve
kişilere Telegram uygulaması aracılığıyla bildirir. Sonrasında, akıllı yangın algılama
sistemimiz devreye girecek ve olası yangının etkileri önlenecektir.

Deprem öncesinde insanların bilinçsiz olması veya depreme karşı hazır olmaması
durumuna karşı bilgilendirme sistemimiz çalışacaktır. Bu sistemimiz evde bulunan bir LCD
Panel aracılığıyla güvenli toplanma alanları, hayat üçgeni vb. bilgileri insanlara düzenli
olarak hatırlatarak bu bilgilerin unutulmamasını sağlar.

Projemiz temsili olarak yer kabuğu altındaki levhaların hareketini PIR hareket sensörüyle
algıladıktan sonra, evdeki insanların panik durumlarını önlemek ve insanlara yapması
gerekenleri hatırlatmak amacıyla, mini hoparlörlerle insanlara hayat üçgeni gibi önemli
bilgileri sesli uyarılarla verir. Sesli uyarı sistemimiz yaptığımız anket sonucuna göre [2]
%83,5 oranla başarılı olmaktadır.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Piyasadaki benzer ürünler araştırıldı, var olan özellikler geliştirip projemizde yer alması
sağlandı. Örneğin başka bir deprem sisteminde [3] deprem algılandıktan sonra alarm çalmaya
başlamaktadır. Bu fikir geliştirilerek projemize deprem algılandıktan sonra sesli uyarıyla
paniği azaltacak çeşitli direktifler veren bir sistem olarak eklendi. Projemizde kedi, köpek gibi
evcil hayvanlar titreşime duyarlı bir şekilde güvenli konuma gelmeleri konusunda eğitildi,
deprem anında akıllı tasma sayesinde verilen titreşimle evcil hayvanların güvenliği sağlandı.

Projenin yenilikçi fikirleri şunlardır:

● İletişim kesintilerinde MIT App Inventor’dan tasarlanan özel uygulama ile
insanların bilgilendirilmesi,

● Enkaz altında kalan kişilerin kameralarla özel bir sisteme kaydedilip
bildirilmesi,

● Şebeke kesintileri durumunda devreye giren hidrojen yakıt pili enerji sistemi.

Kodlardaki yenilikçi kısımların bazıları şunlardır:

● Kodlar, deprem olduğu algılandığı andan itibaren tüm güvenlik sistemlerini, çeşitli
sensör ve devre elemanlarını devreye sokarak tam güvenlik sağlar,

● Kendi yazdığımız kodlarla tasarlanan mobil uygulama, telegram bot, node-red ve
drive üzerine kaydetme yapan kodlarla internete bağlı olduğundan güncel veriler sunar ve
aynı zamanda sms yoluyla mobil uygulamadan internetsiz de iletişim sağlanabilir,

● Ayrıca Telegram uygulaması, insanların mesajlarını beklemekte ve bu mesajlara göre
deprem, evin durumu, yakınların durumu vb. bilgiler verebilmektedir.

Yani projede yenilikçi olunmuş, projenin özgünlüğüne önem verilmiştir.
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6. Uygulanabilirlik

Projemiz DDAES, yapılan araştırmalar, anketler ve çalışan prototipten yola çıkılarak
uygulanabilir nitelikte bir proje olduğu söylenebilir. Proje hayata geçirilirken: ilk önce
anakartın ve devre elemanlarının seçilip hazırlanması, sonra anakart ve devre elemanlarına
uygun kodların yazılması, anakart ve devre elemanlarının lehimlenip devrenin hazır hale
gelmesi, devrenin yerleşeceği prototip yüzeyinin hazırlanması ve devrenin yüzeye monte
edilmesi, son olarak sistemin doğru çalışıp çalışmadığının test edilmesi, doğru çalışmıyorsa
hatanın ne olduğunun tespit edilip düzeltilmesi adımları uygulanacaktır.

Bu adımlar uygulanırken herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, sorun yaşanılan
konu grup üyeleri arasında tartışılır ve en uygun çözüm önerisi uygulanır.

Projemiz ticari bir ürüne dönüşecek potansiyele sahiptir. Projemiz evler, hastaneler,
restoranlar, işletmeler vb. yerlere entegre edilip, kullanılabilir. Projemizin mobil uygulaması
da ticari bir ürün olabilir. Aynı zamanda projemizin gerçek bir binada uygulanması için Fuji
Engineering firması [4] ile görüşmelerimiz devam etmektedir

Projemizin uygulanabilirliğine karşı olan riskler, projemiz evlerde yaygınlaştırılıp
kullanılmaya başlanmadan önce deprem yaşanması, düşük gelirli insanların bu projeyi
evlerinde kullanamaması ve projemizin farklı evlerde kullanılmasından ötürü her eve özel
tasarım gerektirmesidir. Ayrıca müşterilerin deprem konusunda yeterince bilinçli olmaması da
projemize olan talep açısından risk oluşturmaktadır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizin tahmini bütçesi 1522 TL’dir. Projemizin malzemeleri yerli tedarikçilerden ve
en uygun fiyatlı olanlardan seçilmiştir. Bu yüzden proje en az maliyetle uygulanabilir
durumdadır. Maliyet tablosu internetteki alışveriş sitelerinden detaylı bir şekilde yapılan
araştırmalar sonucunda oluşturuldu. Proje maliyetini karşılaştırmak için yapılan
araştırmalardaki bir deprem projesinin tahmini maliyeti 3519 TL'dır [5]. Bu projede deprem
anında arama kurtarma ekipleriyle sürekli olarak haberleşilmekte bu sayede arama kurtarma
çalışmalarının hızlandırılması hedeflenmektedir. Projemizin maliyeti ise diğer projeninkinden
çok daha düşüktür ve projemizin özellikleri o projeden daha fazladır ve gelişmiştir. Malzeme
tablosunda projede kullanılan malzemeler, malzemelerin adedi, malzemelerin birim fiyatı,
toplam maliyeti ve kullanım alanı verilmiştir.
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Milli Eğitim Dergisi’nin anketine göre [6] Türkiye’de yaşayan kişilerin %92’lik
kısmının depremi yaşadığı görülmektedir. Ayrıca İBB İstatistik Ofisi’nin yaptığı ankete göre
[7] katılımcıların %72,1’i deprem çantası bulundurmuyor, %40,1’inin “yaşam üçgeni”
hakkında bir fikri yok. Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülke olmasına rağmen
araştırmaya katılanların %23’lük kısmı deprem anında yapılması gerekenleri bilmiyor ve
%52,6’sı deprem sonrası için gidilecek toplanma alanından habersiz. Bunun yanında
katılımcıların %80’i yıkılma tehlikesi olan evlerde oturmaya devam ediyor.

Tüm bu sonuçlar halkın büyük bir kısmının deprem felaketi için yeterince bilinçli
olmadığını ve depremin yeterince ciddiye alınmadığını göstermektedir. Projemiz DDAES
deprem çantası, toplanma alanları ve deprem sırasında yapılacaklar hakkında halka deprem
farkındalığını kazandıracak, depremi tüm gerçekleriyle yüzümüze vuracaktır. Sonuç olarak,
projemiz DDAES’nin hitap ettiği kitle dünyanın dört bir yanında deprem kuşağında yaşayan,
deprem yüzünden can ve mal kaybına uğrayabilecek kişilerdir.
9. Riskler

Projemiz DDAES’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek riskler ve iş süreçleri, iş
paketleri süreçlerini detaylıca anlatan bir tablo aşağıda bulunmaktadır. Projemizde deprem
çantasına ulaşılamaması gibi bir riskle karşılaşılması durumunda kişi kapağı manuel olarak
açıp deprem çantasını eliyle alacaktır. Yangın çıkması riskine karşı deprem olduktan sonra
sigortalar kapatılmaktadır. Yangın olduğu durumda ise MQ9 Gaz Sensörü yanıcı gazları
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algılar ve Telegram yoluyla gerekli merkezlere durumu iletir. Anakartın ısınıp kapanması
riskine karşı anakartla beraber fan kullanılıp, anakartımızın sıcaklığı düzenlenmektedir. Proje
maliyetinin fazla olmasından dolayı projenin yeterince yaygınlaşamaması riskine karşı
maliyeti uygun, yerli ve yeterli malzemeler seçilmiştir. Evdeki eşyaların insanlara zarar verme
riskine karşı mobil uygulamamıza eklediğimiz sistem ile kişinin yaralı olduğu durumu
yetkililere bildirilebilecektir. Deprem anında veya sonrasında elektrik kesintisi yaşanması
riskine karşı hidrojen yakıt pili ile enerji sağlanacaktır. Evlerde kabloların görüntü kirliliği
oluşturma riskine çözüm olarak kablolar duvar kenarından geçirilecek, kablolar göze
batmamaları amacıyla duvarın renginde olacaklardır. Kabloların devreden çıkma riskine karşı
tüm kablolarımız lehimli olacaktır. Halkın deprem riski konusunda yeteri kadar bilinçli
olmamasına karşı projemiz DDAES deprem hakkında gerekli dikkati toplayacak ve halkı
bilinçlendirecektir. Aynı zamanda projemiz evde bulunan LCD ekran ile ev sahiplerini ve
misafirleri de sürekli olarak bilinçlendirir.
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