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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Yeryüzünde bulunan birinci derece deprem kuşakları ülkemizde ve
dünyamızda büyük bir yer kaplamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
2016 yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olduğu
dönemde Türkiye topraklarının yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğunu,
nüfusunun da yüzde 95'inin deprem kuşağında yaşadığını açıklamıştı. Zaman zaman
şiddetli depremler yaşanması, büyük kayıpların verilmesi de bunu kanıtlamaktadır. Bu
yaşanan büyük depremlerde kaybolan, enkaz altında kalıp bulunmayan veya
bulunması çok uzun süren bireyler de kurtulmayı beklerken zorlu ölüm kalım savaşları
veriyorlar. Prof. Dr. Akdur, deprem sonrası dış yardımların birkaç gün sonra
ulaşabildiğini, oysa yaralananların yüzde 85-90'ı 24 saat içinde hayatını kaybettiği için
arama kurtarmada bu sürenin büyük önem taşıdığını bildirdi.
“Depremzede” projemiz ile telefonların GPS özelliklerinden yararlanarak
deprem sonrasında depremzedelerin konumlarının daha kolay ve hızlı biçimde tespit
edilmesi ve can kayıplarının en aza indirilebilmesi amaçlanmıştır.
İlk olarak bir rasathane ile anlaşma yapılması gerekmektedir. Bu şekilde
sismografın kaydettiği deprem verilerine ilk elden ulaşarak depremin nerede ve ne
zaman gerçekleştiği kolay bir şekilde belirlenecektir.
Deprem olduğu anda yüzeye ilk ulaşan dalgalar primer dalgalardır. Bu
dalgaların yıkıcı etkileri yoktur. Bu dalgaların yüzeye ilk ulaştığı anda yüksek
ihtimalle telefonlar ulaşılabilir halde olacaktır. Primer dalgalar sismografa ilk
kaydedildiği anda telefonların GPS özelliği açılarak kişinin son bulunduğu konum
verisi belirlenecek ve sunucumuz ile paylaşılacaktır. Yıkıcı etkiyi gösteren dalgalar ile
primer dalgalar arasındaki zaman farkı çok az olmasına rağmen dalgaların yeryüzüne
ulaşma süreleri, binalarda yıkıcı etkinin görülmeye başlaması, merkez üssünün
uzaklığına bağlı olarak binalarda yıkımın gerçekleşmesi için birden fazla deprem
dalgası gerekmesi gibi etmenler konum verilerinin paylaşılması için yeterli süreyi
kazandıracaktır. Bu konum verileri ilgili kurumlarla ve arama kurtarma ekipleri ile
paylaşılacaktır. Bu sayede deprem gerçekleştikten sonra enkaz altında kalınması
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durumunda telefonlar ulaşılmaz olsa bile sunucumuza kaydedilen veriler sayesinde
aram kurtarma ekipleri aranılacak bölgeleri önemli ölçüde daraltacak ve çok daha kısa
sürede enkaz altında kalanlara ulaşabilecektir. Ayrıca Depremzede mobil uygulaması
sayesinde hem deprem verilerine hem de depremden sonra, yakınların durumuna kolay
bir şekilde ulaşılabilecektir.
2. Problem/Sorun:
Deprem en çok can ve mal kaybına yol açan ve önlenemeyen doğal afet
türüdür. Deprem kuşakları Dünya üzerinde çok büyük bir yer kaplamaktadır. Ülkemiz
Alp-Himalaya deprem kuşağının bir parçası olup %92 gibi bir oranda fay hatları ile
kaplıdır. Gerçekleşen can kayıplarının ise çok büyük bölümü enkaz altında uzun süre
geçirilmesi sonucu ortaya çıkar. Deprem sonrası dış yardımların gelmesi günler
sürebilmektedir, fakat yaralananların %85-90 gibi büyük bir dilimi hayatını ilk 24 saat
içerisinde kaybettiği için arama kurtarmanın önemi depremle mücadele yolun çok
büyüktür. Ayrıca depremlerden sonra yaşanan iletişim sıkıntıları yüzünden aile
bireylerinden haber almak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Yaşanan güncel
depremlerin etkisinin nerelerde görüldüğü ve depremin boyutu gibi özellikleri
hakkında hızlı ve net bilgilere ulaşmak her zaman kolay değildir.

3. Çözüm
Deprem en çok can ve mal kaybına yol açan ve önlenemeyen doğal afet
türüdür. Deprem kuşakları dünya üzerinde çok büyük bir yer kaplamaktadır. Ülkemiz
Alp-Himalaya deprem kuşağının bir parçası olup %92 gibi bir oranda fay hatları ile
kaplıdır. Gerçekleşen can kayıplarının ise çok büyük bölümü enkaz altında uzun süre
geçirilmesi sonucu ortaya çıkar. Deprem sonrası dış yardımların gelmesi günler
sürebilmektedir, fakat yaralananların %85-90 gibi büyük bir dilimi hayatını ilk 24 saat
içerisinde kaybettiği için arama kurtarmanın önemi depremle mücadele yolunda çok
büyüktür. Ayrıca depremlerden sonra yaşanan iletişim sıkıntıları yüzünden aile
bireylerinden haber almak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Yaşanan güncel
depremlerin etkisinin nerelerde görüldüğü ve depremin boyutu gibi özellikleri
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hakkında hızlı ve net bilgilere ulaşmak her zaman kolay değildir.
Depremzede uygulaması telefonların GPS özelliğinden yararlanarak konum
belirlemeye dayalı bir şekilde enkaz altında kalanların yerlerinin bulunmasını
amaçlanmaktadır. Gizlilik açısından konum verisinin sürekli olarak takip edilmesi
uygun değildir. Bu sebeple konum verilerinin ne zaman takip edileceğini belirlemek
için deprem dalgalarını kullanmak verimli bir yöntem olacaktır. Yer içerisinde
meydana gelen bir deprem ya da patlatma anında çok büyük miktarda enerji açığa
çıkar. Bu enerjinin bir kısmı faylanma ile kayaçların deformasyonu için kullanılırken,
kalan kısmı ise ortamın özelliklerine bağlı olarak yer içerisinde elastik dalgalar
şeklinde yayılır. Sismik dalgalar olarak bilinen bu elastik dalgalar, depremi oluşturan
kırılma ve faylanma nedeniyle kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm yönlere doğru farklı
türlerde yayılırlar. Deprem esnasında başlıca iki dalga türü açığa çıkar. Bunlar,
⦁ Cisim dalgaları
⦁ Yüzey dalgaları
Cisim dalgaları, kaynaktan bütün yönlere doğru yayılarak, yer içerisinde
seyahat ederler. Yüzey dalgaları ise hemen hemen yer kürenin yüzeyine paralel bir
şekilde yayılırlar. Her ne kadar yüzey dalgası hareketi, yerin belirli bir derinliğine
kadar inse de, bu tip dalgalar doğrudan yer içine doğru yayılamazlar.
İki temel cisim dalgası vardır. Bunlar yer içerisinde farklı hızlarda yayılan ve
kayıtlarda ilk görünen dalgalardır. İki temel cisim dalgası vardır. Bunlar yer içerisinde
farklı hızlarda yayılan ve kayıtlarda ilk görünen dalgalardır. Cisim dalgaları, yerin
derinliklerinde yüzeyine oranla daha hızlı yayılırlar. Bunlar sıkışma ve kesme
dalgaları olarak adlandırılan P(Primer) S(Seconder) dalgalardır.
P dalgaları yer içerisinde en hızlı yayılan ve sismometreler tarafından ilk
algılanan dalgalardır. P dalgaları, yaptıkları bir çeşit itme-çekme hareketinden dolayı,
geçtikleri ortamın hacimsel değişimine neden olurlar. Ortam üzerinde herhangi bir
şekil bozukluğu görülmez yani depremin yıkıcı etkisinin gösteren dalgalar bu dalgalar
değillerdir. Yayılım hızları, S- dalgası yani “Seconder” ikincil dalgaların hızlarının
yaklaşık 1.7-1.8 katı kadardır.
Depremin yıkıcı etkisini ortaya çıkaran dalgalar ise R(Rayleigh) ve L(Love )
dalgalarıdır. Bu dalgaların hızları S- dalgasının yaklaşık %92 si kadardır.
Primer dalgalar en hızlı dalgalar olduğundan dolayı telefonların konum takibi
primer dalgalar ölçüldüğü zaman harekete geçecektir. Bu dalgalar yeryüzüne
ulaştıktan sonra telefonların konum özelliği açılacak kişinin konum bilgisini sisteme
kaydedip Sunucularımız ile paylaşacaktır. Yıkıcı etkinin kaynağı olan R ve L
dalgaları, P dalgalarından daha yavaş olduğu için kişi enkaz altında kalmadan ve
telefon sinyali kesilmeden önce konum bilgisi alınmış ve sunucu ile paylaşılmış
olacaktır. Sunucularda kaydedilen bu veriler arama kurtarma ekipleri ile
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paylaşılacaktır. Veri paylaşımı deprem dalgalarının yeryüzüne ulaşmasından çok daha
uzun sürmesi muhtemeldir fakat burada sadece deprem dalgalarını değil bir binanın
yıkılma süresi, kişinin deprem olduktan sonra ne kadar sürede enkaz altında
kalabileceği, iletişim ağlarının kesilmesinin dalgaların yeryüzüne ulaşmasından biraz
daha uzun süreceği hesaba katılmalıdır.

4. Yöntem
Depremzede projesi GPS sistemine dayalı bir şekilde çalışır. Bu sistemin doğru
şekilde çalışması için bir sinyal vericiye bir de alıcıya ihtiyaç vardır. Ekibimizle ayrı
bir teknoloji ortaya koymaktansa olan bir teknoloji üzerinden giderek ar-ge
çalışmalarının maliyetini ve süresini azaltmak amacıyla telefonların konum
özelliğinden yararlanmaya karar verdik. Telefonları farklı amaçlarla sürekli yanımızda
taşıyoruz, ayrılmaz bir parçamız gibiler. Onları hayatımızı kurtaracak şekle
büründürmeyi amaçlıyoruz. Telefonlara fazladan bir donanım eklemektense bir mobil
uygulama kullanmak hem işleri hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyor.
Uygulamaya ilk kez giriş yapılırken kullanıcıların karşısına arama kurtarma
ekibi ve sivil vatandaş butonları olmak üzere iki seçenek çıkacaktır;. Bu seçeneklerden
birini seçtikten sonra uygulamaya kaydolmaları gerekmektedir. T.C. kimlik
numaralarını ve kendi belirledikleri şifrelerini yazmaları yeterli olacak, böylelikle
kullanıcılar ikiye ayrılıp arama kurtarma ekipleri depremden sonra depremzedelerin
muhtemel konumlarına ulaşabilecektir. Sivil kullanıcıların ise depremden sonraki
konumları arama kurtarma ekipleri ile paylaşılacaktır.
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ama içerisine kaydedilen aile bireylerinin durumlarından haberdar olunabilmesi
sağlanacaktır. Herhangi bir aile bireyiyle iletişim kesildiği anda diğer aile bireylerinin
telefon uygulamalarından görülebilecektir. Bu sistem konum verilerinin
belirlenmesinden farklı olarak çağrı bırakma yöntemiyle aile bireylerinin ulaşılabilir
olup olmadığı konusunda bilgi verecektir.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Günümüz şartlarında insanların yerlerinin belirlenmesi için arama kurtarma
köpekleri kullanılmakta ve arama kurtarma ekipleri çalışmalar yapmaktadır. Bu
birimlerin yer tespiti için yapmış olduğu çalışmalar bazen uzun sürmekte ya da aranan
depremzede bulunamamaktadır.
Bunlara ek olarak depremle ilgili çalışmalara yarar sağlamak ya da depremi
yaşayanlara bilgi sağlamak amacıyla “Güvendeyim”, “Deprem Nerede?”…
Arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan sismik dinleme cihazları, kısa
süreli sessizlikte göçük altındaki canlıların tüm hareketlerini algılamakta ve yeri tespit
edilen depremzedeler de vakit kaybetmeden kurtarılmaktadır.
Depremzede ise bunlardan farklı olarak enkaz altında kalanların daha da hızlı
bulunmasını sağlayacak ve mobil uygulama olmasının getirdiği bir avantaj olarak da
kullanımı daha kolay olacaktır. Arayüzü sayesinde de aile bireylerinin durumları ve
yakında olan depremler hakkındaki veriler görüntülenebilecektir.

6. Uygulanabilirlik
Depremzede’yi geliştirilmesi için bir rasathane ile anlaşılması gerekmektedir.
Bunun nedeni de primer dalgaları geldiği an kaydetmek ve primer dalga verilere daha
erken ulaşılarak daha çok konum bilgisi elde etmektir. Projemizin yapım maliyeti
yüksek olmasına rağmen proje bir mobil uygulama olduğundan dolayı bu meblağda
bir para domain kullanım, web hosting yenilemeleri ve uygulamaya yapılacak
geliştirmeler dışında tekrar harcanmayacaktır. Buna ek olarak kullanıcılar uygulamayı
kullanmak için bir ödeme yapmayacaktır.
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Verilerin Toplanması
ve Analizi
Tasarlama ve Testler
Uygulama ve Sunum

X

X

X

X
X

EYLÜL

X

AĞUSTOS

X

TEMMUZ

NİSAN

X

HAZİRAN

MART

X

MAYIS

ŞUBAT

Kaynak Araştırması

OCAK

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

X

X
X

X
X

Tahmini Maliyet
Sıra

Malzeme/Hizmet

Adet

Birim Fiyat(TL)

Fiyat(TL)

1

Domain Kayıt

1

75

75

2

Domain Kullanım (1 Yıllık)

1

150

150

3

Web Hosting

12(Ay)

50

600

4

Mobil Uygulama

1

4200

4000

No

Toplam

4825

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz depremde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir çalışma
olduğu için öncelikli olarak deprem bölgesinde yaşayan insanlar tarafından kullanılması
amaçlanmaktadır. Enkaz altında kalanların kurtarılmasını sağlamaya çalışan AFAD,
AKUT ve GEA birimleri tarafından kullanılacağı planlanmaktadır. Projemiz ayrıca
ileride geliştirilerek başka doğal afetlerde yapılan arama kurtarma çalışmalarında da
kullanılabilir bir hale getirilebilir. Aynı zamanda deprem bölgesinde yaşamamasına
rağmen aile bireylerinin durumlarını öğrenmek istemeyen bireyler de uygulamayı
kullanabilir.
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9. Riskler
Alt yapı projemiz için hayati önem arz etmektedir. Primer dalgalar diğer dalgalardan ne
kadar hızlı olsalar da dalgaların yeryüzüne ulaşma süreleri arasındaki fark bir saniyeden daha
azdır. Projedeki temel risk konum verilerinin kaydedilmesi ve gönderilmesi için yeterli
sürenin olmamasıdır. Primer dalgalar kaydedildikten sonra otomatik olarak açılacak olan
konum belirleme sisteminin konumu kaydetme ve gönderme işlemini planlanandan daha uzun
sürede yapması durumunda iletişim aksaklıkları ortaya çıkarsa veya telefonun sahibi enkaz
altında kalır ve telefonun sinyali kesilirse konum bilgisi sunucularımıza ulaşamayabilir.
Binanın yıkılma süresi ve iletişim sistemlerinde aksaklıkların ortaya çıkmasının dalgaların
yeryüzüne ulaşmasından biraz daha uzun süreceğini kabul edersek, konum verisinin
kaydedilmesi ve sunucularla paylaşılması için gereken süre 1,5 saniyeden daha az olmalıdır.
Bunun olması içinde gerekli sunucu ve veri paylaşım altyapısının oluşturulması
gerekmektedir. Eğer istediğimiz altyapıyı oluşturamazsak konum özelliğinin açılması için
deprem dalgalarını kullanamayız demektir. Bunun yerine günün belirli saatlerinde belirli
aralıklarla konum verilerinin kaydedilmesi daha az riski olacaktır.
Bunun dışında iletişim hatlarının kesilmesinden dolayı mobil uygulamanın sağlayacağı
farklı özelliklerden biri olan aile bireylerinin durumu hakkında bilgi veren sistemimiz
depremden hemen sonra doğru şekilde çalışmayabilir.
Projemizin ilerlemesi içinse bir rasathane ile veya deprem dalgalarının belirlenmesi
konusunda verilerini bizle paylaşmayı kabul edecek bir kuruluşla anlaşma yapılması
gerekmektedir. Böyle bir anlaşma olmadığı sürece kişinin konumunun ne zaman takip
edilmeye başlanacağını belirlemede yukarıda belirtildiği gibi farklı yöntemlere başvurmak
gerekecektir.
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