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1. Prooje Özeti (P
Proje Tanım
mı)
Ülkemizz deprem kuşağında
k
v depremlee yaşamayıı öğrenmekk zorunda olan bir
yer alan ve
coğrafyyada yer alm
maktadır. Buu sebeple deeprem öncessi, deprem anı
a ve depreem sonrasın
na ilişkin
her türlüü tedbir ve müdahale
m
a
adımlarını
düüşünerek deepreme karşşı hazırlıklaarımızı tamaamlamak
zorundaayız. Depreem öncesinnde alınacaak birçok tedbirle depremin
d
zzararlarının en aza
indirilm
mesi için birçok çalışşma yapılm
mış ve uygulamaya konulmuştur
k
r. Aynı do
oğrultuda
deprem anı ve sonnrası için allınacak bazzı önlemler ve uygulam
malar depreemin yol aççtığı can
kayıplarrını daha daa azaltacaktıır.
Projemiizde deprem
min sona erdiği
e
an itibariyle
i
birkaç
b
saniyye içerisindde yıkıma uğrayan
yapıların konum, bina
b
ismi, kapı numaarası ve han
ne sayısı gibi
g
bilgileriin yetkili birimlere
b
ulaştırılması hedefflenmektediir. Takım olarak yetk
kililerle yaaptığımız yüüzyüze görrüşmeler
m
iççin ilk olarrak ve sadeece 112 Accil Çağrı M
Merkezinden
n alınan
sonrasınnda afete müdahale
[1]
bilgiler doğrultusuunda harekeet edildiğinni öğrendik
k. Deprem
min şoku vve insanlarıın telaşı
sebebiyyle 112 Acill Çağrı Merrkezine geleen çağrıların
n büyük birr kısmının ggereksiz ve yanıltıcı
bilgiler içerdiğini biliyoruz.
b
B da ekipllerin yıkılan
Bu
n binaları net
n olarak ttespit etme süresini
geciktirrmektedir. Ayrıca
A
müddahale ekipllerinin en geç
g 2 dakikka içerisindee tüm hazırrlıklarını
tamamlaamasına raağmen yıkım
m alanına ulaşıp aram
ma kurtarm
ma faaliyetleerine başlaaması en
erken 30
3 dakikayıı bulmaktaddır. Buradaaki 30 dakiikanın büyüük bir kısm
mı yıkılmış yapının
tespiti, yıkılan yappıya ulaşm
mak için en uygun gü
üzergahın belirlenmesi ve bu güzzergahın
kalabalııktan arındırrılıp hızlı errişime açık tutulmasınaa harcanmaaktadır. Bu sebeple dah
ha doğru
ve net bilginin
b
saniiyeler içerissinde yetkiliilere ulaştırıılabilmesi iççin bu projeeyi geliştirdik.
Projemiiz için ürettiğimiz bilgiilendirme siistemini bin
nanın çatı arralığındaki dikey kolon
nlara dik
konumdda yerleştiriiyoruz. Kurrulum aşam
masında sistemin içerissindeki kalıcı hafızayaa yapının
konum bilgisi, ism
mi, kapı num
marası ve hane
h
sayısı gibi müdaahale ekipleerinin koord
dinasyon
anında ihtiyaç duyyduğu bilgilleri yüklüyyoruz. Yükleme işlemi için bilgissayar ortam
mında C#
kodları ile hazırladdığımız bir arayüz
a
kullaanılmıştır.

Resim 11 Kalıcı haffızaya veri yükleme
y
vee okuma araayüzü
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Deprem
m anında veya
v
hemeen sonrasınnda saniyeeler içerisinnde sistem
m üzerindek
ki eğim
sensörüünden okunaan eğim durrumuna göre binanın yıkıldığı
y
tesppit edilir vee yetkili biriimlere eposta yaa da SMS yoluyla hafızzada tutulann bilgiler gö
önderilir.

Resim 2 - EYB sistteminden geelen e-postaa ve içeriği
Saniyeleer içerisindde bu bilgillere ulaşan ekipler ko
onum ve addres bilgisiyyle harita üzerinde
ü
yıkılan yapıların konumlarını işaretlerr, bu bölg
gelere en yakın ve en kolay
y erişim
güzergaahlarını beliirler ve çokk hızlı bir şekilde mü
üdahale harritasını eldee etmiş olu
urlar. Bu
haritayı anlık olaraak mülki idaare birimlerri, arama ku
urtarma ekippleri, emniyyet ve trafik
k ekipleri
e
30 ddakikalık müdahale
m
ve ilgilli tüm ekipplerle paylaaşarak yukaarıda bahseedilen en erken
süresinii 15 dakikadan daha kısa
k bir süreeye düşürm
mek mümkünn olacaktır.. Ayrıca sisstemimiz
tarafınddan gönderillen bilgiler içerisinde bulunan
b
han
ne sayısı biilgisi enkaz altında kallan insan
sayısının belirlenm
mesinde büüyük önem taşımaktad
dır. Yıkılann binadaki hane sayıssı bilgisi
müdahaale edecek ekip yoğuunluğunun belirlenmeesinde de fayda sağllayacaktır. Böylece
sistemim
miz yıkılann yapıya eriişimi hızlanndırmakla beraber
b
ekipplerin en ddengeli ve en
e etkili
şekilde taksimatındda önemli biir rol sahibii olacaktır.
un:
2. Prooblem/Soru
Deprem
min hemen ardından
a
arrama kurtarm
ma faaliyettlerinin kooordine edilerrek başlatılabilmesi
için yıkkılan binalarra ait adress ve hane sayısı
s
gibi bilgilerin
b
enn kısa süredde yetkili birimlere
b
ulaştırılması gerekkir. Yaşadıığımız bölggede hizmeet veren ittfaiye birim
mleri yetkillileri ile
yaptığım
mız yüz yüze
y
görüşmelerde deprem
d
son
nrasında elde edilen yıkım bilgilerinin
tamamınnın 112 Accil Çağrı Merkezinden
M
n elde edildiğini öğreendik.[1] Deepremin şok
kuyla ve
insanlarrın bilinçsizz yaklaşımlaarı sebebi ile 112 Çağ
ğrı Merkezinne ulaşan bbilgilerin ço
ok büyük
bir kısm
mının bilgi kalabalığınna yol açtığğını ve doğ
ğru bilgiye erişim süreesini uzattığ
ğını dile
getirdileer. 112 Aciil Çağrı Meerkezinden elde edilen
n bilgilerin doğrulanmaya muhtaçç olduğu
düşünülldüğünde deepremin sonnrasında bellli bir süren
nin bu bilgilerin teyit vee tasdik edillmesi ile
geçtiği görülmektedir. Depreemin hemeen ardından
n itfaiye ekiplerinin
e
en geç 2 dakika
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içerisinde müdahaleye hazır hale geldiklerini öğrendik. Ancak kendilerine görevli oldukları
yıkım bölge bilgisinin ulaşması ve ardından yıkım alanına ulaşmalarının en erken 30 dakika
sürdüğünü söylediler. Bu sürenin o an karşılarına çıkan birçok olumsuzluk sebebi ile
kontrolsüzce uzayabildiğini belirttiler. Ayrıca yıkım bölgesine ulaşımda gerek şoktaki
insanlar gerekse o güzergahtaki diğer yıkıntılar erişim süresini dakikalardan saatlere
çıkarabilir. Enkaz altında kalan insanların ve diğer canlıların o anki durumu düşünüldüğünde
enkaza müdahale için değil dakikalar saniyelerin dahi ne kadar önemli olduğu daha net
anlaşılmaktadır.
Bu sebeple arama kurtarma faaliyetlerinin en etkin şekilde koordine edebilmesi için yıkıma
uğramış binalara ait konum, isim ve hane sayısı gibi bilgilerin yetkili birimler tarafından en
kısa sürede ve en doğru şekilde elde edilmesi gerekmektedir.
3. Çözüm
Depremin bitişi ile beraber arama kurtarma faaliyetlerinin başlayabilmesi için ciddi bir
koordinasyon ve görev dağılımı yapılmalıdır. Bu koordinasyonu ve görev dağılımını
gerçekleştirecek en üst birimin ihtiyaç duyduğu bilgiler yıkıma uğramış binalara ait konum,
adres, bina ismi ve hane sayısı gibi basit ancak hayati bilgilerdir.
Bu bilgilerin depremin ardından saniyeler içerisinde koordinasyon birimlerine ulaştırılması ile
yine saniyeler içerisinde yıkılmış binaların işaretlendiği bir afet yıkım haritası oluşturulabilir.
Bu harita ilgili diğer birimler (itfaiye, arama kurtarma ekipleri, askeri birimler, emniyet ve
trafik birimleri v.b.) ile anlık olarak paylaşılabilir. Böylece koordinasyon ve görev dağılımı
birkaç dakika içerisinde tamamlanmış olup arama kurtarma faaliyetleri en kısa süre de ve en
etkin şekilde başlatılmış olur.
Arama kurtarma faliyetlerinin en kısa süre de başlayabilmesi için ekiplerin tüm hazırlıklarını
tamamlayarak enkaza en kısa sürede ulaşması gerekir. Bu sebeple yukarıda belirtilen afet
yıkım haritası sadece arama kurtarma ekipleri ile değil özellikle trafik ve emniyet ekipleri ile
de paylaşılır. Örneğin trafik ve emniyet ekipleri afet yıkım haritası üzerinde arama kurtarma
ekipleri için belirlenen geçiş güzergahlarının ulaşıma açık tutulmasını ve emniyetini
sağlayarak ekiplerin enkaza ulaşma süresini kısaltabilir.
Yukarıda belirtilen faaliyet dizisinin temelini oluşturan yıkıma uğramış binanın konum,
adres, bina ismi, hane sayısı gibi bilgiler projemiz ile ürettiğimiz eğim yıkım bilgilendirme
sistemi ile depremin hemen ardından birkaç saniye içerisinde yetkili birimlere ulaştırılır.
Yıkılan binada yer alan eğim yıkım bilgilendirme sistemimiz gerekli doğru ve net bilgileri
ister e-posta ister kısa mesaj yolu ile yetkili birimlere ulaştırır. Böylece arama kurtarma
faaliyetlerinin çok daha kısa sürede başlaması sağlanır ve enkaz altındaki insanlara canlı
olarak ulaşma ihtimalimiz kat kat artacaktır.
4. Yöntem


Projemiz çerçevesince hazırlanacak bilgilendirme sistemi için yapılan ar-ge
çalışmaları sonrasında binaların dikey kolonlarına ait eğim durumuna göre binanın
yıkılmış ya da yıkılmamış olduğunu tespit edebileceğimize karar verildi.
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E
Eğim
yıkım
m bilgilendirrme (EYB) sistemimiz için bir elekktronik devvre tasarımı yapıldı.



Tasarladığım
T
mız devre içerisinde kuullanacağım
mız mikrodeenetliyici, seensör ve mo
odüllerin
t
tespiti
ve seçimi
s
yapıldı. Projem
mizde kullan
nacağımız elektronik
e
kkartlar ve modüller
m
ş
şunlardır:
o
o
o
o
o
o
o

ESP32 mikkrodenetliyicci kart (Resim 1)
E
M
MPU6050
6 eksenli gyyro ve eğim
m sensörü(Reesim 2)
GY-NEO6M
MV2 GPS modülü (Reesim 3)
1.44” Oledaarduino TFT
T LCD ekraan modülü (Resim
(
4)
SIM800L GPRS
G
GSM
M modülü (R
Resim 5)
P
P26-BE1
suu terazisi tüppü yuvarlak
k(Resim 6)
1800Mah mini
m powerbbank 1xusb

Resim 3- ESP32
E
Mikrodenettleyici Kartı

Ressim 6 - 1.44” Oled TFT
T
LCD Ekraan Modülü

Reesim 4 - MP
PU6050
G
Gyro-Eğim
Sensörü
S

Resim 7 - SIM800L
S
GSM Modülü
M

Resim
m 5 - GPS Modülü
M

Resim
m 8 - Su Terrazisi
Tüpü



Devre bağlaantılarının yapılmasını
D
y
ın ardından Arduino ID
DE üzerindee yazılım geeliştirme
i
işlemlerine
başlandı.



Yazılım ile beraber yaapılan denem
Y
melerin tam
mamlanmasıı ile 3D moodelleme yaazılımları
k
kullanılarak
k elektronikk devremizzi içine allacak bir kasa
k
tasarım
mı yapıldı ve 3D
y
yazıcıdan
basıldı.
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Resim 10 - EYB sistem
mi 3D kasa modellemee uygulamalları


Elektronik devrenin basılan kasa içerisine montajı
E
m
yappılarak sisteem bir bütü
ün haline
g
getirildi
ve bu şekilde denemeler
d
y
yapıldı.

Resim 11 - Kasa ve eleektronik dev
vrenin bir araya
a
toplannmış hali
Yukarıdda belirtileen işlem basamakları
b
ının ardınd
dan yapılann denemelerde bilgillendirme
sisteminnin istenilenn çalışma mantığı
m
şöyleedir;
Sisteminn kurulumuu esnasında üzerindeki GPS modü
ülü ile binannın konum bilgisi anlıık olarak
okunur ve mikrodeenetliyici üzzerindeki kalıcı hafızay
ya kaydedillir. Bu kayııt işlemi ilee beraber
sistemim
miz için haazırlanan bilgisayar arrayüzü ile binanın isiim, adres vve hane say
yısı gibi
bilgilerdde mikrodeenetliyici üzzerindeki kalıcı
k
hafıza üzerine kaydedilir.
k
EYB sisteemimizin
montaj yapılacağı yere üzerinndeki su teerazisi ile dik
d olarak konumlanm
k
ası ve sabitlenmesi
b durumdda herhanggi bir tepk
ki vermeyecek ve bilgilendirmee mesajı
sağlanırr. Sistem bu
gönderm
meyecektir. Eğer sisttem üzerinndeki gyro ve eğim sensörü eşik değerr olarak
belirleddiğimiz 4 ekksende 20 deerecelik bir açının üzerrinde eğim tespit
t
edersee bunu yıkım
m olarak
kabul edip hafızasındaki kayııtlı bilgilerii yetkili birrimlere e-poosta ya da kkısa mesaj yolu ile
ulaştıraccaktır. Buraadaki eşik eğim değerri binanın yüksekliğin
y
ne göre değğişiklik göstterebilir.
Eşik deeğer belirleenirken binnanın ayakkta kalma ihtimalininn olmayacaağı bir açıı değeri
belirlennmelidir. Zaaten yıkım olması duurumunda eğim
e
değeri eşik değeerinin çok üstünde
olacağı mutlaktır.
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Projemizle öncesinde yaptığımız araştırmalarda deprem sonrasında zararı en aza indirmek için
binaların tesisatlarına müdahale ederek kapama yapabilen birçok sistem olduğunu gördük. Bu
tarz uygulamaların doğalgaz, su, elektrik ve kalorifer tesisatlarına ait birçok farklı versiyonu
ile karşılaştık. Ancak depremin hemen ardından yada deprem anında enkaz bilgisini saniyeler
içerisinde yetkili birimlere ulaştırabilen bir sistem bulamadık. Sadece AFAD’ın sistemimize
benzer bir proje üzerine çalıştığını öğrendik.[2] Projemiz internet üzerinden e-posta atabilecek
şekilde ve gsm operatörleri kullanılarak kısa mesaj atabilecek şekilde revize edilebilir bir
yapıya sahiptir. Projemizi etkin kılacak en önemli yanlarından biri çok düşük maliyetler ile
enkaz altında kalan ve dışarıda onları bekleyen yakınları için büyük bir umut kaynağı
olmasıdır. Biliyoruz ki enkaz altında kalan insanlar için değil dakikaların saniyelerin dahi
önemi hayat ile eşdeğerdir.
6. Uygulanabilirlik
Bir örnekle başlayacak olursak, evlerimizde kullandığımız doğalgaz tesisatları için
şartnamede mecbur tutulan doğalgaz alarm dedektörü mevcuttur. Elektrik tesisatlarında
oluşacak kaçakları ve bu kaçaklar sebebiyle olabilecek can kayıplarını ortadan kaldırmak için
kaçak akım sigortası kullanımı mecburidir. Bizim projemiz yukarıda saydığımız cihazlar ile
aynı maliyet ve kullanılabilirlik ile her binanın yüz ölçümüne uygun adette binaların çatı
arasına yerleştirilecek küçük boyutlu bir sistemdir. Montajı kolay, çok düşük güç tüketimine
sahip, maliyeti düşük, sessiz çalışan bir sistemdir. Burada en önemlisi depremin hemen
ardından devreye girerek yaptığı iş düşünüldüğünde o binada yaşayan ve enkaz altında
kalanların imdadına yetişen ve onlara bir umut olabilecek çok önemli bir sistemdir. Enkaz
altında geçirilen her bir saniyenin ne kadar acı verici olduğu düşünülürse sistemimizin
gerekliliği ve uygulanabilirliği o kadar yüksek seviyelere çıkacaktır.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
MALİYET TABLOSU
PARÇA İSMİ

BİRİM FİYATI

TOPLAM FİYAT

ESP32 Mikrodenetliyici kart

67₺

67₺

MPU6050 6 eksenli gyro ve eğim sensörü

12₺

12₺

GY-NEO6MV2 GPS modülü

40₺

40₺

1.44” Oledarduino TFT LCD ekran
modülü

50₺

50₺

SIM800L GPRS GSM modülü

85₺

85₺

P26-BE1 su terazisi tüpü yuvarlak

13₺

13₺

3D baskı maliyeti

15₺

15₺
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1800Mah mini powerbank 1xusb

30₺

30₺

TOPLAM MALİYET

312₺



EYB (eğim yıkım bilgilendirme) sisteminin toplam maliyeti 312TL dir. Buradaki
maliyet içerisinde hem e-posta hem de kısa mesaj ile gönderim uygulaması var olan
sisteme göre hesaplanmıştır. Mesaj gönderim tercihine göre maliyette düşüş olabilir.
 Maliyetin bütün bir bina için hane sayısına bölündüğünü ve sadece bir defa satın
alındığını düşünürsekçok düşük bir maliyetle bilgilendirme sistemine sahip olmak
mümkündür diyebiliriz.
 Projemizi oluşturan elektronik sistemin elektrik beslemesi 5-12V arası bir gerilim
olduğundan elektrik tüketimi de çok düşüktür. Gerekli elektrik ihtiyacı binanın ortak
aydınlatma tesisatından giderildiği düşünülürse hane başına yok denecek kadar az bir
bedel ile karşılanmış olacaktır.
 Piyasada projemizin bir örneği daha olmaması herhangi bir kıyaslama yapma imkanı
vermemektedir. (maliyet hesabı yapılırken kaynakçada belirtilen web adreslerinden
faydalanılmıştır.)[3]
Projemizin aşamalarına ait uygulama takvimimiz aşağıdadır.
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
İşin Adı
AR-GE Çalışmaları ve Toplantılar

X

Bilgi Toplama ve Değerlendirme

X

X

Malzemelerin Temini ve Tasarım

X

Elektronik Devre Tas. ve Montajı

X

Yazılım Geliştirme ve Test
3D Modelleme ve Baskı

X
X

X

X

X

X

Montajın Yapılması ve Genel Test

X

Projenin Hazır Hale Gelmesi

X

X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Depreme maruz kalma ihtimali olan tüm yerleşim merkezlerinde yaşayan insan ve diğer
canlılar ana hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Ayrıca depremin ardından arama kurtarma
faaliyetlerini planlayan, yürüten ve koordinasyon içerisindeki büyük küçük bütün birimlerde
çalışan insanların işlerini kolaylaştırması adına bu birimlerde çalışan insanlarda hedef
kitlemiz içerisinde yer almaktadır.
9. Riskler
Projemizi olumsuz yönde etkileyecek 5 adet riskli durum tespit edilmiştir. Bu durumlar ve
çözüm önerileri şunlardır.
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a) Risk 1:Projemiz deprem anında hizmet vereceği için karşılaşabileceğimiz
olumsuzlukların başında elektrik kesintisi gelmektedir.
Çözüm 1:Bu duruma karşı sistemimiz içerisinde elektrik kesintilerine karşı yedek bir
batarya ile çalışmaya devam edecektir. Projemizin en etkin çalışması gereken süre
depremin hemen ardından gelen birkaç saniye olduğu için bataryanın büyük kapasiteli
olmasına gerek yoktur.
b) Risk 2:Karşılacağımız bir diğer problem ise deprem anındaki internet kesintisi olacaktır.
Çözüm 2:Bu soruna çözüm olarak sistemimizin SIM kart modülü ile desteklenerek
gerekli adres, bina ismi ve hane sayısı gibi bilgileri SMS yolu ile yetkili birimlere
ulaştırabiliriz. Deprem sonrasında telefon hatlarının kilitlenmesi bina bilgilerinin SMS ile
gönderilmesine engel olmayacaktır. Çünkü biliyoruz ki depremin ardından birkaç dakika
içerisinde bu kilitlenme yaşanmaktadır. Ancak bizim bilgilendirme sistemimiz depremin
ardından saniyeler içerisinde gerekli bilgiyi SMS olarak göndermiş ve kilitlenme
yaşanmadan önce görevini tamamlamış olacaktır.
c) Risk 3:Bilgilendirme sistemimiz üzerindeki eğim sensörü ile elde ettiği eğim açısına göre
çalıştığından yıkımın hemen ardından kesinlikle sıfır eğim açısıyla dik olarak
kalmamalıdır.
Çözüm 3:İnternet üzerinde yaptığımız araştırmalardayıkılan binaların çatı arasındaki dik
kolonların yıkılan binalarda ayakta kalamadığını ve büyük bir eğim ile yere yığıldığını
gözlemledik. Bu sebeple oluşturduğumuz sistemi çatı arasındaki dik kolonlara
sabitlemeye karar verdik.
d) Risk 4:Karşılaşabileceğimiz bir diğer risk ise sistemimizin yıkıntılar altında kalarak
parçalanması ve görevini yerine getirememesidir.
Çözüm 4: Bilgilendirme sisteminin metal bir kutu ya da kafes içerisine alınarak
montajının yapılması bu riski ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sistemimizin çatı arasında yer
alması sebebi ile yıkımın ardından üzerinde sadece çatının bulunması büyük bir yüke ve
baskıya maruz kalma ihtimalini oldukça düşürmektedir.
e) Risk 5:yüzeyde kapladığı alanı büyük olan yapılarda binanın tamamı değil sadece belli
bir kısmının yıkılması ve sistemimizin ayakta kalan kısımda yer alma sebebi ile sistem
bilgilendirme yapmayabilir.
Çözüm 5: Tüm yapılarda yüzeyde kapladıkları alana göre aynı adres, bina ismi ve hane
sayısı bilgilerini içeren birden fazla bilgilendirme sistemi kullanılabilir. Böylece binanın
bir kısmı yıkılmış bir kısmı ayakta olsa yıkılan çatı aralığındaki sistem devreye girerek
görevini tamamlayacaktır.
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