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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Günümüzde askeri ve sivil olmak üzere toplumsal alanlarda meydana gelen doğal afet, iş kazası, 

beklenmedik olaylar, felaketler, vb. durumlarda arama, tespit ve erişim faaliyetlerinde yaşanan 

zamansal gecikmeler ve teknik aksamalardan dolayı can kayıpları meydana gelebilmektedir. 

Şimdiye kadar bu konularda ortaya geniş kullanıma elverişli ve verimli bir çalışma veya çözüm 

tam olarak ortaya konulamamıştır. Benzer konudaki sorunlara karşı alınan önlemlerin de 

yetersiz olması sorunların baştan engellenmesine de imkan vermemektedir. Tasarlayacağımız 

ve üreteceğimiz sistemimiz sayesinde, belirtilen durumlardaki arama, tespit (bulma) ve erişim 

(kurtarma) faaliyetlerinde kazazede/afetzede/mağdurun yarı pasif ve aktif elektronik sinyal 

kaynağı barındırması ve bu sinyalin tespiti yolu ile yaşam fonksiyonlarını ve bulundukları 

konumları net bir şekilde tespit ederek, operasyon/kurtarma sürecinin kontrol altına alınması ve 

zamansal kazanım amaçlanmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Askeri/sivil toplumsal alanlarda meydana gelen doğal afet, iş kazası, genel kaza veya felaket 

durumlarında (göçük, çığ, maden kazası, deprem, savaş, vb.) hem mağdur insanların tespiti hem 

de kişisel biyolojik verilerinin (nabız, yaralanma, kan kaybı, oksijen yetersizliği, koma, vb.) 

alınabilmesi mümkün olmadığında; zaman kaybı yaşandığı gibi gerekli ekipman 

sağlanamaması ve yer tespiti hataları yüzünden birçok can kaybı meydana gelmektedir. İnsan 

hayatının tehlikede olduğu durumlarda, kişilere en kısa sürede ulaşılması ve en doğru şekilde 

müdahale edilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde arama, bulma ve kurtarma 

faaliyetlerinde yetersizliklerin olduğu gözlenmektedir. Bu yetersizliklerin temel sebeplerinden 

biri de kişilerin konum tespitlerinin yeterli hassasiyette yapılamaması veya yanlış yapılması, 

kişisel biyolojik verilerinin takip edilmemesi ve dolayısıyla zamanında müdahalelerin 

gerçekleşememesidir. Bu durum, beklenmedik sayıda can kayıplarına neden olmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Bu proje ile belirli bir alan içerisinde bulunan insanların yarı pasif ve aktif  basit ve kolay 

taşınabilir cihazlar bulundurmaları sayesinde, hem yer tespitleri hem de yaşam fonksiyon 

verilerine ulaşılacak ve daha başarılı kurtarma operasyonları yapılabilecektir. Bu kapsamda; 

taşınabilir/mobil sinyal istasyon ortamı kurularak, en az hata payı ile anlık konum tespiti 

yapılması ve veri alınması hedeflenmektedir. Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilen Aktif İstasyon 

Kutusu içerisinde LORA ve işlemci yer almaktadır.  
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Şekil 1. Aktif İstasyon Kutusu 

 

 
Şekil 2. Aktif İstasyon 

 

4. Yöntem 

Başarılı bir arama, bulma ve kurtarma operasyonu için en önemli aşama olan konum tespitinin 

doğru bir şekilde yapılabilmesi, en az hata payı ile anlık konum verilerine ulaşılabilmesi için 

taşınabilir bir mobil istasyon ortamı kurulması hedeflenmektedir. Kullanılacak akıllı sistemler 

ve sensörler sayesinde mağdurların yaşamsal verilerine hızlı ve kesin olarak ulaşılabilecektir. 

Tasarlanan projemiz, kullanıcı ve mobil istasyon olmak üzere birbiriyle entegre iki ayrı 

sistemden oluşmaktadır. Yarı pasif sistemimiz özel tasarlanan anten ile kullanıcı kitine 

yerleştirilerek on beş dakikada bir sinyal vererek aktif şekilde kurulmuş olan üç eksenli mobil 

istasyonumuza sinyal gönderecektir. Bu sayede sinyalin geliş hızı tespit edilerek konum 

belirlenecek ve yarı pasif sistemde kurtarma işlemi gerçekleşecektir. Aktif sistemde ise 

birbiriyle iletişim kurabilen LORA-Sx1278 868 MHz modüller ile sinyal alınıp veriler 
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iletilecektir. Konum ve nabız gibi kişisel biyolojik veriler işlenerek arama kurtarma işlemleri 

için ekiplere gerekli bilgiler iletilecektir. Tüm bu sistemler ve sistemlerde kullanılacak sensörler 

ve yöntemler Tablo 1’de belirtildiği gibidir. 

 

Tablo 1. Sistemler ve Detayları 

 

Tasarlanan istasyon sistemimiz ile tüm aktif ve pasif sistemler için X, Y, Z koordinatlarından 

konum verisi tespiti yapılacak ve mesafe verileri elde edilecektir. Z eksenini kullanabilmek ve 

verilere ulaşabilmek içinde mobil istasyon veya drone kullanılacaktır. 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizle en az hata payı ile konum tespiti hedeflendiğinden, mağdurlara en kısa sürede doğru 

bir şekilde ulaşılacak ve can kayıplarının büyük oranda önüne geçilecektir. Kullanılacak 

sensörler ve yarı pasif ve aktif akıllı sistemler sayesinde anlık biyometrik verilere ulaşım 

sağlanabilecek ve arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonları doğrultusunda kullanılacaktır. 

Günlük hayatta kullanılması için oluşturulacak kitlerin yarı pasif sistem şeklinde tasarlanacak 

olması ve maliyet düşüklüğü sayesinde kullanılabilirlik artırılacaktır. Literatürdeki benzer 

çalışmaların problem çözümü için yetersizliğinin yanı sıra, özellikler açısından kıyaslandığında 

projemiz; birçok farklı sistem ve yöntem entegre edilerek oluşturulacağından, sonuçlara daha 

hızlı ve doğru bir şekilde ulaşım sağlanabilecektir. Verilere ulaşım ve anlamlandırmada 

kullanılacak yöntemler de projemizi benzer çalışmalardan farklı kılmaktadır. Kullanılacak 

donanımlar sayesinde benzeri çalışmaların aksine kullanılabilirlik alanı artacaktır. Projemiz, 

uygulanabilirlik açısından benzeri çalışmalardaki yetersizlikleri ortan kaldıracak ve arama - 

kurtarma sürecinin temel aşamaları kontrol altına alınabilecektir. Tüm bu özellikler projemizi 

litartürde yer alan benzeri çalışmalardan farklı kılmakta ve yenilikçi yönlerini oluşturmaktadır. 

 

 

 

       SİSTEM SENSÖRLER VERİLER 

AKTİF 1 LORA, GPS  Konum verisi 

AKTİF 2 
 

LORA, GPS, Nabız 

 

Konum ve nabız verisi 

AKTİF 3 
LORA, GPS, Nabız, BME 280 

(ısı-sıcaklık-basınç sensörü) Konum, nabız, ısı-sıcaklık-basınç z 

verileri 

YARI PASİF  Yarı pasif anten Mesafe verileri 
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6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz hayata birkaç alanda geçirilecektir. Bu hayata geçirmelerin tamamı arama - 

kurtarma alanında olacaktır. Resmi kurumların kullanacağı kit veya her insanın rahatça alıp 

yanında bulundurabileceği kit olarak projemizi gruplandırabiliriz. Resmi kurumların 

kullanacağı kit ile her insanın yanında bulundurabileceği kit birbiriyle eşleşebilir. Şöyle ki; 

arama - kurtarma operasyonunda olan bir askeri birlik kaybolan kişiyi ararken, kaybolan kişinin 

yanında bulundurduğu kit sayesinde anında konum tespiti yapılabilecektir. Ürünümüz her 

kesimin ihtiyacı olduğundan ve kişilere özel kit özelliği bulundurduğundan ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir. 

 

Tablo 2. TRL ve Sistem Planı 

 

KAVRAM TRL TAMAMLANAN GELİŞİM AŞAMASI TAKVİM 

Temel Araştırma  

1 

Proje fikrinin araştırılması ve 

kaynakların analiz edilmesi. 

        01.01.2021 

 01.02.2021 

Proje Başlangıcı 2 Belirlemiş olduğumuz kurtarma  

 sisteminin yapımı için gerekli işlemler. 

        02.02.2021 

       15.02.2021 

Uygulamalı 

Araştırmalar 

3 Simülasyon ve çizimlerin 

gerçekleştirilmesi. 

       15.02.2021 

10.04.2021 

Prototip Üretimi 4 Testler ve düzeltmeler için örnek 

bir ürün üretilmesi. 

        10.04.2021 

20.06.2021 

Ürün 5 Eksiklerin tamamlanması ve 

ürünün ortaya koyulması 

        21.06.2021 

08.09.2021 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin uygulanabilirlik için çıkartılan ürünün tahmini güncel maliyeti aşağıdaki tabloda 

belirtildiği gibidir. 
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Tablo 3. Tahmini Maliyet Tablosu 

 

Tablo 4. Proje Takvimi 

 

 

 

 

 

Malzeme Adı Malzeme Tanımı Adet Birim Fiyatı 
Maliyet 

Durumu 

Sipariş ve Teslim 

Tarihi 

LORA-Sx-1278 Haberleşme Modülü 
2 145 ₺ Kesin 

04.04.21 (7 gün içinde 

teslim alındı) 

Arduino Mini İşlemci 2 150 ₺ Kesin 
04.04.21 (7 gün içinde 

teslim alındı) 

Laptop Taşınabilir İstasyon 1 3500 ₺ Tahmini - 

868-Mhz Anten  Anten 2 70 ₺ Tahmini - 

Özel Tasarım 

Anten 
Pasif Sistem 1 30 ₺ Tahmini - 

Anten Pasif Sistem İstasyonu 1 500 ₺ Tahmini - 

Drone  

Pasif sistem için dik 

eksendeki konumu 

belirleme 

1 400 ₺ Tahmini - 

Kutu 
Drone, İstasyon ve 

Aktif Sistem için 
1 400 ₺ Tahmini  - 

Genel Toplam   9160 ₺  - 

Proje Takvimi Takvim 

Takımın Kurulması 15/12/2020 – 01/01/2021 

Sorun Belirlenmesi 02/01/2021 – 01/02/2021 

Hipotezlerin Üretilmesi 02/02/2021 – 22/02/2021 

Hipotezlerin uygulanabilirliği ve Çözüm 10/02/2021 – 20/03/2021 

Proje İlk Rapor Hazırlık ve Teslimi 02/04/2021 – 24/04/2021 

Sponsor Bulunması ve Ürün Tedariği 24/04/2021 – 30/04/2021 

PDR Raporunun Hazırlanması ve Teslimi 01/05/2021 – 24/06/2021 

Protatip Üretimi ve Testler 01/06/2021 – 20/07/2021 

Projenin Tamamen Gerçekleştirilmesi 21/07/2021 – 08/09/2021 

Sınavlar ve Tatiller Takvim 

Vizeler 12/04/2021 – 22/04/2021 

Finaller 12/06/2021 – 27/06/2021 

Tatil 23/04/2021 – 30/04/2021 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu projenin hedef kitlesi olarak öncelikle, askeri ve sivil tüm operasyon alanlarında görev 

yapan insanlardır. Buna örnek olarak, maden ocakları çalışanları, doğal afet/göçük/deprem 

mağdurları, çığ altında kalanlar, kayıp akli dengesi yerinde olmayan kişiler verilebilir. Bunun 

yanı sıra deprem gibi zaman ve mekân bakımından öngörüsünün kesin olmadığı afet 

durumlarda günlük hayatta insanların kullanabilmesi için kişilere aktif/pasif cihazlar verilerek 

veri alınması da mümkün olacaktır. 

 

9. Riskler 

 GPS sensöründen kaynaklı konum tespitinde istenmeyen hata düzeyine çıkılabilir. Bu 

riske karşı üç eksenli sistem kullanılacak ve en az hata payı ile konum tespiti 

yapılabilecektir. 

 Uzun süreli çalışmalar için elektronik sistemin güç kaynağı tükenebilir böyle bir risk ile 

karşılaşmamak için ise iki adet yedek batarya kullanılacaktır ve bu bataryalar sürekli 

değiştirilebilir olacaktır. 

 Bilgisayar ve kullanılacak diğer elektronik sistemlerde teknik hatalar oluşabilir. 

Oluşabilecek bu gibi hatalar için ise yazılım ve sistemlerimiz anında müdahale 

edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 Afet anında enkaza bağlı olarak kullanıcının iletişim sistemi çalışmayabilir, bu gibi 

fiziksel sorun oluşturabilecek risklere karşı sistemlerimiz, yüksek mukavemete dayalı 

ve kaliteli malzemelerden oluşturulmuştur. 

 Enkaz anında elektromanyetik alan oluşturabilecek unsurlar bulunabileceğinden ve 

sistemlerin doğru çalışmasına engel olabileceğinden, bu riski ortadan kaldırabilmek için 

afet alanındaki elektriklerin kesilmesi gerekecektir. 

 

10. Kaynaklar  

Teydeb Projeleri Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Ths). ty. https://dipmo.net/ 

Akıllı Saatler Ve Bileklikler İnsan Vücuduna Zarar Vericek Kadar Radyasyon Yayıyor Mu? t.y 

https://evrimagaci.org/  

Jianming Jin (1998). Electromagnetic Analysis and Design in Magnetic Resonance Imaging. 

CRC Press. ss. §5.3.3 pp. 226ff. ISBN 978-0849396939. 

Zubaroğlu, T. (2013). Yazılım Tabanlı Gps Almaçlarının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

https://dipmo.net/
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Kurnaz, O., Yörük, Y.E., Helhel, S. (2012). “Işıma Örüntüsü ile Gömülü Cisim Derinlik Tespiti 

Detection of Buried Object Depth by using Radiation Pattern” 

Erdem, R. (2011). Orman Mühendisliğinde Gps (Küresel Yer Belirleme Sistemi) Ölçmeleri. 

(Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

 

Özgül Emilim Oranı. ty. https://tr.wikipedia.org/ 
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