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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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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. 
İşin Adı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

AR-GE Çalışmaları ve Toplantılar X      

Bilgi Toplama ve Değerlendirme X X     

Malzemelerin Temini ve Tasarım  X     

Elektronik Devre Tas. ve Montajı  X X    

Yazılım Geliştirme ve Test    X X X  

3D Modelleme ve Baskı     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. 



 

   10 

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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