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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Yıkıcı depremlerden sonra, arama kurtarma faaliyetleri insanları hayata kazandırmak 

için zamanla yarış içerisinde sürmektedir. Enkaz altındaki canlılara en kısa zamanda ulaşmak 

hayati önem taşımaktadır. Deprem sonrası panik ve kargaşa ortamında hangi binada ya da 

konutta kimlerin yaşadıkları ve kaç kişi oldukları bilinemez. Kurtarma ekipleri bu durumda 

enkaz altında hayatta kalan canlılara ulaşmaya çalışır. İşte bu anda bizim projemiz ZELZELE 

1.0 devreye girerek arama kurtarma ekiplerine yol gösterici ve hedef belirleyici, enkaz 

altındakilere ise bir umut ışığı olmaktadır.  

Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz ZELZELE 1.0 cihazımız, deprem sonrasında 

enkaz altında kalan canlıların arama kurtarma ekipleri ile radyo frekans teknolojisini 

kullanarak hızlı bir şekilde iletişime geçmelerini sağlayarak seslerini arama kurtarma 

ekiplerine ulaştırır. Bu sayede deprem sonrası kurtarma işlemlerini hızlandırarak can 

kayıplarını en az seviyeye indirir. Bunun yanında cihazımız enkaz altındaki sağ kalan 

canlılara nokta atışı yaptığından arama kurtarma ekipleri daha istekli ve hızlı çalışırlar çünkü 

bilirler ki orda bir canlı var.  

Osmaniye Fatih’in Torunları-2 ekibi olarak, yukarıda belirttiğimiz durumların önemini 

bildiğimizden ve bu cihazımızı tüm dünyaya tanıtarak insanlığa faydalı olmak için 2021 

yılında TDG Firmasının sponsorluğunda İngiltere’de dünya çapında “Küresel Teknolojik 

Çözümler, Coder İn Action” adı altın düzenlenen yarışmada ülkemizi gurur ile temsil ederek 

dünya birincisi olmuştur. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 
Biliyorsunuz ki her dönemde sadece ülkemiz özelinde değil dünyanın her yerinde 

deprem felaketi ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu felaketin insani yaşam noktasında 

ölümcül sonuçları da bulunmakta. Bu sonuçlara resmi rakamlarla baktığımızda yılda 50 

bin kişinin deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. (Doğruluk) Bu 

yıkıcı sonuçların ve ölümcül sonuçların Şekil 1’de görüldüğü gibi devletlerin 

ekonomisini de zorlamaktadır. Ayrıca ülke ekonomilerinin kentsel dönüşüme olanak 

sağlayamaması da cabası bu durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirdik. 

Devamında ise deprem felaketleri öncesi ve sonrası insanlar odaklı araştırmamızda 

mağdur olan insanların depremi daha önce öğrenmenin çok büyük kolaylık olacağını 

(Hayat) ve arama kurtarma ekiplerinin de kısa sürede arama kurtarma için yer altıyla 

iletişim kurmanın önemli olduğu bilgilerini aktardılar. (BARKOM) 
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Şekil 1 Deprem Sonrası Görüntü 

3. Çözüm 

 
 - AFAD başta olmak üzere çeşitli üniversite ve kurumların deprem ölçümlerinin 

verilerini toplayarak (AFAD) detaylı makine öğrenmesi analizleri yaparak makine 

öğrenmesinin sağlanarak depremin saniyeler, dakikalar ve proje özelinde alınan verilerle 

saatler öncesinden depremin tahminlenmesi 

 - Proje özelinde oluşturulacak nfc ve radyo frekansları teknolojileri ile yeraltından yer 

üstüne ses aktarımı, 

 - Ortam analizi ile yaşam alanlarındaki tahmini yaşam oranları ve sayılarının tespiti, 

 - Sensörler ile yer hareketlerinin detaylı analizi ve güvenilir cihaz haline getirilmesi, 

 - Ürettiğimiz cihazlarımız vatandaşlarımıza uygun fiyatta dağıtım yapılarak kullanımı 

yaygınlaştırılabilir. 

 - Aynı zamanda arama-kurtarma ekiplerine ZELZELE 1.0 ile iletişime geçecek 

cihazlar verilir. 

  

4. Yöntem 

- Yapay zekâ alanının alt alanlarından birisi olan makine öğrenmesi alanı ile 

deprem verilerinin analiz edilip makine öğrenimi ile tekrar tahminleme 

yapılması hedeflenmektedir. 

 

 

Şekil 2 Zelzele 1.0 Görüntüsü 
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                         Şekil 3 Deprem Sonrası Görüntü 

 

- Tamamen kendi geliştirdiğimiz mikrofon cihazın montajının yapıldığı tüm alanı 

dinleyebilmesi üzerine tasarlanmıştır. Bu mikrofonla yer altından yer üstüne ses 

aktaracağız, aynı zamanda hoparlör sistemleri de mevcut bununla birlikte ses 

aktarımlarında sesli iletişim kolaylıkla sağlanacaktır. 

 
Şekil 4 FM Sinyali güçlendirici ve yükseltici devresi, yer altı ses iletimi  

 

- Hareket, yer algılayıcı ve ısı sensörleri ile yaşam alanları analizi yapılacak 

yaşayan kişi ortalaması ve kişi sayısı çıkarılacaktır. (ANKAREF) 

- Cihaz üzerinde bulunan sarsıntı sensörleri ile yer hareketleri analizi yapılacaktır. 
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                    Şekil 5 Sistemin çalışması sırasında meydana gelen depremin kayıt örnekleri 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 
 Depremin öncesindeki panik havasına son veriyoruz. (AFAD.2) Önceden tahminleme 

yapan zelzele depremi uyarıyor bu sayede insanların deprem değil bina öldürür sloganını 

ortadan kaldırıyor. Yıkım anı yaşanması durumunda iletişim haline geçerek yer altından yer 

üstüne ses bilgileri aktarıyor. Alanında tek olan zelzele her haliyle yeni ve çağın yapay zeka 

araçları kullanımı ile yenilikçidir. 

 

6. Uygulanabilirlik 
 Uygun maliyetiyle herkesin ulaşabileceği cihaz olan zelzele, ergonomik tasarımı ve 

kolay kurulumu ile yaşam alanlarının giriş kapılarına sök – tak yordamıyla 

uygulanabilmektedir. Bu cihazımız atölye ve fabrika ortamında yerli imkanlar kullanılarak 

seri üretimi yapılabilir. Hatta yurt dışına ihraç yapılarak istihdam olanaklarını artırır, 

ekonomimize büyük getirisi olabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 Örnek bir yapı üzerinde montaj alanı gösterimi 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 Projemiz şuan ki dünya şartlarında dünya genelinde oluşan pahalılığa rağmen yapay 

zeka destekli akıllı kartlar olan dene yap kartın kullanımı ile maliyet en asgari seviyeye 

inmektedir. 

Prototip için ihtiyaç duyulan malzeme ve güncel fiyat bilgisi aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototip maliyeti, malzemelerin elimizde olması dolayısı ile demirbaş alımına ihtiyaç 

duyulmadığından daha düşük olacaktır. 

Piyasada benzer proje bulunmadığından maliyet karşılaştırılması yapılamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No: Malzeme Adı 
Birim 

Fiyatı 
Adet Toplam P.Birimi 

1 DENEYAP GELİŞTİRME SETİ 426 1 426 TL 

2 MPU-6050 GYRO 50 2 100 TL 

3 ÇETSAN POLYESTER PANO 540 1 540 TL 

4 40 PİN ERKEK-DİŞİ JUMPER 18 3 54 TL 

5 OLED LCD EKRAN 110 1 110 TL 

6 AÇILIR-KAPANIR RADYO ANTENİ 99 1 99 TL 

7 RADYO MODÜLÜ 157 1 157 TL 

8 UHF TELSİZ MODÜLASYONU 100 2 200 TL 

9 SENSÖR SETİ 220 1 220 TL 

10 PCB BASKI ÜRETİMİ 500 1 500 TL 

11 ELEKTRONİK KART TASARIMI 250 1 250 TL 

12 1S Li-Po Pil 60 3 180 TL 

13 ÜÇ KONUMLU ANAHTAR 20 4 80 TL 

 
TOPLAM MALİYET 2916 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  
 Projemiz olası öncelikle devletlerin daha kalıcı deprem çözümleri oluşturabilmesi için 

ilgili bakanlıklar hedef kitlemiz içerisindedir. Ardından ülkelerin her alanında kullanıma 

uygun geliştirdiğimiz için zelzele tüm insanlık hedef kitlemizde bulunmaktadır. 

  

9. Riskler 

 
Projemiz hayata geçirilirken, deprem anında prototipimizin zarar görmesi olasıdır. Ancak, seri 

üretim kısmında darbe ve ezilmelere dayanıklı muhafaza kutusu ile bu risk rahatlıkla 

çözülebilir durumdadır. 

Enerji sorunlarının da yaşanması olası bir risk olarak karşımıza çıkabilir. Bu durumda 5-10 

yıllık pil sistemi ile beslenmektedir. 

 Sunum esnasında sistemin çalışmaması: Sunum esnasında herhangi bir nedenle sistem 

çalışmayabilir. Eğer problem o anda çözülemezse, zaman çizelgesinde belirtilen sunum 

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

ÖDR AŞAMASI 

Proje fikri oluşturma geliştirme, 

araştırma, karar verme, rapor oluşturma 

süreçleri 

Ocak 2022- Şubat 2022 2 Ay 

PDR AŞAMASI 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 

değerlendirilmesi, literatür taraması, 

uzman görüşmeleri, proje detay raporu 

yazımı 

Nisan2022-Mayıs 2022 2 Ay 

ARAŞTIRMA VE 

RAPORLAMA 

Literatür taraması, uzman görüşmeleri 15 Mayıs 2022               

10 Haziran 2022 

25 

gün Proje detay raporunun hazırlanması 

TASARIM 

Gerçek Model üzerinde tasarım çalışması 12-15 Haziran 2022 3 gün 

Devre parçalarının temini 
15-18 Haziran 2022 3 gün 

Devre parçalarının temini 

ÜRETİM 

Modele uygun devre tasarımı 18-25 Haziran 2022 7 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 25-28 Haziran 2022 3 gün 

Devrelerin Montajı 
28 Haziran 2022- 

7 Temmuz 2022 
9 gün 

TEST 

Alıcı-Vericinin test edilmesi 7-15 Temmuz 2022 8 gün 

Bina içerisinde test edilmesi 15-22 Temmuz 2022 7 gün 

Sunum Provalarının Yapılması 22-29 Temmuz 2022 7 gün 

FİNAL Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

BÜYÜK FİNAL Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos 2022- 

4 Eylül 2022 
5 gün 

 

ÜRETİMDEN SUNUMA TOPLAM SÜRE 
30 

GÜN 
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provaları aşamasında video kayıt alınacak ve sunum yapılacak kişilere gösterimi video 

üzerinden yapılacaktır. 

 

 Proje hazırlık zaman çizelgesinde esneme: Bir çok projede olduğu gibi bizim projemizde 

de herhangi bir nedenle planlanan projenin zamanında yetiştirilmemesi durumu 

bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için yarışma finalinden 20 gün öncesinde projenin hazır 

olmasını hedefledik. Ayrıca yine zaman yönünden proje yapımı tüm aşamaları ile 30 gün 

içerisinde de tamamlanabilir. 

 

 

 

 

10. Kaynaklar 

 
Dijital Kaynaklar: 

1-AFAD. (tarih yok). 06 07, 2022 tarihinde 
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2-AFAD.2. (tarih yok). 06 07, 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-

sonrasi-onlemini-al-guvende-kal adresinden alındı 

3-ANKAREF. (tarih yok). 06 07, 2022 tarihinde 

https://ankaref.com/urunlerimiz/bluetooth/bluetooth-sensor/13/sensref-hareket-sensoru 

adresinden alındı 

4-BARKOM. (tarih yok). 06 07, 2022 tarihinde https://www.barkomas.com/is-sagligi-ve-

guvenligi-ekipmanlari/tunnel-radio-yer-alti-iletisim-sistemleri/ adresinden alındı 

5-Hayat, H. (tarih yok). 06 07, 2022 tarihinde https://hthayat.haberturk.com/depreme-

hazirlikli-olmak-icin-neler-yapabiliriz-1075263 adresinden alındı 

https://www.dogrulukpayi.com/bulten/depremler-yilda-ortalama-50-bin-can-aliyor.(2022, 6 

7).           

6-Doğruluk Payı. 6 7, 2022 tarihinde https://www.dogrulukpayi.com/bulten/depremler-yilda-

ortalama-50-bin-can-aliyor adresinden alındı 

adresinden alınmıştır 

 

PROJE HEDEFLERİNDE RİSKİN ETKİ SKALASI 

PROJE 

HEDEFİ 

ÇOK 

DÜŞÜK          

/ .05 

DÜŞÜK              

/ .10 

 

ORTA                                                

/ .20 

YÜKSEK                             

/ .40 

ÇOK YÜKSEK                    

/ .80 

MALİYET 
Görünmeyen

maliyet artışı 

Maliyet<3207 

(TL) 

3207<Maliyet<3499 

(TL) 

3499<Maliyet<4082 

(TL) 

Maliyet>5248 

(TL) 

TAKVİM 
Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<33 

(Gün) 

33<Zaman<36 

(Gün) 

36<Zaman<42 

(Gün) 

Zaman>42 

(Gün) 

KAPSAM 

Kapsam 

düşüşü zor 

fark edilir 

Kapsamın 

minor alanları 

etkilenir 

Kapsamın major 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 

proje ekibi için 

kabul edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır 

KALİTE 

Kalite düşüşü 

zor fark edilir 

Sadece talep 

kar 

uygulamalar 

etkilenir 

Kalite azaltması için 

ekibin onayı gerekebilir 

Kalite azaltması 

proje ekibi için 

Kabul edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır. 
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