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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

           1.1 TASARIM 

       Doğal afetlerde, özellikle depremde, iş gücü ve zamanı; hayati önem taşıyan kurtarma ça-

lışmalarında değerlendirmeyi ve daha önceden hazırlanmış barınma alanları sayesinde hazırlıklı 

olmayı hedefliyoruz. Deprem öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği güvenli top-

lanma alanlarına otomatik akıllı deprem çadırları tasarladık. Akıllı deprem çadırı şemsiye ça-

lışma mantığı dikkate alınarak üç aşamalı iç içe geçen yaylı sıkıştırma prensibi ile çalışmakta-

dır. Konik geometrik şekle sahip olan çadırımız, Kızılay çadırı kumaşı ile yapılmıştır. Tasarla-

nan kapsülün çelikten döküm olması düşünülmüştür. Bu akıllı deprem çadırlarımız kapsülün 

içerisine yerleştirilerek güvenli toplanma alanlarına gömülecektir. Deprem sonrasında kullanı-

lacak olan akıllı çadırlarımız, akıllı telefonlara yüklenen uygulama sayesinde aktif olacak ve 

çadırımız herhangi bir iş gücü gerekmeden kendiliğinden otomatik olarak açılacaktır. Yaptığı-

mız prototip denenmiş ve sonucunda başarıyla çalıştığı gözlemlenmiştir. 

                                                1.2. YAZILIM VE MONTAJ 

TABLO 1 

     

 

Arduino Uno 

devre kartı 

28Byj-48 re-

düktörlü step 

motor 

ULN2003A 

step motor 

sürücü kartı 

HC-05 Blue-

tooth modülü 

Arduino 

Control 

Uygula-

ması 

Çelik kapsül 

 

 TABLO 2 

  
 

Afet Çadırı kumaşı Çadır İskeleti Teleskopik Direk 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’deki donanımlar kullanıldı. 



4 

 

 

Kodlama için arduino metin tabanlı kodlama uygulaması kullanıldı. 

Arduino Control uygulamasından OPEN komut geldiği zaman step motor saat yönünün tersine 

dönerek direği yukarıya doğru çıkaracak, 

Arduino Control uygulamasından CLOSE komutu geldiği zaman step motor saat yönünde dö-

nerek direği aşağı yönde hareket ettirecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

TABLO -3(*5) 

 

     Tablo-3’te de belirtildiği gibi çadır 

kent kurulumu oldukça uzun zaman 

almaktadır.Doğal afetlerde, özellikle 

depremde, işgücü ve zamanı, hayati 

önem taşıyan kurtarma çalışmalarında 

değerlendirmeyi ve daha önceden ha-

zırlanmış barınma alanları sayesinde 

hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Proje-

miz, daha önceden üzerine çalışma 

yapılmamış, depremden sonra ortaya 

çıkacak barınma ihtiyacına, pratik, et-

kin ve özgün bir çözüm üretmektedir. 

 

 

Doğal afetler, toplumun yaşam düzenini bozan ve onun uyum sağlama kapasitesini aşa-

rak dış yardıma gereksinim duyuran ekolojik olaylardır. Beklenmeyen bir zamanda gerçekleşip 

büyük yıkımlara yol açar.  

Dünya’nın her yerinde yıllık yaklaşık 500.000 civarında deprem meydana gelmektedir. 

Kimi depremler insanlar tarafından hissedilmezken ( Richter ölçeğine göre 0.1 ile 3.5) yaklaşık 

100.000 kadarı insanlar tarafından hissedilmektedir. Günümüzde yıkıcı olarak tabir edebilece-

ğimiz ve afet olarak karşımıza çıkan depremler, Richter ölçeğine göre 6.5 ve üzeri olanlardır.  

           Ülkemizde en sık görülen doğal afet türü depremlerdir. AFAD verilerine göre Tür-

kiye’de 2020’de 33824 yer sarsıntısı kaydedilmiştir. Bir yıl önceki verilerle kıyaslandığında, 

deprem sayısında yüzde 44’lük artış gözlenmiştir. Yine AFAD verilerine göre ülkemiz ve ya-

kın çevresinde 2021 yılındaki deprem sayısı 23.756 iken Türkiye'de gerçekleşen büyüklüğü 4 
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ve üzeri olan deprem sayısı da 322’dir.Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, 1500'lü yıllardan iti-

baren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsılmıştır.(*1) 

    Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası ara-

sında; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem 

kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle afetin önlenmesi kadar, afete hazır olmak da önemli olup 

durum tespiti önceliklidir.  Afetteki yıkım ve kaybın azalması ancak hemen her afetin ortak 

noktası olan gecikme, kaynak israfı, kargaşa ve paniğin önlenmesine bağlıdır. Bu ise bilimsel 

ve düzenli bir planlamanın yapılmasını zorunlu kılar.   

    Türk Kızılay’ı 2021-2030 yıllarını kapsayan Stratejik Planı Hazırlık Çalışmalarına göre; 

deprem öncesi ve deprem sonrası alınabilecek önlemlerin koordinasyonunda, depremzedelerin 

sağlık, barınma, beslenme vb ihtiyaçların giderilmesi için zaman ve işgücü kaybının önlenmesi 

en önemli amaçlardan birini teşkil etmektedir. Depremin yaz veya kış mevsiminde gerçekleş-

mesi durumunda barınma ihtiyacı ilkyardımdan sonra en önemli sorun teşkil etmektedir. 

 

3. Çözüm  

Akıllı deprem çadırları hem zaman hem de işgücü ve planlama açısından çözüm ürete-

cektir. Bu bağlamda projemizin diğer projelerden daha özgün olduğunu düşünmekteyiz.(*2)  

    Afet çadırı, afet sonrası acil barınma ihtiyacına çözüm olması için kullanılan çadırlardır. 

Afet çadırı özellikle deprem sonrası, afetzedelerin konaklayabilecekleri geçici alan oluşturmak 

için tercih edilen ürünlerdir. (*3)  

Afet çadırları, doğal afet bölgesinde kurulacağı için her türlü hava koşullarında güvenle kulla-

nılabilir olmalıdır. Afet çadırı, acil durumlarda ihtiyaç duyulan ürünler olması sebebiyle hızlıca 

kurulabilmelidir. Geçici konaklama için kurulduğundan aynı hızla kaldırılması ve sorunsuzca 

saklanabilir olması gerekmektedir. Afet çadırının nakli de kolay bir durum değildir. Yaşanılan 

afetin hangi iklim ve konum şartlarında gerçekleşeceği önceden tahmin edilemediği için her 

yerde ve yeterli miktarda bulunması zorunludur. (*4) Projemiz, saydığımız tüm zorlukların üs-

tesinden gelip enerji ve iş gücünün tamamının ilkyardıma yönlendirilmesini ve daha fazla hayat 

kurtarılmasını sağlayacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

Çalışmamızda tasarım süreçleri uygulanacaktır. Deprem öncesinde kamu kurum ve kuruluşla-

rının belirlediği güvenli toplanma alanlarına otomatik akıllı deprem çadırları tasarladık. Aşa-

maları şu şekilde belirledik: 
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1.Aşama:  Akıllı deprem çadırı ve kullanılan kumaş   

 

Akıllı deprem çadırı şemsiye çalışma mantığı dikkate alınarak yüksekliği 3 metre olan merkezi 

direk (Omurga) ve çapı 3 metre olan üç aşamalı iç içe geçen yaylı sıkıştırma prensibi ile çalış-

maktadır. 

Konik geometrik şekle sahip olan çadırımızın üst bölümü 6 adet çelik çubuktan oluşan ve mer-

kezi omurgada toplanan katlanabilir iskelet sistemine sahiptir. Bu iskelet standart Kızılay çadırı 

kumaşı ile yapılmıştır. 

 

2. Aşama: Akıllı deprem çadırı mekanizması sisteminin altyapısının hazırlanması; 

  Çadırı içerisine yerleştirilecek kapsülün uzun yıllar kullanılması için çelikten döküm 

olarak düşünülmüştür. 

 Düzeneğin kaplayacağı alan kadar 3 metre derinliğinde`, 1 metre genişliğinde kazılan 

temele akıllı deprem çadır kapsülü yerleştirilir. Düzeneği depremin ardından hem temelin düz 

ve sağlam olması hem de düzeneğin sabit kalması amacıyla beton dökülecektir. Düzleştirme 

işlemi sonucunda betonun donması için bir süre beklenecektir. Donan betonun üzerine yüzey 

seviyesine kadar kapsüllerden kalan boşluklara toprak dökülecektir. 

 

3. Aşama: Kapsül kapağının tasarımı  

   Toprağın üstünde bulunan kapsül kapağı, tasarlanan farklı bir düzenekle yukardan ba-

sıldığında sistem devreye girerek otomatik olarak çadır açılacaktır. Bu mekanizma çadırın, mer-

kezi omurgasında bulunan sıkıştırılmış yaylı sistem devreye girerek açılacaktır. 

    Hazırladığımız düzeneğin deney ve gözlem aşamasında şemsiye çalışma mantığı ile 

yola çıkılmış olup 1 metre çapında 50 cm yüksekliğinde şemsiyeden, 2 litrelik plastik şişeler-

den, 1kg beyaz çimentodan ve 500 ml su kullanılmıştır. 

 Projemizin maketinde yapılan deney ve gözlem sonucunda; düzeneğimizin başarı ile 

çalıştığı gözlemlenmiştir.                               
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız akademik araştırmalar sonucunda, otomatik ve kullanıma hazır nitelikte üre-

tilmiş veya projelendirilmiş afet çadırına rastlanmamıştır. Telefona yüklenen uygulama ile açı-

labilen türde çadıra rastlanmamıştır; bu özelliği de projemize yenilikçi nitelik kazandırmakta-

dır. 

Tasarlanan özgün ürünümüzün donanımsal ve yazılımsal parçaları; 

Tablo-1 ve 2’ de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz, özgün bir ürün olduğundan dolayı patenti ülkemize ait olup başka ülkelere pazarla-

nabilir. Bu sayede, millî ekonomimize katkısı olacağına inanıyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 TABLO-4 

İŞ ZAMAN SÜREÇ 

Tasarıma Karar Veril-

mesi 

Eylül Ekim Ekim ayı sonuna kadar öğrenciler ile bir araya gelinip proje 

fikirleri değerlendirilecektir. 

Tasarımın planlan-

ması 

Kasım Aralık Aralık ayı sonuna kadar öğrenciler ile bir araya gelinip sü-

reçler ve görev dağılımları ayrıntılı olarak planlanacaktır. 

Tasarımın Çizimi Ocak Şubat Şubat ayı sonuna kadar planlanan projenin tasarım çizimi 

yapılacaktır. 

Gerekli Teknik Malzeme-

nin Hazırlanması 

Mart Nisan Nisan ayı sonuna kadar Teknik malzeme listesi oluşturula-

rak tedarik çalışmasına başlanacaktır. 

Yazılım programlarının 

hazırlanması 

Mayıs Haziran Kullanılacak yazılımın belirlenmesi ve uygulanması sağla-

nacaktır. 

Tasarımın Prototipe 

dönüştürülmesi 

Temmuz Ağustos I. Temmuz ortasına kadar öğrenciler ile bir araya gelinip ta-

sarım geliştirme süreci başlatılacaktır. Ağustos ayı sonuna 

kadar tasarım geliştirilmiş, süreç ve sonuçlarına dair izlem-

ler kaydedilmiş olacaktır. 

Prototipin sunum aşa-

ması 

Eylül     İçerik; afiş, poster, sunum haline getirilecek. 
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GÖRSEL-1      GÖRSEL-2 

 

 TABLO-5 

TAHMİNİ MALİYET LİSTESİ 

Ardu-

ino 

Uno 

devre 

kartı 

28Byj-

48 re-

düktörlü 

step mo-

tor 

ULN2003A 

step motor 

sürücü kartı 

HC-05 

Blueto-

oth mo-

dülü 

Çelik 

kap-

sül 

Afet 

Ça-

dırı 

ku-

maşı 

Çadır 

İske-

leti 

Telesko-

pik Di-

rek 

T
O

P
L

A
M

 

532,27 34,09 32,65 64 1000 1324 1200 2700 6887,01 

TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Muhtemel afet bölgelerindeki ilk yardım kuruluşları, AFAD gibi afet bölgelerinde fiili olarak 

çalışan tüm kurum ve kuruluşlar. 

 

9. Riskler 

 TABLO-6 

Ol    Olasılık ve Etki    

Matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az Riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Malzemelerin bozulması 

durumunda incele ve ta-

mir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili par-

çanın alternatifini bu-

lunacaktır. 

Bakımlarının zama-

nında yapılması sağlan-

malıdır.   

Yazılım Kaynaklı 

Sorunlar  

Kaynak kodun hatalarını 

düzelt/test et 

İlgili kod çalışmıyor 

ise alternatif kod dene-

nebilir. 

Yazılım programının ça-

lışmaması durumunda 

manuel çalıştırılması ge-

rekir ancak bu durum 

zaman alır. 



9 

 

 

 

 

10. Kaynaklar  

*1(AFAD Deprem Araştırma Bülteni 1973-200) 

*2 (Nevzat Alkan, İmdat Elmas, Mustafa Karakuş, Edem Akkay İ.Ü Adli Tıp Ana Bilim Dalı) 

*3 ( Ali  Kemal Çınar, Yenal Akgün, Hüseyin Maral, Doç.Dr. Mimar-İzmir Konak Belediyesi, 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü  Y. Makina Mühendisi-Bağımsız Araştırmacı)  

*4 (Doç. Dr. Abdullah YILMAZ, Türkiye`de Afetlerde Yaşanılan Sorunlar) 

*5 ( https://cdn2.beun.edu.tr/imid/egitim/gecici-barinma-merkezlerinin-kurulumu.pdf) 

 

 


