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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tanten ismini verdiğimiz cihazımız elektronik sensörlerden ve arama kurtarma 

köpeklerinden farklı olarak gerek deprem gerek toprak kayması gerekse askeri alanda 

yeraltında mahsur kalan canlıların tespiti konusunda özel bir teknoloji kullanılmaktadır. 

Bu teknolojide Bow Tie tipi antene bağlı olan düşük gürültülü güç kuvvetlendirici ve 

PIC mimarisine sahip işlemciye bağlı çıkış katında güç kuvvetlendirici kullanılacaktır. 

IEEE VHF-UHF bandı frekanslarında yapılacak olan toprak altı görüntüleme 

devresinde ayrıca mikser, alçak geçiren ve bant geçiren filtre yapıları da olacaktır. 

Antenden yayılan ve antene doğru gelen elektromanyetik sinyallerin artırımını 

sağlamak için de parabolik yansıtıcı antenden yardım alınacaktır. Enkaz veya göçük 

altından alınan görüntüler piksel-piksel bilgisayara aktarılacak ve imge işleme 

yöntemleriyle foto-grafik olarak yer altındaki farklı cisim ve yapılar algılanmaya 

çalışılacaktır. Normal görüntüden farklı olarak algılanan resimler için yer altında canlı 

olabileceği sinyali gelecek ve arama kurtarma ekipleri o alana yönlendirilecektir. Bu 

sayede insan gücü ve zaman kaybı gibi durumlardan arınmış olarak daha hızlı ve etkin 

bir kurtarma operasyonu sağlanmış olacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

İnsanlık tarihini etkileyen en önemli etkenlerden ve problemlerden biri olarak afetler 

örnek gösterilebilir. Afetler yıkıcı etkilerinin yanı sıra insanların yaşamlarını ve arkada 

kalanların durumlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Böylesine büyük bir sorun için 

gerek afet anında gerekse afet sonrasında gerekli önlemler yeteri kadar alınmamaktadır. 

Afet sonrası yapılabilecek teknolojik çalışmalar da maalesef kısıtlı kalmaktadır. Bu 

çalışmalar içerisinde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ve özel eğitimlerle 

yetiştirilen canlılar ve elektronik sensörler dışında başka bir model kullanılmamaktadır. 

Arama kurtarma işlemlerini yerine getiren canlıların yetiştirilmesi ve yardım etmeye 

hazır hale gelmesi zahmetli ve zaman alan bir uğraştır. Ayrıca özellikle sahiplerinin 

duygu değişiminden etkilenen köpekler bazı durumlarda işlevlerini yitirebilmektedir. 

Bu kayıp olmasa dahi köpeklerin enkaz altındaki canlıları bulma olasılığı %40 ila %50 

arasında değişmektedir ki bu oran yetersizdir. Kullanılan elektronik sensörler ise yerin 

2 ila 3 metre altındaki canlıları sadece hareket halindeyken tespit edebilmektedir. Bu 

durum baygın haldeki canlıları tespit edememe ve mesafe açısından yetersiz 

kalmaktadır. Tarafımızdan yapılmakta ve araştırma-geliştirme aşamasında olan 

teknolojik cihaz, afet sonrası arama kurtarma operasyonlarında bir devrim niteliğinde 

olacaktır. Şekil-1’de gösterildiği üzere SWOT Analizi yaparak proje durumunun 

tanımlanmasını daha da anlaşılır hale getirdik. Aynı zamanda Şekil-2, Şekil-3, Şekil-4, 

Şekil-5’te AFAD tarafından alınan verilere dayanarak deprem özelinde can ve mal 

kayıplarının ne kadar ciddi bir problem olduğunu net bir şekilde göstermektedir. 
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3. Çözüm  

Projemizi hayata geçirmemize sebep olan afetler canlı yaşamını derinden etkileyen bir 

olaydır. Bu afetler Dünya’nın varoluşundan beri büyük bir tehlike yaratmaktadır. 

Yaşanılan afetler sonrasında kullanılan yöntemler sayesinde birçok hayat kurtulabilir 

fakat enkaz altından kurtarma teknikleri yeterli olmadığından biz Arkutan ekibi olarak 

araştırma-geliştirme aşamasında olan Tanten isimli cihazımız ile var olan kurtarma 

tekniklerinin hayat kurtarma istatistiklerini büyük oranda değiştireceğiz. Ayrıca 

ülkemizdeki ve dünya çapındaki insanların depremlerde yaşadığı mağduriyeti 

gidermek, milli teknolojiye destek olmak ve enkaz altında kalan insanlara arama 

kurtarma ekiplerinin en kısa sürede ulaşabilmesini hedefledik. 

Yapmakta olduğumuz cihazımız enkaz altında kalan hayatların kurtarılması için radyo 

frekanslarını kullanan bir sistem bütünüdür. Kullandığımız yöntem literatürde yüksek 

çözünürlüklü elektromanyetik teknik olarak bilinir. Bu teknikte elektromanyetik 

dalgalar enkaza çarpıp yansıdıktan sonra kendi ürettiğimiz mikroşerit Bow Tie anten ile 

yakalanır, filtre, mikser ve kuvvetlendirici devrelerimizden geçerek PIC işlemci ile 

kontrolü sağlanır devamında bilgisayar ile analiz edilir. Yapılan mühendislik 

işlemlerinin sonucunda kazazedenin yaklaşık konumu bulunur.  

Prototipimizde Şekil 6’da Bow Tie ve parabolik yansıtıcı anten, karıştırıcı, band geçiren 

ve alçak geçiren filtre, düşük gürültülü ve RF kazanç bloğu güç kuvvetlendiricisi ve son 

olarak yazılımını yaptığımız kontrol sisteminden elde edilen bir grafik verilmiştir. 

Böylelikle oluşturduğumuz kompakt ve elle taşınabilir olan Tanten cihazımız canlıların 

yaşamlarını sürdürmek için savaşmaya hazır olacaktır. 

 

 
Şekil-6 Toprak Altı Görüntüleme Devresi 
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4. Yöntem 

Doğal afet sonrası Tanten cihazı kullanılarak enkaz altı (beton, toprak ve diğer) tarama 

yaptığımız alanda nesnelere çarpıp dönen sinyaller; Şekil-7 ve Şekil 8’de gösterilen çap 

genişliği 1 metre olan, odak noktası uzaklığı merkezden 10 cm olan parabolik yansıtıcı 

antenin(PYA) odak noktasında ve PYA’ya dönük olan 433 MHz frekansında çalışan, 

kazancı minimum 5 dB olan Bow Tie tipi anten ile yakalanacaktır. 

 

 

          Şekil-7 Bow Tie Tipi Anten                         Şekil-8 Parabolik Yansıtıcı 

 

Aldığımız genliği düşük elektromanyetik dalgalar AWR programında tasarlanıp 

üretilecek olan ya da daha önceden üretilmiş olan, 433 MHz frekansına sahip, ISM 

bandında çalışan bir düşük gürültülü bir amplifikatör (LNA) yardımı ile yükseltilip, 500 

MHz’e kadar çalışma frekansında el verişli olan, 10 dBm güce sahip karıştırıcı 

vasıtasıyla verici antene yayması için aktarılan sinyaller ile karşılaştırılacaktır. Aynı 

zamanda LNA, tüm alıcılarda yaygın olarak bulunur. Rolü, alınan sinyali, ek işlemede 

kullanılabilmesi için gürültü tabanının üzerinde yeterli bir seviyeye yükseltmektir. 

Genellikle sinyallerin zar zor tanınabildiği ve herhangi bir gürültü eklemeden amplifiye 

edilmesi gereken bir antenden çok düşük mukavemetli sinyalleri yükseltmek için 

kullanılan bir elektronik amplifikatördür, aksi takdirde önemli bilgiler kaybolabilir. 

LNA'nın gürültü rakamı bu nedenle alıcının hassasiyetini doğrudan sınırlar. 

 

Oluşturacağımız sinyal için uygun sinyal üreten sinyal üreteci kullanabilir ve sonrasında 

projede alınacak ve gönderilecek sinyallerinin ayrıştırılması için kullanacağımız Splitter 

(frekans ayırıcı), bir nevi filtre görevi görür ve ses ile veriyi birbirinden ayırır. Örneğin, 

2 yollu bir Splitter bir giriş bağlantı noktası ve iki çıkış bağlantı noktası bulunur. Giriş 

sinyalinin gücünün yarısını çıkış portlarından birine gönderir. Diğer yarısı diğer çıkış 

portuna gönderilir. Bu sayede gönderilecek ve alınacak sinyaller ayrıştırılmış olur. 

LNA ve Splitter den gelen sinyalleri birleştirip karşılaştırmamız gerektiğinden Mixer 

diğer bir adıyla frekans Mixer’i kullanacağız. Mixerimizin temel özelliği, çıkışında iki 

giriş sinyalinin ürünü olan bir bileşen üretmesidir. 

Mixer, frekans çevrimi elde etmek için doğrusal olmayan veya zamanla değişen bir 

eleman kullanan üç kapılı bir cihazdır. Girişine uygulanan iki sinyalin frekanslarının 
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toplamı ve farkından oluşan bir çıkış üretir, genellikle diyot ya da transistörün 

doğrusalsızlığına dayanmaktadır. Dolayısıyla istenen frekans bileşenlerini seçmek için 

filtreleme yapılmalıdır. 

 

Bu sayede bilgi sinyalimizi elde etmiş oluruz. Akabinde elde edilen sinyali filtrelemek 

için band geçiren (Band-Pass BPF) filtre kullanılmalıdır. Kullanacağımız band geçiren 

filtre temelde hem alçak geçiren hem de yüksek geçiren filtreden oluşmaktadır. 

Bir filtre geçirme bandı frekanslarında iletimi, söndürme bandı frekanslarında ise 

sönümlenmeyi sağlayarak bir RF veya mikrodalga sisteminin belirli bir noktasındaki 

frekans tepkisini kontrol eden iki kapılı bir devredir. Tipik frekans tepkileri alçak 

geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant durduran özellikleri içerir.  

Bizim belirleyeceğimiz durum frekans değerinin üzerinde ve altında bulunun frekansları 

engellemektedir ki bu değerlerde insandan yansıyacak dalgayı esas alacağımız için 

250Mhz ile 800Mhz arasındadır.  

 

Görüntü parametresi yöntemi kullanılarak tasarlanan filtreler istenen kesim frekansları 

ve sönümlendirme özelliklerini sağlamak için art arda bağlı basit iki kapılı filtre 

kısımlarından oluşmaktadır ancak tüm çalışma aralığı için bir frekans tepkisi belirtimine 

izin vermemektedir. Bu filtre işleminin sonunda içerisinde gerekli bilgiyi taşıyan 

sinyalimizi elde etmiş oluruz. 

 

Daha sonrasında sinyal üzerinden aldığımız bilgiyi yazılım ekibimize göndeririz. 

Yazılımımızı Matlab Simulink sinyal işleme üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu yapı 

analog sinyaller ve sistemlerin sayısal bir ortamda benzetimiyle oluşturacağımız 

kodlama yapısıdır. Matlab içerisindeki kilit etkenimiz ise fourier dönüşüm yöntemini 

kullanacak oluşumuzdur. Fourier dönüşüm yöntemi, sinyalin içerisindeki bilgilerin elde 

edilebilmesi için sinyallerin işlenmesinde kullanılan çok önemli bir yöntemdir yani 

zaman alanındaki bir sinyali frekans alanına dönüştürmek için kullanılır, bu durum bize 

sinyalin anlaşılmasını kolay kılacaktır. Şekil-9’da fourier dönüşümünden sonra sıfıra 

yakın değerler alınır. Bu değerlerin oluşumunda faz cevabı anlaşılır şekilde 

çıkmayabilir. Bunun çözümü içinde DFT(Ayrık Fourier Dönüşümü) işleminden sonra 

sıfıra yakın değerler sıfırlanır. Bu işlem faz temizleme ile gerçekleştirilir. Şekil-10’da 

birleştirilen sinüs sinyalleri çizilir. Çizilen verilerin anlaşılabilirliği için Grid açılır.  
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   Şekil-9 Fourier Dönüşümü         Şekil-10 Sinüs Sinyalleri Grafiği 

 

Bu sayede bilgisayar ortamında analiz edebileceğimiz genliğe ulaşan elektromanyetik 

sinyallerimiz Şekil-11’de gösterilen NanoVNA V2 Plus4 cihazı ve Matlab Simulink 

üzerinde kendi yazılım ekibimizin takibinde elde ettiğimiz ve imajların farklı 

nesnelerden yansıyan dolayısıyla farklı görüntüler oluştuğundan ve bilindiği üzere 

insandan yansıyan dalgaların frekans aralığı 250Mhz-800Mhz olduğundan enkaz 

altında herhangi bir canlı olup olmadığını bu sayede tespit edebiliriz. 

 

 
                   Şekil-11 NanoVNA V2 Plus4 Cihazı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz; arama kurtarma alanında en işlevsel ürünlerden olup AFAD’ın şu an 

kullandığı Teknik Arama ekipmanları arasında yer almayı hak eden bir cihazdır. Düzce 

AFAD iş birliğimiz sayesinde Arama Kurtarma eğitimi ve ekipmanları hakkında detaylı 

bilgiler edindik. Teknik Arama kısmındaki hareket sensörleri, mikrofonlar vb. ürünlerin 

güçlü ve zayıf yönlerini öne alarak cihazımızı tasarladık. Kullanılan ekipmanların 

eksikleri; arama derinliğinin kısalığı, tespit edilen hedefin konumunda yüksek 

sapmalara uğraması, çevre şartlar sebebiyle hatalı ölçümler yapabilmesi gibi ciddi 

sorunları var. Ayrıca bu analizleri yaparken karşılaştığımız; "Ancak gürültülü arama 

ortamlarında kullanımları oldukça sınırlıdır. Bir başka dezavantaj ise, bu tür cihazların 

bilinçsiz afetzedeleri tespit edememesidir. Akustik cihazlar aynı zamanda afetzedeleri 

tespit etmek için kullanılmaktadır. Ancak gürültülü arama ortamlarında kullanımları 

oldukça sınırlıdır. Bir başka dezavantaj ise, bu tür cihazların bilinçsiz afetzedeleri tespit 

edememesidir."[14]. Uzman bir arama kurtarıcı olan sayın Özgür Akyıldız’ın katkıları 

sayesinde; enkaz altında kullanılan cihazların hiçbirinin, hareketsiz canlıları tespitte 

başarılı olamadıklarını belirttiler. 

Bizler projemizin kullanım koşullarını ve özelliklerini ne kadar artırırsak insan hayatına 

verdiğimiz değeri o kadar arttıracağımızı bildiğimiz için yukarıda belirttiğimiz tüm 

problemlere cevap verecek bir cihaz tasarladık. Cihazımız yani Tanten; yer altında kişi 

tespiti yapan bir radardır. Kullanım alanı tüm Afet türlerinde kullanım sağlayabilecek 

bir cihaz olması da en belirgin özelliklerinden biridir. Hem radar teknolojisini 

kullanarak; enkaz altında 5 metreye kadar net, 10 metreye kadar da santimetrelik 

sapmalar ile tespit yapabilirken hem de kullanılan mikroşerit hatlar ve koaksiyel 

kablolarımızın (Haberleşme kabloları) cihaz içi yükleri optimize ederek iletim 

hatlarımızda yansıyan elektromanyetik dalgaların değerlerini azaltarak cihazımızın 

sonuçlarını doğrulayacağız. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yapmakta olduğumuz Tanten radar cihazımızın prototip versiyonunu hayata 

geçirmekteyiz. Bu radar cihazının başta arama kurtarma görevlerinde olmak üzere 

savunma sanayisinde de kullanımı göz önünde bulundurarak ürettiğimiz cihazı insanlık 

namına adamaktayız. Cihazda kullanılan materyallerin yabancı menşeili ürünlerin 

tersine mühendislikle millileştirip insanlığa yararlı bir ürün olarak kazandırmayı 

planlamaktayız. Projemiz, eğer mevcut şartlar sağlanır ise fikir ve ürün patenti firmalara 

satılarak firmaların seri üretime geçmesi ile birlikte ticari bir yapıta dönüşebilir, gerek 

yurt içerisinde gerekse yurt dışarısında yani dünyanın her bölgesinde kullanılabilir ve 

ihtiyaç duyulan bir ürün olduğundan ihracata açıktır bu durum da ülkemizin milli 

sermayesinin genişlemesini sağlayacaktır. Ürünümüzün mevcut riskleri başlı başına 

şunlardır, kablolama; bağlantı hataları ve hasarları, hatalı üretim yöntemleri, 

kullandığımız ekipmanların istenilen değerlere çıkamaması uzun süreli kullanım 

sonucunda ısınma problemi, sipariş ve üretimde gecikme, planlanan takvimden sapma, 



10 

 

cihazımızın hatalı değerleri vermesi. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

LNA 250 TL

Splitter 310 TL

Power Amplifier 350 TL

Bow Tie Anten 1000 TL

Band Geçiren Filtre (2 Adet) 200 TL

Adm841 mix 500mhz 320 TL

Sma Port 80 TL

Sinyal Üretici Teklif Alınacak

Nano VNA v2 plus 4 2820 TL

PIC İşlemci 250 TL

Parabolik Yansıtıcı 400 TL

Koaksiyel Kablo Takımı 100 TL

Toplam 5600 TL  
 

 

 

 

 

 

Şekil-12 Proje Takvimi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Ülkemiz topraklarının yaklaşık %95’i aktif deprem kuşakları içerisinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla ülkemiz nüfusu gibi deprem bölgelerinde yaşayan insanları hedef kitlesi 

olarak söyleyebiliriz. Ayrıca gerçekleştirilen bu projenin hedef kitlesi, afetin meydana 

geldiği alana intikal eden kamu, sivil toplum ve yardım kuruluşlarıdır. Aynı zamanda 

projenin hedef kitlesi, deprem araştırma, milli savunma sanayimizin toprak altı inceleme 

ve uygulamaları ile ilgilenen tüm kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan kişilerden 

oluşmaktadır. 

 

9. Riskler 

İnsanlık yararına teknoloji ve daha birçok kategoride deneyim sahibi ekibimizin; geçen 

senelerde yaşadığı problem ve riskleri göz önünde alarak Şekil-10’da de gösterildiği 

gibi ekip ve görev paylaşımı daha özenli hazırlandı. Ayrıca topluluğumuzun (Düzce 

Üniversitesi Teknoloji ve Bilişim) bünyesinde çalışmakta olan ekiplerimizin deneyim 

paylaşımları sayesinde risklerin birçoğunu yaşanamadan önleyebilme fırsatımız oldu. 

Şekil-13’de yaşanmış ve yaşanacak problemler için risk matrisimiz bulunmaktadır. 

Şekil-15 ise cihazımızın enkaz bölgesinde veya günlük yaşamda girebileceği ve 

oluşturabileceği olası riskler listelenerek belirtilmiştir. 

 

 
Şekil-13 Görev Tablosu 
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Şekil-14 Risk Tablosu 
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