
K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin 
Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi* 
Uğur Bekçibaşı1, Abdullah Sevin2, Hüseyin Ekiz2, Cüneyt Bayılmış2, İsmail 
Ertürk3, Sedat Atmaca3, Necla Bandırmalı3, Ali Seyhun4, M. Metin Akgül5 

1 Muğla Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Muğla 
2 Sakarya Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Sakarya 
3 Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Kocaeli 
4 BADER Barbaros Denizciler Derneği, Maltepe, İstanbul 
5 Denizsan Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş., Kartal, İstanbul 
1ugur@mu.edu.tr, 2{asevin, ekiz, cbayilmis}@sakarya.edu.tr, 3{erturk, sedatatmaca, bandirmali}@kocaeli.edu.tr, 4info@bader.org.tr, 
5metin.akgul@denizsan.com 

Özet: Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA’lar), bulundukları ortamdaki fiziksel büyüklükleri 
algılayabilmeleri, küçük boyutları, bakım gerektirmeyen yapıları gibi özelliklerinden dolayı 
son zamanlarda birçok uygulamada tercih edilmektedir. Uygulama alanları arasında özellikle 
askeri kullanım amaçlı keşif/gözlem, sivil amaçlı yangın, sel, deprem gibi doğal afet izleme ve 
bina otomasyon sistemleri sayılabilir.  

Bu makalede, yeni bir yaklaşım olarak KAA’ların kullanıldığı, bir Acil Durum Tespit ve 
Kurtarma Sistemi (K-ATKS) tasarımı ve uygulaması sunulmaktadır. K-ATKS ile deniz 
taşıtlarında Denize Adam Düştü (DAD) durumundaki ilk ve hızlı müdahale sorununa çözüm 
önerilmektedir. Denizcilik sektöründe karşılaşılan sorunların başında gelen DAD durumu, 
sistemin en temel avantajı olan gerçek zamanlı algılama ve konum tespiti ile çözülmektedir. 
Mevcut geleneksel çözümlerin içermediği acil durum alanının gerçek zamanlı aydınlatılması 
da sistemin önemli bir diğer avantajıdır. Gözetmen denetimindeki anlık konum bilgisine ek 
olarak olay yeri aydınlatması, sistemin en zor gece şartlarında dahi başarımını garanti 
etmektedir. Diğer taraftan sistemin bir parçası olan maliyet-etkin KAA altyapısı, 
standartlaştırma çalışmalarına da esas oluşturabilecek şekilde ilk kez kullanılmaktadır. 
Günümüz geleneksel sistemlerin acil durumlarda sekiz saat çalışabilme özelliklerine karşın, K-
ATKS yaklaşık bir yıl bakımsız çalışabilme yeteneği ile öne çıkmaktadır. Sistemin temel 
üstünlükleri, kurulum basitliği, standart enerji kaynakları kullanımı ve bakım maliyetlerinin 
düşüklüğüdür. Geliştirilen K-ATKS, genel olarak maliyet-etkin donanım ve yazılım 
bileşenlerinden oluşmaktadır ve KAA’ların tüm uygulama özelliklerini ve üstünlüklerini ihtiva 
etmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Acil Durum Tespit ve Kurtarma, Uzaktan 
İzleme, Denize Adam Düştü (DAD). 
 
An Emergency Discovery and Rescue System for Ships by Employing a Wireless Sensor 
Network 
 
Abstract: Wireless Sensor Networks (WSNs) are preferred due to their advantageous sensing 
and wireless communication features for many application areas including military, 
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automation, agriculture and disaster discovery & recovery. In this work, we present an 
emergency discovery and rescue system designed and implemented using a WSN, shortly 
named as K-ATKS. It mainly aims at handling the Man Over Board (MOB) emergency cases 
in ships and enabling a fast MOB alarm discovery and rescue. A MOB alarm is easily 
observed and dealt with through use of the most important attributes of the WSN (i.e., real-
time sensing and location estimation). Lighting up the MOB area is another useful feature of 
the proposed system compared to its classical counterparts. This ensures a highly effective and 
fast rescue process in the nighttimes. The K-ATKS design & implementation using the cost-
effective WSN infrastructure provides the means for standardization efforts as well. Easy 
installation, long life time and maintenance free operation are the key outcomes of the 
implemented K-ATKS system consisting of well integrated hardware and software 
components.     
 
Keywords: Wireless Sensor Networks, Emergency Discovery & Rescue, Remote Monitoring, 
Man Over Board (MOB) 

1. Giriş 
 
Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA)’lar sınırlı veri 
saklama/işlem kapasitesine sahip, kısa 
mesafeli kablosuz ortam üzerinden 
haberleşebilen, bulunduğu ortamdaki sıcaklık, 
nem, basınç v.b. gibi fiziksel büyüklükleri 
algılayabilen çok sayıdaki düğümlerden 
meydana gelmektedir [1]. Genel olarak bir 
KAA, ortam büyüklüklerini algılayan 
düğümler ve düğümler ile bilgisayarlar 
arasında iletişimi sağlayan çıkış düğümünden 
(merkezi bir düğümden) oluşmaktadır. KAA 
düğümleri verileri doğrudan veya birbirleri 
üzerinden kablosuz olarak çıkış düğümüne 
ulaştırırlar. Çıkış düğümü de, KAA 
düğümlerinden gelen bilgileri, denetim ya da 
izleme amaçlı kullanılan bilgisayar 
sistemlerine aktarır. 
  
Günümüzde akademik ve endüstriyel alanda 
birçok uygulama örneği bulunan KAA’lar, 
özellikle askeri kullanım amaçlı keşif/gözlem, 
yangın, sel, deprem gibi doğal afet izleme ve 
müdahale edilmesi, bina güvenliği ve 
otomasyon sistemleri gibi çok farklı kullanım 
alanlarına sahiptir. Literatürde birçok KAA 
uygulama örneği bulunmaktadır. Great Duck 
Island projesinde [2 ve 3] 32 adet düğüm 
içeren bir KAA, özel bir kuş türü yaşamının 
uzaktan gözlemlenmesi amacıyla 
kullanılmıştır. Kuşların yuvalanma 

bölgesindeki sıcaklık, nem, basınç, ışık 
seviyesi gibi ortam parametreleri 
denetlenmiştir. [4 ve 5]’de sunulan 
çalışmada, akustik algılayıcı düğümler 
yardımıyla Ekvator’daki aktif bir volkanın 
gözlemi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, KAA 
kullanarak geliştirilen bir ideal izleme sistemi 
tasarımı [6]’da ayrıntılı bir şekilde 
sunulmaktadır. Bu ve benzeri birçok 
uygulamada, kablosuz düğümlerin algıladığı 
değerler çıkış düğümü vasıtasıyla bilgisayarlı 
denetim sistemlerine ulaştırılmakta ve 
işlenmektedir. 
 
Bu makalede sunulan çalışmada KAA 
kullanarak geliştirilen bir Acil Durum Tespit 
ve Kurtarma Sistemi (K-ATKS) tasarımı ve 
gemilerde uygulanmasına yönelik ilk örnek 
sunulmaktadır. Gerçekleştirilen K-ATKS, alt 
bölümlerde ayrıntılı olarak sunulan donanım 
ve yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır.  
 
K-ATKS’nin örnek uygulama alanı olarak 
gemilerde yaygın olarak karşılaşılan Denize 
Adam Düştü (DAD) durumlarının tespiti ve 
kurtarma süreçleri seçilmiştir. Genel olarak 
bu uygulama, bir gemi içerisindeki 
mürettebatın hareketlerini, bulundukları 
konumları izleyen ve acil durum oluşumunda 
alarm donanımlarını (siren ve yüksek güçlü 
ışık kaynağı) çalıştıran bir mimari yapıdan 
oluşmaktadır.  



Sistemin alarm durumunu tetikleyecek olan 
Denize Adam Düştü (DAD) durumu, deniz 
taşıtlarında güverte üstü bölgesinden 
mürettebatın denize düşmesi olayıdır. 
Geleneksel yaklaşımlarda üç aşamalı olarak 
ele alınan bu acil durum ve müdahalesi şu 
aşamalardan oluşur: 

• İlan: Olayı gören kişinin “denize adam 
düştü” sözü ile bağırması ve düşme yönünü 
belirtmesidir. 

• Manevra: Olayın mahiyetine ve kişinin 
düştüğü konuma uygun olarak kaptanın 
gemiyi yönlendirmesidir. 

• Duyuru: Durumun çevredeki gemilere 
haber edilmesidir. 
 
Günümüz geleneksel sistemlerinde “ilan eden 
kişi” olgusunun yerini alan haberleşme 
sistemleri, DAD durum tespitini otomatik 
hale getirmiş bulunmaktadır. Fakat enerji 
harcamaları ve acil durumun sürekli 
oluşmaması gibi sebeplerle merkez ünite ile 
iletişim aralığı 7−30 saniye arasında 
değişmektedir. Bu süreç içerisinde meydana 
gelen bir acil durumda, kurtarma yardımının 
kazazedeye ulaşılmasında ve gerekli 
müdahalede hayati gecikmeler söz konusu 
olabilmektedir.  
 
Çözüm olarak sunulan K-ATKS, sistem 
haberleşme süresini saniyeler seviyesine 
indirgemektedir.  Böylece kazazedeye 
müdahale zamanı ve dolayısı ile kişinin suda 
kalma süresi azalacaktır. İç denizlerde gerekli 
önem verilmeyen suda kalma süresi, durum 
okyanus gibi aşırı soğuk sularda ve özellikle 
gece şartlarında önem arz etmektedir. Su 
içindeki kişide kaybedilen ısı, vücudun 
ürettiği ısıdan fazla olmakta ve bu durum 
vücut iç ısısının hızla düşmesine sebep 
olmaktadır. 4,4 °C su içerisinde normal 
kıyafetli bir kişinin bir saat içersinde vücut iç 
ısısı 30 °C’ye inerken, hayatta kalma olasılığı 
ise %50’ye düşmektedir. Vücut iç ısısı 30 
°C’nin altına düşen kişide bilinçsizlik durumu 

ortaya çıkmakta ve kişinin yaşam şansı 
oldukça azalmaktadır (Şekil 1) [7 ve 8]. 

 
Şekil 1. Vücut-sıcaklık etkileşimi [7 ve 8] 

 
Literatürde sunulan çalışmalar göstermiştir ki 
denizde karşılaşılan en önemli sorun 
yangındır [9]. Yangın durumları insan 
müdahalesi gerektirmesine rağmen, gerek 
otomatik söndürme sistemleri gerekse gemi 
yedek sistemleri sayesinde acil durumun 
çözümü mümkün kılınmıştır. Diğer taraftan 
algısı ve müdahalesi daha zor olan DAD 
durumu ikincil önemde ele alınmıştır.  
 
İstatistikî bilgilerde genellikle tüm kaza 
olaylarının belirtilmemesine rağmen, 2000–
2007 yılları arasında ölümle sonuçlanan DAD 
durumları Tablo 1’de verilmektedir [10]. 
 

Tablo 1. DAD durumlarında hayat kayıpları  
Yıl ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 

Ticari 

Gemi 
5 10 9 8 5 12 9 7 

Balıkçı 

Gemisi 
11 11 6 6 6 11 12 7 

 
Uygulamada acil durum tespitinde değişik 
yaklaşımlar görmek de mümkündür. 
Algılayıcılar olmaksızın mesafe ölçümü 
esasına dayanan sistem tasarımları, basit ve 
uygun maliyetler ile üretilebilmektedir. Bu 
tür sistemler konum belirlemeye değil mesafe 
ölçümüne uygun olduklarından, ortam/hava 
şartlarındaki değişikliklere bağlı olarak 
fazlaca konum saptama hataları üretirler. 
GPS temelli sistemler, konum tespit toleransı 
olarak 15 cm düzeylerine düşmüş olsa da, 
deniz yüzeyi acil durum şartnamesinde 



tanımlanan asgari 8 saatlik çalışma şartını 
ancak karşılayabilmektedir.  
Makalenin sonraki bölümleri şu şekilde 
düzenlenmiştir. Bölüm 2’de gerçekleştirilen 
sistemin bileşenleri genel olarak 
tanıtılmaktadır. K-ATKS örnek uygulama 
senaryosu Bölüm 3’de sunulmaktadır. Bölüm 
4’de ise K-ATKS uygulamasının yazılım 
bileşeni açıklanarak son bölümde sonuçlar 
değerlendirilmektedir. 
 
2. K-ATKS Sistem Bileşenleri  

Gerçekleştirilen K-ATKS sistemi, kablosuz 
algılayıcı ağ ve bilgisayarlı denetim ve izleme 
sistemi olmak üzere iki temel kısımdan 
oluşmaktadır. 

2.1 KAA ve Algılayıcı Düğümler 

Şekil 2’de KAA’yı oluşturan MICAz 
algılayıcı düğümü görülmektedir. MICAz, 
128 KB kod belleği, 4 KB veri belleği ve 16 
MHz ATMEGA128L mikrodenetleyiciye 
sahiptir. Kablosuz iletişimi IEEE 802.15.4 
uyumlu Chipcon CC2420 alıcı/verici 
tümdevresini kullanarak 250 Kbit/s veri 
iletim hızında gerçekleştirebilmektedir [11]. 
Bu çalışmada ayrıca MICAz düğümlerle 
birlikte ışık, sıcaklık, basınç, nem ve yer 
değişim hareketlerini algılayabilen 
XMTS_400 algılayıcı kartı kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. MICAz KAA düğümü 
 
2.2 Bilgisayarlı Denetim ve İzleme Sistemi 
 
K-ATKS bilgisayarlı denetim sistemi, çıkış 
düğümü (gateway), bilgisayar, alarm ve tespit 

kısımlarından oluşmaktadır. Çıkış düğümü, 
KAA düğümlerinden gelen algılayıcı 
bilgilerini çıkış portu (USB) üzerinden 
bilgisayara aktarır. Bilgisayar, denetim 
sisteminin merkezini oluşturmaktadır. 
Geliştirilen yazılımla çıkış düğümünden 
alınan veriler depolanır ve analiz edilerek 
sistemin denetimi sağlanır. Alarm ve tespit 
kısmı ise siren ve denize düşen kişinin yerini 
gösteren ışıldaktan oluşmaktadır. K-ATKS 
yazılımı, KAA düğümlerinden alınan veriler 
ile bir acil durum belirler ise (örneğin suya 
düşme durumunda sıcaklık bilgisindeki ani ve 
hızlı düşüşü) gezici düğümün konumu tespit 
edilir, siren çalıştırılır ve ışıldak acil durum 
(DAD) noktasına yönlendirilir. 
 
3. K-ATKS Uygulama Senaryosu 
 
Şekil 3’de K-ATKS’nin bir gemide kullanım 
senaryosu görülmektedir. Gezgin düğümler 
gemi mürettebatının üzerindeki yeleklere 
yerleştirilmiştir. Çıkış düğümü ve alarm-
tespit mekanizmasını denetleyen sistem gemi 
kaptan köşkünde bulunmaktadır. Geliştirilen 
yazılım, merkezi düğüm vasıtasıyla KAA 
düğümlerinden 8 saniye aralıklarla ısı, ışık, 
nem, anten gücü v.b. gibi fiziksel ortam 
bilgilerini almakta ve bu bilgileri işleyerek 
KAA düğümlerinin bulundukları konumları 
hesaplamaktadır. Yazılımın grafik arayüzü 
ise kullanıcıya görsel bilgi sunmaktadır. 
Yazılım, herhangi bir gezgin düğümün 
konumu gemi sınırları dışarısına çıktığında ya 
da sıcaklık gibi fiziksel büyüklüklerde keskin 
(aniden denize düşme durumunda sıcaklığın 
azalması) bir değişim gözlemlenmesi 
durumunda alarm sistemini devreye 
sokmaktadır.  Sistem DAD durumunda tespit 
edilen bölgeye yüksek güçlü ışık kaynağını 
yönlendirirken, mürettebatı bilgilendirici 
yüksek sesli sireni de aktif etmektedir. 
 
 
 
 
 



Şekil 3. K-ATKS’nin uygulandığı model 
 
Şekil 4’de geliştirilen K-ATKS’nin uygulama 
senaryosuna bağlı olarak çalışmasını 
özetleyen basitleştirilmiş akış şeması 
görülmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Şekil 4. K-ATKS’nin basitleştirilmiş çalışma 
düzeni 

4. Geliştirilen K-ATKS Denetim Arayüzü 
 
K-ATKS denetim arayüz yazılımı C# dilinde 
gerçekleştirilmiştir. Denetim yazılımı iki 
temel işlevi yerine getirmektedir. Birincisi, 
gemi içerisindeki KAA düğümlerinden gelen 
verileri toplamak, kaydetmek ve işleyerek 

görselleştirmektir. İkincisi ise herhangi bir 
düğümün gemi sınırları dışına çıkması 
durumunda DAD acil durum tespit işlemi için 
sireni ve yüksek güçlü ışık kaynağını bölgeye 
yönlendirerek aktif etmesidir. 
 
Şekil 5’de geliştirilen K-ATKS denetim 
yazılımı görülmektedir. Şekil 5.a’da KAA 
düğümlerinin gemi üzerinde bulundukları 
konumlar (kırmızı noktalar) görülmektedir. 
Böylelikle mürettebatın gerçek zamanlı 
konum takibi yapılabilmektedir. Şekil 5.b’de 
ise KAA düğümlerinden alınan canlı sıcaklık, 
nem, konum v.b. bilgilerin tutulduğu 
veritabanı görülmektedir. 

5. Değerlendirmeler 

Bu bildiride sunulan çalışmada özetle, tekne, 
balıkçı gemisi ve yolcu gemisi gibi deniz 
taşıtlarında ihtiyaç duyulan acil durum tespit 
ve kurtarma amaçlı bir sistem kablosuz 
algılayıcı ağ kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
KAA’ları kullanmanın başlıca sebepleri 
arasında güvenilirlikleri, uzun yaşam süreleri, 
kurulum kolaylıkları, esnek boyutları, 
geliştirilebilir altyapı sunması, kablosuz 
haberleşmelerinin yanı sıra ortama ait fiziksel 
büyüklükleri algılamaları sayılabilir. 

Gerçekleştirilen K-ATKS uygulaması 
donanım ve yazılım bileşenlerinden 
oluşmaktadır. Donanım kısmı KAA, denetim 
bilgisayarı ve sesli ve ışıklı alarm göstergeleri 
içermektedir. Yazılım kısmı ise KAA 
düğümlerinin algılayarak merkezi düğüme 
ilettikleri verileri işlemekte ve alarm/konum 
tespit sistemini aktif hale getirmektedir.  

Uygulamanın geliştirilmesinde başlangıç 
sebebi olan insan yaşamına verilen değer 
ayrıca standartlaştırma çalışmalarına da ilk 
örnek oluşturmaktadır. Deniz gibi zor bir 
ortamda, denize düşen kişinin görülememesi, 
fark edilememesi veya görülse dahi 
konumunun gerçek zamanlı olarak 
izlenememesi, geç müdahalelere bağlı olarak 
hayat kayıplarına yol açmaktadır. K-ATKS 
uygulaması ile gerekli veriler gerçek zamanlı 
olarak bir uzman denetimine sunulmakta ve 



insan hayatına mal olabilecek geç veya yanlış 
müdahale hatasını ortadan kaldırmaktadır. Bu 
önemli özelliğiyle, yardımcı sistem olarak 
tasarlanan K-ATKS uygulaması kullanılacağı 
gemide DAD durumundaki hayat kayıplarını 
ortadan kaldıracaktır. 

Önerilen sistem tasarısındaki maliyet-etkin 
KAA altyapısı, standartlaştırma çalışmalarına 
da esas oluşturabilecek şekilde bu alanda ilk 

kez kullanılmaktadır. Acil durum tespit ve 
kurtarma sistemlerindeki konum saptama 
hassasiyet eksikliğini giderildiği bu çözüm ile 
konum saptama yeteneği sürekli devrede 
olduğundan mürettebatın konumları anlık 
izlenebilmekte, zor hava şartlarında meydana 
gelen acil durumlarda olay yeri gerçek 
zamanlı olarak aydınlatılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
                                                      

Şekil 5. K-ATKS denetim yazılımı: a) Konum gösterme arayüzü b) Veritabanı arayüzü 
 

(a) 

(b) 
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