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1. Proje Özeti 
Bu projede, ülkemizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından, 

insanların yaşamış olduğu mağduriyeti göz önünde bulundurarak AR-GE araştırması 
içerisine girdik. Dünya çapındaki geliştirilen arama kurtarma robotlarını incelediğimizde, 
teknolojik açıdan gelişmiş olmalarına rağmen ebat olarak büyük oldukları için hareket 
kabiliyetleri kısıtlıdır. Enkaz altı gibi dar alanlarda yetersiz kaldıklarını fark ettik. Enkaz 
altı görevleri için geliştirilmiş bir robot bulunmamaktadır. Bu amaçla fareden esinlenerek, 
küçük boyutlu ve esnek bir yapıda olan, enkaz altında kolay hareket edebilecek bir robot 
geliştirdik.  

Robotun üzerinde fener, kablolu bağlantıya sahip webcam kamera Python yazılım 
dilinin PyCharm yapay zeka destekli IDE’si kullanılarak OpenCV kütüphanesi yardımıyla 
BGR ve RGB renk kodları özel değerlerle insan tenin algılayabilir hale getirdik, enkaz 
altındaki doğalgaz sistemlerinin zarar görmesiyle oluşabilecek gaz sızıntıları ile arama 
kurtarma çalışmalarında kazı makinelerinin oluşturabileceği kıvılcımların birleşmesiyle, 
doğalgaz patlama riskini önceden tespit edecek gaz sensörü, enkaz altındaki kazazedelerin 
vücut sıcaklığını tespit eden termal kamera modülü, iletişimi sağlayacak telsiz bağlantısı ve 
kazazedenin konumunu belirleyip arama-kurtarma çalışmalarının hız kazanmasını 
sağlayacak GPS modülü bulunmaktadır.  

 
2. Problem/Sorun: 
Tamamen yıkılan binaların enkazı altında kalan kişilerin %80’i ilk dakikalarda 

hayatlarını kaybetmektedir [1,2]. Kurtarma çalışmaları hemen başlatılırsa kazazedelerin 
yaklaşık %20’si kurtarılabilmektedir [3]. Depremlerde, kayıpların bir kısmı doğrudan 
hemen afet ile birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. 
Afet esnasında ve sonrasında hızlı müdahale, insan hayatını kurtarmada son derece 
önemlidir [4]. Deprem gibi doğal afet unsurlarının ülke çapında etkisinin büyük olması ve 
mevcut teknolojinin yetersizliği insan ölümleriyle sonuçlanmaktadır. Mobil robotların 
çevrelerini tanıması, bulundukları ortamdan bilgi toplaması ve bu bilgiler doğrultusunda 
karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmiştir. Robotların bu gereksinimlerini 
karşılayabilmeleri için çevrelerini algılayabilecek farklı özellikteki sensörlere ihtiyaç 
duyulmuştur [5]. 

 
3. Çözüm  
Bu projede, deprem sonrası enkaz altında kalan insanların yerinin tespit edilmesi ve 

kurtarıcı ekibe bilgi aktararak can kaybının en aza indirilmesini sağlamak istiyoruz. 
Yaşanılan deprem sonrası arama kurtarma alanında yapılmış robotları incelediğimizde 
enkaz altında görev yapabilecek fonksiyonda bir robota rastlamadık. Bu yüzden biz de 
ülkemizdeki ve dünya çapındaki insanların depremlerde yaşadığı mağduriyeti gidermek ve 
milli teknolojiye destek olmak amacıyla baskı devre tasarımı ve 3D yazıcı teknolojisini 
kullanarak özgün tasarımlarla ortaya çıkardığımız model üretimini ve montajını yaparak bu 
aracı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnsan hayatının değerini baz alarak geliştirdiğimiz 
projede, enkaz altında kalan insanlara arama kurtarma ekiplerinin en kısa sürede 
ulaşabilmesini hedefliyoruz. 
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4. Yöntem 

Alt şasede araç hareketlerini sağlayacak tekerlek sistemleri ve yaylı amortisör sistemi 
kullanılmıştır. Enkaz altı alanları engebeli bir moloz yapısına sahip olduğundan, tekerlere 
alttan gelen kuvvetler yaylara bir etki kuvveti uyguladığında yay sıkışması, şasenin dengeli 
bir şekilde hareket etmesini ve devrilmemesini sağlar. Şasenin ortasında bulunan kardan 
mili ise herhangi bir engelden çıkarken aracın ortadan bükülerek engellerin yapısına göre 
şekle girmesini sağlar. Böylelikle araç sağdan, soldan ve ortadan gelen kuvvetlere karşı bir 
gerilim kuvveti uygulayarak engellerin kolayca aşılmasını sağlar. Aracın üst tarafı arka ve 
ön olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Arka kısım içerisinde Arduino, motor sürücü, ve enerji 
kaynağının bağlantı kablolarını barındırır. Aracın motor kontrolleri bu bölümden 
yapılmaktadır. Ön kısımda ise sensörlerin ve kameraların devre sistemleri ile elektronik 
haberleşme için GPS modülü bulunur. Aynı zamanda aracın ön kısmında bulunan 2 servo 
motor kontrolü vardır. Bu motorlar ile X ve Y eksenlerinde kontrol sağlanır. Bu kontroller 
ise X ekseninde 340 derece, Y ekseninde ise 160 derecelik kamera açısı sağlar. Böylelikle 
Enkaz altında ilerler iken dar alanda aracın hareket edemediği yerlerde bile kamera açısı 
ile Termal kamerayı kullanıp, kazazedeleri bulabiliriz. Aracın üzerindeki tüm modüllerin 
ağırlığı hesaplanarak, bu ağırlığı kaldırabilecek motorlar kullanılmıştır. Motorların yüksek 
tork gücüne sahip olması ve her motor için ayrı bir motor kanalının kullanılması, tek 
motorun bile bir engel üzerinden tüm aracı hareket ettirmesini sağlamaktadır.  

Termal ve normal kameranın görüntülerinde herhangi bir bozulma ya da kopma 
olmaması için kamera bağlantılarını kablo ile aktardık. Aynı zamanda bu kabloya bağlı 
olan bir halat ise robotun sıkışma durumunda bizim elle müdahalemiz sayesinde 
kurtulabilecektir. Kameradan gelen görüntüyü anlık olarak izleyip bir görüntü kaybı 
olmadan kazazedelere yardım edebileceğiz. Aynı zamanda kablolu bağlantıya sahip 
webcam kamera Python yazılım dilinin PyCharm yapay zeka destekli IDE’si kullanılarak 
OpenCV kütüphanesi yardımıyla BGR ve RGB renk kodları özel değerlerle insan tenin 
algılayabilir hale getirdik çeşitli blur yöntemlerle aktarılan görüntü üzerindeki gürültüleri 
minimalize ettik VE-VEYA mantığını kullanarak matrisler arasında çarpım eldeleriyle 
maskeleme işlemi gerçekleştirdik, Aracın ön kısmında bulunan gaz sensörü ise gaz 
sızıntılarıyla oluşabilecek patlamaları engellemek amaçlı kontrol paneline bir sinyal 
gönderir. Bu sinyal bize aracın bulunduğu konumda gaz oranının fazla olduğunu ve orada 
yapılacak çalışmalarda tehlike oluşturacak unsurların kullanılmaması gerektiğini gösterir. 
Aracın ön kısmındaki GPS modülü ise anlık olarak gittiği konumdan enlem ve boylam 
bilgilerinin oluşturduğumuz ara yüzde bu enlem ve boylamı hassas bir şekilde takip 
edebileceğiz. Bu şekilde enkaz altında bir insan bulma durumunda aracı durdurup bu 
bölgenin koordinatlarına göre kazı çalışması yapılmasını sağlayacağız. Bu da bize arama 
kurtarma ekiplerinin yanlış alanları kazmamasını ve zaman kazanmamızı sağlar. Aracın ön 
kısmında bulunan ışıklandırma sistemi (fener) bizim karanlık alanlarda daha iyi görüş elde 
etmemizi sağlar. Termal kamera ile fenerin yayacağı ışık enerjisinin karışmaması için 
ışığın kontrolü kontrol panelinden sağlanacaktır. Böylelikle ışığı kapatıp termal kamera ile 
etrafı kontrol edebileceğiz ve enkazda sıkışan insanları bu şekilde görebileceğiz. Termal 
tarama temiz çıktıktan sonra ışığı tekrar açıp normal kamera görüntüsünün daha iyi 
görünmesi sağlanacaktır.  
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                              Resim 1: Fare (Enkaz Altı Arama Kurtarma Robotu) 

 

 
                 Resim 2 : Tasarladığımız ara yüzle insan teni algılayıcı konum verisi bulma 

 
Tasarladığımız arayüzde C#’dan görüntü işleme yaptık ama C# yeterince gelişmiş olmadığı 
için Phyton’dan daha net sonuç aldık.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Resim 3 : Phyton insan teni algılayan görüntü işleme 
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Resim 4: Gaz sensörü test bağlantıları 

 

 
Resim 5- 6: Aracın kontrol edileceği portatif kontrol ünitesi 

 
 

   
Resim 7: Araç prototip 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemiz; Arama kurtarma ve gözlem alanında, yenilik kategorilerinden ulusal 

kapsamda değerlendirilmektedir.  
 Mühendislik yöntemlerinden faydalanıldı ve özgün bir tasarım elde edildi. 
 1 saat 10 dakikaya kadar düzeneğin elektrik desteğinin bulunması ve enkaz altı gibi 

sinyal alanının zayıf olduğu zorlu görevlerde kesintisiz görüntü alabilmek için kablolu 
aktarımın bulunması. 

 Benzerlerine göre farklılıkları; Kolay hareket kabiliyeti için geliştirilen özgün mekanik 
sistemi, dar alanlarda hareket edebilecek kadar küçük boyutta olması ve elektronik 
donanım kısmında amaca göre kullanılan sensörler diğer örneklerden farklılığını ön 
plana çıkarmaktadır.  

 
6. Uygulanabilirlik  
Bu projenin hayata geçirilmesi için Solidworks 3D tasarım programından yararlanıldı 

ve analizleri yapıldı. Aracın parçaları 3D yazıcı ile basılacaktır. Prototip parçaları üretilerek 
kumpas ile doğruluk testi için ölçümler yapılacak. 3D yazıcı ile ürettiğimiz parçalarda da PLA 
+ (polilaktik asit) cinsinden malzeme kullanılacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  
Projemizin hedef kitlesi deprem kurtarma çalışmasında görev alan herkes. Bu proje ile 

onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.  
 

9. Riskler 
Projemizde yapmaya çalıştığımız fare enkaz altında kalan insanları tespit etmeye 

çalışmaktadır. Bu yüzden enkaz altında oluşabilecek yeni bir yıkıntı altında kalma riski vardır. 
Aynı zamanda fare kablolu bir bağlantıya sahip olduğu için çok derin ve uzak kısımlara 
ulaşamayabilir. (Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmesi 
gerekmektedir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmalıdır. Proje hayata 
geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri (B Planı) 
tanımlaması yapmalıdır. Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmalıdır. Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen malzeme fiyatlarına 
ve üretim yöntemlerinde açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak elde edilmiş tabloda 
sunulmalıdır. Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi eklenmelidir.) 
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