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Proje Detay Raporu

1. Proje Özeti
 Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topoğrafik ve iklimsel yapısı gereği; su baskını, 
sel, çığ, heyelan, yangın ve deprem gibi doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalabilmektedir. 
Bu afetlerden en önemlisi ise depremdir. Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada 
üçüncü, depremden etkilenen insan sayısı açısından da sekizinci sırada bulunmaktadır. Deprem-
lerle gelen can kaybını asgariye indirmede yapılması gereken ilk iş şüphesiz depremlerin nere-
de ve ne zaman meydana gelebileceğini önceden tahmin edebilmektedir. Bu konuda geçmişten 
günümüze pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen henüz arzu edilen noktaya gelineme-
miştir. Bu öngörüyü sağlamak için sismik ölçüm istasyonlarının sayısı sürekli artırılmaktadır. 
Ülkemizde hemen her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmaktadır. 
Biz bu projemiz ile deprem sonrası afet müdahale çalışmalarına katkı sağlamak istedik. Tasa-
rımını ve üretimini yaptığımız “Mecanum Robot”un kurtarma ekiplerince sürü robot sistemi 
olarak kullanımı hedeflenmiştir. Sunduğumuz bu sistemde afetlere müdahale edilmesi esnasın-
da kurtarma ekiplerinin yaşayabileceği olası tehlike ve riskleri en aza indirmek amaçlanmış-
tır. Manevra kabiliyeti yüksek bu robotlarla zor koşullarda etkin müdahale, koordinasyon ve 
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde sağlanmasını öngörmekteyiz. Kentsel arama 
kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek bu robotlar enkaz altında 
kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini tespit etmek için çalışır. Sahip olduğu donanım 
(kavrayabilen robot kol, GPS, 3.5 metre uzayabilen kablosuz görüntü aktarabilen endoskop 
kamera, wifi ve bluetooth bağlantısı yapabilen) ile kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarını 
kolaylaştırması hedeflenmiştir. 
2. Problem/Sorun
 Olası afetler doğası gereği karmaşık, yaygın, büyük kitleleri etkileyebilen, travmatik 
olaylardır. Genellikle ani ve öngörülemeyen durumların ortaya çıktığı afet ve acil durumlarda 
kurtarma ve müdahale ekiplerinin yoğun çalışma ortamı ile durumun vehametine göre oluş-
turduğu psikolojik etkiler zaman baskısı altında çalışan arama kurtarma ve lojistik hizmetle-

rini yürüten personel için olduk-
ça zorludur. Depremlerin doğası 
gereği tektonik hareketler sonrası 
artçı sarsıntılar afet çalışmaları 
esnasında kurtarma çalışmalarını 
etkileyen en büyük sorundur. Afet 
sonrası yardım bekleyen afetzede 
sayısının çokluğu kurtarma opras-
yonlarını yürüten personel sayısı-
nın kısıtlı oluşu ve zaman baskısı 
altında çalışma gerekliliği, can Görsel 1: Elazığ 2020 depreminde enkazdan kurtarılan 
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güvenliğini sağlamak, fiziksel ve ruhsal çöküntüyü en aza indirmek için afet müdahalelerinde 
makine kullanımı artırılmalıdır. Afetlerden tüm canlılar etkilenir. Enkaz altındaki hayvanların 
da can güvenliğini sağlamak için müdahale ekiplerinin insan odaklı çalışmalarını sekteye uğ-
ratmadan mobil, manevra kabiliyeti yüksek, güvenilir ve düşük işletme maliyetli robotlar ile 
kurtarma operasyonları yürütülebilir.
3. Çözüm
 Arama kurtarma ve lojistik hizmetlerini yürüten personellerin yaşadıkları zorlukları ro-
bot ve teçhizat kullanımı ile indirgemek bu projenin felsefesini oluşturur. Kurtarma çalışma-
ları esnasında personelin can güvenliği açısından riskli durumlarda feda edilebilir, güvenilir 
ve düşük işletme maliyetli yerli ürün ve yazılıma sahip teçhizatların kullanılması en makul 
çözümdür. Tasarımımız olan Mecanum 4 tekerli robotumuzun her bir tekerinde DC motor kul-
lanılmış ve manevra kabiliyeti arttırılmıştır. Robot şasisi üzerinde 4 DOF eksen içeren, kavrama 
yapabilen kol eklenerek ihtiyaç hâlinde bu kolun kullanılması sağlanmıştır. Mecanum robot 
üzerine 3.5 metre uzayıp katlanabilir düzenekli wifi bağlantısı ile görüntü aktarabilen endoskop 
kamera sistemi ile donatılmıştır. Bu sayede enkazda ya da doğada erişilemeyen dehlizlerden 
realtime görüntü aktarmak mümkün olmuştur. Sahip olduğu GPS donanımı ile konum tesbiti 
de yapabilir. Telemetri sistemi ile bu konum bilgisini operatör ekranında kullanıcıya iletebilir. 
Hâlihazırda yapılmış prototip robot sayesinde görüntü iletiminin yanında uzak mesafe dinleme 
kabiliyetine sahip mikrofon sistemi ile dinleme ve ses aktarımı da yapılmak istenmektedir. 
4.  Yöntem
 Tümüyle ekibimize ait olan komponent çizimleri CAD programında hazırlanmıştır. 
Üretiminde robot kol ve şasi plastik aksamı için 3D yazıcı kullanılmış olup metal aksam için 
ise lazer kesim yapılmıştır. Yazılımda arduino temelli kontrol algoritması uygun görülmüştür. 
Tümü ekibimize ait olan yazılım hazırlanmış ve testleri yapılmıştır. Kontrol sinyalleri HM 10 
Bluetooth modülü kullanılarak robot üzerindeki mikrokontrolöre aktarılmıştır. Wifi bağlantı ile 
de görüntü aktarımı sağlanmıştır. Ses aktarımı için ise deneme ve çalışmalarımız devam etmek-
tedir.

Görsel 2: Tasarlanan ve üretimi yapılan Mecanum Robot’a ait fotoğraf



Şekil 1: Mecanum Robot’un 3D roller tasarımı Şekil 2: Tekerlekte rollerleri tutan plakanın 2D 
çizimi

Şekil 3: Arduino Mega ve HM-10 bağlantısı Şekil 4: Arduino Mega DC motorlar ve 
motor sürücü bağlantısı

Şekil 5: Tasarlanan ve üretimi yapılan Mecanum Robot’un manevralarından birkaçını gösteren 
diyagram



 Mecanum Robot’un Donanımı ve Özellikleri
 1-Li ion Pil
 2-2 Adet Motor Sürücü(L298N)
 3-4 Adet 50 RPM Redüktörlü DC Motorlar
 4-Arduino Mega
 5-HM-10 Bluetooth Modülü
 6-Kendi Tasarım ve Üretimimiz Güç Besleme ve Filtre Devresi
 7-Robot Kol Servo Sistemi
 8-Wifi Bağlantı Üzerinden Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Aktarımı
 9-Kapasitif Mikrofonlu Kazancı Yüksek Amplifikatörlü Ses Kablosuz Aktarımı 
 Kullanılan yöntemde programlama platformu olarak Arduino kullanıldı. Arduinonun 
tek başına kablosuz veri aktarımı için yeterli olmadığından dolayı haberleşme modülüne; ihti-
yaç duyulmaktadır.  Bu sebeple iki farklı haberleşme modülü denendi. Bunlar nRF24L01 RF 
iletişim modülü ve HM-10 Bluetooth modülüdür.
 İletişim modülünü seçerken iki unsur kıstas olarak alındı. İlk unsur haberleşme mesa-
fesidir. İkinci unsur ise arada bir bilgisayar vb. köprü olmadan doğrudan haberleşme işlemini 
yapabilmesidir. Bu unsurlar doğrultusunda doğrudan haberleşme yapabilmesinden dolayı HM-
10 BLE modülü kullanılmaya karar verildi.
 HM-10 BLE modülü programlama aşamasında ilk olarak Arduino Uno da denenmiş ve 
herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda pin sayısı yetersiz kaldığın-
dan dolayı Arduino Mega kullanılmaya karar verilmiştir. Arduino Mega programlanmak iste-
nildiğinde işlemci farkından dolayı bir sorunla karşılaşılmış ve bu sorun yazılımda gerçekleşti-
rilen değişiklikler ile giderilmiştir.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Bu çalışmada öncüllerinden farklı olarak manevra tablet kontrollü gezgin mecanum 
tekerli alüminyum saşe üzerinde hareketli robot kol tasarımı ve gerçeklemesi yapılmıştır. İsveç 
tekerleği olarak da isimlendirilen bu tip hareket mekanizmasına sahip robotların manevra ka-
biliyeti çok gelişmiştir. Yapılan literatür taramalarında mecanum mekanizmalı robotların bu tip 
uygulamalarda kullanılmadığı görülmüştür. 
6. Uygulanabilirlik 
 Mecanum tekerlekli robotumuz fikir olarak başlayıp çizimden gerçeğe dönmüştür. Pro-
totip olarak hazırladığımız robotumuzun manevra, görüntü aktarımı, robot kol kavrama testleri 
yapılmıştır. Dehlizlerde görüntü aktaran kamera sisteminin ilerleyişi için mekanizma tasarımı 
ve gerçeklenmesi üzerinde hâlihazırda çalışılmaktadır. Enkaz ortamında ortam dinlemesi yapıl-
ması hayati öneme sahiptir. Bu amaçla robota entegre etmeye çalıştığımız hassasiyeti yüksek 
kapasitif mikrofon, kazancı yüksek amplifikatör ve kayıt yeteneğine sahip elektronik devre 
üzerinde çalışılmaktadır. 



ADET MALZEME MALİYET

1 Adet HM-10 BLE Modülü 22,47 TL
4 Adet 12V 50RPM Redüktörlü DC Motor 200TL
32 Parça Mecanum Tekerlek Roller 3D Basımı 108TL
8 Parça Mecanum Tekerlek Plate Lazer Kesimi 80TL
1 Adet Li ion pil 260TL
1 Adet Güç Besleme ve Filtre Devresi 45TL
4 Adet DC Motor PWM Sürücü 144TL
8 Parça Robot Kol 3D Basımı 56TL
4 Adet Robot Kol Servo Motor 108TL
1 Adet Arduino Mega Modül 60,56 TL

98 Parça M3 Distans, Vida, Somun, Civata, Jumper, Breadboard, 
Led, Switch 62,50

1 Adet Wifi Kablosuz Kamera ve Görüntü Aktarma Sistemi 225TL

1 Adet Kapasitif Mikrofon, Amplifikatör ve Ses Aktarma 
sistemi 105TL

TOPLAM 1476,53TL

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ

FAALİYETLER ŞUBAT 
2020

MART 
2020

NİSAN 
2020

MAYIS 
2020

HAZİRAN 
2020

TEMMUZ 
2020

AĞUSTOS 
2020

EYLÜL 
2020

Tasarım ve fizibili-
te çalışması
Teknik Çizimler ve 
simülasyonlar
Materyal araştırma 
ve hazırlama
3D Baskı ve lazer 
kesim işlemleri
Şasi, Mecanum 
tekerlek montajı ve 
mekanik aksam
Elektrik-Elektronik 
donanım, tasarım 
ve montajı
Yazılım ve test
Ortam dinleme ve 
aktarım düzeneği
Yazılım ve test
Yazılım son kont-
roler ve test 



8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
 Arama ve kurtarma faaliyetleri eğitimli, deneyim sahibi profesyonel ekiplerce yapıl-
malıdır. AFAD koordinasyonunda çalışan akredite edilmiş gönüllü ekipler de verilen görevleri 
ifa ederler. Bu ekiplerin ihtiyaç duyduğu yerli ve millî ürün prensibi ile prototipini ve testlerini 
gerçekleştirdiğimiz robotumuzun sahada güvenilir yardımcı ekipman olarak kullanılabileceğini 
düşünüyoruz.   
9. Riskler
 Gövde yapım aşamasında çok fazla revizyona gitmek gövdeye zarar verebileceği için 
tasarım aşamasında aracın karşılaşacağı her türlü zorluk tasarım ve üretim aşamasında düşü-
nüldü ve kullanılacağı coğrafyaya uygun olması istendi. Araç zorlu çalışma koşullarında kul-
lanımı düşünüldüğünden yüksek dayanıma sahip malzeme, sağlam gövdeye, güçlü motorlara 
yeterli büyüklükte rollerlara sahiptir. Denge açısından tekerlekler arasındaki mesafeye dikkat 
edildi. Projede kullanılacak tüm motorların zorlanma akımına dikkat edildi ve buna uygun bir 
kaynaktan beslenmesi sağlandı. Ancak titreşim, toz ve sıvı teması gibi zorlu koşullar için gövde 
üzerinde iyileştirmeler ve yalıtım yapılması gereklidir.
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya prob-
lemle ilgili tecrübesi

Doğa SÖZEN Takım Lideri-Koordinas-
yon-Görsel operatör

Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu

Sistem kontrolü, gö-
rüntü ve test sürecin-
de çalışmıştır.

Doruk SÖZEN Teknik sorumlu- Robot 
yönlendirme operatörü

Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu

Sistem kurulumu, 
yazılım ve test süre-
cinde çalışmıştır.


