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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu olmak üzere 3 adet fay 

hattı bulunmaktadır. Ülkemiz 3.jeolojik zamanda(Tersiyer) oluşmuş ve hala oluşumu 

devam etmektedir. Oluşumu devam ederken de depremler meydana gelmektedir. Uzun 

zamandır beklenen Büyük Marmara Depreminin de tehlikeli olacağı uzmanlar 

tarafından söylenmektedir. Bu şartlar altında yaklaşmakta olan depreme ve afetlere 

karşı hazırlıklı olunması zaruri bir ihtiyaçtır. Afetlerdeki en önemli etkenlerden bir 

tanesi zamandır ve zamanın verimli kullanılması gerekir. Tasarladığımız örümcek 

robotumuzun ana bileşeni Raspberry Pi’dir. Raspberry Pi gece görüş kamerasından 

kare kare görüntü alıp bu görüntüleri ve gps ile alınan verileri personele iletebilmek 

için Raspberry Pi’nin wifi kartı kullanılacaktır. Bu projedeki ana amacımız 

afetzedenin bulunma süresini minimuma indirerek can kayıplarının olabildiğince az 

olmasını sağlamaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Türkiye bir deprem kuşağı ülkesidir. Bu yüzden yılda ortalama 20 ila 25 bin deprem 

meydana gelmektedir [1]. Bu depremlerin çok azı gerçek anlamda yıkıcı potansiyelde 

olsa da başta yeni meydana gelmiş İzmir depremi ve gelecekte gelmesi beklenen 

büyük Marmara depremi gibi onlarca deprem ülkemiz için tehlikelidir. Türkiye’de 

birçok bina hiçbir deprem standardını karşılamamaktadır. Bu yüzden büyük ölçekli 

depremlerde birçok ev zarar görmekte veya yıkılmaktadır. Bunun sonucunda yüzlerce 

kişi hayatını kaybetmektedir. Afetzedelerin birçoğuna ulaşabilmek en iyi ihtimalle 

saatler almaktadır. Bunun nedeni ise afetzedenin yerini tam olarak tespit edememekten 

veya sağlıklı bir iletişim kurulamamasından meydana gelmektedir. Arama/kurtarma 

personelleri afetzedenin yerini bulmakta güçlük çekmektedir. Bu güçlüğü ortadan 

kaldırmanın iki yolu vardır. Enkazın altına girmek veya enkazın içinden görüntü 

sağlayabilecek bir araç göndermektir. Arama/kurtarma ekipleri bir afetzedenin yerini 

tespit etmek için oldukça zaman ve güç harcamaktadır. Harcanan güç ve geçen zaman 

yüzünden ölüm oranı her geçen dakika daha fazla artmaktadır. Genel olarak kurtarma 

çalışmalarında arama/kurtarma ekiplerimiz; ışık, ses, özel eğitilmiş köpekler ve 

enkazın içine girmek gibi onlarca farklı yöntem kullanmaktadır fakat bu yöntemler 

yeterince işe yaramamaktadır. Bunların hepsi onlarca kişinin ortak çalışması ile ancak 

işe yarayacak tekniklerdir. Büyük ölçekli bir depremde binlerce ev bir anda tamamen 

çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir ve bu depremlerde çalışacak arama/kurtarma 

personel sayısının ne kadar yeterli olduğu bilinmemektedir. 

 

3. Çözüm  

Özellikle ülkemizde deprem konularında bu kadar yenilikçi bir yaklaşım olmamasını 

önümüze çıkardığı sorunların başlıca çözümü olacağına inandığımız örümcek robot 

projemizin asıl amacı arama/kurtarma ekiplerine hızlı şekilde enkazın içinden bilgi 

aktarımı yapmasıdır. Örümcek robotumuz hem hafif gövdesi ve güçlü motorları ile 

harekette zorlanmayacak hem de üzerinde taşıdığı kamera ile görüntü alıp bu 

görüntüyü bize aktarırken aynı zamanda görüntünün alındığı konumu anlık olarak 

tarafımıza ulaştıracaktır. Ayrıca paletli sistem sayesinde zorlu engelleri kolaylıkla 
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aşabilecektir. Bu olayları olası bir deprem durumunda düşündüğümüzde enkaz 

bölgesinde çalışacak olan robotumuzun bölgedeki personellere görüntü ve konum 

bilgisi vererek yukarıda açıkladığımız problem/sorunu büyük ölçüde çözebileceğimizi 

düşünüyoruz. 

 

4. Yöntem 

Ön değerlendirme raporundaki yöntemin tam olarak uygun bulmadığımızdan 

değiştirme kararı aldık değiştirilen özellikler;  

1) Ön değerlendirme rapor aşamasını geçtikten sonra hakem heyetinin 

değerlendirmesinde önüne çıkan engelleri aşması için bir çözüm bulunması yönünde 

öneride bulunulmuştu. Biz de bunun için robotumuza 4 bacağın yanında ayrıca bir 

palet sistemi ekleme kararı aldık.  

2) İletişimi RF alıcı verici kiti ile sağlamayı planlıyorduk ama kapsama alanı ve 

iletişim hızı yetmeyeceğinden Wi-Fi teknolojisine geçme kararı aldık. 

3) Kamera olarak ilk başta OV7670 kullanmayı planlıyorduk ancak sonrasında daha 

verimli çalışmak ve enkaz altından daha net görüntüler alabilmek için gece görüş 

özelliği olan kamera kullanma kararı aldık. 

4) Yeryüzünde kontrolü ve yer altından konum bilgisi elde etmek için bir Arduino 

Uno ve GPS verilerini göstermek için ise LCD ekran kullanacağız demiştik ancak 

iletişim için Wi-Fi teknolojisi kullanmaya karar verdiğimizden dolayı konum bilgisini 

de yalnızca Wi-Fi destekli cihaz ile yönetebileceğimiz için Arduino’dan vazgeçtik ve 

GPS verisini de Raspberry Pi ile karşılamaya karar verdik. Raspberry Pi’ye geçme 

sebeplerimizden bir tanesi de Arduino’nun ram boyutunun yetmeme riski ile birlikte 

Raspberry Pi’nin yeni modelleri için kolay yükseltme imkanı vermesidir. 

Mekanik anlamda örümcek robot projemiz 4 bacaktan oluşacak ve her bacakta 

bulunan 3 servo motor bulunacaktır. Ayrıca robotumuz zorlu engelleri aşması için de 

palet sistemine sahip olacaktır. Toplamda ise 12 servo motordan oluşacak bir mekanik 

aksama sahip olacaktır.  

 
 

Şekil1: Servo Motor mg996r Görünümü. 

Robotumuzun üstünde enkazın altına girdiğinde görüş sağlamak için bir adet kamera 

ve konum tespiti yapmak içinse bir adet GPS modülü bulunacaktır.  

 

 
Şekil2: GPS Modülü görünüm 
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Raspberry Pi Linux işletim sistemine ve arm tabanlı bir mimariye sahip olduğu için en 

uygun yazılım diline Python olarak karar verdik. 

 

 
                                                         Şekil3: Raspberry Pi Görseli 

Motorların çalıştırılması için Raspberry Pi kullanılacaktır, konum bilgisi ve kamera 

görüntüsü gibi verilerin tarafımıza ulaşması ve robotun uzaktan kontrolü için 

Raspberrynin üzerindeki Wi-Fi kartını AccessPoint modunda çalıştıracağız böylece 

internet bağlantısı olmadan TCP protokolü ile iletişim kurabileceğiz. 

Konum bilgisi, kamera görüntüsü ve robotun kontrolü sağlayabilmek için 

masaüstü/mobil uygulama ile TCP protokolü aracılığı ile istekleri göndereceğiz. 

Robotumuzu enkaz altında en rahat hareketi yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Minimal yapıda tasarlanan örümcek robotumuz kazazedeyi kurtarmaya ve verimli 

şekilde bilgi aktarımı yapmaya programlanmış durumdadır. Robotumuz devrildiği 

zaman ilk konumunu tekrar almasına olanak tanıyan yapıda tasarlanmıştır. İlk olarak 

teknik çizimi yapılan örümcek robotumuz daha sonra SolidWorks programı üzerinde 

taslağa dönüştürülmüştür.  

                         
   Şekil5:Robot Tasarımının Üst görünümü         Şekil4: Robot Tasarımı                

 

 

Tasarım tamamlandıktan sonra malzeme belirleme işlemine geçilmiş olup tüm gerekli 

malzemeler temin edilmiştir. Bu malzemelerin uyum içinde çalışabilmesi için test 

aşamalarına geçilmiştir. Test aşamaları devam ederken diğer yandan da 3D yazıcıda 

gövde parçalarımızın baskısı başlamıştır. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra montaj 

aşamasına geçilip son olarak kalibrasyon işlemleriyle proje sonlanacaktır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mojdehi ve ark. (2011) belirli yüzeylerde böceklerin yürüme tarzını taklit etmek için 

robot geliştirmek istemişlerdir. Trigonometrik ilişkilerle birlikte bacaktaki belirlenmiş 

noktaları kullanarak; açı, açısal hız, açısal ivme, gibi parametreler MATLAB 

SIMULINK ortamında incelenerek mekanizma modeli oluşturmuşlardır. Kütle ve 

atalet momenti gibi sonuçlar göz önünde bulundurularak bacakların çapraz şekilde 

giden yolu üretmek için tork miktarı elde edilip bir sonraki robotik sistemlere model 

konusunda yardımcı olunmuştur [2].  

Rogers (2008) Incy Wincy Hexapod adlı robotu deprem veya mayın tarlası gibi riskli 

alanlarda kullanmak için tasarlamak istemişlerdir. Programlanabilir gelişmiş zeka ve 

simüle edilmiş yörüngeleri görsel olarak kontrol etmek ile birlikte yüksek performanslı 

görüntü işleme algoritmaları kullanılarak nesneleri gözlemleyebilmek için akıllı bir 

kamera ve mesafe ölçüm sensörü kullanılmaktadır [3].  

Daha önce yapılan çalışmalardan da gördüğümiz gibi afetlerde kullanılmak üzere 

tasarlanan örümcek robotlarda mesafe ölçüm sensörü ve kamera ile çalışılmıştır. Bizim 

yenilikçi ve özgün tarafımız ise kamera ile görüntü alınmasının yanında görüntünün 

alındığı konum bilgisini de almak için bir GPS modül de kullanıyor olmamızdır. 

Bunlara ek olarak da robotumuzun yapabileceklerinin hepsini sadece Raspberry Pi ile 

gerçekleştiriyor olmamız da yenilikçi ve özgün tarafımıza örnek gösterilebilir. Sadece 

Raspberry Pi kullandığımızda ise hem birden çok kart kullanarak haberleşmede sıkıntı 

olduğunda tüm eylemlerin gitmesini engelleyebileceğiz hem de test aşamalarında veya 

Raspberry Pi’den daha yetenekli bir mini bilgisayar çıkması durumunda bu bilgisayara 

projenin geçişini kolaylaştıracağız. 

 Projemizin en çok kullanılacağını düşündüğümüz afet türü depremlerdir ve ülkemizde 

yaşanan son depremlere baktığımızda böyle bir teknoloji kullanılmamıştır. Bu da 

projemizin yerli ve milli imkanlarla yapılıp ülkemizde ilk kez afetlerde kullanılmasına 

olanak sağlayacaktır ve zamanı minimum indirgeyerek can kayıplarını önleyecektir. 

Yerli ve milli imkanlarla yapılıp ilk kez kullanılıp zamandan tasarruf sağlaması yerli 

ve milli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlardır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje, temini kolay ve ucuz parçalardan oluşmaktadır. Geliştirilen yazılımda ise açık 

kaynak kodlu programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmaktadır. Böylece hem 

donanım hem de yazılım açısından kaynak sıkıntısı yaşanmayacaktır. Mekanik olarak 

az parçadan oluşması seri üretim için ayrıca kolaylık sağlayacaktır. Ürünün ticari 

potansiyeli vardır ve ticari başarısında kullanıcı açısından risk görülmemektedir. 

İnsanların sağlığı maliyetten daha önemlidir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

ÜRÜN ADI  ADET FİYAT(₺) 

2300mAh 7.4V Lipo Pil  1 190.00 

GSM GPS GPRS Anten  1 9.44 

Gps Anteni SMA-C Harici Anten  1 34.90 

GPS Modülü Uçuş Kontrol Sistemi 

HY-NEO6MV2  

2 73.58 

HC-05 Arduino Bluetooth Modülü  1 35.00 

Erkek-Dişi Jumper Kablo 40’lı 

20cm  

2 7.28 

Erkek-Erkek Jumper Kablo 40’lı 

15cm  

  

3 14.16 

SIM900 GMS/GPRS Geliştirme 

Modülü  

1 223.26 

Raspberry Pi 4 -  Model B  1 672.01 

Raspberry Pi IR Gece Görüş 

Kamera Modülü  

1 200.76 

PBS26 16mm Push Buton – Siyah 

IC-180  

3 5.49 

9V Pil Yuvası - Jack Çıkışlı  3 17.70 

11,1V Lipo Batarya 2250mAh 35C 

– 3s  

1 217.06 

MG996R Metal Dişli Servo Motor  15 371.52 

Alkalin 9V Pil  3 69.99 

TOPLAM 39 2142.15 

                                            Tablo 1: Proje Malzemeleri ve Fiyatları 

 

Projemizin tahmini bütçesi yukarıda belirttiğimiz gibidir. İlerleyen süreçte elde 

olmayan nedenlerden dolayı bazı malzemeler zarar görerek özelliğini yitirebilir. Bu 

durumda da proje bütçesi artabilir. Projemizin en az maliyetle hayata geçirilmesi için 

gövde parçaları 3 boyutlu yazıcı ile basılmaktadır. Bu durum da büyük bir tasarruf 

sağlamaktadır. Tasarım belirlendikten sonra Arduino, RF modülleri ve diğer 

malzemelerin temini sağlanmıştır. Gerekli test aşamalarından sonra Arduino ve RF 

modülü ile çalışmanın verimli olmadığı anlaşılmış olup 25 Mayıs tarihinde Raspberry 

Pi için temin çalışmaları başlamıştır. Kamera olarak OV7670 modeli kullanılacaktı 

ancak hem Raspberry Pi’ye geçtiğimizden hem de daha net görüntü almak ve daha 

verimli çalışma sağlanması adına gece görüşlü kamera kullanılması kararı aldık. Gece 

görüşlü kameranın temin çalışmalarına da 26 Mayıs tarihinde başlanmıştır. Piyasa 

araştırması yaptığımızda sadece Raspberry Pi ile çalışan ve enkaz altında çalışabilen 

bir model olmadığından dolayı karşılaştırma yapacak bir model ile karşılaşmadık. 
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                                              Şekil 6: Proje zaman grafiği 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin asıl hedef kitlesi afet zamanında örgütlenen sivil kuruluşlar ve devlet 

tarafından kurulan afet yardım kuruluşlarıdır. Bu hedef kitleyi belirlememizin en 

başlıca amacı ise robotumuzun belli başlı doğa olaylarında öncü bir yapıya sahip 

olmasıdır ve bu doğa olaylarının başında depremler, çığ ve heyelanlar gelmektedir. 

Bundan dolayı da projemizin hedef kitlesi AFAD(Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı), UMKE(Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve AKUT(Arama Kurtarma 

Derneği)’tur. 

 

9. Riskler 

Robotumuzun yerin altında arama/kurtarma personellerimizle kapsama alanı dışına 

çıktığından dolayı iletişimi kesilebilir bu sorun için bir gsm modülü kullanıp mobil 

internet ile kesintisiz bir iletişim kurarak bu sorun giderilebilir(Risk 1). Kameranın 

önü toz ile kaplanıp görüntü alımı kesilebilir. Bu sorunun çözümü ise kamera için 

koruma sağlayacak bir parça tasarımı yapılıp 3 boyutlu yazıcı ile baskı alınarak 

gerçekleştirebilir(Risk 2). Prototip çalışmaları sırasında bazı malzemeler zarar görerek 

özelliğini yitirebilir. Yeni malzeme temini ile bu sorun rahatlıkla çözülebilir(Risk 3). 

 

 
 

10. Kaynaklar  

[1].https://www.ntv.com.tr/turkiye/prof-inan-ulkemizde-yilda-24-binden-fazla-

deprem-

oluyor,v7gEg4Q3x0OHmJN5p1oSWw#:~:text=İnan%3A%20Ülkemizde%20yılda%2

024%20binden%20fazla%20deprem%20oluyor,-Jeoloji%20Profesörü%20Selim 

[2].Rezaei Mojdehi, A., Alitavoli, M., Darvizeh, A., Rajabi, H., Larijani, H. 

“Modeling and Simulation of Spider’s Walking”, International Journal of Desing and 

Nature and Ecodynamics, 6, 2011,  pp. 83-96 

[3].  Rogers, D. “Incy Wincy Spider”, Engineering, 249, 2008, pp.42-47 

 
 

Risk 1 

Risk 2 

Risk 3 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/prof-inan-ulkemizde-yilda-24-binden-fazla-deprem-oluyor,v7gEg4Q3x0OHmJN5p1oSWw#:~:text=İnan%3A%20Ülkemizde%20yılda%2024%20binden%20fazla%20deprem%20oluyor,-Jeoloji%20Profesörü%20Selim
https://www.ntv.com.tr/turkiye/prof-inan-ulkemizde-yilda-24-binden-fazla-deprem-oluyor,v7gEg4Q3x0OHmJN5p1oSWw#:~:text=İnan%3A%20Ülkemizde%20yılda%2024%20binden%20fazla%20deprem%20oluyor,-Jeoloji%20Profesörü%20Selim
https://www.ntv.com.tr/turkiye/prof-inan-ulkemizde-yilda-24-binden-fazla-deprem-oluyor,v7gEg4Q3x0OHmJN5p1oSWw#:~:text=İnan%3A%20Ülkemizde%20yılda%2024%20binden%20fazla%20deprem%20oluyor,-Jeoloji%20Profesörü%20Selim
https://www.ntv.com.tr/turkiye/prof-inan-ulkemizde-yilda-24-binden-fazla-deprem-oluyor,v7gEg4Q3x0OHmJN5p1oSWw#:~:text=İnan%3A%20Ülkemizde%20yılda%2024%20binden%20fazla%20deprem%20oluyor,-Jeoloji%20Profesörü%20Selim

