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2. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

İnsanoğlunun büyük afetler karşısındaki çaresizliği ve bu afetlere karşı alabileceği sınırlı 

tedbirler bellidir. Afet sonrası can kayıplarını ve yaralanmaları tüm zorluklara rağmen en aza 

indirmek mümkündür. Özellikle deprem, sel, fırtına, çığ ve maden ocaklarında kurtarma 

operasyonları güçlükle yürütülmektedir. Bu kurtarma operasyonlarında yaralıların veya 

hayatını kaybetmiş kişilerin ilgili güvenli noktalara taşınması büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca mahsur kalmış kişilerin kurtarılıncaya kadar su, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarının 

karşılanması gerekmektedir. Bu durumları dikkate alarak sorunların giderilmesi için hem 

yaralıların taşınması hem de lojistik faaliyetler için kara ve suda etkin gidebilecek olan bir 

arama kurtarma robotuna ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan kontrollü, yukarıda bahsettiğimiz 

nitelikte ve fonksiyonel birçok özellik barındıran çekirdek prototip 1:3 oranında ELÇİ TANK 

V1 arama ve kurtarma robotu tasarlanmıştır. ELÇİ TANK V1 yaralı ya da hayatını kaybetmiş 

kişilerin naklinin görseli Şekil 1(a) da verilmiştir.  Sedye olarak kullanıldığı  gibi, temel 

ihtiyaçların  aktarılması ve kurtarma ekipmanlarının nakli içinde kullanılabilecek paletli bir 

robottur. Prototip tasarımımız paletli olmasının yanında Şekil 5. (b) de tekerlekli olarak da 

kullanılabilir. Modüler basit bir sökme işlemi ile ister paletli ister tekerlekli değişimi 

yapılabilir. Tekerlekli kullanımı enerji verimliliğinin yanında robota hız kazandıracaktır. 

ELÇİ TANK V1 aynı zamanda yüzebileceğinden, karadan suya ya da sudan karaya 

geçişlerinde sorun yaşamayacaktır. Ayrıca kurtarma ekibinin hayatını tehlikeye atmadan veya 

optimum ekip sayısı ile kurtarmayı gerçekleştirebilecektir. ELÇİ TANK V1 özellilikle karada 

hareketinin etkin olabilmesi için dinamik yasalarına göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple paletlerinin Şekil 2(b).  görüldüğü üzere zeminin şeklini almaktadır.  Ek olarak 

paletler kendi aralarında zeminin yükselti değişkenlerinde bağımsız olarak paletler birebirine 

paralel olarak bağımsız olarak 45 derecelik açıya kadar Şekil 1(b)  de verilen görselle sağ 

veya soldan açılar oluşturabilmektedir.   ELÇİ TANK V1 zemin veya suda bulunan kum, 

çakıl, odun vb. palet sisteminin çalışmasını engelleneceğini düşündüğümüzden, bu objelerin 

girişini durduran Siper ismini verdiğimiz Şekil 2.  yapısı da bulunmaktadır. Tankın yerden 

yükselme veya alçalma özelliği de bulunmaktadır. Gerektiğinde mekaniksel olarak yerden 

yükseldiğinde eni azalacaktır. Bu özelliğini kullanarak su içersinde paletlerini yukarı alarak,  

içinde bulunan hava boşlukları sayesinde alabora olmasını da engelleyecektir.  

Bu projeyle karlı bölgelerde, depremden sonra hasarlı binalarda, merdiven çıkış ve 

inişlerinde, sel baskınlarında, maden ocaklarında, yaralı tahliyesinin yapılmasının yanında 

lojistik destek ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşımı amacı ile de kullanılabilecektir. 

Tank uzaktan RF(Radyo frekans) kontrollüdür. Tankın diğer fonksiyonel özellikleri 

arasında iki vites seçeneği ve hız kontrol yazılımı bulunmaktadır. RF alıcı ile birlikte ardunio 

mega tarafından kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca tank çıkış durumlarında devreye otonom 

girerek geriye kaçmayı engelleyecek sistemi mevcuttur. İçerisinde bulunan MPU6050 

sensörünün ardunio nanoya bildireceği çıkış eğiminin olduğu durumlarda sivri bir mekanizma 

ile toprak zemine saplanarak geriye kaçmayı engelleyecektir. Tanka ekibin yardımı ile çekme 

desteği yapılabilecektir. 

ELÇİ TANK V1 3d tasarımı auto desing 123d programı ile yapılmıştır. Tank gerekli 

motorların yerleştirilmesinden sonra ana şase çelik metalinden olup dış kabuk, palet ve diğer 

parçalar üç boyutlu yazıcıdan alınacak parçalarla ABS yada PLA malzemelerinden 

yapılacaktır. Ana şase kaynak ve montaj kendi atölyemizde yapılacaktır.   
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Şekil 1. ELÇİ TANK V1 üzerinde yaralı naklinin görseli (a),Tank paletlerinin birbirine paralel olarak  

bağımsız 45 derecelik açıya kadar bağımsız açılması (b) 

 

3. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Gelişen teknoloji ile birlikte duyulan ihtiyaçlar gereği yakın gelecekte birçok alanda 

faaliyetlerin insansız ve otonom olarak gerçekleşeceği oldukça aşikar bir durumdur. Birçok 

alanda olacağı gibi afetlerde arama ve kurtarma operasyonları otonom olacaktır. İlk aşama 

uzaktan kontrollü kara veya suda etkin gidebilme özelliği ile sonraki aşamada yazılımı 

geliştirilerek tam otonom hale getirilmelidir. Yazılım sistemin sıfıra yakın hata ile 

çalışmasının yanında mekaniğinin de yazılım ile uyumlu olması gerekmektedir. Öncelikle 

arama kurtarmanın etkin yapılabileceği robotların tasarlanması ve yapılması gerekir. Arama 

kurtarma dar alanlarda olabileceği için en ya da boy uzunluğunu değiştirebilen robotlar 

olmalıdır. Robotlar zemini en iyi kavrayacak şekilde pozisyon alabilmelidir. Yani hareket 

halindeki her sistemin fiziğin dinamik yasaları ile entegre olması gerekir. Bu uyum 

sağlanmadığında ya da limiti aştığında hareket sürdürülür olmaktan çıkar.  Özetle durumu 

günlük hayata uyarlarsak ördek ve tavuğun birer yazılımlı robot olduğunu ve elimizde çok iyi 

bir uçan ördek yazılımı olduğunu düşünelim. Bu yazılımı istediğimiz tüm tavuklara 

yüklediğimizde yazılım maalesef  ördeğin yaptığı işlevleri yerine getiremeyecektir. Ördekte 

bulunan tüm fiziksel ve dinamik yasalarının temellerini tavuklara aktardığımızda başarılı 

olabiliriz.  Bu sebeple karada hareket eden bir arama kurtarma robotunun da fiziksel ve 

dinamik yasalarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Şekil 2. de ayağımızı bir palet gibi 

düşündüğümüzde zemine en iyi nasıl kavrıyor ve zemine tutunuyorsak ELÇİ TANK V1 de 

aynı şekilde tutunmuştur.  Diğer bir durum da kurtarma ekibinin hayatını tehlikeye 

atılmamasıdır. Sistem uzaktan kontrol ederek bu tehlike ortadan kaldırılacaktır. 

 

4. Çözüm 

Canlı yapılardan insan yapısı makinelere kadar tüm sistemler doğal deviniminde fiziğin 

dinamik yasalarına göre en uygun şekilde hareket etmektedir. Bu uyumu hareket halinde iken 

sağlayamayan nesneler sürdürülebilir hareket mekanizmalarını uzun süre koruyamazlar. İnsan 
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hayatlarının kurtarılması afet ya da kaza bölgesinden bir an önce kazazedelerin hızlı bir 

şekilde kurtarılmasının önem arz ettiği bilindiktir. Bu sebeple zemine hızlı adapte olan ve 

kaza alanında seri ilerleyen bir robot tasarlanmalıdır.  ELÇİ TANK V1 paletleriyle zemine en 

fazla teması hızlı bir şekilde ve bu esnada palet gergisini bozmaması Şekil 2. olduğu gibi 

hedeflenmiştir. TANK V1 yazılım ve mekanik tasarımı zeminin tüm noktalarını kavramaya 

yöneliktir. 

 

Ayrıca paletlerin tasarımı ile Şekil 3(a).  ve  Şekil 3(b).  görüldüğü gibi zeminde 

yükselti farkı olsa dahi karada maksimum zemin teması sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. 

Ayrıca mekanik tasarım gereği çıkışlarda ağırlığını yükselti farkı fazla olan palet üzerine 

aktaracaktır. Yani kısmi olarak robot tankta insanların yükselti çıkma özellikleri taklit 

edilmiştir. Üzerine bastığımız basamağa daha fazla basınç uyguladığımızı düşünerek 

yükseltinin arttığı palete Şekil 3(a) da sağ palete daha fazla basınç uygulanır. Buda kara da 

daha etkin gitme kabiliyetini arttıracaktır. 

 

ELÇİ TANK V1 suda yüzebilme özelliğinin yanında Şekil 4(a).  ve  Şekil 4(b). de 

verildiği gibi yerden yükselme ve alçalma özelliği ile de en veya boy uzunluğunu ihtiyaca 

binaen değiştirebilmektedir. Bu özelliği sayesinde gövdenin zemine oturacağı engellerden 

kurtulacaktır. Bu özelliğini su içerisinde kullanarak paletlerinde bulunan hava boşlukları 

sayesinde alabora olmayı zorlaştıracaktır. 

  

 

Şekil 2. ELÇİ TANK V1 in zemini maksimum düzeyde kavraması 

  
Şekil 3. ELÇİ TANK V1 yükselti farklarındaki pozisyon alması (a). Tankın düşük yükseltide 

pozisyon alması(b) 
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Şekil 4. ELÇİ TANK V1 yere alçalması (a). Tankın yükselerek eninin azalması(b) 

 

5. Yöntem 

ELÇİ TANK V1 Çekirdek prototip ebatlarında boyu:85cm eni:65cm yüksekliği:30cm 

olarak tasarlanmıştır. Araç metal ve 3d printerdan alınan PLA çıktılarının entegrasyonu ile 

üretilecektir. Araç tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Büyük ebatlarda yapıldığında 

Hybrit olmakla birlikte fosil yakıtla da çalışabilir.  

Hareket motorları: Paletleri  hareket ettiren motorlar 37mm çapında redüktörlü DC 

motorlardır. Motorlarda ayrıca tork anahtarı bulunmaktadır. Bunun sebebi paletlerin hareketi 

esnasında aşırı yük bindiğinde tork anahtarı devreye girerek hem motoru hem de sürücüsünün 

yanmasını önlemeye yöneliktir.  ELÇİ TANK V1 uzaktan kontrollü olup tahrik gücünü 

BTS7960B DC motor sürücüleri kullanılarak sağlayacaktır.  

Şase: Temel hedef arama kurtarma esnasında rampa tırmanma ve engel aşma kabiliyeti 

yüksek olduğundan tüm sistemin ağırlık merkezi ön taraftadır. Tank zemin 

konumlandırmasını mekaniksel tasarımı gereği sağlayacaktır. 

Paletler: Paletlerin ana kirişi çelik malzemeden olup motor tutucu, palet tekerleri, palet 

dişleri 3D printerdan alınmış PLA malzemesidir. Palet dişleri 180 cm lik triger kayış üzerine 

vidalama yöntemi ile yerleştirilip tahrik bu kayış vasıtası ile yapılacaktır. Her bir palette 

altışar adet süspansiyon sistemi bulunmaktadır. Ayrıca ana şasede sarsıntıyı daha da azaltacak 

ek iki adet süspansiyon sistemi bulunacaktır. Bu sistemle zeminde maksimum tutuş 

sağlamanın yanında paletlerde gevşeme ya da çok gerilme olmayacaktır. Bu yöntemi 

süspansiyonlar esnediğinde palet genişleyerek ya da daralmayla sağlayacaktır. Bu neticeye 

birçok geometrik hesaplama ile gelinmiştir. Böylelikle yaralı, lojistik yardım  ve ekipmanların 

sarsılmadan ulaşımı da sağlanır. Zeminin yükselti farklarında oluşan durumlarda, paletlerde 

bağımsız farklı açılarda konumlanma özelliğiyle zeminle temas yine maksimum seviyede 

sağlanır. 

Siper: Ayrıca taş, kum vb. materyallerin paletlerin çalışmasını engellememesi amacıyla 

paletlerde siper bulunmaktadır. Siperler zemin şeklini paletlerle birlikte alabilir. Siperler 

tasarımı gereği akordiyonsu yapısıyla palet tekerleklerinin mesafesinin uzayıp kısalması ile 

birlikte uzayıp kısalabilir. Amaç palet hangi konumda olursa olsun paleti içini zeminden 5cm 

yüksekliğe kadar içersine yabancı materyallerin kaçmasını engellemektir. Bu yükseklik 

arttırılabilir. Bu sistem siperde bulunan palete perçinlenmiş ek teker sistemiyle sağlanmıştır.   
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Yerden Alçalıp Yükselme: ELÇİ TANK V1 redüktörlü aynı zamanda  vida milli motor 

sayesinde yerden yükselip alçalama özelliğine de sahip olacaktır. Bu durum mekaniksel 

özelliği sayesinde yüksekliği artan aracın eni azalacaktır. Böylelikle şartların değiştiği ve 

gerektiği durumlarda operatörün aracı konumlandırması hedeflenmiştir. ELÇİ TANK V1 

temel hedeflerden biri olan çıkış eğiminin fazla olduğu durumlarda aracın geriye kaçmasını 

önlemektir. Bunun için paletlerde bulunan sivri mekanizma devreye girecektir. İçersinde 

bulunan Gyro(Mpu6050) sensör sayesinde çıkış eğimin 30 dereceden fazla olduğu arazide 

mikroişlemciye gönderdiği komutla, servo motorlar yardımıyla sistemi serbest bırakır. 30 

derecenin azaldığı eğimlerde servo motor tekrar sistemi kaldırır.  

Yüzebilme: Robot araç yüzebilecektir. Şekil 5.(a). Tasarımı gemi tasarımları ile benzerdir. 

Tüm izolasyon hesaplamaları ve su üzerinde kalabilmesi için hacim hesaplamaları yapılmıştır. 

Hareket için su motorları eklenebilineceği gibi palet tasarımı yüzgece benzediğinden 

paletlerini kullanarak  su üzerinde manevra yapabilecektir. Paletlerinde bulunan hava 

boşlukları alabora olmasına da engel olacaktır.  

Yazılım: Haberleşme RF kontrollüdür. Sisteme ek olarak diğer opsiyonel özelliklerin 

çalışabilmesi için mikro işlemciye sinyallerin  analog okutmak sureti ile potansiyometrelere 

servo motorlar bağlanmıştır. 

 

  
Şekil 5. ELÇİ TANK V1 yüzebilmesi (a), Tankın modüler olarak tekerleğinde 

takılabilmesi(b) 

 

6. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

ELÇİ TANk V1’e benzer çalışmalar bulunmaktadır. Piyasada Boğaç isimli, yerli firma 

tarafından üretilen sedye robot bulunmaktadır. Boğaç tekerlekli bir robottur. ELÇİ TANK V1 

ise daha küçük ebatlarda olup eni ve boy uzunluğunu değiştirebileceği için  dar alanlarda daha 

etkin kullanılabilir. Diğer üstün özelliği  ise zemini maksimum kavrayabilmesi için 

paletlerinin farklı açıda pozisyon alabilmesidir. Bu durum  zeminde meydana gelecek olan 

seviye farklarında tutunma gücünü arttırmaya yöneliktir.  Ayrıca palet siperleri yenilikçi 

yönlerinden biridir. Palet mekanizmasına girecek olan materyallerin, robotun hareket 

kabiliyetini engellememesi hedeflenmiştir.  Özellikle palet tasarımı tamamen özgündür. Uzun 

suren uğraşlar sonucu son şeklini almıştır. Tasarımda ayrıca ELÇİ TANK V1’in rampa 

çıkışlarında geriye kaymamayı önleyecek sistemleri olacaktır. 
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7. Uygulanabilirlik 

Projenin ticarileşmesi noktasında herhangi bir sorun yoktur ve birçok resmi kurum veya 

özel kuruluşlar tarafınca kullanılabileceğini düşünmekteyim. 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyeti Tablo 1.’de verilmiştir.  Parça listesinin tamamı listede yoktur. 

Tablo 1. verilen tahmini maliyet  toplam maliyetin bir kısmıdır. Gerçek maliyeti daha 

yüksektir. Parçaların bir kısmı tarafımca karşılanacaktır. Çekirdek prototipin diğer parçaları 

ile birlikte toplam tahmini maliyeti 20 000TL dir. 

Tablo 1. Tahmini maliyet tablosu 

Proje zaman planlaması Tablo 2. de verilmiştir. Harcamalar sponsor, TEKNOFEST 

ödenekleri ve kendimiz tarafından karşılanacaktır.  Bu sebeple harcamalar tüm zamana 

yayılmıştır. 

 

 

 

 

Malzeme Adı Kullanacak Yer Ölçü Miktar Br Fiyatı (TL) Toplam 

Akülü Vidalama 
Palet tahrik motoru ve tork 
anahtarı olarak kullanılacak 

adet 2 1400 2800 

Triger kayış Paletlerde kullanılacak adet 4 200 800 

PLA filament Paletlerde ve dış kabuk adet 5 220 1100 

Fileksi (Esnek) filament Paletlerde kullanılacak adet 2 220 440 

Ardunio Mega2560 Kontrol sistemi  adet 1 440 440 

Servo motor MG995 vites geçişleri adet 2 80 160 

Li-lon batarya Hareket ve kontrolu adet 12 50 600 

Minyatür rulman 605ZZ Tank tekerlerinde adet 48 10 480 

Silikon lastik levha Tank paletlerinde ve izalosyonda adet 1 600 600 

Saplama vidaları 
palet sistemlerinin moment 
noktalarında 

adet 12 15 180 

Epoksi reçine Su izalosyonunda Gr 1500 375 375 

Çam Elyaf Dış kabuk perçinlemede metrekare 1 75 75 

Çelik profil Tank ana gövdede adet 2 90 180 

Toplam tahmini maliyet 8230 
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Tablo 2. Proje zaman planlaması 

YAPILACAK İŞLEM ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1 Yarışma şartnamesinin incelenmesi ve ekip kurulumu                                           

2 İhtiyaç duyulan sistemlerin araştırılması                                           

3 Sponsor görüşmeleri                                           

4 Başvuru yapılması                                           

5 Mekanik tasarımın yapılması                                           

6 Elektronik tasarımın yapılması                                           

7 Yazılımın tamamlanması                                           

8 İlk prototibin oluşturulması                                           

9 Prototip testlerin yapılması                                           

10 Çeşitli test sahalarının yapılması                                           

11 Testler sonucu aracın eksiklerinin ortaya çıkartılması                                           

12 Proje detay raporu                                           

13 Kazanılan maddi destek sonucu yapılacak ikinci harcama                                           

14 Son ürün testleri                                            

15 Yarışma                                            

                       

  
  Adımlar 

 
  Harcamalar 

 
  Sponsorluk 

        

 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Başta AFAD olmak üzere milli savunmada (Yaralı asker ve mühimmat nakli) sağlık 

kurumlarında (Karlı zeminde ya da kırsal alanda, hasta naklinin zor olduğu durumlarda), 

resmi ya da özel maden ocakları (Madenlerde iş kazası, afet durumlarında) tarımsal 

faaliyetlerde (Bahçe içinde ekipman ve ürün taşınmasında) olmak üzere lojistik malzeme 

teminine ihtiyaç duyan, kara ve su engellerinin aşılmasının zor olduğu birçok alanda 

kullanılabilir.  

 

10. Riskler 

ELÇİ TANK V1’in çalışmasında ve görev icrasında karşılaşılabilecek birtakım olası riskler 

mevcuttur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Sıralanan riskler tanımlı oldukları harf ile olasılık- 

etki matrisinde değerlendirilmiştir. 

a) Yüzer araçların en büyük problemleri izalosyondur. Mekanik aksamı fazla olan araçların su 

sızdırmasıdır. Tank kurtarma esansında darbe alıp su sızdırabilir. 

b) Yaralının nakli için Tanka yerleştirilmesi için yine kurtarma ekibine ihtiyaç vardır.  

c) Tank RF kontrollü olduğundan özellikle maden bölgelerinde yerin altında kontrol problemi 

olabilir. 

d) Tank aşamadığı bir engel ile karşılaşma durumu ile karşı karşıya kalabilir. 

e) Palet tasarımı tamamen tanka özeldir paletin üretim tekniği ile üretim yapılamayabilir. 
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Tablo 3. Risk planlaması etki olasılık matrisi 

    Etki 

 

Olasılık 

1 

Çok hafif 

2 

Hafif 

3 

Orta derece 

4 

Ciddi 

5 

Çok ciddi 

1 

Çok küçük    
 

a 
 

2 

Küçük    
 

 
 

3 

Orta derece   d 
 

b 
 

4 

Yüksek   
e 
 

c  

5 

Çok yüksek      

 

Bu risklere ilişkin alınan tedbirler ve alternatif çözüm önerileri bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki su sızdırmayı engellemek amacı ile üretim modüler ve hücreli olmalıdır. Bir 

hücre delinmiş olsa dahi tüm sistem su almaz. İkincisi ekip olmadığı durumlarda yüksek 

teknolojik robot kolda basınç sensörlerine ihtiyaç duyulur fakat ilkyardım için daha fazla 

teknolojiye ihtiyaç vardır. Bu durumun  şuan için aşılması biraz çok zordur. Üçüncüsü RF 

sinyallerin ulaşmadığı bölgelere maden içlerinde belirli mesafelerde ek olarak RF haberleşme 

sinyal vericileri konulabilir. Dördüncüsü tank engeli aşamadığında refakatçi kurtarma 

ekibinin çıkarabilmesi için ek olarak robota çeki demiri ve halat takılmalıdır. Beşincisi palet 

fabrikalarıyla iletişim haline geçilerek bu özel paletin üretim tekniğini geliştirme yöntemleri 

üzerine çalışılmalıdır.  
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