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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Arama kurtarma ekiplerinin kullanmakta olduğu yüksek maaliyetli dronlar; çeşitli hava
koşulları, sık ormanlık alanlar, beton parçaları gibi etmenler nedeniyle zarar görebilmekte
ve yüksek maddi zararlar yaşanabilmektedir. Ve engeller nedeniyle, kazazedeye ulaşacak
yardım süresi artabilmektedir. Bu durum da can kayıplarına neden olabilmektedir.
Tasarladığımız dron ve araba birleşimi olan, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen,
sensörlerle zenginleştirilmiş aracımız sayesinde; maliyet ve hız konusunda, piyasadaki
rakiplerimize göre öne çıkmaktayız. Tasarladığımız model drone, yardım paketi ve karada
gidebilen dayanıklı bir araçtan oluşmaktadır. Aracımızın temel görevi; afetzedeye en yakın
bölgeye, yardım paketini hava ve kara yoluyla, en kısa zamanda ulaştırmaktır. Karadaki
istenilen konuma yakın bölgeye iniş yapılamadığında kullanılmak üzere geliştirilen,
darbeye dayanıklı bir araba modelimiz bulunmaktadır. Bu aracın üzerinde çevreyi
gözlemlemek için kameralar, sıcaklık sensörü, gaz sensörü, nem sensörü, termal sensör
bulunmaktadır. Bu sensörlerin amacı, afet bölgesini ve kazazedenin konumunu belirlemek
ve ortamdaki sıcaklık ,nem ,gaz değerlerini ölçerek, arama kurtarma ekiplerini hızlı bir
şekilde bilgilendirmektir. Karaya doğrudan paket bırakmanın uygun olmadığı koşullarda;
yardım paketini araca sabitli bir şekilde bırakarak, afetzedeye ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Drone ve aracın ayrılıp, birleşebilmesini mini servo motorların, istenilen açılarda dönmesi
ile sağlamaktayız. Ulaştırmayı hedeflediğimiz yardım pektinin içerisinde su, gaz maskesi,
termal örtü, ilk yardım kiti ve telsiz bulunmaktadır. Afetzedenin arama kurtarma ekiplerinin
müdahelesini beklerken ona yardımcı olmak, ortam hakkındaki verileri ilgili kurumlara
aktarmak ve telsiz ile de iletişim kurabilmek hedeflerimizdir. Dronumuzda olduğu gibi
arabacımız da, uzaktan kumanda ile kontrol edebilmekte ve üzerindeki sensörlerden
personelin kumanda ve bilgisayarından takip edebilmektedir.
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2. Problem/Sorun:

3. Çözüm
Afet anında arama kurtarma ekipleri için tehlike teşkil eden bölge ve durumlarda
kullanılmak üzere yardım paketi taşıyan , drone ve araba birleşimi olan bir araç
tasarladık.Bu araç arama kurtarma ekiplerine acil durum çağrısı iletildiğinde, kurtarma
ekiplerinin alana ulaşıncaya kadar geçen sürede, kazazedeye acil yardım malzemelerinin
hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırılmasını sağlar. İlgili personel tarafından uzaktan kumanda
ile kontrol edilen dronecar adlı bu aracımız afetzedeye en yakın bölgeye, en kısa zamanda,
güvenilir şekilde ulaştırılmaya çalışılır.
Aracımız temel olarak 3 kısımdan oluşmaktadır;
1.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen, arabayı
ve yardım paketini taşıyan örnek bir dron
görülmektedir.

2.
Fotoğrafta kendi tasarımımız olan arabanın
prototipi görülmektedir.Bağlantı noktalarına
yerleştirilen servo motorlar, arabanın
drondan ayrılmasını sağlamaktadır.

3.

Paletleri sayesinde engebeli alanda
yol alabilen kendi tasarımımız olan aracın
prototipi görülmektedir.
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Tasarım ve çizimleri bize ait olan aracımızın görüntüleri;

Projede afetzedenin minimum zarar göreceği şekilde, arama kurtarma ekiplerini beklemesi
amaçlanır. Aracın taşıdığı paket ile; su ,gaz maskesi, termal örtü, ilk yardım kiti ve telsiz
afetzedenin bulunduğu konuma ulaştırılacaktır.

4. Yöntem
Tasarlanan aracın üzerinde çevreyi gözlemlemek için kameralar, sıcaklık sensörü, gaz
sensörü, nem sensörü, termal sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin amacı afet bölgesini ve
kazazedenin konumunu belirlemek ve alandaki sıcaklık ,nem ,gaz değerlerini ölçerek arama
kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde koşullar hakkında bilgilendirmektir.Zamanın çok
önemli olduğu afet anlarında, ulaştıracağımız yardım paketi, afetzedenin hayatta kalma
mücadelesinde ona destek olacaktır.

Aracın tasarımında engellerden daha rahat geçebilmesi için palet sistemi kullanılmıştır.

Afetzedeye yakın bölgeye iniş
yapılamadığında kullanılmak için geliştirilen aracımız, darbeye dayanıklıdır. Dronun
geçemediği ve hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bağlantı noktalarına eklenen mini servo motorlar sayesinde, araç drondan
kolaylıkla ayrılabilmektedir.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizin yenilikçi yönü diğer projelere göre daha gelişmiş bir mekanik sistemi olmasıdır.
Aktif olarak kullanılan yardım dronları, paketi havadan bırakmaktadırlar. Bizim
tasarladığımız drone-araba modelinde, yardım paketini hem doğrudan, hem de tasarlanan
paletli ve dayanıklı araç ile birlikte afetzedenin bulunduğu en yakın konuma kara destekli
bir şekilde de ulaştırabilmekteyiz. Ayrıca herhangi bir hasar durumunda maliyeti yüksek
drone yerine, daha düşük maliyetli araba zarar görür. Kurumlar, aracı bizden tekrar düşük
bir fiyata tedarik edebilirler. Bu durum da maddi kayıpların miktarını azaltabilir.
6. Uygulanabilirlik
Afet anlarında AFAD vb. çeşitli kurumlar, drone ile arama kurtarma çalışmaları
gerçekleştirmektedirler. Zorlu afet koşullarında kullanılmak üzere her geçen gün, daha
kapsamlı cihazlara ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat piyasada kullanılan dronlar engellere
takılabilmekte ya da afet anındaki ortam şartlarından zarar görebilmektedir. Kullanılan
dronların yüksek maaliyetli olması, kullanılamayacak hale gelen dronların yerine, yenisinin
alınmasını zorlaştırmaktadır. Ancak bizim dronumuz, piyasadaki diğer dronelerden farklı
olarak, tasarımı bize ait, paletli bir kurtarma aracı ile birleşebilmektedir. Bu sayede
dronumuzun ulaşamadığı engebeli alanlarda, ayrılabilir ve uzaktan kumanda ile kontrol
edilebilen aracımızla, afetzedeye en yakın konuma, en az hasarla ve hızlılıkla
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ulaşabilmekteyiz. Aktif olarak kullanılan dronlarda, engele takılma, yangın, patlama gibi
olumsuz ortam koşullarında dronun hakimiyeti kaybedilebilmekte ve yüksek maddi zararlar
yaşanabilmektedir. Bizim tasarladığımız drone ve araba birleşiminden oluşan modelde,
olumsuz ortam koşullarıda drondan maliyet olarak ucuz olan araba zarar görmektedir.
Arama kurtarma ekipleri, arabayı ya da drone-araba modelini, gereken durumlarda bizden
tekrar alabileceklerdir
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tabloda da görüldüğü gibi aracımızın maliyeti oldukça düşüktür.
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Zaman Çizelgesi;

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Hazırlanan projemiz afet anında kurtarılmayı bekleyen insanlara hitap etmektedir. Bizim
dronumuz, şuanda kullanılan diğer arama kurtarma dronlarına göre, daha gelişmiş olduğu ve
engelleri aşarak her alana girebildiği için daha verimlidir. AFAD, İtfaiye Daire Başkanlıkları,
Emniyet Genel Müdürlükleri, Kızılay ve Jandarma gibi arama kurtarma ekipleri ile işbirliği
içinde çalışmayı hedeflemekteyiz. Türkiye’de, drone kullanılarak yapılan arama kurtarma
çalışmalarının geliştirilmeye ihtiyaç duyulduğu tespit edilerek bu projenin hedef kitlesi
oluşturulmuştur.
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9. Riskler

10. Proje Ekibi

11. Kaynaklar
https://artisiirt.com/yerli-ve-milli-ilk-saglik-dronu-23849.html
https://artisiirt.com/yerli-ve-milli-ilk-saglik-dronu-23849.html
https://www.cnnturk.com/teknoloji/dronelar-ilk-defa-saglik-calismalarinda-kull
http://www.glascam.com/blog/cam-ambalaj-ozellikleri
https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler
https://webrazzi.com/2015/08/19/turkiyede-ve-dunyada-dronelarla-ilgili-son-hukuksalgelismeler/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613822
http://www.tufuab.org.tr/images/dergi/makaleler/150c1a63c456776.pdf
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/drone-vs-ambulance-drone-wins
https://www.nbcnews.com/mach/innovation/one-these-drones-just-might-save-your-lifen706206
https://www.dronetechplanet.com/what-is-the-weight-limit-for-drones/

