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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

  Ülkemizde sık sık farklı çeşitte afetler, askeri operasyonlar, değişik türde yangınlar ve 

buna benzer çeşitli istenmeyen hayatı zorlaştıran sorunlar yaşanabilmektedir. Bu gibi 

sorunların sonucu olarak çok sayıda can ve mal kaybı oluşmaktadır. Projemizin amacı bu can 

ve mal kayıplarını en aza indirmek ve soruna müdahale hızını artırarak müdahale edecek 

kişiyi de müdahale öncesinde koruma altına almaktır. 

 

  Belirtilen sorunlara uzman kişi müdahale ederken, müdahale edilecek noktada ne ile 

karşı karşıya olduğunu tespit etme konusunda zorluk yaşamaktadır. Bunun yanı sıra ortamda 

yanıcı ve patlayıcı bir gaz bulunup bulunmadığını ve girilecek alanın dar olması sebebi ile 

sorun yaşanan bölgeye müdahalenin gecikmesi gibi durumlar ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. 

 

 Projemiz ile ürettiğimiz aracımız sayesinde insanların ve hayvanların giremediği 

yerlere girmek, depremde enkaz altına girip insanların yerini tespit ederek enkaz altında canlı 

ya da cansız olduğunu anlamak, operasyonlarda canlıların giremediği gazlı, dar, tehlikeli vb. 

yerlere girmek, yangınlarda insanların yerini ve durumunu tespit etmek gibi durumlar 

problem olmaktan çıkacaktır. Bu bağlamda askeri, sağlık ve afet alanlarında çalışan tüm 

uzmanlarımız nihai faydalanıcılar olarak düşünülmektedir. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

 Afetler, askeri operasyonlar, değişik türde yangınlar ve buna benzer çeşitli istenmeyen 

durumlarda karanlıktan dolayı görülemeyen ve müdahale edilecek bölgenin dar olması sebebi 

ile girilemeyen alanlara müdahalenin geç veya zorlanarak yapılması bu alanlara müdahale 

yapan uzmanlarımızın sıkıntı yaşaması ve en kötüsü de müdahale eden personelin can kaybını 

yaşaması bize bu ürünü geliştirme fikrini ortaya çıkardı. 

 

 GÖZ isimli küçük aracımız FPV (First Person View) gözlük ile kullanılabilmektedir. 

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, gece görüş kamerasına sahip, esnek ve küçük yapısı 

ile dar alanlara rahatça girip çıkabilen ve daha sonrasında çeşitli sürümleri ile güncellenerek 

hava ve suda da bu özelliklerini sergileyebilecek olan küçük aracımız yukarıda belirtilen 

istenmeyen durumlarda uzmanlarımıza yardımcı olmasını hedefliyoruz. 

 

 Bu proje ile öğrencilerimiz çeşitli meslek gruplarında bulunan uzmanlarımızın acil 

durumlara müdahale esnasında ne tür sıkıntılar yaşayabildiklerini öğrenmiş oldular. Bunun 

yanı sıra FPV (First Person View) gözlük ile bir aracın nasıl kontrol edilebileceğini 

kavradılar. Kumanda kullanım becerilerini geliştirdiler ayrıca çeşitli elektrik ve elektronik 

malzemeleri tanıyarak ve bu ürünleri kullanarak ortaya bir ürün çıkarma imkânı bulmuş 

oldular. 

 

 
 

Görsel 1.  Problem olarak gördüğümüz sorunlar için yapılan çalışma örnekleri 
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3. Çözüm  

 

 Askeri, sağlık ve afet alanlarında çalışan tüm uzmanlarımız nihai faydalanıcılar olarak 

düşünülmektedir. Her türlü olumsuz olay sırasında veya sonrasında insanların ve hayvanların 

giremediği yerlerin olması, deprem sonrasında enkaz altına girip insanların yerinin tespit 

edilmesinde yaşanan zorluklar, özellikle güvenlik kollarımızın yaptığı operasyonlarda 

canlıların giremediği gazlı, dar ve tehlikeli gibi yerlere girmede yaşanan zorluklar bizlere bu 

hedef kitleyi belirlememize neden oldu. Ayrıca bu olumsuz durumlara müdahalenin bir insan 

veya hayvan tarafından değil de cansız bir varlık tarafından yapılarak ilk müdahale esnasında 

karşılaşılabilecek kötü durumlarda uzman kişinin hayatını koruma altına almak, problem 

olarak gördüğümüz sorunların başında gelmektedir. Projemiz sayesinde belirttiğimiz 

sorunlara çözüm olacak bir ürün ortaya çıkardığımızı düşünmekteyiz. 

 Projemizin nasıl çalıştığına ait videomuzu; 

 https://www.youtube.com/watch?v=QM14wOPgaRE adresinden izleyebilirsiniz. 

 

Sorun Çözüm Müdahaleye Katkısı 

 

 

Deprem sonrasında 

enkaz altındaki canlılara 

müdahale sırasında dar 

alanlara girilmesi 

aşamasında sorun 

yaşanmaktadır. 

 

 

GÖZ isimli aracımız ile dar ve 

karanlık bölgelere girilerek 

enkaz altında bulunan canlılar 

ve enkazın durumu hakkında 

anlık görüntü alınabilecektir. 

Alınan görüntü canlı yayın 

olarak yayınlanabilecektir.  

 

Müdahale hızı ve tepkisi 

artırılacaktır. 

Müdahale cansız bir varlık 

tarafından yapılacağı için 

müdahale esnasında 

yaşanabilecek olumsuz bir 

durum sonrasında personel 

yaralanması ve can kaybı 

yaşanmayacaktır. 

 

 

 

 

Askeri operasyonlarda 

tehdit unsurunun tespiti 

konusunda sorunlar 

yaşanmaktadır. 

 

GÖZ isimli aracımız ile ortam 

karanlık dahi olsa gece görüşlü 

kamerası sayesinde terör 

unsurlarının oluşturacağı 

olumsuz durumlara 

müdahalede anlık olarak tehdit 

unsurunun yerinin tespiti 

cansız bir aygıt ile sağlanmış 

olacaktır.  

 

 

 

Terör unsurunun tespiti 

esnasında yaşanan can 

kayıplarının önüne geçilmiş 

olunacaktır. 

 

Yangına müdahale 

sırasında yangının 

sınırlarının tespitinin 

daha az personel ile 

sağlanması 

 

Yangına müdahale sırasında 

yangın boyutunun ne durumda 

olduğunu bir personel yerine 

cansız bir ürün sayesinde anlık 

görüntü alınarak kayda 

alınması sağlanacaktır. 

 

 

 

Yangın sırasında personel 

sayısını artırarak müdahale 

hızına olumlu etki 

sağlanacaktır. 

Tablo 1. Proje sorun-çözüm tablosu 

https://www.youtube.com/watch?v=QM14wOPgaRE
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4. Yöntem 

  

 Önerdiğimiz çözümleri hayata geçirirken projemiz kapsamında üretimini 

gerçekleştirdiğimiz aracımızı FPV(First Person Viev) gözlük kullanabilen kişilere göre 

tasarladık. Yaşanan herhangi bir afet için müdahale yapılmadan önce GÖZ isimli aracımız 

olay yerine giderek özellikle talihsiz bir can kaybı yaşanmadan önce olası riskleri afet ekibine 

canlı yayın ve anlık görüntü olarak aktarabilecektir. 

 Projemiz için tasarladığımız küçük aracımızın elektronik donanımları hariç diğer tüm 

bileşenleri tamamen kendi çizimlerimizden oluşmaktadır. Okulumuzun imkânları 

doğrultusunda 3D yazıcımız ile araç için gerekli tüm parçaları 3D yazıcımız ile bastık. 

 Aracımızın dış gövde tasarım çizimleri için TINKERCAD programını kullandık çünkü 

program bu yaş grubunda çalışan öğrenciler için çok anlaşılır, kullanışlı, hızlı, ücretsiz ve 

çevrimiçi hizmet verebilmektedir. Projemizin elektrik ve elektronik parçaları genellikle 

arızalanan cihazlardan sökülerek kullanıldı. Örneğin kamera olarak kullandığımız parça 

kırılmış kullanılmayan bir güvenlik kamerasından alındı. Diğer parçalarda olabildiğince bu 

şekilde toplandı. Tinkercad’te tasarlanan parçalar 3D yazıcımızda basıldı. Plastik şişelerden 

flement yaparak 3D yazıcıda basılacak tüm parçaların bu flement ile basılması ana 

hedefimizdi ve halen bu konuda okul AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 
Görsel 2. Projemizin parçalarını birleştirme aşama örnekleri 
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Görsel 3. Projemizin Tinkercad programı ile çizilmiş parça örnekleri 

 

 

 

  
 

Görsel 4. Projemizin Tinkercad programı ile çizilmesi aşama örnekleri 

 

 

 

  
 

Görsel 5. Projemizin 3D yazıcıdan baskı alma aşama örnekleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Aracımızı benzer çalışmalar yapan gruplardan ayıran en önemli özelliği olay yerine 

müdahale eden personelin istenilen mesafeden (0-5 Km arası) olay yerine yaklaşmadan üç 

boyutlu görüntüyü anlık olarak hem FPV gözlükte hem de yanında bulunan diğer personelleri 

için harici bir ekranda gözlemleyebilme imkânını nihai faydalanıcılara sunmasıdır. Öncelikle 

FPV’nin ne demek olduğunu anlamalıyız. “First Person of View” İngilizce bir cümledir ve 

çevrilince anlamsal olarak “birincil kişi görüş açısı” gibi bir çeviri elde ederiz. Pilotlar, FPV 

gözlükler sayesinde yüksek hızlar ve hızlı tepkisel manevralar sayesinde nefes kesici bir 

şekilde üç boyutlu görüntüyle gerçek bir sürüş hissi sağlayan görüş perspektifine ulaşırlar.  

 

 Aracımızda kullandığımız diğer bir özellik ise kablosuz görüntü aktarımıdır. Araçtan 

aldığımız görüntüyü hem FPV gözlükte hem de harici ekranda anlık olarak gözlemleyebilmek 

mümkündür. Bu sayede olay yerinde bulunan tehlikeli durumdan müdahale ekibi olaya 

müdahale etmeden önce haberdar olacaktır. 

 

 

 
Görsel 6. Projemizin çalışma testleri yapılırken alınmış görüntü örnekleri 
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6. Uygulanabilirlik  

 

 Projemiz mevcut imkânlar doğrultusunda hayata geçirilmiş ve çalışır durumdadır. 

Projemiz yarışmamızın bu aşamasını da geçer ise proje fikrimizi ve ortaya çıkardığımız GÖZ 

isimli portatif aracımızı daha fazla kitle ile karşılaştırıp olumlu olumsuz geri bildirimleri 

almak istiyoruz.  

 

 Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, gece görüş kamerasına sahip, esnek ve küçük 

yapısı ile dar alanlara rahatça girip çıkabilen ve daha sonrasında çeşitli sürümleri ile 

güncellenerek hava ve suda da bu özelliklerini sergileyebilecek olan küçük aracımızın ilk 

olarak ticari bir ürün olarak kullanmak yerine UMKE, AFAD, Kızılay ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri’mizin bünyesinde kullanılmasını istiyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemiz mevcut imkânlar doğrultusunda hayata geçirilmiş ve çalışır durumda olduğu 

için yarışmaya herhangi bir maliyet harcaması yapılmadan da devam edebilir. Ancak daha iyi 

ve daha geliştirilmiş bir versiyonu için aşağıda Tablo 2. de belirttiğimiz malzeme listesi ile 

daha yeni bir ürün ortaya çıkarılabilir. 

 

 

Tablo 2. Proje tahmini maliyet tablosu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Malzeme 

Listesi 

Markası Özelliği Adet Tahmini Maliyet 

1 Kamera Eachine Tx06 1 300 TL 

2 Motor Pololu 300 Rpm 6V 4 400 TL 

3 Motor Tutucu Pololu  4 100 TL 

4 Teker Pololu  4 400 TL 

5 Servo Motor Tower Pro  2 200 TL 

6 Görüntü Alıcı Eachine Rotg01 1 400 TL 

7 Pil Sony VTC6 2 200 TL 

8 Pil Yatağı   2 50 TL 

 TOPLAM 2050 TL 
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No 

İş Paketlerinin 

Adı ve Hedefleri 

Kim(ler) 

Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman 

Aralığı 

Başarı Ölçütü ve 

Projenin 

Başarısına Katkısı 

1 
Proje ekibinin 

kurulması 
Rasim PEKER 01.09.2021 Başarı Katkısı: %5 

2 

 
Literatür Taraması 

 

Rasim PEKER 

Can DURAN 

Kerem Kaan 

KORKUSUZ 

01.10.2021-

02.11.2021 

Doğru bilgiye ulaşma. 

Başarı Katkısı: %5 

3 

Verilerin 

Toplanması ve 

Analiz Edilmesi 

 

Cansu 

HAMURCU 

Ayşe Eflin 

ÇETİN 

 

02.11.2021-

01.12.2021 

Verilerin sistemli ve 

birbirini tamamlar niteiği. 

Başarı Katkısı: %5 

4 

Gerekli malzeme 

listesinin tespiti ve 

hazırlanması 

Tüm ekip üyeleri 
02.11.2021-

01.12.2021 

Yeterli materyal temini. 

Başarı Katkısı:%10 

5 

Raporun 

Yazılmaya 

Başlaması 

Ecem Gül 

PEKER 

Sami TOPTAŞ 

01.01.2022-

01.04.2022 

Rapor şablonuna ve 

içeriğe uygun olması. 

Başarı Katkısı:%10 

6 

Video çekimi 

sırasında 

kullanılacak 

metinlerin 

hazırlanması 

Can DURAN 
01.05.2022-

15.05.2022 

Planlı programlı çalışma. 

Başarı Katkısı: %10 

7 

Tasarım için 

gerekli teknik 

çizimlerin 

yapılması ve 3D 

baskı alınması 

Sami TOPTAŞ 

Vahit 

GÖKÇAYIR 

Kerem Kaan 

KORKUSUZ 

15.05.2022-

20.05.2022 

Yeterli materyal temini. 

Başarı Katkısı:%10 

8 

Uygulamada 

Kullanılacak 

Videoların Çekimi 

Kerem Kaan 

KORKUSUZ 

20.05.2022- 

01.06.2022 

Yeterli materyal alt 

yapısı. Başarı 

Katkısı:%10 

9 

Tasarımın 

çalıştırılması ve 

test edilmesi 

Tüm ekip üyeleri 
01.06.2022- 

30.06.2022 

Doğru yöntem seçimi. 

Başarı Katkısı:%10 

10 

Çeşitli 

platformlarda Göz 

isimli aracın 

çalıştırılması ve 

test edilmesi 

Ayşe Eflin 

ÇETİN 

01.07.2022-

07.07.2022 

Programın donanımını 

sağlama. Başarı 

Katkısı:%25 

 

Tablo 3. Proje zaman planlama çizelgesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Askeri, sağlık ve afet alanlarında çalışan tüm uzmanlarımız nihai faydalanıcılar olarak 

düşünülmektedir. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, gece görüş kamerasına sahip, esnek 

ve küçük yapısı ile dar alanlara rahatça girip çıkabilen ve daha sonrasında çeşitli sürümleri ile 

güncellenerek hava ve suda da bu özelliklerini sergileyebilecek olan küçük aracımızın 

UMKE, AFAD, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kullanılmasını istiyoruz. 

 

9. Riskler 

 Projemizi hayata geçirirken ortaya çıkabilecek sorunların başında FPV gözlük ile bir 

aracı kullanabilen yetişmiş bir personel bulmakta sıkıntı yaşanabilir. Bu belirtilen sorunun 

ortadan kaldırılabilmesi için daha ilköğretim çağlarında okullarımızın bilişim laboratuvarında 

tüm öğrencilere bu teknoloji hakkında ön bilgilendirme ve uygulama eğitimleri verilebilir. 

Diğer bir problem ise kumanda kullanma becerisi olan personel bulmakta sorun yaşanabilir. 

 

Olasılık  Riskler Öneriler 

 

 

Düşük Risk 

 

 

Üretimi yapılan aracı 

kullanabilecek donanıma sahip 

personel bulunamayabilir. 

 

İlköğretim çağlarında 

okullarımızın bilişim 

laboratuvarında tüm 

öğrencilere bu teknoloji 

hakkında ön bilgilendirme ve 

uygulama eğitimleri verilerek 

konuya yatkın bireylerin 

daha küçük yaşlardan tespiti 

sağlanabilir. 

 

 

 

Orta Risk 

 

Üretimi yapılan araç enerji 

kaynağı olarak pile ihtiyaç 

duyduğu için uzun zaman alan 

operasyonlar ve 

müdahalelerde müdahale 

yapılan yerde araç kalabilir.  

 

 

Bu problemin ortadan 

kaldırılabilmesi için 

gerekli Ar-Ge çalışmaları 

yapılarak kullanılacak 

piller ile araç çalışma 

tabloları hazırlanabilir 

veya enerji kaynağı 

olarak başka yöntemler 

geliştirilebilir. 

 

 

 

 

Yüksek Risk 

 

 

Üretimi yapılan aracın gönderildiği 

alanda çalışma performansını 

etkileyecek yapıda etkenlerin 

ortaya çıkması (su, çamur vb.)  

  

 

Üretimi yapılan aracın 

değişik çalışma koşulları için 

çeşitli sürümlerinin üretilmesi 

ile kara, hava ve suda çalışma 

özelliklerini sergileyebilecek 

bir ürün geliştirilebilir. 

 

Tablo 4. Proje risk analizi 
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