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1. Proje Özeti (Proje Tanıtımı) 

Aracımız hava yastığı üzerinde ilerleyip süzülerek hareket etme prensibine sahiptir. Normal 

hava basıncından daha yüksek basınçlı hava, motorlar tarafından tabana doğru püskürtülür ve 

yerle temasının kesilmesi sağlanır. Bilindik araçlar yalnızca tek bir zemin üzerinde 

ilerleyebilirken bizim projemiz kara, su, buz, kum, bataklık, kar gibi kolaylıkla erişilemeyen 

yüzeylerde kullanılabilir. Biz de aracımızın bu efektif yönünü sel ve çığ afetlerine uygun olacak 

şekilde uyarladık. Dünyamızda gerçekleşen afetler engellenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz 

olaylardır. Bu projenin amacı bu afetlerin önlenmesi değil olası can kayıplarını azaltmaktır. 

Yaşanan sel, çığ, tsunami gibi afetlerden sonra yapılacak arama-kurtarma çalışmaları bu 

kayıpların önlenmesinde büyük önem arz etmektedir. İşte bu yüzden aracımız Ayaz Ata çeşitli 

modüler yenilikler ile birlikte geliştirilerek benzerlerinden çok daha etkili bir şekilde bu amaca 

hizmet edecektir.  

Bu yeniliklerden biri ve en önemlisi olan 

iletişim arayüzünün yazılımı ekibimiz 

tarafından yapılmış olup arama kurtarma 

çalışmalarının verimini en yüksek hale 

getirmek amacıyla üretilmiştir. Ekrana gelen 

seçeneklerin cevaplanmasıyla hem afet 

hakkında geri bildirim yapabilecek hem de 

araçtaki diğer sistemlerin çalışmasını kontrol 

edebilecektir. Araçtaki bütün komutları tek 

bir ekrana toplayarak araca kullanım 

kolaylığı sağlayacak ve aracın kullanımı 

sırasında ortaya çıkabilecek karışıklıkları 

önleyecektir. Aracımızın en etkili şekilde hizmet 

edebilmesi için arayüzümüzün tam verimle kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle kırsal 

bölgelerde lokal afet merkezleri inşa edilmesi gerekmektedir. Bu merkezler, bünyesinde 

Şekil 1 Ayaz Ata (3D Kar Yüzeyinde Görünümü) 
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bölgenin büyüklüğüne göre çeşitli sayı ve ebatta ayaz ata arama kurtarma aracı barındıracaktır; 

bölgeyi iyi tanıyan sürücülerle birlikte –bu sürücülerin bölgeyi tanıması afet bölgesine en hızlı 

şekilde ulaşımı ve afet bölgesinde oluşabilecek aksaklıklara karşı avantaj sağlar- o bölgedeki 

yöre halkından alınan ihbarlar sayesinde anında aksiyon alınacaktır.  

Projemizin 3d parçaların tasarımı creo ile modellemesi ise autocad ile yapılmıştır. Taretin 

yazılımında Pyhton, arayüzde ise plc programlama kullanılmıştır. Aracımızın hem hafif hem de 

dengeli şekilde olması için kullanacağımız malzeme için yaptığımız arama sonucu kontrplak, 

kereste, strafor gibi materyallerin uygun olacağına karar verdik. Bu materyallerin kesimi 

yapılacak, ardından su geçirmezlik sağlamak için epoksi ile kaplanacaktır. Aracın ilerlemesini 

sağlayacak olan etek fiberglas kumaştan yapılacaktır. Son olarak motor, pervane, gövde ve etek 

birleştirilerek araç kullanıma hazır hale gelecektir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda yakın 

gelecekte malzeme metalürji alanlarındaki teknolojik gelişmeler ışığında akıllı malzeme, şekil 

hafızalı alaşımlar ve mukavemeti yüksek kompozit malzemeler kullanılması aracımızın 

sürdürülebilir, geliştirilebilir bir konsept olmasını sağlayacaktır. 

2. Problem/Sorun 
 
Çığ, tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli kuvvetlerin etkisi ile tetiklenerek 

yamaçtan aşağıya doğru hızla kaymasıdır. İnsan hayatı için oldukça tehlike arz eden bir afet 

türüdür. Bu tehlike ülkemizde kendini açıkça belli etmektedir. Ülkemiz topraklarının yaklaşık 

% 35’i çığ afetine maruz kalmaktadır. Çığ genellikle ülkenin Doğu, Güneydoğu ve Kuzeydoğu 

Anadolu bölgelerini etkilemektedir. Dağlık alanların, Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık 1/3’ünü 

oluşturduğunu düşünecek olursak, çığ olayının meydana geldiği alanların yayılımının ne kadar 

büyük olduğu anlaşılır.  
 
Ülkemizde ise henüz afet sigortacılığının (DASK dışında) tam olarak yerleşmemiş olmasının 

yanında, çığ bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yasal bir mevzuat da bulunmamaktadır. 

2004 yılı sonlarından itibaren Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ile beraber 

girişilen bir çalışma ile Türkiye Çığ Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin Kurulması amaçlanmış, 

ancak bu zamana kadar kaynak sağlanamaması sebebiyle istenilen amaca ulaşılamamıştır [1]. 

Durum böyleyken çığdan etkilenenlerin sayısı da artmaktadır. Çığ selle birlikte müdahalede en 

hızlı olunması gereken afetlerden biridir. İstatistiklere göre çığ altında 30 dakikadan fazla 

kalanların kurtulma olanları %20’dir[2]. Hatta bazen bu bile mümkün olamamaktadır. Mesela 

2020’de yaşanan Van Çığ Felaketindeki ölüm oranı tüm afetzedelerin %33’ü kadardır.  
 
Çığın önüne geçilebilir. Ancak bizim bunu sağlayabilmemiz için önümüzde uzun bir süreç var 

ve bu süreçte çığın tekrardan yaşanmasını engelleyemeyiz. Bundan dolayı arama kurtarmamızı 

en efektif ve hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Projemiz bu tür kurtarmalarda kullanılan diğer 

araçlara göre hız, ağırlık ve maliyet konusunda oldukça avantaj sağlar. 

Sel veya taşkın kütlelerinin kontrolsüz bir biçimde akması ve yayılması olayıdır.  Sel, en kurak 

ve en sulak dâhil, Dünyanın hemen her yerinde meydana gelebilmektedir. Bütün Dünyada 

olduğu gibi, ülkemizde de sel olayı, “en sık görülen ve en çok zarar veren doğal afetler” 

sıralamasında başlarda yer almaktadır. Dünya genelinde sel felaketlerinden etkilenen 2 milyar 

insanın 142 bini hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de son 71 yılda meydana gelen afet oluşum 

kayıtlarına göre; meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde %28’lik oranla 
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sel ve taşkınlar önemli bir yer tutmaktadır.  Bunun nedeni insanların sele hazırlıksız olmasıdır.  

Tablo 1. Doğal Afetlerden Etkilenen İnsan Sayısı  

Her ne kadar uygun altyapı 

hazırlansa da elimizdeki veriler 

gösteriyor ki önümüzdeki 40 yıl 

içerisinde toplam dünya nüfusunun 

6,2 milyarının şehirlerde yaşayacağı 

öngörülmektedir[3]. Şehirleşmedeki 

bu artış, sel riskini arttırarak şehir 

sellerinin olumsuz etkisinin de 

giderek artmasına yol açacaktır. Bu 

nedenlerden ötürü selin önüne 

geçmeye çalışmaktansa kurtarma 

çalışmalarının en verimli hale 

gelmesi doğrultusunda çalışmak bizim hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda aracımızı sel 

anında en yüksek verimde kullanılabilecek şekilde geliştiriyoruz. Aracımız karadan suya ve 

sudan karaya zorlanmadan geçtiğinden diğer araçların bu sırada kaybedeceği zamanı 

afetzedelerin aranmasında etkili şekilde kullanabilir.  Bundan dolayı bir bir kurtarma aracı 

olarak en yüksek verimde görev yapar.    

3. Çözüm 

Yukarıda bahsedilen çığ sorununa aracımızın sahip olmasını planladığımız fonksiyonel 

özelliklerle birlikte müdahale edeceğiz. Projemiz afetlerde felaket sonrası hasar tespit ve ön 

değerlendirme aracı olarak görev alacaktır. Bunun yanında aracımızın büyüklüğü yeterli 

seviyeye ulaştırıldığı takdirde arama kurtarmada bizzat görev alabilir. Tek başına prototip hali 

kapsamlı bir arama kurtarma çalışması yapmak için yeterli olmayabilir ama küçük çapta olan 

arama kurtarma çalışmalarında rahatlıkla görev alır. 

Bilindiği üzere çığ düşmelerinde en 

büyük rakip zamandır. Aracımız hem 

kullanılan malzeme sebebiyle hafiftir 

hem de süzülme hareketiyle ilerleyerek 

titreşim yaratmaz ki bu da başka bir çığ 

düşmesini tetiklemez. Bu şekilde olay 

mahalline hızlı ve güvenli intikal sağlar. 

Tüm bu etmenler yaralılar ve kurtarma 

ekipleri için oldukça avantajlı bir ortam 

oluşturur. Araçtaki iletişim arayüzü ile 

gerekebilecek destek ekip, afetin 

seviyesi, yaralı ve ölü sayısı gibi gerekli 

bilgiler afet merkezine ve hastane gibi 

diğer ilk yardım ekiplerine iletilecektir. Bunun yanında gps ile süreç boyunca konum paylaşımı 

yapılabilecektir. Afetin geç saatlerde ya da karanlık ortamda yaşanması durumunda ise gece 

görüş sistemi ile ışık kaynağına gerek duyulmadan nesneler ve kişiler algılanabilecektir. Çığ 

korkutucu bir afettir fakat projemizle hız ve efektiftik sağlayarak bu korkunun önüne geçmeyi 

Şekil 2. Ayaz Ata (3D Kar Yüzeyinde Görünümü) 

                                              Kişi Sayısı

SEL

2.000.000.000                                             

KURAKLIK

1.500.000.000                                             

FIRTINA

726.000.000                                                

DEPREM

125.000.000                                                

AŞIRI SICAKLIK

97.000.000                                                  

ÇIĞ

4.800.000                                                    

YANGIN, HEYELAN, VOLKAN PAT.VB

6.200.000                                                    

%33
KURAKLIK

%45
SEL

%16
FIRTINA

%2
AŞIRI 

SICAKLIK

% 0,1

ÇIĞ

%3
DEPREM

% 0,1
YANGIN 

VD.
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ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. 

Aracımızın müdahale etmesini planladığımız bir diğer afet de seldir. Sel felaketlerinde 

kazazedeleri kurtarmak için arama kurtarma ekipleri de sel suyuna girerek kendi canlarını 

tehlikeye atmaktadır. Bu durum sonucu hem bu ekiplerin hem de kazazedelerin akıntıya 

kapılma olasılığı vardır. Üstüne akıntıya karşı yol alabilen araç sayısı da oldukça azdır. 

Aracımız akıntıya kapılmadan hızlı şekilde afetzedeleri kurtarır. 

İletişim arayüzü sayesinde yaralıların sağlık durumu afet merkezi ile ilk yardım ekiplerine 

bildirilir ve karada gerekli hazırlığın yapılması sağlanır. Böylece yaralı müdahalesi de 

gecikmemiş olur. Ayrıca karadan suya sudan karaya sorun yaşamadan ve hızla adapte 

sağlayacağı avantajlar arasındadır. Aracın büyüklüğü ve gelişmişliğine bağlı olarak sonarla 

kazazede tespiti, halat gibi yaralıların kurtarımında kullanılan materyallerin eklenmesiyle can 

kurtarma oranı büyük ölçüde yükseltilebilir.  

Müsilaj sorunu gündeme geldiğinde 

aracımızı bu problemi çözmek için nasıl 

geliştirebileceğimizi düşündük. Aklımıza 

sadece müsilaj değil deniz kirliliği oluşturan 

çöp, yosun gibi kirletici faktörleri elimine 

edebilecek, hâlihazırda kullanılan sistemlere 

benzer prensipte çalışan bir vakum sistemi 

geldi. Kullanımını da aracımıza özel 

tasarladığımız iletişim arayüzüyle sağlamayı 

planladık. Bu örnekte görüldüğü üzere 

projemiz sürdürülebilir, geliştirilebilir ve 

yapılacak tak-çıkar modüler eklentilerle 

insanlık yararına kullanılmak üzere her alana 

entegre edilebilir. Projemiz afetlerdeki can 

kayıplarını önlerken aynı zamanda da çevre ve doğanın korunumuna katkı sağlar.  Ayrıca 

ülkemizde kar gibi doğal sebepler ya da terör faaliyeti olan bölgelerde güvenlik sebebi ile 

ulaşılamayan doktor, ebe, hemşire, besin, ilaç, gibi acil ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Asker, 

teçhizat taşımını ve taret sistemi ile aracın ve içindekilerin korunumu sağlanır. Bütün bunlar 

toplumun refah seviyesini arttırır. 

4. Yöntem  

Bu projede ülkemizde yaşanan, günümüzdeki ve geçmişteki doğal afetleri kılavuz alıp doğal 

afetlerden sonra yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceleyip eksiklikleri tespit ettik. Bu 

eksiklikler üzerinde yoğun bir veri taraması yapıp çözümler geliştirdik. 

Aracımızın kullanacağı motor gücünü ve cinsini, üzerine ekleyeceğimiz araç gereç ve pilot 

ağırlığını hesaplayarak seçtik. Bu bilgilerle birlikte ve alanlarında bilgili kişilerin desteği 

dâhilinde aracımızın son halini ortaya koyduk. Sonrasında her türlü afet senaryosuna göre 

aracımıza kolayca ekleyebileceğimiz tak-çıkar modüler eklentiler geliştirdik. Kağıt üzerindeki 

projemizi sonlandırdıktan sonra hayata geçirdik ve prototip bir araç yapmaya başladık. 

Yapacağımız prototip hovercraft, tek kişilik kapasiteye sahip olup eni 1.5m, uzunluğu 3m; boş 

ağırlığı ise 65 kilogramdır.110 kiloya kadar taşıma kapasitesi olup hızını saate 40-55km’ye 
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Şekil 4.  İletişim Arayüzü Akış Şeması 
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çıkarabilir. Projemizi öncelikle yaptığımız araştırmalar ışığında sanal ortamda Autocad, 

Solidworks ve PTC creo programları ile aracın ve tak-çıkar modüler eklentilerin çizimlerini, 

gerekli aerodinamik hesaplamalara uygun olarak yaptık. Gövdeyi oluşturacak olan kereste, 

strafor ve kontrplak gibi bileşenlerin kesimini ölçeklendirmelerimize uygun olarak yapacağız. 

Strafor ve kontrplak; gövde büyük ölçüde hasar görmüş olsa bile batmayan malzemelerdir. 

Ayrıca araç dibi delme endişesi olmadan kayaların üzerine park edilebilir; malzemeleri temiz 

tutmak da daha kolaydır. 

Şekil 3. Ayaz Ata Çizim Görünüşleri (Ölçüler cm cinsinden verilmiştir.) 

 

 

Aracımızı dönmeye ve bükülmeye dayanıklı olması adına gövdeyi kontrplak ile kaplayacağız. 

Ardından aracın tüm parçalarının su geçirmez özellik kazanması adına parçalara epoksi işlemi 

uygulayacağız. Epoksinin yüzeye eşit dağılması için vakum torbalama işlemi yapacağız. 

Kuruyan parçaların montajlamasını yaparak gövdeyi oluşturacağız. Tamamlanan gövdeye 3600 

ml yakıt kapasitesine sahip, tek silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, 68x54 cm piston çaplı, 

motor tipi benzinli ve 16 kg ağırlığında olan motoru yerleştireceğiz. Bununla birlikte araçtaki 

tak-çıkar modüler eklentilerden biri olan taret yazılımı Pyhton, bir diğeri olan iletişim 

arayüzünün yazılımını ise plc ile yaptık. Yazılımın tamamlanmasının ardından tareti tam 

otomatik atış sistemine, arayüz yazılımını ise araç komutasının sağlanacağı ekrana entegre 

edeceğiz. Hovercraft ilerlerken göz önünde bulundurulacak çeşitli hava ve su sürtünmeleri 

vardır. Form,  momentum ve dalga sürtünmeleri gibi. Araç bu kadar sürtünmeye maruz kaldığı 

için bir itiş sistemi kullanılır. İyi performans elde etmek için, itiş sistemi kaldırma sisteminden 

daha fazla güce sahip olmalıdır. Hareket ve manevra kabiliyeti sağlayacak pervane, kanat ve 

direksiyon gibi parçaların montajı yapacağız. Hava kanalı ve hava haznesinin havanın eşit 

bölünmesini sağlamak amacıyla yapılmasının ve gövdeye montajlanmasının ardından aracın 

son bileşeni olan etek kısmının yapımına başlanacaktır. Etek aracın çapının yaklaşık %10-15'i 

kadar maksimum yüksekliğe sahip olmalıdır. Daha fazla bir yükseklik aracın dengesini bozar. 

Aracımızın fiberglas kumaştan imal edilmiş etek kısmını tutkal ve zımba ile gövdeye sabitledik. 

Aracımızın yapım aşamasının ikinci kısmında ise arayüzün kodları yazılmış; arayüz ile araçtaki 

ekipmanların kontrolleri ve sürücünün afet merkezi ile haberleşmesinde kullanılmak üzere plc 

ekran seçilmiştir. Bu seçim arayüzün Ardunio’dan daha profesyonel şekilde programlanması 
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ve daha kolay kullanım sağlaması amacıyla yapılmıştır. Arayüzün iletişim menzilini arttırmak 

adına bağlantı 8internet bağlantısı ile sağlanacaktır. Taret Phyton programı ile kodlanmıştır. Bu 

sistemde birçok yazılım programıyla çalıştığı, verimli ve kullanışlı olduğu için Raspberry Pi 

mikrodenetleyici kullanacağız. Mekanizmanın dört yöne hareketini sağlamak için iki adet servo 

motor kullanacağız. Yüksekliğinin ayarlanması için tripod benzeri bir stant kullanacağız. 

Silahın tetik mekanizmasındaki kabloları söküp Raspberry Pi mikrodenetleyicisine 

bağlayacağız. Aracımızın çizimlerinin ve 3 boyutlu tasarımının yapıldığı videonun drive 

bağlantısı verilmiştir.  

https://drive.google.com/file/d/1zmqJ1sZEv9_lYkW8ER1T_9uE_lVyOZSN/view?usp=sharin

g 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   

Projemiz geçmişte yaşanan olayların tecrübesi ışığında tasarlanmıştır. Proje geliştirme 

aşamasında elde ettiğimiz verilerle amacımıza hizmet edecek en doğru aracın hovercraft 

olduğuna karar verdik; bu kararda geçmişte faaliyete geçirilmiş veya proje geliştirme 

aşamasında kalmış birçok afet yönetim planında hovercraftla karşılaşmamız bize ilham oldu.  

Hovercraft geliştirmeyi amaçladığımız arama-kurtarma faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır 

fakat aracın verimini en yüksek seviyeye taşıyan, tasarladığımız tak-çıkar modüler eklentilerdir. 

Piyasadaki diğer hovercraftlar sadece ulaşım amaçlı kullanılırken biz aracımızı modüler 

eklentilerimizle birlikte neredeyse itfaiye araçlarının seviyesinde bir işlevsellikle donattık. 

Günümüz teknolojisini ve güncel sorunları göz önüne alarak tasarladığımız eklentiler aracı her 

türlü duruma adapte eder; bu aracın benzerlerinden ayrılan yönüdür. Aracımızın her türlü 

güncel soruna adapte edilebilecek şekilde tasarlanması aracın uzun ömürlü olmasını ve 

kullanım ömrünün asla dolmamasını sağlar. 

Projemizin yazılım yönünde mihenk taşı görevini üstlenen iletişim arayüzümüz; sürücünün 

AFAD, İçişleri Bakanlığı (112) ve itfaiye ile direkt iletişimde kalmasını sağlayarak arama 

kurtarmada en önemli etken olan koordineli çalışmayı en hızlı seviyeye getirir. Arayüzümüze 

bağlı olan gece görüş sistemi, elde ettiği görsel verileri afet merkezine anında ileterek 

sürücünün gözünden kaçabilecek afetzedeleri ilk yardım ekiplerine bildirir. Aracımız doğal 

afetlerde yüksek verimle faaliyet gösterebildiği gibi insan kaynaklı afetlerde de oldukça efektif 

şekilde kullanılabilir. Aracımıza ekleyeceğimiz bir diğer modüler yenilik olan tak-çıkar taret 

sistemiyle birlikte aracımız; rehine kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği gibi, 

geliştirildiği takdirde askeri harekâtlar için de oldukça uygun bir araç haline dönüşecektir. Buna 

ek olarak aracın sahip olduğu taret sistemi terör bölgelerinde köy ve köy altı yerleşim yerlerine 

duruma göre gerekli olan doktor, ebe, hemşire, besin, ilaç vb. malzemelerin taşınmasında 

güvenlik sağlar.  

Aracımızın tak-çıkar sistemlerinden bir diğerini, son zamanlarda denizlerimizi tehdit eden 

müsilaj sorununa çözüm üretmeyi amaçladık ve bu amaca uygun olacak bir vakum sistemi 

tasarladık. Bu sistem müsilaj sorunu ortadan kalktığında deniz çöplerinin ve yosunların 

temizlenmesine yardımcı olacak şekilde geliştirilmiştir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz her türlü alana kolayca adapte edilebilir. Bu yönde devletimiz aracın gerekli 

https://drive.google.com/file/d/1zmqJ1sZEv9_lYkW8ER1T_9uE_lVyOZSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmqJ1sZEv9_lYkW8ER1T_9uE_lVyOZSN/view?usp=sharing
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olabileceği kullanım alanlarını belirledikten sonra bu alanlara uygun modüler eklentilerin 

tasarımı yapılır, tasarımı yapılan modüler eklentilerin doğrultusunda aracın boyutu ve 

aerodinamiği planlanır. Planlar oluşturulduktan sonraki adım sanayileşmedir; halkın her 

kesimine faydalı olacak aracımızın yeterli üretim kapasitesine ulaşması için uygun sanayileşme 

ve fabrika düzeni sağlanmalıdır. Bununla birlikte aracın en yüksek verimde kullanılabilmesi 

için sürücülerin uygun ve donanımlı şekilde eğitilmesi gerekmektedir fakat sürücü eğitimi 

yeterli değildir. Araç arayüzünün tam verimle çalışabilmesi için özellikle risk bölgelerinde lokal 

afet merkezleri oluşturulmalıdır; bu afet merkezleri sadece aracın kullanım kapasitesini 

arttırmada değil bölgesel afet güvenliğini sağlamak için de önem teşkil etmektedir. Projemizin 

daha geniş etki yaratmasını sağlamak amacıyla şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde 

fazladan afet merkezleri yapmak yerine hastane, polis merkezi, deniz hizmetleri müdürlüğü, 

itfaiye gibi kurumlarda afete hazır ve teşkilatlanmış Ayaz Ata arama kurtarma ekiplerinin 

bulunmasını planlıyoruz.  

Kullanım alanlarının belirlenmesinden sonra modüler eklentilerin tasarımından, yanlış 

malzeme kullanımından ya da üretim hatasından kaynaklanan sanayileşme hataları ürünün 

verimini düşürür. Bundan dolayı üretim, her adımında denetlenmesi gereken bir süreçtir. Diğer 

bir risk ise doğru şekilde eğitim almamış sürücüdür. Bir afet kurtarma görevlisi her an tetikte 

ve yeterli eğitime sahip biri olmalıdır. Özellikle böyle bir araç için, doğru eğitimi almamış 

kişiler afetzedelerin kurtarılmasında aksaklığa yol açabilir. Bir afet durumunda yeterli sayıda 

lokal afet merkezi olmazsa hazır bulunan Ayaz Ata kurtarma ekibinin bölgeye intikali 

gecikeceğinden afetzedelerinin hayatta kalma olasılıkları düşer. Bu durum özellikle çığ 

düşmeleri gibi zamanın çok kritik olduğu afetlerde ekstra önemli bir maddedir. Şehir altyapısı 

araç kullanımına uygun değilse ya da araç şehir altyapısına uygun üretilememişse araçla 

yapılacak arama kurtarmada aksaklıklar yaşanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Maliyet Kalemleri 

Malzeme Alım Dönemi Fiyat 

Donanım ve sürücü 

materyalleri 
Nisan 7680 tl (kur: 8.17) 

Gövde bileşenleri 

(Strafor, kontrplak vb.) 
Haziran 710 tl 

Atölye masrafları Haziran 500 tl 

Etek tutkalı Temmuz 370 tl  

16 beygir motor Temmuz 3000 tl 

Taret Temmuz 435 tl 

Projektör (20 watt, dış 

aydınlatma ve lazer 
Ağustos 

270 tl 

Filament (3kg-1.75mm) Temmuz 360 tl  

Arayüz ekranı Temmuz bağış 

Gece görüş sistemi Temmuz 455 tl 

Telsiz Ağustos 350 tl 

El aletleri Haziran 445 tl 



9 

 

Akü Ağustos 500 tl 

Güneş paneli Ağustos 600 tl 

Raspberry Pi Temmuz 350 tl 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz afet riski altında olan herkese dolayısıyla hepimize hitap eder. Ülkemizde sıklıkla 

doğal afet görülmesi sebebiyle birçok yaşam risk altındadır. Projemiz afet alanında hem 

kurtarma ekipleri hem afetzedeler için sürecin hızlı, güvenli ve sorunsuz işlemesini sağlar.  

Aracımız AFAD, AKUT, Polis, Jandarma, TSK ve İtfaiye gibi birimler tarafından rahatlıkla 

arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullanılabilir. Sağlık Bakanlığı, paramedikler, hastaneler 

hazırlıklarını araçtan aldığı bilgilerden hareketle yaralının ihtiyacına ve hasara yönelik 

yapabilirler. Ayrıca ulaşımı zor bölgelere gereken yardımı götürmek için kolaylıkla 

kullanılabilir. Askeri operasyonlarda askerlere taşıma, ulaşım gibi birçok alanda kolaylık 

sağlar. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve belediyeler projemizi kıyı, çöp, yosun vb. temizliğinde 

kullanabilir. Daha basit versiyonları bu tip projelerle ilgilenen kişiler tarafından evde yapılıp 

kullanılabilir. 

9. Riskler 

Projemizde yaşadığımız en büyük olumsuzluk araştırma aşamasında ülkemizde projemizle 

alakalı yeterince bilgi ve doğru malzemelerin olmamasıydı. Bundan dolayı belirli malzeme 

temini için yurt dışına yöneldik. Fakat covid-19 ve firma kaynaklı iletişim eksikliği nedeniyle 

kargomuz gecikmeye uğradı. Bu tecrübe bize gösterdi ki projemiz seri üretim aşamasında 

tamamıyla yerli ve milli şekilde üretilmelidir. Böylelikle dışa bağımlılığımız azalarak ülkemize 

yeni iş alanları ve istihdam sağlamış oluruz.  

Şekil 4. Proje Zaman Planlaması 
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Tablo 3 Araç Riskleri 

 Araç Riskleri  

Pervanelerin çalışmaması 
8 

Motorun çalışmaması 
9 

Kayışın kırılması 
6 

Rulmanın bozulması 
6 

Mekanik bağlantı sorunları 
8 

Buji sorunları 
3 

Yakıtın bitmesi 
2 

Havalandırmanın tıkanması 
7 

Montaj desteğinin kırılması 
7 

Şaft kırılması 
5 

Makaranın kırılması 
5 

Eteğin patlaması 
9 

Motor başlatıcısının 

bozulması 
4 

Manyeto arızalanması 
2 

Montaj hatası 
7 

Elektrik bağlantı sorunları 
6 

Yazılım sorunları 
5 

Ağırlık merkezi hesaplama 

hatası 
10 

(Tablodaki sayılar riskin gerçekleşmesi dâhilinde yapacağı etkiyi temsil etmektedir.) 

Motorla ilgili arızalar garanti kapsamında olacağından projemizdeki etkileri düşük olacaktır. 

Montaj sorunları ve etek patlaması gibi sorunların ise yedek malzeme ile çözülmesi 

planlanmaktadır. 

Tablo 4 Proje Riskkleri 

Bütçe Zamanlama Arayüz 

Döviz 

4*3 

Kargo gecikmesi 

4*5 

Dış etmenlerden dolayı oluşabilecek 

hasar 

2*5 

Sponsor eksikliği 

3*5 

Firma ile iletişim kopukluğu 

2*4 

Arayüzün hata vermesi 

1*5 

Tablodaki ilk hücre riskin gerçekleşme olasılığı, ikinci hücre bu riskin gerçekleşmesi 

durumunda yaratacağı etkiyi temsil eder (1 en düşük 5 en yüksek olmak üzere). 

10. Proje Ekibi  

Takım Lideri: ZEHRA BEREN ÖZBEK 

EĞİTİM  AD-SOYAD TAKIMDAKİ GÖREVİ 

Nişantaşı Anadolu Lisesi 

11.Sınıf 

Zehra Beren ÖZBEK  
Takım Lideri 

Tasarım 

Alp ÜNLÜ Yazılım 

Meryem Melis KEMİRTLEK Ar-Ge 

Hayrunisa DOĞRU Mekanik 

Tablo 5. Proje Ekibi 
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