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1.  Proje özeti 

Projemiz deprem heyelan çığ gibi afetlerde afetzede tespiti yapabilmek ve orman yangınlarında 

söndürme çalışmalarında destek olmak için geliştirilen paletli insansız kara aracıdır. Yüksek 

hareket kabiliyetine sahip süspansiyon sistemi ve modüler görev sistemleri aracımızı öne 

çıkaran özelliklerindendir. 

Proje fusion 360 programı ile 3D ortamda tasarlanmış ve kritik testleri yapılmıştır. Prototip 

gövdesi 4mm alüminyum sacdan imal edilmiştir.  Görev mekanizmasının bir kısmı ve 

süspansiyon sistemi ise 1.5 mm siyah sacdan üretilmiştir. Aracın parçaları lazer kesim ile 

üretilip metal büküm makinesi ile şekillendirildi ardından kaynaklandı.  Gövde parçaları Ateşe 

ve suya dayanıklı boya ile boyandı. Aracın yazılımı Arduino İDE programı ile yazıldı Rassbery 

pi üzerinde işlenen görüntü ve Lidar verileri bağımsız verici ile aktarılacaktır. Aracın ve görev 

mekanizmasının Kontrolü Arduino mega mikro denetleyicisi üzerinden yapılacaktır. Motorlar 

için 10.000 mAH elektronik sistemler için 5.500 mAH 14.8 v lipo pil kullanılacaktır. Kontroller 

12 kanallı Radiolink AT9S kumanda ile yapılacaktır Veriler Xbee üzerinden XTCU programı 

ile alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 1.   insansız kara aracımızın görüntüsü 

2. Problem/Sorun 

 

Türkiye, geçmişten günümüze çeşitli türde afet olaylarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu olaylar 

sonucunda birçok insan ölmüş veya yaralanmış ve ciddi kayıplar yaşanmıştır. Yaşanan bu 

afetler içerisinde Türkiye’nin değişmez gerçeklerinden birini oluşturan daha çok doğal olaylar 

sonucunda meydana gelen doğal afetler, belirgin bir etkiye sahip olmuştur. Örneğin 1999 

yılında gerçekleşen İstanbul depreminde 19.480 kişi vefat etmiştir. Durum sadece depremle 

sınırlı değil 2020 Van’daki çığ faciasında 42 kişi elim bir şekilde vefat etmiştir. 2021 yılında 

şüpheli bir şekilde ülkemizin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkan yangınlarda 

Şekil 1 insansız kara aracı genel görünüm 
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ülkemizin ciğerleri olan ormanlardan 58 bin hektar alan kül olmuştur. Yangınla mücadele 

ederken dumandan etkilenen 8 vatandaşımız vefat etmiştir.  İnsan hayatının önemi açısından 

baktığımızda İHA ve İKA sistemlerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır 

Türkiye’de son 70 yıldır doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 100.000 e 

ulaşmıştır buna yönelik tasarladığımız bu projede amaç deprem çığ, heyelan orman yangını gibi 

doğal afetlerde  mahsur kalan kazazedelerimize olabildiğince daha az hasar veya kalıcı hasarlar 

vermemek ve enkaz altında kalan kazazedelerimize   daha hızlı ulaşmak  ,kayıp, ölüm gibi 

olasılıkları daha aza indirmek aynı zamanda  afet alanında çalışma yürüten personellerin hayati 

riskinin azaltılması amaçlanmıştır. Benzer projeler daha önce yapılmış olsada   yüksek 

maliyetinin yanında düşük tespit ve manevra kabiliyetine sahip olmaları araçların 

yaygınlaşmasının önüne geçmiştir. 

 

3. Çözüm 

 

Afet gerçekleştikten sonraki 24 saatlik zaman dilimi afetzede açısından hayati önem 

taşımaktadır. Afetzedeye ne kadar hızlı ulaşılırsa yaşama ihtimali o kadar artmaktadır fakat. 

Hızlı olmanın verdiği zararlar göz ardı edilemez boyuttadır. Kurtarma çalışmaları yapan 

personellerin hayatı da yine söz konusudur. İnsansız kara araçları hızlı, verimli ve feda edile 

bilinecek ve bu duruma çözüm olarak geliştirilebilir uygun maliyetli sistemlerdir. 

Orman yangınlarında arazi engebesi ve coğrafi konumu söndürme çalışmalarını etkileyen 

önemli faktörlerdendir arazözlerin gerekli yerlere yetişememesi ve personelin dumandan 

etkilenmesi söndürme çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Bu duruma çözüm olarak insansız 

kara aracımıza görev modülü dahilinde su monitörü kullanmayı hedeflemekteyiz. Aynı bir 

itfaiye eri gibi arazözden takılan hortumu engebeli araziye taşıyarak su monitörü sayesinde 

uzaktan kumanda edilerek söndürme çalışması yapabilmesi.  Yangın söndürme çalışmalarında 

ekonomik ve ergonomik bir bir çözüm olacaktır.  

Göçük ve moloz aralarında yapılan dinleme çalışmalarında alandaki çevre koşulları sebebi ile 

kesin ve doğru bir sonuç alınamamaktadır. Fiziki kurtarma çalışmalarında ise Artçı sarsıntılar 

veya farklı sebeplerden oluşan yeni çökmeler sonucu afetzede ve personelin hayatı riske 

girmektedir.   Afetzede tespiti yapabilen ve feda edilebilecek olan insansız sistemler bu 

Şekil 2 İzmir depremi (2019) Şekil 3 Antalya orman yangını (2021) 
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Şekil 5   6 eksenli robot kol 

durumda kullanıla bilinecek en iyi çözümlerden birisidir İkinci bir görev modülü dahilinde olan 

1 metre uzunluğundaki 6 eksenli robot kol üzerine entegre olan ses sensörlerini moloz 

aralarındaki boşluklara uzatarak dinleme faaliyeti gerçekleştirilebilir aynı zamanda araç 

üzerinde mevcut olan çeşitli sensörler afet alanındaki gaz, su, sıcaklık gibi değerlerin tespit 

edilmesini sağlayabilecektir. Aracın en önemli kabiliyetlerinden birisi olan LİDAR tarayıcı araç 

etrafındaki 360 derecelik alanın 3 boyutlu haritalamasını gerçekleştirerek   afet ve göçük 

alanının durumunu anlık olarak görebilmemizi sağlayacaktır. 

Çığ ve heyelan gibi afetlerin gerçekleşmesi durumunda zeminin sağlam veya sıkışmamış olması 

yeni felaketlere sebep olmaktadır. (2020 Van çığ faciası). Arama kurtarma personelinin hayatını 

riske atmadan afet alanının sağlam olduğuna emin olunması gerekmektedir. Olumsuz 

durumlarda can kaybı olmadan gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Bu noktada tespit ve 

araştırma için insansız kara araçları feda edile bilinecek kadar uygun maliyetli aynı zamanda 

gerekli manevra ve hareket kabiliyetine sahip araçlardır. İnsansız kara aracımız için 

geliştirdiğimiz palet sistemi her türlü arazi şartında olduğu gibi karlı yüzeylerde de hareket 

edebilecek kabiliyete sahiptir. Personel hayatını riske atmadan afet alanında gerekli tetkikleri 

yapabilir ve önlem alınmasını sağlayabilir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Yöntem 

 

Çalışmamıza çözüm ürettiğimiz soruna karşı en verimli tasarımı belirlemekle başladık. 

Yaptığımız araştırmalar sonucu palet sisteminin diğer mekanizmalara göre doğada ve afet 

alanlarında daha etkin ve kompakt olduğu kararı alınmıştır.  Bunun sonucunda kendi özgün 

palet sistemimizi geliştirmeye başladık. İlk olarak Kâğıt üstünde yaptığımız tasarım 2 Boyutlu   

ortama aktarıldı ve tasarım üzerinde fikir geliştirme süreci izlendi.  Çizimler, simüle edilmesi 

ve üretime hazır hale getirilmesi için 3B CAD ortamına aktarıldı. Tasarımları öğrenci lisansına 

sahip AutoDesk Fusion 360 programında gerçekleştirdik.  İlk olarak aracımızı 1.5mm 2 

parçadan üst gövde paslanmaz çelik alt kısmı ise siyah sacdan üretmeyi düşündük.  Fakat aracın 

çok ağır ve hantal olacağını fark ettik. Bunun sonucunda şase ve gövde 4MM alüminyum 

sacdan imal edilmesine karar verildi. Profesyonel ve kaliteli bir kesim için CNC lazer kesim 

tercih edildi. Gövde parçalarının büküm makinesinde bükülebilmesi için Tasarım Sheat Metal 

formatında, gövde de 4 ana parçaya ayrılacak şekilde tasarlandı.  Gövde mukavemetini 

Şekil 4   su monitörü 
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arttırmak amaçlı ek olarak alüminyum profil ile şase yapıldı.  Modüler görev mekanizmasının 

konumu aracın motor ve batarya gibi ağırlıklarını hesaplayarak konumlandırıldı. Araca gerekli 

olan kablo ve sensor delikleri önceden açıldı. Gövde parçaları argon ile kaynaklandı. Araç 

gövdesi ateşe ve suya dayanıklı kimyasal ile boyandıktan sonra son halini aldı. Aracımızda tork 

ve hız açısından fiyat performans ürünü olan redüktörlü 22.4v DC motorlar tercih edildi. Görev 

mekanizmasına dahil olan 6 eksenli 1 metre uzunluğundaki robot kol ve Lidar tarayıcı Fusion 

360 programı üzerinden özgün olarak tasarlandı. Ve parçalar 3D printer ile üretildi. 

Şekil 6. Ön gövde üretim           Şekil 7.  parça Lazer kesim          Şekil 

8.  Sağ gövde üretim 

 

5. Yenilikçilik 

 

Projemizin en özgün ve yenilikçi kısmı 3 eksenli bağımsız palet sistemidir. Kendi ar-ge 

imkanlarımız ile tasarlanmıştır. Geleneksel havalı tekerle kıyasla arazi performansı daha 

yüksektir. Aracın stabilizesini koruyarak hareket etmesini sağlamaktadır. Diğer paletli 

araçlardan farkı ise 4 farklı noktada bağımsız süspansiyonların bulunmasıdır. Aracın önden 

veya arkadan gelen engelleri absorbe ederek palet gerginliğini aynı oranda koruması da 

özelliklerinden birisidir. Palet metal profil ve 2mm lik çelik halattan oluşmaktadır bu durum 

paletin çevik ve sağlam olmasına olanak sağlamaktadır. Süspansiyonlar hariç tüm mekanizma 

parçaları CNC lazer kesim ile imal edilmiştir. Bazı parçalar İstenildiği durumda 3D printer ile 

de üretilebilir. Palet sistemimizin avantajları ise; 

 

- Havalı tekere sahip olmaması; Palet sistemlerinde hava basıncı ve teker patlaması gibi   

yüksek etki yaratan durumlar yoktur. 

 

-  Palet sisteminde bulunan süspansiyonların görev şartlarına göre sertliği ayarlanılabilir 

yapıdadır. Buda her türlü engebede hareket etmesine olanak sağlamaktadır. 

 

- Palet sistemimiz yüksekliği ve ön kısımda bulunan şok emici sayesinde merdiven ve 

benzeri engelleri tırmanarak rahatça geçebilmektedir. 
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Aracımızda bulunan LİDAR tarayıcı sistem kendi üretimimiz olan 360 derece görüş açısına 

sahip bir mekanizma üzerinde bulunmaktadır.  Durumsal farkındalığın en üst düzeyde tutulması 

için aracın dört bir tarafı çeşitli sensörler ile donatılmıştır.  Aracın görev mekanizmalarından 

birisi olan 6 eksenli robot kol takımımız tarafından özgün bir şekilde solidworks programında 

dizayn edilmiş ve araca entegre edilmiştir.  Projemizin yazılımı ve görüntü işleme algoritması 

bizim tarafımızdan yapılacaktır yazılım Arduino ide programı üzerinden c++ dili ile görüntü 

işleme ise phyton dili, open cv kütüphanesi üzerinden yapılacaktır. Araç 3 km telemetri menzili 

içinde gps ve sensör verilerini ara yüze aktarabilme imkanına sahiptir.  Aracımızın mekanik 

olarak %90 yerlilik oranına sahip olması hesaplanmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz mevcut olarak CNC lazer kesim ve Metal büküm teknikleri ile üretilmektedir. Seri 

üretime geçme durumunda yine aynı üretim tekniklerinin kullanılması, üretim hızını ve 

kapasitesinin önemli ölçüde yüksek olmasını sağlayacaktır. Projemizde hafif, dayanıklı ve 

işlenebilir olmasından dolayı 1.sınıf Alüminyum sac kullanılmıştır. Gövde üretim maliyeti 

3000 TL bandında olsada seri üretim durumunda maliyet düşecektir.  Gövde farklı düşük 

maliyetli materyaller ile de yapılabilir yapıdadır. Ancak palet sisteminin metalden yapılması 

zorunludur.  Robot kol ve Lidar tarayıcı gibi parçalar 3d printer ile üretilecektir. Araç gövdemiz 

seri üretim durumunda sorunsuz bir şekilde üretilebilir. Elektronik kısmında ise tedarik ve 

maliyet konusunda sorun yaşanmadığı taktirde seri üretim aksamadan 2.aşamaya geçebilir. 2. 

Aşamada elektronik ve yazılım dan oluşmaktadır seri üretimin en kritik aşamasıdır. 

(Oluşabilecek problemler aşağıda riskler ve b planı başlığında açıklanmıştır) bu aşamada 

oluşabilecek sorunlar farklı çözüm yolları ile düzeltilebilir.  

 

Şekil 9 palet sistemi 
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7. Proje zaman tablosu 

 

 

  

Proje zaman çizelgesi Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

 

Proje konusunun araştırılması 
              

 

 

Proje fikrinin bulunması 
              

 

 

 Proje detaylarının belirlenmesi 
             

 

 

Projenin 2B ortama aktarılması 
              

 

 

Proje dokümanlarının hazırlanması 
              

 

 
Projenin 3B CAD ortama 

aktarılması               

 

 

ÖDR sonuçlarının açıklanması 
              

 

 
Sponsorluk ve mali desteğin 

alınması               

 

 

Simülasyon ve analizlerin yapılması 
              

 

 

Prototip gövdesinin üretilmesi 
              

 

 

PDR hazırlanması 
              

 

 

PDR sonuçlarının açıklanması 
              

 

 

Elektroniklerin gövdeye montajı 
              

 

 

Arazi ve görev testleri 
              

 

 

TEKNOFEFST Samsun 
              

 

 

Şekil 20 ARAÇ SOL GÖRÜNÜM 
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8. Proje maliyet tablosu   

 

 

 1.1 Karşılaştırma tablosu; 

 

Model  TULPAR İKA WT 500 S  BRAKET İKA 

 Batarya kapasitesi 15.500 mAH 14.8v 7.500 mAH 12 v 12v 3600 mAH akü 

 Dönüş Tank dönüşü Tank dönüşü Tank dönüşü 

 Kapasite 40 kg 15 kg 60 kg 

Hız  20 km/h  10 km/h 15 Km/h 

Kamera  Var   Yok Yok 

sensör Var  Yok Var 

LİDAR Var Yok Yok 

Telemetri Var Var Var 

Mikrofon Var Yok Yok 

Fiyat 19.200 TL 12.000 TL 20.000 TL 

Tablo 3. 

(2020 Yılı, insanlık yararına teknoloji yarışması, Afet yönetimi kategorisi, Braket İKA 

takımı)  

  

NO ÜRÜN VE MALZEME İSMİ ADET FİYAT TEMİN YERİ 

1 Alüminyum şase ve ana gövde 1 800 TL Sanayi 

2 Palet ana bileşeni  250 500 TL Sanayi 

3 Taşıyıcı palet yük tekeri  36 550 TL Sanayi 

4 Traxax Süspansiyon (şok emici) 8 650 TL Internet 

5 Radiolink AT9S pro 12 kanallı kumanda 1 3000 TL Internet 

6 Rassbery pi 4 (2gb) mikro denetleyici 1 2000 TL Internet 

7 Arduino mega mikro denetleyici 1 450 TL Internet 

8  Xbee telemetri modülü 1 1000 TL Internet 

9 Rassbery pi kızılötesi Kamera Modülü V2 1 700 TL Internet 

10 Jet Fire 10.000 mAH Lipo pil 1 2500 TL Internet 

11 Tf Mini Lidar artı lazer (Lidar sensörü) 1 1500 TL Internet 

12 NEO-6m GPS modülü 1 300 TL Internet 

13 BT5796013 motor sürücü 2 150 TL Internet 

14 MPU 60 50 GYRO 1 200 TL Internet 

15 MQ-4 Doğalgaz sensörü 1 50 TL Internet 

16 Kızılötesi sensör 3 200 TL Internet 

17 Ses sensörü 2 100 TL Internet 

18 Araç LED far 2 150 TL Sanayi 

19 Küçük çaplı elektronik malzeme ve flament  1 800 TL Internet 

20 Sarf Malzeme 1 2000 TL Sanayi 

21 12V 150 rpm 42mm DC motor 2 1700 TL İnternet 

  TOPLAM 19.200TL  
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9. Hedef kitle 

 

İnsansız kara aracımızın ulaşılması zor ve risk oranı yüksek alanlarda personel hayatını 

tehlikeye atmadan, seri ve   etkin bir şeklide arama kurtarma çalışmalarında kullanılması 

amaçlanmıştır. Devlete ve kamuya ait AFAD, AKUT, JAK, itfaiye ve Belediyelerin arama 

kurtarma birimleri tarafından kullanılması planlanmıştır. Ergonomik ve maliyetinin düşük 

olması ülkemiz içinde hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Araç çığ, 

orman yangını, deprem gibi afetlerden etkilenen Afetzedelerin kurtarılması için görevli 

personel tarafından kullanılacaktır. Aracımızın farklı bir varyasyonu eklenecek olan mayın 

tarama modülü ile askeri operasyonlarda mayın tespiti ve imhası için kullanılabilir. Yine 

aynı şekilde aracımıza görev modülü dahilinde 7.62 FN makineli tüfeğe sahip UKSS 

(uzaktan kumandalı silah sistemi) eklenilebilir ve operasyonlarda piyade ile birlikte görev 

yapabilir. 

 

10. Riskler ve B planı 

 

Aracın bazı kritik parçalarının metal büküm ve lazer kesim ile işlenmesi gerekmektedir, doğru 

üreticinin bulunamaması ve tasarımda kritik hatalar yapılması aracın yapım sürecini sekteye 

uğratabilir (etki matrisi yüksek).  Döviz ve enflasyona bağlı olarak sürekli artan parça 

maliyetlerinin proje bütçe planlamasını olumsuz etkileyebilmesi ve elektronik parçaların ülke 

içinden veya yurt dışından temin edilememesi proje sürecini sekteye uğratabilecek 

durumlardır (etki matrisi orta) 

1.1 B planı; 

Proje tasarımının 2 farklı tasarım danışmanı tarafından incelenmesi ve analiz edilmesi sonucu 

hataların düzeltilmesi.  Aracın farklı materyal ve üretim teknikleri ile de üretilebilecek şekilde 

tasarlanması.  Alüminyum ve belli üretim tekniklerine bağımlı olma sorununu kaldıracaktır. 

Uygun fiyatlı alternatif elektronik parçaların tercih edilmesi veya yurt içi veya yurt dışından 

tedarik edilemeyen parçaların yerlileştirilmesi   çözüm olarak geliştirilebilir. 
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Şekil 11

Şekil 31 ARAÇ ÖN GÖRÜNÜM 

Şekil 12 ARAÇ SOL ÇAPRAZ GÖRÜNÜM 

Şekil 13 ARAÇ SAĞ ÇAPRAZ GÖRÜNÜM 

Lidar tarayıcı 

Robot kol 
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Şekil 14 ARAÇ SAĞ GÖRÜNÜM 

Şekil 15 ARAÇ SOL GÖRÜNÜM 

Şekil 16 ARAÇ ARKA GÖRÜNÜM 
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Şekil 17 ARAÇ SOL ARKA GÖRÜNÜM 

Şekil 18 ARAÇ ARKA ÜST GÖRÜNÜM 

Şekil 19 ARAÇ ÜST GÖRÜNÜM 
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Şekil 20 PALET SİSTEMİ 

Şekil 21 PALET SİSTEMİ 

Tahrik çarklısı Süspansiyon 

Süspansiyon 

aktarıcı 

Yük 

tekerleri 


