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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

      Hızır Projesi enkaz altına girebilecek kadar ufak boyutlarda, teknolojik donanımlı bir araç 

tasarlama, üretme ve faaliyete geçirme projesidir. Hızır projesinin amacı enkaz altı ve enkaz 

altında kalmış kazazedeler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri arama kurtarma birimlerine 

iletmektir.  

      Hızır projesi kapsamında 3 boyutlu katı modelleme programları kullanılarak araç 

tasarımını oluşturup ardından sonlu elemanlar paket programlarında testlerini gerçekleştirdik. 

Aracımızın prototip üretimini 3 boyutlu yazıcılar kullanarak gerçekleştirdik. Teknik donanım 

ekipmanlarının siparişlerini verdik, parçaların elimize ulaşmasını bekliyoruz ardından tüm 

montaj çalışmasını tamamlayıp test sürüşlerimize başlayacağız. 

 

2. Problem/Sorun 

 

      Türkiye gibi deprem bölgesinde kalan ülkelerde her sene onlarca deprem meydana 

gelmektedir. Bu depremlerden bazıları oldukça şiddetli olabiliyor ve birçok insanın hayatında 

yıkıcı etkiler bırakıyor.  

Problem-Sorun; 

1. Son 12 yılda Türkiye’de gerçekleşen depremlerde 18.946 insan hayatını kaybederken, 

35.465 insan yaralandı. 

2. 2020 yılında gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde sadece 17 bina 

yıkılırken 109 kişi hayatını kaybetti. 7.880 kişi ile 5 gün süren arama kurtarma 

çalışmalarında 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. 

3. Olası İstanbul depreminde 50.000 binanın yıkılacağı öngörülüyor. 

     Günümüzde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan yöntemler ve teknolojiler oldukça 

başarılı sonuçlar verse dahi eksik noktaları bulunuyor. 

 

    Var Olan Çözümlerin Yetersizliği; 

1. Deprem sonrası enkaz altındaki yaralıların tespit süresi 5,1 saat ile 17,9 saat aralığında 

değişmektedir. Tespit edilen yaralıların kurtarılma süresi ise 13.3 ile 35,4 saat 

arasındadır. 

2. Günümüzde kullanılan enkaz arama araçları enkaz altında bilinci kapalı yaralıları 

tespit edememektedir. 

3. Enkaz altında kalan yaralılar ile iletişime geçmek günümüzde kullanılan arama 

kurtarma teknolojilerinin eksiklerinden biridir. 
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3. Çözüm 

 

      Yaptığımız geniş araştırmalar ve arama kurtarma birimleri ile yaptığımız görüşmeler 

sonucunda deprem afeti sonrasında karşılaşılan zorlukları kolaylaştırmak üzerine bu projeyi 

tasarladık. Daha önceki yapılan çalışmaları ve projeleri inceleyip, eksikleri ve zayıf yönleri 

üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Elde etiğimiz veriler neticesinde 

projemizi ele aldık. Projemiz deprem sonrası gerçekleşecek olan senaryolara yönelik bir 

projedir. Bizim en büyük amacımız enkaz altı ve depremzedeler hakkında bilgi toplamak ve 

bu bilgileri arama kurtarma ekiplerine anlık olarak aktarabilmektir. Belirttiğimiz problemler 

ve projemizin amacı doğrultusunda enkaz altına girebilecek, teknolojik donanımlı ve küçük 

boyutlu bir araç ile en uygun çözümü sağlayacağımızı düşünüyoruz.  

 

      HIZIR adlı aracımızı, proje amacında da belirttiğimiz gibi enkaz arasındaki küçük 

boşluklar gibi aracın ilerleyebilmesine engel teşkil edebilen yerlerden geçebilmesi için 

yapabileceğimiz en küçük boyutta tasarladık. Prototip üretimine başladığımız HIZIR 

aracımızın boyutları 12,3 cm* 17 cm * 21,5 cm’ dir ve 1.32 kg kütlesi vardır. Aracımız 6 

tekerlekli olup üzerinde RP Lidar radarı, termal kamera, kamera, ışıklandırma ledi, mikrofon 

ve INS/GNSS gibi birçok teknoloji ile donanımlıdır. Aracımızın boyutlarındaki en büyük 

etken RP Lidar radarının boyutudur. Aracımız 6 tekerleklidir bu sayede enkaz altındaki 

engelleri rahatlıkla aşabilecek ve üzerindeki süspansiyonlar sayesinde üzerinde taşıdığı 

donanımı darbelerden koruyacaktır. Aracımızın en tepesinde konumlandırdığımız RP Lidar 

radarı ile enkaz altının 3 boyutlu haritasını oluşturmayı, aracımızın üzerinde bulunan termal 

kamera ile enkaz altında tespit ettiğimiz kişinin hayatta olup olmadığını anlamayı, INS/GNSS 

teknolojisini kullanarak bulunan kişinin konum bilgisini yüksek doğruluk ile arama kurtarma 

birimlerine aktarmayı ve enkaz altında bulunan kişinin bilinci açık ise kişi ile arama kurtarma 

birimlerini aracımızın üzerindeki mikrofonu ve kamerayı kullanarak iletişime geçirmeyi ve 

anlık görüntü sağlamayı hedefliyoruz. 

 

      Tüm iletişim kanallarında olduğu gibi HIZIR adlı aracımızda da bağlantı sorunu 

yaşayabiliriz ancak takımımızdaki mühendis arkadaşlarımızın itina ve özveri ile yaptıkları 

çalışmalar sayesinde bu sorunun gerçekleşme ihtimali mümkün mertebe düşürülmüştür. 

 
 

 

Aracın boyutlarının daha anlaşılır olması için ortalama boyutta bir telefon ile karşılaştırılması 
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4. Yöntem 

 

      Projemizi doğrultusunda prototip üretimine başladığımız HIZIR aracımızın boyutları 12,3 

cm* 17 cm * 21,5 cm’ dir ve 1,32 kg kütlesi vardır. Aracımız 6 tekerlekli olup üzerinde 

LIDAR radarı, termal kamera, kamera, ışıklandırma ledi, mikrofon ve INS/GNSS gibi birçok 

teknoloji ile donanımlıdır. TCP/IP protokolü ile uzaktan haberleşebilen üzerinde bulanan 

Lidardan aldığı veriyi SLAM algoritmasıyla ile işleyip haritalandırma yapabilmektedir. 

Oluşturulan bu haritalandırmayı ve görüntü aktarımını phyton socket kütüphanesiyle yer 

istasyonuna iletebilecektir. Üzerinde kullanacağımız bilgisayar Raspberry Pi, LIDAR da RP 

A2-M8 olacaktır. Aracımız batarya sisteminin biteceğini anladığı zaman otonom olarak eve 

dön komutu verebilmektedir. Genel olarak kullanacağımız yöntem bu araç enkazın 3 boyutlu 

haritalandırmasını sağlayacak ve görüntü aktarımını phyton socket kütüphanesinden 

üreteceğimiz yazılım ile yapmak olacaktır. 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

       Projemiz fikir ve ARGE aşamalarında oldukça geniş bir araştırma yapılıp 

karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümlerine dair geniş bir perspektiften bakılma imkânı 

bulunmuştur. Bu sayede aracımız teknolojik olarak piyasadaki rakiplerine oranla daha yüksek 

bir teknolojiyle donanımlı olup diğer sensörler, kameralarla birlikte LIDAR tarama 

teknolojisini gövdesinde barındırmaktadır. Aracın üzerinde bulunan LIDAR sensörü 

sayesinde enkaz alanında üç boyutlu tarama ve haritalandırma yapılıp veri aktarılabilecektir. 

Bu da karşılaşılabilecek olası risklerin, depremzedelere ulaşırken karşılaşılabilecek engellerin 

ve hatta deprem sonrasında oluşabilecek göçüklerin daha iyi bir şekilde öngörülebilmesi ve 

tedbir alınması açısından oldukça önemli ve faydalıdır. Bunun yanında klasik ölçme 

tekniklerinden hemen her yönüyle üstün olan INS/GNSS ölçüm sensörleri kullanılacaktır. Bu 

sayede hava koşulları, gece/gündüz ayrımı gözetmeksizin hız, zaman ve araca ait gerçek 

konum bilgisi sağlanabilmektedir. Bu yönden projemiz sorunun çözümü bakımından 

yeterince amaca yönelik olmakla birlikte özgün ve yenilikçi, aynı zamanda geliştirilmeye 

müsait bir yapıya sahiptir.  
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6. Uygulanabilirlik 

 

      Projemiz sponsorların desteği ve bununla birlikte proje ekibimizin ARGE ve üretim gücü 

sayesinde, yaptığımız çalışmalar sonucunda hayata geçirilecektir. Projemiz günümüzde gerek 

ilgili olduğu problemlerin çözümü olması açısından, gerek son derece yenilikçi bir fikir 

olmasından ötürü mevcut koşullarda kısa zaman içerisinde ticari bir ürüne dönüşme 

potansiyeline sahiptir.  

 

 

    Projemizi enkaz çalışmalarında arama kurtarma birimlerinin komutları altında kullanımını 

gerçekleştirip hem enkaz altı arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmuş hem de aracımız 

kendi reklamını kendi başarısı ile yapmış olacaktır. Bu başarı ile hem yurtiçi hem yurtdışı 

olmak üzere arama kurtarma birimlerinin dikkatini çekmiş ve tekliflerimizi onlara sunmuş 

olmayı planlıyoruz. Satılan ürünlerimize 2 sene boyunca bakım garantisi sunmayı 

amaçlıyoruz. 

     

      

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

  Malzeme adı           Ölçü         Miktar  Birim fiyatı(TL) 

 

      Toplam  

     Tekerlek           adet             6         63,80         382,8 

 

    DC motor           adet             6         41,16        246,96 

 

      Batarya  

   (2500 mAh) 

         adet             1         28,81         28,81 

    RP LIDAR  

     (A2-M8) 

         adet             1      3999,14      3999,14 

  WI-FI adaptör          adet             1         11,32          11,32  

 

  Motor sürücü           adet             2         16,98         16,98 

 

   Raspberry Pi          adet             1        685,18        685,18 

 

      Kamera          adet             1        147,15        147,15 

 

 Termal kamera          adet             1        376,85        376,85 

 

                                                                                                                  

                                                                                                 Toplam Fiyat:      5895,19 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

      Deprem sonrası kurtarma görevlileri ile yaptığımız konuşmalarda en büyük sıkıntının 

kazazedeye ulaşmak olduğunu enkaz alanında bizzat çalışmış olan itfaiye personellerinden 

öğrendik. Depremzedeler dışarıdan gelen sesleri duyabilir fakat onlar seslerini bizlere 

duyurmakta sıkıntı çekerler. Projemiz, onları kurtarmak için canla başla çalışan görevlilere 

hitap ediyor. 

 

 

 

 

9. Riskler 

 

      Aracımızın enkaz altındaki görevi süresince karşılaşılabilecek birtakım olası riskler 

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

etki matrisinde değerlendirilmiştir.  

  

   a. Enkaz altında oluşabilecek olası bağlantı sorunu ve kablosuz sinyal paraziti ile 

karşılaşılabilir. 

   b. Görevi esnasında aracın üzerine enkazdan herhangi bir kütle (moloz, eşya gibi) düşmesi. 

   c. Hava koşulları nedeniyle aracın mekanik aksamında ve/veya elektronik donanımında 

hasar oluşması. 

   d. Enkaz altında yaralı ya da sağlıklı kazazede ile karşılaşıldığında oluşabilecek sorunlar. 

Örneğin kazazedenin aracımızı tanımlayamayıp bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu 

düşünmesi. 
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             Etki  

 

  Olasılık  

         1 

  Çok hafif 

         2 

      Hafif  

        3 

Orta derece 

         4 

      Ciddi 

         5 

  Çok ciddi 

        1 

  Çok küçük  

 

    

         a 

 

        2 

    Küçük  

 

           

         c 

 

 

        3 

 Orta derece 

 

   

          

 

         b 

 

          

        4 

   Yüksek  

 

        

         d 

  

        5 

 Çok yüksek 

 

     

 

       

     

    Bu risklere ilişkin alınan tedbirler ve alternatif çözüm önerileri bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki ve en önemlisi kullanacağımız ileri teknolojiye sahip olan sensörlerdir. (LIDAR, INS, 

GNSS gibi). Bunun yanı sıra B planı olarak iletişim sistemleri kablolu/kablosuz olarak 

dönüştürülüp ileriki fazlarda ve piyasaya sunulduğunda kullanım ortamına göre konfigüre 

edilebilecektir. Aynı zamanda aracımız mekanik olarak bilimum görev tanımları, mekanik 

açıdan karşılaşılacak olası risklere ve kaçış manevralarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 
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