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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

T.C. İçişleri Bakanlığı,Afet ve Acil 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

(AFAD) tarafından2018 2018 yılında 

hazırlanan haritaya göre göre, 

ülkemizin büyük bir kesimi deprem 

tehlikesi altındadır. (1) 

 

 

Görsel 1.Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 

hazırlanan 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 

İzmir Depremi Raporu’na göre, toplam 50 bina 

deprem anında yıkılmıştır. (2)Bu da 50 binada 

arama kurtarma çalışmaları yapılması gerekliliğini 

meydana getirmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığı toplantıda, ''114 canımızı kaybettik, 107 

vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. 1035 vatandaşımız yaralı durumda; 

tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam 

ediyor. 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var'' diyerek depremin özetini 

yapmıştır. (3) Depreme hazırlıklı olmak en büyük önlemdir, ancak depremden sonra hızlı bir 

arama kurtarma çalışması ile 114 canımızın hayatı kurtulabilir miydi? Bu soru bize projemiz 

için çıkış noktası olmuştur. 

Tüm arama kurtarma süreci arama işleminin uzun ve zahmetli olmasından dolayı bazen 

sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Ayrıca ortamın gürültülü olması, teknik personel yetersizliği, 

göçük altında kalan kişinin yaşamsal bulgularının işitilebilecek seviyede olmaması gibi 

nedenler arama-kurtarmayı başarısız kılmaktadır. Arama sürecini hızlandırmak ve kurtarma 

ekiplerine net bilgi sağlamak çok elzemdir. Bu proje bu ihtiyaca yönelik tasarlanmıştır. 

2. Deprem ve Arama-Kurtarma Çalışmaları 

2.1 Deprem  

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar 

halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" 

denir. Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 

bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte 

de sık sık karşılaşılacaktır. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin 

Görsel 2. İzmir Depremi 
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deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında 

yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün 

deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 

58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 

411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, 

depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina 

yıkılmaktadır.(4) 

2.2 Deprem Sonrası Arama - Kurtarma Çalışmaları 

Depremler en çok yıkıma yol açan ve afete dönüşme potansiyeli fazla doğa kaynaklı olaylar 

arasında ilk sırada gelmektedir. Bunun nedeni deprem dalgalarının özellikle kötü zeminlerde 

inşa edilmiş dayanıksız binaların yıkılmasıdır. Deprem sırasında meydana gelen bina 

yıkılmalarında enkaz altında kalanları kurtarmak için yapılacak ilk şey yer tespitidir. Enkaz 

çalışmalarında ilk 72 saat yani üç gün yaşamsal öneme sahiptir. İlk 24 saat ise altın saatler  

olarak anılmaktadır. Bu saatlerde enkaz altından canlı olarak çıkarılanların büyük bir 

çoğunluğu yaşamaktadır. Daha sonra geçen her dakika enkaz altında kalanların yaşamaşansını 

düşürür. Bu nedenle zaman kaybetmeden hızlı bir çalışma temposu içine girilmelidir. Arama 

aşamasında öncelikle fiziki arama yapılır. Daha sonra Delsar ve benzeri dinleme araçları 

kullanılarak cihazlı arama yapılır. Ancak aramanın başarılı olabilmesi için çok özen 

gösterilmeli, çevrede sessizlik sağlanmalıdır.(4) İzmir depreminde pek çok kez şahit 

olduğumuz ‘Sessizlik’ ikazı bu nedenle verilmiştir. (5) 

3. Problem/Sorun: 

Depremden sonra arama kurtarma çalışmaları titizlikle yapılması gereken, zaman alan 

ve teknik bilgi ve ekipman gerektiren bir süreçtir. Öncelikle deprem bölgesinde enkaz 

raporları hazırlanır. Enkaz raporları çalışılacak binanın yıkılma açısından, enkaz 

altında kalan kişilerin sayısına, çalışma güvenliğine kadar her şeyi detaylı olarak 

içermek zorundadır. Enkaz altındaki canlıların yerlerinin yaklaşık olarak verilmesi 

arama çalışmalarının en önemli aşamasını oluşturur. Zaman kaldığı takdirde, kurtarma 

ekipleri olay yerine intikal etmeden, yıkılan binanın basit bir planının çıkarılarak 

gelecek ekiplere teslim edilmelidir. Bu plan kurtarma ekiplerini işini kolaylaştırarak 

zamandan kazanılmasını sağlar. Zamanın depremde arama- kurtarmada en önemli 

faktör olduğu unutulmamalıdır. Ekipler ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar zamana 

karşı yarışmak zorundadırlar. Enkaz altında kalanların yaşama şansı geçen her saniye 

azalmaktadır. Bu nedenle kurtarma ekipleri ne kadar detaylı rapor alırlarsakurtarma 

çalışması o kadar hızlı başlar. (4) Eldeki verilerin yetersiz olduğu zamanlarda, enkaz 

raporları sağlıklı bilgi veremez. Riskli noktaların tespiti ve çalışılacak yerin izole 
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edilmesinin ardından arama çalışması başlamaktadır. Arama aşaması bir deprem 

sonrasında enkaz altında kalanların yerini saptamaya çalışmak başlar. İlk saatlerde en 

sağlıklı yöntem enkaz civarındaki insanlardan bilgi almaktadır. Bu yöntem ilk 

saatlerde çok olumlu sonuçlar vermektedir. Tüm Marmara Bölgesini etkileyen 17 

Ağustos 1999 Gölcük Depreminde sağlıklı arama çalışması yapılamadığı için enkaz 

altında kalanların bir kısmına ne yazık ki ulaşılamamıştır. Arama ekiplerinin tüm 

arama kurallarına uymaları ve ellerindeki teknolojik aletlere hâkim olmaları şarttır. (4) 

İlk olarak fiziki arama yapılır. Arama ekipleri daha çok enkaz altında kalan, 

görülemeyen ancak sesiduyulabilenleri bulmaya çalışır. Bunun ilk aşaması seslenerek 

aramadır. Binanın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce üç 

kez bağırılarak üç kez de metalbir çubuğa vurularak aşağıya mesaj verilmesi ve sonra 

aşağıdan gelecek seslerin dinlenmesinedayanır. Bu birkaç kez tekrarlanır. Sonra 

köpekle aramaya geçilir. Depremde enkaz altında kalanların bulmak için özel olarak 

yetiştirilmiş K-9 depremarama köpekleri enkaza salınarak arama yapmalar sağlanır. 

Depremin ilk günlerinde işeyarayan bu yöntem zaman geçtikçe, kokular arttıkça 

işlevini kaybeder. Delsar ve benzeri dinleme cihazlar aracığıyla yapılan ve daha 

sağlıklı sonuç alınabilenarama türüdür. Ancak başarılı olunması için çok özen 

gösterilmesi gerekir. İlk kural çevrede mutlak sessizliğin sağlanmasıdır. Ekibin 

cihazları kullanma becerisi, cihazların enkaz alanının tamamını temsil edebilmesi, 

yeterli sessizliğin sağlanabilmesi, afetin vahametinden dolayı yaşanılan kaygı ve stres 

bu aramanın sonucunu etkilemektedir. (4) Dahası bu arama kurtarma çalışmaları 

mekanik aramalardır ve çevresel faktörlerden çok etkilenir. Teknolojinin geliştiği 

günümüzde bu gelişmelerden yararlanmak gerekmektedir. 

4. Çözüm 

Arama çalışmalarının mekanik olarak yapılmasından ziyade teknolojik olarak 

yapılması hata payını azaltacaktır. Enkazın altında kalanların bulundukları yerin tam 

ve kesin bir bilgisi, kurtarma çalışmasının başarı ile sonuçlanmasını sağlar. 

Arama ekipleri enkaz alanının üzerinde gezinerek arama yapmaktadır. Bu da hem 

ekiplerin kendisi hem de enkaz altında kalanlar için hayati bir risk oluşturmaktadır. 

Tam olarak yıkılmamış binalarda arama ekipleri enkazı tam olarak tarayamamaktadır. 

Enkaz alanına girmeden, havadan, hızlı bir şekilde arama çalışması yapmak daha 

güvenlidir. 
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Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zaman çok hayatidir. Enkaz altında kalanlara sağ 

ulaşabilmek için ilk 72 saat çok önemlidir. Bu yüzden arama çalışmasını hızla 

tamamlamak ve kurtarma çalışmasına başlamak gerekir. 

Bu nedenlerle projemizde, havadan enkaz taramasını gerçekleştirebilecek bir çalışma 

ortaya koyduk. Alan taraması ile, bio-radarların enkaz altında kalanların yaşamsal 

bulgularını tespit edebildiğini keşfettik. (7) Ancak enkaz alanının yerden değil 

havadan taranarak hızlı sonuç alınabileceği için bir CW doppler radarı güçlü bir drona 

entegre ederek enkazı havadan taramayı amaçladık. 

 Bio-radarın enkaz alanında tarama yapması. 

Drona entegre edilmiş bio-radar, enkaz alanında havadan tarama yapacaktır. Aynı 

anda 5-10 metrekare tarayabilen radarlar ile alan -100m2 civarında olduğu 

varsayılırsa- alanın tamamı 3-4 aşamada taranabilir. Dronun sabit bir süratle 10m/dk 

hızla ilerlediği takdirde, tüm alanı taraması 2 dakika gibi kısa bir sürede 

tamamlanabilir. 

 Bio-radarın tespit ettiği canlının yerini ana bilgisayara aktarması 

Radar tarafından yaşamsal bir fonksiyonun tespiti anında ana bilgisayara uyarı gidecek 

ve ekipler tespit edilen depremzedenin bulunduğu yeri görebilecektir. Ayrıca yerin 

koordinatları, taramanın başladığı noktadan uzaklığına göre, metrekare olarak 

hesaplanabilir. Böylece ekipler tam olarak nereden kurtarma çalışmasına 

başlayacaklarını bileceklerdir. 

 Bio-radarın tarama bitiminde sonuçları raporlaması 

Elde edilen tüm veriler son olarak raporlanmalı, olası yeni depremler veya başka 

faktörler nedeniyle enkaz alanında yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı ekiplerce 

bu raporlar anında AFAD iletişim merkezine bildirilmeli ve saklanmalıdır. 

5. Yöntem 

 Cw Doppler Radar 

Projemiz öncelikle alan taraması ile başlamıştır. 2020 yılında, Şeflek ve Yaldız tarafından 

yapılan araştırmayı temel alarak oluşturulmuştur. (7) Bu araştırmada 24 GHz çalışma 

frekansına sahip düşük maliyetli sürekli dalga (CW) Doppler radarı kullanılarak insan 

denekten temassız bir şekilde yaşamsal belirti (solunum, kalp atış hızı) ölçümleri 

 

 

 

 

 
 

Görsel 2 CW Doppler Radar Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5. Blok Diyagram 
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gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerden elde edilen sinyallerin işlenmesinde farklı yöntemler 

kullanılmış ve sonucunda, solunum hızında birinci ve ikinci yöntem için elde %3.75 ve %0’ 

hata oranlı; kalp atışı için sırasıyla %9.35 ve %8.45 hata oranlı değerler elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçları, özellikle radarların tıbbi uygulamalar için başarıyla kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu araştırmadan yola çıkarak bio-radarların yaşamsal bulguların tespitinde ne 

kadar önemli olduğu görülmüş ve projemiz için bize fikir vermiştir. 

Projemizin amacı Doppler Etkili CW Radarı bio-radar amacıyla deprem enkazını taramak ve 

yaşamsal bulguları komuta merkezine aktararak arama kurtarma ekiplerinin yer tespiti 

yapmasını ve de hızla doğru noktada kurtarma çalışmasına başlamalarını sağlamaktır. 

 Bio-radarın drona entegre edilmesi 

Halihazırda bio-radarlar sabit bir yere konumlandırılarak tarama yapmaktadır. 

Ancak uçaklarda kullanılan benzer sistemler 

radarın hareket noktası, hızı ve ölçüm alanın 

farkları ile formüle edilerek hareket halinde de 

tam ve kesin bilgiler verebilmektedir. (9) Arama 

ekipleri için enkaz alanına girmeden, havadan, 

hızlı bir şekilde arama çalışması yapmak daha 

güvenlidir.   Bu   nedenle   Cw   radarın   tarama 

ünitesini taşıma kapasitesi yeterli güçlü bir drona entegre ederek, tarama havadan 

yapılabilecektir. Bu tarama hızlı olmasının yanında, ekiplerin enkaz alanına girmesinin 

sakıncalı olması durumunda da çok işlevsel olacaktır. 

6. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Bu proje depremle yaşamaya alışmak zorunda olan ülkemiz için yeni ve hayati bir önem arz 

etmektedir. Projemiz ile geliştirilecek ürün pek çok insan hayatını kurtarabilecek bir üründür. 

Doppler radarların bio-radar görevi ile çalışma prensipleri zaten çok yakın zamanlarda 

araştırılmakta olan çalışmalardır. Projemiz bu özelliği arama-kurtarma çalışmalarına aktararak 

topumsal bir fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar 

taranmış ancak benzer bir proje görülememiştir. Deprem sonrasında arama kurtarma 

çalışmalarında halihazırda bazı cihazların varlığından bahsedilse de bunlar farklı sistemleri 

kullanan etkinliği bio-radar gibi etkili olmayan ve hareketli bir cihaz olmadıkları için 

kullanması zor cihazlardır. (8) 

 Hezartek 

Cw Doppler Radar entegre edilmiş dronumuza, Hezarfen Ahmet Çelebi’den 

esinlenerek Hezartek ismini verdik. Hezarfen 1632 yılında İstanbul’da kendi yaptığı 

kanatlardan oluşan bir araç ile 3358 metre uçarak uçan ilk insan olmuştur. Hezar 

Görsel 3. Uçaklarda Kullanılan Benzer 

Sistemler 
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Farsça 1000 demektir. Fen ise bilim, fen anlamlarına gelmektedir. Hezarfen bin-fenli 

yani çok bilgili anlamına gelir. Biz de teknoloji kelimesinin ilk hecesini 1000 yani 

Hezar kelimesi ile birleştirdik. Cihazımıza çok teknolojik anlamında Hezartek ismini 

verdik. Hezartek piyasada mevcut bir arama cihazı değildir. Bio-radarların yaşamsal 

bulgu tespiti için kullanılması bile çok yakın çalışmalardır. Bio-radarı sabit halden 

mobil hale geçirmek yeni bir üründür. 

 

 

 

 

 

 
 

7. Uygulanabilirlik 

Hezartek, 1 alıcı-verici anteni, 1 

bilgisayar gösterge birimi, 1 sinyal 

veri dönüştürücü ve alıcı-verici 

anteninin entegre edildiği bir drondan 

oluşmaktadır. 

Proje fikrimiz patenti alınıp ticari amaçla kullanılabilecek bir üründür. Depremle 

yaşamaya alışmak zorunda olan ülkemiz gibi tüm diğer ülkeler için de fayda sağlayan 

toplum yararını amaçlayan bir üründür. Sadece deprem değil, maden göçüğü, heyelan 

gibi enkaz altında arama kurtarma faaliyetine ihtiyaç duyulan tüm afetlerde kurtarıcı 

olacaktır. Gerekli mali destek alınırsa prototipi üretilebilir. AFAD gibi kurumlar 

projemizi ar-ge çalışmalarına dahil edebilir. Teknik uygunluk ve prototip üretimi 

aşamasında teknik bilgi gerektireceği için, deprem ve radar mühendisliği alanlarından 

uzman desteği alınması gerekir. 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz için gerekli olan profesyonel radar ünitesi çok pahalıdır. Benzer şekilde 

profesyonel amaçla kullanılan, 15kg’a kadar yük taşıyabilen bir dron, Doppler Radar 

Alıcı-Verici Antenini rahatlıkla taşıyacaktır. Ancak bu dronlar da maliyetlidir. (8) 

Ayrıca CW Doppler Radar için radar mühendisliği teknik bilgisi ve dron kullanmak 

için de beceri gereklidir. Yeterli donanıma sahip olmadan ve maliyeti de gözetmemiz 

nedeniyle projemizin ancak çizimlerini gerçekleştirebildik. Gerekli teknik araştırmalar 

sonunda elde ettiğimiz bulgulara göre çizimler hazırladık. (Şekil 4’ü inceleyiniz.) 

 
MALZEME LİSTESİ 

 
TEDARİK 

 
MALİYET 

 
CW DOPPLER RADAR SİSTEM BİLEŞENLERİ 

 
4-5 HAFTA 

 
10.000 $ 

 
YÜK TAŞIMA KAPASİTELİ PROFESYONEL DRON 

 
4-5 HAFTA 

 
5000 $ 

 
TEKNİK ÇİZİM VE UZMAN DESTEĞİ 

 
4-8 HAFTA 

 
1000 $ 

Tablo 1. MALZEME - MALİYET TABLOSU 

 

 

 

 

 

 
Görsel 6. Hezartek Ürünümüzün Bileşenleri 
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1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 

Proje Proje fikrinin Proje ön Proje detay Maliyet Uzman Sonuç 

takımınınkuru geliştirilmesi, raporunun raporunun Analizi Ve görüşlerinin Raporu 

lması, görev araştırma hazırlanması hazırlanması Tasarım alınması ve  

dağılımı yapılması    teknik çizim  

yapılması       

Tablo 2 PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

Projemizde 4. AY aşamasındayız. Eğer destek alırsak prototip üretimi için teknik 

destek alacağız. Ürünümüz maliyet nedeniyle üretilemediği için ancak tasarım ve 

taslak çizim süreçlerine sahiptir. Projemizin teknik çizimleri radar mühendisliği ve 

deprem mühendisliği uzmanlarından yararlanılarak hazırlanacaktır. Bütçemiz çizim 

maliyeti olarak harcanacaktır. Piyasada pek çok radar farklı işlevlerle satılmaktadır.  

CW Doppler Radarların bio-radar olarak kullanılmaya başlanması yakın bir geçmişte 

olması nedeniyle, henüz bu alanda yapılmış bir ürün bulunamamıştır. Ayrıca 

hâlihazırda kullanılan bio-radarlar mobil arama özelliğine sahip değildir. Bu nedenle 

drona entegre edilecek bir bio-radar bu alanda öncü olacaktır. Mali destek alırsak 

ürünümüzün prototipini de üretmek istiyoruz. 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT gibi afet anında arama kurtarma çalışmaları yürüten 

arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere, ülkemizin deprem kuşağında yer alması 

nedeniyle, tüm yerel yönetimler ve heyelan bölgeleri ile maden göçüklerinde 

kullanılmak üzere maden ocağı işletmecileri hedef kitlemizdir. 

10. Riskler 

Projemizin en önemli noktası henüz hiç denenmemiş olmasıdır. Öncelikle radar 

mühendisliği konusunda uzmanların teknik bilgileri ile Cw Doppler Radarların 

dronlara entegresi yapılmalıdır. Bu profesyonel bilgi gerektirir. 

Projemizi kullanan ekip hem dron kullanmakta hem de radar kullanmakta ve gelen 

sinyalleri anlamlandırmakta yeterli teknik beceriye sahip olmalıdır. Ayrıca cihazdan 

kaynaklanan teknik arızalar da arama çalışmasında zaman kaybı yaratabilir. 

Profesyonel radarların kullanılmasının maliyeti yüksektir. Bu nedenle projemizin 

prototipini yapamadık ancak Tinkercad programı ile taslak çizimlerini yapabildik. 

Projemizin verimliliğini etkileyebilecek diğer bir unsur ise, CW Doppler Radarın 

hareketli bir şekilde ölçüm alması durumunda oluşabilecek hata oranıdır. Daha önce 

bu tür bir çalışma yapılmadığını dile getirmiştik. B Planı olarak, uçaklarda da benzer 
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bir doppler radar sistemi kullanıldığını ve hareket halinde olduğu için hız, gidilen alan 

vb değerlerin bileşkesiyle formüle edilerek hata oranın azaltıldığını bulduk ve bu tür 

bir mühendislik bilgisinden yararlanılarak bu risk ortadan kaldırılabilir. (9) Zaman ve 

iş planlaması için öncelikle takım üyeleri arasında iş bölümü yapılmıştır. Her bir takım 

üyesi farklı bir başlıkta sorumluluğu üstlenmiştir. Tasarım aşamasında bir takım üyesi 

(Selen Deniz), çizim aşamasında diğer takım üyesi (Reyyan) liderlik almıştır. Proje 

bütününde araştırma, maliyet ve etki analizi gibi süreçler ortak çalışma ile, teknik 

bilgiler için de takım danışmanından destek alınmıştır. 

Olasılık/Etki 1. Çok Hafif 2. Hafif 3. Orta 4. Ciddi 5. Çok Ciddi 

1. Çok Küçük      

2. Küçük    Ürünü kullanan kişilerin 

teknik bilgi yetersizliği 

sinyalleri yorumlamayı 

geciktirebilir. 

 

3. Orta   Yanlış sinyal ile zaman 

kaybı yaşanabilir. 

  

4. Yüksek      

5. Çok Yüksek      

Tablo 3. Olasılık-Etki Matrisi 

 
11. Kaynaklar 
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adresinden 01.04.2021 tarihinde alınmıştır. 

(2) İzmir Mimarlar Odası. İzmir Depremi Raporu. 2021. 

(3) BBC News. İzmir Depremi Sona Erdi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54810440 

adresinden 01.04.2021tarihinde alınmıştır. 

(4) Güngör, Y. Temel Arama Kurtarma. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Acil 

Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı Ders Notları. (121-135) 

(5) Milliyet Gazetesi. İzmir Depreminde Mucize Beklentisi. https://www.milliyet.com.tr/gundem/son- 

dakika-izmir-depreminde-mucize-beklentisi-gozler-oraya-cevrildi-6345407 
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http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/bilgi/depremnedir/index.htm 

(7) Şeflek, İ.,& Yaldız, E. DÜŞÜK MALİYETLİ SÜREKLİ DALGA DOPPLER RADARI İLE 

TEMASSIZ YAŞAMSAL BELİRTİ ÖLÇÜMÜ. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8, 9-14. 

(8) Arama Kurtarma Ekipmanları http://www.orhaz.com.tr/dis_ticaret-2/arama-kurtarma-malzemeleri- 

ve-ekipmanlari/ 

(9) Doppler radar. https://www.youtube.com/watch?v=5kyogcvhnbc&t=6s 
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