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1 Proje Özeti 

Sel, heyelan, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler yeryüzünde çok büyük yıkım ve 

tahribat meydana getirir. Afetin etki alanı ve bu etki alanında meydana getirdiği tahribat veri 

üretimini zorlaştırmaktadır. Afetin seviyesinin belirlenmesi, arama-kurtarma faaliyetlerinde 

öncelikli alanların belirlenmesi, tahribatın giderilmesi gibi işlemler ilk yapılacak işlemler olup; 

bu işlemlerin doğru ve kararlı bir biçimde gerçekleşmesi için eldeki tüm verilerin çok hassas 

bir şekilde üretilmesi gerekmektedir. Afet alanlarında her an olan risk ve beklenmedik durumlar 

afet sonrasında bile can kaybına yol açmaktadır. Bu durumda verilerin üretilmesi, çalışma 

alanlarının belirlenmesi, tahribat ve yıkımın ölçülmesi LocusCar ile yapılabilir. LocusCar her 

türlü arazi koşulunda çalışabilen insansız kara aracıdır. LocusCar üzerinde bulundurduğu 

GNSS alıcısı IMU sensörü sayesinde çok etkin bir şekilde hassas 3 boyutta (X,Y, Z) konum 

belirleyebilmektedir. Afetin meydana geldiği alanda gerek otonom olarak gerek uzaktan 

kumanda ile yönlendirme yaparak afet bölgesinin sayısal arazi modelini ve diğer tüm işlemler 

için veri üretebilir. LocusCar ile üretilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemlerine kolay entegre 

olabilir, bu veriler ışığında sorgu ve analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Bu analizler 

sayesinde öncelikli alanlar tespit edilir ve Afet Yönetimi etkin bir hal alır. 

 

2 Proje Fikrinin Açıklanması 

Doğal afet bölgelerinde meydana gelen büyük yıkımın ardından afetin seviyesinin 

belirlenmesi, arama-kurtarma faaliyetlerinde öncelikli alanların belirlenmesi, tahribat ve 

yıkımın giderilmesi gibi işlemler ilk yapılacak işlemler için veri üretimi çok önemli bir 

aşamadır. Konumsal verinin üretilmesi ve gerekli haritaların oluşturulması pek çok faaliyet için 

hayati önem arz etmektedir. Bu projede saptanan sorun verinin hızlı ve hassas üretilmesinin zor 

olmasıdır. Çözüm olarak her türlü arazi koşulunda veri üretimi yapacak insansız kara aracı olan 

LocusCar geliştirilecektir. LocusCar üzerinde bulunan GNSS alıcısı ve IMU sensörü ile anlık 

konum bilgisi üretecek ve bu konum bilgilerinin öznitelik verilerini kaydedecektir. LocusCar’ın 

ürettiği hassas konum bilgisi ve öznitelik bilgisi yani coğrafi veri AFAD ve benzeri kuruluşların 

bünyesinde bulunan CBS (GIS) yazılımlarında değerlendirilerek karar verme işlemelerine hız 

kazandıracaktır. Bu sayede can kaybının önüne geçilmesi, afet sonrası meydana gelen tahribat 

ve yıkımın giderilmesi hız kazandıracaktır. 

3 Çözüm  

Mobil robot sistemleri günümüzde robotik alanda en çok araştırılan konulardan birisidir ve 

araştırmalar hala devam etmektedir (Canan, 2006). Farklı sensörler ve bu sensörlerin 

kombinasyonları kullanılarak çeşitli algoritmalar hayata geçirilmektedir (Canan, 2006). 

Kullanılan bu sensörler ve algoritmalar otonom araçların konumunu, hızını ve yönünü 

belirlemek için gerçek zamanda ve yüksek işlem hızlarında navigasyon imkânı sağlamaktadır 

(Tekin, 2013). 

Son on yılda GNSS sistemlerinin gelişmesi ve bu sistemlere bağlı çözümleri üreten pek çok 

ticari kuruluş otonom robotik araç üretimi alanında hizmet vermektedir (Tekin, 2013). GNSS 

sistemleri ve IMU sensörlerinin birlikte kullanıldığı sistemlerde konumlama/konum bulma 

sistemlerinin yüksek verimlilik ile çalıştığını söyleyebiliriz. 

LOCUSCAR üzerinde bulundurduğu IMU sensörünü ve GNSS alıcısını kullandığında 

otonom alım ve aplikasyon işlemini yerine getirilebilir. LOCUSCAR’ın üzerinde bulunan 

GNSS alıcısı sayesinde sadece Amerikan uyduları olan GPS uyduları değil Rus uyduları olan 

GLONASS uydularını da kullanılarak konum belirleme işlemlerini etkin bir biçimde yerine 

getirecektir. GPS ve GLONASS uyduları birlikte kullanılarak mutlak konum belirleme 
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işleminde üretilen hassasiyet 1 metre civarındadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 

bu verinin çok kullanışlı olduğu söylenemez.  

Hassasiyet sorununu gidermek için gerçek zamanlı kinemtik (RTK) ölçü yöntemi ile konum 

tespitini anlık olarak gerçekleştirmek mümkündür (Canan, 2006). RTK yaparken tüm ülkede 

sorunsuz çalışması ve fazladan ekipman gereksinimi yaratmamak için ağ-RTK TUSAGA-

AKTİF (CORS) sistemi kullanılabilir (Alkan et al., 2018; Kahveci & Yildiz, 2021). TUSAGA-

AKTİF (CORS) bağlanarak 1-2 cm hassasiyet ile konum bilgisi üretmek hedeflenmektedir. 

Böylece santimetre hassasiyetinde alım ve aplikasyon yapılabilir. Bunun yanı sıra IMU 

sensörünü de beraberinde kullanarak hat çizme/ belirleme, dümenleme işlemlerini de santimetre 

hassasiyetinde yapabilir ve sürücüye gerek kalmadan otomatik olarak dümenleme imkânı sağlar 

(Ozguven & Uygun, 2019). 

4 Yöntem 

Prototip 

LOCUSCAR projesi, atası olan APLİBOT projesinin geliştirilmiş, pek çok konuda ve 

alanda haritacılık bakış açısı ile çözümler üreten bir projedir. APLİBOT projesi LOCUSCAR 

takım danışmanı olan Doç. Dr. Veli İLÇİ danışmanlığında, LOCUSCAR takım kaptanı Burak 

DOĞAN’ın Lisans Seminer çalışmasıdır. Projenin çıkış fikri “Haritacılık faaliyetlerinin 

temelini oluşturan alım ve aplikasyon işlemlerini otonom robotik bir araç ile yapmam mümkün 

mü, mümkün ise yöntemleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmış ve çalışmalarda bulunulmuştur. 

Bu çalışmalar neticesinde bir prototip bir araç tasarlanmış ve denemelerde bulunmuştur. Bu 

çalışma sırasında Arduino UNO, Arduino Motor Sürücü Shield, GY-NEO6MV2 GPS Modülü, 

HMC5883L/QMC5883 - GY-271 IMU, pil, Arduino Araç Şasi, Ledler, Breadboard gibi 

malzemeler kullanılmıştır. Yapılan çalışmada 1-3 metre doğruluk ile alım ve aplikasyon 

yapılmıştır. Çalışma sonunda “Haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturan alım ve aplikasyon 

işlemlerini otonom robotik bir araç ile yapmam mümkün mü, mümkün ise yöntemleri nelerdir?” 

sorusun cevabı yapılabilir olarak verilmiştir ve geliştirilen algoritma ile yöntemi de 

açıklanmıştır. 

 

 
Şekil 1 :  Tasarlanan APLİBOT Aracı                                       Şekil 2 : Aracın Testlerinin Yapıldığı Sırada Çekilen Bir Görüntü 
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Şekil 3 :  APLİBOT Elektrik Devreleri Bağlantı Şeması 

 
                                Şekil 4 : Aplikasyon İşlemi Algoritmik Akış Şeması 

Konum Belirleme Ve TUSAGA-AKTİF (CORS) Sistemi 

Konu belirleme için tarih boyunca pek çok yöntem kullanılmıştır. Jeodezinin ve 

haritacılığın gelişmesi ile yersel yöntemler de gelişerek hassas konum belirleme işlemleri 

hayata geçmiştir. Günümüzde yersel yöntemler hala geçerliliğini koruyor ve konum 

belirlemede en hassas yöntem olarak gösteriliyor. Yersel yöntemlerin meşakkatli oluşu, pek 

çok ön hazırlık gerektirmesi, anlık konum belirlemede yetersiz kalmaktadır. Günümüzde hassas 

ve anlık konum belirleme işlemlerinde uydu bazlı sistemler kullanılmaktadır ve GNSS 

sistemleri olarak adlandırılır. Gündelik hayatta veya konu ile bilgisi az olan insanların bu 

sistemleri GPS olarak telaffuz ettiği görülür. GPS Amerika’ya ait bir sistemdir. Avrupa Birliği, 

Rusya, Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerinde kendilerine ait sistemleri vardır. Tüm bu 

sistemlerin genel adına GNSS denir ve GNSS sistemlerini kullanmak üretilen konum 

hassasiyetini arttırır, ABD’ye olan bağımlılığı azaltır. Uydu bazlı sistemleri kullanarak konum 

bilgisi üreten alıcılara GNSS Alıcısı denir. 
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Gelişen teknoloji ile GNSS sistemlerinin doğruluğu 

ve hassasiyeti artmıştır. Ne yazık ki en hassas GNSS 

alıcıları bile kullanılsa hassasiyet en iyi koşullarda bile 1 

metre civarındadır. Bu hassasiyet mühendislik 

uygulamaları açısından yetersizdir. Sadece GNSS 

sistemleri kullanılarak cm hassasiyetine erişilemez. Bunun 

için pek çok ülkede bulunduğu gibi Türkiye’de de Cors 

Sistemi kurulmuştur. Bu sisteme entegre olabilen GNSS alıcıları, yayınlanan düzeltme 

parametrelerini sayesinde anlık olarak 1-2 cm hassasiyet ile konum bilgisi üretebilmektedir. Bu 

hassasiyet çoğu mühendislik ve Ar-Ge çalışması için yeterlidir.  Araç anlık olarak kendi 

konumunu belirlemesi ve TUSAGA-AKTİF (Cors) sistemine bağlanması için NTRIP 

bağlantısı yapabilen GNSS alıcısı kullanılacaktır. Bu sayede Cors sistemine bağlanılabilecek 

ve 1-2 cm hassasiyet ile konum belirleme işlemini gerçekleştirecektir. Bu sayede alım ve 

aplikasyon işlemlerini hassas olarak gerçekleştirecektir. Alım ve Aplikasyon işlemi istenilen 

koordinat sisteminde olacaktır. GPS sistemi Grid koordinat sistemlerinin bir üyesi olan WGS 

84 datumunda ve yine WGS 84 koordinat sisteminde sonuç verirken Türkiye’de kullanılan 

ITRF-96 koordinat sistemi GRS 80 datumundadır. Bu farklılık hassas konum belirleme 

işleminde çok önemli yanlışlıklara sebep verir. Bu sonuçta bize ham GPS verisinin ya da GNSS 

verisinin doğrudan kullanılamadığını gösterir. Bu iki sistem arasında dönüşüm yapılmalıdır. 

LOCUSCAR ile geliştirilen sistem istenilen dönüşümleri kendi içinde yapıp kullanıcıyı bu 

karmaşadan kurtaracaktır. 

Her ne kadar GNSS teknolojisi ve Cors tekniği çok gelişmiş olsa da bu iki sistemin 

çalışmadığı durumlar da vardır. GNSS alıcısı konum bilgisi üretebilmesi için aynı sisteme ait 

en az 4 adet uydu görmeli ve üretilen konum bilgisinin geçerli olması için uyduların homojen 

olarak dağılması gerekir. Araç GNSS sistemi ile konum bilgisi üretemediği zaman üzerinde 

bulundurduğu IMU sensörü sayesinde yön ve dönüklük bilgisini bu sensörden alacaktır. 

Günümüzde GNSS alıcıları ve IMU sensörleri 

neredeyse tüm otonom araçlarda bir arada kullanılmaktadır. 

GNSS alıcısının konum bilgisi üretemediği yerlerde IMU ile 

elde edilen veriler Kalman Filtresi yardımı ile konum bilgisi 

üretmeye devam ediliyor. LOCUSCAR günümüzün en önemli 

konum belirleme yöntemlerinden olan bu yöntemi GNSS ile 

konum verisi üretemediğinde IMU ile konum bilgisi üretmeye 

devam edecektir. 

 

 

 

 

 

Yazılım Ve Algoritmalar 

 Haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturan Alım ve Aplikasyon işlemini Afet yönetimi 

için gerekli coğrafi verinin üretilmesi uygulamalarında ve diğer tespit edilen sorunları çözmede 

kullanılacaktır. Konum bilgisi alma, Cors ile bağlantı durumunu kontrol etme, koordinat 

dönüşümü yapma, IMU sensör verilerini okuma gibi işlemler sürekli olarak yapılacaktır. Bu 

işlemler yazılımda ayrı ayrı tek bir fonksiyon olarak kodlanacaktır. Dolayısı ile bu işlemler tek 

bir algoritmada yapılıp, tüm sistem algoritmasına tek parça olarak eklenmesi daha anlaşılır 

olacaktır.  

Sistemin en önemi adımlarında biri olan GNSS ile konum belirleme işlemi ve Cors 

sistemine bağlanmaktır. GNSS bağlantısının kontrolleri mutlaka yapılmalı ve bağlantıların 

düzgün olmadığı durumda kullanıcı uyarılacaktır. Eğer bağlantılarda bir problem yok ise uydu 

Şekil 5  GNSS Alıcısı 

Şekil 6 IMU Eksen Yönleri 
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sinyalleri yani GNSS sinyalleri aranacak ve çözüm üretilmesi halinde CORS sistemine 

bağlanma işlemi gerçekleştirilecektir. GNSS bağlantısının kontrolleri işlem adımları Şekil 9’da 

yer almaktadır. 

 
Şekil 7 : GNSS Alıcısı Bağlantı Kontrolleri Algoritmik Akış Diyagramı 

GNSS bağlantısı adımından sonra CORS sistemine bağlanma işlemi 

gerçekleştirilecektir. NTRIP ile düzeltme verisi alınacağından TUSAGA-AKTİF sistemine 

giriş yapılmalıdır. Bu bağlantı GSM üzerinden internet bağlantısı ile yapılacaktır. GNSS 

bağlantı kontrollerin ardından CORS sistemine bağlanma işlem adımları Şekil 10’da yer 

almaktadır. 

 
Şekil 8 : Cors Sistemine Bağlanma Algoritmik Akış Diyagramı 

LOCUSCAR’ın IMU ile veri üretme kabiliyeti de bulunmaktadır. Bu kabiliyeti yerine 

getirmesi için ilk önce IMU devrelerinin bağlantısında sorun olup olmadığı kontrol edilecek ve 

kullanıcı bilgilendirilecektir. IMU sensörü bağlantısının kontrolleri işlem adımları Şekil 11’de 

yer almaktadır. 
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Şekil 9 : IMU Sensörü Bağlantı Kontrolleri Algoritmik Akış Diyagramı 

GNSS sistemi ile konum verisi üretilebilirken IMU sensörü konum bilgisi üretmekte 

kullanılmaz. Dolayısı ile IMU ile konum bilgisi üretmeden önce GNSS verisinin olup olmadığı 

kontrol edilir.  Bu algoritmanın GNSS bağlantısının kontrolleri işlem adımları Şekil 12’da yer 

almaktadır. 

 
Şekil 10 : Konum Belirleme İşlemi Algoritmik Akış Diyagramı 

IMU ile konum verisi üretirken Kalman Filtresi kullanılacaktır. IMU ile konum bilgisi 

üretme işlem adımları Şekil 13’de yer almaktadır. 

 
Şekil 11 : IMU Sensörü İle konum Bilgisi Üretimi Algoritmik Akış Diyagramı  

Afetin yaşandığı alan sınırları içerisinde meydana gelen tahribatın ölçülmesi için sayısal 

arazi modelinin çıkarılması gerekmektedir. Bu gereksinim LOCUSCAR’ın hassas alım 

yapabilme ve 3 boyutta konum bilgisi üretebilmesi yeteneği ile mümkün hale geliyor. Sayısal 

arazi modelinde izlenecek işlem adımları Şekil 15’de yer almaktadır. 
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Şekil 12 : SAyısal Arazi Modeli İçin Gerekli Verinin Üretilmesi Algoritmik Akış Diyagramı 

Konum bilgilerinin elde edilmesi ile haritacılıkta çok fazla kullanılan semt ve mesafe 

hesaplama formülleri bu projede oldukça sık kullanılacaktır. Ürün ekim hatlarının 

oluşturulması, birbirleri ile arasındaki mesafeleri, noktaların birbiri ile olan semt açıları 

hesaplanarak çok hassas tarla üzerine işaretlenecektir. 

 

Semt hesabı formülü:  

(AH) = 2 ∗ tan−1 (
(𝑌н − 𝑌ᴀ)

(𝑋н − 𝑋ᴀ) − 𝐴𝐻
) + 200 

Mesafe formülü:  

𝐴𝐻 = √((𝑋н − 𝑋ᴀ))
2
+ ((𝑌н − 𝑌ᴀ))2 

 

5 Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Afet yönetiminde geliştirilen pek çok proje enkaz altında kalan insanları kurtarmak, arama 

kurtarma faaliyetlerine yardımcı sistem ve araçlardır. Pek çok işlem için hayati önem arz eden 

coğrafi verinin üretilmesi ihmal edilmektedir. Çığ, sel, heyelan, yanardağ patlamaları gibi doğal 

afetler topoğrafyanın kendisinde bir yıkım gerçekleştirmektedir. Topoğrafyada meydana gelen 

değişimin ne durumda olduğunu belirlemeden, afet sonrasında meydana gelen değişikliğin 

topoğrafyaya etkisi ölçülmeden hareket etmek ve aceleci davranmak akıllıca değildir. Yine aynı 

şekilde afet sonrasında yıkımın izlerinin silinmesi, çevre düzenleme işlemlerini 

gerçekleştirilmesi, yıkım ve tahribatın giderilmesi gibi işlemlerde en önemli işlem coğrafi 

verinin üretilmesi ve sonrasında yapılan analizlerdir. Bu analizler sonrasında karar vericiler 

müdahale için öncelik alanlarının belirlenmesi, yıkım ve tahribatın boyutunun gözler önüne 

serilmesi gibi pek çok veriyi değerlendirerek daha doğru ve isabetli karar verebilecektir. Araç 

her türlü arazi koşulunda görev yapabilecek olması, projenin olaylara getirmiş olduğu farklı bir 

bakış açısı olan coğrafi verinin gücünü etkin olarak kullanması bu projeyi diğer tüm projelerden 

farklı kılmaktadır. Bu durum, bu projenin özgünlük derecesinin ne derece yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

6 Uygulanabilirlik 

 

Projede ele alınan sorunlar gerçekçi, sık karşılanan, etkin yönetimi etkin etkileyen ve çözüm 

üretilmesi gereken sorunlardır. Alım ve aplikasyon işlemlerinin robotik otonom araçla 

birleşmesi, geliştirilen algoritmalar ve aracın yapısı bu çözümleri sahada uygulamaya olanak 

sağlamaktadır. Zorlu arazi koşullarına yönelik tasarlanan araç tarlada sorunsuz olarak ilerleme 

kaydedecektir. Aracın yapısı ve tasarımı engellere karşı gelmekte zorlanmamasını 

sağlayacaktır.  

Üretilen çözümlerde GNSS sistemlerinin kullanılması, CORS sisteminin entegre edilmesi 

projenin uygulanabilirliğini arttırmıştır. Bu iki sistemin çalışmaması durumunda ise IMU 

sisteminin devreye girmesi ile konum belirlemeye devam edebilecektir. Bu da projede 
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kullanılan sistemin uygulanabilirliği bir derece daha arttırdığını söylemeye olanak sağlar. Gerek 

aracın yapısı, gerek kullanılan donanımlar, gerek kullanılan sistemler gerekse geliştirilen 

algoritmalar LOCUSCAR’ın ne derece uygulanabilir olduğunu gözler önüne seriyor. 

 

7 Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje üzerinde uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Prototip çalışma ile elde edilen 

tecrübe, sonrasında yapılan Ar-Ge çalışmaları ile bilgi birikimini arttırmıştır. Proje de şu 

aşamada gerekli donanımların alınabilmesi için maddi destek beklenmektedir. Tablo 1’de yer 

alan zaman çizelgesi projenin yapım sürecinin nasıl ilerleyeceği hakkında bize fikir 

vermektedir.   

 
Tablo 1 : Zaman Planlaması 

 

Proje pek çok donanımın bir araya gelmesi ile ortaya çıkacaktır. Geliştirilmek istenen 

aracın olmazsa olmaz parçaları şasi olarak da adlandırılan Taşıyıcı Platform ve konum bilgisi 

üretme ve Cors sistemine bağlanmak için gerekli olan GNSS alıcıdır. Bu parçaların mutlaka 

temini elzemdir.  

 
Tablo 2 : İhtiyaç Duyulan Ekipmanlar Ve Bilgileri 

SÜRE 

İŞ 
Nisan Ayı ve Öncesi Mayıs Haziran Temmuz 

Yazılımın 

Geliştirilmesi 

    

Yazılım 

Testleri 

    

Ekipmanların 

Alınması 

    

Araç Testleri     

Ekipman Görseli Ekipman Adı Marka/Model Ekipman İşlevi Birim Fiyatı 

 

GNSS Alıcısı 

Ardusimple 

RTK 

Calibrated 

Surveyor Kit 

Konum 

Belirlemek ve 

Cors Sistemine 

Bağlanmak 

13.000 TL 

 

Taşıyıcı 

Platform 

Dagu Wild 

Thumper 

6WD Arazi 

Robotu 

Araç Şasisi ve 

Donanım 

taşıyıcısı 

 

 

6.000 TL 

 

IMU Sensörü 

Adafruit 

BNO055 9-

DOF IMU 

Konum 

Belirlemek ve 

Dönüklük 

Bilgisi Elde 

etmek 

1000 TL 

 

Raspberry Pi 

Model 4 

Raspberry Pi 

Model 4 8 GB 
İşlemci 

3500 TL 



 
9 

 

8 Projenin Hedef Kitlesi 

Projemizde hedef kitle afet sırasında sahada görev yapan AFAD gibi kuruluşlar ve 

deformasyonların giderilmesi için çalışmalarda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet 

Su İşleri, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi sahada görev yapan tüm kurum ve kuruluşları 

hedeflemektedir. Bu kurum ve kuruluşların coğrafi veri üretimi işlemlerini hızlandırmak ve 

karar vericilerin işlerini kolaylaştırmaktadır.  

 

9 Riskler 

Projede konum belirleme işleminde GNSS sistemleri kullanılacaktır. GNSS sisteminin 

kullanılamadığı yerde ise IMU sensörü ile konum hesaplama işlemine devam edilecektir. 

Aracın yapısı gereği zorlu arazi koşulunda etkin görev yapması şaşırtıcı değildir. Cors 

Sistemine bağlanmada yaşanacak uzun süreli kopukluk, konum belirleme işleminde IMU’da 

meydana gelen sürüklenme hatası dolayısıyla hassasiyet düşecektir. Cors Sisteminin kalyon, 

vadi gibi alanlarda çekmemesi sistemin ek GNSS alıcıları ile Sabit-Gezici mantığı ile RTK 

yapmasını gerektirecektir. Bu durum fazladan ekipman ve personel ihtiyacı doğuracaktır.  
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AFAD 2020 Yılı Afet İstatistikleri    

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogaka

ynakliolayistatistikleri.pdf 

AFAD 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri   

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogaka

ynakliolayistatistikleri.pdf 

 
 

Hafıza Kartı 

Samsung Pro 

Plus 256 Gb 

Micro SD 

Hafıza Kartı 

İşletim 

Sisteminin 

Kurulması ve 

Veri Kaydı 

700 TL 

 

Akü 

Thec 12V 

7Ah Bakımsız 

Kuru Akü 

Güç Kaynağı 220 TL 

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf
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AFAD Afet Analiz Haritalama 

https://www.afad.gov.tr/afet-analiz-haritalama 

AFAD AYDES Uzaktan Algılama (UZAL) 

https://www.afad.gov.tr/afet-analiz-haritalama 

DSİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021

_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=41 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Kurumsal/Stratejik

Plan/strateji(2019-2023).pdf 

https://www.afad.gov.tr/afet-analiz-haritalama
https://www.afad.gov.tr/afet-analiz-haritalama
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=41
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=41
https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Kurumsal/StratejikPlan/strateji(2019-2023).pdf
https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Kurumsal/StratejikPlan/strateji(2019-2023).pdf

