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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Doğal afetlerin ülkemize ve dünyaya verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 

Yaşanan sel, yangın ve deprem gibi doğal afetler insan hayatı ve çevre için maddi ve manevi 

birçok zarara yol açmaktadır. Bu tür doğal afetler insanların ve canlıların yaşam alanlarına ve 

konfor alanlarına zarar vermekle birlikte aynı zamanda ekonomik olarak da canı yaşamını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında can kayıplarının da en büyük sorunlardan biri 

olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ülkemizde sel ve deprem kaynaklı birçok yaralanma, ölüm 

ve kayıp gibi yıkıcı sonuçlar oluşmaktadır. Doğal afetler sonrasında insan hayatı için ilk 24 

saatin önemi bilinmektedir. Bu 24 saatte kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde 

ilerleyebilmesi insan ve canlı yaşamı içinde büyük ölçüde önem arz eder (AADMHY, 2013). 

Projemiz “Sensörlü Afet Drone” ile; sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde gerçekleşmesi 

gereken kurtarma çalışmalarını hızlandırmak, can kayıplarını en aza indirmek ve afet 

bölgelerine en hızlı şekilde ulaşıp kazazedelerden en hızlı şekilde bilgi  almayı planlıyoruz .  

Projemiz de tasarlanacak olan Sensörlü Afet Drone normal tasarımdaki bir İHA‟dan farklı 

olarak ateşe dayanıklı yanmaz bir yüzeyden oluşur ve üzerinde termal kamera, sinyal alıcı 

sensörler, ilk yardım kabini ve sinyal verici olarak adlandırabileceğimiz çeşitli sensörler 

bulundurur. İHA‟nın pervaneler, termal kamera, gövde ve ilk yardım kabini ile beraber 

yaklaşık 500 gram civarında olacağı düşünülmektedir. İHA‟nın tasarımı ve prototipinin 

çıkarılması okulumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kalyon Garaj 

Prototip Geliştirme Merkezi‟nde yapılacaktır. Aracın kontrol ve yazılım işleyişi takımımızda 

bulunan yazılım birimindeki ekip arkadaşlarımız tarafından geliştirilecektir. Yazılımların 

geliştirilmesi için yazılım dili olarak Python kullanılacaktır. Ayrıca görüntü işlemesi içinde 

OpenCV kullanılması planlanmaktadır. Şekil 1 „de tasarlanan İHA‟nın çalışma algoritması 

anlatılmaktadır. 

 

 

Şekil 1. İha Çalışma Algoritması 
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2. Problem Durumu 

Dünya'da ve Türkiye'de sel, deprem, çığ, heyelan, fırtına gibi çeşitli doğal afetler insan 

hayatını zorlaştırmasının yanı sıra üzücü can kayıplarını da beraberinde getirmektedir. 

Özellikle ülkemizde sel ve deprem kaynaklı birçok yaralanma, ölüm ve kayıp gibi yıkıcı 

sonuçlar oluşmaktadır. Doğal afetler sonrasında insan hayatı için ilk 24 saatin önemi 

bilinmektedir ki insan bedenlerinin kaybolması vakit kaybı nedeniyle genellikle ölü olarak 

bulunmaktadır. Ülkemiz bulunduğu konum itibari ile deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerin 

meydana geldiği, ayrıca birçok bölgesinde ulaşım açısından güçlükler yaşanan arazilere sahip 

bir ülkedir. Bunun üzerine yaşanan doğal afet olayı sonrasında vakit kaybından dolayı arama 

ve kurtarma sürecinin hızlanması adına bu projeyi yapmayı hedefliyoruz. Şu an ülkemizde 

görüldüğü üzere doğal afet sonrasında üzücü can kayıpları yaşanması gerekli önlemlerin ve 

kurtarma olasılıklarının daha fazla yükseltilmesi sonucu hayatta kalan ya da kalmayan herkese 

ulaşılması gerekmektedir. Ancak yaşam belirtisinin olmadığı alanlarda dahi insan bedenlerini 

tespit edebilecek sensörler yerleştirilerek planlanan insansız hava aracı sayesinde can 

kayıplarının en aza indirilmesi ve kayıp insan bedenlerine ulaşmak hedeflenmektedir.  

 

ŞEKİL 2. Afet Bölgesi 

 

3. Çözüm 

Bu proje kapsamında bahsettiğimiz problemlere çözüm olarak afet alanında arama kurtarma 

ekiplerinin işlerini kolaylaştıracak bunun yanı sıra zaman açısından ekiplere büyük avantaj 

sağlayacak olan “Sensörlü Afet Drone” projesini öneriyoruz. Geliştirilecek olan bu drone 

arama kurtarma ekiplerinin süresini oldukça kısaltarak afetzedelere ulaşmayı ve müdahale 

etmeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır. Bu proje ile beraber afet alanlarına ve afetzedelere 

doğrudan müdahale edilebilecektir. Bunun sonucunda ise tespit ve müdahale süreleri 

kısaldıkça kurtarılan can sayısı da aynı oranda artacaktır. Tasarlanan prototip araç; kumanda 

birimi, su yüzeyi birimi, hava hareket birimi ve anında çalışan sinyal birimi olmak üzere 4 

bölümden oluşmaktadır. 
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3.1 Kumanda Birimi 

Kumanda biriminde kablosuz haberleşme yöntemini kullanarak Drone‟un hava ve su yüzeyi 

çalışma birimlerinden birinin harekete geçmesin, hareketinin kontrol edilmesini aynı zamanda 

üzerinde bulunan termal kamera ile sağlayacaktır .Bunun yanında  sensörlerden alınan konum 

ve afetzede bilgisi kameralardan alınan görüntülerin ve batarya bilgilerinin kumanda kontrol 

birimine aktarılması  gerçekleştirilecektir. 

3.2 Su Yüzeyi Birimi 

Kontrol kumandasından alınan hareket komutları kontrol kartına iletilerek su yüzeyine 

hareket motorların çalışması ve pervanelerin dönmesiyle sağlanacaktır. Su yüzeyinde 

durabilmesi amacıyla altında da paletler bulunacaktır. 

3.3. Hava Hareket Birimi 

 Kumandadan gönderilen komutlar kontrol kartına gönderilerek uçuş kontrol kartına bağlı 4 

adet drone motoru ile pervanelerin döndürülmesi sağlanacak ve dönüşlerde kumanda ile 

sağlanacaktır. Böylece taramalar hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve istenilen tarafa doğru 

hareketler gerçekleşecektir. 

 

 

ŞEKİL 3. Tasarlanan İha ‘nın Alt Çalışma Birimleri 

 

 

4.Yöntem 

Sensörlü Afet Drone çalışmaları 3 kategoride yürütülmektedir. Bunlar donanım, yazılım ve 

mekaniktir. Donanım bölümümüz elektronik elemanların seçimi, termal kamera kullanımı ve 

sensör kullanımlarının kontrolü bunun yanında acil durum kabinin eklenmesiyle 

ilgilenmektedir. Mekanik bölümümüz aracın tasarımıyla ilgilenirken yazılım bölümümüz ise 

hareket algoritmaları, görüntü işleme, haberleşme algoritmalarıyla ilgilenmektedir. Sensörlü 

Afet Drone mekanik tasarımı göz önüne alındığında hem istenilen özelliklere uygun şekilde 

tasarlanması, hem maliyet hem de şartlara uyum sağlayabilmesi açısından öne çıkmaktadır. 
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Üzerinde bulunan acil yardım kabini ile afetzedelere yardım taşıyabilecek büyüklükte olacak 

ama aynı zamanda taşınılabilirlik açısından da hafif olacaktır.  

Prototipin yapımında okulumuz Kalyon Garaj Prototipleme Merkezi‟nden yardım alınmış 

bunun yanında ekibimizde bulunan mekanik bölümünde çalışan arkadaşlarımız da çizimini 

özenle gerçekleştirmiştir. Tasarımın çizilmesinde Solidworks programı kullanılmıştır. Dış 

yüzeyinin su ve yangına dayanıklı olması diğer drone tasarımlarının öne geçirirken aynı 

zaman mümkün  olduğunca kırılmaz bir yüzeyden yapılmasına da özen gösterilmiştir. Üzerine 

termal kamera afet sonrası enkaz altındaki bir insana kolayca ulaşılabilecektir. Termal 

kameradan gelen görüntü işlenecek ve AFAD gibi kuruluşlara bildirim sinyali gönderilmesi 

sağlanacaktır. Araç kontrol kumandasıyla manuel olarak hareket edecek , üzerinde bulunan 

hız kontrol kartıyla hızı ayarlanırken , ana kartımız sayesinde de hareketi sağlanacaktır. 

Ayrıca üzerine yerleştireceğimiz GPS modülü, afetzedeye rastlandığı zaman onumunu bize 

hemen bildirecektir. Sensörlü Afet Drone arama kurtarma görevlileri veya güvenlik 

güçlerimizin kontrolüne gerek kalmadan afet durumlarında zor durumda olan kazazedelerin 

yanına vararak acil yardım kabininde bulunun ilk yardım malzemelerin afetzedelerin 

hizmetine sunulacaktır. Kabinin kapağı kontrol kumandamızın üzerine atadığımız tuş 

sayesinde bir afetzedeye ulaşıldığı zaman kontrol eden kişi tarafından düğmeye basıldığında 

açılacaktır. Elektronik donanımımıza entegre ettiğimiz sensörler bizlere daha da yardımcı 

olacaktır. Sensörlerin ve görüntü işlemenin programlaması ekip arkadaşlarımız tarafından 

özenle yapılmaktadır. Görüntü işleme için yazılım dili olarak Python kullanılmaktadır 

(Mobilhanem, web). Bunun yanında Opencv „den fazlasıyla yararlanılmaktadır (Pişkin, 2016). 

Sensörler Arduino Programlama kartında C programlama dili ile programlanmaktadır 

(Bilgigünlüğüm, web). Bu alanda yazılan programlar için Arduino ve kontrol kartımız 

arasında bağlantı yapılarak iletişim sağlanmaktadır. Gerek tasarım , gerekse programlama 

açısından Sensörlü Afet Drone‟un normal ekiplerden daha hızlı bir şekilde afetzedeye 

ulaşması hem zaman hem de can kaybı açısından çok önemlidir. Ve bu yönleriyle kendisini 

diğer Drone‟lardan farklı kılmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif ) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda, doğal afetlerde zor durumda kalan afetzedelere yardımı 

en kısa sürede sağlayabilecek bir insansız hava aracı bulunmadığı görülmektedir. Ülkemizde 

yıl içerisinde çok sayıda farklı doğal afetlere maruz kalmaktadır. Bu doğal afetlerde çok fazla 

canlı hayatı risk altına girmektedir. Bizde bu sorunu göz önünde bulundurarak bir afet drone 

geliştirmeye karar verdik. İnsansız hava aracının en büyük farkı yazılımlarımız ve 

kullandığımız elektronik donanım elemanlarımızdır. Standart bir inansız hava aracının üzerine 

eklenen ısı sensörü, hareket sensörü, haberleşme sensörü, hava hareket sistemi, su yüzeyi 

hareket Sistemi, kontrol kartlarımız ve kumandalarımızı ekleyerek üzerine geliştirdiğimiz 

yazılımları eklediğimizde afetzedelere en kısada ulaşıp iletişim kurmayı hedefliyoruz. Afet 

anında afet drone sistemine entegre ettiğimiz sinyal alıcı ve vericiler yapay zeka 

programlarımızla görüntü işleme kalitesini en üst seviyede tutarak ulaşılan afetzedelerin 

konumunu arama kurtarma ekiplerine bilgi mesajı  olarak göndermektedir. Ayrıca afetzedenin 

sağlık durumunu yakından takip edip acil müdahale ekiplerinin afetzedelere en kısa sürede 
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ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Doğal afetlerde afetzedelere ulaşırken insansız hava 

aracımızın hasar almaması için selde suya dayanıklı olarak üretilmiş insansız hava aracı ve 

yangında ateşe dayanıklı olarak tasarlanabilen insansız hava aracı kullanılacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Tek bir insansız hava aracının içinde birleştirilen özelliklere sahip olan  aracımız çeşitli doğal 

afetlerde sevdiklerimize ve arama kurtarma ekiplerine yardım sağlar. Ar-Ge çalışmaları, 

prototip araç imalatı ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından aracın tamamen biz 

mühendislik öğrencilerinin yerli ve milli insansız hava aracı olarak kullanılmaları 

sağlanabilecek, hedef kitlede belirtilen kurum ve kuruluşların talepleri üzerine seri üretime 

başlanabilecektir. Ar-Ge çalışmaları proje ekibinin öz kaynakları kullanılarak devam 

edeceğinden ürünün piyasaya çıkma süresi gecikecektir. Gereklilikler; maliyet, zaman ve iş 

gücü olarak üç grupta incelenebilir. Maliyet dışında bulunan zaman ve iş gücü gereklilikleri, 

uygulanabilirlik kısmında tasarımdan son ürüne kadar giden aşamayı temsil etmektedir. 

Zaman, kullanacağımız malzemelerin sevkiyat süreci ve belirlenen tasarım ve montajların 

yapıldığı kısım olacaktır. İşgücü konusunda ekibimiz donanımlı mühendislik öğrencilerinden 

ve tüm ilgi ve alakalarıyla bizi destekleyen hocalarımızdan oluşacaktır. Girdi çıktı konusunda 

ise projemiz Sensörlü Afet Drone sadece toplum yararına kullanılacak olup, karda gelirde 

hiçbir şekilde kişisel veya şirketsel amaçlı olmayacak, tamamen devletimiz ve toplumumuzun 

hizmeti için kullanılacaktır. Herhangi bir doğal afette arama kurtarma ekipleriyle iş birliği 

içinde hareket edip en kısa sürede veri alınacaktır. Multi-disiplinler yönü ile kıyıdaki cansız 

bedeni tanımlayabilir. Bir diğeri ise aracımıza yerleştirilen bir kabin ile karda ve ya  selde 

maruz kalmış kişilere temel ihtiyaç yardımı sağlayabilir. Tasarımımıza bu yönlerden 

bakıldığında kesinlikle amacına uygun bir proje olup, ticarileşme ve devlet güçleri 

envanterinde bulunma potansiyeline sahip bir tasarımdır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Zaman ve maliyet planlaması yaparken drone da kullanılacak malzemeler ekip 

arkadaşlarımızın ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanılmaya gayret gösterilmiştir. 

Maliyet kısmında uygun internet sitelerinden fiyat karşılaştırması yaparak en uygun fiyatlı ve 

bizim için en kaliteli malzemelerden üretilmiş olan ekipmanları seçmeye çalıştık. 

Malzemelerimiz donanım, mekanik ve yazılım ekiplerimizin ihtiyaçlarına göre kategorilere 

ayrılarak tablo yapılmıştır. Bütün malzemelerden en iyi verimi almak en büyük hedefimizdir. 
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Tablo 1. İş Planı Paketi 

 

 

Tablo 2. Bütçe Planlaması 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Doğal afet sonrası afetzedelere daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak ve müdahale etmek 

adına yapılması hedeflenen “Sensörlü Afet Drone” arama kurtarma ekipleri (AFAD) 

tarafından ve doğal afetlerin yaşandığı yerde afet müdahale birimleri tarafından 

kullanılacaktır. Deprem, sel, yangın vb. doğal afet yaşanması durumunda ve bunun yanı sıra 

açık denizlerde göçmenlerin yaşamış olduğu kazalar sonucunda can kaybı yaşamaları da göz 

önünde bulundurularak hedef kitlemiz doğal afetzedeler, göçmenler ve kazazedelerdir. 

 

 

ŞEKİL 4. AFETZEDELER 



9 
 

    

 

ŞEKİL 5. AFETZEDELER 

 

9. Riskler 

Projemizde oluşabilecek olası riskler belirlenmiş ve Tablo 4‟te çözüm önerileri, risk türü ve 

olasılığı verilmiştir. Risk matrisi ise Tablo 5‟te yer almaktadır.[5] 

 

 

TABLO 3. Riskler 
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TABLO 4.Risk Matrisi 
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