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Ġçindekiler
1.

Proje Özeti (Proje Tanımı)

Şehir içinde veya kırsal bölgelerde bulunan sulama kanallarına, akarsulara, göllere vb. su
birikintilerine insanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak girmektedir. Bunun sonucunda yüzme
bilmeyen veya kendi çabasıyla sudan çıkamayan insanlar bu sularda kaybolmaktadırlar. Diğer
yandan meydana gelen sellerde insanlar sele maruz kalıp sel sularında da kaybolmaktadırlar.
Bu kayıp vakalarının ihbarları ile ilgili ekipler harekete geçip Arama ve Kurtarma
Faaliyetlerine başlarlar. İlgili Arama ve Kurtarma Ekipleri temiz-kirli, akan-durgun veya
taşkın sularda kayıp insanları arama faaliyeti gerçekleştirir. Geliştirdiğimiz proje ürününün
nihai amacı; Arama ve Kurtarma ekiplerinin operasyonlarında kullanılmak üzere, kayıp
kişinin yerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve yaralı olarak bulunan kişinin ilk yardım ekibi
gelinceye kadar su yüzeyinde durması için gerekli olacak olan can yeleği ve içecek su yardım
ekipmanlarının temini gerçekleştirmesidir.
2.

Problem/Sorun:

Projemiz dahilinde ele aldığımız sorun, ülkemizde yıl içinde epeyce meydana gelen temizkirli, akan-durgun veya taşkın sularda boğulma vakalarında kayıp kişilerin yerinin tespitinin
zorluğudur. Bu sorunun öneminin çok daha iyi anlaşılması için Tablo 1’de 2020 yılında
ülkemizde meydana gelen afetlere müdahale sayılarından boğulma vaka sayısını
inceleyelim.

Tablo 1: 2020 yılında AFAD tarafından müdahale edilen olaylar
Tabloda da görüldüğü gibi ülkemizde meydana gelen afetler içerisinde beşinci sırada
boğulma vakası bulunmaktadır. Bu veri bize gösteriyor ki ülkemizde yıl içerisinde çok
sayıda boğulma vakası meydana gelmekte ve yaşanan her boğulma vakasına müdahale
edilmektedir. Aşağıdaki Tablo 2’de ise yine 2020 yılında yaşanan afetlere müdahalelerde
kullanılan personel sayısı ve araç sayıları verilmektedir.

Tablo 2: 2020 yılında AFAD tarafından müdahale edilen olaylarda çalıĢan personel
sayısı ve kullanılan araç sayısı
Tablo 2’de görüldüğü üzere 2020 yılında meydana gelen boğulma vakalarında hatırı sayılır
sayıda personel ve araç kullanılmıştır. Günümüzde boğulma vakalarında müdahalelerde
gerek AFAD ekipleri gerek JAK(Jandarma Arama Kurtarma) dalgıç ekipleri Resim 1’de
görüldüğü gibi suya girip kayıp kişinin yerini bulmaya çalışmaktadırlar. Dalgıç ekipler
Resim 1’de görüldüğü gibi ellerinde bulunan demir çubuklar ile suda arama ve kurtarma
operasyonları sürdürmektedir. Ekipler girebildikleri sularda bu demir çubukları suya
daldırarak kayıp kişiyi bulmaya çalışmaktadır. Eğer su girilemeyecek kadar derin ise oksijen
tüpü ile dalışlar gerçekleştirilir. Tüm bu iş ve işlemler çok uzun zaman almakta ve arama
kurtarma maliyetlerini arttırmaktadır. Bununla beraber suya girmek arama kurtarma
personeli için hayati riskler içermekte ve arama kurtarma zamanı uzadıkça kayıp kişinin
yakınlarında çok ağır üzüntüler doğurmaktadır.

Resim 1: Boğulma vakalarında Arama Kurtarma operasyonları

Yukarıda anlatılan olumsuzluklara ek olarak suyun durumunu ele alabiliriz. Boğulma
vakasının gerçekleştiği su kirli ve taşkın su olabilir. Eğer su kirli ise dalgıç ekiplerin görüş
mesafesi azalacağından dolayı kayıp kişinin yerinin tespiti oldukça zor olacaktır. Su taşkın ise
dalgıç ekiplerin suya girmesi büyük risk içerecektir. Suyun derinliğinin artması, oksijen tüpü
ile dalış yapacak personeller için olumsuz durumdur. Derine daldıkça oksijen tüpleri yetersiz
olabileceği gibi dalgıçların vurgun diğer adıyla dekompresyon hastalığı görülme riski
artacaktır. Sonuç olarak suda boğulma vakalarında kayıp kişinin yerinin bulunması ile ilgili
karşılaşılan problem durumlarını aşağıdaki maddelerle sıralayabiliriz.
 TaĢkın ve derin sularda arama kurtarma personelleri için suya girmenin
içerdiği riskler.
 Kirli sularda görüĢ mesafesinin çok az olmasından kaynaklı dalgıç
ekiplerinin çalıĢmasına çıkan engeller.
 Arama ve Kurtarma operasyonlarının günlerce, haftalarca hatta aylarca
sürmesi.
 Kurtarma operasyonlarının uzun sürmesinden kaynaklı kayıp kiĢinin
ailesinde yaĢanan üzüntüler.
 Kurtarma operasyonlarının uzaması ile giderlerin artması.
 Operasyon bölgesinin büyük olması durumunda çok sayıda personel ve
araç ihtiyacının artması.

Resim 2: 2020 yılı VAN/Erciş boğulma vakası arama kurtarma operasyonu

Resim 3: 2020 yılı VAN/Erciş Mevkii boğulma vakası arama kurtarma operasyonu

3.

Çözüm

Proje ürünümüzü geliştirirken bir önceki bölümde bahsettiğimiz tüm olumsuz durumları ortadan
kaldırmayı hedefledik. Suda boğulma vakalarında kullanılmak üzere, suyun durumu ne olursa
olsun (kirli-temiz/durgun-taşkın) en kısa sürede kayıp kişinin yerinin tespitini amaçlanmıştır.
Arama operasyonlarında karşılaşıla bilinecek tüm olumsuz durumları göz önünde tutarak
ürünümüzde tasarımı şekillendirdik. Prototip 1’de de görüldüğü gibi kendi tasarımımız olan
model tekne üzerine su altı ve su üstü görüntüleme teknolojileri ekleyerek Arama ve Kurtarma
operasyonları gerçekleştirilecektir. Ayrıca yaralı olarak bulunan kişinin ilk yardım ekibi
gelinceye kadar su yüzeyinde durması için gerekli olacak olan can yeleği ve içecek su yardım
ekipmanlarının temini gerçekleştirmesidir.

Prototip 1

Kullanılan Malzemeler
 RC Tekne
 Sonar sistem
 Su altı kamera
 Su üstü kamera
 Akü
 Görüntüleme ekranı
 Muhtelif malzemeler

4.

Yöntem

Projemizin amaca hizmet edebilmesi adına birçok teknolojiyi birbirine entegre ettik.
Projemiz iki ayrı suda arama yapabilmektedir. Bunlardan ilki temiz sular olmak üzere diğeri kirli
sulardır. Temiz sularda sualtı arama faaliyeti sualtı kamera ile 15 metre derinliğe kadar
gerçekleştirilmektedir. Anlık olarak sualtından alınan görüntüler karada bulunan operatör
ekranına kablosuz olarak aktarılmaktadır. Bu işlem nispeten kirli suda arama operasyonlarına
göre daha kolay gerçekleştirilmektedir. Projemizin can alıcı noktası kirli sularda arama
faaliyetidir. Kirli sularda arama yapabilmek için Resim 4’te parçaları görülen sonar sistem
kullanmaktayız. Teknenin altına yerleştirilen transdüser su altı tarama yaparken tarama sonuçları
sonar ekranından takip edilmektedir.

Resim 4: Sonar sistemine ait transdüser ve görüntüleme ekranı
Kullandığımız sonar sistemi, transdüsere bağlıdır. sualtının çeşitli dip haritaları
çıkartmaktadır. Bunlar Gerçek Görüntüleme (3D), iki boyutlu (2D), Kenar Görüntüleme, Dip
görüntüleme, Yüksek CHIRP/Yüksek Frekans, Orta CHIRP/Orta Frekans, Düşük CHIRP/
Düşük Frekans haritalarıdır. Ürünümüz minimum 60 cm ile maksimum 160 metre arasında
yarıçap çizerek tarama özelliği bulunmaktadır. Kirli sularda sonar sistemi zemin, ağaç, kaya vb.
cisimlerin dışında kalan tüm cisimleri hedef olarak göstermektedir.

Resim 5: Sonar ekranından alınan 2D ve 3D tarama görüntüleri
Örneğin operatör ekranda bir hedef cisim saptadığı anda bu görüntüyü sistemdeki tüm
haritalarla test edecektir. Eğer tüm haritalarda aynı cisim okunuyorsa burada şüphe uyandıran bir

cisim var demektir. Bu durumda dalgıç ekipleri ilgili noktayı derhal arayarak inceleme
yapabilmektedir. Anlatılan tüm bu durum aslında arama ve kurtarma operasyonlarında geçen
zamanı en aza indirmektedir.
Sonuç olarak günümüzde hala kullanılmakta olan demir çubuklarla suda arama
faaliyetleri yerine veya dalgıç ekiplerin giremediği tehlikeli derin sularda geliştirdiğimiz sistem
tüm olumsuzlukları en aza indirecektir.
5.

Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü

Günümüzde suda boğulma vakalarında yukarıda bahsettiğimiz gibi demir çubuklar kullanılmakla
beraber nadir de olsa sonar sistemleri kullanılmaktadır. Proje ürünümüz bu alanda ülkemizde
hatta dünyada ilk olarak düşünülmüştür ve tasarlanmıştır. Projemiz ile ilk defa insansız bir deniz
aracı ile su altı taramalar uzaktan kontrol ile gerçekleştirilmektedir. Burada yukarıdaki
bölümlerde bahsedilen tüm olumsuz durumlar en aza indirilmektedir. Suda arama ve kurtarma
operasyonları suya girmeden karadan gerçekleşebilecek ve gerek duyulan durumlarda (Şüphe
durumunda) dalgıç ekipler suya girecek ve kayıp kişiyi sudan çıkarabileceklerdir. Ayrıca
robotumuzda GPRS özelliği bulunmaktadır. Bu sayede anlık konum bilgisi alınabilecektir.
6.

Uygulanabilirlik

Ürün tasarım ve gelişimi esnasında Resim 6’da görüldüğü üzere Hatay AFAD müdürlüğüne
ziyaretler gerçekleştirdik ve projemiz ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun yanında
JAK ile fikir alışverişinde bulunduk. Bu görüşmeler neticesinde ilgili kurtarma birimlerinin
olumlu geri dönüşleri ile birlikte ürünümüzde var olması gereken özellikler ile ilgili
tavsiyeler aldık. Sonuç olarak ürünümüz ülke genelinde tüm Arama ve Kurtarma
ekiplerince kullanılabilir projedir. Hatta gelişimi ile desteklenerek farklı ülke Arama ve
Kurtarma birimlerine ihracatı mümkün gözükmektedir.

Resim 6: Okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile Hatay AFAD müdürlüğü ziyareti
(2021)
7.
ĠĢ
No

1

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
AYLAR

ĠĢin Adı

ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS
Yurt dıĢında üretilen
elektrikli deniz araçların
incelenmesi

EYLÜL

X

2

Ġlimizde ve ülkemizde üretimi
devam deniz araç
teknolojisinin incelenmesi

X

3

Gövde araĢtırılması ve
belirlenmesi

X

X

4

Yurt dıĢında ve yurt içinde
kullanılan su altı radar tarama
sistemlerinin incelenmesi

X

X

5

Uygun elektrikli motor tipi
araĢtırması ve seçimi

X

X

6

GPS ve RF ünitelerinin
incelenmesi ve seçimi

X

X

X

7

Seçilen motor tipi ile uzaktan
kontrol ünitelerinin
birleĢtirilmesi

X

8

Seçilen gövde ile motorların
montajı

X

9

Yapay ortamda gövdenin testi
ve uzaktan kontrolü

X

X

10

Su altı radar tarama
sisteminin temini ve
görüntüleme sisteminin
kontrolü

X

X

11

Radar tarama sisteminin
gövde ile birleĢtirilmesi

12

Yapay ortamda su altı tarama
ve cihazın uzaktan kontrolünü
sağlama

X

X

13

Gerçek ortamda cihazın
kontrolleri ve kalibrasyonu

X

X

X

X

X

S.NO Malzeme Adı

Kullanılan
Adet

Birim Fiyat

Tahmini Fiyat

1

RC Tekne

1

3000₺

3000₺

2

Su üstü kamera

1

100₺

100₺

3

Su altı kamera

1

200₺

200₺

4

Sonar Sistem

1

15000₺

15000₺

5

RC Kumanda

1

200₺

200₺

6

Akü

1

200₺

200₺

8.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Geliştirmiş olduğumuz ürün ülkemizde tüm arama ve kurtarma ekipleri tarafından
kullanılabilir. AFAD, JAK(Jandarma Arama Kurtarma) ve Polis dalgıç ekipleri tarafından
suda kayıp görevlerinde kullanılabilir.

9.

Riskler

Proje ürünümüz sahada personel güvenliğini sağlamaktadır. Burada asıl önemli
husus tekneyi kullanan operatörün kumandaya hakim olması ve ayrıca sonar ekranını
değerlendiren personelin tecrübeli olması gerekmektedir. Tekne kontrolü sağlanamazsa
ürün ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Eğer personel sonar ekranında belirli şüpheli durumları
okuyup değerlendiremezse ürün verimli kullanılmamış olur. Bu risklerin önüne geçmek
için saha tatbikatları gerekmektedir.

10.


Kaynaklar
AFAD 2020 Ġdari Faaliyet Raporu: https://www.afad.gov.tr/kurumsal-raporlar

