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1. PROJE ÖZETİ 

Hayatın kutsallığı tartışılmaz olsa da SELENKA projesinin gelişiminin amacı arama kurtarma ve ilk 

yardım süreçlerinde süre kazanmaktır. Bu süreçlerde süre yarışması bireylerin hayata yeniden 

bağlanmasını sağlamaktadır. Verileri okur, okunan verileri analiz ettikten sonra ve ilkeye dayalı olarak 

analiz verilerini iletmeye çalışırken, arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları, bu verileri kaotik 

olaylara gerekli müdahalede bulunan bireylere yardımcı olmak için kullanabilecektir. Bu olaylara 

cevaben Selenka, zorlu arazi koşulları için geliştirdiği yüksek dayanımlı ve minimal tasarımı, düşük 

maliyetli, yenilikçi algoritmalar ile yapay zekâ destekli ve görüntü işlemeye dayalı otonom algoritma 

sisteminin sonucunda, ortam ve canlı analizi için büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu özelliklerin 

yanı sıra, asıl özgün yön olarak tabir edilebilecek %97 insan kol hareketlerini kablosuz olarak taklit 

edebilme özelliğine sahip olması ile araç üzerinde konumlandırılan çok eksenli kol ile valflerin 

kapatılıp açılması, nesnelerin imha edilmesi ve taşınması gibi görevlerin yüksek hassasiyet ve 

başarıyla yerine getirilmesi planlanmaktadır. Sahip olduğu komponentler arasında termal kamera, 

radyasyon sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, ses sensörü, hareket sensörü vb. sensörler barındıran 

SELENKA ortam ve canlı tespiti operasyonunu, yerli üretim olacak olan batarya sistemi ile beslenerek, 

görev gereksinimlerini en verimli şekilde karşılaması hedeflenmektedir. 

2. PROBLEM 

2.1. Çevre 

Nükleer ve radyolojik alanlarda meydana gelen kazaların insan müdahalesini gerektirmesi ve intihar 

görevi yükümlülüğünü veya herhangi bir personel vb. yaralanmasını önleyememesi gerçeğine ek 

olarak Sınırlı erişim durumunda, mevcut mobil robotların ve benzeri ürünlerin insansı davranışları 

(kapıları açma, ürünleri itme, vanaları açma ve kapama vb.) gerektiği durumlarda, joystick, klavyeler 

vb. Kontrol kumandaları bu tepkileri vermek için yetersizdir. Bu nedenlerle zaman kaybı ve ciddi 

hatalardan kaynaklanan can ve mal kayıplarının önüne geçilemez. 

2.2. Canlı  

Literatürde yer alan afet destek robotlarının insanlar ile psikolojik iletişimde yeteriz kalması, 

kazazedeye yanlış müdahalede bulunması, tasarım gereksinimlerinin karşılanmamasından kaynaklı 

yanlış canlı ve ortam tespiti sonucunda, ortam ve canlı verilerinin müdahale merkezine yüksek hata 

payı ile aktarılması. 

3. ÇÖZÜM 

Reaktif değil proaktif bir yaklaşımı benimseyen "SELENKA", ülkemizde yaşanan deprem, yangın gibi 

yaygın afetlerde mağdur ve yaralılara özerk ve yarı özerk olarak yardım edebilecek acil durum ve afete 

müdahale mobil robotu olarak tasarlanmıştır. Selenka, dışarıda meydana gelen kaza veya afetler 

nedeniyle yere yığılmış mağdurların tehlikeli olduğu durumlarda yaralılarla iletişim kurabilecek ve 

yaşam aktivitelerini sürdürebilecek, ilk yardım ve yiyecek gibi önemli malzemeleri çekmecelerde 

depolayabilecek, doğrudan yangının en önemli noktasına bakıldığında, yangının kaynağına ulaşma ve 

gerektiğinde müdahale etme, kazazedeyi tespit etme ve yiyecek yardımı yapabilme kabiliyetine sahip 

olacaktır. Gauger sayacı ve hava değeri ölçümü, nabız, gece görüşü ve termal enerji Sensörleri 

sayesinde insanlar için tehlikeli ve sağlıksız olan nükleer radyasyon, radyoaktivite, kimyasal veya 

biyolojik tehditlerin olduğu ortamlarda çalışabilmektedir. Kara kutusu ile herhangi bir iletişim kaybı 

sonucunda elde edilecek olan verilerin kaydedilip tekrar iletişim sağlandığında verilerin merkeze 
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iletilmesi sağlanacaktır. Nükleer tesisler, kimyasal tesisler ve radyolojik tesislerin yanı sıra ülkemizin 

uzaya göndermek istediği malzemeler üzerinde uzay radyasyon testleri de yapabiliyor. Nükleer 

santrallerde ve radyolojik araştırma yapılan yerlerde meydana gelebilecek olası kazaların robot 

tarafından otonom kestirimci bakım işlemlerinin yapılması soncunda engellenmesi, engellenemeyen 

durumlarda ise kablosuz bir şekilde uzaktan, insansız hareketlerin taklit edilmesi ilkesine dayanan 

müdahale yöntemi ile kaotik olayların oluşumunun önlenmesi sağlanmaktadır.  

 

Şekil 1: Aracın kavramsal tasarım görselini temsil etmektedir [7] 

3.2. Görev Senaryosunun Uygulanması  

2011 yılında Japonyada gerçekleşen Tsunami felaketinin ardından nükleer reaktörlerde meydana gelen 

yıkımlar ya da yüksek radyasyona sahip bölgelere görevlilerin erişimini kısıtlanmış, bundan mütevellit 

kapatılması gereken vanalar kapatılamamıştır [5]. Aşır yükleme sonrasında büyük bir felaketi önlemek 

amacıyla tüm lise üniversite vb. kurumlardan robotlar kullanılmasına rağmen başarı elde edilmemiş, 

sonuç olarak intihar ekibi kurulmuştur [5]. Bu ve benzeri durumlarda operasyon gereksinimi olarak 

insan hassasiyetinde robotların kontrolü gerekmektedir. Bu kapsamda SELENKA robotu kablosuz 

uzaktan insan hareketlerini taklit ederek yüksek kontrol hassasiyeti sağlamaktadır. 

4. YÖNTEM  

4.1. Üretim 

Yüksek güvenlik ve düşük maliyet ilkeleri çerçevesinde üretilen mobil robotların birçok parçası yerli 

üretilip temin edilebilmektedir. Örneğin, yüksek dayanıklılık ve mukavemet gibi önemli özelliklere 

sahip karbon elyafı kullanmak için robot gövdesinde "el yatırması yöntemi" kullanılacaktır. Mekanik 

parçaların demir döküm yöntemi ile üretilmesinin yanı sıra batarya sistemi 6 sı paralel 8 i seri olmak 

üzere toplam 14 adet 3.7 V gerilime sahip LiPo piller ile yerli olarak imal edilecektir.  

4.2. Yazılım  

Kütüphanesi geniş ve açık kaynaklı bir kontrolcü olan arduino ile protatip yapılacak olup, gerçek 

aracın kontrolcüsü olarak nvidia jetson nano ve raspberry pi beraber kullanılacaktır. Prototipte basit 

görevlerin yerine getirilmesini sağlayan kontrolü olan arduino uno ve nano kartlarının yanısıra 

görüntü işleme işlemi daha kaliteli ve veri akışı hızlı olan raspberry pi ile sağlanacaktır. Kodlar C# 

ve Python dilleri kullanılarak yazılacaktır. Gerektği durumlarda mikroC kullanılarak PIC 

mikroişlemcisinin desteği de sağalabilir. 
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4.2.1. Algoritmalar 

 

 

Şekil 2: Robot kol kontrol algoritması 

 

Şekil 3: Kamera kontrol algoritması 
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Şekil 4: Hareket algoritması 

4.3. Haberleşme Sistemi 

Kablosuz haberleşme sistemleri, bir verinin radyo dalgaları ile bir başka konuma minimum gürültü ve 

maksimum güvenlik ile gönderilmesi mantığı ile oluşturulmaktadır. Bu kapsamda bir kablosuz 

haberleşme sisteminin algoritmik akışı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: Haberleşme akış şeması 
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Yukarıda bulunan akış şeması detaylıca incelenecek olursa, gönderilecek veri ilk olarak uygun kaynak 

kodlama algoritmaları ile kodlanmalıdır. Sonrasında güvenlik için şifreleme yapılmalı ve bir iletim 

kanalı oluşturulmalıdır. Gönderilecek olan veri sinyalinin verimliliği için yapılan sinyal 

modülasyonundan sonra çoğullama işlemi yapılmalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra veri, kablosuz 

iletişim hattı ile alıcıya gönderilmektedir. Alıcı kısmında ise verici kısmında izlenilen adımların tersi 

yapılmakta ve gönderilen veri okunmaktadır.  

Proje kapsamında yapılacak olan robot, bazı kablosuz haberleşme sistemleri uzaktan haberleşme 

yapabilecektir. Bu kısımda haberleşme için kullanılması planlanan modül bir seri radyo frekans 

modülü olan HC-12 modülüdür. 

HC-12 modülü, yeni nesil, çok kanallı ve gömülü bir haberleşme modülüdür. 1 kilometreye varan 

haberleşme menziliyle uzun mesafe haberleşme özelliğine sahip olan modül, açık alanda saniyede 

5000 bit veri gönderim oranına sahiptir. Modül,433.4 MHz ile 473.0 MHz frekans aralığına sahiptir 

ve 100 farklı haberleşme kanalına sahip olabilmektedir. Bu durumda oluşturulacak kanallar yaklaşık 

400 KHz adım aralığı ile oluşturulmaktadır. HC-12 tüm bu özellikleri ile birlikte yaklaşık 100mW 

iletim gücüne sahiptir. 

HC-12 modülünün genel olarak 3 farklı çalışma modu bulunmaktadır. Bu çalışma modları iletim gücü, 

gecikme ve kullanılan akım miktarları açısından farklılık göstermektedir.  

Yukarıda bulunan tablodaki gecikme süresi 1 byte veri gönderimi üzerinden yaklaşık olarak 

verilmektedir. Bu kapsamda gönderilecek veri büyüklüğü arttıkça gecikme sürelerinde oynamalar 

gerçekleşebilir. Tüm bu veriler ışığında kullanılacak haberleşme modunun FU1 modu olması, proje 

kapsamında uygun bulunmuştur. 

4.4. Elektronik Mimari ve Devre Tasarımları 

4.4.1. Elektronik Mimari 

 

 

Şekil 6: Elektronik mimari 
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4.4.2. Devre Tasarımları 

Devre tasarımlarının oluşturulma sürecinde proteus programı kullanılmış olup, hareket sisteminin 

alıcı ve vericisi, robot kol sisteminin alıcı ve vericisi olmak üzere 4 ana devre kartı oluşturulmuştur. 

Böylece yerli devre kartı kullanımı ile yerlilik oranı yükseltilirken devre kartına müdahale 

edilebilecek ve görev gereksinimlerince geliştirme işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. 

 

Şekil 7: devrelerin PCB çizimleri ve yerleşimi 

4.5. Otonom Sistemlerin Araç Üzerindeki Yerleşimi 

 

Şekil 8: Otonom sistem yerleşim planı 
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4.6. Pedal Kontrol Alt Birimi 

 

Şekil 9: Palet sistemi pedal ile kontrol alt birimi 

4.7. Kavramsal Robot Kol Kontrol 

 

Şekil 10: Robot Kol yenilikçi kablosuz kontrol mekanizması 

5. YERLİLİK ve ÖZGÜNLÜK 

5.1. Yenilikçi Yönü 

Diğer felaket robotlarının aksine, kablosuz bir şekilde kullanıcının kol hareketlerini taklit etmektedir. 

Selenka üzerindeki robot kol kullanıcının el ve kol hareketiyle yönlendirmek için bir GYRO sensörü 

kullanır. Bu sayede insansı hareketler ile görev gereksinimleri daha verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Veri paylaşımını otomatik olarak gerçekleştirebilmenin yanı sıra, herhangi bir 

sinyal kaybı durumunda, medya taraması sırasında elde edilen tüm veriler dahili depolama alanında 

saklanır. Farklı denetleyici algoritmalarının kullanılması sayesinde bilinen mobil robot sistemine ek 

olarak yenilikçi bir sistem tasarlanarak veri akışının sürekliliği ve ağ güvenilirliği maksimuma 

çıkarılmıştır. Piyasada; Emily, Guardian, Saffir, Colossus gibi muadilleri bulunmaktadır. Ancak 

Selenka, dayanıklılığı, hareket kabiliyeti ve farklı alanlarda kullanılabilme yetisi, düşük maliyeti, 

yüksek güvenliği ve kullanım kolaylığı ile öne çıkmaktadır. 
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5.2. Yerlilik 

Yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda sahip olduğu alt sistemler ile operasyon 

gereksinimlerini en doğru, verimli ve optimum maliyet ile karşılaması için SELENKA insansız mobil 

afet robotu projesi BTU PRAISE takımı tarafından hayata geçirilmektedir. Batarya sisteminden 

güvenlik sistemlerine, algoritmalarından tasarımına kadar tamamen yerli olarak üretilecek ve Türk 

sanayi firmalarından yerli ürünler temin edilecektir. Aracın çalınmasını önlemek maksadıyla çalınma 

önleme sistemi yerli olarak BTU PRAISE takımı tarafından üretilecektir (şekil 11-12). 

 

Şekil 11: üretilecek yerli batarya sistemi 

 

Şekil 12: Çalınma Önleyici Sistem Devresi (proteus programı ile çizildi) 

6. UYGULANABİLİRLİK 

6.1.Üretilebilirlik 

Araçta kullanılması planlanan malzeme türünün seçimi bazı parametrelerin değerlendirilmesi neticesinde 

yapılmıştır. Bu kapsamda oluşturulmuş olan değerlendirme tabloları ile malzemelerin belirlenmesi ve seçilmiş 

olan malzemenin üretim yöntemleri nihai sonuca ulaşmıştır. 

Tablo 1: Şasi malzemesinin değerlendirilmesi 

Özellikler(tekerlek) ALÜMİNYUM KARBONFİBER KURŞUN MAGNEZYUM ÇELİK 

Mukavemet 5 5 3 5 4 

Korozyon direnci 4 5 5 3 5 

Radyasyona direnç 5 4 5 4 4 

Maliyet 4 5 3 3 2 

Süneklik 5 4 4 5 3 

Şekillendirilebilirlik 1 5 3 4 2 

Yoğunluk 3 1 4 2 5 

Toplam 27 34 27 26 25 

Karbon fiber şasinin üretim yöntemi olarak seçilen el yatırması işlemi seri üretim ve yüksek dayanımlı 

malzemelerin imalatında kullanılmayan bir yöntemdir. Ancak düşük maliyetli olması ve aracın seri üretime 
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ihtiyaç duymamasından kaynaklı olarak proje kapsamında üretim yöntemi olarak El yatırma işleminin 

kullanılması uygun görülmüştür. 

Tablo 2: karbon fiber üretim yöntemleri karşılaştırması 

  KARBONFİBER  

ÜRETİM 

YÖNTEMLERİ  

El yatırma  Tekel üretime uygunluk, düşük maliyet, düşük dayanım 

Vakum İnfüzyon Seri Üretim ve yüksek maliyet, yüksek dayanım 

Hazır kalıplama  Seri Üretim ve Yüksek maliyet, yüksek dayanım 

 

6.2. Swot Analiz 

Tablo 3: SWOT analiz tablosu 

S W 

▪ İnsanlara kıyasla büyük bir iş gücüdür. 

Afet bölgesinde yorulmadan çalışabilir. 

▪ İnsanların aksine yangına dayanıklı yapısı 

gereği kaza anında doğrudan müdahale 

eder. 

▪ Yük taşıma, kaldırma kapasitesinin 

büyük olması. 

▪ Termal sensörler sayesinde kazazede 

tespitin zamandan kar ederek kolayca 

yapılması. 

▪ Öngörülemeyen koşullarda iletişim 

kaybı ya da teknik arızalar sebebiyle 

oluşabilecek problemlere afet 

bölgesinde müdahale süresinin 

gecikmesi ve destek sağlanması zor 

olacaktır. 

▪ Donanımsal veya yazılımsal arızalara 

çabuk müdahale gecikebilir. 

▪ Yangına müdahale durumunda istemsiz 

O T 

▪ Selenka’nın kazandığı başarılar sayesinde 

yatırım yapmak isteyenlerinin artması ve 

basın yayın organları sayesinde başarının 

kitlelere ulaşmasının sağlanması. 

▪ Yatırımcı sebebiyle yatırım planının 

aksaması ve maliyetin yetmemesi. 

▪ Yasal izinler sebebiyle Selenka’nın afet 

bölgesine alınmak istenmemesi 

7. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ 

7.1. Kullanıcı 

SELENKA nükleer, radyolojik, kimyasal ve biyolojik kazaların meydana gelebileceği bir bölgede 

yer alacak. Operatör ise uzaktan Gesture Control ile robotun kontrolü sağlayacaktır. 

7.2. Hedef 

Selenka'nın öncelikli görevi insan sağlığını korumak olup, intihar timi sorumluluğunu ortadan 

kaldırarak can ve mal kaybını en aza indirgemektir. Bu kapsamda tüm canlıların güvenliğini, en kısa 

sürede etkili müdahale özelliği ile kazazedelerin yanı sıra, radyoaktif bölgelerde yer alan kişilere ortam 

durum bilgisi vermektedir.  
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8. RİSKLER 

Risk çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm veriler incelenmiş olup B planları çıkartılmıştır. Bu 

kapsamda oluşturulan risk derecesi ve olasılık analizi neticesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve 

üzerinde çalışma yapılması gereken kısımlar irdelenmiştir. 

Tablo 4: Riskler ve B planları 

Risk  Çıkabilecek Riskler ve Problemler B Planı 

R-1 

Su, yağmur, kar, kir ya da yanıcı olmayan 

toz, kesme yağları, soğutma sıvıları ya da 

yağlama sıvıları gibi etmenler. 

Üzerinden akım geçen parçaların canlı temasını 

küflenmez, yanmaz cam yünü ve su geçirmez bant 

kullanılarak yalıtımlamak. 

R-2 
Yüksek ve düşük sıcaklık, bağıl nem oranı 

yüzünden devrelerin zarar görmesi. 
Devrelerin ve sensörlerin koyulduğu kalıpların yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı maddelerden üretilecek. 

R-3 
Aracın kablosuz haberleşmesine engel 

olmak amacıyla siber saldırı 

düzenlenmesi. 

Aracın çalışmasını sağlayan algoritmalar 1 kontrolcü 

yerine 4 kontrolcüde olacak. Sistemlerden herhangi 

biri saldırı durumunda kendini kapatacak, diğer 

kontrolcü devreye girecek. 

R-4 
Kuvvetli bir darbe sonucu hareket 

organının zarar görmesi. 

Aracın hareket komutları birden fazla kontrolcüye 

dağıtılacak, olası kaza durumlarında kısıtlı hareket 

kabiliyetiyle de olsa Selenka güvenli bölgeye 

gidebilecek. 

R-5 
Çevredeki sivri veya tehlikeli maddelerle 

temas. 

Robot hücresi yönetimi (keskin kenarların saptanması 

vs.), çevre birimlerin kontrolü (keskin köşelerin 

belirlenmesi vs.). 

R-6 
Kullanıcı-robot veya robot-kullanıcı bilgi 

aktarımlarının eksiksiz yapıldığından emin 

olamama durumu. 

Bilgilerin robota gönderildiğinden emin olmak için 

sanal çitlerin gerekli güvenlik düzeyinin 

doğrulanması. 

R-7 
Motorların veya bataryaların aşırı ısınması 

sonucu patlaması veya yanması. 
Çalışırken asırı ısınabilecek malzemelerin sıvı 

soğutma sistemi ile koruyucu kalıplar içine konulacak. 

 

Tablo 5: Risk matrislerinin hesabı 

Risk No Olasılık Etki Toplam 
R-1 2 2 4 

R-2 1 1 1 

R-3 2 2 4 

R-4 3 2 6 

R-5 2 1 2 

R-6 2 2 4 

R-7 1 1 1 
1-3: Düşük, 4: Orta, 6: Yüksek 

 

9. PROJE TAKVİMİ ve TAHMİNİ MALİYET 

9.1 Proje Takvimi ve Gantt Chartt 

Proje kapsamında SELENKA afet yardım ve tespit aracının geliştirilmesi ve kontrolü için oluşturulmuş olan iş 

planında kavramsal tasarım ve yazılım süreçleri geride bırakılmış olup imalat aşamasına geçilmiştir. El 

yatırması ile polimer matrisli karbonfiber şasi üretimi temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilip devre tasarımları 

yapılan gömülü sistem, mekanik sisteme entegre edilecektir. Nihai test aşamalarının ağustos ayı içerisinde takım 

üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Tablo 6: GANTT CHART 

  

: Projede Varılan Durum   : Final raporu teslimi   :Ön rapor teslimi 

9.2 Sabit ve Değişken Maliyet 

9.2.1. Sabit Maliyet 

Mekanik ve Gömülü sistemlerin maliyet analizinin gerçekleştirilmesi noktasında elde olan verilerin yetersizliği 

sebebiyle seri üretim maliyeti çıkartılamamıştır. Ancak tek bir ürünün üretimi noktasında yerli piyasadan temin 

edilecek malzemelerin direkt olarak kullanılmasına ek olarak farklı sistemlerin ekip tarafından entegre 

edilmesiyle imalat ve kontrol işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Tablo 7: Sabit maliyet tablosu 

ÜRÜN ADI BİRİM FİYATI (₺) ADET TOPLAM FİYAT (₺) 

Palet + Şasi + diğer mekanik sistemler 1200 1 1200 

Termal Kamera 300 1 300 

NRF24L01 Kablosuz Modül 14,36 4 57,44 

Kontrolcü Kart 54,36 4 217,44 

Elektronik Devre Elemanları(pot,direnç...) 158 1 158 

DC Motor 100 2 200 

Batarya-1 163,1 2 326,2 

ESC (Motor Sürücü) 116,94 2 233,88 

MG995 12 kg Servo Motor 36,93 2 73,86 

Batarya-2 88,21 2 176,42 

MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü 11,28 1 11,28 

HC-12 Kablosuz Seri Port Modülü 69,81 2 139,62 

Nvidia Jetson Nano 1300 1 1300 

Diğer 100 1 100 

TOPLAM   4494,14TL 
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9.2.2. Değişken Maliyet 

Değişken maliyetin hesaplanması noktasında piyasada yer alan araçların değişken maliyetleri incelenmiştir. 

Buna ek olarak aracın belirli sürelerde testleri yapılmalı. Böylelikle devre elemanlarının sorunsuz bir şekilde 

çalıştığının görülmesi gerekmektedir. Fiyatlar aracın testleri için kullanılacak olan bataryanın şarj edilme 

maliyetinden temizlik sürecinde kullanılacak olan bez parçasına kadar ortalama bir değeri kapsamaktadır. 

Tablo 8: Değişken maliyet tablosu 

ÜRÜN EYLEM SÜREÇ FİYAT (TL) 

Kamera  Bakım-Temizlik  Her Kullanım Sonrası 5  

Motor Bakım-Temizlik Her Kullanım Sonrası 5  

Kablosuz Ağ Sinyal Test Kullanım Öncesi 4  

Sensör Veri Test Ayda 1 kere 4  

Sensör  Değişim 6 ayda 1 kere 80  

Motor  Değişim Yılda 1 kere 360  

Palet  Değişim Yılda 1 kere 150  

Kasa  Onarım Yılda 1 kere 80  

TOPLAM   688 TL 
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