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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Sel-taşkın ve diğer doğal afetler, Dünyada ve Türkiye’de büyük ölçüde can, mal 

ve ekonomik kayıplara neden olur. Sel ve taşkınlar, akış büyüklüğüne bağlı olarak 

çevresindeki; yerleşim ve tarım alanlarına, alt ve üst yapılara, tesislere ve canlılara 

zarar vermek suretiyle insan yaşamını ve sosyoekonomik faaliyetlerini kesintiye 

uğratırlar. Tüm dünyada her yıl ortalama 370 bin insan boğularak ölmektedir. Son 39 

yılda her yüz bin kişiden 1,52'si sellerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Yine yaşlarını 

bildiklerimizin yarısına yakını 15 yaşının altında ve çoğunun yerleri tespit edilemeyip 

gerekli zaman diliminde yardımın ulaştırılamadığından kaynaklıdır. 

Bunun başlıca sebebi boğulmanın 3-4 dakika içinde gerçekleşmesi ve hızlı 

müdahale sağlanamamasıdır. Özellikle insanlar üzerinde sosyolojik etkiler, 

psikolojik bozukluklar ve benzeri büyük etkiler oluştururlar. 

Türkiye, doğal afetlerin kayıp ve zararları bakımından dünyadaki ülkelerin 

başında yer almaktadır.  Yalvaç Bot projemiz ile sel ve taşkınlardaki can kaybını 

olabildiğince azaltmak tarafımızca hedeflenmiştir. Bu tip doğal afetlerin sık görüldüğü 

yerlere yerleştirilen platformalarda bulunan Yalvaç Botlar sismograflar ve 

şamandıralardan aldığı bilgilere göre görevine başlar. Sahip olduğu otonom sistemiyle 

yerleştirildiği bölgeye göre haritalandırma yapan Yalvaç Bot belirlediği rotasyonda 

ilerler. Kızılötesi ışın ve görüntü işleme sistemine sahip olan projemiz alan taraması 

yaparak insanların yerini tespit eder. Sistemde insan tespiti yapıldığı anda GPS den 

aldığı konum verisini AFAD’a gönderir ve tespit edilen insana belirli bir mesafeye 

kadar yaklaşıp üzerinde bulunan can simidini ilk müdahalede bulunması için, kendi 

tasarladığımız bırakma mekanizması sayesinde, bırakması amaçlanır. Bu süreci 

tamamladıktan sonra belirlediği rota üzerinden diğer afetzedelerin arayışına devam 

eder. 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması 

 
Sel ve taşkınların toplum sağlığı üzerinde ölüm, yaralanma, evsiz kalma, çeşitli 

hastalıklara sebep olma gibi birçok etkisi vardır. Sel ve taşkınların direkt ve dolaylı 

yoldan etkileri sonucunda hemen her yıl ve özellikle son yıllarda önemli oranlarda 

maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir. Bu zararları azaltmaya yönelik 

çalışmalar yapılabilmesi için afet anında ve sonrasında doğru verilerin toplanması 

gerekir. Sel ve taşkınların vereceği hasarı engelleme çalışmalarında veri toplarken 

birtakım güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca sel ve taşkınla bağlantılı yaralanmalar 

ölümler ve maddi hasarları azaltmak için sel ve taşkının öncesi, sırası ve sonrasında 

acil yardım ekipleri tarafından gerekli önlemler yeterince alınamamıştır. Bunun 

dışında müdahalenin gecikmesi çözüm üretilmesi gereken başka bir konudur. Bu gibi 

sorunlara çözüm olarak geliştirdiğimiz Yalvaç Bot Sistemleri sahip olduğu gelişmiş 

yazılım, donanım ve tasarım özellikleriyle süreci hızlandırır ve can kaybı riskini 

azaltır. Özellikle ülkenin riskli bölgelerine yerleştirilen bot sistemimiz bu afetlerin 

zararlarını azaltmak için son derece etkili olacaktır. 
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3.Çözüm  

 

Projemizin tasarımı tamamen bize ait olmakla birlikte, tasarım konusunda yapılan 

bütün entegrasyonlar projemizin yer almasını hedeflediğimiz ortama göre dizayn 

edilmiştir. Botumuzun tasarımında trimaran 

yapıdan ilham alınmıştır. Bu tasarımı tercih 

etmemizin asıl nedeni karşılaşılan sert 

sularda denge ve hız kaybı yaşamasını 

engellemektir. Bu tasarıma alttan 

bakıldığında dalgaları kıracak girinti 

çıkıntılara sahip olduğu görülmektedir. Bu 

girinti ve çıkıntılar botun dalgalara karşı 

hızlanmasını sağlayacak, ayrıca 

kullanacağımız motorların aşırı 

zorlanmasını engelleyecektir. 

 

Şekil 1: Afetzede Şekil 2 : Afet Bölgesi 

Tablo 1: Çözüm Tablosu 

Şekil 3: Alt Kısımda Yer Alan Girinti ve Çıkıntılar 
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Buna ek olarak bulunduğu 

konumdan dolayı sürekli sert sular ile 

mücadele edecek olan Yalvaç Bot, 

yalpaları olabildiğince azaltmak için yan 

taraflara yalpa kanadı eklemesi 

yapılmıştır. Bu kanatlar botun debisi 

yüksek  sularda stabil durmasını 

sağlayacak ve olabildiğince ters 

dönmemesi için ekstra destek sağlamış 

olacaktır. Ayrıca yalpa kanatları 

stabilizasyonu arttıracağı için görevi  

esnasında olası karşılaşılacak sorunları 

mümkün olduğunca en aza indirgemiş ve görevini en hızlı şekilde tamamlamış 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Yalpa Kanadı 

Şekil 5: Modelin Önden Görünümü 
Şekil 6: Modelin Üsten Görünümü 

 Şekil 7: Modelin Yan Yüzeyi Şekil 8: Modelin Arkadan Görünümü 
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4.Yöntem 

 
Günümüz dünyasında yaşanan iklim değişikliklerinden kaynaklı artan sel ve 

taşkın gibi doğal afetler sonucunda meydana gelen can kayıplarını önlemek için 

tasarladığımız Yalvaç bot, bu can kayıplarını en aza indirmek için olası afet yerlerinde 

platform üzerinde hazır bir şekilde beklemektedir. Bu da botumuzun olay yerine en 

hızlı şekilde ulaşması için önemli bir faktör olmuştur. Bununla beraber afet anında 

yardıma muhtaç canlıları olabildiğince hızlı ve efektif bir şekilde yardım edebilmesi 

için, tasarlanan yapısı sayesinde engellere neredeyse temas etmeden görevini 

tamamlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra yapılan yazılımsal inovasyonlar 

sayesinde kazazede tespitinin en optimize şekilde belirlenmesi görüntü işleme ve 

kızılötesi termal kamera sayesinde hedeflenmiştir. Görüntü işleme sistemi sayesinde 

bulunan kazazedelerden alınan konum bilgileri AFAD ile paylaşılır aynı anda ise 

Yalvaç Bot kazazedelerin bulunduğu konuma yaklaşarak ilk müdahaleyi yapmak için 

tasarladığımız mekanik sistemden can simidini kazazedelerin yanına bırakır. 

Yalvaç bot projemiz üç temel alandan oluşmaktadır bunlar; mekanik tasarım ve 

aerodinamik hesaplamaları, elektronik sistem ve bağlantıları, otonom hareket ve yapay 

zeka teknolojilerini kullanarak görüntü işleme yapmasıdır. 

4.1. Mekanik Tasarım ve Aerodinamik Hesaplamalar: 
              Yapım aşamasında ağırlık, boyut, enerji verimliliği ve maliyet gibi kriterler dikkate 

alınıp, Solidworks programı kullanılarak  tasarımı yapılmıştır. Yapılan deneme sonuçlarına 

göre, özel olarak tasarlanan aerodinamik yapısının, debisi düşük olan suda hız verimini %5 

arttırdığı gözlemlenmiştir. 

4.2. İmalat: 
                 Botumuzun tüm katı modelleri PLA kullanılarak 3D yazıcıdan üretilmiştir. 

Botumuzun sızdırmazlığı epoksi ile sağlanıyor olup kabuk kısmı el yatırması yöntemiyle 

karbon fiber kaplanmıştır. Bu sayede sel anında suyun içerisindeki sert maddelere ve sığ 

bölgelerdeki olası darbelere karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.   

4.3. Elektronik Sistem ve Bağlantıları:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Elektronik Sistem Şeması 
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Geliştirmekte olduğumuz botumuz birbirinden bağımsız 2 sistemden oluşmaktadır. 

Birincisi, botumuzun otonom olarak hareket edebilmesini sağlayan sistemdir. Burada 

botumuza itki sağlayabilmek için iki 2 adet BLDC su altı motoru kullandık.  

Sel suyundaki insanları tespit edebilmek için 1 adet kamera ve kameradan aldığımız 

görüntüyü işleyebilmek için Raspberry Pi 4 kartını kullandık. 

 Otonom sürüşü sağlamak için Pixhawk Cube kontrol kartını Raspberry Pi ile haberleştirip 

afet öncesi belirlenen rotalarda otonom şekilde tarama yapmasını sağlıyoruz. 

Otonom sürüş esnasından yüzey alanı taramak için Lidar ve su altında botumuza zarar 

verecek maddelerden ve sığ sudan kaçabilmek için Sonar sistemi kullandık. 

Tespit ettiğimiz afetzedelerin konumlarını, işlemiş olduğumuz görüntü ve GPS sistemini 

kullanarak yaptığımız hesaplamalara göre, tespit edip AFAD ın halihazırda kullandığı 

Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemindeki (KGHS)  uydu haberleşme sistemine, ku-

bandını kullanarak, afetzedelerin konum verilerini gönderiyoruz.  

İkinci sistemimiz ise botumuzun devrilmeye karşı dayanıklılığını arttırmak üzere 

tasarladığımız jiroskop sistemedir. Burada kullandığımız gyro sensorundan aldığımız veriyi 

Arduino da anlamlandırıp motor milindeki dönen diskin dönüş yönünü değiştirerek daha 

stabil bir sürüş sağlıyoruz. 

4.4. Otonom Hareket ve Yapay Zekâ:  

 

 

Şekil 10:Algoritma Şeması 
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      Afetzedeleri tespit ederken gerçek zamanlı nesne tespit imkanı sağlayan YOLO 

algoritmasını kullandık. Versiyon olarak YOLOv5x6 kullanılmaya karar verilip 

geliştirmeler devam etmektedir.  

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
      Günümüzde ülkemizde ve diğer ülkelerde otonom sistemlerin kullanımı oldukça 

yaygınlaşmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili coğrafi konuma sahip olan ülkemizin su 

platformlarına olan ihtiyacını gözlemledik. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen “Yalvaç 

Bot”un temel özellikleri kolluk kuvvetlerine destekliği, uygun maliyetli olması ve 

insan gücünden çok az miktarda yararlanmayı gerektiren otonom hareketidir. Botu bir 

adım daha öne çıkaran özelliklerinden biri de tüm mühendislik hesaplamalarını kendi 

yaptığımız ve doğal-yapay dezavantajları (dalgaların hızı, rüzgârın yönü vs.) avantaja 

çevirebildiğimiz tasarımıdır. Ayrıca ters dönmesini engelleyecek jiroskop ve yalpa 

kanadı sistemleri kullanılacaktır. Ve olası ters dönmelerde tekrardan kendini eski 

haline getirecek tasarıma sahiptir. Bunun yanında sistemimizde kullandığımız yazılım, 

Şekil 11:YOLO Grafik 1 

Şekil 12: YOLO Grafik 2 
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alanında çalışmalar yapan öğrenciler tarafından yazılmıştır. Kullandığımız sistemler 3 

ana grupta incelenebilir: Otonom sürüş, hedef tespit, bırakma mekanizması. 

Yazılımda 3’e ayırdık; başlama, ivmelenme, durma. Yazılım olarak kullandığımız 

OpenCV kütüphanesi haricinde özgün yazılım ile bu üç aşamayı botumuza entegre 

etmiş bulunmaktayız. Bu sayede botumuzun motoru gereksiz güç harcamasını 

engellemiş olup bununla beraber bulunduğu ortama rağmen verimli bir şekilde 

görevini sürdürmüş olacaktır. Ayrıca bota yerleştirilen SONAR sistem sayesinde bot, 

sığ sulara geldiğinde otomatik bir şekilde kendi yön haritasını yeniden oluşturacaktır. 

  

6.Uygulanabilirlik  

 
Projenin yapılabilirlik konusunda temel noktası ihtiyaçların yeterli kaynaklarla 

idare edilebilmesidir. Bununla beraber projemiz biz hazırlık sınıfı mühendislik 

öğrencileri tarafından geliştirildiğinden yerlilik ve millilik kısmı ön plana çıkmaktadır. 

Gereklilikler; maliyet, zaman ve iş gücü olarak üç ana grupta incelenebilir. Konuyu 

maliyet açısından ele aldığımızda projemiz standart bot boyutlarından daha küçük 

olacağından üretim ve kullanılan sistemler daha az maliyetli olacaktır (Tablo2). 

Zaman olarak değerlendirdiğimizde ise projemiz olası afet bölgelerine yakın yerlerde 

konumlandırıldığından zamandan olabildiğince tasarruf edilecektir. Otonom sistemlere 

sahip olan “Yalvaç Bot” minimum iş gücü ile olay yerine intikal etmektedir.  Multi-

disiplinler yönü ile farklı kurtarma görevinde kullanılabilir ve farklı alternatifler 

sunabilir. Tasarımımıza bu yönlerden bakıldığında kesinlikle amacına uygun bir proje 

olup, ticarileşme ve devlet güçleri envanterinde bulunma potansiyeline sahip bir 

tasarımdır. Tüm bu konu başlıklarını ele aldığımızda üretimi kolay ve maliyet 

açısından avantajlı olması botumuzun ticarileştirilmesi açısından da oldukça kolay 

olacaktır. Özel şirketlere, devletlere vs. uygun fiyata satılarak gelir elde edilmesi 

mümkündür.  Aynı zamanda AFAD ile işbirliği yaparak devletimiz bütçesine katkı 

sağlar. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Malzeme Maliyet Tablosu 
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      Tablo 3: Proje Zaman Planlaması

 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 
Projemizin hedef kitlesini sel taşkın ve benzeri doğal afet zamanlarında arama ve 

kurtarmadan sorumlu birimlere yönelik olmaktadır, onların çalışmalarına destek verip 

en kısa sürede yardıma muhtaç kişiye ulaşmasına destekçi olmaktadır. Ayrıca 

projemiz su platformu konsepti olduğu için baraj göllerinde ya da nehirlerde kaybolan 

kişilerin arama ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabilmesinden ötürü ülkemizin 

farklı yerlerindeki bekleme platformlarında bulunması hedeflenerek arama kurtarma 

çalışmaları esnasında önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.   

 

Projemizin ana hedef kitlesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 

yurtdışında sel afetlerinde faaliyet gösteren şirketlerdir. Projemiz hakkında AFAD ile 

ilk görüşmelerimizi gerçekleştirmiş olup olumlu sonuçlar almış bulunmaktayız. 

  

9.Riskler 

 
Bilindiği üzere her proje bazı öngörülebilir riskleri beraberinde getirir. Ve risk 

yönetiminde irdelenmesi gereken kapsam, teknik, kalite gibi opsiyonlar bulunur. Bu 

opsiyonların projemize etkisi ve bu etkiden ortaya çıkabilecek sorunları aracımız için 

çevresel, donanımsal ve yazılımsal olarak sınıflandırabiliriz. Sel gibi zorlu ve 

öngörülemez durumların sıklıkla meydana geldiği bir ortamda hizmet vermesi sebebiyle 

birçok çevresel bozuculara maruz kalma riski vardır. Olumsuz hava koşulları, yüksek 

akıntı hızları vb. örnek verilebilir. Donanım açısından bakıldığında, sulu bir çalışma 

ortamında bulunduğundan elektronik elementlerin deforme olması çevre ile direkt temas 

halinde olan kamera gibi sensorların aşındırıcı ortamdan zarar görme riski yüksektir. 

Yazılım açısından bakıldığında, gerekli şekilde çalışması için araç bilgisayarına 

yüklenen yazılımdaki herhangi bir hata aracın öngörülemez davranışlar sergilemesine 

ve aracın alabora olmasına neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. “Yalvaç Bot”ta yer 

alan jiroskop ve yalpa kanadı botun olabildiğince stabil hareket etmesini sağlayacaktır. 

Ve botun ters dönme riskine karşı mümkün olduğunca engel olması, botun yapay 

zekasındaki haritalandırmasında  bozulma riskini en aza indirmek hedeflenmiştir.. 
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Yazılım güvenliği açısından bakacak olursak, ağ üzerinden gelebilecek herhangi bir 

saldırı ile yön değiştirebilme ve hedefinden sapma gibi risklerle karşı karşıya kalınabilir. 
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