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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yıllarda dünyanın küresel ısınması sonucu oluşan iklim değişikliği tüm dünyada büyük 

felaketlere sebep olmaktadır. Örnek verecek olursak Antarktika ve Grönland’daki buz 

tabakalarının aşırı erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda 

küresel ısınma etkisi şiddetli yağmurlara, sellerin ve depremlerin oluşmasına sebeptir [1,2].  

Ülkemiz de coğrafi konumundan dolayı çeşitli doğal afetlerin yaşandığı bir ülkedir. Doğal 

afetlerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği bilinmediğinden, çok sayıda can ve mal kaybıyla 

sonuçlanmaktadır. Can kaybını azaltmak için afetzedelere en kısa sürede ulaşmak önemlidir, 

bu yüzden aracı tasarlarken tüm doğal afetlerde kullanılabilmesi projenin ana fikridir. Bu 

fikir doğrultusunda proje hava, kara ve su yüzeyinde görev yapabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Protipimiz herhangi bir deprem sonucu afetzedeleri aramak için karada 

çalışma modunda çalışacaktır. Sel felaketlerin oluşumunda afetzedeleri arama ve 

konumlarını bildirmesi için su yüzeyinde modunda çalışacaktır ve son olarak göçüklerin 

oluştuğu ortamlarda zehirli gazların tespiti için ve aynı zamanda güvenlik birimlerinin 

giremediği ortamlarda ön tespit yapabilmesi için hava modunda çalışması planlanmıştır. 

Tasarladığımız prototip Şekil 1’de gösterilmiştir. Projemiz; tasarım, yazılım ve montaj 

kısımlarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 1. Tasarlanan prototip 

Tasarım kısmı; çalışmamız literatür taramasıyla başladık. Prototipte kullanabilecek yeni 

metotları inceleyip, projeye en uygun prototip tasarımı karar verildi. Bu tasarımı 

Solidworks ortamında gerçekleştirildi. Daha sonra ANSYS Workbench programıyla stres, 

bükülme ve kayma testleri yapıldı Şekil 2’de yapılan test sonuçları görülmektedir. Su 

yüzeyinde emniyetli hareketi sağlaması için iç hacmi göz önünde bulundurularak prototipin 

gerekli kısımları revize edildi. Tasarım yapılırken yeni nesil tasarımlardan esinlenilerek 

keskin ve sert hatlar kullanılmıştır. 
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Şekil 2. ANSYS test analiz sonuçları 

Yazılım kısmı; Piyasada var olan kontrol sistemleri projenin çok fonksiyonlu yapısına 

uygun değildir. Bu yüzden projede kullanılmak üzere kontrol sistemi tasarlanmıştır. CAD 

ortamında tasarlanan baskı devrenin kontrol mekanizması yüksek hızlı mikro denetleyici 

ile desteklenmiştir. Mikrodenetleyici içine gömülen yazılım STM32Cube tümleşik 

geliştirme ortamında özgün şekilde yazılmıştır. Şekil.3’de kontrol sisteminde kullanılacak 

mikrodeneteyici.gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Kontrol sisteminde kullanılacak mikrodenetleyici 

Montaj kısmı; Projenin prototip aşamasında özgün tasarımı dolayısıyla prototip parçaları 

üretilirken 3D yazıcılardan yararlanılmıştır. Üretilen parçalar çeşitli işlemlerle (cıvata, 

somun vb.) birbirlerine montajlanmıştır. Şekil 4’te prototipin 3D yazıcıdan çıktı alımı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Prototipin 3D yazıcıdan çıktı alımı 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Felaketler gerçekleştikten sonra felaket bölgelerine ivedilikle ulaşmak ve yardıma ihtiyacı 

olan felaketzedelere mümkün olduğunca kısa süre içinde müdahale etmek büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca afet bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine büyük ve riskli iş 

düşmektedir. 

Yapılan çalışmalar incelediğinde sadece bir ya da iki hareket fonksiyonuna sahip olan 

amfibik araçların tasarlandığı görülmüştür. Bu araçlar bütün afetlerde ortak 

kullanılamamaktadır. Üç farklı hareket özelliği olan araçların henüz araştırma aşamasında 

oldukları görülmektedir [3,4,5,6]. Bu amaçla projede hem kara hem su yüzeyi hem de hava 

hareketini sağlayabilecek bir amfibik araç tasarlaması planlanmıştır. Doğal afetlerde 

afetzedelere ulaşırken, yardım edilirken beklenmedik durumlarla ilk önce tasarlanan araç ile 

müdahale edilebilecektir. Şekil 5’te oluşan afet fotoğrafları gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Oluşan afet fotoğrafları 

3. Çözüm  

Amacımız ülkemizde de sıklıkla yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde karşılaşılan 

sorunlarda mağdur olan kişilere ve afetin yaşanıldığı bölgeye prototip çalışmamız olan 

M+RT1.1’in karadan, havadan veya su yüzeyinden ulaşım sağlamasıdır. Böylelikle tek bir 

yolla ulaşım sağlamak yerine çeşitli alternatif yollar kullanılabilecektir. Sunacağımız çözüm 

öncelikle insani hayatın önemli olduğu durumlar göz önünde bulundurularak deprem, sel 

gibi felaketlerde afetzedelerin konum bilgilerini belirlemek ve kurtarmaktır. Yalnızca 

afetzedelerin değil arama kurtarma ekiplerinin de bedensel ve ruhsal sağlığı göz önünde 

bulundurularak onları tahmin edilemeyen risklerden korumaktır. Bunun yanı sıra yorgunluk 

ve ruhsal sağlıktan kaynaklanan dikkat dağınıklığı ve hata yapma olasılığını en aza 

indirmektir. Örneğin selden dolayı karadan erişimi kesilen bir binaya hava moduyla erişim 

sağlayıp binanın su basmamış yerlerinde kara modunda, su basan yerlerinde ise su modunda, 

üzerindeki GPS ve kameralar kullanılarak ortam analiz edilebilecek, varsa afetzedenin net 

konumu belirlendikten sonra üzerindeki faydalı yükle (su, ilaç, can simidi vb) ilk yardım 

sağlanabilecektir. Şekil 6’da sel felaketi ile karşı karşıya kalındığı durumda prototipin hava 

modunda çalışması ve daha sonra kara moduna geçip gerekli verileri topladığı şekilller 

gösterilmiştir. 
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Şekil. 6 Sel felaketiyle karşı karşıya kalındığı durum 

 

4. Yöntem 

Proje hayata geçirilirken kullanılacak yöntemler; kontrol sistemi, kara hareket sistemi, su 

yüzeyi hareket sistemi ve hava hareket sistemi olmak üzere dört başlıkta incelenmiştir. 

4.1.Kontrol Sistemi 

Kontrol sisteminde, kumandayı kullanan operatör; joystick, buton ve anahtarlar ile komutlar 

verebilecektir. Bu komutlar kumandanın kontrol ünitesinde bulunan kendi tasarladığımız 

RIGIDTM Kontrol Kartı ile işlendikten sonra LORA E32 modülü kullanılarak araç 

üzerindeki kontrol kartına iletilecektir. Kart üzerine gömülü STM32F407 ARM mimarili 

mikrodenetleyici bulunmaktadır. Aracın kontrolü için kullanılacak kumandanın tüm 

donanım ve yazılımı tarafımızca yapılacak ve özgün olacaktır. Şekil.7’de tasarladığımız 

RIGIDTM Kontrol Kartı gösterilmiştir. 

  

Şekil 7. Tasarımı yapılan RIGIDTM kontrol kartı 

 

4.2.Kara Hareket Sistemi 

Aracın karasal hareketinin sağlanmasında, arazide karşılaşacağı engelleri göz önünde 

bulundurarak bu engelleri rahat bir şekilde aşması için palet sistemi tercih edilmiştir. Her bir 

palet farklı motor tarafından kontrol edilmektedir. Böylelikle en zorlu arazi şartlarında bile 

maksimum hareket imkânı sağlanacaktır. Paletteki zincir tüm yüzeylere (parke, fayans, 

toprak, çakıl, çamur, kum, vb.) en optimum şekilde tutunacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrol 

kartı üzerinden verilen komutlar Motor Kontrol Kartı ile işlenip palet zincirinin motorlar 

yardımıyla çevrilmesi sonucu hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. Şekil.8’de prototip palet 

sistemi ve motor kontrol kartı gösterilmiştir. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 8. a) Prototip palet sistemi b) Motor kontrol kartı 

 

4.3.Su Yüzeyi Hareket Sistemi 

Aracın su yüzeyindeki hareketinde dalgalarda ve olası akıntılarda dengesini sağlayabilecek 

şekilde bir tasarım yapılmıştır. Kontrol kartı üzerinden verilen komutlar Elektronik Hız 

Kontrol devresi ile iki adet fırçasız doğru akım motorunun, aynı zamanda pervanelerin 

çevrilmesiyle hareket edebilme kabiliyeti sağlanmıştır. Şekil.9’da prototipin su yüzeyinde 

çalışma sistemi ve elektronik hız kontrol devresi gösterilmiştir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 9. a) Prototipin su yüzeyinde çalışma sistemi b) Elektronik hız kontrol devresi 

 

4.4.Hava Hareket Sistemi 

Dikey kalkış ve havada asılı kalma gibi kabiliyetlere sahip olabilmesi için drone sistemi 

tercih edilmiştir. Kontrol mekanizmasının verdiği kararları; uçuş kontrol kartı, 8 adet fırçasız 

doğru akım motoru ile uçuşa uygun bir şekilde hayata geçirecektir. 8 adet motor gövdeye 

toplamda 4 adet otomatik katlanabilen karbon fiber borular ile sabitlenecektir. Hafif ve 

dayanıklı olduğu için karbon fiber borular tercih edilmiştir. Şekil.10’da dron hareketini 

sağlayacak motor kontrol kartı gösterilmiştir. Şekil.11’de Dron motorlarının üstten 

görünümü ve dron motorun bağlandığı kolların katlanmış hali gösterilmiştir. 
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Şekil 10. Dron hareketini sağlayacak motor kontrol kartı 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil.11 (a) Dron motorlarının üstten görünümü b) Dron motorın bağlandığı kolların katlanmış hali 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gerek piyasa gerekse incelediğimiz literatür çalışmalarında tasarladığımız prototip araç ile 

aynı klasmanda bir araca rastlanmamıştır. Var olan projeler genellikle bir veya iki hareket 

özelliğine sahiptir, projede tasarlanan uçan amfibik araç; karadan hareket, suda hareket ve 

aynı zamanda havada hareket olmak üzere üç temel hareketi tek bir sistemde birleştirilmiştir. 

Bununla birlikte prototipimizi çalıştıracağımız elektronik kartlarda tarafımızca tasarlanmış 

ve yazılımları geliştirilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Afet bölgeleri, afetin gerçekleşmesinden sonra önemli oranda yapısal değişikliğe 

uğrayabilmekte ve bu da insanların bu ortamda çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bu ve bunun 

gibi tehlikeli durumlarda robotlar fayda sağlayabilirler. Afet ortamında bulunan insanlar, 

ortamın depresif yapısından olumsuz yönde etkilenirler, etkilenen insanlar uzun süre verimli 

çalışamazlar, zihinleri yorulabilir, bunun sonucunda hatalar yapabilirler.  Öte yandan 

robotların yorulma ya da psikolojik yönden olumsuz etkilenme gibi sorunları yoktur. 

İnsanların ve hayvanların çalışamayacağı bölgelerde çalışabilirler [8]. M+RT1.1 bu anlamda 

çalışan birçok fonksiyonun tek bir sistem buluştuğu bir projedir. Bu yönüyle yalnızca bir 

alana değil birçok alana hizmet edebildiği için belirli görevlerde kullanılabilecek birçok araç 

yerine, birçok görevde kullanılabilecek tek bir araç daha makuldür. Prototipimizin 

uygulanabilirliği açısından incelediğimizde aracımız güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm 

arama kurtarma ekiplerinin fayda sağlayabileceği çok fonksiyonlu bir araçtır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam 

Filament 7 125 875₺ 

Mafsal 4 110 440₺ 

Mikrodenetleyeci Kartı 2 1000 2000₺ 

Kumanda bileşenleri 1 500 500₺ 

LCD Ekran 1 700 700₺ 

FPV Kamera 2 100 200₺ 

TS832 RF FPV alıcı verici modülü 1 1000 1000₺ 

MG996R Metal Dişli servo 9 70 630₺ 

Doğru Akım Motoru 4 220 880₺ 

Doğru Akım Motor Sürücü 4 130 520₺ 

Fırçasız Doğru Akım Su Motor(çift) 1 600 600₺ 

Fırçasız Drone motorları 8 1900 15200₺ 

Fırçasız Elektronik Hız kontrol kartı 8 550 4400₺ 

Drone Pervanesi(çift) 4 1400 5600₺ 

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Seti 1 4700 4700₺ 

Gaz sensörü 1 30 30₺ 

GSM ve GPS Modülü 1 630 630₺ 

22.2V 32000mAh 25C Lipo Batarya 1 11500 11500₺ 

2S Li-Po Pil 2 270 540₺ 

Amortisör Yayı 8 5 40₺ 

Raspberry Pi 4 1 1500 1500₺ 

M3 Cıvata Somun Seti 1 75 75₺ 

5W Beyaz Led 5 10 50₺ 

Zil Teli Tek Damar 50 2 100₺ 

İnsert Somun 50 1 50₺ 

SBUS Encoder 1 310 310₺ 

30A ESC 6S BRUSHLESS ESC 2 160 320₺ 

Rulman 20 10 200₺ 

O-Ring 8 20 160₺ 

Keçe 10 5 50₺ 

M3 Başsız Altıgen Cıvata 60 0,2 12₺ 

6 ve 8 mm Alüminyum Yuvarlak Mil 8 32 256₺ 

    Toplam 54068₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Ön görülen hedef kitle, arama kurtarma ekipleri ve güvenlik personelleridir. 

8.1.Arama Kurtarma Ekipleri: 

Doğal ve doğal olmayan afetlerde afetzedelere/kazazedelere yardım etmek için arama 

kurtarma ekiplerinin görevlerinde karşılaştığı riskleri azaltacak ve kullanılan insan gücünü 

daha verimli hale getirecektir. 

8.2. Güvenlik Personelleri: 

Sınır içi ve sınır dışı güvenlik operasyonlarında dar mağaralar, hendekler ve tüneller gibi 

ulaşılması zor ya da hayati risk içeren ortamlarda saklanan suç örgütü elemanlarının tespit 

edilmesinde ve ortamla ilgili verilerin toplanmasında yardımcı olacaktır. 

9. Riskler 

Proje geliştirme aşamaları boyunca detaylıca incelenip test edilmiştir. Belirlenen riskler ve 

çözüm önerileri Tablo 1’de, risk matrisi ise Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Riskler ve çözüm önerileri 

Risk Risk Türü Çözüm önerisi Olasılık - Etki 

Bataryanın kullanım sırasında 

bitmesi 
Sistemsel Risk 

Kullanılmadan önce batarya 

kontrol edilir. 

Olasılık: Düşük 

Etki: Düşük 

Risk Seviyesi: 

Düşük 

Drone pervanelerinin çalışma 

esnasında canlılara zarar 

vermesi 

Çevresel Risk 
Drone motorları kafes içine 

alınır.  

Olasılık: Düşük 

Etki: Yüksek 

Risk Seviyesi: Orta 

Araçta kullanılan elektronik 

bileşenlerin arızalanması 
Sistemsel Risk 

Elektronik bileşenlerin belirli 

aralıklarla bakımları yapılır. 

Olasılık: Orta 

Etki: Orta 

Risk Seviyesi: Orta 

Dış etkenler (moloz düşmesi, 

patlama, vb.) sebebi ile araç 

temel fonksiyonlarını yerine 

getiremeyebilir. 

Çevresel Risk 

Aracın temelini oluşturan 

parçalar daha sağlam 

malzemelerden yapılabilir. 

Olasılık: Orta 

Etkisi: Yüksek 

Risk seviyesi: 

Yüksek 

Sel gibi doğal afetlerde suyun 

önüne kattığı maddeler araca 

zarar verebilir 

Çevresel Risk 

Araçta var olan kaçış 

manevrası (Drone modu) 

kullanılabilir. 

Olasılık: Yüksek 

Etki: Yüksek 

Risk Seviyesi: Çok 

Yüksek 

 

Tablo 2. Risk matrisi 

     Olasılık 

 

Etki 

Düşük Orta 
Yüksek 

  

Düşük Düşük Orta Orta 

Orta Orta Orta Yüksek 

Yüksek Orta Yüksek Çok Yüksek 
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