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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Birleşmiş Milletlerin yayınladığı bir rapora göre, kara mayınları, yılda yaklaşık 

26000 kişinin ölümüne ve bir o kadarının da yaralanmasına sebep olmaktadır. Sadece 

bu rapor bile insansız kara aracı kullanımını süratle hayata geçirme zorunluluğunu 

vurgulamak açısından büyük önem arzetmektedir.
1 

Ülkemiz sınırlarında da yerleşik 

çok sayıda patlamamış mayın vardır. Ayrıca, teröristlerin yerleştirdiği mayınlar da 

güvenlik kuvvetlerimizin operasyon hızını kesmektedir. 

 İnsansız Sistemlerin savunma ve güvenlik alanındaki yeri gün geçtikçe artıyor. 

Özellikle asimetrik savaş koşullarında, keşif-gözetleme-istihbarat, savunma, lojistik 

destek ve benzeri faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde ve personel kaybı vermeden 

yürütmek üzere kara, deniz veya havada çalışabilen ve kendi kendine karar verebilen 

insansız sistemlere ihtiyaç duyuluyor.
2 

Bu amaçlar doğrultusunda  insansız sistemler 

alanında ihtiyaçlara cevap verecek milli ve yüksek teknolojiye sahip benzer ürünlerin 

tek bir platformda toplanabileceği fikri büyük merak ve heyecan uyandırmaktadır.  

 Projemizin amacı, güvenlik personellerinin önceden yerleştirilmiş ve halen 

patlamamış olan patlayıcıları zarar görmeden uzaktan tespit edebilmesi, kara ve deniz 

olan bölgeler hakkında keşif ve gözetleme yaparken risk teşkil edilmemesi ve KBRN 

(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) tehditlerini tespit ederek tedbir almalarını 

sağlamaktır. Tespit edilen bu sorunlara çözüm olarak mobil yazılımla uzaktan kontrolü 

sağlanabilen, üzerindeki kamera sayesinde görsel olarak keşif ve gözetleme imkanı 

sunan, patlayıcı veya KBRN tehditlerini tespit ederek güvenlik personelinin imha ve 

hareket kabiliyetini artırmaya yönelik uyarılar veren, yaralanma ve vefatları 

engelleyecek olan Şekil 1.’de de görülmekte olan bir robot prototipi tasarlanarak 

oluşturulmuştur. Keşif ve gözetleme faaliyeti yapılan alanlarda su bulunması 

durumunda  ise Şekil 2.’de görülmekte olan ve tarafımızdan tasarlanarak oluşturulan 

robotumuzun alt kısmına kolay bir şekilde takılabilen ek bir platforma sahiptir. Ek 

olarak takılan bu platformda ekstra bir kumanda devresi ya da kontrol devresi mevcut 

değildir. Bu platformun ilerlemesini ve yön almasını sağlayacak iki adet suda 

çalışabilen  motor mevcuttur. Robot altına bu platform takıldığında, robot içerisinde 

yer alan kontrol ve kumanda devreleri o andan itibaren bu platformun kontrolünü 

sağlamaya devam edecektir. 

 Projemiz, öncelikle kara  ve denizde görev yapan güvenlik personellerine yani 

savunma sanayisine  hitap etmektedir. Projemizin öncelikle savunma sanayisine hitap 

ediyor olmasının sebebi; patlamalar, operasyonlar ve savaşlar düşünüldüğünde ülkenin 

güvenliği için en çok zararı onların görüyor olmasıdır. 
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               Şekil 1. Robot Prototipi                         Şekil 2. Suda Hareket Kabiliyeti  

                                                                                            Sağlayan Alt Platform 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 Patlayıcıların patlamadan önce güvenli bir şekilde tespit edilememesi, 

operasyon yapılacak olan bölgede anlık olarak yeterince görsel bilgi sahibi 

olunamaması, arazide şarj etme problemi sebebiyle insansız sistemlerin kullanımının 

kesintiye uğraması, hem kara hem su olan alanlarda görsel keşif ve gözetleme 

yapılması gerektiğinde maliyeti ve taşıma durumunu da olumsuz olarak etkilemekte 

olan iki ayrı insansız keşif-gözetleme aracına ihtiyaç duyulması sebebiyle güvenlik 

güçlerinin imha ve hareket kabiliyetlerinin azalması sonucu yaralanmalar ve can 

kayıpları meydana gelmektedir. 

 Mevcutta yer alan çalışmalar ve prototipler incelenmiş olup eksik olan 

yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

 1) Arazide görev yapan insansız robot sistemlerinin şarjlarının bitmesi 

durumunda şarj edilmesi noktasında problem yaşanması. 

 2) Karada görev yapan insansız robot sistemlerinin su olan alanlarda keşif ve 

gözetleme faaliyetine devam edememesi. 

 3) KBRN ve kara mayınları tespiti ile kara ve su alanlarında tek bir robotla 

görev icra edilememesi sonucu her görev için ayrı bir robota ihtiyaç duyulması. 

 4) Robotun kontrolünü sağlayan uzaktan kontrol merkezi ile robot arasındaki 

iletişim mesafelerinin kısa olması. 

 Maddeler halinde belirtmiş olduğumuz çalışmalar incelenerek bu 

çalışmalardaki zayıf ya da eksik yönler değerlendirilmiş ve Teknofest 2021’de 

yarışarak alanında 4.lük elde eden PAT-SAV isimli prototipimiz geliştirilerek PAT-

SAV PLUS prototip oluşturulmuştur. 

3. Çözüm  

 Belirtmiş olduğumuz problemlere çözüm olarak mobil yazılımla uzaktan 

kontrolü sağlanabilen, üzerindeki kamera sayesinde görsel olarak keşif ve gözetleme 

imkanı sunan, patlayıcı veya KBRN tehditlerini tespit ederek güvenlik personelinin 

imha ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik uyarılar veren, alt kısmına kolay bir 

şekilde montajı yapılabilen platform sayesinde su olan alanlarda da keşif ve gözetleme 

faaliyeti icra edebilen, yenilenebilir enerji kaynağı güneşi kullanarak arazide görev 
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yapılan esnada robot şarjı karşılanabilen bu durumların eksikliklerinden kaynaklı olan 

yaralanma ve vefatları en az seviyeye indirmeye çalışan Şekil 1.’de de görülmekte 

olan bir PAT-SAV PLUS isimli robot prototipi oluşturulmuştur. 

 Robotumuz ile mobil cihaz bağlantısı RemoteXY platformu üzerinden 

belirlenen ID numarası aracılığıyla ister yerel ağ seçeneği kullanılarak 300 metreye 

isterse bulut sistem seçeneği kullanılarak binlerce km uzaktan sağlanabilmektedir. Bu 

ID numarası özel atanan bir numara olup bilinmemesi durumunda robot ile mobil 

cihaz bağlantısı sağlanamayacaktır. 

4. Yöntem 

 Prototip, alt ve üst fark etmeksizin hareket kabiliyeti olan Şekil 3.’de görülen 

alüminyum ve pleksi karışımı bir gövdeye sahiptir. Şekil 4.’de görülen gövde içerisine 

olan Arduino Uno, esp8266 wifi modül, şarjlı piller, dc motorlar, motor sürücü, 

manyetik alan sensörleri, hava kalite sensörü, kamera ve su motor kontrolleri için 

roleler yerleştirildi. Bu elektronik parçaların kontrolünü sağlayacak olan yazılım   

Şekil 5.’de görüldüğü üzere Arduino IDE programı ile hazırlandı. Robot enerjisini 

sağlayacak olan pillerin şarj işlemine alternatif olması amacıyla Şekil 6.’da yer 

almakta olan taşıma çantasına, güneş paneli yerleştirilmiş olup projede yenilenebilir 

enerji kaynağı kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. Bu bileşenler Şekil 7.’de 

görülmekte olan RemoteXY platformunda tasarlamış olduğumuz PAT-SAV PLUS 

isimli mobil uygulama ile kontrol edilmektedir. 

 Robotumuz ile PAT-SAV PLUS uygulaması arasındaki bağlantı yerel ağ veya 

bulut sistem üzerinden sağlanabilmektedir. Robotumuz ile mobil cihaz RemoteXY 

platformu üzerinden belirlenen ID numarası ile bağlantıya geçecektir. Bu ID numarası 

özel atanan bir numara olup bilinmemesi durumunda robot ile mobil cihaz bağlantısı 

sağlanamayacaktır. Bağlantı sonrası robot ileri, geri, sağa, sola ile kendi etrafında 360
0
  

hareket ettirilebilir; canlı olarak kamera görüntüsü aktarımı yapabilir ve personeli 

patlayıcı veya KBRN tehdidi algıladığında mobil uygulama üzerinden uyarı 

bilgilendirmesi yapabilir. 

 Prototipimizin alt kısmına kolay bir şekilde soket sokete takılabilen Şekil 8.‘de 

görüldüğü üzere denizde de keşif ve gözetleme faaliyeti yapabilmesine olanak 

sağlayan platform, 3D ortamda tasarlanarak fiziki yapım aşaması tamamlanmıştır. Bu 

platformda iki adet 12v saatte 600L su basabilen su pompaları kullanılmıştır. Bu su 

pompalarının itiş gücü ile platform üzerinde bulunan PAT-SAV PLUS isimli 

robotumuz yine aynı mobil uygulama ve aynı devreye entegre iki adet role ile motor 

kontrolleri sağlanarak ekstra bir devre ve uygulama maliyeti gerektirmeksizin su olan 

ortamlarda da ileri, geri, sağa ve sola hareketleri yaparak keşif ve gözetleme 

çalışmasına devam edebilmektedir.  

 Projemize başlarken patlayıcı ve KBRN tehdidi tespiti yapan ve canlı kamera 

görüntüsü aktarabilen birçok proje incelenmiştir. Bu projelerdeki zayıf yönlerin; 
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robotların hareket kabiliyetlerinin kısıtlı olması, kara ve su bulunan alanlarda 

operasyon bölgelerinde personelin keşif ve gözetleme yapması gerektiğinde ekstra 

ekipman veya robot sisteminin olması gerektiği gözlemlenmiştir. Ölüm ve 

yaralanmaları en aza indirmek ve personelin hareket kabiliyetini artırmak için en 

doğru yöntemin bütün bu sistemleri üzerinde barındıran bir insansız robot sisteminden 

geçtiği sonucuna varılmıştır. 

Çalışma Adımları 

1. Robot üzerindeki açma kapama anahtarı açık konuma getirilir.  

2. Robot açıldıktan 1 dk sonra üzerinde bulunan wifi modülü sayesinde 

öncesinde belirlemiş olduğumuz wifi ağa bağlanır.  (operatörlere ait superbox, türk 

Telekom wifi vodafone redbox vb taşınabilir wifi alıcısı kullanılabilir operatörlerin 

çektiği her noktada robotun internet bağlantısı olması için) 

3. Şekil 7.’de görülen RemoteXY uygulaması mobil cihazdan açılır.  

4. Şekil 7.’de  görülen “PAT-SAV PLUS” ikonu tıklanarak robot ile bağlantı 

sağlanır. (Açılan uygulamada daha önce bir defaya mahsus olmak üzere robota ait 

olan, RemoteXY web uygulaması üzerinden almış olunan ID numarası girilmiş olarak 

kabul edilmiştir.) 

5. Mobil yazılımından “ileri” , “geri” , “sağa” , “sola” butonlarını kullanarak 

robotun istenilen yönde hareket etmesi sağlanır.  Aynı zamanda uygulama üzerinde 

yer alan alanda çoklu uygulama modu sayesinde kamera görüntüsü anlık olarak alınır. 

6. Robot, manyetik alan sensörü vasıtasıyla mayın algıladığında ya da hava 

kalite sensörü üzerinden hava kalitesi ile ilgili almış olduğu verileri 0-100 göstergesi 

ile hem görsel hem de sesli olmak üzere uyarı vererek bilgilendirme yapar.  

7. Robotun su yüzeyinde hareket edeceği durum oluştuğunda robota soket 

sokete takılabilecek olan alt platformu robot altına monte edilir. (yaklaşık 30 sn süren 

bir işlem ile platform takılabilmektedir. Şekil 8.’deki görselde PAT-SAV PLUS’a alt 

platform montajının yapılmış hali görülmektedir.) 

8.Alt platform takıldıktan sonra yine aynı mobil uygulama üzerinde 

uygulamanın 2.sayfasına geçilerek robota su yüzeyinde ileri, sağ ve sol yönlerinde 

hareketler yaptırılabilir. 

 

        
                Şekil 3. Robot Gövdesi                Şekil 4. Robot Gövdesi ve Kontrol Paneli 
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Şekil 5. PAT-SAV PLUS Kodları 

              
           Şekil 6. Güneş Enerji Panelli      Şekil 7. Remote XY İle Tasarlanan PAT-SAV PLUS 

               Taşıma Çantası                                               Mobil Uygulaması 
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Şekil 8. Robota Suda Hareket Kabiliyeti Sağlayan Alt Platformun Takılı Hali 

 
Şekil 9. PAT-SAV PLUS Elektronik Devre Bağlantı Şeması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemizi diğer insansız patlayıcı savar, keşif-gözetleme projeleri ve Teknofest 

2021’de finalist olan PAT-SAV isimli projemizden ayıran özellikleri; alt kısmına 

kolay bir şekilde yerleştirilebilecek olan platform sayesinde ekstra devre,mobil 

yazılım ve maliyet gerekmeksizin deniz yüzeyinde de keşif ve gözetleme kabiliyetine 

sahip olmasıdır ve bu yönüyle özgün bir yapıya sahiptir. Projemizin yenilikçi yönü ise; 

wifi özelliği sayesinde ister uzatılmış yerel ağ bağlantısı ile yaklaşık 300 metreye 

kadar ister bulut sistemi sayesinde binlerce km uzaklıktan kontrol edilebilir olması ve 

bunun yanında patlayıcı arama, KBRN tehdidi tespit ve keşif gözetleme amaçlı 

kamera sistemlerini bir arada bulundurması ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş 

ile şarj edilebilmesidir. 

 Yazılım mimarisi ve kullanılan bileşenler değerlendirildiğinde projemiz 

yaklaşık %50 oranında yerliliğe, prototip üzerinde birden fazla özelliğin birleştirilmesi 

fikri ve savunma alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan uzaklaştırması yönüyle milli 

özelliğe sahiptir. 



9 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz karada keşif-gözetleme robotu olarak günlük hayatta görev 

yapabilecek niteliğe sahiptir. Su yüzeyinde keşif-gözetleme faaliyeti gerçekleştirmesi 

beklendiğinde ise risk analizi bölümünde değinmiş olduğumuz noktalarının üzerinde 

çalışılarak geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. KBRN tespiti, kara mayınları tespiti, 

kara ve su olan alanlarda keşif-gözetleme faaliyeti gerçekleştirebilecek bütün 

sistemleri üzerinde aynı anda barındırması için projemizin prototip olması sebebiyle 

daha ayrıntılı  ve teknik donanıma kavuşturulması gerekmektedir. Bütün bu 

geliştirmeler yapıldığında savunma sanayisinde kullanılabilecek ticari bir ürün haline 

dönüşebileceğini söyleyebiliriz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemiz hem karada hem de su yüzeyinde keşif ve gözetleme faaliyeti 

yapabilmektedir. Bu işlevi için yapılan tasarım ve yazılım sayesinde ekstra bir robot 

devresi ya da uzaktan kontrol paneli gerektirmemesi sayesinde maliyet açısından 

avantajlı bir durumu olduğu söylenebilir. 

 Piyasada yer alan bu tarz robotlar incelenmiş olup yapılan çalışmaların 

savunma sanayisine hitap etmesi sebebiyle site ya da kaynaklarda maliyet detayına yer 

verilmediği görülmüştür. Teknofest 2021’de PAT-SAV ismiyle yarışan robotumuzla 

bu yıl geliştirmiş olduğumuz PAT-SAV PLUS isimli robotumuzun maliyet 

kıyaslaması yapıldığında ekstra olarak kamera ve su yüzeyinde hareket edebilecek 

platform için harcanan flament ile 2 adet su motoru maliyeti vardır. Geliştirmiş 

olduğumuz robotumuzun işlevi düşünüldüğünde ise aslında maliyet artımı yapılmadığı 

bilakis maliyet azaltımına gidildiği sonucu çıkarılabilir.  

7.1.Maliyet Tablosu 

SIRA 

NO 
MALZEME ADI TUTAR ADET 

TOPLAM 

TUTAR 

1 ARDUİNO NANO 170,39 ₺ 1 170,39 ₺ 

2 ESP-01 (ESP8266) WİFİ MODÜL 42,16 ₺ 1 42,16 ₺ 

3 LASTİK (4’LÜ TAKIM) 175,00 ₺ 4 700,00 ₺ 

4 AÇ KAPA ANAHTAR 4,50 ₺ 1 4,50 ₺ 

5 DELİKLİ PERTİNAX 12X12CM 23,24 ₺ 2 46,48 ₺ 

6 11.1 VOLT 5200 Mah ŞARJLI PİL 393,61 ₺ 1 393,61 ₺ 

7 KABLO 10,00 ₺ 1 10,00 ₺ 

8 FİLAMENT 1 KG 275,00 ₺ 500 GR 275,00 ₺ 

9 ALÜMİNYUM U BORU 45,00 ₺ 1 MT 45,00 ₺ 
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SIRA 

NO 
MALZEME ADI TUTAR ADET 

TOPLAM 

TUTAR 

10 PLEKSİ 2MM ŞEFFA(30X30 CM) 47,40 ₺ 2 94,80 ₺ 

11 KAMUFLAJ FOLYO (1 METRE) 29,99 ₺ 50 CM 14,49 ₺ 

12 TEKERLEK BAĞLANTI KAPLİN 32,98 ₺ 4 131,92 ₺ 

13 12V 500RPM MOTOR 202,84 ₺ 4 811,36 ₺ 

14 12V SU POMPASI (600 L/SAAT) 202,36 ₺ 2 404,72 ₺ 

15 MİNİ KAMERA ALLY A9 MİNİ 239,75 ₺ 1 239,75 ₺ 

16 MANYETİK ALAN SENSÖRÜ 18,00 ₺ 2 18,00 ₺ 

17 GAZ SENSÖR (HAVA KALİTE) 40,36 ₺ 1 40,36 ₺ 

18 L298N MOTOR SÜRÜCÜ 42,23 ₺ 2 84,46 ₺ 

19 5V RÖLE 26,62 ₺ 2 53,24 ₺ 

TOPLAM 3580,24 ₺ 

7.2.Proje Takvimi 

 

 

• Problem 
Belirleme 

• Problemi 
Araştırma 

Kasım 2021 

• Problem 
Belirleme 

• Problem 
Araştırma 

• Literatür 
Taraması 

Aralık 2021 

• Literatür 
Taraması 

• Olası Çözümler 
Geliştirme 

• En İyi Çözümü 
Seçme 

• Malzeme Tedariği 

• Prototipi 
Geliştirme 

Ocak 2022 

• Olası Çözümler 
Geliştirme 

• En İyi Çözümü 
Seçme 

• Prototip 
Oluşturma 

• Malzeme Tedariği 

• Prototipi 
Geliştirme 

Şubat 2022 

• Prototip 
Geliştirme 

• Prototip Testleri 

• ÖDR Raporu 
Hazırlama 

Mart 2022 

• Prototip Testleri 

• Prototip 
Geliştirme 

• Eksiklik Görülen 
Noktalar 
Üzerinde Çalışma 

• PDR Hazırlama 

Nisan 2022 

• Prototip Testleri 

• Prototip 
Geliştirme (Alt 
Platform Yapımı) 

• Eksiklikler 
Üzerinde Çalışma 

• PDR Hazırlama 

Mayıs 2022 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

  Projemiz, kara ve denizde görev yapan güvenlik personeline yani savunma 

sanayisine hitap etmektedir. Projemizin öncelikle güvenlik personelimize yönelik 

olmasının sebebi; patlamalar, operasyonlar ve savaşlar düşünüldüğünde ülkenin 

güvenliği için en çok zararı onların görüyor olmasıdır. 

9. Riskler 

        Projemizi olumsuz yönde etkileyecek olan durumların en başında su olan 

alanlarda keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştiren robotumuzun su yüzeyinde ters 

dönmesi sonucu hareket kabiliyetini kaybetmesi ya da robot gövdesine su sızması ve 

bulut sistem bağlantısı için gerekli olan operatör çekim alanı dışında yer almasıdır 

diyebiliriz. 

   Bu durumlara çözüm olarak ise su yüzeyinde robot ters döndüğünde geri eski 

haline dönebilmesini sağlayan mekanizma tasarlanabilir. Gövdesine su sızmaması için, 

gövde yapısı su sızdırmayacak malzeme ya da teknikle tasarlanmalıdır. Bulut 

bağlantısı için ise uydu üzerinden bağlantısı sağlanabilecek donanım ve yazılımla 

donatılabilir.  

       Proje için yapılan zamanlama öngörüsü planlama dahilinde gerçekleşmiştir. 

 Bütçe planlaması konusunda tahmin edilen maliyet, pandemi dönemi sonrası dünya 

genelinde yaşanan ekonominin etkisi ile elektronik parça fiyatlarındaki artışa bağlı 

olarak planlanan maliyetin  %65’i kadar artan bir maliyete sahip olmuştur. 

9.1.Olasılık ve Etki Matrisi 

Risk 

Kodu 
Risk 

Risk Olasılığı 
Risk Oluştuğu 

Durumda Etkisi 
Risk 

Rekoru 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Robota bir başka 

kullanıcının 

bağlanması 

X      X    2 

2 Mobil cihaz arızası  X       X   3 

3 
Robot gövdesinin 

zarar görmesi 
 X     X    4 
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Risk 

Kodu 
Risk 

Risk Olasılığı 
Risk Oluştuğu 

Durumda Etkisi 
Risk 

Rekoru 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 

Uzaktan kontrol 

esnasında robot 

şarjının bitmesi 

 X        X 10 

5 

Robotun su olan 

alanda devrilmesi 

veya gövdesinin su 

alması 

   X      X 20 

 

RİSK MATRİSİ 

OLASILIK X ETKİ 

ETKİ 

Çok 

Yüksek 
Yüksek Orta Düşük 

Çok 

Düşük 

5 4 3 2 1 

O
L

A
S

IL
IK

 

Çok 

Yüksek 
5 25 20 15 10 5 

Yüksek 4 20 16 12 8 4 

Orta 3 15 12 9 6 3 

Düşük 2 10 8 6 4 2 

Çok 

Düşük 
1 5 4 3 2 1 
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