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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizin birçok bölgesinde daha önceden yerleştirilmiş ve hala patlamamış 

çok sayıda patlayıcı bulunmaktadır. Bu mayınlar ölüm ve yaralanmalara yol açmakta 

ve askeri operasyonların hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesine engel 

olmaktadır.  

Bu projedeki amacımız; mayın araması yapan ve kendi yazdığımız mobil 

yazılımla uzaktan kontrol edilebilen bir araç oluşturarak operasyon öncesinde ve 

sırasında arazideki mayınların tespit ederek güvenlik güçlerinin imha ve hareket 

kabiliyetini arttırmak, can kaybı ve yaralanmaların yaşanmasını önlemektir. 

Robotun her iki yönde de hareket kabiliyetine sahip olması için şase tasarlandı, 

tasarlanan bu şasenin içerisine Arduino Uno, Bluetooth HC05 modülü, şarj edilebilir 

piller, motor sürücü, DC Motor, Manyetik Sensör ve şarj soketi yerleştirildi. Bu 

elektronik parçaların ne zaman ve ne kadar süreyle çalışması gerektiği tarafımızdan 

oluşturulan yazılım ile kontrol edilmektedir. 

Yaptığımız bu çalışma sonucunda; mobil uygulama üzerinden bağlantı 

sağlanarak (uygulamadaki butonlarla) ileri geri sağa sola hareket eden, bu hareketler 

sırasında mayın algıladığında robot üzerinde bulunan led lamba ve buzzer vasıtasıyla 

hem görsel hem de sesli uyarı veren bir mayın arama robotu oluşturulmuş oldu.  

Hazırlamış olduğumuz robotumuz; yüksek menzilli kablosuz bağlantı 

kullanılarak, kamera ve jammer eklenerek, şasesi sağlamlaştırılarak daha da 

geliştirilebilir. Bu yönüyle değişime ve gelişime açıktır. 

Aşağıda yer alan görsellerde PAT-SAV robotomuzun yapım aşamaları 

görülmektedir. 

 

 

  
Şekil 1.    Şekil 2. 
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Şekil 3.    Şekil 4. 

 

  
Şekil 5. 

 

  
Şekil 6.    Şekil 7. 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizin birçok yerinde uzun zaman önce yerleştirilmiş ve hala patlamamış 

çok sayıda patlayıcı bulunmaktadır. Şekil 8’de görüldüğü gibi tahribatı yüksek olan 

bu patlayıcılar askeri ve sivillerin ölümlerine veya yaralanmalarına yol açmakta, 

ayrıca güvenlik güçlerinin operasyonların güvenli ve hızlı bir şekilde devam etmesine 

de engel olmaktadır.  

 

 
Şekil 8. 

 

Bu zamana kadar geliştirilen patlayıcı arama/tarama robotları da birçok 

anlamda bu soruna çözüm bulmaktadır ancak arazi koşulları zorlu olduğunda ve 

aracın takla atması (ters dönmesi) durumunda harekete devam edemedikleri için 

yetersiz kalmaktadır. Bu proje ile bu sorun da halledilmiş olup, aracın ters 

döndüğünde de hareket etmesi sağlanmıştır. 

  

3. Çözüm  

Operasyon öncesinde ve sırasında arazideki patlayıcıları tespit edip 

bilgilendirmesini yaparak bu sayede güvenlik güçlerinin imha ve hareket kabiliyetini 

arttıracak, can kaybı ve yaralanmaların yaşanmasını önleyecek ve operasyonların 

daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak şekilde patlayıcı araması yapan ve 

kendi yazdığımız mobil yazılımla uzaktan kontrol edilebilen bir robot tasarladık. 

 

4. Yöntem 

 

Proje Yapım Basamakları 

 

 

 

 

 

Prototip Araç 

Tasarımı 
Devre Tasarımı Android Yazılım 

mBlock Kod 

Bloğu Oluşturma 
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Çalışma Adımları 

I. Robot üzerindeki açma kapama anahtarı açık konuma getirilir. 

II. Cep telefonu ile robotun bluetooth bağlantısı şifre girilerek eşleştirme yapılır. 

III. Şekil 9’da yer alan “PAT-SAV” Android uygulaması açılır. 

 

 
Şekil 9. 

 

IV. “PATSAV BT Bağlan” butonuna tıklanarak aktif olan bluetoothlardan “PATSAV-

BT” isimli cihaz seçilir ve bağlantı sağlanır. 

V. Android yazılımından “ileri” , “geri” , “sağa” , “sola” butonlarını kullanarak 

robotun istenilen yönde hareket etmesi sağlanır. 

VI. Robot, manyetik alan sensörü vasıtasıyla mayın algıladığında görsel ve sesli olmak 

üzere robot üzerindeki led - buzzer tarafından mayın uyarısı verir. 

 

Bu işlemler sonucunda bulunduğu yer tespit edilen mayın, güvenlik güçleri 

tarafından güvenli bir şekilde imha edilir. 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Diğer patlayıcısavar robotlarından projemizi ayıran en önemli özellik; aracın 

ters döndüğünde de patlayıcı arama çalışmalarına devam edebilmesidir. 

Bu tarz fikirlerin projelere yansıtılması; yazılım teknolojisinin milli savunma 

alanındaki yaygınlığını arttıracaktır. Bu da içinde bulunduğumuz teknoloji çağında 

askeri alanda ülkemizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtarmak için atılan 

adımlardan biri olacaktır. 

Patlayıcısavar robotumuzun yenilikçi yönü ise; android işletim sistemine sahip 

tüm cihazlarda uzaktan kontrol mekanizmasının kullanılmasıdır. 

PAT-SAV Bağlan 
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6. Uygulanabilirlik  

Proje prototip olarak tasarlanmıştır, günlük hayatta kullanılabilmesi için 

boyutlarının büyütülmesi ve şasenin çelik bir malzeme ile üretilmesi uygun olacaktır. 

Ayrıca daha uzun mesafelerde de kullanılabilir olması için de bluetooth bağlantısı ile 

wi-fi bağlantısı ile değiştirilebilir. 

Robotumuzun kullanımı güvenlik güçlerine yönelik olduğu için, seri üretimi 

yapılıp milli savunma bakanlığının izni kapsamında güvenlik güçlerinin kullanımına 

sunulabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Zaman Planlama Tablosu 

İşin Tanımı 

Eylül 

Ekim 

2020 

Kasım 

Aralık 

2020 

Ocak 

2021 

Şubat 

2021 

Mart 

2021 

Nisan 

Mayıs 

2021 

Problemi Belirleme x      

Problemi Araştırma x      

Literatür Taraması  x     

Olası Çözümler Geliştirme  x x    

En İyi Çözümü Seçme   x x   

Prototipi Oluşturma   x x x  

Proje Raporu Yazılması      x 

 

  Maliyet Tablosu 

Ürün B.Fiyatı Adet Toplam 

Arduino Uno 46,90 ₺ 1 46,90 ₺ 

Reed Manyetik Sensör Modülü 11,31 ₺ 1 11,31 ₺ 

Bluetooth Modülü (HC-05) 31,70 ₺ 1 31,70 ₺ 

Tekerlek 40,00 ₺ 4 160,00 ₺ 

Şarj Soketi 5,50 ₺ 1 5,50 ₺ 

Açma Kapama Anahtarı 4,50 ₺ 1 4,50 ₺ 

Motor Sürücü L298N 22,03 ₺ 1 22,03 ₺ 

Robot Şasesi 30,00 ₺ - 30,00 ₺ 

Kaplin 23,00 ₺ 4 92,00 ₺ 

Şarj Edilebilir Pil 15,00  ₺ 6 90,00 ₺ 

LED 2,50 ₺ 1 2,50 ₺ 

Buzzer 6,12 ₺ 1 6,12 ₺ 

Askeri Desen Folyo 20,00 ₺ - 20,00 ₺ 

12v Şarj Aleti 55,00 ₺ 1 55,00 ₺ 

TOPLAM 577,56 ₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Projemizin 

güvenlik güçlerine yönelik olmasının en önemli sebebi ise; patlamalar konusu 

düşünüldüğünde bizlerin güvenliği için en çok zararı onları gören insanların hayatını 

kaybetmesi veya yaralanması konusunun önüne bir nebze geçilmek istenmesidir. 

Projemizin güvenlik güçlerine yönelik olmasının en önemli sebebi ise; 

patlamalar konusu düşünüldüğünde bizlerin güvenliği için en çok zararı onları gören 

insanların hayatını kaybetmesi veya yaralanması konusunun önüne bir nebze geçilmek 

istenmesidir. 

 

9. Riskler 

Hazırlamış olduğumuz robotumuzun menzili günlük kullanım için yeterli 

değildir, projemiz hayata geçirilirken yüksek menzilli kablosuz bağlantı kullanılması 

uygun olacaktır. 

Boyutları prototip olarak hazırlandığı için küçüktür, boyutlarının büyütülmesi 

gerekmektedir. 

Darbelere daha dayanıklı olması ve uzun yıllar kullanımının sağlanabilmesi 

için şasesi çelik gibi dayanıklı bir materyalden yapılabilir. 

Robotumuza ekstra kamera ve jammer eklenerek daha da geliştirilebilir. Bu 

yönüyle de değişime ve gelişime açıktır. 

 

10. Kaynaklar  

1) “Mayın Karşı Operasyonları”, M5 Sayı 76, 1996.- Mayın Tarama Robotu PDF  

2) https://bozok.edu.tr/basin/haber/ogrencilerimiz-yerli-ve-milli-mayin-arama-

robotu-yapti,tr-968.aspx (Benzer proje araştırması) 

3) https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/#Arduino-Nedir 

(arduino nedir? Çeşitleri nelerdir? nasıl yüklenir?) 

4) https://dersimizkodlama.com/mblock-nedir/ (mBlock nedir?) 

5) https://maker.robotistan.com/arduino-ile-bluetooth-kontrollu-arac-yapimi/ (BT 

ile araba kontrolü)  

6) https://maker.robotistan.com/dc-motor-cesitleri-nelerdir/ (DC Motor 

Nelerdir?) 

7) https://www.baykafein.com/motor-surucu-ne-ise-yarar/ (Motor Sürücüsü Ne 

İşe Yarar?) 

8) https://maker.robotistan.com/app-inventor-dersleri-1-tanitim-ilk-uygulama/ 

(mit app invertor 2 kullanımı nasıldır ) 

9) https://diyot.net/reed-switch-nedir/ (Manyetik Alan Sensör Nedir? Nasıl 

Çalışır?) 

10) https://enbursa.com/public/haber/2021/06/04/200619-2-gazeteci-mayin-

patlamasi-sonucu-hayatini-kaybetti-c38817cdf7602221bf01d16cd1d3ea6e.jpg 

https://bozok.edu.tr/basin/haber/ogrencilerimiz-yerli-ve-milli-mayin-arama-robotu-yapti,tr-968.aspx
https://bozok.edu.tr/basin/haber/ogrencilerimiz-yerli-ve-milli-mayin-arama-robotu-yapti,tr-968.aspx
https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/#Arduino-Nedir
https://dersimizkodlama.com/mblock-nedir/
https://maker.robotistan.com/arduino-ile-bluetooth-kontrollu-arac-yapimi/
https://maker.robotistan.com/dc-motor-cesitleri-nelerdir/
https://www.baykafein.com/motor-surucu-ne-ise-yarar/
https://maker.robotistan.com/app-inventor-dersleri-1-tanitim-ilk-uygulama/
https://diyot.net/reed-switch-nedir/

