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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Sel, taşkın veya insan kaynaklı afetler sonucu suda boğulma durumu her yıl yüzbinlerce insanın
hayatına mal olmaktadır.
Özellikle çarpık yerleşim yerlerinin, plansız nüfus artışı ile beraber artması sonucu sel/dere
yataklarına yapılan konut sayılarının hızlıca arttığını gözlemliyoruz. Sel, taşkın gibi olası afetlerde
suya düşen/akıntıya kapılan afetzedeleri kurtarmak için yapılan girişimlerde dahi hala son derece
güvenli bir yol bulunamamıştır.
Can yeleği, simit gibi içinde hava bulunduran batmamayı, suyun üstünde kalmayı sağlayan
araçları suya düşmüş afetzedelerle kısa süre içerisinde buluşturamamak, çoğu zaman suya düşmüş,
akıntıya karışmış kişinin ölümüyle sonuçlanmaktadır.
Ülkemizde de birçok kez karşılaştığımız şekliyle, bu gibi durumlarda bilinçsiz müdahaleler
sonucu ve afetzedeyi kurtarma amaçlı suya giren eş, dost kaybıyla can kaybı sayısı da artmaktadır.
Bunun basına yansıyan, yürek yakan karelerini sıklıkla ülkemizde görmekteyiz. Olası durumlarda
akıntıya kapılan/suya düşen afetzedeyi boğulmaktan kurtarmak için ne kadar uzakta olursa olsun
(menzil içerisinde) can simidi gibi su üstünde tutacak araçlarla en kısa sürede buluşturabilmek,
afetzedenin hayatta kalma şansını artıracaktır.
Ayrıca 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, büyük küçük çok sayıda tatlı su kaynağı ve çok
sayıda yapay su kaynağı bulunmaktadır. Denize kıyısı, sahili bulunan yerleşim ve tatil yerlerinde
yine çok sayıda boğulma vakası ile karşılaşmaktayız. Bir süredir özellikle kendi açık sularımızda
ciddi bir mülteci sorunu da yaşanmaktadır. Çoksayıda mülteci güvenli olmayan şekillerde deniz
yollarını kullanırken ölmektedir.
Projemizde, bu vahim sonuçlardan yola çıkarak uzaktan kontrol edilebilen can/kurtarma robotu
yapılması hedeflenmiştir. Robotumuz aynı zamanda gerektiği zaman drone ile afetzedeye
ulaştırılabilecek şekilde uygun fiziksel özelliklere de sahiptir. Projemizin ana çıktısı olan ARAT’
a ait görsel Şekil 1’ de verilmiştir. İHA prototipi ve kumanda modüllerine ait görseller rapor
içerisinde mevcuttur.

Şekil 1. ARAT Tasarımı
Robotumuzun tanıtım videosu:
https://drive.google.com/file/d/12SI7PGDzsi8U46CQsuZgPLEvAFZzQsXc/view
2. Problem/Sorun:
Sel, taşkın gibi doğal afetler ülkemizin birçok yerinde sık görülen afet çeşitlerindendir. Afet
süresince ve sonrasında birçok afetzede, yetersiz müdahale imkanları ve zaman kaybı nedeniyle
boğulmaktadır.
Ayrıca su kanalları, barajlar, havuzlar, denizler, göller gibi birçok yapay ve doğal su
kaynaklarında boğulma vakalarına sıkça rastlamaktayız. Serinlemek, eğlenmek amacıyla yapay ve
doğal su kaynaklarına giren veya bu kaynaklara düşüp boğulma tehlikesi geçiren kişileri de
kurtarmak için eş, dost, akrabanın suya atlaması, sudaki kişiye ip atmak, vb. gibi bilinçsiz ve son
derece faydasız girişimlerin nelere mal olduğunu bilmekteyiz. Her sene özellikle bahar ve yaz
dönemlerinde çok sayıda insan bu şekilde hayatını kaybetmektedir. Ulusal haber kanalları ve sosyal
medya platformlarında bu tür durumların sonucu olarak içler acıtan manzaralarla karşılaşmaktayız.
Günümüzde, bölgemiz de dahil olmak üzere birçok yerde mülteci sorunu yaşanmaktadır.
Ülkemizdeki göçmenlerin ise on binlercesi kara sularımızı geçiş güzergahı olarak kullanmaktadır.
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Birçoğu olanaksız şekilde kara sularımızı aşmaya çalışırken alabora olmakta, yaşamını
kaybetmektedir. Sahil güvenlik birimlerimizin olağanüstü çabaları vakaya maruz kalan mülteci
çokluğuna bağlı olarak zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu hem ulusal hem de uluslararası
ölçekte bir sorundur.
Boğulma tehlikesi geçiren kişiye veya kişilere ulaşamamak, onlara can simidi gibi suda
batmamalarını sağlayacak araçları ulaştıramamak can kayıplarına neden olmaktadır. Hali hazırda
bu ve benzeri girişimler hem zaman yönetimi hem de başka insanların hayatını riske atması
bakımından oldukça yetersizdir. Bu tür durumlarda, afetzedeye en kısa sürede ulaşabilmek için
uzaktan kontrol edilebilen can robotunun afetzedeye ulaştırılması hedeflenmiştir.
3. Çözüm
Bu tarz afet ve kriz durumlarıyla karşılaşıldığında, daha hızlı ve daha efektif çözümler için
birkaç fikir ortaya attık. Bu fikirlerin derlenip, araştırılıp-geliştirilmesi sonucu, can kaybı sayısını
ciddi şekilde azaltmak hedefiyle, can/kurtarma robotu tasarladık.
Projemiz, toplumsal problemlerden biri olan su kaynaklı afetler ve afet yönetiminde
oynayacağı/alacağı rol sebebiyle, ulusal hatta uluslararası bir sorun olan afet kaynaklı can kayıpları
sayısının ciddi oranda azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
Suya giren/düşen kişinin yardıma ihtiyacı olduğunda başka hiç kimsenin canını riske
atmayacak şekilde uzaktan kontrol edilebilen ARAT, menzili dahilinde istenilen her yere ulaşım
imkanına sahiptir. Afet ve ilk yardım süreçlerinde en kritik adım, iyi bir zaman yönetimi ve
yardımın ilgililere olabildiğince hızlı ulaştırılabilmesidir. Bu durum dikkate alınarak geliştirilen
robot (ARAT), sahillerde ve açık denizlerdeki vakalarda afetzedeye su üstünde hızlıca
ulaşabilmektedir. Ayrıca akıntılı sel veya afetzedeye ulaşım imkânı olmayan durumlarda drone
yardımıyla afetzede yakınına bırakılabilecek olan ARAT, afetzede yakınına bırakıldığında yine
uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu sayede robot fırtınalı bir havada, şiddetli dalgaların olduğu ve
akıntılı bir denizde bırakıldığı noktadan, afetzededen uzaklaşsa dahi menzili dahilinde uzaktan
yönlendirilerek afetzedeye ulaşımda kolaylık sağlamaktadır.
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4. Yöntem
Projemizin, ülkemizde önemli bir sorunu çözmesi ve bu alanda yeterli seviyede yerli rakip
bulunmaması sebebiyle, sadece TEKNOFEST yarışması için değil, ticari değere sahip bir cihaz
olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple, projeye 8 motorlu bir insansız hava aracı eklenmiştir. İHA
sayesinde ARAT, afet durumlarında kazazedeye havadan daha hızlı bir şekilde ulaştırılacak,
kazazedenin konum tespiti daha kolay bir şekilde yapılabilecek ve afet anında oluşabilecek risklerin
önüne geçilebilecektir (Sel felaketinde akıntının çok kuvvetli olduğu kayalık yerlerin havadan tespiti
gibi).
Proje kapsamında tasarladığımız ve ilk prototipini ortaya çıkardığımız İHA kötü hava
koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. 8 motorlu quadcopter formunda tasarlanan
İHA ARAT’ ı gövde altından sarkıtılan ipler ile taşıyacaktır. Tam yüklü halde 25 km/h rüzgâra karşı
hareket edebilmesi ve minimum 30 dakika göre yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu sebeple gövde
olabildiğince küçük tutulmuştur. İlk prototipi üretilen İHA’ ya ait tasarım ve üretim sonucu Şekil 2’
de verilmiştir. Prototip İHA’ nın prototip geliştirme ve yazılım çalışmalarına devam edilmekte olup,
İHA’nın tüm masrafları takımımız tarafından karşılanacaktır.

Şekil 2. ARAT’ ı Kazazedeye Ulaştıracak İHA Tasarımı ve Prototip Üretimi
Projemizin ana çıktısı olan ARAT, hareket, görüntü alma, kablosuz iletişim ve kumanda olmak
üzere 4 ana sistemden oluşmaktadır. ARAT kıyıda/güvenli bölgede bulunan pilotun kontrolünde
hareket ettirilecektir. TEKNOFEST sonrasında ticari hale getirilmesi hedeflenen versiyonda ise
havada bulunan İHA tarafından alınan görüntüler işlenerek yapay zekâ yardımıyla yarı-otonom
hareket kabiliyetinin kazandırılması hedeflenmektedir. Projemizin desteklenmesi halinde ARAT’ ın
prototip üretimi yapılacaktır. ARAT’ ın tasarımında kullanılan ve prototip üretimi için kullanılması
planlanan yöntemler aşağıda verilmiştir.
4.1. Gövde Tasarımı/Üretimi
Robotun gövdesi 130x75x35 cm boyutlarında olup, kütlesi maksimum 3,2 kilogram olacaktır.
Gövde içerisinde bırakılan hava boşluğu sayesinde, yüksüz halde gövdenin 40’ı su üstünde
kalacaktır. Prototip üretimde ana iskelet maliyeti düşürebilmek adına ahşap malzemeler
oluşturulacaktır. Kazazedenin tutunacağı ve yüksek strese maruz kalabilecek parçalar iskelete monte
edilerek su yalıtımı sağlanacaktır. Dış kabuk ise plastik enjeksiyon veya 3 boyutlu yazıcı
kullanılarak üretilecek ve epoksi kullanılarak su yalıtımı sağlanacaktır. ARAT’ ın gövde tasarımı
Şekil 3’ te verilmiştir.
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Şekil 3. ARAT Gövde Tasarımı
4.2. Hareket Sistemi
Robotun hareket edebilmesi için 12V fırçasız DC motorlar 10 inch pervaneler ile birlikte
kullanılacaktır. Suyun akışını yönlendirebilmek için robotun alt bölümünden kanallar açılmıştır. Bu
sayede hareket halindeyken su kanallar yardımıyla pervanelere ulaştırılarak dışarı atılacaktır.
Motorların hız kontrolü için 2-4S gerilim değerine uygun, 30A sürekli akım taşıma kapasitesine
sahip ESC kullanılacaktır. Robotun sağa ve sola hareketleri motorların hızlarındaki değişim ile
sağlanacaktır. Su kanallarının tasarımı ve robotun denizdeki hareket yapısı Şekil 4’ te verilmiştir.

Şekil 4. Robotun Su Üzerindeki Yapısı ve Gövde İçerisindeki Su Kanalları
4.3. Görüntü Alma Sistemi
Robot üzerinde 3 farklı noktaya kamera, 5 farklı noktaya ise aydınlatma sistemi yerleştirilmiştir.
Kameralar 1080p 30 fps video kaydı yapabilecek olup, ön kısımda bulunan ana kamera düşük ışıkta
da çekim yapabilecektir. Gövdenin arka bölümünde (sağda ve solda) iki farklı kamera bulunacaktır.
Sağ tarafa kızılötesi, sol tarafa ise infrared kamera modülü yerleştirilecektir. Bu iki kameradan alınan
görüntüler, görüntü füzyonu teknolojisi kullanılarak çakıştırılacak ve suyun içinde karanlık ortamda
dahi görüntüler pilota aktarılacaktır.
Robotun sağında ve solunda, kazazedenin afet anında robotu fark edebilmesi için ikaz ledleri
bulunacaktır. Gövdenin üzerinde 3 farklı noktada bulunan led sistemi ise kamera görüntülerin
karanlık ortamda dahi anlaşılır bir şekilde pilot tarafından izlenmesini sağlamak amacıyla gövdeye
eklenmiştir. Robotun kamera ve led dizilimine ait görsel Şekil 5’ te verilmiştir.

Şekil 5. Kamera ve Led Sistemi
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4.4. Kablosuz İletişim Sistemi
Takımımız tarafından tasarlanacak olan kumanda modülü sayesinde pilot, robotu 3 km menzile
kadar kontrol edebilecektir. Komut verilerini robota aktarmak için XBEE, görüntü aktarımı için ise
Eachine TS832 görüntü vericisi kullanılacaktır. 3km uzaklıkta minimum veri aktarım hızının 8Mbps
olması hedeflenmektedir. Bu değer kumanda ile pilot arasındaki mesafe kısaldıkça
yükselebilecektir.
Kumanda üzerindeki anahtar sayesinde aynı kumanda ile hem İHA hem de ARAT aynı anda
olmamak koşulu ile kontrol edilebilecektir. Örneğin bir sel felaketinde arama kurtarma ekibi üyesi
ARAT’ ı taşıyan İHA ile havadan arama yapabilecek ve afetzede tespit edildiğinde ARAT suya
bırakılarak afetzedeye pilot kontrollü olarak ulaşacaktır. Kumanda üzerindeki anahtar ile kontrol
İHA’ dan ARAT’ a geçirildiğinde İHA eve dön moduna geçecek ve otonom olarak kalktığı noktaya
dönerek iniş yapacaktır. Bu sayede pilot, İHA kontrolü için herhangi bir şey yapmadan ARAT ile
afetzedeyi kurtarma operasyonuna odaklanabilecektir.
4.5. Kumanda Sistemi
Proje kapsamında geliştirilen ARAT ve İHA’ yı kontrol edebilmek için takımımız tarafından
kumanda modülü tasarlanmıştır. Projemizin son aşamaya geçmesi halinde üretilecek olan kumanda
üzerindeki ekran sayesinde İHA ve ARAT üzerindeki kameralardan gelen görüntüler takip
edilebilecektir. Ayrıca, 2 konumlu anahtarlar sayesinde iki robot arasında kontrol değişikliği
yapılabilecektir. Tasarımı SolidWorks programı kullanılarak yapılan kumanda Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 6. Kumanda Modülü
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz, görüntü işleme, görüntü füzyonu ve ticarileştirilmesi halinde yapay zekâ gibi yenilikçi
teknolojileri kullanacak olması sebebiyle rakiplerinden ayrılmaktadır. Ayrıca proje kapsamında
geliştirilen İHA sistemi sayesinde afetzedeye hızlı ulaşım, havadan arama sonrası hızlı müdahale
özellikleri sayesinde rakiplerine göre avantaj elde etmektedir. Rakip/benzer projeler sadece kıyıdan
belirli bir mesafe açılabilmekte ve dalgalı denizde afetzedeye ulaşmak zorlaşmaktadır. Proje
fikrimize eklediğimiz İHA sistemi sayesinde bu sorun yenilikçi bir bakış açısıyla çözülmektedir.
Proje fikri kapsamında geliştirilmesi hedeflenen cihazın yerli seri üretime geçmiş rakibi
bulunmamaktadır. Ülkemizde bilinçsiz şekilde tehlikeli bölgelerde yüzen insanlar ve sel gibi
afetlerin oldukça fazla olması sebebiyle projemizin ticarileşme potansiyeli oldukça yüksektir.
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6. Uygulanabilirlik
Var oluşunu ve kuruluş amacını denizlerde kazanç sağlama üzerine yapılandırmış olan devlet
kurumları ve özel şirketler, deniz turizminde hizmet veren kuruluşlar, deniz ticareti ve insan
taşımacılığı yapan birçok şirketin desteği ile projemiz ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Drone kısmı
bizlerce yapılabilir. Maddi ve teorik destekler ile drone ve can robotu üzerindeki haberleşme
sistemlerinin, görüntü sistemlerinin, pil ve motor gibi önemli kısımların geliştirilmesi adına ilerleme
kaydedilebilir. Can robotunun iskeletini ve yüzeyini oluşturacak olan kısımların belirlenmesi ve
işlenmesi hususunda ileride değişiklik yapılıp ve destek alınabilir. Üretilen ilk serilerin bu gibi ilgili
kurumlar ve şirketler sayesinde ilgili personellere sunulması ve kullanımı sonucunda elde edilen
dönütlerle de eksik kısımları belirlenebilir. Yukarda belirtilen can kayıplarını azaltmaya yönelik
üreteceğimiz prototipin, ülkemizde benzeri bir yerli bir üretimi bulunmamaktadır. Proje çıktısı
ürünümüzün dünyadaki az sayıda benzerlerine nazaran çok bariz özgün araştırma geliştirme
farklılıklarına sahip olması, ticari bir ürüne dönüştürülebileceğini göstermektedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Proje kapsamında prototip üretimi gerçekleştirilecek olan İHA, ARAT ve kumanda
modüllerinden sadece ARAT ve kumanda için gerekli malzemeler yarışma kapsamında talep
edilmektedir. Takımımız kendi imkanları ile İHA’ ya ait malzemeleri temin etmiş olup, yerli yazılım
çalışmalarına devam etmektedir. Prototip haldeki ARAT ve kumanda modülünün yaklaşık maliyeti
10.000 TL maliyet ile üretilebileceği öngörülmektedir. Tablo 1’ de maliyet/gider verileri, Şekil 7’
de ise proje iş akış çizelgesi verilmiştir.
Tablo x. Maliyet Tablosu
Malzeme Adı
Adet
Birim Fiyatı (TL)
Toplam Tutar (TL)
Su Geçirmez DC Motor
2
488,00
976,00
Motor Sürücü (ESC)
2
219,10
438,20
Xbee 3 Pro Modülü
2
473,37
946,74
Eachine TS832 Görüntü Vericisi
2
251,37
502,74
Raspberry Pi Kamera Modülü V2
1
385,41
385,41
Raspberry Pi Kızılötesi Kamera
1
376,85
376,85
Infrared Kamera
1
658,00
658,00
Raspberry Pi 4 – 8 GB
1
899,30
899,30
Raspberry Pi 3 Model B+
1
413,96
413,96
WaveShare 7 Inch LCD Ekran
1
617,43
617,43
PLA Filament
6
122,00
732,00
3S 5000mAh Li-Po Pil
2
499,84
999,68
Mekanik Tasarım ve Montaj
1500,00
1500,00
Malzemeleri
Beklenmeyen Giderler
500,00
500,00
TOPLAM
9.946,31
Tablo 1. Maliyet/Gider verileri
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Şekil 7. İş Akış Çizelgesi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Hedef kitlemiz genel olarak, doğal/yapay su kaynaklarından ve bunlar kaynaklı afetlerden
etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayanlardır. Afet durumlarında arama-kurtarma işlemleri yapan
sivil toplum örgütleridir, devlet kurumlarıdır. Deniz turizmi ile ilgilenen işletmelerdir. Deniz
ticareti ve deniz ulaşımı yapan şirketlerdir, kurumlardır.
Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin, Kıyı Emniyet Güvenlik Müdürlüğü
birimlerinin ve cankurtaranların envanterine girip kullanılabileceği için hedef kitlemiz bu kurum
ve kuruluşları da içermektedir. Su kaynaklı afetlerde görev almaları, deniz ve kıyı güvenliğini
sağlama gibi görevleri ve ilgili iş sahalarından dolayı hedef kitlemiz bu şekilde belirlenmiştir.
9. Riskler
Projenin ticarileşmesi ve seri üretime geçebilmesinin önündeki en büyük engel maddi boyuttur.
Robotik bir proje olması sebebiyle yüksek maliyete sahip elektrik motoru, pil, kamera lensleri vb.
ekipmanlar yurt dışından tedarik edilmektedir. Kur seviyesindeki dalgalanma sebebiyle öngörülen
seviyeden daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkması projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için
oldukça kritik öneme sahiptir. Bu durumu engelleyebilmek adına elektrik motoru, motor sürücüler
takımımız tarafından tasarlanıp üretilecektir. Kritik parçaların tasarım süreci ek bir yük getirecek
olmasına rağmen ilerleyen aşamalarda maddi olarak olumlu dönüş sağlayacaktır.
Projenin ticarileşebilmesi ve seri üretime girebilmesi için bazı sertifikasyon süreçlerinden
geçmesi gerekmektedir. Bu süreçler oldukça karmaşık ve maliyetli olabilmektedir. Bu sebeple
takımımız ilerleyen aşamalarda (TEKNOFEST sonrası ticarileşme aşamasında) danışmanlık hizmeti
alarak sertifikasyon süreci ile ilgili oluşabilecek sorunları minimum seviyeye indirecektir.
Bazı kritik parçaların takımımız tarafından üretilmesi hedeflense dâhi, takımımız tüm parçaların
üretilemeyeceğinin bilincindedir (örneğin pil paketi gibi). Bu sebeple, üretilemeyen parçaların
tedariği konusunda yurt içi/ yurt dışı şirketler ile görüşülecek ve anlaşmalar yapılacaktır. Herhangi
bir siyasi olumsuzluk, şirketin iflas etmesi gibi durumda alternatif şirketler ile görüşülerek üretim
devam ettirilecektir.
Takımımız, daha önce gerçekleştirdiği projelerden edindiği tecrübe sayesinde, üretim
aşamasında birçok farklı sorun ile karşılaşılabileceğinin farkındadır. Bu sebeple prototip üretimi
sonrası kurtarma ekiplerine demo gösterimi yapılarak robotun eksiklikleri ve artı yönleri
öğrenilecektir. Bu geri dönüşlere göre proje güncellenecek ve en iyi şekilde seri üretime hazır hale
getirilecektir. Projemize ait olasılık-etki tablosu Şekil 8’ de verilmiştir.
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Olasılık-Etki Derecesi
B Planı
(Düşük/Orta/Yüksek)
Proje
takviminden
geri Olasılık: Orta / Risk: Orta / Proje
takviminden
geri
kalınması
Etki: Yüksek
kalınması durumunda ilgili
kısım için hizmet alımı
yapılacaktır.
Yurt dışı parça tedariklerinin Olasılık: Yüksek / Risk: Orta Maliyet tablosunda verilen
uzun sürmesi
/ Etki: Orta
tüm ürünlerin ülkemizde
muadili bulunacak şekilde
seçilmiştir.
Yurt
dışı
siparişlerinin
gecikmesi
durumunda bu ürünler alınarak
prototip ortaya çıkarılacaktır.
Risk

Şekil 8. Olasılık-Etki Grafiği
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