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1. RAPOR ÖZETİ  

ÇOROBOT Takımı 4 yılı aşkın süredir 

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hacı 

Recep SEYİS başkanlığında öğrencilerimizin 

bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini 

canlandırmak için kuruldu. Kurulduğu günden 

itibaren yurt içi ve uluslararası birçok yarışmaya 

katılan takım dereceler elde etmiştir. 

                   

Resim -1 “Tasarımın son hali” 

 

2022 yılında yapılacak TeknoFest yarışmasında Sanayide Dijital Teknolojiler 

kategorisinde fabrika iç lojistiğinde yada depolarda güvenli taşımacılığı sağlayabilmek için 

‘Smart Transport’ isimli robot tasarlanmıştır. Robtta 6 adet tekerlek vardır. 4 adet teker 

sarhoş teker olarak kullanılmıştır. Ortada bulunan 2 adet teker ise redüktörlü motorlarla 

robotun hareketini sağlamaktadır. Yapılan tasarımda dar bölgelerde dahi yüksek hareket 

kabiliyetine sahip robotumuzun şasesi alüminyum sigma profillerden yapılmıştır.  

Üzerindeki Arduino IR Alıcı Verici Kızılötesi sensörleri ile zeminde bulunan çizgiyi takip 

edebilir. Robotun hareketini denetleyen mikro işlemci olarak  Arduino mega  tercih 

edilmiştir. Arduino mega robota adepteedilebilmesi için kendi tasarladığımız sheld kart 

kullanılmıştır. Robotumuzda iki adet 12 vol dc 22A akü ve robotun hareketini sağlayan  60 

w 30/1 redüktörlü dc motor kullanılacaktır. Roborun kendi üzerinde bulunan ekranından 

programlana bildiği gibi kumanda masasında bulunan bilgisayar ile haberleşerek konum ve 

durum bilgisi takip edilebilecektir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1   Takım Üyeleri  

 
Resim -2  Takım fotoğrafları 

ÇOROBOT takımı 2018 yılında Makine Teknolojisi Alan Şefi Hacı Recep SEYİS 

tarafından gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini canlandırmak için kuruldu. Okulumuz 

öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği robot takımı katıldıkları yarışmalarda gösterdikleri başarı 

ve takım ruhu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ÇOROBOT takımı 2019 yılından itibaren 

endüstri 4.0 tabanlı robot yarışmalarına ağırlık vererek, Öğrencilerin; ekip çalışması, problem 

çözme, tasarım yapma gibi farklı konularda kazanımlar elde etmesini ve “gerçek mühendislik 

deneyimi ” yaşamalarını hedeflemiştir. 
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Fotoğraf Eğitim 

Seviyesi 

Bölümü Takımdaki Görevi 

 
H.Recep SEYİS 

Danışman 

 

 

 

Lisans 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alan Şefi 

 

Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde 2018 yılından beri 

ÇOROBOT takımında danışman olarak 

görev yapmaktadır. 

 

Muhammet 

ALTINÖRS 

 

Ön 

Lisans  

1. sınıf 

 

Sivil Hava ve 

Ulaştırma  

İşletmeciliği  

 

ÇOROBOT takımının ilk üyelerindendir. 

13. MEB Robot yarışmasın da takıma 

kaptanlık görevi yapmıştır. Mekanik ,Ekip 

lideri olan arkadaşımız aynı zamanda 

çalışma gurupları arasındaki 

senrenizasyonu sağlamaktadır. Ayrıca 

takımımızın üniversitelerle olan 

bağlantılarında da köprü görevi 

görmektedir  

 

 

 
M. Caner 

SAYIN 

 

Ön 

Lisans  

2. sınıf 

 

Teknik 

Bilimler  

MYO 

Makine 

ÇOROBOT takımının ilk üyelerindendir. 

13. MEB Robot yarışması da takım da 

önemli görevler üstlenmiştir. Hassas işçiliği 

tanınan arkadaşımız özellikle servo ve step 

motorları, motor sürücüleri konularında ki 

bilgilerini takım arkadaşlarına atarmak 

adına takımla olan bağlantısını hiç 

kesmemiştir.  

 

 

 
Elif BİLGİ 

(KAPTAN) 

 

 

Lise 

11.Sınıf 

 

 

Bilişim 

Teknolojileri 

Alanı 

FRC yarışmaları sayesinde 2022 yılında  

takımımıza katılan arkadaşımız farklı bir 

okulda olmasına rağmen takımdan tam 

destek alarak kaptan olarak seçilmiştir. 

Arduino, Java ve C+ yazılım dillerine 

hakim olan arkadaşımız robotumuzun 

algoritması ve yazılım görevini 

üstlenmiştir.   

 

 

 
Efe KOCA 

 

 

Lise 

11.Sınıf 

 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

 

Makine Teknolojisi alan öğrencisi olmasına 

rağmen bilgisayar ve yazılım konusundaki 

ilgisi ve durdurlamaz öğrenme isteği 

sayesin de Arduino ve Java yazılım 

dilerinde kendisini geliştirmiştir. 

Robotumuzda yazılım ekibinde görev alan 

arkadışımız elektronik konusunda da  

yeterli bilgiye sahiptir. 
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Yusuf Can 

ÜNSAL 

 

 

Lise 

11.Sınıf 

 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

Mekanik konusunda olduğu kadar elektrik – 

elektronik konusunda da bilgili olan 

arkaşımız mekanikle eloktroniğin buluşma 

noktasındaki uyumu sağlayan takım 

arkadaşımızdır. Elektrik kablolarının ve 

elektronik devre elamanlarının  robotun 

hareketli aksamlarından zarar görmeden 

güvenli bir şekilde yerleşimini sağlar. 

 
 

Yusuf AKSU 

 

 

Lise 

11.Sınıf 

 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

Talaşlı imalat konusunda yetenekli olan 

arkadaşımız aynı zamanda pratik çözümleri 

ile ünlüdür. Robotum tasarım ve imalat 

aşamasında çıkan problemler karşısında 

asla pes etmeyen arkadımızın mutlaka bir 

çözüm önerisi vardır. Takımda mekanik 

imalat konusunda görev alan arkadaşımız 

tasarım ekibinede fikirleri ile destek 

olmaktadır. 

 
Mustafa ÇELİK 

 

Lise  

10. Sınıf 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

Takımıza yeni katılan çaylak arkadaşımız, 

mekanik tasarım ve imlat konusundaki 

ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda 

çalışmalar yapmaktadır. Tasarım ekibinde 

olan arkadaşımız robotumuzun yük 

kaldırma sisteminin tasarımı ve üretiminde 

görev alacaktır.  

 
Kemal ÇELİK 

 

Lise  

10. Sınıf 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

Mustafanın ikiz kardeşi olam Kemal 

özellikle SOLİDWORKS programında katı 

model tasarımı ile ön plana çıkmaktadır. 

Takımıza çaylak olarak yeni katılmasına 

rağmen robotumuzun tasarım görevini 

üstlenmiştir.   

 

 
Emrullah 

DEMİREL 

 

 

Lise  

10. Sınıf 

 

 

Elektrik-

Elektronik 

Teknolojileri 

Alanı 

Takımızın sosyal medya uzmanı olan 

arkadaşımız, Bilgisayar programcılığı, web 

tasarım ve grafik tasarım konularında 

çalışmalar yapmaktadır. Robotumuzda;  

elektronik devre tasarımı, bilgisayar 

arayüzü ve haritalama konularında görev 

alan arkadaşımız henüz lisede olmasına 

rağmen kendi şirketini açmış 

bulunmaktadır.  

 

 
Ahmet Esat 

KÜLAHCI 

 

Lise  

10. Sınıf 

 

Makine ve 

Tasarım 

Teknolojileri 

Alanı 

Çaylak olarak takımıa yeni katılan Ahmet 

Esat hasas el becerisi ile dikkat 

çekmektedir. Mekanik ve elektronik 

konularında ilgisi olan arkadımız takımda 

mekanik ekibinde görev almaktadır. 

Robotun alt ve üst şaseinin imal edilmesi ve 

robotun teknik servis görevini üstlenmiştir.  
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2.2  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Ekip Adı İş Tanımı 

Tasarım ekibi Fabrika iç lojistik ortamında veya depolarda 

kullanılabilecek robotun tasarımını yapmak.  

Tasarım yapılırken robotun, zeminde bulunan çizgiyi 

takip etmesi, en az 75 kg ağırlığı taşıyabilmesi, fabrika 

zemininde olabilecek kusurlarla başa çıkabilmesi ve 

robotun elektronik devrelerinin zarar görmemesi 

dikkate alınmalıdır.  

SOLIDWORKS programında 3b tasarımı yapılan 

robotun bilgisayar ortamında simülasyonlarını yapmak 

ve istenilen görevleri başarı ile yerine getirdiğinden 

emin olmak.  

Mekanik ekibi Tasarıma uygun olarak parçaların üretimi,tedariği ve 

montajını yapmak. 

Elektirik Elektronik ekibi Robotla uzaktan haberleşmeyi sağlamak. Robot 

üzerinde kullanılacak uygun motor ve sensörlerin 

tespitini yapmak ve bunlara uygun 

veri akışı tasarlamak. 

Yazılım ekibi Robotta kullanılan sensörlerden gelen bilgiyi işleyecek 

ve motorlara gerekli yönlendirmeyi yapacak olan mikro 

denetleyiciyi (Arduino Mega ) programlamak. 

  

Hacı Recep SEYİS

Danışman

Tasarım Ekibi

Kemal ÇELİK

Mustafa ÇELİK

Mekanik Ekibi

Muhammed 
ALTUNÖRS

Yusuf AKSU

A.Esat KÜLAHÇI

Elektrik Elektronik Ekibi

M.Caner SAYIN

Emrullah DEMİREL 

Yusuf Can ÜNSAL

Yazılım Ekibi

Elif BİLGİ

Efe KOCA

Emrullah 
DEMİREL 

Elif BİLGİ

Kaptan
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım raporumuz 81,33 puan alarak değerlendirmeden geçmiştir. Değerlendirme 

kriterleri incelendiğinde yazılım ve akış mimarisi ,güvenlik, özgünlük ve referanslar 

bölümlerinde eksiklik olduğu anlaşılmıştır. Bu eksiklilerin giderilmesi bağlamında;  

 Tasarlanan robotun herhangi bir engele veya insana çarpmaması için ön ve yanlarına 

mz 80 engel algılayıcı sensörler kullanılmasına, robotun taşıyacağı yükü alması ve boşaltması 

esnasında sesli uyarı sisteminin yapılmasına karar verilmiştir. 

Ön raporda planladığımız 6 tekerin tek şase üzerine sabitlenmesi ile yapılan tasarımda 

robotun en ufuk bir zemin bozukluğu veya yükselti karşısında çekici tekerlerin askıda kaldığı 

gözlemlendi. Yarışma şartnamesinde bizden fabrika ortamındaki zemin bozuklukları ile başa 

çıkabilmesi istenmektedir. Bunun için raobot şase tasarımı iki parçalı olarak yeniden 

yapılmıştır. Bu sayede zemin bozuklukları ve 20 dereceye kadar olan raampalara çıkabilmesi 

sağlanmıştır. (Resim-3)   

Ön tasarımda  yük kaldırma işlemi 4 adet linear motorla yapılması düşünülmüştür. 

Tasarımın ilerleyen süreçlerinde  bir makas sistemi ile tek bir linear motor kullanılarak yükün 

kaldırlabileceği hesaplanmıştır . Buna göre 6000N luk 10cm hareket kabiliyetine sahip bir 

linear motor kullanılarak yük kaldırma sistemi yeniden tasarlanmıştır. Bu sayede üretim 

maliyeti düşürülmüştür.   

 

 
Resim-3 “ Robotun zemin bozuklukları ile başa çıkabilmesi “ 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1  Sistem Tasarımı 

Güdümlü robotumuzun tüm ölçüleri şartnamede belirtilen sınırların içinde 

kalacak şekildedir. Ayrıca aracın yük kaldırma sistemi kapalı ve açık halinin yükseklikleri 

yük sehpasının altına girecek şekilde ve hızlı bir şekilde yükü alıp indirmesini sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır. (Resim-4) Yapılan  simülasyonlar da Smart Transport Güdümlü 

Robot’un parkuru tamamladığı görülmüştür .

 
Resim-4 
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Robotumuz; Alt Şase, Üst Şase, Yük kaldırma Sistemi, Kontrol Ünitesi ve Dış yüzey 

kaplama ana kısımlarından oluşmaktadır. Eketrik – Elektronik ve hareket motorları gibi 

unsurların tamamı alt şase üzerine monte edilmiştir. Tampon, dış kabuk ve yük kaldırma 

sistemi ise üst şase üzerine monte edilmiştir. Her iki şase bir birime mafsallı piyon ile 

birbirine bağlanmıştır.  Robotumuzun tasarımını gösteren blok şema Resim-5 ‘de 

gösterilmiştir. 

 
Resim -5 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Robotumuzun mekanik  tasarımı yapılırken şu hususlara dikkat edilmiştir. 

 Robotumun kolay inşa edilebilmesi için sadece delme ve kesme işlemi gerektiren 

,hazır standart bileşenler kullanılarak tasarlanması. Özel işlenmesi gereken 

parçaları minumum seviyede tutmak 

 Dar alanlarda ve dar rotalarda kolayca  hareket etmek için verimli manevra 

kabiliyetine sahip olması 

 Tekerlerin tamamı zemine temas halindeyken eğimli ve çatlaklı zeminlerde 

gezinebilmelidir. 

 Düşey olarak en az 75 kg yük taşıyabilmelidir. 

 Taşıması gereken yükleri otomatik üzerine alıp , indirme yeteneğine sahip 

olmalıdır. 

 Robot üzerinde kullanılan eletrik- elektronik malzemeler egonomik yerleştirilmeli 

herhangi arıza durumunda kolaylıkla müdahele edilebilmelidir. 
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Robot kasası çoğunlukla standart ve yaygın olarak bulunan 40 x 20 mm ve 30 x 30 

mm  alüminyum Sigma-Profil’ den yapılmıştır. Kullanılan sigma profillerin robotumuzun 

taşıyacağı max yüke göre dayanımları “ https://8020.net/deflection-calculator” adresinde 

bulunan hesaplama aracı kullanılarak yapılmıştır.  Robot  6  tekerlek üzerinde durur: her 

köşede birer tane sarhoş tekerlek  ortada ise  sol ve sağda olmak üzere iki tane   redüktörlü 

motora bağlı tekerlek vadır. Şasi esasen robotun ağırlığının ve yükünün altı tekerleğin 

tamamında paylaşılmasını sağlayan bir konsol oluşturmak için mafsal aracılığıyla birbirine 

bağlanan iki basit dikdörtgen çerçeveden oluşur.   

Alt Şase ; robotun nerdeyse tüm 

elektrik –elektronik parçalarını üzerinde 

bulunduran kısımdır, hareket motorları ve 

çizgi izleme sensörleride bu şase üzerine 

monte edilmiştir. Üst şase ile rulamlı bir 

mafsalla birleştirilmiştir. Resim -6 

Mafsallı şasi, tüm tekerleklerin düz 

olmayan yüzeylerde bile zemine kalıcı 

olarak temas etmesini sağlar. 

Üst Şase neredeyse hiçbir bileşeni 

taşımaz. Üzerine kaldırma mekanizmasının 

yerleştirilebileceği basit bir dikdörtgen 

çerçeveden oluşur. Bu çerçevenin iki adet 

sarhoş tekeri ve alt şase bağlantısı için 

rulmanlı yatakları bulunur. Resim -7 

 

Alt  ve üst şasenin  birleştirilmesi mil sonu sabit 

yatak ve ucfl tipi rulmanlı yatak kullanılartak yapılmıştır. 

Bu sayede mafsallı birleştirmede kullanılan pim bir ucu 

sabitlenmiş diğer ucu rulmanlı yatak sayesinde döner 

pozisyondabırakılmıştır. 

Şase üzerine monte edilen 4 adet linear motor 

sayesinde yük kaldırma işlemi gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Masa ile birlikte toplam 75 kg kaldırılması planlanmaktadır buna göre 

linear motor başına 18.75 kg yük düşmektedir. Bu değere en yakın linear motor olarak  20kg 

yük kapasiteli 10cm hareket boyu olan motor seçilmiştir. . 

https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/12v-dc-100mm-20kg-lineer-aktuator-motor 

Ağırlık Dağılımı ve Taşıma Kapasitesi 

Robotun tüm ağırlığını (yükle birlikte )taşıyan şase malzemesi çeşitli 

uzunluklarda Sigma profil alüminyum çubuk ve köşe bağlantı elamanlarından 

yapılacaktır. Elektronik bileşenlerin montajı ve pil tutucu için özel kesilmiş ve delinmiş 

L profiller kullanılacaktır. Motor ve tekerlerin bağlantısı için özel tasarlanmış lazer kesim 

alüminyum plakalar kullanılacaktır. 

https://8020.net/deflection-calculator
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/12v-dc-100mm-20kg-lineer-aktuator-motor
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Bileşen Bileşen Başına Maksimum 

Taşıma 

Bileşene Gelen Yük 

Motor x2 110 kg 0,4 x 120= 48 kg 

Tekerler Ø100 mm 75 kg 0,4 x120= 48 kg 

   

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere seçilen tekerelere gelen yükü rahatlıkla 

taşıyabilecektir. 

Motor , Redüktör ve Tekerlek Ebatları 

FD-160F-(12V–24V) Motor/Redüktör üzerine  ilave edilerek 

kullanılacaktır. Motor, 160 mm uzunluğunda, 90mm çerçeveli kompakt bir gövdeye 

yerleştirilmiştir ve hassas, ultra sessiz 1/30 helis konik dişli redüktörü 60 rpm ile 16 Nm 

sürekli tork sağlayabilir. Motor, maksimum 12-24 ve 1800 RPM olarak 

derecelendirilmiştir,  

Bu motor, çoğu tipik endüstriyel uygulama için uygun olsa da, motorun, dişli 

kutusunun ve tekerleğin tam boyutlandırılması, birkaç faktöre bağlı olan karmaşık bir 

hesaplamadır: 

 Yüklenen robotun toplam ağırlığı 

 İstenen maksimum hızlanma ve yavaşlama 

 Zemin eğimi 

 Zemin kablo demeti ve lastik sertliğinden 

kaynaklanan yuvarlanma direnci 

 sistem sürtünmesi 

Resim-9 “FD-160F-(12V–24V) 1/30” 

Redüktör Devir Sayısı : 60 dev/dk 

Tekerlek Çapı : 150mm  
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Tekerlek Çevresi : 150 x 3,14 = 471mm  

Dakikada alınan yol : 471 x 60 = 28260mm= 28,26 m/dk  

 

4.2.2 Malzemeler  

Aracın üretiminde kullanılması planlanan malzeme listesi ve özellikleri Tablo-

4 ‘te verilmiştir. 

MALZEME LİSTESİ 

Sıra 

No 

Malzeme 

Adı 

Adet Özellikleri 

1 Alüminyum Sigma Profil 6 m 40x20 mm 

2 Oynar Tekerlekler 4 Adet 100x30 mm 

3 Sabit Tekerler 2 Adet 150x25 mm 

4 DC Motor 1/30 Redüktörlü (2Adet)  60w 1800 dv/dk.12V

  

 Lineer Aktüatör Motor 1 Adet 24v 100mm 6000N 

5 Akümülatör 2 Adet 12V, 22Amper 

6 Arduino IR Alıcı Verici Kızılötesi 

Engel - Bariyer Sensörü Modülü 

(8 Adet)  

7 Mesafe Sensörü 4 Adet MZ 80 

8 Limit Switch 2 Adet Mekanik Swich 

10 2 mm Sac Levha 1 m2 St 36 

11 Civata ve Somunlar  Muhtelif Ölçüler 

12 Ardiuno Mega 1 Adet  

13 ArdiunoUno 2 Adet  

14 DC Motor Sürücü 6 Adet 2,7 Amper 

15 Elektrik-Elektronik Kablolar  Muhtelif Ölçülerde 

16 On-Off Anahtar 1 Adet  

17 QR kod okuyucu 1  

18 Sigortalar 4 Adet 3 Amper 

19 Kauçuk Malzeme 1 Adet 500x500x5 mm 

 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Güdümlü robotun üretiminde şasesinde alüminyum profiller araç boyutunda 

kesilerek civata ve somunlarla birleştirilecektir.  

Yük kaldırma ünitesinin linear motor bağlantıları CNC tezgahlarda tasarıma 

uygun olarak alümin yum malzemeden işlenecek. 

Robotun dış kabukları iki boyutlu tasarımları yapılarak malzemeleri lazer 

yöntemiyle kesilerek sac malzemeden imal edilecektir.  

Baskısı yapıulan özel tasarım elektronik karlar ve hazır alınan elektronik 

malzemeler yalıtımlı malzeme üzerine monte edilecek. 
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 4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 
 

BOYUTLARI 
62cm x 98cm x 46cm 

AĞILIK  
45 kg (Aküler dahil ) 

AKÜLER  
12v 17A 

YÜK KALDIRMA HAREKETI 
10cm 

YÜK TAŞIMA KAPASITESI 
75 kg 

MAKSIMUM HIZ 
28 m/dk 

MAKSIMUM SÜREKLI TORK 
32Nm 

 
Resim -10 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci 

Robotumuzun stabil bir şekilde çalışabilmesi için öncelikle tüm sistem bileşenlerinin 

ihtiyacı olan enerjinin doğru bir şekilde sağlanması gerekir.  
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2adet 12v 22A akülerden aldığı enerjiyi sistem bileşenlerinin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenip dağıtılması , aynı zamanda akülerin uzun ömürlü olasını Bataruya yönetim 

sistemi sayesinde sağlanır.  

Akülerden alınan enerji BYS sistemi sayesinde önce sürücülere oradanda motorlara 

aktarılır. Robotumuzun elektrik dağıtım şeması Resim-11 de verilmiştir. 

 

Resim -11 

Tasarlanacak robotumuz verilen hedef görevi gerçekleştirmek için 2 aşamalı elektronik 

donanım ve 3 adet yazılım kodu ve bir adet PC (Windows Tabanlı) kullanılarak tasarı 

planlanmıştır. 

 2 aşamalı donanım; 

1. Ana Kart:  bu ana kartımız robot üzerinde konuşlanmış olup, çizgi izleme için bir 

grup IR Kızılötesi sensörü, hareketi sağlamak için 2 adet motor sürücüsü, PC kontrol 

merkezi ile iletişim kurabilmek için çift yönlü RF haberleşme sensörü, planlanan 

senaryoya uyum sağlamak için çizgi üzerinde ki QR barkodları okuyabilmesi için 

QR kod okuyucu sensor, Senaryo gereği taşıyacak yükü taşıyacak platformun 

hareketini sağlamak için 1 adet motor sürücüsü kullanılmıştır. Bahsedilen bu 

malzemeler aşağıda belirtilmiş olup bu ana kart tümleşik üretilip sensörlerin ve 

sürücülerin kontrolü MCU (microcontroller) entegresi kontrolünde yapılacaktır. 

Ana kartımız robot platformu üzerine monte edilecektir. 
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2. İletişim Kartı : ana kartımızdan RF (radyo frekansı) ile gelen-giden datalarımız PC 

(masaüstü) kartımıza aktarılabilmesi için oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kartta bir 

MCU (microcontroller) entegresi ve RF haberleşme sensöründen oluşmaktadır. 

 

Kullanılması planlanan Malzemeler: 

1. 1 adet Arduino Mega (MCU) 

2. 10 adet IR kızılötesi sensör (TRC5000) 

3. 2 adet motor sürücüsü (Spark Max) 

4. 2 adet RF Haberleşme sensörü (Lora SX1278) 

5. QR barkod okuyucu (MH-ET Live Barcode Scanner V3.0) 

6. Platform yükü kaldırmak için kullanalacak motor sürücü (Spark Max) 

7. 1 adet Arduino nano (MCU) 

3 aşamalı Yazılım : 

  Yazılım dili olarak C# dili tercih edilmiştir. MCU ların kodlanması için arduino 

IDE’ si kullanılmıştır. PC yazılımı için Visiual Studio paltformu kullanılmıştır. 

1. Robotumuzun işlevlerini getirebilmesi için Ana kartımızda arduino megaya arduino 

IDE’ si ile kod yazılmıştır. 

2. Robot ile PC arasında haberleşmeyi sağlayan RF sensörünün kontrolü için arduino 

nano ile arduino IDE’si ile kod yazılmıştır. 

3. Robotumuzun gerek manuel gerekse verilen görevi otomatik yapabilecek komutları 

verecek PC arayüzümüz visual studio ile hazırlanmış olup, universal kullanım için 

.exe uzantılı dosya üretilmiştir. 

 

 

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Aşağıda final akış diyagramında belirtildiği üzere; Robotumuzun yarışma alanına taşınabilmesi 

ve istenen noktala hareket ettirebilmek amacıyla 1. Aşama da manuel kontrol komutları 

yazılmıştır.2. aşama olarakta yarışma şartları gereği belirtilen iş ve işlemleri 

gerçekleştirebilmek için önceden belirtilen komutlar verilerek yarışmada başarı sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Final Akış Diyagramı 
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 Robotumuzun Çalışma sistemi şu şekilde gerçekleşecektir; Kullanıcı PC de yüklü 

arayüzü kullanarak ister manuel ister otomatik kullanımda vereceği komutlar PC nin mause 

yardımı ile ilgili ikon&buton kullanılarak verilecek, bu komutlar PC nin USB çıkışından 

iletişim kartına data şeklinde iletilecektir. İletişim kartı aldığı datayı RF haberleşme sensörü ile 

Radyo frekansı olarak yayın yapacaktır. Ana kartımızda ki diğer RF haberleşme sensörü 

yakaladığı Radyo dalgasını sentezleyecektir. Yakalanan data yapısı;  ID datası, kontrol datası 

ve komut datası olarak 3 adet 8 bitlik datalardan oluşmaktadır.  Ana kartımız ID datası ile 

kendisine ait data olduğu belirlenen sinyali öncelikle neyi kontrol edeceği bilgisini alacak ve 

yapması gereken komutu ilgili sensör ve sürücü vasıtası ile yerine getirecek ve işlem bittiğinde 

iş bitti bilgisini kullanıcıya bildirecektir. Kullanıcı PC ekranı vasıtası ile ana karttan gelen iş ve 

işlem bilgilerini realtime olarak görebilecektir. 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 Robotumuzun mekanik aksanı tamamlandıktan sonra üzerine eklenen ana kartın ilgili 

sensör ve sürücülerinin kalibresinin yapılması sağlanacaktır. İlgili kalibreler sağlandıktan sonra 

robotu kontrol eden sensör ve sürücülerin çalışma anı, hız, yön bilgileri PC ekranı vasıtası ile 

kullanıcıya realtime izleme imkanı ve kontrol etme imkanı sunacaktır. 

 Bu işlemler bittikten sonra kullanıcı tarafından PC ile uzaktan robotumuzu manuel 

olarak ileri-geri, sağa-sola hareket ettirme kabiliyeti kazandırılacaktır. Bu işlemleri hatasız bir 

şekilde tamamlaması durumunda bir sonraki adım olan çizgi izleme işlemi robotumuza 

sağlattırılacaktır. Robotumuz hedef parkurunda ki çizgileri hatasız ve en hızlı bir şekilde izleme 

durumunda Rota belirleme ve kontrol noktalarını QR kod okuyucu ile sağlanması 

gerçekleştirilecektir. Elde edilen Doneler yapay zeka algoritmaları ile PC üzerindeki yazılım 

sayesinde hafızaya kaydettirilip robotumuza otomatik kullanım imkanı sağlattırılacaktır. Yapay 

zeka algoritmasının hatasız oluşturulması için bir çok test sürüşleri gerçekleştirilecek ve 

robotumuz yarışmaya hazır hale getirilecektir. 

 Tüm bu işlemleri yapabilmek için yazılım dilinde C# kullanılacaktır. C# dilinin 

kullanım amacı makine diline yakın ve yaygın kullanım olması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Ayrıca kullanacağımız arduino Ide’ si ve Visiual studio arayüzleri sadece C diline kullanıma 

sunmuştur. Bilindiği üzere yazılım dilinin ABC si (A =assembly, B =basic, C =C dili) 

elektronikçiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Assembly dili makine diline yakın 

ancak onu yazacak kullanıcı diline uzak bir programlama dilidir. Bu dilde herhangi bir komutun 

yazılması hem uzun hemde karmaşıktır. Yapay zeka algoritma yazılımının hazırlanmasında 

kullanıcıyı çok yorduğundan tercih edilmezler. Basic dili eski bir teknoloji olması ve yazılım 

alanında çok yer kaplaması nedeniyle tercih edilmemektedir. Bizim kullandığımız C dili 

evrensel bir yazılım dili olması ve kendisini sürekli güncellemesi nedeniyle tercih edilmiştir.  

 Arduino Ide ‘si gerek atmega gerekse ARM işlemciler ve birçok MCU çeşitlerine hitap 

ettiği ve kullanıcılar tarafından free library desteği sağlandığı için tercih edilmiştir.  

 Visual Studio arayüzü gerek görsel gerekse yazılımsal platformları kullanma imkanı 

sağlaması ve arayüzün ücretsiz olması nedeniyle ayrıca desteklediği C dilinde kullanıcılar 

tarafından bolca free library ve örneklerin bulunması nedeniyle kullanımı kolay ve anlaşılır 

kıldığı için tercih edilmiştir. 

 

4.4 Dış Arayüzler 

Gui(Dış Arayüz;  robotumuz üzerinde bulunan “arduino mega” kartımız çevresel  

kotrolü sağlayan sensörlerden aldığı bilgileri Telemetri modülü üzerinden Bilgisayarımızda ki 

istemci program iletmektedir.  Bu bilgiler hız, ivme ,batarya doluluk bilgisi konum bilgisi, 

mesafe sesorü  bilgisi ve benzeridir. 

  Bilgisayar ve robot kontrolcü arasındaki bilgi akışı  “RF” ünite üzerinden 

sağlanmaktadır. “Serial Data “ ya çevrilen bilgilen adreslenmiş data çerçevesi olarak satır satır 

alıcı üniteye gönderilir. Alıcı ünite gelen bilgisiy USB üzerinden bilgisayara uygular.  Arayü 

Programından talep edilen bilgi adres bilgisine göre uygun register içersine kayıt edilir ve 

operatörün kolayca uygulayacağı ve okuyabileceği grafik şeklinde ekranda gösterimi sağlanır. 

  Bu doğrultuda ; Arayüz programlanırken, Visual Studio Pyhton ve ya C tabanlı bir 

programlama dili, Access veri tabanı uygulaması ve “Jetbrains gui ide”si kullanmayı 

planlamaktayız. Bilgisayar arayüz tasarımı resim 12 de gösterilmiştir. 
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Resim -12 

 

5.  GÜVENLİK 

Test ve yarışma esnasında herhangi bir tehlikeli duruma neden olmamak için 

Güdümlü Robot’ta her motorun çektiği akıma uygun ayrı sigorta kulanılacaktır. 

 Kablo uçlarına kablo pabucu ve soketler kullanılarak kısa devre ve yangın 

önlemleri alınmış olacaktır. 

Bataryaların kolaylıkla değiştirilebilmesi için bağlantıları soketli olarak 

tasarlanacaktır. 

 

Aküler robotun arka kısmında rahatlıkla sökülüp takılabilecek 

olduğu için el sıkışma ve benzeri durumlar en aza indirilmiştir. Robotun aktif olarak 

çalıştığını gösteren ışıklı uyarı sistemi yapılacaktır.Takım üyeleri iş güvenliğine uygun 

olarak gözlük, eldiven vb. KKD kulanacaklardır. 

 

 

6.  TEST 

Robotumuzun yapım aşamaları henüz tamamlanmamıştır . bitirilen kısımların testleri 

geçekleştirilmiştir. Ancak aşağıda belirtilen şekillerde ilerleyen süreçlerde testlerinin yapılması 

planlanmaktadır. Bazı testler bilgisayar ortamında yapılmıştır. 

 

 Robotun ileri geri, sağ-sol mekanik hareketlerin test edilmesi; 

Tasarımı tamamlanan robotun ana şasesi montaj edilmiş olup, elektrik motorlarına kablo 

bağlantısı ile enerji verilerek robotun doğrusal 

hareketi ve dönme hareketleri mekanik montaj 

ekibi tarafından test edilmiştir. Bu test esnasında 

şasenin enaz 75 kğ yüke dayanımı, hareket 

motorlarını performansları ve eğimli zemindeki 

alt şase ve üst şasenin davranışları 

gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili test videosu 

youtube üzerinden gizli olarak paylaşılmıştır.  
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https://youtube.com/shorts/QdYXV-UjKmw 
 

 Mikro denetleyici ile önceden belirli senaryo ile 

otonom hareket testi : Şase ve elektrik montajları 

tamamlana robot üzerine elektronik sistemlerin 

eklenmesi , Arduino mega mikroişlemci ile 

önceden belirlenmiş senaryoya uygun hareket testi 

yapılmıştır. Bu test sayesinde robotun otonom 

hareketi ve kararlılığı gözlemlenmiştir. Testin 

videosu youtube üzerinden gizli olarak 

paylaşılmıştır.  https://youtu.be/rjctEjvuYOQ  

 

 

 

 Yük kaldırma ve indirme sisteminin mekanik testinin yapılması; 

 Solidworks ortamındaki katı modellemede yük kaldırma sistemi bilgisayar ortamında 

test edilmiştir. Robotun fiziksel üretimi yapıldıktan sonra yük kaldırma sistemi 25-50ve 75 

kg ağırlıklarla kademeli olarak test edilecek, kaldırma sisteminde kullanılacak linear  

motorun gücünün yeterli olup olmadığı, eksenel kaymaların olup olmadığı test edilecektir. 

Test esnasında su terazi, ağırlık tartısı ve şerit metreden faydalanılacaktır. 

 

 Elektronik sistemlerin test edilmesi;  

Robotun elektronik sistemleri bilgisayar ortamında online ücretsiz hizmet veren web 

sitesi üzerinden tasarımları yapılarak gerekli ön testler yapılmıştır.  

Elimizde bulunan wifi modülleri kullanılarak basit bir çizgi izleyen robot üzerinde joyistik 

ile uzaktan haberleşme yazılımı test edilmiştir.  

testler Tinkercad programı kullanılarak resim-7 ‘de gösterildiği gibi test edilmiştir. 

  
Resim-7 

 

Gerekli malzemeler tedarik edildikten sonra şerit takibi ve engel algılama sistemleri önce 

laboratuar ortamında gerekli kablo bağlantıları yapılarak yazılım ekibinin hazırlamış 

olduğu yazılım yüklenerek test yapılacaktır. Son aşama olarak çalışan sistemler robotun 

üzerine monte edilerek son testleri yapılacaktır. 

 

 Robotun tüm sistemlerinin yarışma platformunda test edilmesi. 

Robotun mekanik ve elektronik üretimi gerçekleştirildikten sonra yarışma platformunun 

imkanlar dahilinde hazırlanarak, robotu kullanacak öğrenciler tarafından test edilecektir. 

Bu test sayesinde robotun saha ortamına uyumluluğu ve öğrencilerin kulanım becerilerinin 

geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

https://youtube.com/shorts/QdYXV-UjKmw
https://youtu.be/rjctEjvuYOQ
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7. TECRÜBE 

Tasarım ekibi ile birlikte mekanik montaj ekibi , robotun tasarım aşamasında 

birlikte çalışmışlardır. Bu sayede robotun parçalarının montaj sırası ve kolaylığı 

sağlanmıştır. Robotun parçalarının montaj problemleri daha tasarım aşamasında 

düzeltilmiştir. Ayrıca montaj ekibi robotun parçaları ve montaj sırası gibi konularda 

bilgi sahibi olmuştur. Bu çalışmalara ait görsel resim-13 verilmiştir.  

 

 

 

 

Resim-13 

Kovid-19 sebebiyle ekiplerde bulunan öğrenciler bir araya gelip çalışamadıkları 

için video konferans yöntemi ve bulut tabanlı dosya paylaşım sistemi kullanarak 

çalışmalarına devam etmişlerdir. Ekipler arasında birlikte iş yapma ve sosyalleşme 

konusunda eksiklikler de yaşanmıştır. 

Fiziksel olarak robotun sadece ana şasesi montaj edilmiş olup, doğrusal ve 

dönme hareketleri test edilmiştir. Doğrusal harekette tespit edilen kaymalar, kayış 

gerginliklerinin ve teker bağlantı hatalarının düzeltilmesi ile büyük bir oranda 

giderilmiştir.  
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Elektronik ve yazılım ekibi tasarım 

aşamasında birlikte çalışmışlardır. Bu çalışmalarda 

başlangıçta 3 adet kullanılması düşünülen manyetik 

sensör sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiş ve 

manyetik sensör sayısı 8 ‘e çıkarılmıştır.  

 

 

 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Adet Tahmini Fiyatı Yerlilik 

1 Alüminyum U Profil Boy 3 m 1080 TL Yerli 

2 Tekerler  6 Adet 110X6=660 TL Yerli 

3 Tiriger kayış-kasnak  (4 takım) 150X4= 600 TL Yerli 

4 DC Motor 1/25 Redüktörlü   (3 Adet) 3X550=1650 TL Yerli 

5 Akümülatör 2 Adet 2X200 =400 TL Yerli 

6 IR kızılötesi sensör 

(TRC5000) 

(10 Adet) 15X10 =150TL Yabancı 

 RF Haberleşme sensörü 

(Lora SX1278) 

2 adet 450 x2 =900 TL Yabancı 

 QR barkod okuyucu (MH-ET 

Live Barcode Scanner V3.0) 

1 adet  850 TL Yabancı 

7 Mesafe Sensörü 4 Adet 4X35 = 140 TL Yabancı 

8 Limit Swich 2 Adet 2X45 =90 TL Yabancı 

9 5 mm Sac Levha 1 m2 200 TL Yerli 

10 1 mm  Sac Levha 1 m2 75 TL Yerli 

11 Civata ve Somunlar  100 TL Yerli 

12 Ardiuno Mega  1 Adet 598TL Yabancı 

13 Ardiuno nano 1 Adet 140 TL Yabancı 

14 DC Motor Sürücü 3 Adet 3X40 =120 TL Yabancı 

15 Elektrik-Elektronik Kablolar  250 TL Yerli 

16 On-Off Anahtar 1 Adet 15 TL Yerli 

17 Sigortalar 30 A 4 Adet 4X100=400 TL Yerli 

18  Kauçuk Malzeme 1 Adet 80 TL Yerli 

19 Lazer Kesim  300 TL Yerli 

TOPLAM 6195 TL  
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Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması kapsamında ÇOROBOT Takımı’nın 

çalışma planı Tablo-3’de verilmektedir. Çalışma planında bulunan iş paketleri aşağıdaki 

alt başlıklarda detaylandırılacaktır. 
NO İŞ ADI SORUMLU Aylar 

(2022) 

   Mart Nisan May. Haz. Tem. Ağutos 

1 
Kavramsal 
Tasarım 

Danışman- Kaptan 
X 

     

2 
Üç Boyutlu 

Çizim 

Takım Kaptanı- Mekanik 

Tasarım ve 
ElekronikEkibi 

X X 

 

 

 

   

3 
Mekanik İnşa Mekanik Montaj Ekibi  X X  

 

  

4 

Programlama 
ve Elektronik 
Devre Montaj 
ve Kablolama 

Takım Kaptanı- Yazılım 

Ekibi 

  X X 

 

 

 

 

 

5 

Sistem 

Entegrasyonu, 

Test ve 

İyileştirmeler 

Takım Kaptanı 

TümTakım Üyeleri 

   X X 

 

 

 

6 

 
Yarışma 

Danışman, Takım 

Kaptanı ve TümTakım 

Üyeleri 

     X 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Robotumuzda mikro işlemci olarak Arduino mega kullanmak istiyorum. Arduino 

meganın kolay bir şekilde sisteme takılıp sökülebilmesini sağlamak, sistemdeki 

parazitlerden etkilenmesini en aza indirmek, motor sensör vb bağlantıları kolayca 

yapabilmek için kendi tasarladığımız shield kartımızı kullanacağız. Kartımıza ait ön 

tasarım Resim 7 de gösterilmiştir. 
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10. YERLİLİK 

Malzeme listesinde ki ürünlerin yerli olup olmadıkları listede belirtilmiştir. Buna 

göre robotumuzda kullanmayı düşündüğümüz 19 adet parçanın 13 adetti yerli 

firmalardan tedarik edilerek (13/19=%69) yerlilik oranı yakalanmıştır. 

Fiyat bazında incelenecek olursa tahmini robot maliyetimiz toplam 6195 TL 

olup, bunun 5660 TL kısmı yerli ürünlerden oluşmaktadır. Böylelikle fiyat bazında da 

% 91 ‘lik yerliliğe ulaşılmıştır.  
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7. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesi 5. Proje yarışması (Haritabilgisi 
Toplayan Gezgin Robot uygulaması ) 

https://finex.com.tr/urunler/dcmotorlar/
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/12v-dc-100mm-20kg-lineer-aktuator-motor
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/12v-dc-100mm-20kg-lineer-aktuator-motor
https://www.emesteker.com/tr/tekerler/em-01-spr-100-166.html
https://8020.net/deflection-calculator
http://en.wikipedia.org/wiki/Robot

