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1. RAPOR ÖZETİ  

Final raporumuza başlarken ilk olarak ön tasarım raporumuzu ve aldığımız puanı inceledik 

nerelerde eksiklik yaptığımıza ve nerelere daha dikkat etmemiz gerektiğine karar verdik. Bunun 

sonucunda aracımızın bazı parçalarında ve tanıtımında bir kısım değişiklikler yaptık.  

Bu raporda daha detaylı bir araştırma ile daha gerçekçi bir tasarıma ulaşmayı hedefledik. 

Takımımızla birlikte aracımızda yapmış olduğumuz değişiklikleri ve kullandığımız parçaları 

ayrıntılı bir şekilde belirtmeye özen gösterdik. Test, tecrübe ve yerlilik gibi bazı alt başlıklar 

hakkında bilgi vermeye gayret ettik. Daha kapsamlı bütçe ve üretim planlaması yaptık. Bu 

planlamalarda mekanik olarak bazı parçaları ilk tasarıma göre farklı bir yöntem ile üretmeyi 

tercih ettik. Elektronik olarak da ortam algılayıcı sistemlerimizde değişimlere gittik. Yazılımsal 

olarak ilk tasarımı devam ettirme kararına vardık. İlk tasarımımızda belirlediğimiz güvenlik 

önlemlerine birkaç özgün önlem daha ekledik ve bu sayede güvenliğini artırmış olduk.  

Aracın üretiminde kullanacağımız parçaların temini ve imalatı için bu alanda bilgi ve 

tecrübe sahibi kişilerle istişarelerde bulunduk. Bu vesile ile üretime daha yatkın bir tasarımı 

geliştirmeye gayret ettik.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

Abdurrahman Taha Özdemir: Aracın bilgisayar ortamında tasarımını Fusion 360 3B 

tasarım programı üzerinden yapmıştır. 

Salih Ensar Şimşek: Araç için gerekli olan elektriksel ve yazılımsal donanımların tasarımını 

gerçekleştirmiştir. 

Abdullah Gönül: Aracın mekanik hesaplamalarını ve gerekli parça araştırmalarını 

gerçekleştirmiştir. 

 Aracın ana hatlarıyla tasarımı, parçaların konumu, araç fonksiyonları ve lift sistemi 

takımın tüm üyeleri tarafından ortak istişarelerle gerçekleştirilmiştir. 

Mekanik

Yürütme 
Sistemi

Yük Alma 
Sistemi

Gövde 
Tasarımı

Elektronik

Alt Sistem 
Kontrolü

Uzaktan 
Haberleşme

Ortam 
Algılayıcı 
Sensörler

Yazılım

Doğal 
Haritalama 
Sistemi

Otonom 
Kontrol 
Sistemi
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda, üretmek istediğimiz araç için gerekli olacak mekanik, 

elektroniksel ve yazılımsal tasarımı, yazılım dilini, imalat için gerekli olacak parçaları genel 

hatlarıyla belirledik. Bununla beraber aracın istenen yarışma koşullarına uygunluğunu 

sağlamaya çalıştık ve bu şekilde aracımızın ön tasarımını tamamlamış olduk. 

Ön tasarım raporumuzda aracımızda kullanmayı düşündüğümüz Lidar sistemini, 

yarışma alanının Lidar sistemine elverişsiz olmasından dolayı ve de ek bir maliyet 

getireceğinden bu sistemin kullanılmamasının daha uygun olacağını düşündük.  

İncelediğimiz raporumuzda güvenlik önlemlerimize ek olarak aracımızın daha güvenli 

olması açısından “Fazla Yük Sensörü” sistemini eklemenin daha uygun olduğuna karar 

verdik.  

Ön tasarım raporumuzda tasarladığımız lift sistemimizin güç açısından yetersiz 

kaldığını ve üretim maliyeti açısından da külfetli olduğunu fark ettik ve tasarımımızı bir 

yenileme ile daha güçlü, daha az maliyetli hale getirdik. Bu tasarımı seçmemizin en büyük 

sebebi daha güçlü ve stabil yapıya sahip olmasıydı. 

Ön tasarım raporunda belirlediğimiz bütçeyi 4500 TL olarak planlamıştık. Detay tasarım 

raporunda yaptığımız ekleme ve çıkartmalar ile planladığımız bütçe 5000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın ilk tasarımını kağıt üzerinde kabataslak bir şekilde çizdik. 

 

• Python yazılım dili

• Otonom kontrol

• Manyetik şerit takip 

• Engel algılama

• QR kod okuma

• Aşırı yük algılama

• Rampa algılama
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Akabinde bu çizimimizden de ilham alarak bilgisayar ortamında bir çizim 

gerçekleştimeye karar verdik bunun için SolidWorks ve Fusıon360 

programlarını koordineli bir şekilde kullandık.

  

 
 

 

 

Nihai tasarımımızı belirledikten sonra kalan süreç için Fusıon 360 

programını kullanmaya karar verdik. Aracımızın bu raporda da sunduğumuz son 

halini ortaya çıkarmayı başardık.  
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Bu tasarımı seçmemizin birden fazla sebebi bulunmaktadır. Ulaştığımız son 

tasarım bize iç hacim olarak maksimum kullanım alanı sağlamaktadır, hafif 

kavisli ve eğimli yapısı ile göze güzel görünmektedir, üzerine yerleştirdiğimiz 

sesli ve ışıklı uyarı sistemleri meydana gelebilecek olası kaza riski ihtimalini 

sıfıra yaklaştırmaktadır, kaydırmaz olarak tasarladığımız yük kaldırma zemini 

yükün taşınması esnasında kayması, devrilmesi ve benzeri etkileri ortadan 

kaldırmak içindir.  

Lift sistemi için kriko tarzı bir mekanizma seçmemizin nedeni ise hem 

maliyetinin düşük hem de yük taşıma kapasitesinin çok yüksek olmasıdır, Daha 

sonrasında aracımızın içine yerleştireceğimiz parçaların seçimine başladık bazı 

parçaları hazır almaya karar verirken bazı parçaları kendimiz oluşturmaya karar 

verdik. Parça ve mekanizma seçimimizi de tamamladıktan sonra tüm parçaları 

aracın içine sanal ortamda monte ederek parçalar ve aracımız arasında nasıl bir 

ilişki olacağını da test etmiş olduk. 

 

      

 

 

4.1.2. Malzemeler  
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                                     Alınması Planlanan Malzeme Listesi  

  Malzeme Adı Adet 

1 

 

MKR100x30 Plastik Jantlı Kauçuk Kaplı Burçlu Tekerlek  

• Maliyeti ve ulaşılabilirliği sebebi ile bu malzeme 

tercih edilmiştir. 

• Plastik olması hasebiyle ağırlıktan tasarruf edilmesi 

düşünülmüştür. 

• Plastik yapısı ağır yükleri taşımak üzere 

tasarlanmıştır. 

• Kolay monte edilebilir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

 

4 

2 

 

EM01MKR80 Döner Tablalı Plastik-Kauçuk Tekerlek Burçlu 

• Maliyeti ve ulaşılabilirliği sebebi ile bu malzeme 

tercih edilmiştir. 

• Döner özelliği sayesinde araç dönüş yaparken 
kolaylık sağlaması için seçildi. 

• Monte edilmesi, dayanıklı ve hafif plastik yapıda 
olması diğer bir tercih sebebimiz. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 
 

2 

3 

 

24V 400 RPM Redüktörlü DC Motor 

• Torkunun redüktör ile yükseltilmiş olması. 

• Dakikadaki devir sayısı aracımız için gerekli olan hızı 

sağlamakta oldukça yeterli. 

• Monaj için gövdesinde bulunan hazır vida 

deliklerinin sağladığı montaj kolaylıkları sebebiyle 

seçilmiştir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

4 

4 

 

2 mm’lik Alüminyum Sac Levha 

• Gövdemizin yüklere karşı dayanıklı olması için metal 

bir malzeme olması. 

• Mukavemetli ve nispeten hafif olması. 

• Rijitliği sağlaması bizim için tercih sebebi olmuştur. 

 

5 

 

Lift Sistemi  

• Lift sistemini oluşturan iki ana bileşen vardır; 

• 1. Kriko sistemi. 

• 2. Yüksek torklu redüktörlü motor. 

• Bu iki ana malzemeyi kendimiz birleştireceğiz. 

• Bu sistemi hazır birleştirilmiş almamamızın sebebi 

maliyetini düşürmektir. 

* 
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6 

 

Kaydırmaz Bant  

• Ürünü zemin üzerinde daha dengeli ve 

kaydırmadan taşımak için seçilmiştir. 

• Kaydırmayan bir malzemeden üretilmiştir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

2 

7 

 

Ultrasonik Sensörler 

• Ses ile cisimleri algılayabilen ve radar gibi çalışan bir 

sistemdir.  

• Maliyetinin ve kullanımının kolay olması ve yer 

kaplamadan stabil çalışması tercih sebebimizdir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

8 

8 

 

İvme ve Gyro Sensörü 

• Eğim ve ivmelenmeyi algılar. 

• Aracımızı ivmesini ve eğimli ortamlara girdiğini 

algılaması için seçilmiştir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

1 

9 

 

Aydınlatma Ledleri 

• Düşük maliyet, enerji tasarruflu ve yüksek 

aydınlatma kabiliyetine sahip. 

•  Aracın hareketi esnasında daha farkedilebilir 

olmasını sağlamak için seçilmiştir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

4 

10 

 

Sinyal Ledleri 

• Düşük maliyet, eneji tasarruflu ve farkedilebilirliği 

yüksek olması. 

• Aracın yük alım, manevralar sırasında görsel uyaran 

olarak uygun bir materyal olduğundan seçtik. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

4 

11 

 

Motor Sürücüleri 

• Motorların hız ve hareket kontrolünü sağlayan ara 

birim. 

• Motorlarımızın kontrolünü daha stabil ve güvenli 

bir şekilde gerçekleştirmek için seçilmiş 

malzemelerdir. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

5 

12 

 

Lexron 12 V 7 Ah Bakımsız Kuru Akü 

• Elektrikli ara birimlere uygun enerjiyi sağlayan güç 

sistemi. 

• 12V olması  ara birimler ile uyumunu , 7 Ah olması 

da yüksek güç vermesini sağlamaktadır. 

• Maliyet bakımından uygun olması da seçme 

nedenlerimiz arasındadır. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

4 
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13 

 

XL4015 Ayarlanabilir DC/DC Voltaj Düşürücü 

• Stabil bir voltaj düşürme ve yükseltme aracı olarak 

kullanılır. 

• Elektronik ara birimlerimizde enerjiyi güveli, stabil 

ve verimli kullanmak için seçilmiş bir malzeme. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

6 

14 

 

Kapasite Göstergesi Voltmetreli 

•  Temel olarak 2 kullanım özelliği bulunmaktadır.  

• Kurşun asit akülerin kapasitelerini gösteren 8 adet 

bar led devresine sahiptir. 

•  12V akülerin kapasitesini 8 hane bar led ile 

gösterir.   

• Volatjlara göre ledlerin durumu farklı biçimde 
belirtilir. Ör; 

•    1 Bar Led : Akü Voltajı 11.1V   %10 

•    2 Bar Led : Akü Voltajı 11.3V   %25 

•    3 Bar Led : Akü Voltajı 11.6V   %40 

• Maliyet ve basitlik bu ürünü seçmemizi sağlamıştır. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

1 

15 

 

Güç Butonu 

• Araca çalıştırmak için kullanılacak olan açma 

kapama butonudur. 

• Kolay kullanımı ve butonun araç üzerinde kolayca 

fark edilebilir olması. 

• Hazır alınacak bir malzemedir. 

1 

16 

 

Raspberry Pi 4 (Anakart) 

• Raspberry Pi 4 anakartı kullanılması 

planlanılmaktadır. 

• Dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 

1.5GHz işlemci. 

• 2GB LPDDR4-3200 SDRAM. 

• 4/5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ. 

• Gerçek Gigabit Ethernet. 

• 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 portu. 

• Raspberry Pi standart 40 pin GPIO bağlantısı. 

• 2 × mikro-HDMI portu. 

• 2-hatlı MIPI DSI ekran portu. 

• 2-hatlı MIPI CSI kamera portu. 

• 4 kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + kompozit 

video çıkışı. 

• 265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 

1080p30 encode). 

• OpenGL ES 3.0 destekli grafik işlemci. 

1 
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• İşletim sistemi ve veri depolama için mikro SD kart 

yuvası. 

• USB-C üzerinden 5V güç girişi. 

• GPIO bağlantısı üzerinden 5V güç girişi. 

• Power over Ethernet (PoE) desteği. 

• Çalışma ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C 

• OpenGL desteklemesi bize görüntü işlemede 

kolaylık sağlamakta. 

• Ram kapasitesi ile işlemleri daha hızlı 

gerçekleştirebilme yeteneğine sahip. 

• Kalosuz haberleşme ve internet bağlantıları 

sayesinde uzaktan iletişim için tercih sebebimmiz 

oldu. 

• I/O pinlerinin çok olması kullanacağımız ara 

birimlerin sayısını arttırabilmemizi sağladı. 

• Kamera ve ekran desteklerinin bulunması QR kod 

okuma ve kart yönetimi için bizlere gerekli 

özelliklerindendi. 

• Yaşanılan herhangi bir problemde hakkında 

erişilebilir kaynağın çok olması bizim için ayrıca bir 

avantaj oldu. 

• Kullandığımız yazılım dili Python’u desteklemesi 

yazım dilini kolay kıldı. 

• Hazır alınacaktır. 

17 

 

Wifi Modülü ESP8266 Seri Port ESP01 Wireless 

• Kablosuz haberleşmeyi sağlayan bir ara birim kartı. 

• Raspberry Pi anakartına destek olarak kullanmayı 

düşündüğümüz iletişim kartı. 

• Hazır alınacaktır. 

1 

18 

 

Esp8266 2.4Ghz 3 Dbi Wifi Anten Seti Wifi Mesafe Artırıcı 

• Mesafe arttırıcı anten. 

• İletişimde herhangi bir problem yaşamamak adına 

alınmış bir önlem. 

• Hazır alınacaktır. 

2 

19 

 

Kare Load Ağırlık Sensörü 

• Üzerindeki ağırlığı algılayan sensör tipi. 

• “Fazla Yük Algılama” sistemimiz için kullanmayı 

planladığımız sensör.  

• Hazır alınacaktır. 

2 
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20 

 

Mervesan MS-4024-C 40W 24 Vdc Smps Akü Şarj Adaptörü 

• 24V 1.6A (40W) güç ile şarj sağlayabilen adaptör. 

• Akülerimizin şarjının dolumunda kullanacağımız 

adaptörümüz. 

• Hazır alınacaktır. 

1 

21 

 

 

Manyetik Şerit Takip Sensörü 

• Manyetik sensörler ve bu sensörlerden alınan 

verileri okuyup yorumlayacak bir mikro denetleyici 

kart ile kendimiz üretmeyi planladığımız 

sensörümüz. 

• Kendimizin üretme sebebi ise yurt içinde ve yurt 

dışında bulunan modellerinin oldukça maliyetli 

olması ve sistemimize entegre edilmesinde sıkıntı 

yaşanma ihtimaline kaşı önlem almaktır. 

• Hazır alınacaktır. 

1 

22 

 

Raspberry Pi 3 ve 4 Uyumlu Kamera Modülü  

• Kameranın üzerinde bulunduğu kartın boyutları 

25x20mm olup, kamera dahil derinliği 9mm'dir. 

• Hafif ve ufak olması kuracak olduğunuz mini 

bilgisayar sisteminde oldukça işinize yarayacaktır. 

• 5 MP çözünürlüklü kamera üzerinde sabit odaklı bir 

lens bulunmaktadır.  

• 2592 x 1944 piksel statik resim çözünürlüğü sunan 

kamera, video çekimlerinde ise 1080p30, 720p60 ve 

640x480p60/90 çözünürlüğünü desteklemektedir. 

• Kamera modülü Raspberry Pi üzerinde çalışan tüm 

işletim sistemlerini desteklemektedir. 

 

1 

23 

 

4S 40A BMS Koruma Kartı Standart Versiyon 

•     4 Adet seri lityum pil için koruma devresi. 

•     Aşırı şarj koruması  

•     Aşırı deşarj koruması  

•     Kısa devre koruması. 

•     Aşırı akım akma koruması. 

•     14.8V 16.8V luk lityum pil paketleri için uygundur. 

•     Kaliteli ve dayanıklı kart tasarımı. 

•     Ölçüler: 45mm x 55mm x 3.4mm 

 

1 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri. 

4.1.3.1. Gövde Üretimi 

 Aracımızın gövdesini alüminyum sac levhadan imal etmeyi planlamaktayız. 

Levhamıza şekil verme işlemini abkant bükme yöntemi ile gerçekleştirmeyi 

düşünüyoruz, bu sebeple levhamızı abkantta bükümünü yapmak ve kaliteli bir şekil elde 

etmek için ilk şeklini lazer kesim ile vermeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında abkant 

bükme ile yan gövdeyi oluşturmayı, sonrasında ise üst parça ile kaynaklamayı 

düşünüyoruz. Taban kısmını da mika pilastik ile kapak biçiminde oluşturmayı 

planlamaktayız. 

4.1.3.2. Lift Sistemi Üretimi 

Lift sistemimizi iki ana parçadan imal eteceğiz. Birincisi vidalı kriko sistemi, 

diğeri ise yüksek torklu redüktörlü elektrik motoru olmaktadır. Bu iki bileşeni bir araya 

getirip oldukça güçlü bir lift sistemine sahip olacağımız kanaatindeyiz. Bu sistem ile 

yükün ağırlığı bizim için çok önem arz etmemiş olacak ve bizlere üretim maliyeti 

açısından da oldukça tasarruf sağlayacaktır. 

4.1.3.3.  Manyetik Sistem Üretimi 

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çevrim içi yaptığımız araştırmalarda 

Manyetik Şerit Takip Sistemlerinin oldukça pahalı olduğunu gördük ve bu nedenle bu 

sistemi kendimiz imal edip edemeyeceğimizi araştırdık. Vardığımız sonuç bizleri 

oldukça mutlu etti çünkü bu sistemi kendimiz üretebileceğimizi gözlemledik. Bu 

sistemimiz üç ana bileşenden oluşmaktadır; 

 1-Manyetik Algılayıcı Sensörler. 

 2-Sensör verilerini okuyup ana karta iletecek olan mikroişlemci. 

 3-Bu malzemeleri bir araya toplayacağımız PCB tahtası. 

Bu malzemeler ile yapılacak olan mekanizmanın en önemli kısmı sensörlerden 

okunan verilerin en doğru ve anlaşılır biçimde ana karta aktarılmasıdır. Bunun için 

sistemdeki mikroişlemcinin yazılımı oldukça önem arz etmektedir. Bu mikro işlemcide 

“C++” dilini kullanacağız ve bu “C++” dilinden elde edilen bilgiler ana kartın 

anlayacağı biçime dönüştürülüp ana karta aktarılacak ve oradaki ilgili değerlendirmeler 

gerçekleştirilecektir. 
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4.1.4.  Fiziksel Özellikler 

• Aracımız 1000x900x350 mm boyutlarındadır.

 

• 0,36 m3 hacime sahiptir.  

 

• 6 tekerlek.  

• Alüminyum gövde.  

 

• Tahmini 35 kg’dır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 

 Elektronik tasarımımızı yaparken tüm komponentlerin güvenli ve stabil 

çalışabilmesi için voltaj düzenleyici kartlar ile sistemimizi destekledik. İlk 

elektronik tasarımımızda lidar sistemi vardı ve bununla beraber eklemeyi 

unuttuğumuz birkaç sistem mevcut idi. Lidar sistemimizin devre dışı kalması  ve 

birkaç yeni sensör ve komponent eklememizle birlikte elektronik tasarımı 

yeniden dizayn ettik. Bu yeni tasarım ile daha güvenli bir sistem elde etmiş 

olduk. Aşağıda da bir tasarım örneği görmektesiniz. 
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Eklediğimiz sistemlerden birisi de Manyetik Şerit Takip Sistemimiz. Bu 

sistemi kendimiz tasarlayıp üretmeyi planladığımızı daha önce de belirtmiş idik. 

Öncelikle sensör ve mikro işlemcinin yerleştirileceği PCB tahtasını tasarlayacak 

ve daha sonrasında bunu üretimini sağlayacağız. Daha sonrasında bu tahtaya 

malzemeleri yerleştirdikten sonra içerisine yazılımını ekleyecek ve aracımıza 

entegre edeceğiz.  

 

Aracımızda bulunan Ultrasonik sensörleri seçme sebebimiz maliyetinin 

uygun ve kullanılabilirliğinin oldukça yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bu 

sensörler aracın çevresindeki herhangi bir engeli algılamak ve daha güvenli bir 

otonom süsüş gerçekleştirmek için seçildi. 

Aracımızda bulunan motorların kontrolünü sağlamak için de L298N DC 

motor sürücü kartını kullanmayı tercih ettik çünkü bu kart motorlarımız ile 

çalışabilecek en uygun ve düşük maliyetli bir kontrol kartı. 

Bataryalarımızın durumunu kontrol etmek ve şarj ederken daha doğru ve 

güvenilir şarj etmek için BMS akü kontrol kartlarını kullandık. 

İvme ve Gyro sensörünü rampa ve ivmelenme hesaplarını 

gerçekleştirmek için, ESP8266 ve antenini aracımız ile daha iyi iletişim 

sağlamak için kullanacağız. 
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Anakart olarak Raspberry Pi 4 kullanacağız çünkü en uygun kontrol kartı 

olarak bunu seçtik. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan ve hakkında yaşanılan 

probleme en hızlı çözümü bulabileceğimiz kart olduğundan seçilmiş bir 

anakartdır. Seçtiğimiz kamerada anakarta uyumlu olması için seçilmiş bir 

kameradır. 

 

 

{Bu kısımda aracın elektronik tasarım süreçleri anlatılır. Final tasarımın neden 

seçildiği açıklanır. Aracın son tasarımına gelinene kadar yapılmış olan 

tasarımlara ait görsellere (Blok şema, teknik resim, prototip fotoğrafları vb.) yer 

verilir. Kullanılan malzemeler (Sensörler, kameralar, kablolar, anakart, motor 

sürücüler, güç kartları vb. ) hakkında bilgi verilir ve neden seçildiği veya nasıl 

tasarlandığı açıklanır. Malzemelerin özellikleri ve neden seçildiği açıklanır.} 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

  

5.  

 

                   

    

 

Aracımızın haritalama algoritması bir önceki tasarıma göre değişmiş 

bulunmaktadır çünkü haritayı algılayacak olan çevre birimimiz değişmiştir. 

Algoritma çevreyi Manyetik şerit takip sistemi ve Ultrasonik sensörler ile 

algılayıp haritalama algoritması sayesinde oluşturulan sanal harita ile 

herhangi bir sapmaya karşın araç kendi sanal haritası ile yeniden şeridi bulup 

takibine devam edecektir. Bununla beraber engel algılama, uyarı 

sistemlerinin de kontrol ve yönetimi aynı algoritma ile bağlantılı olarak 

geçekleştirilecektir. Bu sayede sistemin kontrolü tek bir merkezden 

gerçekleşecek ve böylece algılama ve yorumlama işlemleri çok daha 

gerçekçi sonuçlar elde edilmesi sağlanacaktır.  

Manyetik şerit takip sistemimizin yazılım dili C++ olacağından 

Anakartımız ile iletişimini sağlamak için algoritmanın anlayabileceği analog 

veriler haline çevirecek ve bu şekilde algoritma ile iletişimde sağlayacaklar. 

Hareket Değerlerini 
Hesapla

Harekete Uygun Rota 
Oluşumu

Hayır

Sensör Veri Alımı

Veri Değerlendirme

Başlangıç Verilerinin Alımı 

Optimal Rota 

Hedefe İlerleme 

Evet 

Yük Alma/Bırakma 

 

Başlangıç noktasına geri dönüş 

Programı Bitir 
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Algoritmamız yük alma bırkma işlemlerini otonom bir şekilde yapacak 

ve sanal haritasından işaretlenen konuma götürüp bırakma işlemini 

tamamını otonom gerçekleştirecektir. Bu otonm sürüş kontrol sistemleri 

yapay zeka ile desteklenecek ve daha doğru birsonuç elde edilmesi 

sağlanacaktır. 

 

5.1.1. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızda kullandığımız yazılım dilimiz Python ‘dur. Bu dili seçme 

sebebimiz oldukça basit, kullanışlı ve erişilebilir kaynağının çok olmasıdır. Bu 

yazılım dili ile oluşturacağımız QR okuma, şerit takip, yük alma/bırakma 

işlemlerini yapay zeka ile destekleyerek daha kullanışlı bir program elde etmeyi 

hedeflemekteyiz.  

Oluşturulan programın arayüzü ise yarışma esnasında bizimle bilgi 

paylaşacak biçimde kodlanacaktır. Aracımızın hangi anda hangi konumda 

olduğunu ve ne işlem yapmakta olduğunu, pil durumu, hızı ve üzerinde 

taşımakta olduğu yük miktarını. Gitmesi gereken rotayı bu arayüzden takip 

edebilmeyi hedefliyoruz. Bu sayede aracımızın fiilen yanında bulunmasak bile 

her anını takip edebileceğimiz bir sistem tasarlamış olacağız. 

 

 

5.2.  Dış Arayüzler 

Aracımızın çevre ile iletişimini sağlayan iki ana sensörü bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Ultrasonik sensör diğeri ise Manyetik şerit takip sistemidir. 

Ultrasonik sensörler aracın etrafındaki engeller hakkında bilgi verirken 

Manyetik şerit takip sistemi de aracımızın rotadan ayrılmadan hedefine 

ilerleyebilmesini sağlamak için şeridi algılar.  

Aracımızın sistem masası ile iletişimini ESP8266 Wi-Fi modülü ile 

sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede anakartın işlem yükünü hafifletmeyi ve 

işlemcinin diğer işlemlere odaklanmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. ESP ile 

anakartımızın iletişimini sağlamak için C++ ile Python dili arasında bir iletişim 

arayüzü oluşturacağız. 

Sistem masasında araç ile ilgili araçın anlık konumu, anlık hızı, hedefe 

varış süresi, batarya durumu, üzerindeki yükün ağırlığı, ve sanal haritası 

görüntülenebilecek ve aracın anlık takibi sağlanabilecektir. 

Aracımız herhangi bir engel, tehlike ya da rampa çıkma inme gibi 

durumları her an sistem masasına iletilecek ve kullanıcılar tarafından 

görüntülenebilecektir. 

Bu arayüzler sayesinde aracımız ile her an iletişimde olacak ve onun 

ilerlemesini takip edebileceğiz. Bu sayede oluşan herhangi bir aksaklık 

durumuna anında müdahale sağlayabileceğiz. 
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6. GÜVENLİK 

 

 

 

 

 

Engel algılama 
sensörleri: 

•Araç, belirlenen istikamette hareket halindeyken rotasına herhangi bir engelleyici faktör çıktığında öncelikle hızını yavaşlatır eğer 
karşılaşılan engel faktörü ortadan kalkmadıysa engele uygun bir mesafede duraklar. Aracımız engeli 15 saniye boyunca sesli 
uyararak bekler ve engelin ortadan kalkmaması durumunda engelin etrafından dolaşarak tekrar rotasına yönelir. Bu sayede engele 
çarpmadan rota takibi sağlanmış olur.(Kullanılan Malzemeler: Ultrasonik Sensör )

Fazla yük 
sensörü: 

•Araç, istenilen yükü almaya başladığında maksimum yük miktarının aşılması durumunda yükü alma görevini iptal eder ve kullanıcıyı
uyarır. (Kullanılan Malzemeler: Ağırlık Sensörü)

Işıklı uyarı 
sistemleri:

•Aracın herhangi bir hareket ve işlem yapma esnasında devreye girer.(Kullanılan Malzemeler: Led aydınlatma ve epoksi kaplama )

Sesli uyarı 
sistemleri:

•Aracın engelle karşılaşması ve yük alıp-bırakma durumlarında çevreyi uyarmak için devreye girer.(Kullanılan Malzemeler: Buzzer)

Manyetik şerit 
takip sistemi:

•Araç için belirlenen rotadan çıkmaması ve diğer unsurlara zarar vermeden işlemini gerçekleştirebilmesi sağlanır.(Kullanılan 
Malzemeler: Manyetik Şerit Algılayıcı Sensör)

Meyil algılama 
sensörü:

•Araç bir meyil algıladığında üzerindeki yükün dengesini sağlamak için hızını azaltarak ivmelenmeyi engeller ve bu sayede yükün 
daha dengeli taşınmasını gerçekleştirir.(Kullanılan Malzemeler: İvme ve Gyro Sensörü)

Kaydırmaz 
kaplama:

•Aracın üzerindeki yükü herhangi bir olumsuz durumda kaymasını önler.(Kullanılan Malzemeler: Kaydırmaz Bant)
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7. TEST 

Aracımıza simülasyon üzerinden hali hazırda bir teste tabi tutmadık ancak bazı mekanik 

parçaların çarpışma testlerini tasarım programları üzerinden gerçekleştirdik ve üretime 

engel olan herhangi bir durum tespit etmedik. 

8. TECRÜBE 

Ön tasarım sürecimizde tasarladığımız lift sistemimizin işlevselliği konusunda 

bazı sıkıntılar yaşadık. Lift sistemimizi 3D programlar ile çizerek test ettik ve yetersiz 

kaldığını fark ettik bunun sonucunda da daha basit ve üretimi kolay bir sisteme geçiş 

yaptık. Bunu yaparken basitliğin daha işlevsel olduğunu anladık.  

 

Lift sistemi, hareketi sağlayan motorlar gibi hesaplama gerektiren konular 

sayesinde okulumuzda öğrendiğimiz bu bilgileri uygulamaya dökme fırsatı elde ettik.  

 

Takım çalışmasını ve planlı çalışmanın önemini bu süreçte oldukça iyi kavradık. 

İleriye dönük oluşturduğumuz iş zamanlamalarına riayet etmenin en az işi yapmak 

kadar mühim olduğunu anladık. Yarışmanın ve takımın aslında iş dünyasının küçük 

ölçekli bir denemesi gibi olduğunu gözlemledik. Çalışma ve eğitim hayatımızda da ekip 

çalışmasına uyumlu olmanın ve verilen göreve riayet etmenin gerekliliğini anladık. 

Araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi doğru kullanmayı bu 

süreçte daha derinlemesine idrak ettik. Oluşturulan her işin hem göze hitap etmesi hem 

de içeriğinin işe yarar ve düzgün olmasının ne kadar çok önem arz ettiğini çok iyi 

anladığımız bir süreç oldu bizim için. 

Ön tasarım sürecimizde belirlediğimiz yön bulma asistanı olarak görev yapacak 

olan “Lidar Sistemi” ni yarışmayı düzenleyen firma ile yaptığımız toplantı sonrası 

yarışma alanında işlevsiz kalacağını öğrenince acil bir şekilde ortam algılama 

asistanımızı değiştirdik ve bunu manyetik şerit takip sistemine geçiş yaptık. Ancak 

burada da bizi bir sorun beklemekteydi ki bu sorun da tedarik ve maliyet sıkıntısı idi. 

Manyetik şerit takip sensörünü araştırdığımız esnalarda karşılaştığımız yetersiz bilgi, 

ulaşılabilirlik problemi ve çok pahalı oluşu bizi bu sistemi kendimiz üretmeye itti. Bu 

sistemi kendimiz üreterek hem daha ucuz hem de istediğimiz şekilde kontrolünü 

sağlayabilecek biçimde üretebileceğiz. 
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9. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

 

 PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ 

İLK TASARIM 16 Mart 2021 

SANAL ORTAMDA ÖN 

TASARIM 

20 Mart 2021 

NİHAİ TASARIM 20 Nisan 2021 

İLK ÜRETİM 20 Ağustos 2021 

PROTOTİP MEKANİK TEST 22 Ağustos 2021 

YAZILIMSAL TESTLER 25 Ağustos 2021 

DONANIMLARI TAKILMIŞ 

ARAÇ TESTİ 

5 Eylül 2021 

TAM HAZIR ARAÇ TESTİ 10 Eylül 2021 

YARIŞMAYA HAZIR ARAÇ 15 Eylül 2021 

 

 

 

 

Yaptığımız çalışmalar ve gerekli malzemelerin incelenmesi sonucu bu aracın bize 5000 
TL gibi bir tutara mâl olacağını hesapladık. Ön tasarım raporumuzda bu miktar daha 

azdı ancak final raporumuzu hazırlarken bazı değişiklikler yapmamız gerektiğine karar 

verdik bu da bize bir miktar maliyet artışına sebebiyet verdi. 

 

Risk planımızı oluştururken olası bütün durumları gözden geçirdik. Herhangi bir 

malzememizde teminat sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bu raporu hazırlarken 

yaptığımız araştırmalar sonucu olası teminat sıkıntısı durumlarında parçalarımızın 

alternatiflerini de öğrenmiş olduk. Ekibimizin ziyadesiyle dinamik ve atılgan olması 

hasebiyle olası bütün durumlara karşı bir çözüm önerisi getirebileceğimize inanıyoruz. 

Aracımızda meydana gelebilecek olası arıza durumlarında hızlıca arızayı gidermek, 

giderilmesi mümkün değilse arızalı kısma alternatif bir yol oluşturmak planlarımız 

arasında. Aracımızı ileriki versiyonlarında çok daha gelişmiş güvenlik önlemleri ve 

algılama sistemleri ile donatmayı planlıyoruz.  Fiyat olarak piyasada bulunabilecek en 

uygun ve en işlevsel ürünleri tercih etmeye gayret ettik. Bu da aracın seri üretime 

geçmesi halinde müşterilere en uygun imkanlarla ulaştırılması anlamına gelir. Bu 

sayede teknolojik imkanlara başta ülkemiz insanları ve sanayileri olma üzere tüm 

insanlığın rahatça ulaşabilmesini hedefledik. 
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10. ÖZGÜNLÜK 

 

 

Tasarım
• Kendine özgü, göze hoş görünen 

kavisli ve kompakt bir tasarım 
yapısına sahiptir.

Lift 
Sistemi

• Tasarımını yaptığımız, üretimini 
de kendimiz yapmayı 
planladığımız, göze hoş görünen 
tasarımı, karmaşık olmayan 
kendine özgü yapısı ile alandan 
tasarrufu ve kullanışlı yapısı 
sayesinde daha rahat yük alma-
bırakma işlemini gerçekleştirir.

Aydınlatma 
Sistemi

• Çevresini daha aydınlık hale 
getirerek güvenli ve görünür bir 
taşıma işlemi gerçekleştirir.

Güvenlik 
Önlemleri

• Bize özgün birçok güvenlik 
sistemini aracımızda kullanarak 
aracımızda daha güvenli ve 
sağlıklı bir taşıma işlemi 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yazılım ve 
Algoritma

• Python yazılım dilini kullanarak 
oluşturacağımız ve aracımızın 
ruhu mahiyetindeki algoritma 
ve yazılımı genel anlamda bize 
aittir.

Manyetik 
Şerit 

Algılama 
Sensörü

• Ülkemizde bulunmaması ve 
yurt dışı kaynaklarında 
maliyetinin çok yüksek olması 
sebebiyle tasarım , üretim ve 
yazılımını kendimizin 
gerçekleştrimeyi planladığımız 
bir sensördür. 
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11. YERLİLİK 

Aracımızın gövde tasarımı, mekanik tasarımı, lift sistem tasarımı, manyetik şerit takip 

sitemlerinin araştırma, geliştirme, tasarım, üretim ve yazılım kısımlarının tamamı 

BAGATUR takımı mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Aracımızın gövde 

tasarımı yerli olduğu gibi üretimini de ülkemizin güzide sanayilerinde gerçekleştirmeyi 

istemekteyiz. Lift sistemimizin araştırma, geliştirme ve tasarımı tarafımızca yapılmıştır. 

Lift sistemimizin bize özgü ve eşsiz olmasıyla beraber üretimini de kendimiz yapmayı 

hedefliyoruz. Manyetik şerit takip sistemini elektronik malzemeleri haricinde devre 

tasarım, çizim, yazılım ve üretimi bize aittir. Bununla manyetik şerit takip sisteminin 

maliyetini azaltmayı ve yerlilik oranımızı arttırmayı hedefledik. 
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7933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=8dc674c1-9102-4444-8873-

04304e4deb1e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-

url:1007.13338.177933.0,pvid:8dc674c1-9102-4444-8873-
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04304e4deb1e,tpp_buckets:668%230%23131923%2399_668%23888%233325%237_333

8%230%23177933%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238107%231934

_668%232717%237567%23990_668%231000022185%231000066058%230_668%23342

2%2315392%23668 

https://www.dfrobot.com/product-1125.html 

https://teknofest.org/pdfler/robotaksi_binek_otonom_arac_yarısması_Ko_drive_takım_

raporu.pdf 

https://industrial.omron.com.tr/tr/misc/dm/otonom-mobil-

robotlar?utm_source=homepage&utm_medium=billboard&utm_campaign=SEA_mobil

e-robots_EMEA 

https://www.instructables.com/howto/autonomous+robot+with+lidar/ 

https://www.instructables.com/Using-Raspberry-Pi-4-With-Ubuntu-Ros-Rplidar-Ardui/ 

https://www.instructables.com/Roomblock-a-Platform-for-Learning-ROS-Navigation-

W/ 

https://www.instructables.com/ROSbot-Autonomous-Robot-With-LiDAR/ 

https://urun.n11.com/diger/3-9v-dc-77-rpm-reduktorlu-motor-

P380155361?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLVBvrHFWIyq0

GRoZJJ2b745dqDWjnBwQk5thPto028VAf3C8enf9ChoCifAQAvD_BwE 

https://www.f1depo.com/12V-50-Rpm-60mm-Reduktorlu-DC-Tork-Motoru,PR-

1608.html?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLdMewGrb59WJeF14WptrX18xtx2j

wKBTXMLMnnWu1ACFvy4HS9_2dBoCDm4QAvD_BwE 

file:///C:/Users/Salih%20Ensar%20Simsek/Downloads/Documents/Endustriyel_Robotik

_Kol_.pdf 
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