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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

        

       Bu proje; Arduino Mikrodenetleyici kart, Servo Motor ve RFID kart ile kontrol edilen “Yardım 

Bankası” kutusunun, MIT APP Inventör üzerinden geliştirilmiş olan yazılım ile konum bilgisi ve 

yol tarifi alınabilen, mobil uygulama sayesinde de insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiş 

bir yardım projesidir.  

       Yapay Zekâ destekli bu proje ile uygun olmayan nesnelerin kutu içerisine bırakılması 

engellenmiş ve makine öğrenimi platformu olan Teachable Machine ile nesne tanıma ve yorumlama 

işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

       Özellikle Covid 19 salgını ile yoksulluğun tüm dünyada arttığı ve beraberinde yardıma ihtiyacı 

olan kişilerin sayısında da artış olduğu bilinmektedir. Yaşanan bu küresel salgın, insanlığın ve insan 

olmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sebep ile yardım projelerinin sayısını arttırmak 

önem taşımaktadır. Bu tip projeler sadece salgın ya da hastalıklarda değil deprem gibi doğal afet 

durumlarında da kişilerin temel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermelidir. Benzer projelere 

bakıldığında sadece ekmek, fatura, gıda yardımı gibi yardımların yapıldığı görülmektedir ancak bu 

yardımların hızla teknoloji değişiminden geçen dünyamızda yeniden yorumlanması ve doğru alt 

yapı ile desteklenmesi kaçınılmazdır.  

 

        Proje, akış şemasının hazırlanması, “Yardım Bankası” kutusunun tasarımı ve yapımı, Arduino 

Ide kod yazımı, MIT APP İnventör ile konum tespiti ve Yapay Zekâ ile nesne tanıma 

basamaklarından oluşmaktadır. İlgili paylaşımi Fotoğraf 1. ile belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar, 

istenilen hedeflere ulaşıldığını göstermekte olup, alanında yenilikçi ve özgün bir yazılım projesi 

olma özelliği taşımaktadır.  

 

 
                      Fotoğraf 1. Yapay Zeka Tanıma Penceri                 Fotoğraf 2. Yardım Bankası 

 

2. Problem/Sorun: 

      Covid 19 salgını ile insanların eve kapandığı bu süreç, beraberinde global bir işsizlik krizine de 

yol açmıştır. Bu bağlamda; ulusal şirketlerin ve çok uluslu şirketlerin, bahsedilen krizlerden 

kurtulabilmek için işçi çıkarma ve az istihdamda bulunma gibi politikaları küresel düzlemde ve 

krizin ortaya çıktığı piyasada işsizliği tetiklemiştir (Yılmaz ve Çetin, 2007). Dünya ekonomisi salgın 

sebebiyle işsizliği önlemek için bazı yardım paketleri ya da yeni politik çalışmalar yürütmüş olsa da            
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Türkiye’nin de içinde bulunduğu farklı dalga isimleriyle yeniden kendini gösteren covid, ekonomik 

koşulları kötüleştirmesi sebebiyle yoksulluk seviyesini de arttırmıştır. Son açıklanan Türkiye 

İstatislik Kurumu(Tüik) verilerine göre covid salgını ile birlikte, son bir yılda işsizlerin sayısı 843 

bin artarak toplam işsiz sayısı 10.7 milyona ulaşmıştır (“Gerçek işsiz sayısı 10.7 milyona 

ulaştı,2021). Bu durum Türkiye’de ki yoksul sayısının artmasına da sebep olmuştur. Artan yoksulluk 

sınırı ve işsiz sayısı beraberinde ekonomik baskı altında olan devletleri yeni çözüm arayışları 

bulmaya itmiştir.  

        T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazırlamış olduğu ekonomik paketler ve 

yardım kampanyalarını duyurmuş olup birçok farklı belediye ise yeni yardımlaşma kampanyaları 

sunarak insanlara hizmet etmeyi amaçlamıştır. Maddi durumu yeterli olan ile yoksulluk sınırında 

yaşayan insanlar aynı hastalığa yakalanmış, aynı virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İnsan 

olmanın öneminin anlaşıldığı bu zorlu günler, kişilerde empati kurma duygusunun gelişmesine de 

vesile olmuştur. 

3. Çözüm  

      Değişen ve dijitalleşen dünyada, teknolojik alt yapılar ve yazılımlar ile kişilere yardım hizmetleri 

sunulmaya, insani değerlerimizi korumaya devam edilmelidir hipotezinden yola çıkan bu proje, 

geliştirilen kutu ile bazı temel ihtiyaçları kişilerin kutu içine bırakmasına olanak sağlamıştır. RFID 

kart ile yoksulluk sınırında olan ya da yardıma ihtiyacı olan kişilerin belirlenmesini sağlanarak, kutu 

içerisinden gerekli olan ihtiyacını temin etmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra şehirde belirli yerlere 

bırakılan “Yardım Bankası” kutularının MIT APP İnventör ile mobil uygulama üzerinden konum 

tespiti yapılabilmiş, kutunun nerede olduğu ve yol tarifi verebilmesi sağlanmıştır.  

Temel ihtiyaçların (konserve, yiyecek, ayakkabı, kıyafet vb…) kutu içerisine bırakılmasını 

hedefleyen bu proje, Yapay Zekâ ile desteklenmiş olup farklı bir ürün bırakılmak istendiğinde ise 

sesli uyarı vermesi sağlanmıştır.  

 

          Literatür araştırması yapıldığında teknolojik alt yapı olarak bu proje ile benzer bir çalışma 

olmadığı, sadece askıda kitap, ekmek ya da fatura gibi yardım çalışmalarının yapıldığı ve şehir içi 

trafiği de azaltmayı amaçlayan Martı projesi bulunmaktadır(“Martı Şehrine Geldi, 2019). Ana alanı 

Yazılım, tematik alanı Yapay Zekâ olan bu proje, Arduino mikroişlemci kart, MIT APP Inventör ve 

Yapay Zekâ ile desteklenmiş olup alanında özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir bir proje olmayı 

hedeflemiştir.  

4. Yöntem 

      Projenin yapımı beş aşamadan oluşmaktadır. İlki projenin akış diagramının oluşturulması, 

ikincisi Arduino Microişlemci kart ile sensörlerin bağlantısı, üçüncüsü Yardım Bankası kutusunun 

tasarımı ve montajı, dördüncüsü MIT APP Inventör ile konum belirleme çalışması, beşincisi ise 

Yapay Zekâ entegresidir. 

Akış Diagramı:           

Projenin akış diagramı çizimi için ücretsiz olan ve Google alt yapısı ile çalışan draw.io programı 

kullanılmıştır(Diagram.drawio”). Bu program ile hazırlanan diagramlar, istenilen formatta 

bilgisayara indirilebilir ve bulut dosyaları üzerinde de korunabilmektedir.  

 

 
                                                          Şekil 1. Akış Diagramı 
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Bilgisayar programlama öğretiminde söz konusu olan en önemli tecrübe, hiç kuşkusuz ki algoritma 

ve akış şeması kavramlarının öğrenilmesi süreci olmaktadır (Köse, U. ve Tüfekçi, A. (2015). 

Mühendislik ve Teknolojik Tasarım projelerinde, prototip aşamasından önce yazılım basamaklarının 

oluşturulmuş olması, doğru bir prototip tasarımında önem taşımaktadır. Bu sebep ile projenin bu 

aşamasında kaç servo motor kullanılması gerektiği, hangi aşamada hangi kapağın açılması gibi 

konular Şekil.1 deki akış diagramı doğrultusunda oluşturulmuştur. yapay zekânın eğitimine 

girmeden verimliliği ve doğruluğu sağlamak amacıyla sadece yapay zekâ testi için kullanılmıştır. 

 

Arduino Microİşlemci Kart: 

   

         Arduino, açık kaynaklı bir mikrodenetleyici karttır. ATmega firması tarafından geliştirilmiş 

olan bu kartlar, üzerlerinde digital ve analog pinleri ile sensörlerden gelen bilgileri okumaktadırlar 

(“Arduino Uno Nedir? Özellikleri ve Projeleri “,2018). Geliştirilmiş olan projeler doğrultusunda 

farklı Arduino kartları seçilebilmektedir. 

 

        Bunun yanı sıra, yazılım geliştirme platformu olan Arduino Ide ile birlikte C ve C++ dilleri 

tabanlı yazılım yapılabilmekte, farklı platformlarla entegre olarak sürükle bırak kodlama mantığı ile 

de çalışabilmektedir. 

 

        Proje de kullanılan Arduino kartı, Görsel 1. de de gösterildiği üzere Arduino Mega olarak 

belirlenmiştir. Bunun sebebi projede kullanılan sensörler doğrultusunda gerekli olan pin sayısı 

gereksinimini Arduino Mega kartın karşılamasıdır. 

 

 
 

Servo Motor:  

 

       Arduino projelerinde çok sık kullanılan bir motor çeşidi olan Servo Motor genellikle 0 ile 180 

derece arasında dönebilmektedir. Ancak bunun yanı sıra 360 derecede dönen daha güçlü motorlar 

bulunmaktadır 
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           Servo Motorların üç renkte farklı kablosu bulunmaktadır. Bunlardan kırmızı olan 5V, 

kahverengi renkteki kablo GND, turuncu renkteki kablo ise pwm kablosudur(“Arduino ile Servo 

motor kullanımı” ,2020). Görsel 2. de de görüldüğü üzere bu farklı üç kablo, jumper kablolar 

sayesinde Arduino Uno üzerinde bulunan pinlere takılmaktadır. Ancak pwm kabloları, dijital sinyal 

kabloları olup bunlar dijital pinlerden pwm olan yerlere takılmalıdır.  

           Projede dört adet servo motor kullanılmış olup, her bir servo motorun Yardım Bankası projesi 

üzerinde bulunan farklı kapakları açmak ile ilgili görevleri bulunmaktadır. 

 

RFID Kart:  

        Sıklıkla kapı kilitleri açma ya da belirli bir yerde bilgi okuma amacıyla kullanılsa da kullanım 

yönü çok geniş olan bu kartlar, RC522 modulü ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bunun yanı 

sıra bu kartları kullanırken MFRC522 kütüphanesinin yüklenmesi gerekmektedir. 

 

 
 

 

Proje de kullanılan kart, Görsel 3. de görüldüğü üzere sacece beyaz okuma kartı ve RC522 modülüdür.  

 

 
 

Görsel 4. RC522 Modül Bağlantısı 

 

 

 

 

         Yardım Bankası projesi için yapılan Arduino Mega ile RC522 modül bağlantısı Görsel 4. de 

yer almaktadır. Bu görsel, Fritzing programı üzerinden yapılmıştır (“Fritzing, 2021). 

         Fritzing, ücretsiz olan ve elektronik devre bağlantılarını yaparak çizim şeklinde 

gösterebildiğimiz bir programıdır. 
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Yardım Bankası Kutusunun Teknolojik Tasarımı: 
 

 

 
 

         Yardım Bankası projesi için tasarlanmış olan kutunun derinliği 29 cm, kutunun boyu 55 cm, 

en ölçümü ise yine 55 cm’dir. Görsel 4.a da görüldüğü üzere kutunun yan tasarımında mukavva 

kullanılmıştır. Kutunun arka taraf tasarımı için kullanılan mukavva, Görsel 4.b de görüldüğü üzere 

karbon fiber kaplamadır. Yardım Bankası kutusunun içinde bulunan malzemelerinde görünmesi 

sağlanarak Görsel 4.c de paylaşıldığı üzere şeffaf pleksi malzeme kullanılmış olup, insanlara yardım 

etmek isteyen kişilerin gerekli ürünleri kutunun iç haznesine bırakmasını sağlayan delikler 

açılmıştır. 

 

MIT APP İnventör:  

 

         Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen ve sürükle bırak kodlama 

temeliyle blok kodlama yapabilmeyi sağlayan mobil uygulama geliştirme platformudur(“App 

Inventor, 2021). Açık kod kaynaklı olması, yapılan uygulamaları android platformlarda 

kullanılabilir hale getiriyor olması bu platformun etkin kullanım sebebi olmuştur.  

         MIT APP Inventör platformunun ücretsiz olması, tablet, telefon ve bilgisayar aracılığı ile 

uygulama geliştirmeye açık olması, kullanıcılar tarafından seçim sebebi olmaktadır. Görüntüsü 1’de 

yeni oluşturulan bir mit app projesinin görseli yer almaktadır. 
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App Inventor ile geliştirilen uygulamaların kullanımını sağlamak için üç farklı yol sunulmaktadır.  

AI Companion: Kendi içerisinde otomatik olarak QR kod üretir. Android telefona yüklenen MIT 

APP Inventor 2 uygulaması ile oluşturulan QR kod okutulur ve uygulamanın cep telefonu üzerinden 

eş zamanlı çalışması sağlanır. İlgili görsel, Ekran Görüntüsü 2’de verilmiştir. 

 

 
 

Emulator: AIStarter adında bilgisayar için oluşturulmuş arayüz programıdır. Android işletim sistemi 

ile çalıştığını göstermekte ve anlık uygulama gelişimi emulator ile takip edilebilmektedir.  

USB: Kablo ile android işletim sistemine sahip bir telefona bağlanarak, projenin akıllı cihaz 

üzerinden görünmesini sağlamaktadır. Projede, gerekli yazılım aşamalarından sonra oluşan ilgili 

görüntü Fotoğraf 2. de paylaşılmıştır. 

 
                                  Fotoğraf 2. Projede “Yardım Bankası” Konum Tespiti 
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Teachable Machine ve Mblock ile Yapay Zekâ: 

 

         Veriler üzerinde tahminler yapan bir algoritma ile çalışarak kendisine sunulan verileri öğrenen, 

bu doğrultuda giriş verilerinden tahminler ve kararlar gerçekleştiren modellere makine öğrenimi 

denmektedir(“Makine Öğrenmesi Nedir?”,2021).  

         Yapay Zekânın ise birçok tanımı bulunmakla birlikte en yaygın ifade edilme şekli, insan 

beynini taklit eden yazımlar ya da zeki bilgisayarlar olarak yapılmaktadır.  

         Projenin “Yardım Bankası” prototipinin içerisine farklı ya da yabancı nesneler atıldığında, 

nesne tanıması yapabilecek ve ayırt ederek uyarı verebilecek sistem, makine öğrenimi algoritması 

ile Google tabanlı çalışan “Teachable Machine” platformu üzerinden desteklenmiştir (“Teachable 

Machine”, 2021).  
 

 
 

Bu platform, birçok yazılım dili ile entegreli bir şekilde çalışma olanağı sunarak Arduino ve MBlock 

gibi platformlarla da uyumlu çalışmaktadır. Ekran Görüntüsü 3.de nesne tanıma modelinin nasıl 

çalıştığı gösterilmiştir. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Literatür araştırması yapıldığında teknolojik alt yapı olarak bu proje ile benzer bir çalışma 

olmadığı, sadece askıda kitap, ekmek ya da fatura gibi yardım çalışmalarının yapıldığı ve şehir içi 

trafiği de azaltmayı amaçlayan Martı projesi bulunmaktadır(“Martı Şehrine Geldi, 2019). Ana alanı 

Bu proje, Arduino mikroişlemci kart, MIT APP Inventör ve Yapay Zekâ ile desteklenmiş olup 

alanında özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir bir proje olmayı hedeflemiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

      Şehir merkezleri ve yerleşim yerlerinde istenilen her noktaya bırakılabilen ve takibi yapılabilen 

bu proje, belediyeler ile işbirliği yapılarak birçok alana bırakılabilir. Özellikle deprem gibi doğal 

afetler sebebiyle anlık yardım edilemeyen noktalarda hayati önem taşıyacağı düşünülmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

.                                                       

Tablo 1. Proje iş zaman çizelgesi 

 

Proje iş ve zaman planlaması Tablo 1. de paylaşılmıştır. 

 

 
Tablo 2. Maliyet Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Proje fikrinin hedef kitlesi insandır. İnsanlara yardımı amaçlayan her kuruluş, her birey, 

istenildiği taktirde belediyeler ve valilik ile yardımı kolaylaştırmak, direk insandan insana yardım 

etmeyi sağlamak, doğal afetler gibi koşulların yanı sıra süre kaybı olmadan kişilerin yardım 

ihtiyaçlarını gidermek temel fikirdir. 

 

9. Riskler 

      “Yardım Bankası” kutusunun, yaşamış olduğumuz yerlerde sabit bir alan üzerinde taşınmaz 

olması önem arz etmektedir. Bu sebep ile kutunun direklere ya da farklı yerlere monte edilmiş olması 

güvenlik sorununu da ortadan kaldıracaktır.  
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       Tanımlanmış olan RFID kartların kullanımı, belediyeler ya da Aile ve Çalışma Bakanlığı 

tarafından denetlenerek, doğru kişilere hizmet vermesi sağlanmalıdır. Bu da kişilere özel tanınan 

RFID kartlar ile yapılmalıdır. Projenin ilerleyen aşamalarında bir web ekranı yapılarak, RFID tanıma 

girişleri ya da veri tabanı hizmeti ile kişilerin kayıtları gerçekleştirilebilir.  

       Yapay Zekâ ile desteklenmiş bu proje için daha fazla veri daha doğru sonuç demek olacaktır. 

Bu sebep ile kutu üzerine açılmış dört göz yerine daha fazla eşya bırakma alanı istenildiği durumda 

yapay zekâya yeni nesnelerin de tanıtılması gerekmektedir.  

      Projede yapay zekâ için Mblock üzerinden Teachable Machine kullanılmıştır. Ancak sadece 

Teachable Machine kullanılarak android tabanlı bir sistem de geliştirilebilir. Ya da java kodları 

kullanılarak farklı bir web sayfası üzerinden kullanım sağlanabilir. Arduino yerine farklı ve yerli 

microdenetleyici kartların kullanımı sağlanabilir. Bu durumların tamamı yine projenin sürdürülebilir 

yanlarını göstermektedir. 
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