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1. RAPOR ÖZETİ  

Takımımızın alt yapısı, 2022 yılında yapılacak yarışmalar için 2021 yılı Eylül ayından 

itibaren kurulmuş olup okulumuz Robotik ve Kodlama Sınıfında çalışmalarına başlamıştır. 

2022 Yılı Ocak ayında Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Sanayide Dijital 

Teknolojiler Yarışması kategorisinde proje hazırlamak üzere takım oluşturmuştur.  

Oluşturulan takım üyelerine yetenekleri doğrultusunda kodlama eğitimleri verilerek,  

yarışma sırasında kullanılacak robotumuz, yarışma şartnamesine uygun olarak verilen görevleri 

yerine getirerek, otonom çizgi takibi yapan, yükü kendi başına alabilen ve önüne gelen engelleri 

algılayarak, buna uygun  hareket eden bir otonom  robot sistemi ve bileşenlerin uyumu 

içeresinde çalışan bir tasarıma sahip olarak hazırlanmaya başlanmıştır.  

Amacımız robotumuzu, özellikleri bakımından gerçek hayatta kullanılabilir  hâle getirmek, 

ülkemizde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve makine gücünü etkin kullanarak ülkemiz 

ekonomisine katkıda bulunmak için tasarlamaktır. 

Öncelikle yarışma şartnamesine göre parkurda en hızlı, ergonomik, ekonomik bir robot 

tasarımı için eskiz çizimleri ve kullanılacak elektronik kartlar, manyetik sensörler ve diğer 

bileşenlerin analizleri yapılıp, temini aşamasına geçildi. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra 

robotun mekanik tasarımında avantajlar sağlayabilecek durumlar değerlendirildi.  

Buna göre robotun yükü otonom olarak kaldıracağı motorlar ve sistem tasarımı,kontrol 

kartı, uzaktan kumanda kontrol kartı, lift ünitesi tasarımı, kızılötesi mesafe sensörü seçimi ile 

ilgili malzeme araştırması yapıldı.  

Robotun hareketlerini ve yük kaldırma kuvvetini karşılayan motorlar, mekanik aksamlarda 

kullanılan sigma profiller, tekerlekler ,ve rulmanları almak için  yerli firmalar tercih edildi.  

Elektronik bileşenler, robotun güç ünitesi olan aküler, şalterler, acil stop butonları yerli 

üretim yapan firmalardan alındı. Robotun parkuru tamamamlayabilecek, sistem tasarımının 

ekibimiz tarafından yapılması öncelikli kriterimiz oldu.  

Otonom robotumuz bu donanım ve yazılım mimarisi ile parkur görevlerini yerine 

getirebilecek şekilde tasarlandı. Yarışma takviminde belirlenen süre içinde bitirilmesi için ekip 

içi görev dağılımı yapıldı. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Erdoğan GÜREL: Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ nde (BTR) Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2018 yılında okulumuzda kurulan Robotik ve Kodlama 

Sınıfı’ nda öğrencilerimize robotik ve kodlama adı altında Phyton, Arduino Ide, Scratch, 

MBlock, 3D Tasarım ve 3D Yazıcı Kullanımı eğitimi vermekteyim.  

Burak DEMİREL: Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Solidworks üzerinden 3D 

tasarımlar yapıyorum. Mekatronik alanına ilgiliyim. Ses, ışık ve görüntü sistemleri ile 

uğraşıyorum. Aynı zamanda enstruman çalıyorum. Takım Kaptanıyım, 

Abdullah PAŞAOĞLU: Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Robotik tasarımlar ile 

uğraşıyorum. Mekanik tasarım ekibindeyim. 

Yusuf DEMİR: Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Bilgisayar yazılımları ile ilgili 

araştırmalar yapıp bu konuda kendimi geliştirmek amacıyla okulumuzda açılan bu eğitime 

katıldım. Takımda yazılım ekibinde görev yapmaktayım. 

Yusuf CANBULAT: Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Teknoloji ve tasarıma 

olan ilgim oldukça fazla, elektronik kartlar ve 3D tasarımlar ile ilgileniyorum. Takımda tasarım 

ekibindeyim. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

                     
               Erdoğan GÜREL 

              Danışman Öğretmen 

 

 
Burak DEMİREL 

Takım Kaptanı 

 

 
Yusuf DEMİR 

Yazılım/Mekanik İnşa 

 
Yusuf CANBULAT 

Elektronik Tasarım 

 
Abdullah PAŞAOĞLU 

Mekanik Tasarım 
 

Şekil 1- Takım Organizasyon Şeması Ve Takım Üyelerinin Görev Tanımları 

 

Tablo -1 Bu ana fonksiyonel modüller için bir ekip lideri ve birden fazla takım üyesi atanmıştır. 

Takım üyelerinin iş atamaları, kendilerinin tecrübeleri, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Organizasyon Şemasında takım üyelerimizin çalışma organizasyonu 

gösterilmektedir. 

Ekip Adı İş Tanımı 

Yazılım Ekibi Robotta kullanılan sensörlerden gelen bilgiyi 

işleyecek ve motorlara gerekli yönlendirmeyi 

yapacak mikro denetleyiciyi 

programlamak.(Arduino, Raspberry Pi 3 B+) 

Mekanik Tasarım Ekibi Taşıma Robotunun Çizgi Takibi yapabilecek ve 

en az 50 Kg ağırlığı kaldırabilecek ergonomiye 

sahip hareketli aksamlarının tasarımını yapmak. 

Elektronik Tasarım Ekibi Robotla uzaktan haberleşmeyi sağlamak, robot 

üzerinde kullanılacak uygun motor ve sensörlerin 

tespitini yapmak ve bunlara uygun veri akışını 

tasarlamak. 

Mekanik İnşaa Ekibi Tasarıma uygun olarak parçaların üretimi, 

tedariki ve montajını yapmak. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporumuz 83,5 puan alarak değerlendirmeden geçmiştir. Değerlendirmede 

verilen puanlardaki kesintileren nereden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yer 

almadığından dolayı kesinti yapılan alanlarla ilgili detaylı çalışma yapılamamıştır. Ancak 

planlamış olduğumuz ilk tasarıma göre bazı ekleme ve çıkarmalar yapmış bulunmaktayız. 

Öncelikle bu yarışmaya ilk defa katılacak olmamızdan dolayı malzeme noktasında elimizi 

güçlü tutabilmek adına yaklaşık # 30.000 TL # olan  malzeme maliyetimizi #15.355TL# ye  

kadar düşürmüş bulunmaktayız. İhtiyacımız olan malzemeleri azami düzeyde belirleyip 

kendimize yarışmanın şartnamesinde yer alan gereklilikleri tamamlayacak bir robot tasarlamış 

bulunmaktayız.  

Proje Özeti kısmında görülen eksikliğin giderilmesi amacıyla, proje detay raporunda ön tasarım 

raporuna göre daha detaylı açıklama yapılmıştır. 

Ön tasarım raporunda güvenlik kısmında belirtmediğimiz, akülerin dışarıdan alabileceği 

darbelere karşı koruma amacıyla muhafaza altına alınması detay raporuna eklendi. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

      Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı Autodesk İnventor programı ile 

oluşturulmuş olup detaylı görünüm ve blok şema aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 2- Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 1 
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Şekil 3 - Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 2 

 

 
Şekil 4- Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 3 

 

 
 

 

Şekil 5- Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 4 
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Şekil 6- Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 5 

 

 

 
Şekil 7- Robotumuzun üç boyutlu katı model tasarımı 6 

 

 
Şekil 8- Robotumuzun üç boyutlu şase tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Robotumuzun mekanik tasarımına ait şablon ve şimdiye kadar yapılan 

çalışmaları belirten görseller aşağıda paylaşılmıştır. 

Tablo 2- Mekanik Tasarım Süreci 

Sıra No Tasarım Aşamaları Açıklama 

1) Şase Robotun şasesi alüminyum sigma profiller 

kullanılarak hem hafif hem de sağlam bir  

yapı oluşturularak kurulacaktır. Sonrasında 

da güvenlikli ve estetik bir yapı 

oluşturabilmek adına uygun fiyatından 

dolayı tercih edilmiş olan alüminyum 

kompozit paneller ile kapatılacaktır. 

2) Hareket Sistemleri Robotumuz 2 hareketli ve 4 sabit teker ile 

hareket edecektir. Önde ve arkada bulunan 4 

teker ana taşıyıcı olarak görev yapacak olup 

2 tekere bağlı redüktörlü dc motorlar ile 

motorlara yük bindirmeden hareket 

sağlanmış olacaktır. 

3) Yük Kaldırma (Lift) Sistemi Yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan ve 

minimum 25 kg yükü kaldırabilecek bir 

tasarım belirlemiştir. Lazerde kesilmiş sac 

parçalar ile makas sistemi oluşturup yaklaşık 

20cm mesafede yükü kaldırıp 

indirebilecektir. 

4) Güç Haznesi Robotumuzun güç haznesi şasenin içerisinde 

yer alacak olup güvenlik amacıyla diğer 

elektronik bileşenlerden ayrılmak üzere 

muhafazaya alınacaktır. Ayrıca kolay 

sökülüp takılabilmesi için raylı bir muhafaza 

kutusu da olacaktır. 

5) Elektronik Ekipmanlar Robotumuzun elektronik kontrolcüleri 

şasemizin içerisinde yer alacaktır. Sensörler 

3d yazıcıda üretilmiş aparatlar ile 

robotumuzun gerekli kısımlarına monte 

edilecektir. 
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Şekil 9- Mekanik tasarıma ait bileşenler 1 
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Şekil 10- Mekanik tasarıma ait bileşenler 2 

 

 

 

 

 

Şekil 11- Mekanik tasarıma ait bileşenler 3 
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Şekil 12- Mekanik tasarıma ait bileşenler 4 
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4.2.2. Malzemeler  

 

Robotumuzun üretiminde kullanılması planlanan malzeme listesi ve özellikleri, 

aynı zamanda ne amaç ile kullanılacağı bilgisi aşağıda ki tabloda detaylıca 

anlatılmıştır. 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Ad

et 

Özellikleri Kullanım Amacı 

1) Raspberry Pi 3 B+ 1 Arm işlemcili, 

python dili ile 

programlanabilir 

kontrolcü 

Robotumuzun ROS (robot işletim 

sistemi) platformundan yararlanılarak 

hazırlanmış olan ana yazılımını 

çalıştıracak olan kontrolcü 

karttır.Sensörlerden aldığı verileri işleyip 

robota nasıl davranması gerektiği 

bilgisini iletecektir. 

2) Arduino Mega 

2560 

1 Atmega 2560 

tabanlı,54 dijital 

giriş çıkışa sahip 

(15 i PWM 

olarak 

kullanılabilir) 

kontrolcü 

Robotumuzda kullanacağımız DC 

motorlara verilecek komutları gecikme 

yaşanmadan en hızlı şekilde iletebilecek 

uygun fiyatlı bir kart olduğu için 

seçilmiştir.Ana kontrolcümüz Raspberry 

pi den aldığı komutları motorlara iletmek 

için köprü olarak kullanılacaktır. 

3) 12V 300 RPM 

motor 

2 12V 300 RPM, 

24mm motor 

çapı, 6mm şaft 

çapı, L tipi 

Robotumuza tüm hareketi sağlayacak 

olan motorlardır. İhtiyacımız olan hız ve 

torku sağlaması amacıyla tercih 

edilmiştir.L şeklinde bağlantıya sahip 

olmasından dolayı motor miline fazla 

yük bindirmekten kaçınmış olacağız. 

4) 12V 50 RPM DC 

motor 

1 12V 50RPM, 

5,3A , 7,2W 

Yük kaldırma indirme işleminde, miline 

bağlı çalışacak trapez mil ile birlikte 

makasların lift hareketini 

gerçekleştirmesinde kullanılacaktır. 

Başlangıç ve bitiş noktalarına 

yerleştireceğimiz limit anahtarları ile 

durması gereken noktaları da belirlemiş 

olacağız.Tercih edilen bu motorda 

kullanılan redüktörün metal dişlileri 

sayesinde 70kg ‘a kadar geri boşalma 

yapmadığı testlerimiz neticesinde 

anlaşılmıştır ve bu sebeple de tercih 

edilmiştir. 

5) Motor Sürücü 

Kartı 

3 Çalışma voltajı: 

6,5V-24V 

DC,PWM 

frekansı [10 khz, 

max. Akım : 5A 

Yüksek akımlara çıkabilmesi, frenleme 

yapabilmesi gibi sebeplerden dolayı 

tercih edilmiştir. 
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6) Raspi kamera 

modülü 

2 3280 x 2464 

piksel,8 

megapiksel  

Yarışma parkurunda yer alacak QR Code 

stickerları okumak ve buna göre 

komutlar sağlayabilmek (Lift 

indirme/kaldırma gibi) amacıyla 

kullanılacaktır. 

7) Akü 2 12V 12AH Robotumuza 

motorlar,kontrolcüler,sensörler vs. dahil 

tüm gücü sağlayacak olan , uzun ömürlü 

bakım gerektirmeyen akü tercih 

edilecektir. 

8) Voltaj regülatörü 4 48V-5V Üzerinde entegre bulunan dijital 

gösterge,3A kadar güç üretebilmesi vb. 

nedenlerden ötürü tercih edilmiştir.Ana 

bataryadan aldığı gücü gerekli voltaj 

aralıklarında kontrolcülere ve diğer tüm 

elektronik bileşenlere iletebilmek için 

kullanılacaktır. 

9) USB speaker 1 5V 2A Robotumuzun hareketleri esnasında 

çıkaracağı sesler ile uyarı verecek olan 

elektronik bileşendir. 

10) Limit Anahtarı 2 Mekanik limit 

anahtarı 

Robotumuzun lift sisteminde 

kullanılacak dc motorun, başlangıç ve 

son noktalarını bildirmek maksadıyla 

kullanılacaktır. 

11) Mesafe sensörü 3 MZ-80 80cm ‘e kadar algılama alanı ile 

robotumuzun çizgi takibi yaptığı esnada 

karşısına çıkacak olan engelleri 

algılaması ve ana kontrolcüye iletmesi 

maksadıyla kullanılacaktır. 

12) Çizgi sensörü 2 QTR-8A Robotumuzun , parkurda yer alan çizgiyi 

takip edebilmesi için kullanılacak olan 

sensördür. 

13) USB joystick 1 Xbox 360 Pc 

common 

controlller 

Robotumuzun kontrolü için bilgisayar 

ortamında hazırlamış olduğumuz 

arayüzde temel hareketleri(ileri-geri-sağ-

sol vb.) hareketleri manuel olarak en hızlı 

şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla 

kullanılacaktır. 

14) Tekerlek 1 2 125mm ,kauçuk 

malzemeden 

üretilmiş 

Robotumuzun motorlarına bağlanacak 

olan , kaydırmayı engelleyen yapısı, 

yaklaşık 100kg taşıma kapasitesi vb. 

sebepler ile tercih edilmiştir. 

15) Tekerlek 2 4 125mm, döner 

başlıklı 

Robotumuzda 2 önde ve 2 arkada yer 

alacak şekilde ana yükü taşıyacak olan, 

ortada yer alan 2 hareket tekerinin 

yönlerine göre 360 derece dönüş 

sağlayabilen tekerlerdir. 

16)  Yeşil/kırmızı şerit 

LED 

4 1 er metrelik 

uzunluklarda 

Duruşlarda,kalkışlarda,yük 

indirme/bindirme hareketlerinde ses ile 
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uyarıya ek olarak görsel uyarıları 

sağlamak için kullanılacaktır. 

17) Trapez Mil 1 12x100mm Hareketin sağlanması amacıyla, Lift 

mekanizmasında kullanılacaktır. 

18) Trapez Somun 1 12mm çap Mil üzerindeki boşluğunu azaltmak için 

kullanılmaktadır. 

19) Kayış 2 T5 50mm kapalı 

kayış 

Kayış kasnak mekanizmaları bir milden 

diğer bir mile güç aktarmak 

için kullanılacaktır. 

20) Kasnak 2 T5 10 diş Güç aktarımını sağlamak  

21) Rulmanlar  Çeşitli Özellikle millerin yataklanması gereken 

kısımlarda kullanılacak olan çeşitli çap 

ve ebatlarda ki rulmanlar 

22) Yaylar  Çeşitli Robotumuzun hareket ederken 

titreşimlere karşı absorbe edecek ve 

hareket motorlarından yükü almak için 

kullanılacaktır. 

23) Somun/Civata  Çeşitli Robotun baştan sona tüm montaj 

işlerinde kullanılacaktır. 

24) Alüminyum 

Sigma Profil 

 20x40mm ligth 

seri 

Robotun ana şasesini oluşturmak için 

tercih edilmiş olan, hafif, dayanıklı, 

montaj işlemleri basit olan mekanik 

ekipmanlardır. 

25) Alüminyum 

kompozit panel 

 3mm Robotumuzun şasesinin etrafının 

kapatılacağı, elektronik ekipmanların 

gizleneceği, hafif ,dayanıklı , uygun 

fiyatlı malzemelerdir. 

26) DKP sac  3mm Yük kaldırma mekanizmasında 

kullanılacak olan makas için gerekli olan 

yüksek güçlü metal malzemedir. 

Tablo 3- Malzeme Listesi 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 Robotumuzun üretiminde, ilk olarak katı modelde belirlemiş olduğumuz 

ölçülere uygun olarak alüminyum sigma profillerin kesimleri sağlanacaktır.Bu 

kesilen parçaların montajında köşe bağlantı aparatlarının yerine profillerin 

içerisindeki deliklerden faydalanıp kılavuz ile diş açılarak alın civatalar ile içten 

bağlantı sağlanacaktır. 

  Robotumuzun şasesini kapatacak ve elektronik bileşenler için muhafaza 

sağlayacak olan alüminyum kompozit panellerin teknik resimleri Autocad 

programında oluşturulmuş olup , üretimi CNC router da kesilerek sağlanacaktır. 

  Kompozit panellerin üretimine benzer şekilde, yük kaldırma/indirme 

işlemlerini sağlayacak olan lift mekanizmasını oluşturacak dkp sacların iki 

boyutlu teknik resimleri Autocad  programı ile tasarlanmış olup lazer kesim ile 

hızlı bir şekilde üretilmiş olacaktır. 
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  Tüm bunlarında dışında, özellikle sensörlerin ve bazı elektronik bileşenlerin 

montajlarını kolaylaştıracak aparatlar da,  Autodesk İnventor programı ile üç 

boyutlu olarak tasarlanmış ve 3D Yazıcı kullanılarak hızlı ve düşük maliyetli 

olarak üretilmiştir. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 Eni:500mm   , Boyu:653mm    , Yüksekliği:292,5    ,  

 Ağırlığı: 30-40 KG (tahminen) 

 Teker Ölçüleri:125mm 

 12V, 12A batarya 

 Maksimum yük kapasitesi 100 kg 

 Maksimum hareket hızı 100mm/sn 

 

 

 

 
 

Şekil 13- Mekanik Tasarım 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Robotumuzda ana güç sağlayıcı olarak 2 adet 12V 12A aküler kullanılacaktır. Akülerin 

kolay sökülüp takılabilmesi için menteşe rayları kullanılacaktır. Akülerde kullanılacak 

soketli yapı sayesinde sökme/takma işlemleri kolaylıkla sağlanmış olacaktır.   

Robotumuzda mesafe algılaması için 2 adet MZ-80 sensör kullanılacaktır ve engel 

algılama durumunda (robotun durması gereken pozisyon) kırmızı ledlerin yanması ve 

ses ile uyarı vermesi sağlanacaktır.      Yaklaşık 10cm kadar algılama  mesafesine sahip 

olan qtr-8a çizgi sensörleri robotun en       ön kısmına, yere yakın mesafede monte 

edilecektir. (Bağlantısında 3D yazıcı ile üretilmiş aparatlar kullanılacaktır.) 

 

 

 

Şekil 14- Raspberry için nodered komut girişi 
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Şekil 15- Rfid sensör ile qtr-8a sensörünün Raspberry ile deneme prototipi 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Robotun kontrolü, parkuru otonom şekilde tamamlayabilmek üzere 

programlanacaktır. Olası aksilikler durumunda müdahale edilebilmesi için GUI 

ekrandan manuel kontrol menüsü de bulunacaktır. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

    Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi robotumuzun ana kontrol mimarisini ROS 

platformundan yararlanarak inşaa etmekteyiz. Geliştirilebilirliği , hata çözümlerinin 

kolay olması , bilgi alışverişi sağlanan kütüphanelerin fazlaca olması sebebi ile bu 

yönde tercih yapılmıştır. Temel programlama dilimiz Python dili olacaktır. Bilgisayar 

üzerinden robot ile haberleşmemizi sağlayacak olan Gui ekran HTML temelli bir 

yazılım diline sahiptir. Bilgisayarda bulunan kontrol ekranımızdan kamera modülü ile 

canlı takip yaparken , tüm sensörlerin çalışma durumları , akü şarj göstergesi , yük 

kaldırma/indirme , uyarı sistemleri (sesli ve görüntülü)menü olarak yer alacaktır. 

 

 

 

 

Şekil 16- Ros işletim sisteminin Raspberry ye kurulması 
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Şekil 17- Ros işletim sisteminin masaüstü arayüzü 
 

 

4.4. Dış Arayüzler 

 

Robotumuzun ana kontrolcüsü üzerinde entegre bulunan Wİ-Fİ modülü ile local 

bağlantı üzerinden haberleşme sağlayacağız. Aynı zamanda bulut tabanlı çalışan  

NodeRed altyapısı ile temel akış diyagramını basit ve hızlı şekilde kuracağız.  

IOT cihazların haberleşmesinde MQTT protokollerini kullanarak haberleşme 

sağlayabilen ve görsel arayüzler oluşturulabilen ”cayenne.mydevices.com’’ 

platformu  ile robotumuzun takibini sağlayabileceğiz. 

 



 
 

22 
 

 

Şekil 18- Node red komut ekranı 1 

 

 

 

 

Şekil 19- Node red komut ekranı 2 
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Şekil 20- My cayenne devices GUİ ekranı 

 

5. GÜVENLİK 

Robotumuzun kalkışlarında, en fazla akıma ihtiyaç duyacak bileşeni olan motorları 

sigorta ile koruma altına alacağız. Robotun mekanik tasarımında, olası kazalar 

yaşanmaması için tekerlek yükseklikleri, robotun altına herhangi bir cisim giremeyecek 

şekilde tasarlanmaktadır. Aküler, dışarıdan alabileceği darbelere karşı koruma amacıyla 

muhafaza altına alınacak şekilde robota yerleştirilecektir. Aküler robotun arka kısmında 

rahatlıkla sökülüp takılabilecek durumda olduğu için el sıkışması veya benzeri durumlar 

en aza indirilmiştir. Robot aktif olarak çalıştığında ışıklı ve sesli uyarılar yapılacaktır. 

Kablo uçlarında kablo pabucu ve soketler kullanılarak kısa devre ve yangın önlemleri 

alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği açısından takım üyelerimiz gözlük, eldiven ve benzeri 

kişisel güvenlik araçları kullanacaktır. Robotumuzun tüm imalat süreci iş sağlığı ve 

güvenliği kurallarına uygun şekilde ekipmanlardan faydalanarak yürütülmektedir. 
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6. TEST 

Yük Kaldırma Testleri 

Robotumuza 25-100 Kg ağırlığındaki yüklerle testler yapılmış, motorların çektiği 

akımlar ve yükleri kaldırma zamanları gözlemlenmiş, herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır. 

 

Yük Taşıma Testleri 

25-100 Kg ağırlığındaki yüklerle testler yapılmış, belirtilen yükleri taşıma esnasında 

motorların çektiği akımlar ve robotun şasesinin dayanıklılığının normal değerler de 

olduğu görülmüş ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

Güvenlik Testleri 

Robotta kullandığımız Lidar sensörü ile belirlenen alan içerisinde eğer robota herhangi 

bir cisim yaklaşırsa robot duracak, motorlar zorlandığında akım sensörü devreye girerek 

robotu durduracaktır. Kısa devre olduğunda otomatik sigorta devreye girecek ve enerjiyi 

kesecektir. Ayrıca acil stop butonuna basıldığında ise sistemin enerjisi kesilecektir.  

 

7. TECRÜBE 

İş sağlığı ve Güvenliğine uygun olarak tedbiler alınmış ve çalışma yapılacak alan 

hazırlanmıştır.  Malzeme temini ile ilgili araştırmalar yaparak fiyatlar konusunda bilgi 

sahibi olduk. Tasarım ekibiyle birlikte mekanik montaj ekibi robotun tasım aşamasında 

birlikte çalışmışlardır ve bu sayede robotun parçalarının montaj sırası ve kolay montajı 

sağlanmıştır. Karşılaşılan problemler zaman kaybetmeden daha tasarım 

aşamasındayken giderilmiştir. Montaj ekibi robotun parçaları ve montaj sırası gibi 

konularda ön bilgi sahibi olmuştur. Okulumuzun İmam Hatip Lisesi olması nedeniyle 

öğrencilerimizin tasarım, yazılım ve montaj gibi konularda tecrübeli olmamalarından 

dolayı bu süreçte daha çok emek harcanmıştır. Öğrencilerin robot yapımı ile ilgili 

bilgilendirme çalışmaları için internette yer alan videolar izletilmiş, onlara danışman 

öğretmenlerince bilgiler verilmiş hatta evde çalışmaları için kendilerine dokümanlar 

verilmiştir. Bu sayede öğrencilerde özgüven gelişmiş ve robot yapım süreci ile ilgili 

bilgi ve tecrübe edinmeleri sağlanmıştır.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Projenin yapılması ile ilgili işlemler hazırlanan çalışma planında Tablo-3’ te belirtilmiştir. 

No Planlama Sorumlu 

Programlama – Çalışma Planı 

Mart 

2022 

Nisan 

2022 

Mayıs 

2022 

Haziran 

2022 

Temmuz 

2022 

1 
Proje 

Tasarım 

Danışman 

Öğretmen 
X     

2 
Üç Boyutlu 

Çizim 
Takım Kaptanı X     

3 
Ön Tasarım 

Raporu 
Takım Üyeleri X     

4 
Malzeme 

Listesi 
Tasarım Ekibi X X    

5 
Proje Detay 

Raporu 
Takım Üyeleri  X    

6 Kodlama 
Yazılım  

Ekibi 
 X X X X 

7 
Mekanik 

İnşa 

Mekanik İnşa  

Ekibi 
 X X X X 

8 
Elektronik  

Montaj 

Elektronik 

Tasarım Ekibi 
 X X X X 

9 Test 
Takım  

Üyeleri 
  X X X 

Tablo 4- Çalışma Planı(Zamanlama) 

Bütçe Planlaması 

Hazırlanan ön tasarıma göre, robotla ilgili gerekli malzemeler için piyasa araştırması yapılarak 

tahmini maliyetler çıkarıldı. Liste hazırlandı ve alım sürecine geçildi. Projemiz okulumuz  

tarafından finanse edilmiştir.  

Malzemenin Adı 
Bütçe 

Adet Birim Fiyat Toplam 

Raspberry Pi 3 B+ 1 2600 2600 

Arduino Mega 1 250 250 

12V 300 RPM motor 2 250 500 

12V 50 RPM DC motor 1 400 400 

Motor Sürücü Kartı 3 150 450 

Raspi Kamera Modülü 2 900 1800 

Akü 12v 12a 2 550 1100 

Voltaj regülatörü 4 70 280 

USB speaker 1 70 70 

Limit Anahtarı 2 25 50 

Mesafe sensörü 3 60 180 

Çizgi sensörü 2 200 400 

USB joystick 1 300 300 

Voltaj Regülatörü(48v-5v) 2 85 170 
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Tekerlek 1 2 100 200 

Tekerlek 2 4 80 320 

Yeşil/kırmızı şerit LED 4 60 240 

Trapez Mil 1 120 120 

Trapez Somun 1 25 25 

Kayış 2 150 300 

Kasnak 2 150 300 

Rulmanlar Muhtelif 200 200 

Yaylar Muhtelif 200 200 

Somun/Civata Muhtelif 250 250 

Alüminyum Sigma Profil 13 200 2600 

Alüminyum kompozit panel 6m2 500 3000 

DKP sac 1,5m2 500 750 

Toplam 17.055TL 
Tablo 5- Bütçe Planlaması 

Risk Planlaması 

 Faaliyetler Etki 

Derecesi 

Olasılık 

1 Kaynak taramasında yeterli çözümlere ulaşılamaması 3 1 

2 Tasarımın 3D ortamda doğru şekilde modellenememesi 5 2 

3 Robotun uygun şase malzemesinin seçilememesi 4 1 

4 Malzeme tedariğinin yapılamaması 5 2 

5 Robot şasesinin tasarlanan ölçülerde üretilememesi 5 1 

6 Mosfet elektronik kart tasarımının çalışmaması 5 1 

7 Uzaktan kumanda kart tasarımının çalışmaması 5 1 

8 Ana kontrolcü kartının çalışmaması 5 1 

9 Elektronik kartlar arası haberleşmeninin sağlanamaması 5 1 

10 Manyetik sensör kartının çalıştırılamaması 5 1 

11 Robotun çizgi takibini yapamaması 3 1 

12 Robotun çevre birimlerine veri aktaramaması 3 1 

13 Parkuru tamamlayabilecek güç ünitesinin yeterli olmaması 5 1 

14 Verilen senaryolara göre parkurun tamamlanaması 5 1 

15 Masa ile robot kontrol ekibinin haberleşmesinin sağlanamaması 4 1 

16 ÖTR ve PDR  doğru şekilde doldurulamaması 4 1 

ETKİ DERECESİ OLASILIK 

(1) Çok Hafif (1) Çok Küçük 

(2) Hafif (2) Küçük 

(3) Orta Derece (3) Orta Derece 

(4) Ciddi (4) Yüksek 

(5) Çok Ciddi (5) Çok Yüksek 

Tablo 6-  Risk Analiz Tablosu 

Robotumuz özgün bir tasarım ile gerçekleştiğinden dolayı, her mekanik ve elektronik yapıya 

sahip bir araç gibi risk içermektedir. Bundan dolayı olası durumlara karşı üretim sürecinden 

önce bir risk planlaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu durumda olası riskler hesaba 

katılarak, oluşturulacak B Planı ile olabilecek riskleri ortadan kaldırma ya da minimum 

seviyeye indirilmesi sağlanacaktır. Bu sebeple yukarıdaki tablo 5’te olası risk analizi 

yapılmıştır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Robotumuz, toplam maliyeti ve taşıyabileceği yük ile oranlandığında fiyat/performans ürünü 

olacaktır. Ana itici motorlarımızın şase ile bağlantısında kullanacağımız yay sistemi sayesinde 

motorlarımız aşırı yükten kurtulmuş ve uzun süre çalışabilecek olup, olası zemin bozukluklarını 

da tolere edebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Hareket ve durmalar esnasında sesli ışıklı 

uyarılarla dikkat çekici ve daha güzel bir görüntü sağlar nitelikte olacaktır. 

 

10. YERLİLİK 

Robotumuzun şasesini oluştururken kullanacağımız lazer kesim malzemelerin 

tümü(alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel malzemeleri) tarafımızca tasarlanmış ve 

üretimi için yerel esnaf ile görüşmeler sağlanmıştır. Aracımızda kullanacağımız kauçuk bazlı 

tekerler de aynı şekilde yerli imalatçıdan satın alınacaktır.Yaylar,rulmanlar,somun/cıvata gibi 

ürünlerde bulunduğumuz sanayi bölgesinin avantajı kullanılarak yerli tedarikçiden satın 

alınacaktır.  

11. KAYNAKÇA 

https://github.com/  

https://www.hackster.io/  

https://ubuntu.com/blog/guide-to-autonomous-mobile-robots  

https://robots.ros.org/  

http://wiki.ros.org/  

https://developers.mydevices.com/cayenne/features/ 

https://www.direnc.net/atmega2560-16au-smd-8bit-16mhz-mikrodenetleyici-tqfp100 

https://www.robotistan.com/acs711ex-akim-sensoru-current-sensor-carrier-155-to-155a-pl-

2452?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGblZJAukDUT6CR-

Nvv3A8d8qc_3wmclOCHOG1jwf9FtseUHkUzEJtYaAj10EALw_wcB 

https://www.direnc.net/lm2576t-5v-3a-ayarlanabilir-voltaj-regulatoru-to220-

5?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGbmschvLTg4CGirm0uxMiT2YfgxnocMjjYCS 
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12. EKLER 
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