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1. RAPOR ÖZETİ  

Öncelikle, robotumuzun eksik olduğunu düşündüğümüz yöntemlerini takım içerisinde 

tartışarak ve beyin fırtınaları sonucunda bulduğumuz yeni yöntemler, robot işlevleri ve 

fonksiyonlarla geliştirdik. Özellikle mekanik tasarım alanında gösterdiğimiz 

performanslar kendi çapımızda tatmin ediciydi. Ayrıca diğer başlıklar altında da 

nitelikli bir şekilde yol katettik. Bulduğumuz bu özgün tasarımı yeni ve gelişen 

Türkiye'nin teknoloji çağında bulduğu araçlarla geliştirdik. Özellikle projenin üretim 

aşamasında yerli üretim yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Güvenlik, üretim 

gibi yöntemlerde ayrıca mekanik, sistemsel, yazılımsal tasarımlarımızda eski 

raporumuza karşın birçok yenilik yaptık. Genel olarak eski raporumuzdan daha 

gelişmiş, ayrıntılı ve nitelikli bir detaylı rapor yazdık. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

İsim Okul / Lise Bölüm 

Mertali Muhsin TERCAN 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

Necdet Efe TANSÜYER 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

Deniz Yiğit ÇOBAN 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

Celal Arda GÜRMEN 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

Osman Efe SUVEREN 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

Kaan DÖNMEZ 50. Yıl Ankara Bahçeşehir Koleji Lisesi Fen ve Teknoloji 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

2.3 Takım İçi Görev Dağılımı 

ÜYE / MERTALİ MUHSİN TERCAN 

Aracımızı oluştururken yapılacak kodlamaların algoritmasını, genel robot algoritmasını ve 

ayrıca yazılımsal, elektronik tasarımda görevlidir.. 
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ÜYE / CELAL ARDA GÜRMEN 

Takım içerisinde aracımızın 3D tasarımını, Fusion 360 ve Solidwork gibi tabanlarda çizmiştir. 

Ayrıca aracın yazılımsal ve mekaniksel temelini oluşturmakla görevlidir..  

ÜYE / NECDET EFE TANSÜYER 

Aracın sistemsel, mekaniksel ve elektroniksel kısmında ve ayrıca rapor şemasının 

düzenlenmesinde ve tasarımnda görevlidir. 

ÜYE / DENİZ YİĞİT ÇOBAN 

Solidworks, Fusion 360 ve çeşitli modelleme uygulamalarında görev almıştır. Aracımızın 

temel ve detaylı modellemesinde çalışmıştır.  

ÜYE / KAAN DÖNMEZ 

Araç malzemelerinin listelenmesi, seçilmesi uygunluğunun test edilmesi ve aracımızın iç ve 

dış donanımsal birimlerinin oluşturulmasında çalışmıştır. 

ÜYE / OSMAN EFE SUVEREN 

Raporlama aşamasında raporun düzenlenmesi kaynakça ve içindekiler bölümlerinin 

oluşturulması ve aracın elektronik şemasını ve kablolama modeli üzerine çalışmıştır. 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Değiştirilen özelliğin 

bölümü 

Değişiklik Değişiklik Nedeni 

1. Mekanik tasarım Değişiklik: Krikonun 

boyu kısaltıldı. 

Nedeni: Daha ağır yüklere 

karşı daha dayanıklı 

olabilmesi için. 

2. Mekanik tasarım Değişiklik: Krikonun 

kalınlığını artırdık. 

Nedeni: Daha ağır yüklere 

karşı daha dayanıklı 

olabilmesi için. 

3. Elektronik bileşenler Değişiklik: RFID yerine 

QR kod sistemi 

geliştirdik. 

Nedeni: Kural gereği 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Aracın Eski Tasarımları 
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4.1.2. Aracın Güncel Tasarımları 

Bu bölümde aracımızı bir önceki raporumuzdaki tasarımından farkları ve bu farkların 

neler olduğunu bu bölümde açıkladık. 
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4.1.2.1.Aracın Dış Şase Eskiz Ölçüleri 

Bir Önceki raporumuzun tasarımından farklı olarak yeni tasarımımızın dijital eskiz 

ölçüleri de bulunmaktadır. 
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4.1.2.2.Robotun Üst Kapak Bölüm Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.Robotun Kriko Yuvası Tasarımı 
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4.1.2.4.Robotun Kriko Kolları Tasarımı 

 

 

 

4.1.2.5.Robotun Kaldıraç Kapak Başlığı Tasarım 
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4.1.2.6.Robotun Genel Tasarımının Son Hali 

 

4.1.2.7.Robotun Son Halinin Kapalı Tasarımı 
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4.1.2.8.Robotun Tekerlek Tasarım 

 

4.1.2.9.Mekanik Tasarım Şeması 

 

Raspberry Pi 

sistemine bağlı 

QR barkod 

okuyucu 
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4.2.Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik Tasarım Süreci boyunca (Gövde, Dış bileşenler, elektronik aksam, motor 

yerleştirilmesi, kriko yerleştirilmesi vb.) prototip tasarımı ve modellemesi için 

AutoDesk Fusion 360 ağırlıklı olmak üzere AutoDesk Tinkercad, AutoDesk 

SolidWorks, Diagrams.net Draw.io (block şema oluşturma) ve Canva (block şema 

oluşturma) programları kullanılmıştır. 

 

4.2.1. Malzemeler  

4.2.1.1. Ana Malzeme Bileşenleri 

Resim  Ürün Adı  Amacı  A

d

e

t  

Toplam  

Fiyat  

  

Motorobit  

Japan Servo 24V  

4300  Devir  Dc  

Motor  

Robotun hareketini sağlayan ana 

tekerleklere güç verir. 

4  922,27 ₺  

  

Raspberry Pi 4 - 

2GB  

Robotumuzun işlemcisidir. Robotun tüm 

yazılımını içerir. Robotun üstünde 

kullandığımız tüm sensörlerden gelen 

verilerin birleştiği noktadır. 

1  1850,00 ₺  

  

ÇELİKEL Kama  

50x20 Tablalı  

Döner Tekerlek   

Robotumuzun iskeletini stabil tutmayı ve 

iskelete destek vermek suretiyle 

burkulması engeller. 

4  76,00 ₺  

  

Besleyici Ana  

Tekerlek Siyah  

200mm  

Robotumuzun DC motorlarından gelen 

hareketi yere aktarmamızı sağlar.  

4  383,08 ₺  

  

DC-DC Step Up 

gerilim  

dönüştürücü  3V 

için 380V 

300V400V 

ayarlanabilir 

güçlendirici  

invertör devre  

  

Gelen enerji kaynağındaki voltaj seviyesini 

ayarlamamızı bu sayede ani gerilim 

artışlarının işlemciye ve diğer sensörlere 

oluşturabileceği zararları önlemeyi sağlar. 

1  64,62 ₺  
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HC-SR04  

Ultrasonik Mesafe  

Sensörü  

  

Robotun etrafındaki engel ve 

yükseklikleri görerek ve bunları 

işlemciye bildirerek otonom robotun 

çalışma prensibini uygular. Bu sayede 

mesafe hesaplama olanağı sağlar. 

6  72,00 ₺  

  

Robotistan  

TCS3200  Renk  

Sensörü 

 Kartı- 

Sensör Yuval  

Robotun şeritleri düzgün bir şekilde 

takip edebilmesini sağlar. 

1  147,46 ₺  

  

Raspberry  Pi  

Kamera Modülü  

Kullanıcı panelinde anlık olarak robotun 

gittiği yolları gösterir bu sayede robotun 

gözle görüşün olmadığı noktalarda bile 

kolayca kontrol edilmesini sağlar. 

1  109,00 ₺  

 

  

Varta Akü 12V 60  

 Ah  Amper  D59  

(Alçak Tip) 540A  

Robotumuzun üstünde kullanılan 

enerji harcayan tüm malzemelerin 

elektrik ihtiyacını karşılar. Yüksek 

amper değeri sayesinde daha robotun 

tek şarj ile daha uzun süre 

gidebilmesini sağlar. 

4  598,04₺  

  

Arduino HW-632 

Akü Şarj Kontrol  

 Modülü  Güneş,  

 Lityum  Li-On  

Batarya 12-24V  

Akülerin daha rafine ve düzenli bir 

şekilde şarj olmasını sağlar ve anlık şarj 

durumunu kontrol eder. 

4  379,96 ₺  

  

Dijital voltmetre 

ampermetre AC 

5A/10A/20A/100A  

güç elektrik sayacı  

Robotumuzun kullandığı elektrik 

bilgilerini ve çektiği amperi gösterir. 

1  89,81 ₺  

  

Cnl Atx Anakart  

 Power  Açma  

 Kapama  Butonu  

 Kablosu  Switch  

On/off  

Robotumuzu açma ve kapama komutunu 

işlemciye iletmemize vesile olan 

switchtir. 

1  19,90 ₺  

  

MPU6050 6 Eksen  

 İvme  ve  Gyro  

Sensörü - GY-521  

Robotumuzu daha stabilize bir şekilde 

hareket    etmesini sağlamaktadır. 

1  39,76 ₺  
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865-868 Mhz uzun 

menzilli kontrol 

panosu uhf rfid 

modülü UHF  

okuyucu  

Parkurdaki görevi yerine getirmeyi 

sağlamak için yerdeki RFID stickerlarını 

okuyup işlemciye iletmemizi sağlar. 

1  438,86 ₺  

  

Esp8266 2.4Ghz 3  

Dbi Wifi Anten  

Sinyal Mesafe Güç  

Artırıcı Sma Ufl  

 Kablo  Esp-07  

Raspberry Pi  

Robotumuzun WiFi ile olan bağını 

güçlendirir bu sayede veri iletimindeki 

kesintiler minimum düzeye indirilir. 

1  60,24 ₺  

  

Tekli Breadboard  Kullandığımız elektronik devreleri tek 

çatı altında toplayarak daha düzenli bir 

devre düzeneği oluşturur. 

3  49,23 ₺  

 

  

Antrası̇t Grı̇ Renk 

Alüminyum 

Kompozit Levha 

Robotumuzun iç kısmındaki elektronik 

aksamları dışardan gelebilecek darbelere 

karşı korur. Ayrıca robotu dış cephesini 

oluşturur. Metale göre daha hafif 

olduğundan motorun enerji tüketimini 

azaltır. 

1  129,22₺  

  

30*30 Demir Profil 

Kutu  

Profil  

Robotumuzun iskeletini 30*30mm kutu 

profil tercih etmemizden dolayı 

mukavemeti yüksek ve ağırlıklara karşı 

güçlü bir iskelet oluşturmamızı 

sağlamasını hedeflemekteyiz. 

1  125,96 ₺  

  

Kaldırma Krikosu  

Akordiyon  Tip  

Makas Circir Kollu  

1.5 Ton  

Robotun ağırlıklarını daha düşük güce 

sahip bir DC motor desteğiyle yukarı 

aşağı kaldırma komutumuzu yerine 

getirmesi hedeflenmektedir. 

2  326,00₺  

  

12V 40 RPM L  

Redüktörlü  DC  

Motor  

Robotumuzdaki kriko sistemini yukarı 

aşağı yönlü hareket ettirmemizi sağlar. 

Motora uygulanan gerilimin ve 

büyüklüğü ve yönü gibi özelliklerini 

kontrol etmemizi sağlar. 

1  225,15 ₺  

  

Ağırlık Sensörü - 

Load Sensor  

Aracımıza planlanandan daha yüksek bir 

ağırlık yüklendiğinde motorların 

çalışmasına izin vermeyerek olası 

oluşabilecek zararların oluşmasını 

engeller. 

1  13,95 ₺  
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ZEMBİL  12v  3  

Ledli Parmak Led  

Modül 1.5w 2835  

Smd Mercekli Sarı  

Robotumuzun uyarı LED ışıklarıdır. 

Robotumuzdan dışardan fark edilmesi, 

görünür olması ve dikkat çekmesini 

sağlar. 

8  69,99 ₺ 

  

1602 I2C Arayüzü  

Modülü  

Robotumuzun haberleşme  protokolü için 

gerekli modüldür.  

1  15,93 ₺  

 

Zgpax Qr Barcode 

Reader Module 

V3.0 

Robotumuzun görev sahasındaki QR 

kodları okuyarak görev esnasında ne 

yapılacağını anlaması için kullanılan 

modüldür. 

1 656,88 ₺  

4.2.1.2. Malzeme Seçim Açıklaması 

 Malzeme listemiz toplam 23 farklı çeşitten 53 üründen oluşmaktadır. Bu ürünlerin 

tutarı toplam 6206,43 liradır. Ürünleri seçerken mümkün olduğu kadar yerli üretim 

olmasına ve fiyatının uygun olmasına dikkat ettik. Ürünler, robotumuzun verimliliğini 

en yüksek düzeyde tutacak şekilde seçilmiştir. 

 

 

4.2.2. Üretim Yöntemleri 

4.2.2.1. Gövde Üretimi 

 10 Önceki senelerde yarışan takımların projelerini ve robot taslaklarını inceledikten sonra 

özgünlük açısından “hexagon (altıgen)” bir robot taslağı oluşturmaya karar verdik. Hexagon 

gövdeyi üretirken çelik alaşımlardan oluşan bir iskelet modeli üstüne alüminyum levhaların 

yerleştirilmesiyle gövde tasarımımızı oluşturduk.  

4.2.2.2. Lift Sistemi Üretimi 

 Tasarımımızdaki 4 adet kriko temelli lift sistemini çalıştırmak için 4 adet redüktörlü motor 

kullandık. Bu motorları kriko sistemlerine bağlayarak robotumuzun yapması gereken 

görevdeki ağırlığı kolaylıkla kaldırabilmesini sağladık.  

4.2.2.3. Otonom Sistem Üretimi 

Ultrasonik sensörleri, QR kod okuyucu, gyro ve ivme sensörlerini ve ışık sensörlerini 

birbirlerine entegre ederek robotumuzun görev alanı esnasında karşısına çıkan engelleri 

dışarıdan herhangi bir etki olmadan aşabilmesini sağladık.  

 

4.2.3.  Fiziksel Özellikler 

Fiziksel özellikler Aracımızın planlanan boyutları (900mm x 900mm x 420mm) ölçütlerine, 

0,3402 m3 hacmine sahiptir.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

   4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik tasarımında özgün fikrimiz olan altıgen şasenin alt 

tabanı ve kaldıraç için olan yine altıgen şekilli üst parçamızın arasında kalan 

dışarıya kapalı iç bölüme elektronik aksamımızı yerleştirdik. 

 

4.3.1.1. Aracın Eski Elektronik Şema Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4.3.1.2. Aracın Yeni Elektronik Şema Tasarımı 

Elektronik Şemamızı tamamen Raspberry Pi kartı etrafından başlayarak 

oluşturduk, düzenli ve temiz bir kablolama süreci oluşturmaya çalıştık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Aracımızı algoritma tasarım sürecinde iki kısma ayırdık. Bir tanesi uzaktan 

kontrol- veri alma, verme diğeri ise genel hareket- engel tanıma sistemi üzerine 

kurulmuş algoritmalar. Algoritmaları koda geçirirken rahatlık ve kolaylık için 

olabildiğince sade ve işlevli bir şekilde tasarlamaya çalıştık. 

4.3.2.1 Genel Hareket ve Haberleşme Protokolleri 

Hareket ve haberleşmede kullanacağımız algoritmaları bu başlık altına 

yerleştirip, tasarladık. Ekstra olarak kullanacağımız algoritmaları en sonunda 

sınıflandırıp bize sağladığı faydalardan bahsettik. Alttaki algoritmalardan ilki 

Genel Hareketle ilgili olup diğeri ise Haberleşme için hazırladığımız 

algoritmalar. 
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4.3.2.2. Algoritma Şeması  
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Robotumuzun Yazılım sürecinde tamamen programlaması en kolay ve 

en az kod ile en çok işi yapabiliyor olmasına dikkat ederek Yazılım Tasarımını 

yaptık. Robotumuz için en optimal seviyede çalışabilecek yazılım dilleri ve 

kütüphanelerini kullanmaya dikkat ve özen gösterdik. 

 

4.3.3.1. Kullanılan Yazılım Dilleri 

Uzun süreli araştırmalar sonucu aracımız için en uygun yazılım dilinin 

Python olduğuna karar kıldık ve Yazılım sürecinde bu dili kullanmaya karar 

verdik. Bu seçimimizde en önemli etken Python yazılım dilinin günümüzde 

popüler olarak kullanılan en kolay ve kütüphaneleri geniş olması oldu. Python 

dilinin bize sunduğu bazı spesifik kütüphaneler aracımızın yazılımını yaparken 

bize kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. 

4.4. Dış Arayüzler 

4.4.1 Haberleşme 

Aracımız dış dünyayla haberleşirken iki yönlü bir şekilde veri alma- 

gönderme gibi durumlarda kullanabilmesi için birden fazla yol sağladık. Hem 

WiFi (Ethernet) yoluyla ve de I2C Haberleşme Protokolleri ile aracımızı 

destekledik. 

 

4.4.1.1 I2C Haberleşme Protokolü 

Kullanacağımız I2C protokolü sadece tek bir kartla kullanılmamakla 

beraber   yanında bazı bileşenlerle kullanmak gereklidir. I2C Haberleşme 

Protokolü 2 tel ile çalışmaktadır. Bir tel veri için kullanılırken (SDA) diğer tel 

saat için kullanılıyor (SCL). Ayrıca bu tellerin her ikiside çift yönlüdür yani 

hem bilgi sağlar hem de çevreden bilgi alabilir bu sayede bu protokol yenilikçi 

özellikler sunmaktadır. Seri-com portundan farklı olarak I2C senkron 

iletişimdir. Hem master hem de slave master tarafından üretilen saat kullanılır 

ve ayrıca seri portta hem verici hem de alıcı cihaz kendi saat jeneratörüne 

sahiptir. Bu sayede oluşabilecek zaman sorunları, sıkıntıları ve farkı en aza 

indirgenmiş olur. I2C genel olarak daha basit ve faydalıdır sadece 2 adet 

kabloyla iletişimi çözebiliriz ancak SPI tarzı iletişimlerde 4 adet kabloya 

ihtiyaç vardır bu bazen komplikasyonlarda kolaylık ve hız sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4.4.1.2 Wifi(Ethernet) 

Raspberry Pi kartında bulunan wifi özelliği sayesinde ekstra bir masraf 

yapmadan aracımızı çevremizdeki alıcılarla (GUI vb.) kolay bir şekilde 

bağlayabilmekteyiz. Ayrıca Raspberry Pi a bağladığımız anten 

sayesinde vericinin alanını genişletip daha geniş bir ağda haberleşme 

sağlamaktayız.  

 

5. GÜVENLİK 
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5.1.Kullanılan Güvenlik Sensörleri 

Aşırı Yük Sensörü Kullanılan kriko lift sistemlerine bağlanan aşırı yük sensörleriyle 

görev esnasında oluşabilecek robotun üstüne fazla ağırlık binmesi veya motorların 

fazla zorlanması gibi güvenlik sorunlarının önüne geçmiş olacağız. Engel Algılama 

Sensörü Robotumuz sahada çalışırken karşısına çıkan engelleri ultrasonik sensörler 

sayesinde algılayacak ve bu sayede herhangi bir çarpışma durumuyla karşı karşıya 

gelme ihtimalimiz azalacak. Renk Sensörü Robotumuz önünde bulunan renk 

sensörleri sayesinde sahada bulunan şeritleri daha stabil bir şekilde takip edecek. Bu 

sayede kaza olasılığı minimal seviyeye inecek. Sistem Uyarı Ledleri Robotumuz 

herhangi bir komplikasyonda bu uyarı ledlerini çalıştıracak ve diğer araçlar için daha 

görünebilir olacak. Ayrıca sorunu olduğunda dışardan anlaşılabilecek ve çok geç 

olmadan müdahale edilebilecek.  Tekerlek Kaplamaları Tekerleklerin üzerine yerde 

kaymayan bir kaplama yaparak tekerleğin yol tutuşunu daha çok arttıracağız bu da 

kaza olasılığını minimale indirecek. Güç Kesme Butonu Herhangi bir yanma veya 

elektronik arıza durumunda kablo ve kartlara zarar gelmemesi için bir önlem alındı 

 

6. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

5           
RAPOR 

Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  

Raporun 
yazılması 

X      

Raporun detayı 
ve 
ayrıntılarının 
açıklanması 

X      

Detay 
raporunun 
yazılması 

 X     

Robotun 
yazılımsal 
bileşenlerinin 
kontrolü ve 
gerekli 
kodlamaların 
yapılması 

 X X    

Robotun 
geliştirilmesi ve 
hazırlanması 

  X X X  

Robot gerekli 
testlerin 
yapılması ve 
düzgün çalışıp 
çalışmadığının 
kontrolü ve 
gerekli buna 
göre 
yapılabilecek 
olası,değişimler 

   X X  
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Robotun son 
hali ve 
TEKNOFEST 
yarışması 

    X X 

 

7. ÖZGÜNLÜK 

Robotumuz eşsiz 6 gen tasarımı sayesinde hem aerodinamik hem de estetik görüntü 

açısında özgün bir tasarım oluşturmakla beraber 6 gen tasarımın avantajlarından da 

faydalanabilmektedir. Örnek olarak her bir kenara konumlandırdığımız ultrasonik 

sensörler sayesinde daha kapsamlı bir görüş açısı ve stabil bir görev deneyimi 

sağlamaktadır. 

 

 

8. YERLİLİK 

Robotumuzun malzeme parçalarında olabildiğince yerli üretim parçalardan seçerek 

ülke ekonomimize destek olmayı ve yerli üreticiyi desteklemeyi hedefliyoruz. 

Tasarımımızı tasarlarken orijinal ve benzeri olmayan bir şekilde yapmaya özen 

gösterdik. Bu şekilde yerli ve milli bir sanayi aracımız olacaktır.   
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