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1. RAPOR ÖZETİ  

ÇOROBOT-ÇAYLAK Takımı Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Öğretmeni 

Erdoğan ANAÇ rehberliğinde okulumuz ÇOROBOT takımının alt takımı olarak genelde 9. 

Sınıf öğrencilerinden, gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için 

kuruldu.  

Bu hedefler doğrultusunda 2022 yılında yapılacak TeknoFest-Karadeniz yarışmasında 

Sanayide Dijital Teknolojiler-Temel kategorisinde ÇOROBOT takımımızdan almış olduğumuz 

bilgi ve deneyimlerle yarışmaya katılarak ön elemeyi geçtik.Yarışmaya yeni bir soluk 

kazandırmak ve sanayide dijitalleşmenin önemi için ‘ÇORLİFT’ isimli robot tasarlanmıştır.  

Robotta kullanılan orta tekerlerin diğer tekerlere göre alçakta konumlandırılması robotu 

benzerlerinden farklı kılmaktadır. Orta tekerlerin konumu sayesinde robot yükü kaldırırken, 

indirirken ve hareket halindeyken daha dengeli durmaktadır.  

Simülasyon ortamında yapılan çalışmalar, aracın yarışma kapsamında tanımlanan bütün 

görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğini göstermiştir. Yaptığımız çizim ve tasarımların 

ardından, robotun şase kısmı alüminyum profilden hazırlanarak , motorların,tekerlerin ve 

elektrik aksamının yerleşimleri yapıldı. (Resim-1) Yük taşıma mekanizması için tasarladığımız 

cam motorları ve dişlilerin montajı yapıldı.(Resim-2) Yük kaldırma sistemi için kullanılan 

profiller birleştirildi.(Resim-3) Yük kaldırma mekanizması için 20x10 mm profillerden 

hazırlanan sistemin montajı yapıldı. (Resim-4) Yapılan test çalışmalarında robotun sağ-sol, 

ileri-geri hareketi sağlandı. Elektronik,yazılım ve diğer mekanik  sistemlerimiz için 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

(Resim-1)   

       (Resim-2)  

   

 

(Resim-3)     

        (Resim-4) 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Adı ve Soyadı Fotoğraf Bölümü Takımdaki Görevi 

Erdoğan ANAÇ 

Danışman  

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Öğretmeni 

Çorum TOBB-OSB Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde 2020 

yılından beri ÇOROBOT takımında 

danışman olarak görev yapan 

öğretmenimiz 2022 yılında 9. sınıf 

öğrencilerinin yer aldığı ÇOROBOT-

ÇAYLAK alt takımını kurarak 

çalışmalara başlamıştır. 

Enes DEMİRTAŞ 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

3 senedir ÇOROBOT takımda yer alan 

öğrencimiz Ardiuno Yazılım, 

Solidworks ve Mikro denetleyiciler 

konusunda çalışmaları olan 

arkadaşımız 2021 Teknofest ve FRC 

yarışmalarında değişik dalllarde 

ödüller kazanmıştır.  

Mert Sefa LAİK 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Projemizin mekanik tasarım ve inşa 

aşamalarında görev alan arkadaşımız 

Autocad, Solidworks ve 3D yazıcılar 

konusunda çalışmaları olmuştur. 3. 

Senedir ÇOROBOT takımında görev 

alarak  Teknofest ve FRC 

yarışmalarında değişik dalllarde 

ödüller kazanmıştır. 

Kerem ATEŞ 

(Kaptan) 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Takımımıza yeni katılan arkadaşımız 

tasarım ve çizim programları 

kullanıma olan ilgisinden ve sosyal 

kişiliğinden dolayı takım kaptanımız 

olmuştur. ÇOROBOT-ÇAYLAK 

takımının kaptanlığını yapmaktadır.   

Mücahit 

YURTTAŞ 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Mekanik tasarım ve montaj konusunda 

çalışmaları olan arkadaşımız 

takımımıza yeni katılarak yazılım 

konusunda destek vermektedir. 

Çağatay ÖZKEN 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Mekanik tasarım ve montaj 

konusunda çalışmaları olan 

arkadaşımız takımımıza yeni katılarak 

yazılım konusunda destek 

vermektedir. 
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Mustafa Çağrı 

YILMAZ 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Yazılım ve programlama konularına 

ilgili olan arkadaşımız takımımıza 

yeni katılarak bize destek olmuştur. 

Batın Berke BAŞ 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Mekanik tasarım ve montaj 

konularında çalışmaları olan 

arkadaşımız takımımıza yeni 

katılmıştır.  

Serkan İMAM 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Yazılım ve programlama konularında 

çalışan arkadaşımız takımımıza yeni 

katılarak bize destek olmuştur.  

Emirhan AĞCA 
 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Solidworks, Autocad çizim 

programlarına ilgisi olan arkadaşımız, 

mekanik tasarım, çizim ve inşa 

konularında yardımcı olmak için 

takımımıza yeni katılarak bize destek 

olmuştur.  

Burak 

MOLLAOĞLU 

 

Makine 

Teknolojileri 

Alanı 

Elektrik tesisat ve montaj konularında 

çalışan arkadaşımız takımımıza yeni 

katılarak bize destek olmuştur.  

Tablo-1 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

ÇOROBOT-ÇAYLAK Takımı 2018 yılında Makine Teknolojisi Alan Şefi Hacı Recep 

SEYİS tarafından gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini canlandırmak için kurulan ÇOROBOT 

takımının alt yapısı olarak genelde 9. Sınıf öğrencilerinden kuruldu. Çorum TOBB-OSB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine  ve Tasarım Teknolojisi öğrencilerinin oluşturduğu 

ÇOROBOT-ÇAYLAK takımı 10 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşmaktadır. Takım 

akademik danışmanı ve takım kaptanı öncülüğünde kendi çalışma modelini oluşturarak bu 

model üzerinden fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek belirli yükleri bir 

noktadan başka bir noktaya taşıyan güdümlü robot çalışmalarına başlamış ve çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek güvenli ve verimli robotlar 

üreterek iş gücü ve zamandan tasarruf sağlamak amacı güdülmektedir. Bu kapsamda, taşıma 

robotu üretimi için gerekli elektronik ve mekanik  fonksiyonel modüller tespit edilmiş ve bunlar 

için ekipler oluşturulmuştur. Bu ekipler iş tanımları ile birlikte Tablo 2’de verilmektedir. 
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Ekip Adı İş Tanımı 

Mekanik Tasarım ve İnşa ekibi 

 

Taşıma robotunun, zemindeki çizgiyi takip edebilecek ve 

en az 50 kg ağırlığı kaldırabilecek ergonomiye sahip 

hareketli aksamlarının tasarlanmasını yapmak . 

Tasarıma uygun olarak parçaların üretimi, tedariği ve 

montajını yapmak. 

Elektronik devre tasarım ekibi 

 

Robotla  uzaktan haberleşmeyi sağlamak. Robot üzerinde 

kullanılacak uygun motor ve sensörlerin   tespitini yapmak 

ve bunlara uygun veri akışı tasarlamak. 

Yazılım ve programlama  ekibi 

 

Robotta kulanılan sensörlerden gelen bilgiyi işleyecek ve 

motorlara gerekli yönlendirmeyi yapacak mikro 

denetleyiciyi (Arduino) programlamak. 

Tasarım ve çizim ekibi Robotun tasarımı ve çizimlerinin Autocad ve Solidworks 

programları ile yapılması. 

Tablo-2 

Bu ana fonkiyonel modüller için bir ekip lideri ve birden fazla takım üyesi atanmıştır. 

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

gerçekleştirilmiştir. Şekil-1’de takım üyelerimizin çalışma organizasyonu gösterilmektedir. 

Resim-5’de ise ÇOROBOT-ÇAYLAK  ekibimizin kurulmasında çekilen fotoğrafı mevcuttur. 

 Şekil-1 

Erdoğan ANAÇ

Danışman

Enes DEMİRTAŞ

Yazılım ve 
Programlama Ekibi

Mustafa Çağrı YILMAZ

Yazılım

Serkan İMAM

Yazılım

Mert Sefa LAİK

Elektrik-Elektronik 
Devra Tasarım Ekibi

Burak MOLLAOĞLU

Elektrik-Elektronik

Çağatay ÖZKEN

Mekanik Tasarım ve 
İnşa Ekibi

Batın Berke BAŞ

Mekanik

Mücahit YURTTAŞ

Mekanik

Kerem ATEŞ

Kaptan

Tasarım ve Çizim Ekibi

Emirhan AĞCA

Tasarım ve Çizim
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Resim-5 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım raporumuz 92,5 puan alarak ilk değerlendirmeden geçmiştir. 

Değerlendirme kriterleri incelendiğinde güvenlik, özgünlük ve yazılım ve veri akışı 

bölümlerinde eksiklik olduğu anlaşılmıştır. Bu eksiklilerin giderilmesi bağlamında;  

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

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

esnasında sesli uyarı sisteminin yapılmasına karar verilmiştir. 

Simülasyon ortamında yapılan çalışmalar, aracın yarışma kapsamında tanımlanan bütün 

görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğini göstermiştir. Yaptığımız çizim ve tasarımların 

ardından, robotun şase kısmı alüminyum profilden hazırlanarak , motorların,tekerlerin ve 

elektrik aksamının yerleşimleri yapıldı. Yük taşıma mekanizması için tasarladığımız cam 

motorları ve dişlilerin montajı yapıldı. Yük kaldırma sistemi için kullanılan profiller 

birleştirildi. Yük kaldırma mekanizması için 20x10 mm profillerden hazırlanan sistemin 

montajı yapıldı. Yapılan test çalışmalarında robotun sağ-sol, ileri-geri hareketi sağlandı. 

Elektronik,yazılım ve diğer mekanik  sistemlerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Kulanılacak güdümlü robotumuz hafif olsun diye alüminyum şaseden yapılacaktır. 

Elektronik ünitelere ve elektrik kablolarına kolay ulaşım sağlanacak şekilde üst taşıyıcı tablanın 

açılır şekilde olması tasarlanacaktır. Böylelikle Akü değişimide kolay yapılabilecektir. 

Otomatik olarak yük kaldırabilecektir. Güdümlü Robotumuz 6 tekerlekle hareket etmektedir. 4 

teker yere basacak, diğer 2 teker 5 mm yukarı olacak şekilde tasarlanacaktır. Resim-6’de 

görüldüğü gibi tasarlanacak. 

  

Resim-6 

Güdümlü robotumuzun tüm ölçüleri şartnamede belirtilen sınırların içinde kalacak 

şekilde tasarlanmıştır. Simülasyonda kullanılan ÇORLİFT Güdümlü Robot’un genel özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

Robotun belirlenen güzergahı hızı bir şekilde 

tamamlayabilmesi için 30 m/dak max. hızla hareket etmesi 

hedeflenmektedir. Kendisine ait bir dişli sistemi 

bulundurmasından ve dişli sisteminin istediğimiz torku 

kaldırmasından dolayı bu işe en uygun olan CİM Motoru tercih 

edilmiştir. Resim-7’ te CİM motoru gösterilmiştir.  

 

Resim-7 

Robotumuzun ön tasarımını gösteren blok şema Resim-8 ‘de gösterilmiştir. Bu 

tasarımda yük kaldırma tablasının mafsallı olarak yukarı kaldırılması sağlanarak elektrik ve 

elektronik devrelere ulaşım kolaylığı sağlanacaktır. 



 
 

9 
 

 

Resim-8 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

  

Resim-9 
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Resim-10      Resim-11 

Mekanik Tasarım ekibi tarafından yarışma şartnamesinde belirtilen fiziki özelliklere 

uygun, robotun yarışmada yapması istenen görevleri yerine getirebilecek şekilde Tablo-3’te 

verilen aşamalara uygun tasarım  yapılacaktır. 

Sr 

No 

Tasarım Aşamaları Açıklama 

1 Robotun ana gövdesi 

(Şasesi) 

Yarışma şartnamesindeki fiziksel boyutları aşmayacak 

şekilde, en az 25 kg yük taşıyabilecek , egonomik tasarım 

olacaktır. 

2 Hareket Sistemleri Robotumuz 6 tekerli, sağ ve solda bulunan üçer adet teker, 

birbiriyle tiriger kayışıyla bağlı olarak CİM motordan tahrik 

alacak şekilde tasarlanacaktır. 

Orta tekerler, diğer tekerlerden 5 mm daha aşağıda olarak 

hareket kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.  

3 Yük Kaldırma Sistemi Robotumuz şartnamede belirtilen platformlu yükün altına 

girerek, yükü yukarı kaldırması ve indirme işlemini yapacak 

şekilde tasarlanacaktır. Bunun için sistemde cam kaldırma 

motoru kullanılacaktır. Cam kadırma motoruna (Resim-12) 

bağlı diş sayısı 7 olan bir dişli çark ve karşılık dişlisi ise 49 

diş sayılı diğer bir dişliye hareket iletimi sağlayacaktır. 

Böylelikle motor hızının 7 kat azaltıp, gücünün 7 kat 

artırılması sağlanacaktır.Ayrıca 49 diş sayılı dişli çarka bağlı 

halat sistemi ile bu oran bir kat daha artırılacaktır. (Resim-13)  

Yükün stabil şekilde robotun üzerinde durması ve düşmemesi 

için ayaklar makas şeklinde birlikte açılıp kapanacaktır. 

(Resim-14)   

4 Akü bağlantı sistemi Yapılacak tasarımla akünün rahatlıkla ve güvenli bir şekilde 

sökülüp takılması hedeflenmektedir.  

5  Elektrik malzeme yuvası Robot üzerinde bulunacak, elektrik malzemelerinin ( sigorta, 

anahtar,soket vb) kolaylıkla ve güvenli bir şekilde 

ulaşılabilmesi için üst tablasının menteşe sistemiyle açılıp 

kapanması  sağlanacaktır. 

6 Elektronik malzemeler Robot üzerinde bulunacak, elektronik malzemelerinin ( mikro 

işlemci, sensor, wifi vb vb) işlevini kolaylıkla sağlayabileceği 

uygun noktaklara montajı ve bu devre elemanlarının zarar 

görmeyeceği bir şekilde muhafaza edilecek tasarımın 

yapılması. (Resim-15) 

Tablo-3 
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Resim-12 

 

 

 

Resim-13 

 
Resim-15 

Resim-14 
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4.2.2. Malzemeler  

Aracın üretiminde kullanılması planlanan malzeme listesi ve özellikleri Tablo-4 ‘te 

verilmiştir. 

MALZEME LİSTESİ 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Adet Özellikleri Açıklama 

1 Alüminyum U Profil Boy 3 m 80x40 mm Kendi 

Tasarımımız 

2 Tekerler  6 Adet 150x25 mm  Hazır 

3 Tiriger kayış-kasnak  (4 takım) T5 Hazır 

4 Cam Kaldırma Motoru (2 Adet) 12 V 100-300 Rpm Hazır 

5 CİM Motoru   (2 Adet) 15w 1500 d/dk. 12V Hazır 

6 Akümülatör 2 Adet 12V, 17Amper Hazır 

7 Manyetik Hall Effect Sensör  (8 Adet)  Hazır 

8 Mesafe Sensörü 4 Adet MZ 80 Hazır 

9 Limit Swich 2 Adet Mekanik Swich Hazır 

10 5 mm Sac Levha 1 m2 St36 Kendi 

üretimimiz 

11 1 mm  Sac Levha 1 m2 St 36 Kendi 

üretimimiz 

12 Civata ve Somunlar  Muhtelif Ölçüler Hazır 

13 Ardiuno Mega  1 Adet  Hazır 

14 Ardiuno Uno 1 Adet  Hazır 

15 Elektrik-Elektronik Kablolar  Muhtelif Ölçülerde  

16 On-Off Anahtar 1 Adet  Hazır 

17 Sigortalar 4 Adet 3 Amper Hazır 

18  Kauçuk Malzeme 1 Adet 300x400x5 mm Kendi 

üretimimiz 

Tablo-4 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Güdümlü robotun üretiminde, şasesi oluşturulurken alüminyum profiller araç 

boyutunda kesilir. Sökülüp takılabilme kolaylığından dolayı civata ve somunlarla 

birleştirilecektir. (Resim-16) Yük kaldırma ünitesinin iki boyutlu tasarımları yapılarak 

malzemeleri lazer yöntemiyle kesilerek sac malzemeden imal edilecektir. (Resim-17)  Yük 

kaldırma sisteminin hareketi cam kaldırma motora bağlı 7 ve 49 diş sayısı olan dişli ve buna 

bağlı halat sistemi yardımıyla sağlanacaktır. Tekerler (Resim-18), motorlar (Resim-19), 

elektronik devreler hazır alınacaktır. Montajları muhtelif ölçülerdeki civata ve somunlarla 

yapılacaktır. 

 



 
 

13 
 

 
 

(Resim-16) 

 

 

 

 

 

 

 

(Resim-17) 

 

 

(Resim-18)       (Resim-19) 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Güdümlü robotumuzun fiziksel ve teknik özellikleri (Resim-20) ‘te teknik resim olarak 

gösterilmiştir. 

 Eni 70 cm, boyu 95 cm, yükseklik min 40 cm max 65 cm 

 Ağırlığı 25 kg 

 Teker çapı 150 mm, genişliği 25 mm , 6 adet 

 12 volt, 17 Amper Batarya 

 2 Adet 12 volt, 2.7 Amper teker tahrik motoru 

 2 Adet 12 volt , 2.7 Amper yük kaldırma motoru 

 Max Yük Kapasitesi 50 kg 

 Max Hareket Hızı 30 m/dak. 
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Resim-20 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Tasarlanacak robotumuz verilen hedef görevi gerçekleştirmek için 2 aşamalı elektronik 

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

planlanmıştır. 

 2 aşamalı donanım; 

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

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

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

senaryoya uyum sağlamak için çizgi üzerinde ki QR barkodları okuyabilmesi için 

QR kod okuyucu sensor, Senaryo gereği taşıyacak yükü taşıyacak platformun 

hareketini sağlamak için 1 adet motor sürücüsü kullanılmıştır. Bahsedilen bu 

malzemeler aşağıda belirtilmiş olup bu ana kart tümleşik üretilip sensörlerin ve 

sürücülerin kontrolü MCU (microcontroller) entegresi kontrolünde yapılacaktır. 

Ana kartımız robot platformu üzerine monte edilecektir. 

 

2. İletişim Kartı : ana kartımızdan RF (radyo frekansı) ile gelen-giden datalarımız PC 

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

MCU (microcontroller) entegresi ve RF haberleşme sensöründen oluşmaktadır. 

 

Kullanılması planlanan Malzemeler: 

1. 1 adet Arduino Mega (MCU) 

2. 10 adet IR kızılötesi sensör (TRC5000) 

3. 2 adet motor sürücüsü (Spark Max) 

4. 2 adet RF Haberleşme sensörü (Lora SX1278) 

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

6. Platform yükü kaldırmak için kullanalacak motor sürücü YAZILACAK 

7. 1 adet Arduino nano (MCU) 
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3 aşamalı Yazılım : 

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

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

1. Robotumuzun işlevlerini getirebilmesi için Ana kartımızda arduino megaya arduino 

IDE’ si ile kod yazılmıştır. 

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

nano ile arduino IDE’si ile kod yazılmıştır. 

3. Robotumuzun gerek manuel gerekse verilen görevi otomatik yapabilecek komutları 

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

.exe uzantılı dosya üretilmiştir. 

 

Güdümlü robotumuzda 2 adet 12 volt 17 Amper batarya 

kullanılacaktır. Bataryalardan  bir tanesi yedek olarak bulundurulacaktır. 

Böylelikle robotun daha uzun süreli çalışması sağlanacaktır. Bataryanın 

kritik durumda olmasında yedek batarya otomatik ya da elle devreye 

girecektir.  

Bataryaların kolaylıkla değiştirilebilmesi için bağlantıları soketli olarak 

tasarlanacaktır.  

Robotun arka kısmındaki bölümde her motor için ayrı sigorta, güç anahtarı ve motor sürücüleri 

bulunacaktır.  

 

Robotun ön kısmında ise mikro denetleyici (Arduino ) , mesafe sensörü (mz 80) 

ve çizgi izleme sensörü bulunacaktır. Her iki  birim arasındaki kablo bağlantıları 

kullanılan akıma uygun seçilecek , kablo uçlarına bağlantı pabucu 

kullanılacaktır. 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Yazılım sürecinde şelale yazılım modeli kullanılacak öncelik sırasına göre gerekli 

kodlar yazılarak adım adım ilerleme sağlanacak. Önce motorlar devreye alınacak aracın 

hareketi sağlanacak sonra sensörler devreye alınacak, aracın çarpması engellenecek sonra çizgi 

izleme sensörleri devreye alınarak robotun istenilen güzergahta hareket etmesi sağlanacak, 

istenilen noktalarda yük alma ve indirme işlemi geçekleştirilecek.  wifi modülü entegre edilerek 

robotun otonom çalışması sağlanacak. Gösterge paneli eklenecek ve son olarak yedek batarya 

devreye alma işlemi gerçekleştirilecek 

Aşağıda final akış diyagramında belirtildiği üzere; Robotumuzun yarışma alanına 

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

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

gerçekleştirebilmek için önceden belirtilen komutlar verilerek yarışmada başarı sağlanması 

hedeflenmiştir. 
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Robotumuzun Çalışma sistemi şu şekilde gerçekleşecektir; Kullanıcı PC de yüklü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

işlem bilgilerini realtime olarak görebilecektir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Robotumuzun mekanik aksanı tamamlandıktan sonra üzerine eklenen ana kartın ilgili 

sensör ve sürücülerinin kalibresinin yapılması sağlanacaktır. İlgili kalibreler sağlandıktan sonra 

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

kullanıcıya realtime izleme imkanı ve kontrol etme imkanı sunacaktır. 

Bu işlemler bittikten sonra kullanıcı tarafından PC ile uzaktan robotumuzu manuel olarak 

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

tamamlaması durumunda bir sonraki adım olan çizgi izleme işlemi robotumuza 

sağlattırılacaktır. Robotumuz hedef parkurunda ki çizgileri hatasız ve en hızlı bir şekilde izleme 
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durumunda Rota belirleme ve kontrol noktalarını QR kod okuyucu ile sağlanması 

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

sayesinde hafızaya kaydettirilip robotumuza otomatik kullanım imkanı sağlattırılacaktır. Yapay 

zeka algoritmasının hatasız oluşturulması için bir çok test sürüşleri gerçekleştirilecek ve 

robotumuz yarışmaya hazır hale getirilecektir. 

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

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

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

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

elektronikçiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Assembly dili makine diline yakın 

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

yazılması hem uzun hemde karmaşıktır. Yapay zeka algoritma yazılımının hazırlanmasında 

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

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

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

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

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

Visual Studio arayüzü gerek görsel gerekse yazılımsal platformları kullanma imkanı 

sağlaması ve arayüzün ücretsiz olması nedeniyle ayrıca desteklediği C dilinde kullanıcılar 

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

kıldığı için tercih edilmiştir. 

 

Aracın mekanik sistemleri ve elektronik sistemleri tamamlanması beklenmeden gerekli 

olan yazılım ve haberleşme işlemleri yazılım ekibi tarafından similasyon programları (Proteus, 

Tinkercad ) ile tasarlanacak gerekli testleri yapılacaktır. Tablo-5’ da verilen sıra ile yazılım 

aşamaları gerçekleştirilecektir. 

Sr Modül Açıklama 

1 Motorların hareketi Arduino programlama ile motor bağlantı 

pinlerinin belirlenmesi ve simülasyon ortamında 

test edilmesi. 

2 Sensörlerin kontrolü Arduino programlama ile sensörlerin sisteme dahil 

edilmesi. Sensörlerden gelen bilgiye göre 

motorları control eden kodların yazılması ve test 

edilmesi. 

3 Yük mekanızması kontrolü Limit swichlerin kontrol edilerek, puş butonla yük 

kaldırma ve indirmeyi sağlayan kodların yazılması  

4 Wifi modülü haberleşmesi Arduino ile wifi modülünün gerekli kütüphaneler 

eklenerek haberleşme protokolünü içeren kodların 

yazılması. 

5  Güç ünitesi kontrolü Güç ünitesinden gelen bilgilerin, dijital ekrana 

yazdırılmasını sağlayan kodların ve güç seviyesine 

göre kullanılacak bataryanın role yardımıyla 

seçilmesi. 

Tablo-5 
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4.4. Dış Arayüzler 

Aracımızı sağ ve sol hareketi sağlamak için iki motor, yük alıp indirme için bir motor, 

toplam 3 motor ile aracımızı tasarlıyoruz. Motorlarımız 12 V ile çalışan CİM motor ve cam 

kaldırma motorları olacak. Limit swich sayesinde yük alma ve indirme  motorunun çalışma 

aralığını sınırlandıracağız. Robotta kullanacağımız haberleşme ünitesi, Arduino mega, motor 

sürücüler ve şarj ünitesi Resim-21’de gösterilmiştir. 

 
Resim-21 

Güdümlü robotun şeriti düz takip etmesi için en az 5 adet çizgi izleyen renk 

sensörleri kullanılacaktır. Ortadaki sensör aktif olduğu sürece düz gitmesi 

sağlanacak  sağ ve soldaki sensörler renk farklılığını bilgi algıladıklarında 

mikro işlemci tarafından motorlara gerekli yönlendirmeler yapılarak, 

robotun güzergahta gitmesi sağlanacaktır. 

Engel algılama ve güvenlik için  sağa sola ve öne en az üç adet mz80 kızıl 

ötesi sensor kullanacağız. Bu sensörün ayarları manuel olarak 10cm- 40cm 

arasında istediğimiz ölçülerde sınırlandırmamız mümkündür.  

 Araç ile control paneli bilgi alış verişini sağlamak için wifi modülü 

kullanılacaktır. Wifi haberleşme modülü sayesinde cihazımızda start, stop yük 

alma, yük boşaltma, sağ sol dönüş, engel geçme ve bataryanın durumu hakkında 

bilgi alış verişini sağlayacaktır.  

Anlık batarya güç göstergesini görmek için control panelinde bir ekran sayesinde güç 

durumumuzu görebileceğiz batarya kritik seviyeye düştüğünde yedek batarya devreye alınacak.   



 
 

19 
 

Mikro işlemci olarak Arduino Mega ve haberleşmeyi sağlamak için 

arduion uno kullanılacaktır. En az 5 tane sensor, en az 3 tane 

ultrasonic mesafe sensoru, wifi mödülü ve 3 tane motor, ve limit 

swich olduğunu hesap edersek en az 20 tane giriş çıkış portuna sahip 

bir mikroko denetleyiciye ihtiyaç duyacağız. Bunuda Arduino uno 

karşılamadığı için Arduino mega kullancagız.  

Batarya olarak 2 tane 12 vol/7ah akü kullanacağız. Aküler birbirine parallel bağlı olacak ve 

1 akü kıritik seviyeye düştüğü zaman 2 akü otomatik olarak devreye girecek ve 1 akü devreden 

çıkacaktır. Bunuda 2 tane role sayesinde yapacağız.  

5. GÜVENLİK 

Test ve yarışma esnasında herhangi bir tehlikeli duruma neden olmamak için Güdümlü 

Robot’ta her motorun çektiği akıma uygun ayrı sigorta kulanılacaktır. Kablo uçlarına kablo 

pabucu ve soketler kullanılarak kısa devre ve yangın önlemleri alınmış olacaktır. Aküler 

robotun arka kısmında rahatlıkla sökülüp takılabilecek olduğu için el sıkışma ve benzeri 

durumlar en aza indirilmiştir. Robotun aktif olarak çalıştığını gösteren ışıklı uyarı yapılacaktır. 

Takım üyeleri gözlük, eldiven vb. kişisel güvenlik araçları kulanacaklardır.  

6. TEST 

Robotumuzun yapım aşamalarına başlanmış olup şase ve motor yerleşimleri 

yapılmıştır.. Ancak aşağıda belirtilen şekillerde ilerleyen süreçlerde testlerinin yapılması 

planlanmaktadır. 

 

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

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

bağlantısı ile enerji verilerek robotun doğrusal hareketi ve dönme hareketleri mekanik montaj 

ekibi tarafından test edilmiştir. Bu test esnasında zemine çizilmiş doğrusal ve 90 derece kesişen 

çizgiler kullanılmıştır. Bu testler Tinkercad programı kullanılarak resim-22 ‘de gösterildiği gibi 

test edilmiştir. 

 

 
Resim-22 
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 Yük kaldırma ve indirme sisteminin mekanik 

testinin yapılması; 

Robotun kaldırma sistemi cam kaldırma motorunun 

hareketi ile üzerine sarılan kayış yöntemi örnek 

alınarak tasarlanmıştır. Resim-23 

 Solidworks ortamındaki katı modellemede yük 

kaldırma sistemi bilgisayar ortamında test edilmiştir. 

Robotun fiziksel üretimi yapıldıktan sonra yük 

kaldırma sistemi 25-50 kg ağırlıklarla test edilecek, 

kaldırma sisteminde kullanılacak motorun gücünün 

yeterli olup olmadığı, eksenel kaymaların olup 

olmadığı test edilecektir. Test esnasında su terazi, 

ağırlık tartısı ve şerit metreden faydalanıldı.                     

Resim-23 
 

 Elektronik sistemlerin test edilmesi;  

Robotun elektronik sistemleri bilgisayar ortamında online ücretsiz hizmet veren 

web sitesi üzerinden tasarımları yapılarak gerekli ön testler yapılmıştır.  

Elimizde bulunan wifi modülleri kullanılarak basit bir çizgi izleyen robot üzerinde 

joyistik ile uzaktan haberleşme yazılımı test edilmiştir.  

Gerekli malzemeler tedarik edildikten sonra çizgi izleme ve engel algılama 

sistemleri önce laboratuar ortamında gerekli kablo bağlantıları yapılarak yazılım 

ekibinin hazırlamış olduğu yazılım yüklenerek test yapılacaktır. Son aşama olarak 

çalışan sistemler robotun üzerine monte edilerek son testleri yapılacaktır. 

 

 Robotun tüm sistemlerinin yarışma platformunda test edilmesi. 

Robotun mekanik ve elektronik üretimi gerçekleştirildikten sonra yarışma 

platformunun imkanlar dahilinde hazırlanarak, robotu kullanacak öğrenciler 

tarafından test edilecektir. Bu test sayesinde robotun saha ortamına uyumluluğu ve 

öğrencilerin kulanım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  
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7. TECRÜBE 

Tasarım ekibi ile birlikte mekanik montaj ekibi , robotun tasarım aşamasında birlikte 

çalışmışlardır. Bu sayede robotun parçalarının montaj sırası ve kolaylığı sağlanmıştır. Robotun 

parçalarının montaj problemleri daha tasarım aşamasında düzeltilmiştir. Ayrıca montaj ekibi 

robotun parçaları ve montaj sırası gibi konularda bilgi sahibi olmuştur. Bu çalışmalara ait görsel 

resim-24 ve 25’te verilmiştir. 

 
Resim-24 

 
Resim-25 

 

Fiziksel olarak robotun sadece ana şasesi ve yük kaldırma sistemi montaj edilmiş olup, 

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

gerginliklerinin ve teker bağlantı hatalarının düzeltilmesi ile büyük bir oranda giderilmiştir.  

 

Elektronik ve yazılım ekibi tasarım 

aşamasında birlikte çalışmışlardır. Bu çalışmalarda 

başlangıçta 3 adet kullanılması düşünülen çizgi 

izleme sensör sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiş 

ve sensör sayısı 8 ‘e çıkarılmıştır.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

TAHMİNİ BÜTÇE 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Adet Tahmini Fiyatı Yerlilik 

1 Alüminyum U Profil Boy 3 m 2000 TL Yerli 

2 Tekerler  6 Adet 150X6=900 TL Yerli 

3 Tiriger kayış-kasnak  (4 takım) 200X4= 800 TL Yerli 

4 CİM Motor 1/25 Redüktörlü   (2 Adet) 2X1250=2500 TL Yerli 

5 Akümülatör 2 Adet 2X270 =540 TL Yerli 

6 Çizgi izleme Sensörü  (8 Adet) 8X20 =160 TL Yabancı 

7 Mesafe Sensörü 4 Adet 4X50 = 200 TL Yabancı 

8 Limit Swich 2 Adet 2X100 =200 TL Yabancı 

9 5 mm Sac Levha 1 m2 500 TL Yerli 

10 1 mm  Sac Levha 1 m2 250 TL Yerli 

11 Civata ve Somunlar  200 TL Yerli 

12 Ardiuno Mega  1 Adet 160 TL Yabancı 

13 Ardiuno Uno 1 Adet 120 TL Yabancı 

14 DC Motor Sürücü (40 A) 3 Adet 3X112 =336 TL Yabancı 

15 Elektrik-Elektronik Kablolar  180 TL Yerli 

16 On-Off Anahtar 1 Adet 45 TL Yerli 

17 Sigortalar 30 A 4 Adet 4X180=720 TL Yerli 

18  Kauçuk Malzeme 1 Adet 120 TL Yerli 

19 Lazer Kesim  500 TL Yerli 

TOPLAM 10431 TL  

 

Sanayide Dijital Teknolojiler  temel kategori Yarışması kapsamında ÇOROBOT-

ÇAYLAK takımının çalışma planı Tablo 6’de verilmektedir. Çalışma planında bulunan iş 

paketleri aşağıdaki alt başlıklarda detaylandırılacaktır. 

NO İŞ ADI SORUMLU AYLAR (2022) 

   Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 Kavramsal 

Tasarım 

Danışman- 

Kaptan 
x       

2 Üç Boyutlu 

Çizim 

Takım 

Kaptanı- 

Mekanik 

tasarım ve 

Elekronik 

Ekibi 

 x x     

3 Programlama Takım 

Kaptanı- 

Yazılım 

Ekibi 

  x x    
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4 Mekanik İnşa  Takım 

Kaptanı- 

Mekanik 

İnşa Ekibi 

  x x x   

5 Elektronik 

Devre montaj 

ve kablolama 

Elektronik 

Devre 

Tasarım 

Ekibi 

   x x   

6 Sistem 

Entegrasyonu, 

Test ve 

İyileştirmeler 

Takım 

Kaptanı 

Tüm Takım 

Üyeleri 

    x x  

7 Teknofest 

Sergileme 

Takım 

Kaptanı 

Tüm Takım 

Üyeleri 

      x 

Tablo-6 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Robotumuzda 3 adet sağda, 3 adet solda olmak üzere 6 adet teker kulanılmıştır. 

Tekerlerin yerleşiminde orta 2 teker diğerlerine göre 5 mm daha aşağı konumlandırılmıştır. Bu 

sayede robotun sağ ve sol dönüşlerde daha rahat hareket etmesi , zeminde bulunan bozukluklar 

ve küçük engeller üzerinden rahatlıkla geçmesi hedeflenmiştir. 

Yük kaldırma sistemimizde cam kaldırma motoru kullanılacaktır. Cam kadırma 

motoruna bağlı diş sayısı 7 olan bir dişli çark ve karşılık dişlisi ise 49 diş sayılı diğer bir dişliye 

hareket iletimi sağlayacaktır. Böylelikle motor hızının 7 kat azaltıp, gücünün 7 kat artırılması 

sağlanacaktır. Ayrıca 49 diş sayılı dişli çarka bağlı halat sistemi ile bu oran bir kat daha 

artırılacaktır.  Yükün stabil şekilde robotun üzerinde durması ve düşmemesi için ayaklar makas 

şeklinde birlikte açılıp kapanması ile denge sağlanacaktır. 

 

10. YERLİLİK 

Malzeme listesinde ki ürünlerin yerli olup olmadıkları listede belirtilmiştir. Buna göre 

robotumuzda kullanmayı düşündüğümüz 19 adet parçanın 13 adedi yerli firmalardan tedarik 

edilerek (13/19=%68) yerlilik oranı yakalanmıştır. 

Fiyat bazında incelenecek olursa tahmini robot maliyetimiz toplam 10 431 TL olup, 

bunun 9 255 TL kısmı yerli ürünlerden oluşmaktadır. Böylelikle fiyat bazında da % 88 ‘lik 

yerliliğe ulaşılmıştır.  
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