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1. Proje Özeti 

Dezavantajlı gruplar, erişimlerinin az olmasından dolayı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. 

Bu sorun hem kişisel hem de toplumsal açıdan sosyo-ekonomik sorunları beraberinde 

getirmektedir. Bu sorununun çözülmesi için mobil ve insansız kargo aracı (İKA) 

teknolojilerinin beraber kullanıldığı bir sistem geliştirilecektir. Bu sistemin geliştirilebilmesi 

için İKA, test/analiz, yapay zekâ, simülasyon ve mobil uygulama bölümlerinin eksiksiz 

yapılması gerekilmektedir. Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması sorununa çözüm 

bulabilmek için birçok çalışma mevcuttur fakat proje ekibi tarafından geliştirilen sistem, ulusal 

ve uluslararası alanda özgünlük unsuru taşımaktadır. Yapılması hedeflenen projenin; geleneksel 

çalışmalardan farkı, sistemin temel unsurunun teknoloji olmasıdır. Teknolojik yöntemlerden 

farkı ise ihtiyaç doğrudan ihtiyaç sahibine ulaştırılmakta ve bu ulaşımda fosil yakıtlı araçlar 

yerine otonom ve elektrikle çalışan araçların kullanılmasıdır. Geliştirilen projenin hayata 

geçirilebilmesi için pilot bölge seçilmeli, gerekli izinler alınmalı ve üretimler/yazılım iş 

paketleri sürekli olarak geliştirilmelidir. Proje hayata geçirildiği takdirde projede kullanılan 

teknolojilerin; sosyal inovasyon, ulaşım, taşımacılık, otonom araçlar ve mobil teknoloji 

alanlarında ticari bir ürüne dönüşmeye çok uygun olduğu düşünülmektedir. Proje ekibi 

tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda projenin hayata geçirilebilmesi için 35.000 lira 

bütçe ayrılması gerektiği kararına varılmıştır. Bu bütçe; aynı misyona sahip fosil yakıtları 

araçların bütçesiyle kıyaslandığında, oldukça uygun maliyetli olduğu görülmektedir. Projenin 

hedef kitlesi, ülkemizde dezavantajlı grubun içerisine dahil olan tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Proje hayata geçirilirken oluşabilecek risklere, yerli ve milli kaynaklarla çözüm getirilecektir. 

Böylelikle, hayata geçirilmesi planlanan projenin orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar 

doğuracağı öngörülmektedir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Dezavantajlı gruplar; UNESCO tarafından ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik ve dilsel 

kökenleri, din ya da politik statüleri nedeniyle sosyal ve ekonomik olarak daha az bütünleşme 

şansı olan insanlar olarak tanımlanmıştır. Bu grupların gelir getirici faaliyetlere erişimleri 

kısıtlıdır ve temel hizmetlerden mahrum kalırlar. Dezavantajlı grupların, ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayamaması hem bireysel hem de toplum bazında önemli sorunları meydana 

getirmektedir [1]. 

Yıllar geçtikçe daha da büyük etkilere sebep olacağı düşünülen bu soruna karşı, birtakım 

çözümler geliştirilmiştir. Ne yazık ki bu çözümler, birçok noktada yeterli olamamaktadır. 

Geliştirilen çözümler ve eksik kaldıkları noktalar aşağıda verilmiştir. 
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Geliştirilen çözümlerin birçok noktada yetersiz olduğu görülmektedir. Geleneksel çözümlerin 

eksikliklerini azaltmak adına mobil ve araç teknolojileri kullanılmış fakat onlarda da birtakım 

eksiklikler bulunmaktadır. Tüm bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için mobil ve araç 

teknolojilerinin beraber çalıştığı sistemler geliştirilmelidir. 

3. Çözüm 

Dezavantajlı grupların topluma uyum sorununun çözülmesi için mobil ve insansız kargo aracı 

teknolojilerinin beraber kullanıldığı bir sistem geliştirilecektir. Bu sistem; doğru ihtiyaç 

tanımlaması, ihtiyaçların hızlı ve sürekli karşılanması aynı zamanda da sürdürülebilir ulaşım 

gibi avantajlar sunmaktadır. 

Proje çalışmalarının; dezavantajlı grupların, topluma uyum süreci sorununa çözüm getireceği 

ön görülmektedir. Bu çözüm, toplumsal kalkınmayı da olumlu yönde etkileyecektir. Projede 

kullanılacak İKA, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan lityum iyon batarya 

sistemleriyle çalışacaktır. Enerji kaynağı olarak lityum iyon kullanılmasının sebebi fosil 

yakıtların aksine temiz bir enerji kaynağı olmasıdır. Geliştirilecek projenin, problemi çözme 

sürecindeki temel adımları sırasıyla şu şekilde olacaktır. 

 
Proje hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, mobil uygulama ve İKA’nın 

yapılan tasarımları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Proje hayata geçirilirken; İKA, test/analiz, yapay zekâ, simülasyon ve mobil uygulama 

bölümlerinin eksiksiz yapılması gerekilmektedir. Bundan dolayı yöntem bölümü 5 ana başlık 

altında incelenmiştir. 
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İnsansız Kargo Aracı (İKA) 

Üst Gövde 

Kargo yükleme alanı (1 numaralı) bölümü için cam elyaf malzemesi seçilmiştir. Mekanik 

dayanaklığının yüksek olması ve ekonomik olmasından dolayı bu seçim yapılmıştır [2]. 

Şasi 

Şasi bölümü (2 numaralı) için Alüminyum 7075 malzemesi seçilmiştir. Düşük yoğunluğu ve 

yüksek mukavemetinden dolayı bu seçim yapılmıştır [3].  

Tekerlekler 

Tekerlekler (3 numaralı) için şişirilebilir türleri seçilmiştir. Jant malzemesi olarak da 

alüminyum alaşımları tercih edilmiştir. Alüminyumun yüksek darbe gücü ve enerji absorbe 

edebilme özelliklerin dolayı bu seçim yapılmıştır [4]. 

Süspansiyon Sistemi 

Süspansiyon bölümü (4 numaralı) için MacPherson tercih edilmiştir. Hafif, az yer kaplaması ve 

düşük maliyeti sebebiyle bu seçim yapılmıştır [5]. 

Fren Sistemi  

Fren sisteminde (5 numaralı), disk frenler tercih edilmiştir. Sebebi ise fren mesafelerinde 

kampana fren sistemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesidir [7]. 

Motor  

Motor (6 numaralı) için BLDC motorlar tercih edilmiştir. Sebebi ise yüksek tork ve verim 

sağlaması, ekstra olarak da az yer kaplamasıdır [8]. 

Batarya 

Batarya bölümü (7 numaralı) için lityum iyon bataryalar tercih edilmiştir. Yüksek enerji 

yoğunluğu, uzun çevrim ömrü ve az bakım gerektirdiğinden bu seçim yapılmıştır [9]. 
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Test/Analiz 

ANSYS programıyla, jant ve üst gövdeye toplam deformasyon analizi yapılmıştır. Bu 

seçimlerin sebebi ise araç hareket halindeyken, bu bölgelere çok fazla yük bineceği ve yeterli 

deformasyon dayanıklılığını gösteremediği taktirde aracın misyonunu yerine 

getiremeyeceğidir.  

Jant Bölümü                                                              Üst Gövde Bölümü 

• Alüminyum alaşımı 

• Jant yarıçapı 20 cm 

• Uygulanan momentum r çarpı 5000 N 

• Uygulanan kuvvet y ekseninde -800 N 

 

Yapılan toplam deformasyon analizi sonuçları incelendiğinde, proje ekibi tarafından tasarlanan 

İKA’nın, proje misyonunu başarıyla yerine getireceği kanısına varılmıştır.  

 

Yapay Zekâ 

• Görüntü İşleme Çalışmaları 

Proje zaman planlama takviminde de belirtildiği üzere devam eden görüntü işleme 

çalışmalarından alınan görüntüler aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

• Derin Öğrenme Çalışmaları 

Çalışmaları devam eden derin öğrenme süreci için yapılan literatür çalışmaları sonucunda elde 

edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Oluşturulan otonom aracın özerk hareketi için uygulanan süreç üç başlık altında incelenebilir: 

kamera üzerinden veri oluşturma, derin öğrenme modelinin eğitimi, otonom aracın test 

edilmesi 

• Cam elyaf  

• 88 cm uzunluk, 45 cm yükseklik, 50 cm 

genişlik 

• Uygulanan kuvvet y ekseninde 1800 N 
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Derin öğrenme tabanlı otonom sürüş uygulama 

çerçevesi yandaki görseldeki gibidir. Modelin 

eğitimi için alınacak görüntüler, modelin doğru 

özellikleri öğrenmesini sağlayacak şekilde 

olmalıdır. Otonom sürüş sırasında aracın nasıl 

hareket etmesi isteniyorsa veri kümesi de o 

şekilde oluşturulmalı ve görüntü alım işlemi ona 

göre yapılmalıdır [10]. 

Proje hedefleri doğrultusunda çalışmaları devam 

eden derin öğrenme süreci de literatürden verilen örnekle çok benzer bir çalışma prensibiyle 

hareket edecektir. 

Simülasyon 

Simülasyon çalışmaları Matlab programıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyonda, 

tasarlanan aracın engel karşısındaki; mesafe, hız ve ivmelenme değerleri incelenmiştir. Bu 

simülasyon, aracın bir noktadan diğer bir noktaya ulaşımı esnasında önüne çıkan engellere karşı 

vereceği tepkileri göstermektedir. 

Yandaki görselde Matlab programında 

bulunan fuzzy logic analyzer özelliği ile 

oluşturulmuş hız ve mesafe olarak 2 girişe ve 

bunlara bağlı olarak ivme değeri olan 1 çıkışa 

sahiptir. Ortadaki blok kuralların bulunduğu 

bloktur. Aşağıdaki tabloda blok detayları verilmiştir.  

Örnek bir girişe göre çıkış aşağıda verilmiştir. Tabloya göre mesafe çok büyüktür ve araç azalan 

bir hızla gitmektedir. Çıkışta hızlanan bir ivme üretmektedir. 
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Mobil Uygulama  

Proje zaman planlama takviminde de belirtildiği üzere devam eden mobil uygulama 

çalışmalarından görüntüler aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması 

üzerine birçok çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar 2 ana başlık altında ifade edilebilir. 

 

 

 

 

Proje bazında geliştirilecek çalışmanın, geleneksel yöntemlerden farkları; 

• Kişisel yardımların aksine bağışlar daha geniş kitlelere ulaştırılacak. 

• Kuruluşların dönem bazlı yardımlarının aksine, bağışlar daha hızlı ve sürekli bir şekilde 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak [11]. 

Proje bazında geliştirilecek çalışmanın, diğer teknolojik yöntemlerden farkları; 

• Mobil uygulama aracılığıyla para yardımı yapan sistemlerin aksine, ihtiyacın kendisi 

doğrudan ihtiyaç sahibine ulaştırılacak [12]. 

• Bağışların, ihtiyaç sahiplerine fosil yakıtlı araçlarla ulaştırılması sisteminin aksine, 

bağışların taşınması için farklı bir aracı kurum kullanılmayacak ve araçlarda temiz 

enerji kaynağı olan lityum iyon bataryalar kullanılacaktır. 

Proje ekibi tarafından geliştirilen proje fikrinin, ulusal ve uluslararası sahnede özgünlük unsuru 

taşımaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje fikrinin hayata geçirilebilmesi için 

• Öncelikle ülke içerisinde pilot bir bölge seçilecektir. 

• Seçilen pilot bölgedeki belediye ve alt kuruluşlarından izin alınacaktır. 

• Anlaşma ve izin işlemlerinin tamamlanmasıyla, mobil uygulama ve İKA’nın arge ve 

ürge çalışmaları yapılacaktır. 
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• Kullanıma hazır duruma gelen teknolojilerin, seçilen pilot bölgede kullanımına 

başlanacaktır. 

• Hizmet sırasında alınan geri bildirimler ışığında revize işlemleri yapılacaktır.  

• Pilot bölgede sürdürülebilir bir hizmet sağlandığı taktirde, hizmet alanı daha da 

genişletilecektir. 

• Hizmet alanının genişletilmesi; farklı coğrafi araziler ve çevresel şartları beraberinde 

getirecek. Bu da mobil uygulama ve İKA teknolojilerinin önemli oranlarda gelişim 

göstermesini sağlayacaktır. 

• Sürecin döngüsel şekilde devam etmesiyle; hizmet kalitesi, hizmet ağı büyüklüğü ve 

bünyesinde kullanılan teknolojilerin gelişerek artacağı ön görülmektedir. 

Projede yaşanacak gelişmeler sonucunda, orta vadede hem mobil uygulama hem de insansız 

kara aracı (İKA) teknolojilerinde yerli ve milli teknolojilere destek sağlayacağı 

düşünülmektedir. Uzun vadede ise projede kullanılan teknolojilerin; sosyal inovasyon, ulaşım, 

taşımacılık, otonom araçlar ve mobil teknoloji alanlarında ticari bir ürüne dönüşmeye çok 

uygun olduğu düşünülmektedir.  

Projenin uygulanabilirlik sürecinde oluşabilecek riskler aşağıda verilmiştir. Riskler bölümünde 

daha detaylı incelenecektir. 

• İzin İşlemlerinin Olumsuz veya Uzun Sürmesi 

• Dolar Kurun Yükselmesi 

• Hizmet Bölgelerinden Kaynaklı Önlenemeyen Güvenlik Sorunları 

• Trafik ve Ulaşım Hatlarının Düzensiz Olması 

• Arge ve Ürge Çalışmalarında Yetersiz Kalınması 

• Projenin Yaygınlaştırma Çalışmalarında Yetersiz Kalınması 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenin En Az Maliyetle Uygulanabilir Olma Durumu 

Proje bütçesinde belirtildiği üzere projenin toplam bütçesi 35.000 liradır. Projenin en az 

maliyetle gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gerekilen birtakım şartlar mevcuttur. Bu 

şartlar aşağıda verilmiştir. 

• İnsansız kara aracının (İKA) üretiminde kullanılan malzemelerin ve bütün alt 

bileşenlerinin yerli/milli kaynaklarla tedarik edilmesi ve üretilmesi. 
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• Mobil uygulama ve yapay zekâ teknolojilerinde, hizmetlerin ve danışmanlıkların 

yerli/milli kaynaklarla sağlanması. 

Belirtilen şartlara dikkat edildiği taktirde; değişken dolar kurundan kaynaklı fiyat artışlarından 

ve alınacak danışmanlık hizmetlerinin yüksek fiyatlarından etkilenilmeyecektir. Böylelikle 

projenin en az maliyetle gerçekleştirilebilme sürecinde önemli bir adım atılmış olunacaktır. 

Proje Planlamasındaki Maddi Harcamaların Dönemleri 

Proje çalışmalarındaki tek maddi harcama, temmuz ayı içerisinde prototip üretimi yapılırken 

gerçekleşecektir. Bu dönemde yapılan maddi harcama rakamları ise proje bütçe planlanmasında 

detaylı olarak incelenmiştir. 

Tahmini Bütçe Tablosu ve Malzeme Listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elektronik sistemlerdeki adet bölümünün boş bırakılmasının sebebi çok fazla alt bileşeninin olmasıdır. 

Maliyet Karşılaştırması 

Proje ekibi tarafından geliştirilen fikirle benzer bir çalışmayla maliyet karşılaştırılması aşağıda 

yapılmıştır. Bu çalışma; bağışçıların mobil uygulamaya bağış talebinde bulunması sonucunda 

bağışların fosil yakıtlı araçlarla toplanılıp dağıtılması üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistemde, 

bağışların toplanılması ve dağıtılması için bir araç, yakıt (benzin, dizel ve LPG) ve bir şoför 

gerekmektedir. Bu sistem özelinde belirtilen gerekçeler sırasıyla incelendiğinde: 

• Genel tabloda artış eğiliminde olan dolar ve euro kuruyla, paralel bir süreç izleyen 

otomobil fiyatlarının artış eğilimde olduğu ve güncel durumda yüksek noktalara 

ulaştığı gözlemlenmiştir [13]. 

• Türkiyede kullanılan yakıt fiyat grafikleri incelendiğinde, genel tablonun artış 

eğiliminde olduğu ve güncel durumda da yüksek noktalara ulaştığı gözlemlenmiştir.  

• Son olarak da aracı kullanacak şoförün (2022 yılının haziran ayı içerisinde) alacağı 

minimum maaş ise 4.253,40 (net asgari ücret) liradır. 
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Tüm bu etkenler incelendiğinde bu şekilde devam eden bir bağış/yardım sisteminin ekonomik 

açıdan sürdürülebilir olmadığı kanısına varılmıştır. Gerçekleştirilecek projede ise; 

• Araç yerli ve milli kaynaklarla üretilecek. Böylelikle üretim süreçleri daha hızlı ve daha 

ucuz rakamlarla gerçekleşecektir.  

• Enerji kaynağı olarak lityum iyon batarya kullanılacak. Böylelikle yüksek yakıt 

fiyatlarından etkilenilmemiş olunacak.  

• Araç otonom şekilde çalışacak. Böylelikle şoför maaşı kaynaklı maliyet olmayacaktır.  

Araç Maliyeti Hesaplama/Karşılaştırma 

Yapılan araştırmalar sonucunda ortalama bir ikinci el aracın (200 bin kilometre, 90 beygir 

motor gücü ve 10 yaşındaki bir aracın) fiyatı 220.000 lira olarak hesaplanmıştır [14]. 

Proje ekibi tarafından geliştirilen İKA’nın toplam maliyeti 28.680 lira olarak hesaplanmıştır.  

Yakıt/Enerji Maliyeti Hesaplama/Karşılaştırma 

Yapılan araştırmalar sonucunda klasik (benzinle çalışan) bir otomobilin ortalama yakıt 

tüketiminin 8,5 L/100 km (Benzin) olduğu görülmektedir. Güncel benzin (1 litre) fiyatı ise 

(09/06/2022) 26 liradır [15]. 

• 26 ∗ 8,5 = 221 𝑙𝑖𝑟𝑎 (100 𝑘𝑚′𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑦𝑒𝑡𝑖) 

Proje ekibi tarafından geliştirilen İKA’nın ortalama olarak 100 km’de 1,2 KW elektrik 

harcayacağı kanısına varılmıştır. Güncel elektrik (1KW) fiyatı ise 

(09/06/2022) 1,37 liradır [16]. 

• 1,2 ∗ 1,37 = 1,644 𝑙𝑖𝑟𝑎 (100 𝑘𝑚′𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖) 

Bakım Masrafları Hesaplama/Karşılaştırma  

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda benzinle çalışan araçların bakım masrafları, elektrikli 

araçlara göre oldukça yüksek olduğu kanısına varılmıştır [17]. Verilen bütün bilgiler ışığında; 

projenin, benzer projelere kıyasla uygun maliyetli olduğu kanısına varılmıştır. Ekstra olarak da 

geliştirmesi hedeflenen İKA’nın yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi halinde maliyetin daha da 

düşeceği düşünülmektedir.  

8. Hedef Kitle 

Projenin öncelikli hedef kitlesi; göçmenler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve gençlerdir. 

Fakat gerçekleştirilmesi hedeflenen proje, ülkemizde dezavantajlı grubun içerisine dahil olan 

tüm bireyleri kapsamaktadır. Bu hedef kitle seçiminin temel sebepleri şunlardır: 

• Bu bireylerin, toplumun önemli bir kısmını oluşturması 

• Bu bireylerin, maddi ve manevi açıdan topluma uyum sağlayamaması sonucu sosyo-

ekonomik sorunlara yol açmasıdır. 
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9. Riskler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşabilecek Riskler Risk Durumu Çözüm Önerileri 

Arge ve ürge çalışmalarında yetersiz 

kalınması 

Düşük Risk 

Olasılık=Düşük 

Etki=Orta 

Bu alanlardaki ekip üyesi sayıları yüksek tutulacak ve dışardan 

danışmanlık hizmetleri alınacaktır. Böylelikle bu süreçler daha 

verimli geçirilecektir. 

Projenin yaygınlaştırma çalışmalarında 

yetersiz kalınması 

Orta Risk 

Olasılık=Düşük 

Etki=Yüksek 

Sosyal medya aktif bir şekilde kullanılacak ve reklam 

çalışmaları yapılacak. Böylelikle proje çalışmalarının 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

İzin işlemlerinin olumsuz veya uzun 

sürmesi 

Yüksek Risk 

Olasılık=Orta 

Etki=Yüksek 

İzin işlemlerine erkenden başlanarak olası bir takvim gecikmesi 

sorununun önüne geçilecektir. 

Dolar kuru ve(ya) farklı etkenlerden 

dolayı bütçenin beklenenden yüksek 

çıkması 

Çok Yüksek Risk 

Olasılık=Yüksek 

Etki=Yüksek 

Projede kullanılacak teknolojilerin hizmet ve malzemelerinde 

yerli ve milli kaynaklar kullanılacak. Böylelikle bütçenin 

planlana yakın gelmesi sağlanacaktır. 

Hizmet bölgelerinden kaynaklı güvenlik 

sorunları 

Yüksek Risk 

Olasılık=Orta 

Etki=Yüksek 

İKA’nın birçok noktasında uyarı sensörleri kullanılacaktır. 

Böylelikle oluşabilecek güvenlik zaaflarının önüne geçilecektir. 

Trafik ve ulaşım hatlarının düzensiz 

olması 

Yüksek Risk 

Olasılık=Orta 

Etki=Yüksek 

Projenin hizmet verdiği alanların çevresel zorluk şartları 

kademeli olarak artacaktır. Böylelikle gelişim süreci daha 

verimli olacak ve çevresel şartlardan daha az etkilenilecektir. 

Malzeme tedarik işlemlerinin uzun 

sürmesi 

Orta Risk 

Olasılık=Düşük 

Etki=Yüksek 

Birçok farklı tedarikçiyle ortak çalışılacak, herhangi bir 

tedarikçiyle yaşanan sorunda diğer alternatifler 

değerlendirilecek. 

Yukarıda belirtilen risklerden ve(ya) 

farklı etkenlerden dolayı işlerin planlanan 

zamandan geç bitmesi 

Düşük Risk 

Olasılık=Orta 

Etki=Düşük 

Zaman planlaması yapılırken riskler göz önünde 

bulundurularak önlemler alınmalıdır ve planlama bu şekilde 

yapılmalıdır. 
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