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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Günümüzde, pandemi sürecinin yaşanması ile lojistik sektöründe iş yoğunluğu önemli derecede artış 

göstermiştir. Ayrıca iş yükündeki bu artışa paralel olarak çalışan sayısı çok olan kurumlarda bu 

lojistik ürünlerin dağıtılmasında büyük bir iş yükü oluşturmuştur.  Lojistik firmalarındaki yüz yüze 

teması azaltmak ve kurum içi evrak vb. dağıtımını temassız olarak gerçekleştirerek hizmet kalitesini 

arttırmak için tam otonom lojistik dağıtım robotu tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Otonom bir araç ile lojistik işlemlerini kendi kendine yapan ve işleyip merkeze yollayan bir tam 

otonom araç tasarım ve üretimi amaçlanmıştır. Bu proje, pandeminin baş göstermesi ile lojistik 

kuruluşlarında çalışanlar arasında yüz yüze bir iletişimin engellenmesi için alternatif amaçlı 

yapılmıştır. Bu bağlamda sorun tespiti, çözüm hipotezi, yerlilik ve özgünlük hedef kitlesinin 

açıklamaları yapılmıştır. 

 
Şekil 1.1: Sistemin akış şeması 

Şekil 1.1’de sistemimizin akış şeması görülmektedir. Sistem ilk olarak müşteriden girdi alır ve 

filtrelerden (malzeme isteğine göre değişkenlik gösteriyor) geçirilerek gidilmesi gerekilen konumun 

atanma işlemi makine öğrenmesi kodları ile gerçekleştiriliyor. Bundan sonraki adımda robotun 

istenilen konuma yönlendiriliyor ve kontrol algoritmaları ile bu koordinata ulaşması sağlanıyor. 

Projeye ait tanıtım videosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/file/d/1Wsa2QcmUrnHn8m2MTiC1Bh7aaytcDpTM/view?usp=sharing  

2. Problem/Sorun 
Günümüzde yaşanan kovid-19 pandemisi ile yüz yüze temas ve beraberinde sağlık sorunları ortaya 

çıkmıştır. Tüik verilerine göre ulaştırma ve depolama hizmetleri %26,45, yiyecek hizmetlerindeki 

talep ise %20,81 olarak belirtilmiştir [1]. Bina içi lojistik ürün dağıtım yoğunluğunun çok yüksek 

olduğu kurumlarda dağıtım işlemlerinin kurum içi bireysel teması önemli düzeyde arttırdığı 

belirlenmiştir. Ek olarak, lojistik firmalarına ürün dağıtım süresi açısından büyük bir iş yükü 

oluşturmaktadır.  

3. Çözüm  
Bu projede yukarıda lojistik firmaları için belirlenen temel iki sorunu, tam otonom lojistik ürün 

dağıtım robotu kullanımı ile yenilikçi bir çözüm geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen robot ile 

dağıtım sırasında insan kaynaklı süreç yönetim problemlerinin ve yüz yüze iletişimin önüne 

geçilmesi sağlanacaktır. Bu proje, pandeminin baş göstermesi ile lojistik kuruluşlarında çalışan ve 

müşteri arasında yüz yüze bir iletişimin engellenmesi için alternatif amaçlı yapılmıştır. 

https://drive.google.com/file/d/1Wsa2QcmUrnHn8m2MTiC1Bh7aaytcDpTM/view?usp=sharing
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Şekil 3.1: Belirlenen sorunlar karşısında geliştirilen ürünün sağladı çözüm önerileri 

3.1 Algoritma ve Tasarım 
Sistemde kullanılan algoritmalar işlevlerinin gösterilmesi için 4 alt başlık altında toplanmıştır. 

Bunlar lokalizasyon, navigasyon, kontrol algoritmaları ve derin öğrenme algoritmalarıdır. Bu başlık 

altında çalışan algoritmalar her biri sorumlu düğümlerle (action, service veya konu düğümleri) 

haberleşerek karar alma ve sürüşleri gerçekleştirmektedir. 

 
Şekil 3.2: Algoritma paketlerinin haberleşme ilişkileri 

Şekil 3.2’de bütün algoritmaların birbirleriyle ilişkileri ve haberleşmeleri görselleştirilmiştir. Sistem 

bir döngü halinde sürekli olarak iterasyon yaparak çalışmaktadır. Algoritmaların ayrıntılı bilgiler alt 

başlıklarda mevcuttur. 



5 

 

3.1.1 Lokalizasyon Paketleri 
Lokalizasyon paketleri aracın hazır haritalanmış harita üzerinde x ve y cinsinden bir referansa 

(odometri) göre uzaklıkların belirlenmesi kapsamaktadır. Otonom sistemler için bu değerin önemi 

büyüktür. Navigasyon paketinin çıktıları bu girdiler ile oluşacağından hassas olması gerekmektedir. 

Lokalizasyon paketlerinde robotta genişletilmiş kalman filtresi füzyon algoritması olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca tahmin edilebilir model lokalizasyonu içinde AMCL1 filtreleme tekniği 

kullanılmıştır. Bu iki algoritma ile ROS (Robot Operating System) mimari yapısı birleştirilmiş ve 

lokalizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 3.3: Kalman Filtresi Akış Şeması (u çizgisel hız girdisi, w açısal hız girdisi, v çıkıştan gelen hata, 

y hata ile sistemden çıkan veri (bizim durumumuzda difransiyel sürüş modelinden çıkan veri)  arası 

hata ve çıkış parametreleri 

Şekil 3.3’de kalman filtresinin model bazlı gösterimi yapılmıştır. Kalman filtresini yapılan hata ile 

besleyerek özellikle dönüşlerde ve dar alanlarda hareket halinde hassaslığın yakalanması 

hedeflenmektedir. Ros Wiki’de yer alan bilgilerde birçok uygulamalarda dar alanda sıkışmaları 

genişletilmiş kalman filtresi ile aşılabildiği bildirilmiştir. Odometri verileri ve imu (ivme ölçer) ile 

gelen verilerin füzyon edilmesiyle olmaktadır [3, 4]. 

Lokalizasyon uygulamalarında kullanılan bir başka algoritma ise parçacık filtresidir. Thrun S. ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada parçacık filtreleme tekniği ile ilgili istatistiksel bilgiler 

mevcuttur. Bu çalışmada iteratif yöntemler ile lokalizasyon işlemlerinde teorik bilgiler mevcuttur 

[5]. Bu kaynaktan yararlanılarak AMCL filtreleme tekniği parametre optimizasyonları yapılmıştır. 

Algoritma MCL (Xt-1, ut, zt, m):____________________________________________________ 

 Xt = Xt = 0 

 For m = 1 to M do 

  Xt
[m] = sample_motion_model(ut, xt-1

[m]) 

  wt
[m] = mesurement_model(ut, xt-1

[m]) 

  Xt = Xt + { xt
[m]

, wt
[m]} 

Endfor 

For m = 1 to M do 

 Draw i ~ wt
[i] 

 Add xt
[i]

, to Xt 

Endfor 

Return Xt  ……………………...………………………………………………(Formül 3.1) 

Formül 3.1’de robotta kullanılan parçacık filtresi algoritmasına ait kaba kod çıktısı gösterilmiştir. 

Thrun. S ve arkadaşlarının çalışmada sample_motion_model ve mesurement_model girdi 

fonksiyonları ile sistemi beslemişlerdir [5]. Robotta bulunacak sistemde ise lidar verileri ön 270˚lik 

alandan gelen sinyaller ile SLAM2 algoritmasından daha önce çıkartılmış harita verileri ile 

yapılmıştır [5, 6]. Lokalizyaon algoritmalarında hazır harita oluşturulmasında ROS sunduğu 

gmapping3 paketi kullanılmaktadır. Bu paket lidar verileri ve odometri çıktılarının birlikte 

çalışmasıyla hücreler oluşturmakta ve hücrelere bir maliyet değerleri atamlarında görülmektedir. 

                                                      
1 Adaptive Monte Carlo Localization. 
2 Simultaneous localization and mapping 
3 ROS mimari yapısının içinde gömülü sunduğu SLAM algoritmalarından biri. 
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Sonrasında navigasyon paketleri bu maliyetler ile çalışarak yolların oluşturulmasında 

kullanılmaktadır [7, 8, 9]. 

 
Şekil 3.4:Proje ekibinin ofis ortamındaki testlere ait haritası ve yol planlama işlemleri 

3.1.2 Navigasyon Paketleri 
Navigasyon parametrelerinde birden fazla düğüm kullanılarak bu işlemler döngüsü sağlanmıştır. Bu 

düğümler görüntü işleme, gui (arayüzden gelen girdiler) girdileri ve lidar verilerinden gelen verilere 

göre sistemde değişikliklere gidecektir. Navigasyon işlemleri 2 alt başlık altında toplanmıştır. 

Bunlar genel yol planlayıcısı (global path planner) ve yerel yol planlayıcısı (local path planner) 

olarak oluşmaktadır. Wyat S. çalışmasında yol planlayıcıları ve optimizasyonları ile ilgili bilgiler 

vermiş, simülasyon ortamlarında parametrelerin deneylerini yapmıştır [10]. Zheng K.  

parametrelerin optimizasyonlarıyla alakalı deneyleri hem gerçek ortamda hem de simülasyon 

ortamında denemiştir [7]. 

 
Şekil 3.5:Yol planlayıcılar ve beraberinde çalışan düğümler ağı [10] 

Şekil 3.5’de genel planlayıcı ile yerel planlayıcı arasındaki ve diğer paketler ile ilişkileri 

görülmektedir. Bu ilişkiye göre genel yol planlayıcısı harita üzerinde A* ya da Djiktra 

algoritmalarını kullanarak en kısa yolun tayinin de kullanılmaktadır. Yerel yol planlayıcı ise genel 

yol planlayıcını belli toleranslar içerisinde takip etmeye çalışacak şekilde çalışmaktadır [7, 8, 11]. 

3.1.3 Kontrol Algoritmaları 
Yerel planlayıcıdan gelen x4 ve w5 hız değerlerinin motor akım-hız kontrol algoritmalarından 

filtrelenerek dc motorların gerekli olduğu voltaj ve akım hesaplanır. Bu hesaplanan değerler 

neticesinde pil ve motor sürücü bileşenleri çıktı verilerini sağlayarak kontrol sağlanması 

düşünülmüştür. 

                                                      
4 Lineer yönde gönderilen hız. 
5 Açısal gönderilen hız 
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Şekil 3.6: PID algoritması çıktıları. A) Transfer fonksiyonu ve dönüşüm formülü. B) Transfer 

fonksiyonu PID algoritmasında çıkan sonuç 

Şekil 3.6A’da PID dc motor kontrol algoritmasının model bazlı gösterimi yapılmıştır. Şekil 3.6B’de 

kontrol algoritmasında çıktı olarak alınacak değişkenlik dönüşümü ve cevap çıktıları yer almaktadır. 

Bu veriler ve görseller ışığında motorun transfer fonksiyonu MathWorks firmasının sunduğu 

dokümantasyonlar referans alınarak yapılmıştır [12].  

Projede kullanılan bir başka kontrol yöntemi ise model bazlı tahmin edilebilir kontrol metodudur. 

Bu metotta gönderilen x ve w hız değerleri temel alınarak belli bir zaman sonrasındaki tahmini 

odometri ve konum değerleri referans alınarak yerel planlayıcıda ayarlamalar yapılmaktadır [13]. 

3.1.4 Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Algoritmaları 
IntelRealSense derinlik algılayıcı kamera ile çevre objelerdeki 95 derece açı yapacak şekilde görüntü 

işleme işlemleri hedeflenmiştir. Kamera 15 derece yere bakacak şekilde yollar veya engeller gibi 

objeleri görecek şekilde tasarlanmış ve montajlanmıştır.  

 
Şekil 3.7: CNN ile görüntü işleme adımları 

Derinlik algılayıcı kamera, derin öğrenme algoritmaları ile görüntü işleme olanağı sağlamıştır. Şekil 

3.7’de kamera ile yapılacak obje tanıma veya yüz tanıma işlemlerinin akış şeması mevcuttur. Bu 

kısım Alvaaro ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre derin öğrenme algoritmaları ve görüntü 

işleme bölümünü kapsamaktadır [14]. 

3.2 Yapısal Bileşenler 
Sistemde geliştirilen bütün mekaniksel yapılar ve endüstriyel tasarımlar proje ekibine ait olup 

tasarım ve üretimleri ilgili ekip alt grubun tarafından gerçekleştirilmiştir. Sistemde çalışacak robotun 

iki seğmende geliştirilmiştir. İlki müşteri veya bina içerisinde ilgili kişi ile ilgilenmek ve bilgilerin 

A 

B 
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kişiden alacak şekilde olacaktır. İkinci sistem ise üzerindeki yapısal tasarımı değiştirilecek olup 

kargoyu taşımak ve ulaştırmak üzerine çalışacaktır. 

4. Yöntem 
Sistem ilk olarak girdiyi insan kaynaklı almaktadır. Ve bu alınan girdi ile karar verme mekanizmaları 

gerçekleştiriliyor. Sonrasında hizmet için gerekli işlemler ve kontrol alt sistemleri devreye 

girmektedir. Yöntemler başlığını üç alt başlıkta incelenebilir. Bunlar sistem mimarisi, elektronik 

sistemlerin entegrasyonu ve diferansiyel sürüş modelidir. 

4.1 Sistem Mimarisi  
Prototip yapılırken kullanılacak olan yazılım mimari yapısı ROS(Robot Operating System) 

olmuştur. İçinde bulundurduğu hazır paketler ile yazılım algoritmalarının oluşturulmasında büyük 

olanak sağlamaktadır. Oluşturduğumuz düğüm, servis düğümleri ve aksiyon düğümlerinin konular 

ile bağlantıları şekil 4.1’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.1: Yazılım mimarisi (ROS) düğümlerinin birbiriyle ilişkileri 

Şekil 4.1’te mimari yapımızda yer alan düğümlerin bilgi alış-verişleri görülmektedir. Aksiyon 

düğümlerimiz bilgi alış-verişi sağlarken geri besleme ve geri bildirimde sağlamaktadır. Konu 

düğümleri sadece ileriye yönelik bir mesaj aktarımı sağlamaktadır. Servis düğümleri bilgi alış-

verişini her iki yönlü yapmaktadır ama geri besleme yapmamaktadır. Motor kontrollerinde aksiyon 

düğümü, diferansiyel sürüş modelinin kontrolünde servis düğümü kullanılmaktadır [15, 16]. 

4.2 Alt Elektronik Sistemlerin Entegrasyonları 
Sistemin donanım alt mimarisi güç sağlayıcılar, mikro işlemci, derinlik algılama kamerası, ana kart, 

2 adet encoder, 2 adet fırçasız dc motor, motor sürücülerden oluşmaktadır. Bu sistemin eş güdümlü 

çalışması için referans alınan kaynak ve hesaplar Lentin J. yaptığı çalışmada mevcuttur [8, 17]. 

Ayrıca hazırlanan gui tasarımında da aynı kaynak referanslar alınmıştır. 

 
Şekil 4.2: Elektronik Donanım mimari yapısı 
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4.3 Difransyiel Sürüş Modeli 
Aracın sürüş modelinde en ucuz ancak etkili yöntem seçilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda sürüş 

modellerinde birkaç tane seçenek öne çıkmıştır. Her bir model için encoder ve imu ikilisini 

lokalizasyon işlemlerinde ve odometri tayininde kullanılacak şekilde seçilmiştir. Evangelos P. ve 

arkadaşının yaptıkları çalışmada diferansiyel sürüş modelindeki odometri kalibrasyonları üzerine 

çalışmışlardır [18]. Sezai H. ve Can U.D yaptıkları çalışmada diferansiyel sürüş modelinin 

kinematik özellikleri alakalı çalışmalar yürütmüşlerdir [19].  Bu çalışmada ayrıca örnek platform 

ürünü ve dikkat edilmesi gerekilen unsurlardan da bahsedilmiştir. 

 
Şekil 4.3: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve iler gitmesini gösteren şematik hız 

göstergeleri 

Şekil 4.3’te görüldüğü gibi ok simgeleri her tahrik tekerine tekabül eden hızların yön ve şiddetlerini 

simgelemektedir. Aracımıza algoritmadan dönüş hızı ve çizgisel hızlar yönlendirilmekte ve bu 

hızlara tekabül eden araç kinematiği denklemleri ile tekerlek tahrik hızları hesaplanmaktadır. 

 
Şekil 4.4: Aracın hız değerlerini etkileyen parametrelerin gösterimleri 

Şekil 4.4’te aracımızın diferansiyel sürüş modelin kullanılan parametreler gösterilmiştir. Bu 

parametrelerin açıklamaları aşağıda mevcuttur.  

 a aracın sarhoş tekerlek ve tahrik tekerlekler arası sanal yarıçapıdır. (bir tam dönüşte dönme 

merkezi) 

 vr aracın sağ tekerleğine tekabül eden vektörel olarak eşdeğer hızıdır. Açısal hız ve çizgisel 

hız denklemlerinde eşdeğer gideceği teorik yörünge. 

 R simgesi dönmek istediğimiz yarıçapı göstermektedir. 

 Vl aracın sol tekerleğine tekabül eden vektörel olarak eşdeğer hızıdır. Açısal hız ve çizgisel 

hız denklemlerinde eşdeğer gideceği teorik yörünge. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bu projede en önemli yenilikçi yönler maddeler halinde aşağıda verilmiştir. 

 Mevcut lojistik dağıtım robotlarından farklı olarak manyetik çizgi izleme yerine sistem tam 

otonom olarak hareket edebilme yeteneğine sahip olacaktır. 

 Oluşturulacak Türkçe arayüz ile her iki tarafa (hizmet personeli ve müşteri)  kullanım kolaylığı 

sağlanacaktır. 

 Sistem görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları ile kişi tanıma özelliği sayesinde ürün 

dağıtım adreslerinin kontrolünü otomatik olarak yapacaktır. 

 Ürün mekanik tasarım açısından kompakt bir yapıya sahip olacağından dar çalışma alanlarında 

görevini başarıyla yerine getirecektir. 

 Geliştirilecek olan robot çok fonksiyonlu olup üzerine istenilen ek ataçman veya fonksiyonlar 

eklenebilme yeteneğine sahip olacaktır. 

Sistemin mekanik tasarımda bulunan parçaların hepsi yerli üretimdir. Ayrıca mekanik alt parçaların 

montajı proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Tasarım (hem endüstriyel tasarım hem de 

mekanizma tasarımları) proje ekibinin mekanik tasarım ve görselleştirme alt grubuna aittir. Bu 

açıdan sistemin özgün olduğu vurgulanmalıdır.  

 
Şekil 5.1: Projede tasarlanan ve üretilen robotun öne çıkan yenilikçi yönleri 

Yazılım mimarisi açık kaynak olan ROS sistemi üzerinden yürümektedir. Ancak sistemde yer alan 

sürüş algoritmaları SLAM algoritmalarının optimizasyonları proje ekibi oluşturmuştur. Ayrıca 

sistem tam otonom olarak çalışmaktadır. Yazılım mimarisinde bir başka özgün olan kısım kullanıcı 

dostu GUİ tasarımları ve konsepti proje ekibine ait olup, mimari yapı ile uygun bir şekilde 

çalışmaktadır. Hazır derin öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme metotlarının eğitilmesi de proje 

ekibine aittir. Projenin bu kısmı benzer projelere göre daha stabil ve güvenilir çalışmaktadır. Lojistik 

hizmeti veren ortamlarda bu yöntemler ile çalışan bir örnek literatürde bulunmamaktadır. Ancak ar-

ge projeleri olarak devam etmektedirler. Geleneksel restoran robotlarında çizgi izleme teknolojisi 

ile belli alanda hareket sınır tanımlanırken projeye ait robotta kapalı ortamın makine öğrenimi 

algoritmaları ile serbest alanı maksimum düzeyde kullanmaktadır. Bu projede öngörülen yenilikçi 
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taraf yatırımcının sadece ilk alım sırasında harcayacağı ek ödeme ile hizmet ve zaman olarak daha 

kaliteli bir standartları yakalaması amaçlanmıştır. Bu sayede sürekli ve dönemsel olarak harcayacağı 

ek giderden tek alım olarak kurtararak ileriye dönük daha fazla kar etmesi düşülmüştür. Bu projede 

hedef kitle olarak lojistik sektöründe hizmet veren ve işletme içi ulaşım ve aktarım hizmetleri 

bulunduran kurum ve kuruluşlar alınmıştır. 

6. Uygulanabilirlik  
Hedeflenen çalışmanın hayata geçirebilirlik ve uygulanabilirlik açısından değerlendirildiğinde; 

projenin üretim yöntemi, gerçek sektörde kullanılması ve talep görmesi alt başlıklarında 

değerlendirebiliriz. 

6.1 Üretim Yöntemi 
Projenin üretim aşamalarının ilki servis robotunun bilgisayar destekli (CAD) ortamda modellenmesi 

ve montaj analizlerinin gerçekleştirilmesidir. Servis robotu fusion 360 yazılımında form modülünde 

yüzey modellemesi gerçekleştirilmiştir. Sisteme ait tüm bileşenler montaj modülü kullanılarak 

birleştirilmiş tüm çakışma analizleri gerçekleştirilerek mevcut sistemin çalışırlığı kontrol edilmiştir. 

Servis robotun tasarım süreci şekil 6.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 6.1: Servis Robotu Tasarım süreci 

Ürünün tasarım aşamasından sonra 3D yazıcılar kullanılarak dış kabuk kısmının basımı 

gerçekleştirilmiştir.  Daha sonra gerekli olan makine ve elektronik komponentleri temin edilerek 

montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir. Montaj aşaması şekil 6.2’de verilmiştir. Ayrıca montaj 

işleminden sonra yapılan test işlemleri proje tanıtım linkinden mevcuttur. Lütfen proje tanıtım 

videosunu izleyiniz.  
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Şekil 6.2: Lojistik Robotu Prototip üretim Süreci 

Prototip üretim işleminin tasarım aşamasından sonra yazılım geliştirme çalışmaları yapılmış ve 

optimisazyon çalışmaları devam etmektedir. Yazılı ilgili detaylı bilgi algoritma bölümünde detaylı 

olarak verilmiştir. Yazılımın lojistik robotu üzerinde uygulanması ve test edilme görselleri şekil 

6.3’te verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda lojistik robotunun engelleri tanıdığı ve dar alanlardan 

geçebildiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 6.3: Servis Robotu Yazılım Dananım Entegrasyon Süreci 

Dünyada gelişen otonom sistemler ile hizmet sektöründe kullanımları artmaktadır. Projenin giderleri 

tablo 7.1’de gösterilmiştir. Bu veriler göz önüne alındığında ekonomik yükün en aşağıya indirilmesi 
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amaçlanmıştır ancak bunlar yapılırken hizmet kalitesi ve hızından ödün verilmemeye çalışılmıştır. 

Dünyada gelişen otonom sistemler ile hizmet sektöründe kullanımları artmaktadır. Bu projede 

uygulanabilirlik düzeyinin artması hedef alındığı için en önemli nokta ekonomik giderler aşağıya 

çekilmesi amaçlanmıştır. Projenin giderleri tablo 7.1’de gösterilmiştir. Bu veriler göz önüne 

alındığında ekonomik yükün en aşağıya indirilmesi ancak bunlar yapılırken hizmet kalitesi ve 

hızından ödün verilmemeye çalışılmıştır. Tablo 7.1’de tüm sistemin maliyeti gösterilmiştir. 

Taşımacılık giderleri ve lojistik sektöründeki kurum ve kuruluşların giderleri göz önüne alınırsa bu 

toplam değerin uygun bir değer olduğu gözükmektedir. Bu bilgiler ışığında projenin uygulanabilirlik 

düzeyinin yüksek ve ideal olduğu düşünülmüştür. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Sistemin bütünü yapılırken benzer projelerden daha ucuz bir maliyete ancak daha yüksek bir hizmet 

kalitesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Denemelerde ortaya çıkan verilerde daha ucuz donanımlarda 

stabilite sıkıntıları yaşanabilmektedir. Özellikle dar alanlarda çalışacak sistemler için ana bilgisayar 

yürütücüsü olan Nvidia Jetson Tx2 için CUDA desteği ve ek soğutma aparatları önerilmektedir. 

Tablo 7.1: Proje maliyet tablosu 

PARÇA FİYAT(TL) ALT BİLEŞENLER 

NVIDIA JETSON TX2 5.155,42 
Adaptörler, ekran kabloları, 

USB port kabloları 

RASSPERY Pİ 

DOKUNMATİK EKRAN 

 

818,06 
Ekran HDMI girişi 

POWER BANK  146,00 USB bağlantı kablosu 

TEENSY 4.1 300,77 İletişim kablosu 

2 ADET DC MOTOR 414,73 - 

2 ADET ENCODER 390,5 - 

MOTOR SÜRÜCÜ  1393 Motorlar ve encoderler 

DERİNLİK ALGILAYICI 

KAMERA 
1609 USB bağlayıcı 

LİDAR 1120,46 USB bağlayıcı 

LİPO PİL 317,43 - 

OPEN ZEKA SUPPLİER  1344,02 Ara kablo ile 

TOPLAM 13008,94 - 

Tablo 7.1’de tüm sistemin maliyeti gösterilmiştir. Taşımacılık giderleri ve lojistik sektöründeki 

kurum ve kuruluşların giderleri göz önüne alınırsa bu toplam değerin uygun bir değer olduğu 

düşünülmüş olup bu değerin oluşturulmasında uygulanabilirlik düzeyinin yüksek tutulmaya 

çalışılmıştır. 
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Şekil 7.1: Proje ekibinin iş çalışma paketleri ve bu paketlerin planlanan ve fiili çalışma süreleri 

Şekil 7.1’de projeye ait planlama ve iş paketleri bulunmaktadır. Bu iş paketleri ile alakalı detaylı 

bilgiler tablo 7.2’de bulunmaktadır. Her bir iş paketi ayrı bir alt ekip yapılmıştır. 

Tablo 7.2: İş paketleri ile alakalı detaylı açıklamalar 

Planlanmış Süreç 
Açıklama 

Yarışma Şartnamesi 

Yarışma şartnamesinde belirtilen gereksinimlerin anlaşılıp, uygun 

standartlarda konsept ürün tasarımlarının yapılma aşamasını 

kapsamaktadır. 

Literaür Taraması 

Konsept tasarım alanında yapılmış daha önceki çalışmaları ya da 

alaka düzeyi yüksek çalışmalar üzerine çalışmaları taramayı 

kapsamaktadır. Ayrıca sistemin matematiksel (istatistiksel 

bilgileri) gösterimlerini araştırmayı da kapsamaktadır. 

Yazılım Mimarisi 

Literatür taramalarında çıkan verilerin kod ve bilgisayarın 

kullanacağı veri düzeyine dönüştürme işlemlerini kapsamaktadır. 

Ayrıca yapay zekâ algoritmalarının optimizasyonlarını da 

içermektedir. 

Kontrol Sistemleri 

 Tasarımı 

Robota hareket imkânı sağlayan güç grubu ve tahrik grubunun 

entegrasyonu ve tasarımı 

Parça Üretimleri 
Ana kartın bağlanacağı montaj ve parça üretimleri ayrıca 

dokunmatik ekran tutucularının üretimlerini kapsamaktadır. 

Elektronik Entegrasyonu 
Ana kart düzeneği ve ekran elektronik bağlantılarını 

kapsamaktadır. 

Proje Planlayıcısı
 Dönem Vurgusu: 1 Tamamlandı (planın ötesinde)
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0
2

1

1
5
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0

2
1

2
1
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9
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0

2
1

Yarışma 

Şartnamesi
18.08.2020 15 18.08.2020 15 100%

Literatür 

Taraması
18.08.2020 30 18.08.2020 30 100%

Yazılım 

Mimarisi
1.11.2020 120 1.10.2020 150 50%

Kontrol 

Sistemleri 

Tasarımı

15.11.2020 60 1.12.2020 80 80%

Parça 

Üretimleri
1.10.2020 30 15.10.2020 70 80%

Elektronik 

Entegrasyonu
15.09.2020 30 15.10.2020 40 60%

Haritalama 1.01.2021 20 15.12.2020 35 100%

Parametre 

Ayarları
15.12.2020 10 15.12.2020 40 100%

ÖDR 16.03.2021 10 16.03.2021 10 100%

GUİ Tasarımı 15.03.2021 60 15.03.2021 20 90%

Baskı Devre 

Kartları
1.02.2021 150 15.01.2021 60 25%

Ana Montaj 15.05.2021 30 15.05.2021 30 100%

PDR 15.05.2021 30 15.05.2021 30 100%

Revizyon 5.07.2021 45 21.09.2021 45 85%

Testler 5.07.2021 45 21.09.2021 45 90%

Yarışma 21.09.2021 5 21.09.2021 5 0%

Tamamlandı Fiili (planın ötesinde)Plan Süresi

ETKİNLİK
PLAN 

BAŞLANGICI

PLAN 

SÜRESİ

(Gün)

FİİLİ 

BAŞLANGIÇ

FİİLİ 

SÜRE

(Gün)

T
A

M
A

M
L
A

N
M

A
 Fiili Başlangıç
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Haritalama Gmapping algoritması ile ortamın haritalandırılması 

Parametre Ayarları 
Yapay zeka algoritmalarında yer alan parametrelerin literatür 

taramalarındaki referanslara göre ayarları. 

ÖDR Ön Değerlendirme Raporu. 

Gui Tasarımı Kullanıcı dostu Türkçe arayüzün tasarımı. 

PDR Proje Detay Raporu 

Revizyon 
Detay raporundaki geri dönüşlerin değerlendirilmesi ve yeni 

çözümler düşünülmesini kapsamaktadır. 

Testler Revizyondan sonra oluşacak sistemlerin testlerini içermektedir. 

Yarışma 21-26 eylül Teknofest İstanbul 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
Proje temel fikir olarak ulaşım rahatlığı ve güvenliği üzerine oturtulmuştur. Bu nedenden ötürü 

lojistik sektörünün kapalı alanda hizmet verebilen her alt sektöründe kullanılmak üzere tasarım ve 

üretimleri yapılmıştır.  Ancak temel alınan hedef kitlesi olarak şehir hastaneleri, üniversiteler gibi 

bünyesinde kampüs yerleşkeleri barındıran kapalı kurum ve kuruluşlardır. Bu tarz kapalı ortamlar 

nüfus yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bina içi lojistik dağıtım her saat aksatmadan güvenli 

bir şekilde yapılması düşünülmüştür. 

9. Riskler 
Proje akış planında yer alan alt gruplarla alakalı detaylı risk analizleri ve proje bu alt gruplardaki 

güçlü yönleri arasında bazı bağlantılar vardır. Örnek olarak maliyet planlamasında yüksek 

maliyetten kaçınıldığında robot performansından ödün verilmesi gibi.  

9.1 Proje Zayıf Yönleri ve Risk Faktörleri 
Sistemi optimize etmek için birçok test yapılmıştır. Testlerin bazıları farklı ortamlarda yapılmış ve 

ortam değişikliğinden robotun etkilenmemesi için en iyi parametreler temel alınmıştır. Ancak 

robotun her ortam için farklı parametrelerde çalışması gerekmektedir. Bu noktada çalışacak ortamda 

bir kereye mahsus mutlaka parametre ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. 

Robotun bir başka zayıf yönü ve aynı zamanda risk faktörü ise asansör olan bölgelerde çalışmak 

üzerine bir yazılım ağacı bulunmamaktadır. Ancak bu alanda yazılım geliştirmeler devam 

etmektedir. Kontrol döngüleri ile bu tarz sorunlar önüne geçilmesi mümkündür. 

9.2 Projenin Güçlü Yönleri 
Projede en öne çıkan avantaj tam otonom olarak servis yapma olanağıdır. Bu noktada aynı zamanda 

engellerden kaçınma ve alternatif rota oluşturma (etrafından dolanma veya geri hareket ederek yeni 

bir yol ortamı oluşturma gibi) gibi güçlü yönler öne çıkmaktadır. Rota oluşturma ve bu rotada seyir 

etme esnasında insan algılanması durumunda insana öncülük verilecek ve gerektiği durumda bir 

sesli uyarı mekanizması ile iletişime geçilmesi sağlamaktadır. Projenin hedef kitle olarak restoran 

gibi lojistik sektöründe çalışan tesisler seçildiğinden, buralarda birden fazla robot çalışacaktır. Bu 

durumda robotların bir haberleşmesi sistemi ile rota oluşturmalarda birbirleriyle haberleşmesi 

sağlanacaktır. Bu sayede robotlar arasındaki kargaşanın önüne geçilecektir. 

9.3 SWOT Analizi 
SWOT analizi yapılırken yukarıdaki başlıklarda bahsedilen unsurlar göz önüne alınmıştır. Bu 

özellikler ile Güçlü yönler, fırsatlar, zayıf yönler ve çevresel riskler belirlenmiştir. Çevre şartları 

olarak ekonomik çevre standartları hedef kitlenin bulunduğu ekonomik ve sosyal-sağlık durumları 

göz önüne alınmıştır. Tablo 9.1’de sağ olumsuz yönler (sağ kolon) ile olumlu yönler (sol kolon) 

karşılaştırıldığında avantajların ağır bastığı görülmektedir. Bu bağlamda uygulanabilirlik ve mali 

açıdan kurum ve kuruluşlara büyük artı getirecektir. 
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Tablo 9.1: SWOT analiz tablosu 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

 Türkiye’de, kendi imkânlarımız ile 

üretilmesi 

 Otonom olması 

 Tek seferde etrafı haritalandırıp 

göreve başlayabilmesi 

 Doğruluk oranı yüksek algoritmaların 

kullanılması 

 Türk malı olması 

 Testlerden başarı ile geçmesi 

 Sadece bulunduğu katta görev 

yapabilmesi 

 İlk hareketi bireyden alması 

 Hata yapma olasılığının az da olsa 

varlığının olması 

Fırsatlar Tehditler 

 Teknoloji ile birlikte robotların 

günlük hayata katılımındaki artış 

 Pandemi krizi yaşanan zamanlarda 

otellerde insanlar arasındaki teması 

en aza indirebilmek 

 Benzer ürünlerin azlığı 

 Sektördeki kuruluşların ciddi 

düzeyde ihtiyacı olması ve bu alanda 

yapılan ar-ge yatırımları 

 Markalaşma  

 Çevrenin robotları karşı negatif 

algısı 

 Çevre düzende günümüzdeki 

otonom sistemlerin gelişmesi 

 Mevcut pandemik süreçten üretim 

zoruluğu 
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