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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1.1. Görev Dağılımı Şeması 

 

 
Görsel 1:Görev Dağılımı Şeması 

 

2021-2022 eğitim öğretim yılında  YST-TECH  takımı olarak kendimizi yazılım ve tasarım 

alanında turizme katkı sağlayacak bir proje ile geliştirmek istedik.  Otonom aracın hayata 

başarılı bir şekilde geçirilebilmesi için ilk yapmamamız gereken basamak otonom araç 

fikrinin geliştirilmesiydi. Yaptığımız uzun araştırmalar ve tespitler sonunda günlük hayattan 

turizmi etkileyen bir sorun ve bu soruna da bir çözüm ürettik. Daha sonra otonom araç için 

bir prototip yapmamız gerekiyordu. Bu prototipi ilk önce taslak olarak kâğıda çizdik, sonra 

ise gerekli ölçü değerlerini belirleyerek Autodesk Fusion 360 programı ile dijital ortamda 

tasarladık. Tasarım süreci bittikten sonra otonom aracın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için 

gerekli yazılım mimarisinin analizini yaptık ve kodlamalarını düzenledik. Bu aşama bittikten 

sonra 3D yazıcı ile otonom aracımızın prototipini çıkarmayı ve gerekli testleri bu prototip 

yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Son olarak da yolcuların izleyeceği turizm videosu ve 

soruları hazırlayıp bunları QR kod suretiyle otonom aracımıza bağlayacağız ve bu sayede 

"Otonom Turizm Asistanı" projemizi başarıyla tamamlamış olacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.2. Uzmanlık Alanları 

 

 
Görsel 2:Uzmanlık Alanları 

 

1.3. Ekip Organizasyonu 

Projemizin her adımında farklı ilgi ve yeteneklere sahip, 10. sınıf 6 takım arkadaşı olarak etkin rol 

oynadık ve birbirimizi destekledik. İlk başta görev şeması oluşturarak iş bölümü yaptık. Görev 

şemasının dağılımını yaparken arkadaşlarımızın ilgi alanlarını ön planda tuttuk. Aynı sınıfta 

olduğumuz için aklımıza bir fikir veya geliştirilmesi gereken bir konu geldiğinde takım 

arkadaşlarımıza bunu kolayca ilettik. Gerekli gördüğümüzde toplantılar ve ekstra çalışmalar yaparak 

otonom aracın geliştirilmesini ve tasarımını zamanında tamamladık. Danışmanımız, bize bu süreç 

boyunca yol gösterdi. 

 

1.4. Projenin Özeti 

Dünyanın buluşma noktası olarak bilinen İstanbul Havalimanı'na günlük 900'den fazla uçuş 

yapılmakta ve bu uçuşlarla ülkemize, havalimanı açıldığından beri 103 milyon yolcu gelmiştir. Bu 

yolcuların 39 milyonu, havalimanını transfer noktası olarak kullanmaktadır. İstanbul Havalimanı 

gibi büyük ve işlek havalimanlarında, özellikle havalimanını bilmeyen turistlerin, yaşlı veya engelli 

yolcuların havalimanı içinde ulaşımının zor olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nın alanı 

1,4 milyon metrekaredir ve havalimanının bir ucundan diğer ucuna gitmek yürüme mesafesiyle 

2.130 metredir, bu mesafeyi yürümek en az 25 dakika sürecektir bu da özellikle bağlantı uçuşlarının 

yakalanması konusunda bir problem olmaktadır. Ayrıca bagaj alım, vize gibi işlemler için farklı 

bölgelere gitmek gerektiğinden bu süre uzayabilmektedir. Tüm yolcuların fakat özellikle bağlantı 

uçuşu olan yolcuların ve yaşlı ya da engelli yolcuların kullandıklarında çok memnun kalacakları bir 

proje tasarlamaya karar verdik. Bu proje sayesinde yolcular gidecekleri kapı numarasına veya 

mekâna kolayca ulaşabilecek ve ülkemizi yakından tanıma fırsatına erişecekler. Yolcular, her kapıda 
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onları bekleyecek olan en fazla 6 kişi kapasiteli otonom araçlara belli bir miktar para ödedikten sonra 

bagajlarıyla binebilecek. Daha sonra gitmek istedikleri kapı numarasını veya restoran/mağaza adını 

seçecekler ve bu otonom araçlar kendilerine belirlenen güzergâh çerçevesinde yolcuları istedikleri 

yere götürecekler. Bu araçlardan her kapıda bulunacağından araç bulma konusunda zorluk 

çekmeyecekler. Yolculuk kapsamında araçta bulunan QR kodu okuyucuya veya uygulamada oluşan 

QR kodu göstererek 1 dakikalık “Türkiye Tanıtımı” videosunu izleyebilecekler ve ülkemiz hakkında 

detaylı bilgilere ulaşabilecekler. Bu video boyunca ülkemizin farklı şehirlerinden hem bilinen hem 

de bilinmeyen tarihi yerleri ve doğal güzellikleri fotoğraflarla gösterilecek ve altında açıklamaları 

yazacaktır. Farklı dil seçeneklerinin de olacağı bu videonun sonunda yolcular, kendileri için 

hazırlanan 2 soruyu cevaplayabilecekler. Eğer ikisini de doğru cevaplarlarsa başlangıçta ödedikleri 

ücretten bir miktar indirim yapılacaktır. Bu sayede hem turistlerin ülkemizi turistlere daha detaylı 

tanıtmış olacağız hem de onları istedikleri yere hızlıca götürerek ülkemizden memnun bir şekilde 

ayrılmalarını sağlayacağız 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 
 

Görsel 3:Algoritma ve Tasarım 

 

3. Sistem Mimarisi  

Fusion360 programını tasarım ve modelleme konusunda kullanmayı hedeflemekteyiz. Kodlama için 

ise Arduino programını kullanacağız. Aracın prototip üretiminden önce ilk tasarımda oluşabilecek 

sorunları tespit edip bu konudaki güncelleştirmeleri yapmayı hedeflemekteyiz ve bu sayede hem 

maddi açıdan oluşabilecek kayıpları önleyecek hem de oluşması muhtemel vakit kaybını en aza 

indirmeyi hedefliyoruz. Yazılım sürecinde de düzenli olarak testler yapıp hangi adımlarda ne tür 

problemler yaşayabileceğimizi önceden tespit etmeyi amaçlıyoruz. QR kodun okutulmasından 

sonraki süreç aşağıdaki gibi modellenmiştir: 
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Görsel 4: Uygulama Tanıtım ve Görselleri 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Hayata geçirmek istendiği zaman hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlamak adına ilk başta 

bilgisayar ortamında prototip çizim ve tasarımı yapılacak ve bu testler sırasında karşımıza 

çıkabilecek olumsuz sonuçlara göre aracın tasarım ve özelliklerinde güncellemeye gidilmek 

suretiyle tekrar test edilerek her herhangi bir sorun gözlemlenmemeye başlayana kadar bu aşama 

tekrar edilecek. Bu aşamadan sonra gerçek hayattaki prototip oluşturulacak bu prototip sayesinde 

aracımızın gerçek ortam koşullarında çevreye verdiği geri dönüşe bakılarak gerekli modifikasyonlar 

uygulanacak, bu sayede gerçek hayatta herhangi bir kaza oluşmasını engellenmiş olacak. Bir sonraki 

testte otonom sistemleri test edilecek ve yine gerekli modifikasyonlar yapılacak. Kullanılacak 

sensörlerin ve kontrol ünitesinin birbirine uyumlu çalıştığından emin olduktan sonra batarya ve 

elektrik motorunun testleri yapılacak bu sayede gerçek menzilinin tespiti sağlanarak buna uygun şarj 

alt yapısının oluşturulması sağlanacak.  

 

4.1. Otonom Aracın Dijital Ortamda Tasarımı 

Otonom aracımızı Fusion 360 programını kullanarak dijital ortamda tasarladık. Araç için 

gerekli olan sensörlerin yerlerini doğru bir şekilde belirleyerek yerleştirdik ve ölçülerini test 

ettik. Yaptığımız modelleme ve aracın ölçülerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

VIDEO’NUN 

SONUNA 

GELDİNİZ! 

 

Aşağıdaki soruları 

cevaplayarak 

ücretten indirim 

alabilirsiniz! 

 

Devam etmek için 

“Başla” butonuna 

tıklayınız. 
BAŞLA 

SİTEDEN AYRIL 

QR kod 

okutulduktan 

sonra yolcunun 

karşısına 

izleyeceği video 

ekranı çıkacaktır. 

1 dakikalık bu 

videoda 

Türkiye’nin 

tanıtımı 

yapılacaktır ve bu 

video herhangi bir 

mobil cihaz 

tarafından 

izlenebilmektedir.  

Videoyu izledikten 

sonra yolcu, isterse 

2 soruluk bir teste 

girerek başlangıçta 

otonom araç için 

ödediği paradan bir 

miktar indirim 

kazanabilmektedir. 

İndirim için 2 

sorunun da doğru 

cevaplanması 

gerekmektedir. 

Yolcu soruları 

cevaplamak için 

“Başla” butonuna, 

veya “Siteden Ayrıl” 

tuşuna basmalıdır.  
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Görsel 5: Aracın Mekanik Tasarımı 
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Görsel 6: Aracın Dıştan Görünümü 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 7: Aracın Dıştan Görünümü 2 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

5.1. Projenin Yenilikçi Yönü ve Benzer Ürünlerden Ayıran Özellikleri 

Projemize geliştirdiğimiz çözüm, dünyanın hiçbir havalimanında uygulanmamaktadır. Otonom 

olarak çalışmayan golf arabası tarzında araçlar bulunsa da sayıları çok azdır ve bunların aşağıdaki 

gibi dezavantajları vardır: 

 Aracı sürmesi gereken bir kişi olduğundan maliyeti daha fazladır 

 Araçların kendilerine tanımlı yolları olmadığı için daha yavaş gitmektedirler  
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 Bu araçlara binenlere ülkelerini tanıtacak bir uygulama olmadığından turizme katkıları 

yoktur.  

 Bu araçların sayısı çok az olduğundan yolcuların talebini yeterince karşılayamıyorlar. 

Yukarıdaki nedenlerden ötürü de yolcuların büyük ve bazen nereye gidileceğinin bulunmasının zor 

olduğu havalimanlarında en çok yakındıkları nokta uçuşlarının bulunduğu yere gitmek veya uçuşları 

yakalamaktaki zorluktur. Ayrıca bu araç, yolcuların uçağa geç gelmelerinden dolayı oluşan 

gecikmelerin de önüne geçerek uçakların daha dakik kalkmasını sağlayacaktır. Bu araçların 

havalimanlarında yaygınlaştırılması ile yolcu konforu ve ülkenin tanıtımı açısından önemli bir adım 

atılmış olacaktır. Tasarlayacağımız araca benzer olan ve havalimanlarında aktif kullanılan ve 

İstanbul Havalimanı'nda shuttle hizmeti veren golf arabaları İGA Buggy'nin özellikleri aşağıdaki 

gibidir: 

✓ 3-5 kişi kapasitelilerdir. 

✓ Bu hizmetten yararlanmak için web sitesi veya uygulama üzerinden hizmeti satın alıp QR 

kodu Buggy duraklarında okutarak araca binilebilmektedir. 

✓ Genellikle elektrikli veya hibrit olarak çalışmaktadırlar. 

✓ İlk etapta 70 adet golf arabası İstanbul Havalimanı'na teslim edilmiştir. Havalimanının diğer 

etaplarının açılmasıyla bu sayının artacağı belirtilmiştir. 

Projemizi Türkiye’deki İstanbul Havalimanı başta olmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara 

Esenboğa ve Antalya gibi büyük havalimanlarında kullanılmak üzere tasarlıyoruz, tasarımı ve 

prototipi tamamen kendimize ait olacak ve kendi ülkemiz hakkında turistlere bilgiler verecektir. 

 

5.2. Projenin Yazılımsal ve Donanımsal Bileşenleri 

Fusion360 programını tasarım ve modelleme konusunda kullanmayı hedeflemekteyiz. Kodlama için 

ise Arduino programını kullanacağız. Aracın prototip üretiminden önce ilk tasarımda oluşabilecek 

sorunları tespit edip bu konudaki güncelleştirmeleri yapmayı hedeflemekteyiz ve bu sayede hem 

maddi açıdan oluşabilecek kayıpları önleyecek hem de oluşması muhtemel vakit kaybını en aza 

indirmeyi hedefliyoruz. Yazılım sürecinde de düzenli olarak testler yapıp hangi adımlarda ne tür 

problemler yaşayabileceğimizi önceden tespit etmeyi amaçlıyoruz. Cihazımızın çevre dostu 

olmasını sağlayan yüksek tork üretmeyi mümkün kılan elektrik motorlarını lityum iyon pillerle yakıt 

sağlayacağız ve yeni nesil motorlar sayesinde yüksek menzil yakalamayı hedefliyoruz. Otonom 

gitmesi adına bu işe elverişli olmasını sağlayan 3 temel sensör bulunmaktadır. Bunlar; hareket 

sensörü, LIDAR sensörü ve mesafe sensörüdür. Hareket sensörü, etraftaki nesnelerin hareketini 

algılar ve bunu ilgili mekanizmalara iletir. LIDAR sensörü, aracın çevresinin 3 boyutlu görüntüsünü 

bir harita gibi çıkarıp buna göre hareket edilmesini sağlar. Mesafe sensörü, aracın önündeki herhangi 

bir nesneyle mesafeyi koruyarak olası bir çarpışmayı engeller. Ayrıca otonom aracı kameralarla 

çevreleyeceğiz ve araca entegre GPS sistemi sayesinde araç ulaşmanız gereken konuma kolay ve 

kusursuz bir şekilde sizi ulaştıracak. Bu sensörlerin ve sistemlerin bir arada kullanılarak daha önce 

benzeri olmayan otonom bir araç ile ulaşım sağlanacak. Aracımız elektrikle çalışacağı için de çevre 

dostu olmuş olacak 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Proje fikrimizdeki ana amaç ülkemizin sahip olduğu büyük havalimanlarına gelen yoğun yabancı 

turistlerin havalimanının planını bilmemelerinden dolayı gidecekleri noktalara ulaşırken 

yaşayabilecekleri olası zorlukları yaşamadan  gidecekleri konuma rahat ve konforlu bir şekilde 

ulaşmalarını sağlamak ve bu konuma ulaşırken geçecek sürede araçta her yolcu için özel olan 
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ekranlar yardımıyla ülkemizin tarihi  mekanları doğal güzellikleri ve kültürel yemekleri hakkında 

kısa bir özet içeren video izleyerek potansiyel turist gelirini  arttırmayı hedeflemekteyiz ve turist 

dışında yine  yaşlı ve yürümekte zorlanan insanların veya engelli bireylerin zorluk çekmeden 

otonom aracımız  ile gidecekleri yere kolayca götürmek. Gerçek hayata oldukça uygun bir araç 

çünkü müşteri potansiyeli oldukça fazla olan ve kendini çok kısa bir zamanda amorti edebilecek 

kapasiteye sahiptir. Gerçek hayatta kullanım bölgesinde çevreyi hiçbir şekilde rahatsız etmeden ve 

zarar vermeden vermiş olduğumuz görevi yerine getirme özelliğine sahiptir. Gerçek hayatta 

uygulanırken havalimanında ekstra inşaat gerektirecek bir modifikasyona ihtiyaç duymadığı için 

uygulanması maliyet ve zorluk açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmamaktadır. 

Projedeki tasarlanan aracın yazılımı ve ana kasası kendimiz tarafından tasarlanıp üretilmesi 

hedeflenmekte olup bunun dışında kalan sensör ve motor gibi parçalarda yerli üretim ürünlere 

öncelik verilerek dışardan temini sağlanarak yerlilik oranı yüksek bir araç oluşturmak 

hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için yapmamız gereken 3 ana hazırlık evresi 

bulunmaktadır: 

THS 1(Teknoloji hazırlık seviyesi) bu hazırlık seviyesine bağlı olarak araç hakkındaki fikir ve 

görüşlerimiz kağıda geçirildi ve burada aldığımız karar ve fikirler doğrultusunda aracın raporu 

hazırlandı. 

THS2(Teknoloji hazırlık seviyesi) bu hazırlık seviyesine bağlı olarak kağıt üzerine taslak çizimleri 

oluşturulmuş kullanılacak teknolojik alt yapının detaylarına karar verilmiştir. 

THS3(Teknoloji hazırlık seviyesi) bu hazırlık seviyesine bağlı olarak Autodesk Fusion 360 

uygulamasından aracımızın prototipinin tasarım ve çizimi yapılmış ve teknolojik alt yapısının 

tasarımı tamamlanmıştır. 

Projemizde güncel olarak ulaştığımız teknoloji hazırlık seviyesi aşağıda alıntı yaptığımız tabloda da 

gözüktüğü üzere şu anda teknoloji hazırlık seviyesi 3’e tamamlamış olmaktayız. 

 

Görsel 8: Teknoloji hazırlık seviyesi 

 

 

6.1. Proje Takvimi 

 

 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Yarışma Başvurusu X       

Otonom Araç için 

Prototip Çalışmaları 
 X X     



11 

 

 

Prototipi 

Tamamlanan Aracın 

Yazılımı 

  X X X X  

Yazılımın Araç 

Üzerinde 

Denenmesi/ Olası bir 

yanlışta Tekrar 

Denenme Süreci 

   X X X  

Uygulama Tasarımı    X X X  

Video ve Soruların 

Hazırlanması 
    X X  

Uygulama ve Aracın 

QR kod ile 

birleştirilmesi 

    X X  

Teknofest Yarışması       X 

 

7. SWOT Analizi  

Güçlü Yönleri: 

 Otonom olduğundan sürücüye ihtiyaç 

yoktur. Bu sayede hem sürücü maliyeti 

engellenir hem de ekstra 1 kişilik yer 

açılır. 

 Elektrikle çalıştığından çevre dostu bir 

araçtır. 

 Araçlar kendilerine tanımlı yollarda 

gittikleri için ulaşım hızlı olmaktadır. 

Zayıf Yönleri: 

 Aracın ilk satın alma, şarj ve bakım 

maliyetleri yüksektir. 

 Aracın seri üretime geçmesi uzun zaman 

alabilir. 

Riskleri: 

 Bu araçlar için tanımlı yollarda başka 

insanlar olmadığı sürece bir risk teşkil 

etmemektedir.  

Fırsatları: 

 Bu araç ile turistlerin hem kapılarına hızlı ve 

zamanında varmaları sağlanır hem de 

yolculuk sayesinde onlara ülkemiz hakkında 

bilgi verilerek turizme katkı sağlanır. 
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