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1.

Proje Özeti (Proje Tanımı)

Günümüzde çevre etkenler (Hava kirliliği, su kirliliği, iş kazaları, genetik faktörler, çevredeki
radyasyon kaynakları1, GDO2’lu ürünleri gibi) ile sayısı günden güne artan engelli birey sayısı
Türkiye toplumunda ve dünya toplumunda açıkça gözükmektedir. Bu soruna ilişkin engelli bireyleri
toplumdaki özgürlüklerini arttırmak, bu bireyleri toplumun parçası haline getirmek amaçlı olarak
yardımcı asistan bir robot tasarımı ve bu tasarıma ait prototip üretimi düşünülmüştür. Robotun
üstünde bulunduracağı özellikler ile sadece tek yönelimli engelli bireyler için değil birden fazla
hizmet (görme engelliler için sesli komut alma ve sesli cevap verme, işitme engelliler için işaret
dilini görüntü işleme algoritmaları ile tanıma gibi) olanağı sunmasına yönelik tasarım ve üretimler
yapılmıştır. Oluşturulan robot 6 yaş ve üzerindeki belirtilen engelli sınıfında bulunan tüm bireylere
hizmet vermeye yönelik tasarlanmıştır.
Engelli bireyin
engel
durumunun
saptanması

Engelli bireyden
alınan istekler

Hizmet bitişi
ve görev
döngüsüne
tekrar geri
dönüş

Makine öğrenim
algoritmaları ile
engelli bireyle
iletişime geçilmesi

Hizmet
talebinin
yerine
getirilmesi

Şekil 1.1: Engel dostu robotun çalışma algoritmalarının akış şeması

Şekil 1.1’de engelli bireyler ile iletişim kurma esansında arka planda dönecek algoritmaların çalışma
akışı gösterilmiştir. Akış ilk olarak engelli bireyden alınan girdi ile başlamaktadır. Makine öğrenim
1
2

Çernobil patlaması gibi olaylar ve telefonlar, bilgisayarlar gibi ufak radyasyon kaynakları
Genetiği değiştirilmiş organik yapılar
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algoritmaları ile doğal dil işleme, görüntü işleme gibi alt görevler yapılacak ve karar alınacaktır. Bu
karar neticesinde hizmet talebi yerine getirilecektir. Robot ortopedik rahatsızlıklara veya uzuv
kayıpları yaşamış engelli bireyler için iki adet robotik kol ve kavrayıcı mekanizmaları
barındırmaktadır. Bunlar ile bardaklar, kitaplar, kalem, tabak, telefon gibi günlük hayatta kullanılan
cisimlerin ulaştırılmasında veya bir yerden bir yere taşınmasında kullanılacaktır. Robotun kafa
bölümünde bulunan bir kamera ile engelli birey ile görsel temas sağlanacak, görüntü işleme ve derin
öğrenme algoritmaları ile bireyler (özellikle işitme engelli bireyler) arasında iletişim kurulacaktır.
Robotun mobil olması için alt bölümünde bulunan dc motorlar ile hareketli bir platform olması
düşünülmüştür. Linkte projenin tanıtım videosu bulunmaktadır.
https://drive.google.com/file/d/13fxdi0n6MioOvwz9hOpMLXqtyVO1JTIm/view?usp=sharing

2.

Problem/Sorun

Engelli bireylerin hem Türkiye hem de dünya genelinde artış yaptığı son yıllarda bu değerlerin
korkutucu miktarlara geldiği görülmektedir. Eyder3 ve Sevinç İ. verilerine göre dünya nüfusunun
yaklaşık olarak %15’lik bölümü engelli olarak görülmektedir [1, 2, 3]. Bu verilere göre dünyadaki
en büyük azınlık grup engelli bireyler olarak düşünülmektedir. Korkutucu bir oran olarak ise 26
Nisan 1986’da patlayan ve tüm dünyaya radyo aktif serpintiye sebep olan Çernobil patlaması ile
özellikle dünyada engelli doğum oranı ve sinir sistemine bağlı engelli bireylerin oranında %128 artış
gözlenmiştir [4].
Tablo 2.1: Çernobil ve sonrasında yaşanan kronik engelli birey sayının engel tipine göre her yüz bin
kişideki (engelli bireylerin) sayıları

Hastalık ve organ grubu

1986
1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
96
335
764 1340 2020 2850 3740 4300
Endokrin sistem
790
1810 2880 4100 5850 8110 9890
Sinir sistemi & duyu organları 232
621
9487
1580 2550 3380 3930 4540 4930
Fizyolojik değişiklikler
Tablo 2.1’de1986 yılından 1993 yılına kadar 3 ayrı engelli statüsünde bulunan birey sayısındaki artış
görülmektedir. Bu olayın etkileri günümüzde de ağır bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizde en
başta gelen bölge olarak Karadeniz bölgesi bu engelli bireylerin başını çekmektedir [4, 5, 6].
Sevinç İ. ve arkadaşının yaptıkları çalışmada Türkiye’de engelli bireylerin topluma katılım, eğitim
ihtiyaçları ve istihdam alanlarında çalışmalar yürütmüşlerdir. Sevinç İ’ye göre Türkiye’deki engelli
bireylerin topluma katılımlarının az olması nedeniyle birçok birey depresyon hastalığı veya
toplumdan kendini soyutlama yollarını tercih etmektedir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde
de engelli bireyler eğitim-öğretim, topluma katılım, istihdam ve erişilebilirlik vb. birçok alanda
çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır [2].
Özata M ve Karip S yaptıkları çalışmada engelli bireylerin sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları ilgili
sorunlara çözüm önerileri getirmişlerdir. Engellilerin %32,7'si en az iki haftada bir defa sağlık
kuruluşuna başvurduğunu, %52,0’si sağlık tesislerine ulaşımda sorun yaşadığını ve %58,3’ü hastane
içinde hareket güçlüğü çektiğini dile getirmiştir. Bu bağlamda engelli bireylerin sağlık kuruluşları
içerisinde hizmet kusurlarından etkilendikleri sonuçlarını bulmuşlardır [7].
Özmen D ve Çetinkaya A yaptıkları çalışmada engelli çocuk sahibi ailelerin yaşadıkları sıkıntılara
değinmişler ve çözüm yolları aramışlardır. Manisa ilinde bulunan bir iyileştirme merkezinde
taptıkları çalışmaya göre engelli bireye hizmet veren yakınların %93,4 birincil derece yakınlık
olduğunu bulmuşlardır. Bu veriye göre birçok anne-baba engelli bireyin bakımı için istihdam
olanaklarından vazgeçip engelli bireyin bakımıyla ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Bu da aileye
hem psikolojik hem de maddi olarak yük oluşturmaktadır [8, 6].
Yukarıdaki kaynaklardan derleme olarak birincil sorun engelli bireylerin topluma katılması ve
ulaşılabilirlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kendi kapanması ise çevresel yardımların az
3

Engelsiz Yaşama Derneği
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olması, kurum ve kuruluşlarda ilgilenme-alaka düzeyinin az olmasından kaynaklı olduğu
gözlenmiştir. İkincil sorun ise çevresel etkenler ile engelli birey sayısının azımsanmayacak kadar
fazla olması ve bu bireylerin bir önceki anlatılan soruna bağlı olarak kaybedilmiş bir nesil olarak
bazı kaynaklara göre en büyük azınlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde devlet kurumlarında
veya özel kuruluşlarda da her ne kadar yasal altyapısı hazırlansa da engelli bireylere olan hizmet
olanakları kısıtlıdır. Bunun nedeni ekstra iş gücü gerektirmesi ilk nedenlerden gelmektedir.

Şekil 2.1: Engelli bireylerin karşılaştıkları başlıca problemlerin şematik olarak gösterimleri

3.

Çözüm

Bir önceki başlıklarda ele alınan sorunlara ilişkin bu projede öne sürülen çözüm yöntemi engelli
dostu bir robot ile yardım hizmetlerinin kurum ve kuruluşlar içerisinde engelli bireylere yardımda
bulunması amaçlanmıştır. Bu sayede engelli bireylerin kendine yetme, aileye olan yükün azaltılması,
toplum içerisine karışma gibi sorunların üstesinden gelmesi amaçlanmıştır. Prototipi yapılan robot
ortopedik engelliler, işitme engelliler, görme engelli bireyler ve ileri yaşlarda olan bireylere hizmet
verecek şekilde yapılmıştır. Araç mobil olması nedeniyle sadece bir ortamda veya bir noktada
hizmet vermemektedir. Engelli bireyler veya doğal yetilerini kaybetmiş (Yaşlılar ve gaziler gibi)
bireyler için topluma kazandırmaya yönelik kamuya açık bölgelerde hizmet verecek bir robot
düşünülmüştür.
Yüksek tork çevrimli kol mekanizmaları ile 8 kg ağırlığındaki yükleri taşıyabilmektedir. Yüz tasrifi
için kafada bulunan led lambalar ile daha önceden belirlenmiş duygu hallerine göre tepki
verebilmektedir. Kafa bölgesinde bulunan kamera ile görüntü işleme olanakları bulunmaktadır.
Robot görüntü işleme ile işaret dili, duygu algılama gibi özellikleri içinde barındırmaktadır. Kapalı
ortamlarda mobil olması için haritalandırma ve bu kapalı ortam içerisinde navigasyon ve
lokalizasyon işlemlerini yapmaktadır [9, 10]. Robotun harita üzerindeki navigasyonunda
diferansiyel sürüş sistemi kullanılmıştır. Bu sisteme göre robotun kinematik analizleri yapılmış ve
kontrol sistemleri üretilmiştir [11].

5

Şekil 3.1: Prototipi yapılan robotun çözüm getirdiği alanlar

Şekil 3.1’de prototipi yapılan robotun hizmet vermeyi amaçladığı alanlar görülmektedir. Bu alanları
doğrultusunda robot üzerinde iyileştirmelere devam edilmektedir. Özdemir D ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışma ile robotların zihinsel engelli bireylerin eğitim alanında kullanılmasına yönelik
çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu çalışmada engelli bireyler ile iletişime geçecek bir ekran, yüz ifadeleri
ile duygu tahminleri yapılmış, bireylerin robot ile teması sağlanmıştır. Oluşturulan insansı robot ile
eğlenerek öğrenme konsepti benimsenmiştir [12]. Bu örnek çalışmadan yola çıkılırsa insansı bir
robot ile engelli bireyler için eğitim alanında yapılan bir çözüm örnek olmaktadır. Keren ve Fridin,
Kindsar adını verdikleri robotlar ile anaokulu düzeyindeki engelli bireyler üzerinde çalışmalar
yapmışlardır. Bu çalışmaya göre bireylerin analitik düşünme geliştirdiğinin bunun yanında sosyal
etkileşimlerin arttığını gözlemlemişlerdir [13].

4.

Yöntem

Robotun engelli bireylerin hizmetinde rahatlık sağlaması için birçok algoritma ve metotlar
kullanılmaktadır. Bu algoritma ve metotları 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar sürüş
mekaniği algoritmaları, navigasyon ve lokalizasyon algoritmaları, derin öğrenme ve görüntü işleme
algoritmaları ve son olaraksa kol mekanizması için algoritmalardır. Bu ana başlıklar aşağıda
mevcuttur.

4.1 Sürüş Mekaniği Algoritmaları
Robotun mobil olmasına yönelik algoritmaları içermektedir. Öncelikle bu sistemin çalışması için
haritalandırma işlemleri yapılmalıdır. Bu adımdan sonra navigasyon paketleri hazırlanır ve daha
önceden hazırlanan kinematik denklemlerinin çözümlerine göre robot hareket etmektedir [9, 10, 11].
Bu teknikte robotun ana işlemciden çıktı olarak açısal hız ve lineer hız yayını yapılır [11].
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Şekil 4.1: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve iler gitmesini gösteren şematik hız
göstergeleri

4.2 Navigasyon ve Lokalizasyon Algoritmaları
Robotun ilk olarak haritalama işlemleri yapılmalıdır. Bundan sonraki adımda AMCL ve kalman
filtresi algoritmaları ile lokalizasyon işlemleri yapılacaktır. Bu iki algoritma harita merkezine göre
odometri verileri vermektedir. Bu verilere göre robot konum bilgilerini derlemektedir [10, 11, 14,
15]. Navigasyon işlemlerinde genel yol planlayıcısı ve lokal yol planlayıcı olarak iki bölümden
oluşmaktadır. Harita maliyet değerlerine göre en kısa yolu oluşturmak üzerine genel yol planlayıcısı,
bu yol üzerinden hız değerlerinin oluşturulmasından ise lokal planlayıcı görev almaktadır. Bu
çıktılar kontrol algoritmalarından (PID) geçerek sürüş sistemine aktarılmaktadır [9, 11, 14, 16].

4.3 Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme Algoritmaları
Robotun engelli bireyleri tanıması bu bireyler karşısında tepkilerinin geliştirilmesi ve karşı iletişime
geçmesi için temel olarak derin öğrenme algoritmaları kullanılmıştır. Bu derin öğrenme
algoritmaları görüntü işleme metotları ile birleştirilerek işaret dili algılama, duygu algılama ve doğal
dil işleme gibi yapay zekâ kullanan işlemleri gerçekleştirecektir [17, 18, 19]. Ayrıca 3 boyutlu
görüntü işleme tekniği ile daha önce belirtilen cisimlerin 3 boyutlu uzay konum tayini yapılacaktır.
Bu tayin ile kolların alması gereken cisimlerin koordinat tayini yapılmaktadır [20].

4.4 Kol Mekanizması Algoritmaları
3 boyutlu cisim koordinatları alındıktan sonra cisimlerin taşınması veya gerekli ihtiyacı karşılamaya
yönelik olarak kol uzuvların hareketi ve kollarda bulunan motorların mesafe (açı olarak) ve güç
girdilerinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada robotun kollarını hareket ettirmek için ters
kinematik denklemleri kullanılmaktadır. ROS paketleri içerisinde gömülü olarak sunulan Moveit
paket fonksiyonları kollarda bulunan motorları mikro işlemci kartlar vasıtasıyla iletişime geçerek
hareket etmektedir [9, 21, 22].

5.

Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Günümüzde bu robotik alanlarda yapılan birçok araştırmaya rağmen engelli bireyler için üretilmiş
bir hizmet robotu bulunmamaktadır. Ülkemizde engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasına
yönelik birçok yasalar bulunmasına karşın bu bireylerin sosyal hayata karışmasına çözüm olarak
gelememiştir. Yapılan literatür araştırmalarında bunun nedeni olarak zaman ve emek yükü açısından
kurum ve kuruluşların bu çözümlerden kaçtığı düşünülmüştür. Bu proje ile yenilikçi bir fikir ile bu
iki engelin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Bir başka yenilikçi yön ise robot içerisinde bulunan yapay zekâ algoritmaları ile yüz tanıma, işaret
dili ile iletişime geçme, doğal dil işleme işlemleri ile interaktif bir iletişim ortamı kurulması
amaçlanmıştır. İnsansı yapısı ile engelli bireyler ile yakın bağ oluşturmasına yönelik sosyo
psikolojik bir adım atılmaya çalışılmıştır. Bu özellikler ile engelli bireyler ile yakından bir duygusal
bağ kurmaları amaçlanmıştır.
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Şekil 5.1: Projenin içinde uygulanan yenilikçi yönler

Projede hazırlanan yapay zekâ algoritmaları proje ekibine ait olup bütün mekanik üretimlerin
tasarım ve üretimi özgün ve millidir. Sistemde kullanılan donanımlar ile yazılım kısmının
entegrasyonları özgündür. Bu özgün noktaları ile benzer ürünlerden ayrı bir amaca hizmet etmesi
düşünülmüştür.

6.

Uygulanabilirlik

Uygulanabilirlik açısından projede en öne çıkan özellik maliyet açısından kurum ve kuruluşlara
sunulan bütçedir. Kullanılacak robotun üretim parçalarının birçoğu günümüzde çok kez kullanılan
eklemeli imalat (3D baskı teknolojisi) yöntemleri ile alt parçalar yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında
birçok parça daha ucuz maliyete gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6.1: Robotun uygulamaya konması için yapılan tasarım ve üretim süreçlerinin şematik
gösterimi
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Şekil 6.1’de tasarım ve üretim süreçleri görülmektedir. Robot tasarımı yapılırken üretim süreçleri
düşünülerek yapılmaya çalışılmıştır. Bu sayede uygulanabilirlik arttırılmış ve ticari ürün haline
getirilmeye çalışılmıştır.

7.

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Bu projeye ait maliyet bilançosu tablo 7.1’de gösterilmiştir. Bu tabloda bulunan değerler göz önüne
alındığında birçok kurum ve kuruluş için (hem devlet hem özel sektör için) uygun bir fiyatlandırma
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 7.1: Projeye ait maliyet tablosu

BÖLÜM
FİYAT(TL)
NVIDIA JETSON TX2
5155,42
RASSPERY Pİ DOKUNMATİK EKRAN
818,06
POWER BANK
146,00
TEENSY 4.1
300,77
2 ADET DC MOTOR
414,73
2 ADET ENCODER
390,5
MOTOR SÜRÜCÜ
1393
İMU SENSÖRÜ
439,82
LİDAR
1120,46
LİPO PİL
317,43
BATARYA
874,64
OPEN ZEKÂ SUPPLİER
1344,02
İŞÇİLİK MALİYETİ
9394
GENEL YAPI ÇELİKLERİ
605
STEP MOTORLAR
2155,82
TOPLAM
24869,67
Tablo 7.1’de bulunan değerlere alternatif olarak belirlenmiş bazı yan ürünlerde bulunmaktadır. Bu
ürünler daha dar alanlarda çalışacak veya maliyet riski oluşturması halinde alternatif olarak
düşünülmüşlerdir. Alternatif ürünler olarak hesaplandığı takdirde 22946,22 TL olarak belirlenmiştir.
Bu tutar içerisinde kollarda bulunan motorlar ve ana işlemcide değişikliğe gidilmiştir. Ancak bu
tutar proje ekibi açısından önerilmemektedir. İstenilen performans alınmayabilir.
Tamamlandı (planın ötesinde)

Literatür
Taraması

18.08.2020

30

18.08.2020

30

100%

1.08.2020

360

1.08.2020

250

80%

15.11.2020

150

1.12.2020

160

80%

1.10.2020

30

15.10.2020

70

100%

15.09.2020

30

15.09.2020

85

100%

1.01.2021

20

15.12.2020

35

100%

Parametre
Ayarları

15.12.2020

10

15.12.2020

40

100%

ÖDR

13.03.2021

10

13.03.2021

10

100%

GUİ Tasarımı

15.03.2021

60

15.03.2021

60

100%

1.02.2021

150

15.01.2021

180

100%

15.05.2021
30.06.2021
5.07.2021

30
30
45

15.05.2021
30.06.2021
21.07.2021

30
30
45

100%
100%
85%

Testler

5.07.2021

45

21.07.2021

45

100%

Yarışma

21.09.2021

5

21.09.2021

5

0%

Yazılım
Mimarisi
Kontrol
Sistemleri
Tasarımı
Parça
Üretimleri
Elektronik
Entegrasyonu
Haritalama

Baskı Devre
Kartları
Ana Montaj
PDR
Revizyon

Plan Süresi

Fiili Başlangıç

Tamamlandı

Fiili (planın ötesinde)
21.09.2021

15.08.2021

5.07.2021

12.06.2021

15.05.2021

23.04.2021

30.03.2021

15.03.2021

15.02.2021

15.01.2021

1.01.2021

15.12.2020

1.12.2020

15.11.2020

1.11.2020

15.10.2020

1.10.2020

15.09.2020

DÖNEMLER
18.08.2020

N
M
LA
M
A

PLAN
PLAN
FİİLİ
FİİLİ
SÜRESİ
BAŞLANGICI
BAŞLANGIÇ SÜRE(Gün)
(Gün)

TA

ETKİNLİK

M
A

Dönem Vurgusu: 1

Şekil 7.1: Proje planlama süreçleri ve bu süreçlere ait tarihler

Şekil 7.1’de projeye ait zaman iş çizelgesi görülmektedir. Yarışmanın amacına uygun olarak literatür
taramasından yarışma tarihine kadar ki süreçte robotun yazılım, elektronik ve mekanik bileşenlerin
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tasarım, üretim entegrasyonlarını içermektedir.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

8.

Bu projede öne çıkan hedef kitle ortopedik rahatsızlıkları bulunan ve aynı zamanda engelli birey
statüsüne giren (gaziler, zihinsel engelliler, işitme ve görme engelliler vb) bireyleri topluma
kazandırmak için düşünülmüştür. Ayrıca sağlık kuruluşları gibi bazı kamu kurumlarında engelli
bireylerin mağduriyetlerini gidermek amaçlı olarak bu kamu kuruluşları da hedef kitlesine dâhil
edilmişlerdir. Yan hedef kitlelerde ise ileri derece yaşlıların doğal yetilerini kaybetmesinden dolayı
bu bireylere hizmet amaçlanmıştır.

9.

Riskler

Projeye ait riskler, fırsatlar, güçlü yönler ve zayıf yönler swot analiz tablosunda (tablo 9.1)
gösterilmiştir. Bu tabloda projeye ait olan öne çıkan ve zayıf yönlere ilişkin detaylı açıklamalar
mevcuttur.
Tablo 1.1: SWOT analiz tablosu

Zayıf Yönleri

Güçlü Yönleri







Türkiye’de üretim (Türk malı)
Otonom olması
Tek seferde etrafı haritalandırıp göreve
başlayabilmesi
Doğruluk oranı yüksek algoritmaların
kullanılması
Testlerden başarı ile geçmesi






Sadece
bulunduğu
katta
görev
yapabilmesi
İlk hareketi bireyden alması
Hata yapma olasılığının az da olsa
varlığının olması

Fırsatlar




Riskler

Teknoloji ile birlikte robotların günlük
hayata katılımındaki artış
Benzer ürünlerin azlığı
Sektördeki kuruluşların ciddi düzeyde
ihtiyacı olması ve bu alanda yapılan ar-ge
yatırımları





Servis görevlerini insanlardan alması
Çevrenin robotları karşı negatif algısı
Çevre düzende günümüzdeki otonom
sistemlerin gelişmesi

İlk etapta engelli bireylerin güveninin kazanılmasında sorunlar teşkil edebilmektedir. Aynı şekilde
çevrede robotlara ve yapay zekâ uygulamalarına karşı olan olumsuz bakış açısı da bu proje oluşturan
riskler arasındadır. Bu bağlamda geliştirilen çözüm yöntemi ise duygu algılama özelliği ile insanlara
robotu sevdirmek amaçlanmıştır. Bu şekilde bireyler ile yakın ilişki içerisinde olacak, robot ile birey
arasında güven ortamı oluşturulacaktır.
Tablo 2.1: Projeye ait risk matrisi
Şiddet (robot ve yapay zekaya karşı bakış açısı)

Çok küçük 1
küçük 2
orta 3
büyük 4
çok büyük 5
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Çok hafif 1
Çok hafif risk

hafif 2
Düşük seviye risk

orta 3
Düşük
seviye risk
Düşük
seviye risk
Orta seviye
risk
Orta seviye
risk

ciddi 4
Düşük
seviye risk
Orta
seviye risk
Orta
seviye risk

çok ciddi 5
Düşük
seviye risk
Orta
seviye risk

Düşük seviye
risk
Düşük seviye risk
Düşük seviye
risk
Düşük seviye risk
Yüksek risk
Düşük seviye
risk
Orta seviye risk
Yüksek risk Yüksek risk
Düşük seviye
Çok büyük
risk
Orta seviye risk Yüksek risk Yüksek risk
risk

Riskler

Önlemler

Önlem (Duygu algılama,
yardım hizmetleri)

Olasılık
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