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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tehlikeli iş gruplarından biri olan iş makinesi operatörlerinin yaptıkları iş gereği can 

güvenlikleri tehlikededir. Son günlerde medyada bu tür kazaların çok fazla olduğunu 

görmekteyiz. Yapacağımız proje ile ekskavatör kullanıcılarının can güvenliğini güvence 

altına almayı amaçlıyoruz. Bu amaçla giyilebilir bir teknoloji kullanıp, eldiven üzerine 

yerleştireceğimiz flex sensörler ile eğim sensörü kullanıp, el hareketleri ile ile kontrol 

edilebilen bir ekskavatör prototipi yapıyoruz. Prototip ekskavatör için servolar ve step 

motorlar yardımı ile ekskavatörü hareket ettirip ayrıca Nrf24L01 ile ekskavatör ve eldiven 

arasında bağlantı kurup eldivendeki flex sensörler ve eğim sensörü ile ekskavatörü uzaktan 

el hareketleri ile kontrol edebileceğiz. İlk aşamada ekskavatör parçalarını 3D yazıcıdan 

basıyoruz ardından parçaları birleştirip servo ve step motorları yerlerine takıp devreyi kurup 

sonra eldivenin flex sensör ve eğim sensörlerini arduino nanoya yerleştirip eldivene de 

Nrf24L01i takıp iletişimi sağlayacağız ve bu sayede ekskavatörü uzaktan el hareketleriyle 

yöneteceğiz. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Projemizin yapılış amacı Resim-1 ve Resim-2 de gibi hadiseler yaşandığında 

ekskavatör operatörünün zarar görmemesini sağlamaktır. Resim-1de yaşanan olayda 

ekskavatör operatörü hayatını kaybetti. Resim-2 de yaşanan olayda ise operatör ağır yaralı 

bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Bizler bu tür tehlikeli durumlarda görev yapmak zorunda 

olan çalışanların hayati risklerinin ortadan kaldırmak amacındayız. Var olan çözümler 

yetersiz kalıyor, çoğunlukla ekskavatör operatörleri dâhil çoğu işçiye kask vb. korunma 

eşyaları veriyorlar fakat bu çözüm yetersiz kalıyor bizim bulduğumuz çözüm ile ekskavatör 

operatörü kaza yaşanan alanda bulunmadığı için zarar görmeyecek.  

 

  
Resim 1: Ölümlü bir kaza        Resim 2: Operatör ağır yaralı 

 

3. Çözüm  

Bu çeşit kazaların çözümü için bir eldiven geliştirdik. Elimizin  sağa sola hareketleri 

ile  kullandığımız eğim sensörü sayesinde (MPU-6050) ekskavatörün sağa ve sola gitme 

hareketleri kontrol edilirken, parmak hareketleri ile, kullandığımız sensör (Flex sensörler) 

ileri gitme, geri gitme ve ekskavatör kol hareketlerini sağlayacağız. Bu şekilde olay yerinde 

gerçekleşebilecek kazalarda sadece ekskavatör zarar görecek olup, operatörün can güvenliği 

korunacaktır.  
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Çözüm için geliştirdiğimiz bu eldiven parmakların açılıp kapanmalarını flex 

sensörler ile algılayıp eldivene monte ettiğimiz arduino nanoya iletiyor daha sorna 

NRF24101 aracılığı ile ekskavatöre aktarıyor ardından ekskavatördeki arduino uno 

ekskavatör kollarını hareket ettiriyor yine aynı şekilde ekskavatörün sağa sola gitmesi için 

kullandığımız eğim sensörü de bu şekilde görevini gerçekleştirmektedir. Projemiz ile 

Ekskavatör giyilebilir teknoloji yardımı ile uzaktan kontrol edilebilmektedir.  

 

Projemizi 3D yazıcıdan basmak için tasarımları thingiverse.com web sitesinden 

indirip projemize göre değişikliklerini tasarladık. Toplam 96 adet parçayı 100 saatin üzerinde 

bir zamanda 3d yazıcımızdan çıkardık (hatalı basımlar süreye eklenmiştir).  

            
           Resim 3: 3D parça modelleri        Resim 4: 3D parça modelleri 

      -  

Resim 5: 3D parça modelleri                             Resim 6: 3D parça modelleri 

 

                                           

 
Resim 7: 3D parça modelleri                             Resim 8: 3D parça modelleri 
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Resim 9: Palet montaj aşamalarımız 

 

 
Resim 10: Motor kontrolleri test aşamaları 
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4. Yöntem 

Ekskavatörde 4 adet servo motor, 2 adet step motor, arduino uno, Nrf24L01 kablosuz 

haberleşme sensörü kullandık. Eldivende ise arduino nano, eğim sensörü ve 5 adet flex 

sensör kullanıp eğimi ve parmak hareketlerini algılayıp arduino nano ile yazılımımız devreye 

girip yapılması gereken hareketleri Nrf24L01 sensör ile ekskavatöre aktarıyoruz, 

ekskavatörümüzün üzerinde bulunan arduino uno üzerindeki yazılım ilgili fonksiyonu servo 

ve step motorlar ile gerçekleştiriyor.  

                                      
                                                       Resim 10: Eldiven tasarım şeması 

 

 
                                         Resim 11: Eldiven sensör bağlantı şeması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ekskavatör operatörünün can güvenliği için gerekli kullanım talimatları bulunmakta, 

ayrıca koruma kaskı ile can güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Alınan önlemlerin 

yaşanabilecek kazaların oluşmasını azaltsa da maalesef ölümlü kazalar gerçekleşmektedir. 

Kullanacağımız teknoloji ile ekskavatör kullanımı tamamen güvenli bir hale gelecektir. Can 

güvenliğinin sağlanmasında kullandığımız teknoloji gelişime açık ve farklı iş makinelerinde 

de kullanıma uygundur. Bu yönüyle giyilebilir teknoloji kullanımının tehlikeli işlerde 

kullanımıyla can güvenliğini sağlaması projemizin yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır.  

 

 

 



7 

 

6. Uygulanabilirlik  

  Can güvenliğini ön planda tuttuğumuz projemiz ile iş kazaları azaltılmış olacaktır. 

Tehlikeli işlerde can güvenliğinin ön planda tutulması bu alandaki teknolojik gelişmelerin 

takibini ve kullanımını arttırmaktadır. Projemiz hayata geçtiğinde büyük ilgi görecek olup, 

kullanılmaya başlanacaktır. Özellikle maliyetin düşük olması ve can güvenliğini korumada 

etkili olması uygulanabilirlik sürecini hızlandıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 a. Tahmini Maliyet 

Ürün Adet Birim Fiyat Tutar 

mg996R servo 6 adet 76,00 TL 456,00 TL 

flex sensör 5 adet 333,00 TL 1665,00 TL 

Nrf24L01 2 adet 24,00 TL 48,00 TL 

Arduino nano v3.0 clone 1 adet 150,00 TL 150,00 TL 

Arduino uno r3 clone 1 adet 158,00 TL 158,00 TL 

3D model parçaları 26 adet Bedelsiz 0,00 TL 

Eksen ivme ve Gyro sensörü MPU6050 1 adet 40,00 TL 40,00 TL 

18650 pil 3000mah 4 adet 85,00 TL 340,00 TL 

9v pil 1 adet 100,00 TL 100,00 TL 

İş eldiveni 1 adet 5,00 TL 5,00 TL 

Toplam 2.962,00 TL 
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 b. Proje Zamanlaması 

Çalışma konusu /zaman Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Toplantı, Süreç, Planlama       

Ön değerlendirme raporu        

Proje detay raporu       

3D çizimlerin yapılıp çıktı alınması       

İlgili sensör ve motorların satın alınması       

Sensörlerin montajı       

Yazılım yapımı, Proje testi       

Test çalışmaları       

Teknofest sunum hazırlık çalışmaları       

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz tehlikeli meslek dallarından biri olan ekskavatör kullanan operatörlerin can 

güvenliğini koruma altına almaktadır. Projemiz gelişime açık olup, tehlikeli işlerde araç veya 

makine kullanımlarının aynı teknikle geliştirilmesine örnek olacaktır.   

 

9. Riskler 

Projemizin hayata geçmesi durumunda operatörlere ekskavatör yönetim eldiveni 

kullanım eğitimleri verilmelidir. Eğitim almadan kullanıldığında tehlikeli durumlar oluşabilir.  

Ayrıca eğitimlerin örnek model üzerinde yapılması iş makinelerinin eğitim esnasında zarar 

görmelerini engelleyecektir. 

Riskler aşağıdaki olasılık/etki matrisinde gösterilmiştir. 

 

                      Etki 

Olasılık 

Düşük Orta 

Düşük Kablosuz haberleşmede 

oluşabilecek problemler 

Sistem kurulum maliyetleri 

Orta Elektronik aksamların 

eskimesi 

Eğitimsiz kişilerin iş makinesi 

kullanımı 

 

 

 

10. Kaynaklar  
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1. Resim 1: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/suya-dusen-is-makinesinin-

operatoruhayatini-kaybetti-648873.html 

2. Resim 2: https://www.sabah.com.tr/kahramanmaras/2021/04/02/is-makinasi-ucuruma-

yuvarlandi-1-yarali 

3. https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/flex22.pdf 

 


