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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden 

oluşmaktadır. Yani dünyada 1 milyar engelli bulunmaktadır. Bu nedenle, dünyadaki “en 

büyük azınlık” olarak nitelendirilmektedir.. Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanı’ na 

göre engelli birey sayısı 1.559.222. (Ancak resmi olmayan rakamlara göre %13 düzeyinde, 

9 milyon olduğu söyleniyor). Yaşla birlikte engellilik oranı artıyor: OECD ülkelerinde 20-

34 yaş arasındaki engelli birey oranı %6. Bu oran 35-49 yaş arasında iki katına çıkıyor. 50-

64+ yaş arasında ise %24’ü buluyor. Rakamlara bakıldığında dünyada ve ülkemizde var olan 

engelli bireylerin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca engel gruplarına baktığımızda 

ülkemizde 2,5 milyon ortopedik engelli birey ile 800 bin felçli hasta olduğu görülmektedir. 

(Ajansı, 2008). 

 

Ülkemizde her yıl 250 binin üzerinde kişinin inme, 2500 kişinin de omurilik felci geçirdiği 

belirtilmektedir. Tüm bu sayılara bakıldığında hem ülkemizde hem de dünya genelinde 

oldukça fazla engelli birey olduğu görülmektedir. Engelli bireylere topluma uyum 

konusunda yardımcı olabilecek teknolojiler geliştirmenin çok önemli olduğu görülmektedir. 

Özellikle ortopedik engele sahip ya da felçli bireylerin bakımlarının oldukça zahmetli 

olduğunu bilmekteyiz. Bu bireylerin ev içinde bile günlük rutin işlerini karşılayamadıklarını 

(ilaç alma, su içme, tv kumandasını alma vb.) bu işler için bile çoğu kez başkalarının 

yardımına ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

 

Takım olarak amacımız; ortopedik engelli ve felçli bireylerin başkasından bağımsız olarak 

günlük yaşamlarındaki işlerini halledebileceği bir robot geliştirebilmektir. Yapacağımız 

proje ile ortopedik engeli olan (eli ve kolu olmayan) ve sonradan bir hastalık veya kaza 

nedeniyle felç kalmış insanlarımızın sesle kontrol edebileceği bir robot kolla günlük 

ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilmesini sağlayabilmek. Engelli bireylerin daha bağımsız 

yaşama kavuşabilmesi için onlara teknolojik çözümler sunabilmeyi hedefliyoruz. 

 

Bu amaçla mekanik, tasarım ve yazılım olmak üzere 3 bölümde çalışılacaktır. Mekanik 

kısmında arduino kartları, motor sürücü, tekerlek, güç beslemeleri, kablolar, uygun sensörler, 

robot kol kiti kullanılarak devreler oluşturulacaktır. Fusion 360 ve Blender tasarım 

programları ile robotun gövdesinin üç boyutlu modeli çizilecektir. Okulumuzda bulunan 3 

boyutlu yazıcıdan yapılan tasarımın çıktısı alınarak gerekli devreler montajlanacaktır. 

Yazılım kısmında ise sesli komutları algılayarak robota ileten mobil uygulama AppInventor 

ile geliştirilecek, C dili ile de arduino kodlamalar yapılacaktır. Bluetooth iletişimle 

haberleşecek olan robot, 9 farklı sesli komutu işleyebilecektir.   

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemizde ve dünyadaki istatistikleri incelediğimizde hem ortopedik engelli hem de felçli 

birey oranının epey yüksek olduğunu fark ettik. Bireylerin şuan sağlıklı olsalar da ilerde felç 

geçirme ve sakat kalma oranlarının da yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle ortopedik engeli 

olan ve felçli bireylerin başkasından yardım almadan günlük işlerini yapmalarını 

kolaylaştırabilir miyiz diye düşündük. Bu projedeki temel problemlerimiz:  

 

 Engelli bireylere günlük ev işlerinde yardımcı olabilecek bir robot geliştirebilir 

miyiz? 

 Robotun sesle kontrol edilmesini (Joystick, eldiven vb. başka cihazlar olmadan) 

sağlayarak daha kolay kullanılmasını sağlayabilir miyiz?  

. 
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3. Çözüm  

Sesle yönlendirilen robot kol ile engelli bireylerin günlük işlerini (su içme, ilaç alma, 

kumandayı alma vb….) başkalarından bağımsız yapabilmelerine yardımcı olabilmeyi 

sağlamak istiyoruz.  Robotun sesle kontrol edilmesinin daha esnek ve faydalı bir kullanım 

yolu olduğunu düşünüyoruz.  

 

Çözüm 1: Bu proje ile bireyler robot kolu “ileri”, ”geri”, ”yukarı”, ”aşağı”, ”tut”, ”bırak”, 

”ilerle”, ”dur”, ”başlangıç”, ”dön” gibi sesli komutlarla yönlendirerek, robotun bir yerden 

bir yere ilerlemesini, bir cismi kavramasını ve bırakmasını sağlayabilecekler.  

 

Seslerin algılanması ve robota iletilmesi için AppInventor ile mobil uygulama 

geliştirilecektir. Kodlanacak mobil uygulamanın konuşma tanımlayıcısı özelliği ile sesler 

algılanarak blueetooth aracılığı ile robota iletilecektir. Geliştirilecek olan mobil uygulama 

android işletim sistemine uygun olacaktır.  

 

Çözüm 2: Yapmayı planladığımız robota “ortam bilgilerini getir” komutu ile ortamın 

sıcaklık, nem durumunu ve zehirli gaz olup olmamasıyla ilgili bilgilendirme yapma 

özelliğini de eklemeyi planladık. İşlenecek olan sesli komutların sayısı istenirse daha da 

artırılabilir. 

 

Robota eklenecek ısı, nem ve gaz sensörleri ile ortamın özellikleri algılanacak ve algılanan 

bu değerler bluetooth aracılığı ile mobil uygulamaya yollanacaktır. Mobil uygulamada 

kullanılacak “metinden sese” özelliği ile sesli uyarı verilecektir.  

 

Üretilecek prototipte robottan mobil uygulamaya, mobil uygulamadan robota şeklinde iki 

yönlü veri aktarımı sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

Robot, mekanik, yazılım ve tasarım olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.  

 

4.1 Mekanik Kısmı 

1. Araba Kiti: Ekip üyesi tarafından Fusion 360 programı ile tasarlanıp, çıktısı alınacaktır. 

  

 3600 dönebilen sarhoş tekerlek 

 2 adet tekerlek seti (DC Motor)  

 Araç Platformu  

 1x Pil Yuvası 

 

L298N Motor Driver(Sürücü): 24V'a kadar olan motorları sürmek için hazırlanmış olan bu 

motor sürücü kartı, iki kanallı olup, kanal başına 2A akım vermektedir. Kart üzerinde L298N 

motor sürücü entegresi kullanılmıştır. Sumo, mini sumo, çizgi izleyen robotlarda ve çok 

çeşitli motor kontrol uygulamalarında kullanılabilir. DC motorlardan ayrı olarak step motor 

kontrolüne de imkân sağlamaktadır. Projemizde robot kola hareket yeteneği kazandıracak 

olan araba platformundaki tekerlekler motor sürücü ile kontrol edilecektir.  

  

DC motor: Bunlar devrenin mekanik kısmında bulunan ve aracın sağa, sola, ileri, geri 

hareket etmesini sağlayan elemanlardır. Bu motorların en önemli özellikleri yüksek tork, 

düşük dönme hızıdır.  
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DC Güç Kaynağı: DC motorların çalışması için gerekli enerjiyi sağlamada kullanılır. DC 

güç kaynağı olarak kumanda devresinde 7.4V 2250 mAh Li-Po pil kullanılacaktır. Bu piller 

şarj edilebilir olmaları ve yüksek çıkış akımına sahip olmaları nedeniyle robot araç 

uygulamalarında sıkça kullanılırlar. 

 

Robotun DC motorlarının güç beslemeleri şekil 1’de 

verildiği gibi lipopil ile sağlanacaktır. Projede lipopil yerine 

şarjlı pillerden de yararlanılabilir.  

 

 

              Şekil 1 

 

2.Robot Kol Kiti:  

 

4 adet servo motor ile çalışan robot kol kiti sağ, sol, aşağı, yukarı, ileri, 

geri ve kıskaç açma kapama işlemlerini yapabilmektedir. Bu robot kol 

kiti, çıktısını alacağımız araba kitinin üzerine montajlanacaktır.  

  

 

 

    

 3. HC05 Bluetooth Modülü:  

 

HC05 Bluetooth-Serial Modül, Bluetooth SSP(Serial Port Standart) kullanımı ve  kablosuz 

seri haberleşme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu kart, 2.4GHz 

frekansında haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir 

haberleşme mesafesine sahiptir. Bu modül, mobil uygulamadan gelecek olan sesli 

komutların robota aktarılmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde robottan mobil uygulamaya veri 

yollayacaktır.  

 

4.2 Yazılım Kısmı 

Projede Arduino İde yazılımı ile mobil uygulama için MIT Appinventor yazılım ortamı 

kullanılacaktır.  

 

4.2.1 Arduino Ide Yazılımı: Arduino için Entegre Geliştirme Ortamı, C ve C ++ dilleri ile 

yazılmış bir platformlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu kartlara program yazmak ve 

yüklemek için kullanılır, aynı zamanda 3. taraf çekirdekler ve satıcıların geliştirme kartları 

içinde kullanılabilir.  Açık kaynaklı yazılımdır. Ücretsiz indirilerek kullanılabilir.  

 

Ekip üyesi tarafından yapılan tasarımların çıktısı okulumuzda bulunan 3D yazıcıdan 

alındıktan sonra gerekli donanımların montajı yapılacaktır. Arduino Ide yazılımı ile 

kodlamalar yapılacak, Ardunio Uno kartına yüklenecektir. Robot kolun hareketini kontrol 

eden 4 servo motorun hareketi, tekerleklerin hareketi ve mobil uygulama ile seslerin 

algılanarak hareketlerin onlara göre gerçekleşmesi için gerekli kodlar yazılacaktır.  

Şekil 2 
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4.2.2 MIT Appinventor : MIT App Inventor, Google tarafından 

ortaya çıkarılan ve sonrasında Massachusetts Institute of Technology 

tarafından geliştirilen, özgür bir uygulama geliştirme aracıdır. Yeni 

başlayanların Android işletim sistemi için blok kodlama yöntemiyle 

uygulama geliştirmesine olanak sağlar. 

 

Projede kullanacağımız MIT Appinventor ile geliştireceğimiz mobil 

uygulamanın arayüzünün ön tasarımı yanda verilmiştir. (Şekil 3) Bu 

tasarım süreç içerisinde geliştirilecektir. Yanda verilen ilk modelidir. 

Geliştirilecek mobil uygulamaya bluetooth istemci, konuşma 

tanımlayıcı modüller eklenerek arduino ile bağlantısı sağlanacaktır. 

Konuşma tanımlayıcı söylenen komutları algılayarak, arduino karta 

bağlanacak HC05 Bluetooth modülüne gerekli komutları iletecektir. 

HC05 Bluetooth modülüne gelecek olan komutlar arduino karta 

iletilerek, hangi komut için hangi görev tanımlanmışsa o görevi  

yerine getirecektir. Bu projede her seferinde tek bir komut işleyebileceğiz. 

Robota aynı anda birden fazla komut verilmeyecektir. Toplamda 10 komut işleyerek, robot 

kolun ileri gitmesini, durmasını, dönmesini, bir cismi kavramasını ve robot kolun açılarını 

(sağ, sol, yukarı, aşağı ve başlangıç konumu) değiştirebilmesini sağlamayı planlıyoruz. Aynı 

zamanda robot kitine eklenecek olan ısı, nem ve gaz sensörü ile ortamın ısı, nem ve gazının 

algılanarak bu bilgilerin mobil uygulamaya iletilmesi sağlanacaktır. 

 

 

4.3 Robotun Tasarımı: Robotun gövdesi ekip üyesi tarafından Fusion 360 tasarım programı 

kullanılarak tasarlanmıştır. Bu taslak üzerinde iyileştirme ve geliştirmeler süreç boyunca 

devam edecektir. Tasarımın en son halinin çıktısı okuldaki yazıcıdan alınacaktır. Aşağıda 

robotun 3D tasarımları verilmiştir:  

 

4.3.1 Fusion 360: Fusion 360, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, 

CAM ve PCB yazılım platformudur. Öğrenci ve öğretmen hesabı ile ücretsiz 

edinilebilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 3 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projeyi tasarlamadan önce internette araştırma yaptığımızda elle, eldivenle, kumanda veya 

joystickle kontrol edilen robot kollar gördük. Projemizin iki farklı özgün ve yenilikçi tarafı 

vardır. Bunlardan biri ses komutları ile çalışır olmasıdır. Sesle kontrol edilen akıllı cihazlar 

gün geçtikçe artmaktadır. Akıllı ev sistemlerinden, lambalara ve telefonlara kadar birçok 

cihazın ses ile kontrol edildiğini görmekteyiz. Bu cihazların sesle kontrol ediliyor oluşu 

bireylere hem esneklik hem de güvenlik kazandırabilir. Örneğin telefonlardaki sesli komutla 

arama özelliği ile bireyler arabayı kullanırken telefonuna hiç dokunmadan istediği kişiyi 

arayabilmektedir. Akıllı ev sistemlerinde de ses ile kapının açılması ya da evdeki ışıkları, 

perdeleri, klimayı veya kahve makinesini sesli komutlarla çalıştırabiliyor olmak bireylere 

hız ve esneklik kazandıracaktır.  

 

Yapılan bazı çalışmalarda robot kolun 4 farklı ses ile çalıştırıldığını gördük. Ancak biz bu 

çalışmada 10 farklı ses komutu işleyebileceğiz. İkinci farklı tarafı robotumuzun hareketli 

oluşudur. Araştırma yaptığımızda robot kolların sabit kullanıldığını gördük. Bu projede robot 

kolun altına montajını yapacağımız tekerlekli sistem ile robota hareket yeteneği 

kazandıracağız.  
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Robot kolun sesle kontrol edilir oluşunun ortopedik engeli olan vatandaşlarımıza daha kolay 

ve verimli kullanma imkânı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Uzuvlarını kullanamayacak 

durumda olan engelli bireyler için robot kolların sesle kontrol edilmesinin daha avantajlı 

olacağını düşünmekteyiz.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Bizim ortaya koyduğumuz proje, mobil uygulama aracılığı ile sesi algılamakta ve 

Arduino’ya göndermektedir. Bu projede yapay zeka ile konuşma tanımlayıcısı yaptırılarak 

hayata geçirilebilir. Yapay zeka desteği ile çalışır hale getirildiğinde hem daha işlevsel hale 

gelebilir hem de hedef kitlesi genişleyebilir. Samsung firmasının Bot Handy adında  henüz 

geliştirme aşamasında olduğu, evde insanların işini kolaylaştırabilecek bir robotu CES 2021 

fuarında tanıttığını gördük.  (Tanrıverdi, 2021) Yapay zeka desteği ile çalışan bu robotun 

evde bir çok işi yapabildiği belirtilmektedir.  Bu proje de ev robotu haline getirilerek, evdeki 

diğer işlerin (çamaşır makinesine çamaşır koyma, bulaşık makinesine bulaşık yerleştirme, 

bardağa su doldurma vb…) yapılması sağlanabilir. Böylece sadece engelli bireylere yönelik 

değil tüm evlerde kullanılabilir duruma getirilebilir. Bu durum robotun ev robotu halinde 

satışının geniş bir kitleye yapılabilmesine olanak sağlayabilir. Pandemi döneminde robot 

süpürge satışlarının 10 kat büyüyerek satış rekorları kırdığı göz önünde bulundurulursa, 

engelli ve yaşlı bireyler için ev işlerini yapacak bir robotun da çok rağbet göreceği 

öngörülebilir.  

 

Hedeflenenler doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bu proje askeri 

uygulamalarda bölge keşiflerinde, endüstriyel uygulamalarda kullanılan robotların 

kontrolünde kullanılabilir. Ayrıca aracın üzerinde kamera sistemi kurularak insanların 

erişemeyeceği yerlerde, tasarlanan bu araç yardımıyla bölge hakkında bilgi edinilebilir. 

Zehirli gaz sızıntısı, deprem, yangın gibi durumlarda kullanılacak ses kontrollü robot araç 

yardımıyla bölge hakkında daha hızlı bilgi toplanıp can ve mal kaybı en aza indirilebilir. 

Sesli komutlarla kontrol edilebilen araç sayesinde robota hâkimiyet olanağımız artacağından 

zamandan kazanç sağlanabilir (Doğan Can SAMUK, 2014) 

 

Ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği fakülteleri ile Akın Robotics 

firması ile iletişime geçilerek robotun yapay zeka destekli çalışır duruma getirilmesi 

sağlanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyet çizelgesi tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1 

Yukarıda verilen malzemelerin çoğu okulda bulunduğu için prototipi çok az maliyetle 

üretebileceğiz.  

Proje ekibi ve görevleri tablo 2’de verilmiştir:  

Adı/Soyadı Okulu  Takımdaki 

Rolü 

Tecrübesi 

Zeynep ÖZDEMİR Sungurbey Anadolu 

Lisesi 

Kaptan Arduino Robotik 

Kodlama, Fusion 360 

Tinkercad ile 3D 

Tasarım 

Ali İhsan YILDIRIM Sungurbey Anadolu 

Lisesi 

Üye Blender 3D Tasarım, 

Arduino Robotik 

Kodlama 

Salih Berat DEMİR Sungurbey Anadolu 

Lisesi 

Üye Arduino Robotik 

Kodlama, Python ve 

HTML, CSS 

Kodlama  
Tablo 2 
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 Proje zaman çizelgesi tablo 3’de verilmiştir:  

 
Tablo 3 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi, ortopedik engelli ve felçli bireylerdir. Ülkemizde 2,5 milyon 

ortopedik engelli birey ile 800 bin felçli hasta yaşamakta ve her yıl 2500 kişi omurilik felci 

geçirmektedir. Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla engelli birey olduğu için bu gruba 

odaklandık.  

 

TUİK’e göre yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve 

daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 

artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5'e yükseldi. (TUİK, 2021) 

 

Bu sonuçlara bakıldığında nüfusun yaşlanması çeşitli hastalıkları ve kazaları da beraberinde 

getiriyor. Bireyler yaşlandıkça omurilik sakatlanmaları, felç geçirmeler, bacak ve kalça 

kırıkları daha da artıyor. Dolayısıyla bu projede prototipi yapılacak olan robot yapay zeka 

desteği ile ev robotu halinde kullanılabilir duruma getirilebilir. Böylece sadece engelli 

bireyler için değil, kaza veya yaşlılık nedeniyle sakatlık yaşayan bireylerin de ev içindeki 

işlerinde onlara yardımcı olabilir.  

   

9. Riskler 

Proje yapım sürecinde olası bazı sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

Sorun: Hem robot arabanın hem de robot kolun enerji beslemeleri ve yerleştirilmeleri sorun 

çıkarabilir.  

Çözüm: Elimizdeki şarjlı kalem piller çok yer kaplarsa proje için küçük boy lipo bataryalar 

almayı planlıyoruz. Robot arabanın dış kısmını kapatacak 3D tasarımı okulumuzda bulunan 

3D yazıcıdan almayı planlıyoruz. Bu tasarımı robotun gövdesini kapatacak şekilde 

yerleştirmeyi içine de yapışkan bantlarla arduino kartı, motor sürücü kartını ve pilleri 

yerleştirmeyi planlıyoruz.  

Sorun: Arduino uno kart, hem motor sürücüsünü hem de robot kolların hareketini 

sağlayacak olan Dc ve Servo motorların devrelerini çalıştırmakta problem çıkarabilir. Isı, 

nem ve gaz sensörü için yeterli sayıda pin olmayabilir.  

 

Çözüm: Projede arduino uno kart yerine daha fazla sayıda portu olduğu için arduino mega 

kart kullanılabilir.  
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