
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 

 

 

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: Sefine Ar-Ge 

 

PROJE ADI: Haritalama ve Otonom Güzergâh Belirleme 

 

BAŞVURU ID: 40337 

 

PROJE KAPSAMI: HAVA / KARA / DENİZ 

 
 

 

 

 

 



2 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Güvenli bir otonom seyir yapabilmenin vazgeçilmez ön koşulu olan araç konum 

bilgisinin doğru şekilde belirlenmesi hali hazırda küresel uydu yön bulum sistemleri yardımıyla 

gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistemlerin olmadığı olağandışı durumlarda bir problem 

olarak belirmektedir. Bu sebeple; aynı anda hem platform konumu hem de ortam haritası 

belirlenecek bir sistem üzerinde çalışılmaktadır. Sunulan sistemde; ROS (Robot İşletim 

Sistemi) teknolojisi, Lidar, Ultrasonik mesafe sensörü, Jiroskop sensörü, GPS sensörü, 

Haritalama ve uzaktan sürüş kontrol sistemi, Mecanum tekerlekle 8 yön sürüş sistemi 

teknolojilerinden faydalanılacak ve otonom sürüş algoritması geliştirilecektir. Ayrıca, sisteme 

hareket özelliği kazandırmak için bir mobil araç tasarlanacaktır. İlk aşamada tersane ortamında 

kullanılacak olan bu sistem, daha sonra geliştirilip, farklı sektörlerde son kullanıcılar tarafından 

tercih edilebilecektir. 

Bu proje kapsamında hali hazırda geliştirilmekte olan otonom araçlarda 

karşılaşılabilecek haritalama, güzergâh belirleme gibi sorunlardan ve bu sorunlar için 

üretilebilecek çözümlerden, klasik sürüş mekanizmasının eksik yönlerinden ve alternatif sürüş 

mekanizmalarından bahsedilecektir. Hazırlanacak prototip sayesinde yapılan önermenin 

geçerliliği test edilecek, karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilip gerekli önlemlerin alınması 

sağlanabilecek ve proje için tahmini bir maliyet çıkarılabilecektir. Sürecin işleyişi, kullanıcılar 

tarafından uygulanabilirliği ve karşılaşılabilecek riskler konuları açıklanacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

2.1. Otonom Araçların Takip Etmesi Gereken Sabit Bir Güzergahın Oluşu 

Depolarda kullanılmakta olan, karayolu trafiğine çıkması planlanmayan, otonom 

araçların takip etmesi istenen güzergahlar daha önceden operatörler tarafından sabit olarak 

belirlenmektedir. Kullanıcıların güzergâh üzerine yerleştirdikleri manyetik şerit, alıcı, verici, 

yansıtıcı sensörler sayesinde otonom araçların manyetik şeritleri takip etmesi ya da bir sensör 

noktasından diğerine seyri sağlanmaktadır. Bu uygulama güzergâh üzerinde herhangi bir 

değişiklik olması durumunda veya doğal afet alanları gibi önceden güzergâh belirlenmesinin 

mümkün olmadığı alanlarda otonom aracın seyrinin durmasına veya beklenmeyen bir rota 

izlemesine neden olmaktadır. 

2.2. Klasik Manevra Mekanizmalarının Yetersizliği 

Günümüzde araçların büyük kısmında standart manevra mekanizması kullanılmaktadır. 

Bu yöntemde tekerleklerin hepsi aynı anda döndürülerek ileri ve geri yönde hareket etmekte, 

tekerleklerin açıları değiştirilerek bir nokta etrafında aracın sola veya sağa dönüşü 

sağlanmaktadır. Ancak bu dönüş hareketi sırasında araç bir miktar manevra alanına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu ihtiyaç manevra kabiliyetinin sınırlı olduğu, boş alanın yeterince geniş 

olmadığı konumlarda dönüş hareketlerinin yapılamamasına neden olmaktadır. 

Klasik sürüş mekanizmasına sahip araçlarda hareket doğrultusunun değiştirilebilmesi 

için aracın tamamen belirli bir açıda döndürülmesi gerekmektedir. Bu işlem de aracın bakış 

yönünün sabit tutulamamasına, küçük manevra hareketlerinin ve aracın izlediği güzergâh 

üzerinde hassas hareketlerin yapılamamasına neden olmaktadır. 
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2.3. Seyir Güvenliğinin Sağlanması 

İnsan algısının ve tepki süresinin seyir güvenliğini sağlayamayacağı durumlarda 

güvenli bir sürüş için otonom bir karar mekanizmasının kullanılması gerekmektedir. Bu karar 

mekanizmasının çalışabilmesi için çevresinde bulunan nesnelerin farkında olması ve bu 

doğrultuda gereken önlemleri alması gerekmektedir. 

Ayrıca seyir güvenliğinin sağlanabilmesi için otonom aracın bulunduğu konumun takip 

edilmesi, aracın kademelendirilmesi ve seyir sırasında aracın güzergahına dışarıdan 

yapılabilecek müdahalelerin tespit edilmesi gereklidir. 

3. Çözüm 

Sabit bir güzergâh üzerinde hareket eden otonom araçlardaki manyetik şerit ihtiyacını, 

bir noktadaki sensörden diğer noktadaki sensöre giden otonom araçlardaki yerleşik sensör 

ihtiyacını ortadan kaldırmak için otonom aracın ortam haritasını kullanarak kendi güzergahını 

belirlemesi sağlanacaktır. Bu sayede aracın izleyeceği güzergahın önceden belirlenmesi 

ihtiyacı, bu güzergahın belirlenmesi için gerekli verici/yansıtıcı sensörlerin maliyeti ortadan 

kaldırılacak, doğal afet sonrası gibi önceden güzergâh belirlenmesi mümkün olmayan 

durumlarda da aracın otonom seyrinin kesintisiz devam edebilmesi sağlanacaktır. 

Yapılacak otonom aracın manevra kabiliyetini artırmak için mecanum tekerlek 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Mecanum tekerlekler standart tekerleklerin sağladığı sola ve 

sağa dönüş manevraları, ileri ve geri olmak üzere iki yönde hareketin yanı sıra aracın 

bulunduğu noktada 360° dönüş imkânı, aracın bakış açısını değiştirmeden sekiz yönde hareket 

imkânı da sağlamaktadır. Bu manevra hareketlerinin gerçeklenebilmesi için mecanum 

tekerleklerin dönüş yönlerinin birbirlerinden bağımsız olarak değiştirlmesi yeterli olmakta, 

klasik tekerleklere sahip sürüş mekanizmalarında olduğu gibi tekerleklerin bakış açılarının 

değiştirilmesine gerek olmamaktadır. 

Otonom aracın güvenli bir seyir sunabilmesi için farklı görevlere sahip sensörlerin 

kullanılması planlanmıştır. Bu sensörlerden lazer mesafe tarayıcı ile otonom aracın 

çevresindeki engeller tespit edilebilecek, bu sayede aracın güzergahının yeniden planlanması 

sağlanabilecektir. 

Kullanılacak GPS sensörü sayesinde aracın konumu takip edilebilecek, beklenmeyen 

bir durumla karşılaşılması durumunda herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden aracın hareketi 

durdurulabilecek ve gerekli müdahaleler yapılabilecektir. 

Jiroskop sensörü sayesinde aracın düzgün bir seyir izlemesi, aracın dengesinin 

bozulması durumunda taşıdığı yolcu veya yüke zarar gelmesini engellemek için hareketi 

sonlandırılabilecek, yeni bir rota belirlenebilecektir. 

Otonom aracın bakış açısına göre üzerine ana ve ara yönlere bakacak şekilde 

yerleştirilecek ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde aracın seyri sırasında belirlenen 

güzergahta oluşabilecek değişimler takip edilecek, bu sayede aracın önüne yaya çıkması gibi 

durumlarda aracın hareketi engel kalkana kadar durdurulabilecektir. 

4. Yöntem 

Mecanum tekerleklerin yer ile temas ettiği yüzeylerine yerleştirilmiş kauçuk rulolar 

sayesinde tekerleklerin farklı yönlerde döndürülmesi ile aracın olduğu konumda kendi ekseni 

etrafında 360° dönebilmesi ve sekiz yönde aracın bakış yönü değiştirilmeden hareket 

edebilmesi sağlanacaktır. 
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Mecanum tekerleklerin birbirlerinden bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak 

amacıyla her tekerlek için ayrı bir sürüş mekanizması tasarlanacak ve her tekeri kontrol etmesi 

için ayrı motor bağlanacaktır. 

 

  
Şekil 1: Test için kullanılmak üzere 

hazırlanan otonom araç prototipi 

Şekil 2: Otonom araç için tasarlanan devre 

şeması. 

 

Geliştirilecek araca otonom özelliklerin kazandırılabilmesi için ROS (Robotik İşletim 

Sistemi) kullanılacaktır. ROS açık kaynak kodlu kütüphanelerden oluşan, motorlara hareket 

verilmesi, haritalama ve sensörlerden gelecek verilerin işlenebilmesi için gerekli altyapıyı 

sunabilen bir sistemdir. Bu yapının Raspberry PI üzerine kurulacak Linux tabanlı bir işletim 

sistemi ile kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Linux tabanlı işletim sistemlerinin gerçek zamanlı çalışmamaları nedeniyle motorların 

kontrolü Arduino gibi kontrolcü devre aracılığı ile sağlanacaktır. Her bir motora ayrı hareket 

verebilmek amacıyla dört motor sürücü devresi Arduino kartı aracılığı ile kontrol 

edilebilecektir. 

Aracın çevresindeki engelleri tespit edebilmesi ve haritalama işlemleri araç üzerine 

yerleştirilecek RPLIDAR A1 Lazer Mesafe Tarayıcı ile gerçekleştirilecektir. Haritalama 

işleminin bir operatör kontrolünde yapılması planlanmış, bu işlem sonucunda elde edilecek 

harita ile otonom seyirin sağlanması amaçlanmıştır. 

Aracın konum bilgisi içerisine yerleştirilecek bir GPS sensörü ile kontrol edilecek, 

güvenli bir seyir elde edilebilmesi amacıyla aracın mukavemet bilgisi ise yine araç içerisine 

yerleştirilecek bir jiroskop sensörü sayesinde elde edilebilecektir. 

Seyir sırasında otonom aracın önüne bir yaya çıkması gibi izlediği güzergâh üzerinde 

yaşanabilecek değişikliklere karşılık önlem olarak aracın üzerine farklı yönlere bakacak şekilde 

yerleştirilecek HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörleri sayesinde araca yaklaşan yayalar tespit 

edilebilecek ve hareketin durdurulması başta olmak üzere gerekli önlemler alınabilecektir. 

5. Prototip Testleri 

Proje kapsamında hazırlanan prototipin hareket mekanizması ve RPLIDAR A1 başta 

olmak üzere sisteme eklenecek sensörler test edilmiştir. Araca otonom hareket özelliği 

kazandırma çalışmaları devam etmektedir. 

Prototip test videolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

Prototip Test Videosu 1 Prototip Test Videosu 2 

https://youtu.be/_ZE0mmcT2Fo
https://youtu.be/VRbIX99F5hk
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6. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hali hazırda kullanımda olan insansız yük taşıma araçlarının çalışma prensibi önceden 

belirlenmiş güzergahlarda aynı hareketlerin belirli bir sırayla tekrarlanması üzerine kuruludur. 

Bu proje sonucunda üretilecek otonom aracın önceden çıkarılmış haritayı kullanarak ya da seyir 

sırasında çıkaracağı haritayı kullanarak başlangıç ve bitiş noktaları arasında izleyeceği 

güzergahı kendisinin belirlemesi sağlanacaktır. Bu sayede her seferinde aynı güzergaha bağlı 

kalınması sorunu ortadan kaldırılacak, otonom aracın takip edebilmesi için ortama 

yerleştirilecek manyetik şerit ve konum belirleyici sensörlerin oluşturduğu maliyet ortadan 

kaldırılacaktır. 

Yük taşıma amacıyla bina içinde insansız araçların kullanımı yaygın olmasına rağmen 

açık alanda otonom araçlar ile yük taşıma üzerine yapılan çalışmalar yeterli miktarda değildir. 

Bu konudaki açığı giderebilmek amacıyla tasarlayacağımız otonom araç açık alanda da taşıma 

yapma yetkinliğine sahip olacaktır. 

 Yapılan projede ROS kullanılarak literatürde kullanımda olan benzer araçlardan farklı 

olarak bir karar mekanizması oluşturularak otonom aracın izleyeceği güzergahı kendisinin 

belirlemesi sağlanacaktır. 

 Ayrıca proje kapsamında kullanılacak mecanum tekerlekler sayesinde benzer araçlarda 

bulunmayan bir hareket kabiliyeti elde edilebilecektir. 

  
Şekil 3: Tasarlanan otonom araç 

modeli. 

Şekil 4: Test için kullanılan A* en kısa yol bulma 

algoritması. 

7. Uygulanabilirlik 

Yapılan proje sonucunda elde edilecek otonom aracın manyetik bir şeridi takip etmeden 

ya da belirli konumlara yerleştirilecek sensörler aracılığı ile oluşturulacak bir rotayı takip 

etmeden kendi güzergahını kendisi oluşturması planlandığı için bu ve benzeri hareketin 

sağlanabilmesi için kullanılan sabit maliyetler ortadan kaldırılacaktır. 

Ayrıca doğal afet gibi izlenecek güzergahın önceden planlanamadığı durumlarda da 

kendi güzergahını belirleyebilecek otonom araçların kullanılması tercih edilecektir. 

Otonom araçların kişisel veya toplu seyahat için karayolu trafiği içinde 

kullanılmasından önce kısa mesafede, şehir içi ya da şehirlerarası ulaşım amacıyla 

kullanılmayan alanlarda yük taşıma amacıyla kullanılarak test edilmesi daha uygun olacaktır. 

Bu proje kapsamında tasarlanarak test edilecek otonom araç daha sonrasında ebatları, taşıma 

kapasitesi, seyir hızı, motor gücü gibi değerleri artırılarak çalışma sahalarında da faal olarak 

kullanılabilecektir. 
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8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Kullanılacak malzemeler aşağıdaki tabloda maliyetleri ile birlikte verilmiştir. Tabloda 

verilen maliyetler yaklaşık olup bir miktar değişiklik gösterebilir. 

Parça Listesi Birim Fiyat Adet Maliyet 

Arduino Mega 2560 57.00 ₺ 1 57.00 ₺ 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 4.50 ₺ 8 36.00 ₺ 

Mecanum tekerlek (80mm) 53.50 ₺ 4 214.00 ₺ 

MPU9255 9 Eksen Eğim Sensörü 40.00 ₺ 1 40.00 ₺ 

Nema 17 Step Motor 50.00 ₺ 4 200.00 ₺ 

Neo-6m GPS Modülü 61.00 ₺ 1 61.00 ₺ 

Power bank (20000 MAh) 97.00 ₺ 1 97.00 ₺ 

Raspberry PI 4 8GB 730.00 ₺ 1 730.00 ₺ 

RepRap Ramps 1.4 29.00 ₺ 1 29.00 ₺ 

RPLIDAR A1 1026.00 ₺ 1 1026.00 ₺ 

TMC 2208 sürücü devresi 48.50 ₺ 4 194.00 ₺ 

Li-Po Batarya 720.00 ₺ 2 1440.00 ₺ 

Tahmini elektronik devre elemanları maliyeti (kablo, 

breadboard, çoğaltıcı vb.) 
  400.00 ₺ 

Tahmini gövde ve hareket mekanizması maliyeti (sigma 

profil, pleksiglas, kaplin vb.) 
  200.00 ₺ 

Yaklaşık Toplam Maliyet   4724.00 ₺ 

 Proje süreç takvimi aşağıdadır: 

Akademik literatürün taranması, tekniğin seviye ve ilerleme yönünün 

belirlenmesi 
4.01.2021 15.01.2021 

Patentlerin taranması ve incelenmesi 4.01.2021 15.01.2021 

Araştırmalardan yola çıkılarak genel şartnamenin oluşturulması 4.01.2021 22.01.2021 

Tasarımın genel çerçevede kavramsal olarak geliştirilmesi 4.01.2021 29.01.2021 

Projenin detaylı çalışma planının oluşturulması 4.01.2021 29.01.2021 

Araç formu tasarımı 1.02.2021 26.02.2021 

Sürüş mekanizması tasarımı 1.02.2021 26.02.2021 

Elektronik devre tasarımı 1.02.2021 26.02.2021 

Parça listeleri ve ürün ağaçlarının oluşturulması 1.03.2021 12.03.2021 

Prototip imalat / montaj planlarının yapılması 1.03.2021 12.03.2021 

Teknik ve ekonomik yapılabilirliğin gözden geçirilmesi 1.03.2021 12.03.2021 

İmalat teknik resimlerinin ve montaj planlarının oluşturulması 1.03.2021 19.03.2021 

Kullanılacak yazılım kütüphanelerinin belirlenmesi  22.03.2021 21.05.2021 

Yazılım kütüphanesinin ana bileşenlere entegrasyonu 22.03.2021 21.05.2021 

Gövde imalatı 24.05.2021 18.06.2021 

Sürüş mekanizma parçalarının montajı 7.06.2021 18.06.2021 

Elektronik devre elemanlarının montajı 7.06.2021 18.06.2021 

Mecanum tekerlek yön denemesi 21.06.2021 17.09.2021 

Sensörlerin performans testi 21.06.2021 17.09.2021 

Araç sürüş testleri 21.06.2021 17.09.2021 
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9. Riskler 

Proje sırasında/sonrasında karşılaşılması muhtemel riskler ve bu risklere karşı 

alınabilecek önlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Riskler Alınabilecek Önlemler 

Otonom aracın karşısına çıkabilecek bir 

yayaya çarpması. 

Aracın hızının tehlikeli olmayacak bir 

seviyede sınırlandırılması. 

Otonom araç içinde kullanılan elektronik 

aksamın yeterli miktarda beslenememesi. 

Kullanılan enerji kaynağı kapasitesinin 

arttırılması. 

Otonom aracın tepki süresinin uzun olması. Daha yüksek işleme kapasitesi ve hızına 

sahip devre kartlarının kullanılması. 

Kullanılan sensörlerin seyir güvenliği 

açısından yeterli olmaması. 

Daha hassas sensör kullanılması ve araca 

eklenecek kamera sayesinde test aşamasında 

seyir güvenliğinin operatör yardımıyla 

arttırılması. 

Yayaların otonom aracı fark etmeyerek 

aracın güzergahına girmeleri. 

Araç üzerine eklenecek uyarıcı ışıklar ve 

uyarı levhaları ile yayaların uyarılması, 

aracın seyir güzergahında fark edilmesini 

kolaylaştıracak açık renkte boyanması. 

 Proje sırasında/sonrasında karşılaşılabileceği öngörülen riskler ve etki matrisi aşağıda 

verilmiştir. 

  ŞİDDET 

  Çok Hafif Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi 

İH
T

İM
A

L
 

Çok Hafif   

Otonom aracın 

karşısına 

çıkabilecek bir 

yayaya 

çarpması. 

  

Hafif  

Kullanılan 

sensörlerin 

seyir güvenliği 

açısından 

yeterli 

olmaması. 

   

Orta 

Otonom araç 

içinde kullanılan 

elektronik 

aksamın yeterli 

miktarda 

beslenememesi. 

Otonom aracın 

tepki süresinin 

uzun olması. 

Yayaların 

otonom aracı 

fark etmeyerek 

aracın 

güzergahına 

girmeleri. 

  

Ciddi      

Çok Ciddi      



8 

 

10. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Proje sonunda elde edilecek aracın tersane alanı, şantiye alanı gibi karayolu trafiğine 

kapalı, seyir hızının düşük, yaya trafiğinin fazla olduğu alanlarda kısa mesafelerde yük taşıması 

amacıyla kullanılması planlanmıştır. Bu gibi alanlarda seyir hızının düşük olması 

yaşanabilecek kaza riskini en aza indirmekte, çalışma alanında bulunan yüklerin sıklıkla yer 

değiştirmeleri sabit güzergaha sahip otonom araçların hareket alanını kısıtlayarak kendi 

güzergahını belirleyecek otonom araçların kullanımını gerekli kılmaktadır. 

 Otonom araç ile yapılacak testlerde başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda otonom 

araç geliştirilerek faklı yüzey yapısına sahip alanlarda, daha uzun mesafelerde de 

kullanılabilecek, yeterli seyir güvenliği sağlandığı durumda yük taşımanın yanı sıra yolcu 

taşıması için de kullanılabilecektir. 

11. Proje Ekibi 

Sefine Ar-Ge, 2018 yılında Sefine Tersanesi bünyesinde kurulan bir ekiptir. Ekip 

içerisinde farklı disiplinlerden Gemi-İnşa Mühendisi, Makine Mühendisi, Mekatronik 

Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve Teknik Öğretmen gibi farklı meslek 

gruplarından arkadaşlar vardır. Ekip arkadaşlarımız farklı disiplinler altında yetişmiş, özgün, 

yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve ekip ruhuna sahip arkadaşlardır. 

Daha önce birçok projeye birlikte imza atmışlardır. Bu yüzden takım içerisinde bir 

bütünlük ve takımdaşlık ruhu vardır. Daha önce ekibimizin yapmış olduğu/devam eden projeler 

aşağıda detaylandırılmıştır: 

Proje 1 – Vakumlu Raspa Süpürge Platformu Projesi: Gemilerde tamir ya da boya 

öncesi yüzey hazırlama için kullanılan yöntemlerden birisi olan raspalama yönteminin daha 

verimli ve insan sağlığı açısından daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan projedir. 

Proje 2 – Elektrikli Tekne Projesi: Çevreye duyarlı, sıfır emisyon içeren, yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla güçlendirilen, %100 elektrikli sevk sistemine sahip Yalova – İstanbul illeri 

arasında çalışacak bir tekne yapımı projesidir. 

Proje 3 – CNC Router Projesi: Ahşap malzeme, pleksi-glass malzeme ve yumuşak 

metalleri (Alüminyum gibi) işleyecek, tasarımı ve imalatı tamamen %100 yerli imkanlarla 

ekibimizin yapmış olduğu bir projedir. 

Proje 4 – 3D Yazıcı Projesi: Genelde piyasada mevcut olan 3D yazıcıların ihtiyacımızı 

karşılamaması sebebiyle, gelecekte yapacağımız projelerde gerekli olabilecek komponentlerin 

yapımında kullanılacak 3D yazıcının tasarımı ve imalatının gerçekleştirilmesi projesidir. 

12. Kaynakça 

www.ros.org 

www.gazebosim.org 

www.theconstructsim.com 

www.roboticsbackend.com 

www.engineeringtoolbox.com 

 


