
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 
 

PROJE DETAY RAPORU 

PROJE ADI: ROTA BULUŞ 

TAKIM ADI: Isparta Gençlik Merkezi Rota Takımı 

TAKIM ID: #44415 

TAKIM KAPTANI: Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 

TAKIM ÜYELERİ: Abdul Samet PALTACI, Yakup Bedirhan MENTEŞE 

TAKIM DANIŞMANI: Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN 



2 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

2000 yılında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 4 milyon 185 bin 133 olarak kayıtlara geçmiştir 
(ANKA, 2000). Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül 2020 de 23 milyon 854 bin 820 olarak 

açıklanmıştır. 20 yıl içerisinde 19 milyon araç trafiğe dahil olmuştur (TUIK, 2020). 
 
Araçların yıllara göre artması trafik kazalarını da beraberinde getirmiştir. 2000 yılında 501 bin 

trafik kazası yaşanmış ve 2 bin 954 kişi hayatını kaybetmiştir (T.C Kara Yolları, 2000). 2019 
yılında ise kaza sayısı 1 milyon 168 bin 144 olarak açıklanmış ve 174 bin 894 kişi hayatını 

kaybetmiş veya ağır yaralanmıştır (TUIK, 2019). 
 
Son yıllarda otonom araçlar üzerinde yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır. Özellikle 

haritalama, rota planlama, navigasyon gibi birçok alanda yoğun çalışmalar yapılmaktadır  
(GÖKOZAN, 2018). 
Deniz, demir, kara, hava yollarının artırılmasına rağmen ulaşım ihtiyacı hiçbir zaman 

tükenmemiş her zaman revaşta olmuştur. Önerilen proje sayesinde ulaşımda otonomlaşmanın 

aşırı hız, dikkatsizlik, trafik yoğunluğu kaynaklı kazaları azaltacağı düşünülmektedir. 
 
Araçların bir konumdan farklı bir konuma en kısa yoldan otonom şekilde hareket etmesine 

olanak sağlayacak proje, istenilen konum bilgilerini ve mobil araçların bulunduğu konum 

bilgilerini baz alarak araçlara yönlendirmeler sağlayacaktır.  
 
Araçlar bir konumdan farklı bir konuma hareket ederken çevresel verileri (hava durumu, hız, 

hava kirliliği vb.) toplayıp veri tabanına işleyerek diğer sistemler ile veri tabanı bilgileri 

paylaşılabilecektir.  
Bu proje sayesinde tüm mobil araçlara entegre edilir bir yapı ortaya konulacaktır. Bu yapıyı 

sistemlere entegre ederek sistemlerin kendi içlerinde ve diğer sistemlerle entegre çalışması 

sağlanacaktır. 
 
Şekil 1’deki mobil uygulama sayesinde araçların hangi konumdan hangi konuma gideceği 

seçilebilecek, kolay bir arayüz ile kontrol edilebilecektir. Şekil 2’deki arayüz sayesinde 
araçların kangi koordinatlardan gideceği görüntülenebilecek ve analiz edilebilecektir.  Bu 

kontrollerin yanı sıra şekil 3’deki arayüz ile sensor verileri görüntülenebilecek ve analiz 
edilebilecektirler. 
 
Örneğin; sistem deniz taşıtlarına entegre edildiği varsayılırsa deniz taşıtlarının bir konumdan 

farklı bir konuma otonom şekilde hareketi sağlanacak ve çevresel veriler analiz edilerek diğer 

deniz taşıtları ile paylaşılacaktır. Bu sayede çevresel verilere göre sakıncalı durumlarda deniz 

taşıtları sakıncalı durumdan haberdar olacak, bu duruma göre olası felaketler ya da sorunlar 

önlenebilecektir. 
 
Önerilen proje fikri sayesinde teknolojinin gelişmesi, taşıtların artışı, trafik kazalarından 

dolayı can kayıplarının artışı, sistemlerin artışı, farklı konumlara otonom hareket gibi küresel 

alanda sorun teşkillerinin önüne geçmek için sistemlerin birbirlerine entegre şekilde çalışması 

amaçlanmıştır. 
 
Modellenecek sistem projesi araba ve dron prototipi olmak üzere iki alanda tasarlanacaktır. 

Yerli olarak yazılan yazılımlar sayesinde araba ve dronun sistem olarak nasıl hareket ettiği 
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gösterilecek, konumların seçilebildiği ve çevresel verilerin analiz edildiği bir mobil uygulama 

ile desteklenecektir. 
 
Bu sayede veriler  bir arayüzden izlenebilecek  ve Meteoroloji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

gibi kurumlarla doğrudan paylaşılabilecektir. Tasarlanan mobil arayüz şekil 1, şekil 2 ve şekil 
3’te görülmektedir. Mobil uygulama konum verilerine, ve sensor verilerine ulaşım 

sağlamaktadır. 
 

     
(Şekil 1, koum seçimi)            (Şekil 2, konum dizisi)   (Şekil 3, sensor verisi) 

 
2. Problem/Sorun: 

Günümüzde elektrikli araç denilince ilk akla gelen Tesla model araçların 2016 sonrası 

sürümlerinde 8 adet çevre görüş sistemi ile 360 derecelik bir görüş açısı oluşturulmuştur. Ön 
tarafta 1 adet radar ve 12 adet sonar ile donatılmaktadır (Landmark Dividend). Tesla’nın oto 

pilot sistemindeki asıl amacı Tesla sürücülerinin davranışlarını analiz etmek ve araçlarını 

eğitmektir (Tesla Autopilot). Tesla oto pilot sisteminde görüntü işleme ile şeritlerin takibini 

sağlamaktadır (TESLA Future of driving). 
 
Diğer yandan araçların gelecekte birbirleri ile iletişim kurması kaçınılmazdır. Bu alanda 

Murcua Üniversitesi’nde hem yazılım hemde donanım olarak geliştirilmiş bir araç 
bulunmaktadır ve üzerinde bulunan kilometre sayacı, jiroskop, GPS sensörü bulunmaktadır. 

Araç dolaşım sürecinde iken konum verileri bulunabilirdir. Bu araç diğer araçların veri 

paylaşabilmesinin temelini oluşturmaktadır.  
  
Projenin hayata geçirilmesini gerekli kılan;  araçların yıllar içinde aşırı artışı ile birlikte trafik 

kazalarının ve kazalara bağlı ölümlerin artışı, yağmur, kar, dolu vb. doğa olaylarından kaynaklı 

kazaların artışı, bir konumdan farklı bir konuma otonom hareket eden araçların olmayışı, trafik 
esnasında insanların dalgınlığı gibi sorunlardır. 
 
Literatürde var olan çözümler Teslanın kendi araçlarını eğitmesine odaklı ve Tesla şirketini 
maddi olarak kalkındıracak çözümlerdendir. Murcua Üniversitesi’nin yapmış olduğu araç ise 
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ileriye gidememiş sadece V2V iletişimlerinin temelini oluşturmuştur (Sanchez-Artigas, 
2008). 
 

3. Çözüm  

Görsel 1’de seçilen konum verisini GPS modülü yardımı ile ESP8266 kullanarak veri tabanına 

aktaran sistem projesi en kısa yolun koordinatlarını araçlara bildirecektir. Görsel 8’de yer alan 
C++ ile kodlanan algoritma ile yol koordinatları araçlar tarafından takip edilebilecek ve 

motorlara L293D entegresi sayesinde koordinat doğrultusunda sinyaller gönderilecektir. 
 
Bir konumdan farklı bir konuma otonom olarak ilerleyen araçlar çevresel verileri algılayarak  
veritabanına bu verileri işleyecektir. Veri tabanına işlenen bu veriler Görsel 3’deki arayüze 
aktarılarak kolayca izlenebilecek ve işlenebilecektir. 
 
İleri aşamalarda veri tabanına aktarılan bu veriler projenin entegre edildiği tüm sürücülerle 
paylaşabilecektir. 
 

4. Yöntem 

Önerilen projede çözüm yöntemleri donanımsal, mekanik, elektronik, bilişim ve yazılımsal 
bilgilerinden oluşmaktadır. 
 

 DONANIMSAL 
Belirtilen projede sistem araçlardan oluşacaktır. Araçların tarafınıza üç farklı alanda 

getirilmesi planlanmaktadır. Bu alanlardan ilki yolda otonom gidebilen araçlardır ikincisi 

ise havada ilerleyebilen araçlardır. Ve sonuncusu ise düz bir alanda birkaç farklı aracın ortak 

konuma aynı anda ilerlemesidir. 

 
(Şekil 4, drone kontrolü) 
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 MEKANİK 
Mekanik olarak temelde kara araçlarını prototip edecek üç veya dört tekerli araçlar 

kullanılacaktır. Yönlendirmeler bu araçlar üzerinden sağlanacaktır. Araçlar arka iki 
tekerden ileri, sağ ileri ve sol ileri olmak üzere üç yönlendirme alacaklardır. Hava araçları 

için bir konumdan belirlenen bir konuma otonom uçuş gerçekleştirilecektir. Bunlarla sınırlı 

kalmayan proje fikri sürücü ile çalışan her nesneye entegre edilecektir. 

 
(Şekil 5, araba kontrolü) 

 ELEKTRONİK 
Projenin elektronik devresi KiCad programı ile tasarlanmıştır. İşlemci serisi olarak 

ATMEGA328P-PU vb. tercih edilmiştir. 
 
Veri analizi ve GPS için kullanılacak sensörler “DHT11 ısı ve nem sensörü, Piezo Titreşim 

sensörü, Yağış algılama sensörü, GY-NEO6MV2 GPS modülü, MQ-135 hava kalitesi 
sensörü, ESP8266 Wifi modülü ve L293D motor sürücü” dür. 
 
Sensörler birbirinden etkilenmemesi için konumlandırma olarak birbirlerine uzak noktalar 

seçilmiştir. 6 adet analog pin 8 – 12 adet dijital pin kullanılmıştır. 
PCB tasarımı takım tarafından KiCad ile özgün olarak geliştirilmiştir.  

  
             (Şekil 6, pcb ön yüz)                       (Şekil 7, pcb arka yüz) 
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 BİLİŞİM VE YAZILIM 
Sistem projesinin yazılımları hava araçları için Python, kara araçları için C++ mimarisi 

kullanılarak yazılmaktadır. Mobil uygulama ise Flutter mimarisi ile yazılmıştır ve veri 

tabanı ile haberleşebilmektedir. 
 
Veri tabanından alınan veriler C++ ve Python tabanına ulaşır burada ESP8266 sayesinde 

sistem internete erişmektedir. Veri tabanından gelen konum bilgileri GPS sensörü sayesinde 

o anki konum ile karşılaştırılır ve aracın ilerlemesi sağlanır. Bu ilerleme esnasında DHT11, 

yağış sensörü, MQ-135 hava kalitesi sensörü, piezo titreşim sensörü vb. sensörleri verileri 
işleyerek veri tabanına kaydeder. 
 
Veri tabanına kaydedilen veriler analiz edilerek mobil uygulamaya aktarılır ve kullanıcıya 

sunulur. 

 
(Şekil 8, c++ kodları) 

 ALGORİTMA ŞEMASI 
C++ algoritma şeması şekil 9’da verilmiştir. Algoritma; ilk olarak şemada verildiği 

gibi mobil uygulamada konum seçilmiş mi sorgusunu yapar. Eğer bu sorgu sonucunda 

evet çıktısı alınırsa gelen veriler dizi şeklinde veri tabanına işlenir. 
 
Daha sonra veri tabanında konum verisi var mı sorgusu yapılır ve cevap evet ise aracın 

konum verisinden dizinin sıfırıncı indisi çıkarılır. İşlem sonucu + ise sürücülere güç 

verilir, işlem sonucu - ise tek sürücüye güç verilerek dönme komutu araca uygulanır. 
Sonrasında dizinin birinci indisi ile aracın konum verisinin birinci indisi karşılaştırılır. 

İşlem sonucu + ise motor sürücü 1 çalışır ve araç döner fakat işlem sonucu - ise motor 
sürücü 2 çalışır ve araç diğer tarafa döner. 
 
Motor sürücülere aynı anda güç verilirse sensörler veri toplamaya başlar ve çevresel 

veriler toplanıyor mu sorgusu çalışır. Eğer cevap evet ise toplanan veriler veri tabanına 
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eklenir. Veri tabanında çevresel veriler var mı sorgusu burada devreye girer cevap evet 

ise mobil uygulamadaki sensor kutularına bu çevresel veriler atanır ve mobil arayüzde 
görüntülenir. 
 

 
(Şekil 9, algoritma şeması) 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür taramasından da anlaşılacağı gibi V2V iletişimi ileriye gidememiştir (Sanchez-
Artigas, 2008).  

Tesla ise görüntü işleme yöntemlerini kullanarak 360 derecelik bir görüş açısı ile şerit takibi 

yapmaktadır şerit olmayan yerlerde sistem işlememektedir (TESLA Future of driving), 
(Motor1, 2020). Tarafınıza sunulan proje fikrine benzer projelere literatürde rastlanılmamıştır. 
 
Destek verilecek proje sayesinde literatürden farklı olarak V2V iletişimi ilerletilebilecektir, 

şerit takibi yerine tanımlı koordinatlarda hareket edebilen sistemler geliştirilecektir. Bu sistem 
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sayesinde ilerleyen yıllarda sürücülere entegre edilen proje fikri tüm sürücülü araçlara 

kolaylıkla eklenmiş olacaktır. 
 
Akıllı ulaşımın da temellerini atan proje fikrinin en önemli yenilikçi yönü çevresel verilerin 
analiz edilmesi ve diğer araçlarla paylaşılması sayesinde araçların birbirleri ile iletişim 

kurmasına olanak sağlamaktadır. 
 
Proje fikrinde tasarımlar tamamen yerlidir. Yenilikçi yön olarak verilerin veri tabanına kayıt 

edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve bu analizlerin mobil uygulamadan izlenmesi yenilikçi 
yönlerdendir. 
 
Gelecek yıllarda sistemin geliştirilmesi ile trafik kazalarının otonom olarak saptanması ölümlü 

kazaları azaltacaktır. Bu da projenin diğer yenilikçi yönlerindendir. 
 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje fikrini hayata geçirmek ilerleyen süreç için oldukça kolaydır. Bu kapsamda motor 
sürücülerin tasarım sürecinde proje fikrinin de sürücüye eklenmesi ile uygulanabilirlik oranları 

artacaktır. 
  
Sürücülere entegre edilen sistem otomatikman ticarileşmiş olacaktır. 
Örneğin projede yer alan özellikleri bulundurmayan bir sürücü 10.000TL ise bu özellikler 

entegre edilen bir sürücü daha cezbedici olacağından daha pahalıya satılabilirdir. 
 
Sürücülere entegre edilen bu sistem tüm sürücü kullanan sistemlere kolaylıkla eklenebilir ve 

uygulanabilirdir. Bu sayede gelecek yıllarda yerli sürücülerimize entegre edilen sistem katma 

değerli mal olarak ülkelere satılabilecektir. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Proje iş zaman planı 14 Temmuzdan 21 Eylüle kadar olan süreyi kapsamaktadır ve 10 hafta 
olarak hesaplanmıştır. 
  

 Proje Zaman Planı 
 İş Parçası  Görev Alacak 

Üyeler 
 Tamamlanacağı Süre 

 Malzemelerin uygun 
fiyatla temin edilmesi 

 Abdul Samet 
PALTACI 

 14.07.2021’den itibaren 1 

hafta 
 Prototipin hazırlanması ve 

kodlanması 
 Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 
 Abdul Samet 

PALTACI 
 Yakup Bedirhan 

MENTEŞE 

 21.07.2021’den 

11.08.2021’ e kadar 3 hafta 
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 Tasarlanan PCB’nin 

basılması ve denenmesi 
 Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 
 Abdul Samet 

PALTACI 
 Yakup Bedirhan 

MENTEŞE 

 11.08.2021’den 

25.08.2021’ e kadar 2 hafta 

 PCB dizgisinin yapılması 

lehimlenmesi ve kontrol 
edilmesi 

 Hasan Hüseyin 
ÖZTÜRK 

 Abdul Samet 
PALTACI 

 Yakup Bedirhan 
MENTEŞE 

 25.08.2021’den 

01.09.2021’e kadar 1 hafta 

 Sistemin çalıştırılması ve 

denenmesi 
 Hasan Hüseyin 

ÖZTÜRK 
 Abdul Samet 

PALTACI 
 Yakup Bedirhan 

MENTEŞE 

 01.09.2021’den 

08.09.2021’e kadar 1 hafta 

 Eksiklerin giderilmesi ve 
iyileştirmelerin yapılması 

 Hasan Hüseyin 
ÖZTÜRK 

 Abdul Samet 
PALTACI 

 Yakup Bedirhan 
MENTEŞE 

 08.09.2021’den 

20.09.2021’e 2 hafta 

 
Malzeme listesi ve maliyet tamamen prototip içindir. Dolar kuruna göre değişim gösterebilir. 
 Proje fikrinde kullanılacak malzemeler ülkemizde rahatlıkla bulunabilirdir. Prototip için 
tahmini bütçe 800 – 1600TL civarındadır.  
  

MALZEME LİSTESİ VE FİYATLANDIRMA 
Ürün adı Kullanım alanı Ürün adedi Ürün fiyatı 

ESP8266 WIFI 
Alıcısı 

Sisteme Wifi 
sağlamak 

4 20,25 

DHT11 Sıcaklık ve nem 

ölçümü 
4 12,79 

Piezo Sensör Darbe tespiti 8 4,53 
Yağış Sensörü Yağış algılaması 4 5,33 

GY-NEO6MV2 Konum tespiti 4 53,69 
Atmega32u4 Mikro denetleyici 4 79,89 

2WD Araba Kiti Araç prototipi 3 34,81 
MQ-135 Hava kalitesi sensörü 3 21,83 
L293D Motor sürücü 4 6,49 
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Diğer Giderler PCB baskısı ve 

ekstra malzemeler 
4 500 

  42 adet 1419,92TL + dolar 
kurundan etkilenme 

Proje Detay Raporunda başarılı olunması halinde malzemeler hemen temin edilmeye 

başlanacaktır. Dönemsel harcama tablosu PDR den başarılı şekilde geçildiği tahmin edilerek 

oluşturulmuştur. 
Dönemsel Harcama Planı 

Malzemelerin temin edilmesi başlangıcı 14.07.2021 
Hazırlanan malzemelere uygun PCB baskısı 11.08.2021 
Yedek malzemelerin alınması 25.08.2021 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje fikri askeri alanda birkaç farklı aracın haberleşmesine olanak sağladığı için çevresel 

olumsuzluklardan meydana gelen can kayıplarının azalmasına olumlu yönde etki edecek ve 

askeri alan için güdümleme sistemlerine olumlu katkılarda bulunacaktır. Bu sistem projesi 
askeri alanda devletlerin bu proje fikrine sıcak bakmasını sağlayacaktır. 
 
Bir konumdan farklı bir konuma otonom olarak hareket eden araçlar akıllı ulaşım ve akıllı 

şehirler için vazgeçilmez olacaktır. Bu öngörü kapsamında proje fikrinin hedef kitlesi akıllı 

ulaşım olan her yer ve herkestir. 
 
İlerleyen süreçte trafik kazalarının meydana geldiği yerlerin konum verisini 112 acil hattına 

bildirebilen bu proje fikri ile olay yerinde ölüm oranları azalacaktır. Bu doğrultuda sistem 
projesi sağlık sistemlerinde de kullanılabilecektir. 
 
Taşımacılık ve kargolama işlemlerinde otonom olarak hareket edebilen araçlar bir konumdan 

farklı bir konuma malzeme taşınmasında da etkin rol alacaklardır. 
 
Tüm bunlara ek olarak proje fikrinin sürücülere entegre edilmesi ile devletlere ve şirketlere 
bu özelliklerdeki sürücüler kolaylıka pazarlanabilecektir. 
 

9. Riskler 

 Kullanılacak GPS modüllerinin uydularla bağlantı kuramadığı noktaların olması risk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen yıllarda uzaya fırlatılan uyduların artışı bu riske 
çözüm olacaktır. 

 GPS ve wifi gibi sistemlerin bulunmadığı alanlarda GSM modüller sayesinde 5G 
teknolojisinin de hayata geçmesi ile bu riskin önüne geçilecektir. 

 Sensorlarda meydana gelen hasarların geri besleme mekanizmaları ile veri tabanına 

işlenmesi sayesinde arızalı sensorlar görülebilecek ve en kısa sürede müdahele 

edilebilecektir. 
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