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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hızlıca büyüyen şehirlerde yeni yerleşim alanları belirlenmekte ve imar işlemlerinden sonra 

belediyeler oraları asfaltlayarak ulaşıma uygun hale getirmektedir fakat yerleşim alanları 

yapmaya başlanınca asfaltlanmış yolları alt yapı çalışmalarından dolayı kesilerek/kazılarak 

hem maliyeti arttırmakta hem de süreci uzatmaktadır. Projemizde bu asfaltlanacak yollar 

yapılmadan önce alt yapı çalışması için kullanılacak boru ve kabloların sığacağı kadar 

kanallar yerleştirilerek üzerine asfalt dökülmesini istemekteyiz. Bu şekilde yerleştirilen 

kanalların içerisinden hazırladığımız robotumuz istenilen ürünleri yolun diğer kısımlarına 

kolaylıkla taşıyacaktır. Böylelikle tamir işlerinde de kolaylık sağlamaktayız.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yol bakım ve asfaltlama görevi Karayolları ve Belediyelere ait bir görevdir. Bu kurumlar 

vatandaşlara daha kolay ve konforlu bir ulaşım sağlanması için yolları asfaltlamaktadırlar. 

Ancak görüyoruz ki ülkemizde yeni yapılan yollar bir süre sonra yamalı hale gelmektedir. 

Şekil 1. Bu süreçte yapılan maliyet 3 katına çıkmaktadır. Asfaltın dökülmesi ardından 

kazılması/kesilmesi ve tekrardan yama yapılması. Biz hem estetik açıdan hem de mali açıdan 

sıkıntılı olan bu süreci düzeltmek amacıyla bir robot tasarımında bulunduk.  

 
 

Şekil 1. Yamalanmış Yol 

 

 

3. Çözüm  

Yeni inşa edilen binaların alt yapılarında enerji hatları, su ve kanalizasyon hatları, doğalgaz, 

yağmur suyu ve telekomünikasyon kablolarına ihtiyaç vardır. Bunlar tamamlandıktan sonra 

bina yaşamaya elverişli hale gelmektedir. Fakat bu alt yapı çalışmaları bitmeden asfaltlama 

yapıldığı için veya arıza meydana gelince asfaltlar tekrar kesilmekte veya kazılmaktadır. 

Bunları asfaltın altında robotumuzun rahatça hareket edebileceği kanalizasyon borularından 

daha küçük borular Şekil 2. döşenerek bir defaya mahsus yapılan bu maliyet ile uzun vadede 

çözüm üretmekteyiz. 
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Şekil.2 Yer altına döşenen boru 

4. Yöntem 

 

Hazırlanan robot, borular içerisinde rahat hareket edebilecek bir şekilde tasarlanmıştır. 

Burada ilk etapta Solidworks (2021) programını kullanarak parçalar çizilmiştir. Şekil 3.4.5.6. 

 

 

 

                                
Şekil 3. Ana Gövde     Şekil 4. Bağlantı Çubuğu 

                                 
Şekil 5. Motor Yuvası     Şekil 6. L Bağlantı Çubuğu 

 

 

Yapılan çizimde motor yuvasından Şekil 5. 8. adet hazırlayarak içerisine robotun hareketini 

sağlayacak 8 adet DC Motor yerleştirdik. Şekil 7. 
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Şekil 7. 4’lü DC Motor  

 

Yerleştirilen bu dc motor yuvalarından 2 adet hazırlarak. Hazırlanmış bu parçaların üzerine 

Şekil 6. L Çubuk bağlantılarını yerleştirip ardından iki ayrı parçayı Şekil 4. Bağlantı çubuğu 

ile birleştirdik. En son olaraktan hazırladığımız tutucu parça Gripper(yakalayıcı) parçasını 

takarak taşıyıcı haline kavuşturduk. Gripper parçamızın üzerinde çalışması için MG995R 

servo motoru kullanarak parçaları kavrama görevini yerine getirdik.  

Bu şekilde robotumuz 8 adet dc motor ve gripper ucu ile ortasından geçirilen boruları 

rahatlıkla taşıdığını görmekteyiz. Şekil 9. 

 

    
 

 

(Şekil.8) Gripper Ucu    (Şekil.9) Boru taşıma 

 

 

Hazırlamış olduğumuz taşıyıcı robotu güncellemek ve arıza keşfi yapmak adına üzerine 

doğalgaz sensörü (MQ-2) ve su kaçağı tespit etmek için yağmur sensörü eklenmesi 

hedeflenmektedir. Robotun kontrolü için ilk etapta bluetooth modülü ile hareketi 

sağlanmakta ya da otonom şekilde ilerleyecek şekilde komut verilmektedir. Hazırladığımız 

robotun çalışma sistemi Arduino Nano üzerine inşaa edilmekte. Li-po pil ile beslenmektedir. 

Arduino IDE programı  Şekil 10. aşağıda belirtilmiştir.  
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(Şekil.10) Arduino IDE Kodları 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin tekerleklerinin alışılagelmişin dışında Şekil 7. kullanarak dairesel yapıların 

içerisinde hareketini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde tünellerde 

kullanılacak diğer büyük araçlarda emsal oluşturabilmektedir. L Çubuk Şekil 6. ile iç yapısı 

genişleyip daralmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Robotumuz tünellerde çalışır halde ilerleyecek konumdadır. İlk etapta 

telekomünikasyon kablolar ve temiz su borularının taşınma testlerini yaptık. Bu görevleri 

rahatlıkla yerine getirmektedir. Daha büyük yapılı borular ve kablolar için orantısal olarak 

büyütüldüğü takdirde çalışma prensibinden ödün vermeden çalışacaktır. 

          

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Sisteminin tahmini maliyet tablosu Tablo 1’dedir. Maliyetin yüksek olması sadece 1 

adet üretiminden kaynaklanmaktadır. Seri üretim ve sistemlerin birbirine gömülü olarak 

üretilmesi sayesinde maliyetlerin %70 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Yapılan 

çalışmanın zaman tablosu Tablo 2’dedir. Yapılan çalışmanın tamamen özgün olması 

nedeniyle piyasada bulunan diğer sistemeler ile karşılaştırılması yapılamamıştır.  
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Tablo 1. Sisteminin tahmini maliyeti 

 

Kullanılan Malzemeler Birim fiyatı Adet Toplam Fiyat 

Dc Motor ve tekerlekleri 15 TL 8 120 TL 

Servo Motor 70 TL 1 70 TL 

3 boyutlu yazıcı üretimleri 30TL 1 30 TL 

Bluetooth HC05 55 TL  1 55 TL 

Motor Sürücü L298N Mini 10 TL 2 20 TL 

LiPo Pil 600 mAH  160TL 1 160 TL 

                                                                                     TOPLAM 455 TL 
 

 

Tablo 2. Zaman tablosu 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım kurulması ✓       

Proje konusunun belirlenmesi ve 

sınırlarının araştırılması 
 ✓      

Literatür ve saha incelemesi  ✓      

Teknofest’e takım kaydı   ✓     

Malzeme temini ve harcama 

planının oluşturulması 
  ✓     

Malzemelerin temini   ✓     

Yazılım için Arduino derslerinin 

alınması 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Solidwork çizimleri için yardım 

alınması 
  ✓ ✓    

Sistemin test edilmesi    ✓    

Ön Değerlendirme Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
   ✓    

Robotun Çalıştırılması    ✓ ✓   

Tasarım ve yaygınlaştırma 

çalışmaları  
    ✓ ✓  

Sistemin test edilmesi     ✓   

Proje Detay Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
    ✓ ✓  

Tüm hazırlıkların kontrolü       ✓  

Teknofest       ✓ 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hazırladığımız robotumuzda hedef kitlesi olarak öncelikle Belediyeler ve 

Müteahhitlerdir. Robotu kullanmaya başladıkları takdirde altyapı çalışmalarında işlemlerini 

daha hızlı ve daha az maliyetle bitireceklerini hedeflemekteyiz.  
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9. Riskler 

 

Çalışmaya ait riskleri içeren risk matrisi Tablo 3’tedir.  

 

Tablo 3. Risk Matrisi  

Risk 

Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 
Çözüm 

Çözümden 

sonra 

riskin olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 

3 boyutlu 

yazıcıda 

üretilen 

malzemelerin 

kırılması 

Olası Orta 

Seri üretim ile  mukavemeti 

yüksek plastiklerin 

kullanılması 

Olma 

ihtimali çok 

düşük 

Düşük 

Sisteminin 

Çalışmaması 
Olası Orta 

Yazılımsal düzenleme, 

motor ve pil testi 

Olma 

ihtimali orta 
Orta 

Yanlış 

kullanım 
Olası Düşük 

Kullanıcı bilgilendirilmesi 

ve kullanım kılavuzunun 

oluşturulması 

Olasılık dışı Düşük 
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