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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
 

Projemiz GetirBot, günlük hayattaki insan gücünü azaltmayı ve zaman verimliliğini arttırmayı 

hedefleyen bir sosyal inovasyon projesidir. Projemizin halihazırda içerisinde bulunduğumuz 

küresel salgın dönemi başta olmak üzere hijyen kurallarının ön planda olduğu mekân ve 

yapılarda kullanılmak üzere üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yüz yüze teması azaltarak 

hastane ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanmasına da yardımcı olmaktadır. İnsanların 

günlük hayatlarında ve işlerinde sürekli olarak nesneleri getirme ve götürme eylemleri oldukça 

zaman tüketen bir eylemdir. İnsanlar bu eylemlerin tükettiği toplam zamanı günün akışında 

maalesef fark edememektedirler. Bu durum onların zamanlarının kötü bir şekilde yönetilmesini 

ve verimsizleşmesini sağlamaktadır. 

Tasarım konusunda projemizi alüminyum sigma profil gibi hafif ve sağlam malzemeler 

kullanarak üretmeyi planlamaktayız. Ek olarak projemizin daha kullanışlı olması ve verimli bir 

şekilde kullanılabilmesi için tümsek, çıkıntı ve çukur gibi engellere uygun hale getirmeyi 

hedeflemekteyiz. 

Projemizin arayüzünde bilgisayar sistemleri için Python ve PyQT5 kullanmayı düşünüyoruz. 

Robotta ise TeknoFest 2020’de tanıtımı yapılan DeneyapKart’ı ve Arduino ikilisini kullanarak 

kendimizin tasarlayacağı özgün bir baskı devre kartı (PCB) kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede 

projede hem verimliliği hem de yerliliği artırmayı planlıyoruz. Robotun gömülü yazılımında 

ise C++ programlama dilini kullanacağız. 

GetirBot robotumuzun dış ölçülerinin aşağıdaki görselde belirtildiği gibi olması 

hedeflenmektedir. 

 
Şekil 1: Robot Dış Ölçüleri 
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2. Problem/Sorun 
 

Gündelik hayatta insanlar çalıştıkları kurumlar başta olmak üzere kapalı mekanların içerisinde 

birbirlerine sürekli olarak dosya, kargo, paket vb. materyaller teslim etmektedir. Bu durum her 

ne kadar normal bir davranış olarak gözükse bile insanlar birbirlerinin hijyen alanlarını bozarak 

olası sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir Bunun sonucunda kamu kurumları, 

hastaneler, iş merkezleri ve kargo taşımacılığında istem dışında da olsa hijyen problemleri, 

zaman kaybı ve can sağlığına tehdit oluşturmaktadır.  

Projemizdeki sorunlar üç ana başlıkta toplanabilir: 

 

A. Zaman problemleri 

B. Yüz yüze temas sonucu oluşabilecek hijyen ve sağlık problemleri 

C. Zaman, hijyen ve sağlık problemlerinden oluşabilecek iş verimi kaybı 

D. Kişisel güvenlik ile ilgili oluşabilecek sorunlar 

E. Paket içeriğinin taşınma esnasında zarar görebilme olasılığı 

F. Kişisel gizli verilerin bulunduğu ürünlerin tesliminde oluşabilecek güvenlik zafiyetleri  

 

3. Çözüm  
 

2. başlıkta belirtilen üç problemin çözümü sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

 

A. Zaman problemlerine değinecek olursak özel kurumlar, hastaneler ve kamu kurumları 

gibi iş merkezlerinde ulaştırılması gereken nesneyi ulaştırma aşamasında istek dışı 

zaman kayıpları oluşabilir. Fakat GetirBot’un kullanılacağı yerlerde nesne ulaştırma 

aşamasını GetirBot ortam ile her hangi bir bağlantı kurmayacağı için zaman kaybı 

problemi azalır. 
 

B. Hijyen problemlerine gelecek olursak yine özel kurumlar, hastaneler ve kamu kurumları 

gibi iş merkezlerinde gün içerisinde insanlar çok fazla temas halinde bulunmaktadır.  Bu 

da insanlar arasında hastalıkların hızla yayılabilmesine ve hijyenin korunmasının 

zorlaşmasına neden olmaktadır. GetirBot yüz yüze teması en aza indireceğinden hijyeni 

korumak kolaylaşır. İnsanların yüz yüze temas sonucu hasta olma olasılıkları da azalır. 

 

C. İnsanların GetirBot sayesinde gereksiz fiziksel temasta çok fazla sayıda bulunmaması 

durumunda normale nazaran daha az hastalanma riskiyle karşılaşmaları 

hedeflenmektedir. Bu sayede insanların işe ayırdıkları zaman azalmayacak ve iş kaybı 

oluşmayacaktır. Bu durumun da iş verimliliğinin artırması hedeflenmektedir. 

 

D. Teslimi yapılacak olan ürünlerden kaynaklı olarak ürünü ya da nesneyi teslim eden 

kişinin ürün içeriğinden dolayı dışarıdan uğrayabileceği saldırıların sonucunda oluşan 

can kaybının azaltılması GetirBot ile hedeflenenler arasındadır. 

 

E. İnsan eli ile taşınan ürünün ve nesnelerin düşmesi, kırılması gibi ihtimaller yüzünden 

ürünün zarar görmeden alıcıya aktarılması bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Bu 

gibi durumlarda GetirBot sayesinde ürünün herhangi bir zarar görmeden alıcıya 

aktarılması sağlamaktadır. Değişiklik gösteren hava şartlarından dolayı da GetirBot 

içerisindeki paket herhangi bir hava olayından etkilenmemektedir. 
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F. Geleneksel ürün taşımacılığında gönderilen evrak ve dosyalarda belge içeriğinin 

gizliliği ve güvenliğinin tam sağlanamamasından dolayı bu gibi önemli evrak 

teslimlerinde GetirBot kullanımı hedeflenmektedir. 

 

 

 
 

 
Şekil 1: GetirBot'un TinkerCad Ortamında 3D Tasarımı 

4. Yöntem 
 

Projemizi 3D Yazıcı, Pleksi, Sigma Profil gibi malzemelerden yapmayı planlıyoruz. Bunun 

sebebi ise örnek verdiğimiz materyallerin hem sağlam hem de muadillerine göre ucuz olması. 

3D yazıcıdan PLA materyali ile aldığımız baskılar ile bazı gövde parçaları, Pleksi ile gövdeyi, 

Sigma Profil ile iskeleti yapmayı planlıyoruz. Bazı gövde parçalarını 3D Yazıcıda yapmamızın 

sebebi hem daha hızlı olması hem tasarımını istediğimiz gibi yapabilmemiz hem de ucuz 

olması. Gövdeyi Pleksi ile yapmamızın nedeni ise pleksi’nin sağlam olması darbelerde 

kırılmaması ve modifiye edilebilmesi. Bu sayede robotumuz sağlam ve daha kullanışlı olacak. 

İskelette Sigma Profil kullanmamızın sebebi sigma profilin ucuz, sağlam ve hafif olması. 

Robotumuzu dengeli bir ağırlıkta yapmamız durumunda yokuş gibi bölgelerde ağırlık merkez 

noktasından dolayı devrilmesi ve zarar gelme ihtimali. Sigma profil kullanarak robotumuz daha 

dengeli bir ağırlığa sahip olacak. Bu sayede robotumuza zarar gelme ihtimali oldukça düşecek. 

Robotumuzda C++ kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü bu dil yaygın ve geliştirmeye açık bir dil. 

Robot’da C++ kullanmayı hedeflediğimizden potansiyel olarak neredeyse tüm eklentilerin 

yazılımsal uyum sorunu ortadan kalkacak.  

Robotumuzun arayüzünü Python ile kodlayacağız. Python bünyesinde birçok kütüphane 

barındırıyor. Bu da projemizin arayüzüne eklenebilecek özellik potansiyelini arttırıyor. Bu 

kütüphanelerden biri olan QT5 kütüphanesi ile arayüzümüzü tasarlayacağız. Bu arayüzde 

Tkinter gibi arayüz kütüphaneleri yerine QT5’i kullanma sebebimiz Tkinter’ın yaptığımız 

denemeler sonucu QT5’e göre farklı cihazlarda hata oranının daha fazla olması. Bu yüzden hata 

oranının en aza indirmek için QT5 kütüphanesini kullandık. Robotumuzun mekaniğinde ve 

devrelerine gelecek olursak mekaniğinde DC motor, Servo motor ve bazı parçalar; devrelerinde 

Kendi Geliştireceğimiz Devre kartı güç besleyicileri ve piller. 

Projemizde DC motor ve Servo motor kullanacağız çünkü DC motor ve Servo motor 

günümüzde yaygın olan motor türlerinden. DC motor ve Servo motor kullanarak robotumuzun 
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ürün ve parça desteğini artıracağız. DC motorları robotun hareket mekanizmasında servo 

motorları ise robotun kapaklarında kullanacağız. Devreye gelecek olursak projemizde Kendi 

devre kartımızı kullanacağız. Bu sayede bize hem Arduino hem de DeneyapKart’ın tüm 

özelliklerine daha düzenli, daha güvenli ve daha rahat bir şekilde kullanma olanağı sağlayacak. 

Düzenli olmamız bize robotun hareket halinde devrede kopukluk olması durumunda arıza 

yaşanmasının önüne geçecek. Kendi kartımız ile güç beslemeleri, yönetim birimleri gibi 

unsurlar daha düzenli olduğundan hata tespiti kolaylaşacak. 

 

 
Şekil 2: Getirbot Robotunun Yazılım Algoritma Akış Diyagramı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz GetirBot bir ürünü veya bir nesneyi bir yerden istenilen başka bir yere (kurumlar 

içerisinde) göndermenizi sağlar.  Projemize benzer  bir proje olarak Garson Robotlar örnek 

verilebilir. Garson robotların amacı restoran içerisinde müşterilerin yemek siparişlerini 

müşterilere teslim etmektir. Bizim projemiz GetirBot diğer benzer proje olan Garson 

Robotlardan farklı olarak sadece teslimatla kalmayıp aynı zamanda zaman tasarrufu ve hijyenik 

bir şekilde transfer sağladığı için günümüzde daha çok tercih sebebi olacaktır. 

Projemize benzer başka bir proje de Boston Dynamics firmasının Spot Mini adlı dört ayaklı 

köpek benzeri robotu. Şu anda satışta olan bu robotun projemizle benzerliği amacından 

kaynaklanıyor. Spot Mini'nin amacı sokak cadde gibi yerlerde kargo taşımak. Bizim projemizin 

avantajı Spot Mini'ye oranla küçük olması ve bu sayede sınırlı açık alanlarda tercih 

edilebileceği gibi hastane, kamu kurumları, özel şirketler gibi alanlarda da tercih edilebiliyor 

olmasıdır.  Aynı zamanda piyasa satış fiyatı da bizim projemizi Spot Mini projesinden ayıran 
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bir özellik. Spot Mini’nin satış fiyatı yaklaşık $20,000 iken projemiz GetirBot’un satış fiyatının 

Spot Mini’ye oranla çok daha az olmasını hedefliyoruz. Bu sayede GetirBot’un kamu 

kuruluşları, özel kurumlar, hastaneler vb. alanlarda daha fazla tercih edilmesini hedefliyoruz. 

Günümüzde GetirBot gibi bu amaca hizmet eden araçlar olsa da yaygınlaşamamasının sebebi 

bu tür araçların açık kaynaklı olmaması ve çoğunlukla dış mekanlara göre tasarlanmalarıdır. Bu 

yetersiz çözüme biz GetirBot’u hem açık kaynaklı hem de iç mekanlarda da çalışmaya elverişli 

halde tasarladık. 

Aynı zamanda donanımsal olarak kendi üreteceğimiz devre kartını kullanmamız GetirBot’u 

örnek verdiğimiz projelerden ayıran başka bir özellik. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  
 

Projemizin hayata geçirilmesi için düzenli bir sıra izleyeceğiz. Bu sıra taslak tasarımı, yazılım 

tasarımı, yazılım testi, prototip tasarımı, yazılımın robota yüklenmesi şeklindedir. 

Taslak tasarımı aşamasında projemizi Solidworks, Tinkercad, gibi programlarda projenin 

parçalarını çizip çıktısını alacağız. Bu sayede projemizde oluşabilecek hatalar önceden tespit 

edilip üretim aşamasında oluşabilecek sorunların önüne geçilecektir. Yazılım tasarımı 

aşamasında projemizin yazılımını hazırlayacağız. Ayrıca projemizin diğer cihazlar ile 

haberleşebilmesi için gerekli sunucuların kurulumunu yapacağız. Yazılım testinde sistemde 

kullanacağımız elektronik parçaları uzay montaj şeklinde kurup fonksiyonları test edeceğiz. 

Prototip tasarımı aşamasında projemiz için hazırladığımız taslağı hayata geçirip elektronik 

sistemleri yerleştireceğiz. Yazılımın robota yüklenme aşamasında ise taslakta hazırladığımız 

prototipe yazılımı yükleyip gerekli sistemlere bağlayacağız. Kısaca prototipi hayata geçirip 

fonksiyonlarını kontrol edeceğiz. 

Projemiz GetirBot ticari bir ürüne dönüştürülmek için oldukça elverişlidir. Üretimini 

planladığımız PCB kartımız sayesinde ayrık devre ihtiyacı ortadan kalkacak bu yüzden üretim 

aşaması kolaylaşmakta ve hata oranı azalmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Projemize ait Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlamasına aşağıda yer verilmiştir. 

 
Tablo 7.1: Tahmini Maliyet Tablosu 

Ürün Adet Min. Fiyat Maks. Fiyat 

Elde 

bulunurluk 

Lattepanda V1 1 ₺1.200,00 ₺1.550,00 mevcut 

Lattepanda Ekran 1 ₺387,00 ₺423,00 mevcut 

MG995 Servo Motor 1 ₺32,00 ₺50,00   

DC Motor Paketi 1 ₺76,00 ₺93,00 mevcut 

Deneyap Kart Seti 1 ₺195,00 ₺195,00 mevcut 

Arduino UNO 1 ₺40,00 ₺230,00 mevcut 

Gerekli devre elemanları   ₺300,00 ₺400,00   

Gövde Parçaları   ₺300,00 ₺400,00   

Toplam:   ₺2.530,00 ₺3.341,00   
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Zaman Planlaması           

Yazılım 

Min. 

Süre 

Maks. 

Süre Ek İşler 

Min. 

Süre 

Maks. 

Süre 

Robot yazılımını hazırlama 5 Gün 7 Gün Tasarımın parça üretimi 15 Gün 20 Gün 

Sunucuyu hazırlama 2 Gün 5 Gün Tasarım Montajı 3 Gün 5 Gün 

Arayüz'ün hazırlanması 7 Gün 14 Gün Devre Montajı 4 Gün 7 Gün 

Test Süreci 4 Gün 10 Gün       

Donanım     Toplam Süre  46 Gün  82 Gün 

PCB Hazırlanması 2 Gün 6 Gün       

GetirCard'ın Testi 1< Gün 1 Gün       

Devrelerin Hazırlanması 1< Gün 2 Gün       

Yazılımın yüklenmesi 1 < Gün 1 Gün       

Yazılım ve Donanım Testi 3 Gün 4 Gün       

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
 

Projemizin hedef kitlesi sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

● Ticari kurum ve kuruluşlar 

● Kamu kurumları 

● Bilim merkezleri 

● Ofis ve bürolar 

● Hastaneler 

● Sınırları olan açık alanlar 

da yaşayan veya görevi olan bireyler tarafından kullanılması hedeflenmektedir. 

 

9. Riskler 

 

Projemizde oluşabilecek risklerin temel nedenleri yazılımsal ve donanımsal sorunlardır. 

Oluşabilecek en önemli yazılımsal sorun projemiz fabrika üretimine geçip, projemizin sayısı 

arttığında projelerin bağlanacağı sunucunun hata verme ihtimali olacaktır. Bunun önüne 

geçmek için projenin sayısı arttığında sunucuların yenilenmesinin veya yükseltilmesinin yeterli 

olduğu öngörülmektedir. Donanım konusunda ise sorun teşkil edebilecek ana problemin devre 

kartının üretimi veya tasarımı aşamasında olması muhtemeldir. Devre kartının üretimi sırasında 

oluşabilecek sorunun önüne geçmek için kartımızı olabildiğince karışık devre yollarından 

arındırılmış şekilde tasarlayacağız. Fakat yine de üretim veya tasarım aşamasında bir soruna 

rastlanırsa gerekirse kartı tekrardan tasarlayıp sorunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. 

 Risk Tanımı Düşük Orta Yüksek 

 

 

 

OLASILIK 

Yazılım tabanlı sorunlar    

Bütçe kaynaklı sorunlar    

Devre donanımı kaynaklı sorunlar    

Üretim aşamasındaki sorunlar    

Robota uzaktan erişim sorunları    

Çevresel sorunlar    

Hedef kitle sorunları    

Arayüz tasarımı sorunları    
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