
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU ŞABLONU 

TAKIM ADI 

OveRobotics 

PROJE ADI 

ROS-BOT 

BAŞVURU ID 

#462063 

 



 

2 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

1.RAPOR ÖZETİ              4   

2.TAKIM ŞEMASI              5-6 

2.1.Takım Üyeleri                         5 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı          5 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ         6 

4.ARAÇ TASARIMI             6-54          

4.1.Sistem Tasarımı             6-7 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı           7-33 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci          7-9 

4.2.2. Malzemeler              10-19 

4.2.3. Motor Hesapları           19-24 

4.2.4. Motor Seçimi           24-27 

4.2.5. Mil Dayanım Hesabı          27-29 

4.2.6. Üretim Yöntemleri          29-30 

4.2.7. Fiziksel Özellikler           30-31 

4.2.8. Fem Analizi                                            31-33 

  4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı        34-54 

         4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci         34-40 

                                          4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci          40-44 

         4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci          44-53 

    4.4.Dış Arayüzler                                                                                   53-54 



 

3 

 

 

  

5.GÜVENLİK                                  55-57 

6.TEST                        57-59 

7.TECRÜBE                        59-60 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI        60-685 

  8.1.Zaman Planlaması        61 

  8.2.Bütçe Planlaması         61-64 

  8.3.Risk Planlaması         64-65 

9.ÖZGÜNLÜK                67 

10.YERLİLİK             67 

11.KAYNAKÇA             68-69 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

1. RAPOR ÖZETİ 

Günümüzde insansı hizmet robotları ve yapay zekâ robotları endüstrinin dikkatini giderek daha 

fazla çekmektedir [1-4]. Endüstri 4.0 ile artan seri üretimde insan gücünün yerini otonom 

sistemler almaya başlamıştır. Otonom sistemlerin sanayide yaygın kullanımı ile üretimler daha 

da hızlanmış, işçilik maliyetleri düşmüş, mevcut kaynakların gereksiz kullanımı azalmış ve 

birim zamandaki üretim miktarları, başka bir deyişle verimlilik ivmelenerek artmıştır [2]. Hızla 

değişen müşteri ihtiyaçları ve taleplerini tam olarak karşılama isteği üretim endüstrisindeki yeni 

gelişmeleri de beraberinde getirmiştir [3]. Bu gelişmelere en güzel örnek günümüzde sanayide 

kullanılan robotlar olmuşlardır. Sanayide kullanılan robotlar; üretim, planlama, stok takip, 

tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, düşük enerji kullanımı, istenilen görevleri 

hızlı ve tekrarlanabilir bir şekilde yerine getirme, sürekli olarak çalışabilme, içerdiği yazılımsal 

ve donanımsal özellikler sayesinde kapsamını geliştirebilme ve değiştirebilme gibi birçok 

avantajından dolayı ilgi odağı olmuştur [4-5]. 

Proje kapsamında yerli ve milli imkânlarla üretilecek olan otonom araç sanayide çeşitli 

alanlarda kullanımının yaygın hale getirilmesi ile üretimde yüksek verimliliğin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda fabrika iç lojistiğinde ve depolarda kullanılmak 

üzere otonom çalışan bir güdümlü araç geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan 

otonom araç kendisine atanmış yollarda hareket ederek, belirli yükleri istenilen noktadan alıp 

hedeflenen alana bırakacaktır. Aynı zamanda, üzerindeki sensörler sayesinde parkurun 

haritasını çıkararak kablosuz haberleşme ile bilgisayara iletecektir. Haritalandırma sonucu, 

tasarlayacağımız kontrol panelinde (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü-GUI) gösterilecektir. ESP32-

Cam kullanılarak parkurdaki QRCODE’lar okunacak ve yükleme/boşaltma noktaları harita 

üzerinde gösterilecektir. Ayrıca, kullanılacak olan mesafe sensörü ile otonom aracın parkur 

içindeki nesneleri önceden tespit ederek nesnelere çarpması ve sürtünmesi engellenecektir.  

Tekerleklerin hareketi için ise enkoderli DC motor ve sürücüsü kullanılacaktır. Parkurun 

haritalandırılması LIDAR kullanılarak yapılacaktır. Bu karta ROS (Robot Yönetim Sistemi) 

kurularak veriler kablosuz haberleşme ile bilgisayara gönderilecektir. ROS, robotik 

uygulamalar için kod oluşturmaya ve yeniden kullanmaya yardımcı olan açık kaynaklı bir 

çerçevedir. Otonom aracın tek düzlemde ve çembersel hareketlerinin kontrol edilmesinde ROS 

kullanılacaktır. ROS, Raspberry Pi’a kurulacaktır. Anlık olarak ölçüm ve algılama yapabilmek 

için LIDAR (Işık Tespiti ve Uzaklık Tayini) kullanılacaktır. LIDAR, lazer veya ışık kullanarak 

kontrollü bir hareket sağlayacaktır. Otonom araç parkur süresince karşılaşabileceği engeller 

ultrasonik mesafe sensörü kullanılarak tespit edilecektir. IMU (İnersiyal Ölçme Ünitesi) 

kullanılarak otonom aracın anlık pozisyon, hız ve ivme parametreleri ölçülecektir. Sensörlerden 

gelen verilerin okunması için Arduino Mega kullanılacaktır. Sensörlerden elde edilen 

haritalandırma, pozisyon, hız ve ivme, sıcaklık bilgileri kablosuz haberleşme ile bilgisayara 

iletilerek bilgisayar üzerindeki kontrol paneline (GUI) iletilecektir. Kontrol paneli (GUI), 

Python yazılım dili kullanılarak PyQt5 kütüphanesi ile tasarlanacaktır. NRF24L01 alıcı verici 

modülü kullanılarak kullanıcı arayüzü ile ana bilgisayar ve otonom araç arasında kablosuz 

haberleşme sağlanacaktır. Acil durumlar için ise kullanıcı arayüzüne ‘Acil Durdur’ butonu 

eklenecektir. Bu sayede beklenmedik durumlarda aracın çalışması anlık olarak 

durdurulabilecektir.   
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1. Takım Üyeleri 

Kuruluş: Aralık 2021 

OveRobotics takımı olarak mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik 

mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve biyotıp ve sağlık teknolojileri yüksek lisans 

programları öğrencilerinden oluşan bir multidisipliner bir ekibiz. Takım danışmanımız Dr. Öğr. 

Üyesi Lütfi MUTLU, makine mühendisliği lisans, mekatronik mühendisliği ve bilgisayar 

bilimleri yüksek lisans ve mekatronik mühendisliği doktora derecelerine sahiptir. İzmir 

Ekonomi Üniversitesinde mekatronik mühendisliğinde görev yapmaktadır. Ayrıca Dokuz Eylül 

Üniversitesi Teknokenti (DEPARK) bünyesinde kurmuş olduğu İnnolife Mekatronik 

Mühendislik Ltd. Şti.'nin genel müdürlüğüne devam etmektedir. 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
Şekil 1. OveRobotics takım organizasyon şeması ve görev dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda otonom aracın elektronik malzemeleri kısmında haritalandırma için 

kullanılacak olan elektronik cihaz LIDAR olarak belirtilmiştir. Ön tasarım raporundan sonra 

LIDAR sensörü temin edilemediğinden dolayı haritalandırma çalışmaları için Kinect 360 

kamerası kullanılmıştır. Kamera ile görüntü işleme algoritmaları kullanılarak haritalandırma 

başarılı bir şekilde yapılmıştır. 25.05.2022 tarihinde ekibimize sağlanan sponsor desteği ile 

LIDAR temin edilmiştir. Çalışmalarımıza LIDAR kullanılarak haritalandırma görevine devam 

edilmektedir. Aksi bir durumda kamera kullanılarak haritalandırma görevi tamamlanacaktır. 

Projede kullanılacak olan Raspberry Pi 4 8 GB aynı şekilde temin edilemediği için Raspberry 

Pi 3B+ kullanılarak ROS kurulumu üzerinde çalışılmıştır, fakat programsal hatalar sebebiyle 

Raspberry Pi 3B+ modeli yerine Raspberry Pi 4 8GB modeli temin edilecektir. Projede ön 

tasarım raporunda belirtilenlerden başka bir değişiklik yapılmamıştır.  

Proje detay raporu sürecine kadar yukarıda bahsedildiği gibi elektronik ve yazılım alt 

gruplarında kamera ile haritalandırma görevi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Tek düzlemde 

hareket ve çembersel hareket algoritmaları ROS kullanılarak Python yazılım dilinde başarıyla 

tamamlanmıştır. Algoritma süreci ile ilgili yöntemler ve sonuçlar 4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

bölümünde verilmiştir. Bu süreçte mekanik alt grubunda motor hesaplamaları (4.2.3. Motor 

Hesapları) ve motor seçimi (4.2.4. Motor Seçimi), kaldırma mekanizmasının tasarlanması, 

mukavemet hesaplamaları, otonom aracın fiziksel özelliklerinin tanımlanması (4.2.7. Fiziksel 

Özellikler) ve FEM analizleri (4.2.8. FEM Analiz) tamamlanmıştır. Üretim yöntemleri 

belirlenmiştir (4.2.6. Üretim Yöntemleri).  

Projenin ön tasarım raporu süresince yapılan bütçe planlamasında projede kullanılacak olan 

RFID yerine QRCODE tarayıcı eklendiği için ve ön tasarım raporunda belirtilen araç dış 

iskeleti için kullanılacak olan profillerin ölçüleri değiştiği için bütçe analizinde revize 

yapılmıştır. Otonom aracın üretimi için gerekli motor ve üretim sarflarının bütçesi henüz temin 

edilememiştir, bu sebeple proje detay raporundan sonra otonom aracın üretimine başlanacaktır. 

Elektronik sarflardan motor sürücü, kamera, çizgi izleme sensörü, 9 eksenli IMU ve ultrasonik 

mesafe sensörü temin edilmiştir.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1.Sistem Tasarımı 

Otonom aracın tasarımı Şekil 2’deki akış diyagramında gösterilmiştir. Kullanılması planlanan 

sensörler ağırlık, QRCODE tarayıcı, mesafe, LIDAR ve 9 eksen IMU sensörleridir. “Acil 

Kesme” butonları otonom aracın istenmeyen durumlarda dışarıdan aracın gücünü kesmek için 

güvenlik önlemi olarak sisteme eklenmiştir. Motorların ana gücünü ve Arduino’yu besleyen 

akü devreye güç vermesini kesen bir “Acil Kesme” butonu sisteme ayrıca eklenmiştir. Araç 

hareket sisteminde 4 adet enkoderli motor ve aracın yük kaldırma sisteminde 2 adet lineer motor 

kullanılması planlanmaktadır.  
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Şekil 2.Otonom aracın genel çalışma mekanizması 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Otonom aracın tasarımında istenen her durumda kolay hareket sağlayabilmesi, dayanıklı ve 

hafif bir yapıya sahip olması gibi etmenler göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan tasarımda 

elektronik parçalar otonom aracın iç kısmında yer alacak olup aracın profil gövdesinin dışına 

bir kaplama yapılarak çevresel etmenlerden doğabilecek istenmeyen durumlardan korunacaktır. 

Bu yapının üretiminde sert ve hafif bir yapıya sahip olan Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) 

plastiği kullanılması planlanmaktadır. Otonom aracın ana gövdesinin yan kaplamalar ile olan 

bağlantısı bir L şeklindeki bağlantı aparatı yardımıyla yapılacaktır. Otonom aracın içindeki 

bileşenlere kolay bir şekilde ulaşabilmek için otonom aracın üstüne monte edilecek yapı 

dışarıdan akıllı cıvatalar ile sabitlenecektir.   
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Şekil 3. Önceki tasarım 

Otonom aracın ana gövdesi 30x30x1.5 demir profillerden oluşacak ve kaynak ile birbirlerine 

montajı yapılacaktır. Bu sayede daha dayanıklı bir gövde oluşturulacaktır. Ayrıca, aşırı 

yüklenme sonucu oluşabilecek eğilme ve bükülme streslerini azaltabilmek amacıyla ana 

profiller arasına ekstra profiller konularak desteklenecektir. Hedeflenen yük ve aracın kendi 

ağırlığını taşıyabilecek 4 adet enkoderli motor kullanılarak araç hareketi amaçlanmıştır. 

Enkoderli motorlar araç üzerinde ağırlık merkezine yakın bir şekilde konumlandırılacak ve 

motor millerine yüklenecek olan kuvvet azaltılarak optimum tork değeri ile araç hareketi 

sağlanacaktır. Aracın yön değiştirmesi diferansiyel sürüş metoduyla sağlanacaktır. Yük 

kaldırma mekanizması, yük ile direkt temas eden kısmın altına montajlanacak bir milin tam 

merkezinden ağır yüklere dayanabilen bir ip yardımıyla motor miline bağlanarak ağırlık 

kaldırma işlemi yapılması planlamıştır. Ayrıca, mekanizma yanlardan 2 hareketli yapılarla 

desteklenecektir.  Akü ve Arduino Mega gibi kullanılacak olan elektronik parçalar aracın ağırlık 

merkezini bozmayacak şekilde araç altına yayılmıştır. Akü sistemin ağırlık merkezine en yakın 

uygun konuma yerleştirilecektir.   

Bu tasarım için yapılan statik ve dinamik analizler sonucunda, kaldırma sisteminin üretimi 

sonrasında oluşacak olan çalışma zorluğu, kaldırma sisteminin lineer olmayan bir şekilde 

çalışması, yan taraflarda bulunan destek parçaların ekstra ağırlığa sebebiyet vermesi ve eklem 

yerlerinde yüksek kuvvet sonucu oluşabilecek çatlaklar ön görülerek bu tasarımdan 

vazgeçilmiştir. 
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Şekil 4.Mevcut tasarım 

Bir önceki yapılan tasarımda karşımıza çıkan sorunlar göz önünde bulundurularak tasarımın 

kaldırma mekanizmasında temel ve diğer kısımları için kısmi değişikliklere gidilmiştir. Otonom 

aracın ana gövdesi 30x30x1.5 demir kutu profillerden oluşacak ve kaynak ile birbirlerine 

montajı yapılacaktır. Alüminyumdan demire geçilme sebebi ise daha ucuz, akma ve dayanım 

açısından mekanik özelliklerinin daha sağlam olmasıdır. Ayrıca, aşırı yüklenme sonucu 

oluşabilecek eğilme ve bükülme streslerini azaltabilmek amacıyla ana profiller arasına ekstra 

profiller ana gövdeye kaynak yapılarak desteklenecektir.   

Yük kaldırma mekanizması, yük ile direkt temas eden kısmın altına ağırlık merkezinden 

montajlanacak olan 2 adet lineer motorla ağırlık kaldırma işlemi yapılması planlamıştır. Bu 

lineer motorlar yük kaldırma sisteminin tam merkezine paralel olarak yerleştirilerek gereken 

kuvvet miktarı en düşük seviyede tutulacaktır.  

Lineer motorların ana gövdeye montajı için 30x30x1.5 demir kutu profile kelepçe yapısındaki 

aparat kullanılacaktır. Ayrıca, mekanizma yanlardan 2 hareketli yapıyla desteklenecektir. 

Desteklenen yapılar üzerine slot açılmış 40x40x2 köşebentte tasarlanan rulmanlı aparat ile 

bağlanacaktır. Bu desteklenen yapılarda oluşacak sürtünme kuvvetlerini engellemek amacıyla 

ortasında rulman ve rulmanın içinden bir mil geçirilerek oluşturulacak olan aparat 

kullanılacaktır. Bu aparatın dış kısmına plastik bir kaplama yapılarak tekerlek görevi görmesi 

sağlanacaktır. Diğer tarafta ise sadece dönmeye izin verilen kısımda 2 adet yataklı rulman ve 1 

adet çift sıra bilyeli rulman kullanılarak ortadaki 2 kiriş arasındaki mesafe ayarlanarak, 2 kirişin 

birbirine temas sonucu oluşacak sürtünme kuvveti engellenecektir. Mümkün olduğunca 

sürtünme kuvvetinden kaçılarak, kuvvet kaybının en aza indirilmesi sağlanacaktır.  
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4.2.2.Malzemeler 

MEKANİK MALZEME LİSTESİ   

Tablo 1. Mekanik Malzeme Listesi 

MALZEME KULLANIM AMACI TERCİH EDİLME SEBEBİ 

 

PLA Filament 

3 boyutlu yazıcı hammaddesi 

olan PLA filament kullanılarak 

sensörler, akü, kaldırma 

mekanizması, mini tekerlekler 

ve mikro işlemcilerin 

sabitlenmesi için tabaka 

yapımında kullanılacaktır. 

PLA filamentler 3D yazıcılar 

yardımıyla elde edilecek 

parçaların daha ayrıntılı 

çıkmasını sağlayan 

filamentlerdir. Küçük ve 

ayrıntılı parçalarda hem maliyeti 

hem de pratiklik bakımından 

daha işlevli bir parça olması 

tercih edilme sebebidir. 

 

Tekerlek 

Aracın her bir tekerleğin 

oluşturduğu hız vektörlerinin 

bileşkesi doğrultusunda aracı 

hareket ettirmek ve aracı belli 

bir yükseklikte tutmak için 

kullanılacaktır.  

Bu tekerleğin tercih edilme 

sebebi ivmelenme durumunda 

rahat bir şekilde dönebilmesi 

yük altında herhangi bir 

burkulma veya bükülme 

olmadan hareket edebilmesidir. 

Demir Köşebent 40x40x2 

Demir köşebentler aracın 

monte edilmesi gereken 

noktalarında ve aracın kaldırma 

mekanizmasının kollarının 

hareket bölgelerinde 

kullanılacaktır.   

Köşebentler proje de yük 

kaldırma işleminde oluşacak 

olan kuvvetleri rahatlıkla 

karşılayabilecek olması ve yük 

kaldıracak olan kolların 

hareketinde rahatlık 

sağlamasıdır. 
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30*30*1.5 Demir Kutu 

Profil 

 

Araç iskeletinde ve kaldırma 

mekanizmasının yük ile 

kaldırma mekanizması 

arasındaki temas bölgesinde 

kullanılacaktır.  

Demir kutu profilin tercih 

edilmesinin sebebi sünek 

olmayan bir yapının aracın 

iskelet kısmında daha işlevsel 

olacak olması aynı zaman da 

kutu profilin içinin boş olması 

sayesinde de araç montajında 

yapılacak işlemlerde kolaylık 

sağlamasıdır.  

Enkoderli DC Motor 

Encoder DC motor araca pist 

üzerinde hareket kabiliyeti 

kazandıracak aynı zaman da 

sinyaller yardımı ile hız ivme 

gibi ölçümleri yapabilir. 

Encoder DC motor seçilmesinin 

sebebi aracın hızını ve ivmesi 

hakkında araçtan geri dönüş 

alabilirken aynı zaman da aracı 

hareket ettirmesidir. 

Rulman 

6 mm iç çap ve 19 mm dış çapa 

sahip sabit bilyeli rulman 

otonom aracın şasesinden 

destek alarak tekerleğe 

bağlanarak mile hareket 

olanağı verilecek, hareket 

halindeki sürtünme azaltılacak 

ve motorun açığa çıkaracağı 

enerjiden kazanç sağlaması için 

kullanılacaktır. 

Bu rulmanın seçilmesinin sebebi 

milin çapı ile rulmanın iç 

çaplarının uyuşması, motor 

sayesinde dönecek olan 

tekerlekte sürtünmeyi ciddi 

oranda azaltabilecek olması ve 

otonom aracın hareketi için 

gerekli olan enerjinin azaltılmak 

istenmesidir. 

 

Motor Sabitleme Aparatı 

 

Motorun araç içinde işlevini 

sürdürürken veya 

çalışmıyorken bulunduğu yerde 

sabit kalmasını sağlayacaktır. 

Bu aparatın tercih edilme sebebi 

motorun kuvvet uygulayarak 

kaldıracağı yükten kaynaklı 

istemsiz hareketlerini 

engellemek aynı zaman da 

motorun isteğe göre araç 

içindeki konumunu 

belirleyebilmektir. 
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Alüminyum Mil 

 

Mil dönen bir kuvveti tekerleğe 

veya başka bir parçaya 

aktarmaya yarar. 

Projede mil kullanılmasının 

sebebi hem tekerlek veya 

köşebentlerde hareket 

gerektirecek durumlarda kuvveti 

sağlamasıdır. 

Mekanik Kaplin 

Kaplin motordan aldığı kuvveti 

veya dönme hareketini bağlı 

olduğu mile veya şafta transfer 

eder. Aynı zamanda mildeki 

kaymaları tolere ederek ve mil 

üstüne binen yükü azaltır. 

Bu mekanik kaplini millere 

binecek olan yükün 

azaltılmasında millerin 

kaymasına da engel olmak 

amacıyla torna yardımı ile 

üretimi gerçekleştirilecektir. 

 

Lineer Motor 

 

Lineer motor 1200 N gücünde 

olup araçta 2 tane 

kullanılacaktır. Bu motorlar 

yükü kaldırmaya, yükü havada 

sabit tutmaya ve indirmeye 

yarayacaktır.  

Bu motorun kullanılma sebebi 

kaldırılacak yükün ve aracın 

kendi ağırlığıyla beraber 

ihtiyacımız olan kuvvet 

fazlasıyla karşılaması ve 

kaldırma kuvvetinin tek 

düzlemde lineer şekilde 

yapılmasını sağlamasıdır. 

Motor-Teker Bağlama 

Aparatı 

 

Bağlama aparatı motor ve 

tekerleklerin birbirlerine 

bağlanması için kullanılacaktır. 

 

Bu aparatın kullanılmasının ana 

sebebi motor ve tekerleri 

birbirine daha sıkı bağlamaktır. 
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ELEKTRONİK MALZEME LİSTESİ  

Tablo 2. Elektronik Malzeme Listesi 

MALZEME KULLANIM AMACI TERCİH EDİLME SEBEBİ-

ÖZELLİKLERİ 

 

 

 
Raspberry Pi 4 

 

Otonom aracın elektronik 

sisteminin ana bilgisayarı 

olarak Raspberry Pi 4 

seçilmiştir. Sistemin yönetimi 

bu mikro bilgisayar ile 

yapılacaktır. Raspberry Pi, 

Lidar sensör ile haritalandırma 

yapabilmek için kullanılacaktır. 

Aynı zamanda bu bilgisayara 

ROS kurulacak Python ile 

algoritmalar yazılacaktır. 

 

Raspberry Pi’nin işlemci hızı, 

ram bellek çeşitliliği, 

yazılımının güncelliği, fiyatı, 

geniş topluluğu yönünden, 

Grafik İşlemci (GPU), veri 

aktarım hızı diğer seçeneklere 

göre çok daha uygun 

görülmüştür.  

 

 
LIDAR Sensörü 

 

 

 

 

 

Otonom araç için “SLAMTEC 

RPLIDAR A1” modelini 

kullanılacaktır. LIDAR sensörü 

konumlandırma yapmak için 

kullanılacaktır.  

LIDAR kullanılmasının temel 

sebebi ise yayılan ışığın sensöre 

ne kadar zamanda geri 

döndüğünü belirleyerek 

konumlandırma yapmasıdır. Bu 

sensör, saniyede maksimum 

8000 adet örnek alabilme 

özelliğine sahiptir. Ek olarak, 12 

metre menzil ile 360 derece 2D 

çok yönlü lazer menzil taraması 

yapar ve bir ana hat haritası 

oluşturur. 

 

 
Arduino Mega 

 

 

 

Otonom araç için kontrol 

sistemi olarak Arduino Mega 

2560 R3 kullanılacaktır. Bu kart 

motor sürücüleri ve sensörleri 

kontrol edecek, sensörlerden 

gelen verileri 

değerlendirecektir.  

Arduino Mega 2560 R3 

üzerinde 54 adet dijital 

giriş/çıkış pini, 16 analog giriş 

pini, 4 adet UART, 1 adet 16 

MHz kristal ICSP başlığı 

bulunmaktadır. Ayrıca 54 pinin 

15 tanesi PWM çıkışı olarak 

kullanılabilmektedir. Pin 

sayılarının fazlalığı, kolay 

programlanabilmesi, basit 

arayüze sahip olması tercih 

edilme sebebidir. 
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Arduino Nano 

 

 

Ana bilgisayar ve otonom 

aracın haberleşmesinde ana 

bilgisayara bağlı olacaktır. 

Arduino Nano’ya NRF24L01 

bağlanarak kablosuz 

haberleşme yapılacaktır. 

 

 

Diğer mikrodenetleyicilere göre 

daha az yer kaplaması ve düşük 

seviyeli görevlerde fiyatına göre 

daha iyi performans sağlaması 

tercih edilme sebeplerindendir. 

 

 
IMU 

 

 

 

IMU’nun görevi otonom aracın 

hızını, dönme açısını ve dönüş 

miktarlarını belirlemektedir. 

 

 

IMU sensör olarak MPU-6050 

kullanılacaktır. Bu sensör kartı 

üzerinde 3 eksenli bir açısal 

ivme ölçer, 3 eksende jiroskop, 

3 eksende de manyetik alan 

ölçmesi bulunduran 9 eksenli bir 

IMU sensör kartıdır. 

 
Ağırlık Sensörü 

Yük yüklendiği zaman ağırlık 

sensörü sayesinde kontrol 

panelindeki kilogram 

kısmından yükün ağırlığı 

bulunabilecektir. Ağırlık 

sensörü mikroişlemciye 

bağlıdır ve ölçüm sonucu elde 

ettiği veriler kaydedilecektir. 

Otonom araçta GPB100 model 

ağırlık sensörü kullanılacaktır. 

 

 

 

GPB100 model ağırlık 

sensörünün 100 kg’a kadar 

ağırlık ölçme kapasitesi vardır. 

Bu ölçüm kapasitesi otonom 

aracın ekstra yük kaldırma 

ihtimali karşısında yeterlidir. 

 

 
 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

Ultrasonik sensörler ses 

dalgalarını kullanarak mesafeyi 

ölçen bir sensör türüdür. 

Otonom araç için Hc-Sr04 

ultrasonik mesafe sensörü 

kullanılacaktır. 

 

Maliyetinin uygun olması ve 

kullanılabilirliğinin oldukça 

yüksek olması tercih edilme 

sebeplerindendir. Sensör 

üzerinde Vcc, GND, TRIG, 

ECHO pinleri olmak üzere 4 

adet pin mevcuttur. 
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Motor Sürücü 

 

 

 

 

Otonom araçta yer alacak olan 

motorların hız kontrolü L298N 

sürücü kartıyla yapılacaktır. 

 

L298N sürücü kartının yüksek 

sıcaklığa dayanıklı olması ve 

kısa devre korumasının 

bulunması tercih edilme 

sebepleridir. Kart üzerinde 

dahili soğutucusu 

bulunmaktadır. Birbirinden 

bağımsız iki ayrı motor kontrol 

edebilmektedir ve kanal başına 2 

amper akım verebilmektedir. 

 
Voltaj Regülatörü 

 

Otonom araçta bulunan 

Raspberry Pi kartı 5V-3A ile 

bazı sensörler ise sabit 5V DC 

ile çalışmaktadır. Bu koşullar 

amacıyla, LM2596 5V-3A 

voltaj regülatörü kullanılması 

uygun görülmüştür. 

 

 

Tercih edilme sebebi 

regülatörde giriş gerilim aralığı 

7-35V, çıkış ise sabit 5V-3A 

olmasıdır. 

 
QRCODE Tarayıcı  

 

 

 

QRCODE tarayıcı yükleme/ 

boşaltma yerlerinin 

belirlenebilmesi için 

kullanılacaktır. 

 

QRCODE tarayıcı, barkod 

tanıma için profesyonel bir 

görüntü işleme çipi 

kullanılmaktadır. QRCODE 

teknolojisi sayesinde otonom 

araca yüklenecek yükün hızlı bir 

şekilde tanımlanmaktadır. 

 

 
Termistör (PTC) 

 

 

Araç içi sıcaklığın ölçülmesi ve 

buna bağlı olarak yangın 

söndürme sistemini devreye 

sokmak için kullanılacaktır.  

 

 

 

Daha fazla alanda ölçüm 

yapılabilmesi ve elde edilen 

sonuçların sıcaklık merkezine 

yakınlığından dolayı daha doğru 

sonuçlar elde edilmesidir. 

Sıcaklık değerine göre 

direncinin artmasıdır.  
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Akım Sensörü (Max471) 

 

 

 

Sistemdeki akımı ve voltajı test 

etmek için kullanılacaktır. 

 

 

 

Yüksek akımlara duyarlı olması 

ve akünün şarj edilip 

edilmediğini göstermesinden 

dolayı tercih edilmiştir. 

 
Röle 

 

 

 

İstenilen devre elemanlarının 

çalıştırılması ve durdurulması 

için kullanılacaktır. 

 

 

 

Düşük giriş voltajı ile 

tetiklenebilmesinden dolayı 

tercih edilmiştir. 1 kanal, 2 

kanal, 4 kanal ve 16 kanal 5 V 

ile kontakları kontrol 

edebilmektedir. 

 

 

 

 

LCD Ekran 

 

 

 

Ölçülen değerleri göstermek 

için kullanılacaktır. 

 

4 satıra sahiptir ve her bir satırda 

20 karaktere kadar yazı 

yazdırılabilmektedir. Mavi 

zemin üzerine beyaz yazı 

rengine sahiptir. Arka LED 

aydınlatması mevcuttur. 

Kontrast ve arka led ayarı için 

üzerinde bulunan 

potansiyometre ve jumper 

kullanılmaktadır. Çalışma 

gerilimi 5V’tur. Boyutları ise 9 

mm x 9 mm x 60 mm’dir. 

 
Akü 

 

 

 

Sistem için gerekli enerjiyi 

sağlayacaktır. 

 

 

12 V 20 AH aralıklarında çıkış 

vermesi ve darbelere olan 

dayanımının yüksek olmasından 

dolayı tercih edilmiştir. 
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Batarya Seviye Göstergesi  

 

 

 

Bataryanın anlık olarak 

seviyesini göstermek için 

kullanılacaktır. 

 

 

0-25 V aralığında ölçüm 

yapabilmektedir ve her 5 V 

değerinde 1 çubuk yanmaktadır. 

 
RGB Led 

 

 

Araç üzerinde çeşitli yerlere 

yerleştirilerektir ve çevreye 

uyarı sinyalleri verecektir.  

 

İçerisinde kırmızı, mavi ve yeşil 

renkleri barındıran bir led 

çeşididir. Her renk için farklı 

aralıklara sahiptir.  Bu aralıklar 

ile istenilen renk elde 

edilebilmektedir. 

 
Alıcı Verici Modül 

(NRF24L01) 

 

 

 

Kablosuz haberleşme için 

kullanılacaktır. 

 

 

2.4 GHz hızında yayın 

yapabilmesi, düşük güç tüketimi 

ve yüksek ve güvenilir 

haberleşme hızından dolayı 

tercih edilmiştir. 

 
Buton 

 

 

 

Acil durumlarda ve istenmeyen 

durumlarda araca müdahale 

için kullanılacaktır. 

 

 

 

Metal yüzeyi sayesinde uzun 

ömürlü olması tercih sebebidir. 

 

 

 
Buzzer 

 

 

Herhangi bir engel ile 

karşılaştığında uyarı sesi 

vermesi için kullanılacaktır. 

 

 

3.3-5 V aralığında 

tetiklenebilmesinden dolayı 

tercih edilmiştir. 
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Çizgi Takip Sensörü 

 

 

 

Sensörün kullanım amacı 

otonom aracın kızılötesi alıcı 

verici modül sayesinde 

zemindeki çizgiyi 

algılamasıdır. 

 

Makeblock Çizgi Takip Sensörü 

üzerinde 2 adet kızılötesi verici 

modül bulunmaktadır ve bu 

modüller yardımı ile zeminde 

çizgi var mı yok mu bilgisine 

erişilebilmektedir. 1~2 cm 

uzaklıkta çalışmaktadır. Dijital 

çıkış vermektedir. 16 mm 

aralıklı M4 vida montaj delikleri 

sayesinde Makeblock 

parçalarına montesi 

yapılabilmektedir. 1 adet güç ve 

2 adet sensör durum gösterge 

LED’i bulunmaktadır.  

 

 
Fan 

 

Otonom araçta bulunan 

motorların ısınması durumunda 

soğutmak amaçlı 

kullanılacaktır. Böylece 

motorların aşırı ısınmasını 

engellenecektir.  

Çalışma gerilimi 5V DC olan 

fanlarda akım 0.1 A’dir. Akımı 

az olduğundan dolayı aküyü çok 

zorlamayacağı için tercih 

edilmiştir. 

 

 

 

 
 

Peltier 

 

 

 

Araç içinin fazla ısınması 

karşılık peltierin soğuk tarafının 

bir fan yardımıyla içerideki 

hava sirkülasyonu sağlanarak 

araç içi havanın soğutulması 

sağlanacaktır. 

Peltier 12 volt elektrik ile 

çalışan bir tarafı çok soğuk olup 

diğer tarafı aşırı sıcak olan 

elektronik parçadır. Taşınabilir 

buzdolaplarında, otomobil 

soğutucularında ve bilgisayar 

soğutma sistemlerinde 

kullanılmaktadır. Peltierin aynı 

zamanda diğer bir özelliği de iki 

yüzeyi arasındaki sıcaklık 

farkından dolayı elektrik enerjisi 

üretmesidir [17]. 
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Elektronik Sarf Malzemesi 

(Diyot, Direnç, montaj 

kablosu, Mosfet 

,potansiyometre, 

breadboard) 

 

 

 

 

 

Otonom aracın elektronik 

tasarım süreci için 

kullanılacaktır. 

 

 

 

Yapılan elektronik bağlantıları 

daha kolay bir şekilde müdahale 

etme olanağına sahip olmaları 

ve devreleri istenilen akım-

gerilimlerden 

koruyabilmelerinden dolayı 

tercih edilmiştir. 

*Yukarıda belirtilen malzemelerin hepsi satın alma yoluyla temin edilecektir. 

 

4.2.2. Motor Hesapları 

 

Hareket Sistemi 
 

Kütle tanımlamaları 

𝑊1: Taşınacak yük ağırlığı                                                                               

𝑊2: Ana gövde boş ağırlığı                              

𝑊3: Taşıma mekanizmasının ağırlığı                     

𝑊4 : Tekerlek ağırlığı (1 adet)                         

𝑊5 : Toplam elektronik cihaz ağırlığı      

𝑊6 : Sarf malzeme ağırlığı                

𝑊𝑇 : Toplam ağırlık         

Diğer tanımlamalar 

𝑑𝑤:Tekerlek çapı 

T: Motor Torku                                                                        

g: Yer çekimi kuvveti    

P : Motor gücü                                                     

v: Nominal hız 

𝑑𝑠:Mil çapı  

𝑓𝑑 : Yuvarlanma direnci Katsayısı 

𝑓𝑠 : Emniyet kat sayısı 

F: Yuvarlanma kuvveti   
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Belirlenen Değerler: 

𝑊1 =75 kg                      v = 0.6 m/s  

𝑊2 =45 kg  𝑑𝑤= 0.12 m 

𝑊3 =29 kg  𝑑𝑠 = 8 mm 

𝑊4 =0.1 kg  g   = 9.81  
𝑚

𝑠2
 

𝑊5 =4.6 kg  𝑓𝑑 = 0.08 

𝑊6 =1 kg  𝑓𝑠 = 1.2 

Hesaplamalar: 

𝑊𝑇 = 75𝑘𝑔 + 45𝑘𝑔 + 29𝑘𝑔 + 4 ∗ 0.1𝑘𝑔 + 4.6𝑘𝑔 + 1𝑘𝑔 = 155𝑘𝑔 

Rpm = 
60

2∗𝜋∗0.06𝑚
∗ 0.6

𝑚

𝑠
= 159.154 𝑟𝑝𝑚 

𝐹𝑡 = 155𝑘𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
= 1520.55 𝑁 

𝐹𝑑 = 1520.55 𝑁 ∗ 0.08 = 121.644 𝑁 

T = 121.644 N*1.2*0,06 m=8.76 Nm 

P = 
159.154 𝑟𝑝𝑚

9.5488
8.76 𝑁𝑚 =0.15 kW 

Kaldırma Mekanizması 

 

Şekil 5.Sistemin serbest cisim diyagramı 
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Belirlenen değerler: 

                             W=82 kg 

𝐿1=750 mm 

𝐿2=800 mm 

𝐿3=300 mm 

𝐿4=300 mm 

𝐿5=300 mm 

𝐿6=300 mm 

𝐿7=235 mm 

 

𝐿8=565 mm 

𝐿9=130 mm 

𝐿10=240 mm 

𝐿11=65 mm 

                             β=47° 

                             θ=43° 

                             Sf=2 

CK kirişinin serbest cisim diyagramı 

 

Şekil 6.CK kirişinin serbest cisim diyagramı 
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Cx Ex Kx

Cy Ey Ky

CK Ky CK Kx Ey 3 Ex 3

CK Ky CK Kx Ey

  =  0;   F  + F  + F  =0  ...........1

  =  0;   F  + F  + F  =0  ...........2

  =  0;    L *cos *F  - L *sin *F  + F *cos *L F *sin *L   = 0 

L *cos *F  - L *sin *F  + F *

x

y

C

F

F

M    

 

→

→

→ −






3 Ex 3

CK Ky CK Kx Ex 3

Ey

3

3 4 Ky 3 4 Kx Ex 3

Ey

3

Ey Ky Kx Ex

cos *L F *sin *L   = 0

L *cos *F  - L *sin *F  F *sin *L
F  =   

cos *L

-(L L )*cos *F  +(L L )*sin *F  F *sin *L
F  = 

cos *L

F  = -(1+R)*F (1 )* tan *F F * tan   ...........3R

 

  



  



 

−

−
−

+ + −

+ + −
 

 

DH kirişinin serbest cisim diyagramı 

 

Şekil 7.DH kirişinin serbest cisim diyagramı 

Dx Ex Hx

Dy Ey Hy

Ky DH Kx Ey 6 Ex 6

Ky DH

Ey

  =  0;   F  + F  + F  = 0  ...........4

  =  0;   F  + F  + F  = 0  ...........5

  =  0;    L *cos *F  - L *sin *F  + F *cos *L F *sin *L  = 0  

 L *cos *F  - L *sin *
F  = -

x

y

D DH

DH

F

F

M    

 

→

→

→ −







Kx Ex 6

6

5 6 Ky 5 6 Kx Ex 6

Ey

6

Ey Ky Kx Ex

F  F *sin *L

cos *L

 (L L )*cos *F  - (L L )*sin *F  F *sin *L
F  = -

cos *L

F  = -F *(1 ) F *(1 )* tan F * tan  ...........6R R





  



 

−

+ + −

+ + + +
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FK kirişinin serbest cisim diyagramı 

 

Şekil 8.FK kirişinin serbest cisim diyagramı 

Kx Hx linear

Ky Hy linear

10 1 9 10 11

10

  =  0;   F  + F +F *cos  = 0  ...........7

  =  0;   F  + W + F +F *sin  = 0  ...........8

  =  0;     L *F + F *(L -L L L )  = 0 ...........9

  =  0;     -L *F + 

x

y

E Hy Ky

K Hy

F

F

M

M





→

→

→ − −

→







 1 9 11 linear 1 9 10 11W*(L -L -L ) F *sin *(L -L L L )  = 0 ...........10− − −

 

Ex Dx Hx Cx Kx

Ey Dy Hy Cy Ky

Ky Kx

Hesaplamalar:

Denklem  1 ve denklem 4'ten

- F   F  + F   =  F + F  ...........11

Denklem 2 ve denklem 5'ten

 - F   = F  + F  = F  + F  ...........12

Denklem 3 ve denklem 6'dan

-F *(1 ) F *(1R R

=

+ + + Ex Ky Kx Ex

Ky Kx Ky Kx

Ex

Ex Ky Kx

)* tan F * tan  = -(1+R)*F (1 )* tan *F F * tan

(-F *(1 ) F *(1 )* tan ) (-(1+R)*F (1 )* tan *F )
F  = -

tan tan

(1 ) (1 )
F  = F * F *(1 )*2 ...........13

tan tan

R

R R R

R R
R

   

 

 

 

+ + + −

+ + + + +
−

 + +
+ − + 
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Ky

linear

linear linear

linear

linear

Sonuç

F    = -612.89 N 

F    =  804.42 N

F  = 1100 N

F  = F  *S

F  = 1100*2

F  = 2200 N 

Hy

f

   

Güvenlik kat sayısı kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda 2200 N’luk bir kuvvete sahip 

bir linear motor seçilmesi uygun görülmüştür. 

 

4.2.3. Motor Seçimi 

 

 

Şekil 9.1:100 Metal Redüktörlü Motor 37Dx73L mm 12V, 64 CPR Enkoder (Helisel Pinion)  

Enkoderli DC Motor: Enkoder DC motorlar otonom aracın tekerleklerine bağlı olacaktır ve 

bu motorlar aracın ileri gitmesini sağlayacaktır. Enkoder özelliği ise sinyaller aracılığıyla aracın 

adımı hızı ve ivmesi gibi değerleri geri kullanıcıya iletmesidir. Projedeki otonom araç için 

yüksek performans ve yüksek torka sahip olması sebebiyle Metal Gearmotor 37Dx73L mm 

12V with 64 CPR Encoderm motoru seçilmiştir. Bu motorun 12 V ve 24 V güçlerinde olan 2 

farklı versiyonu bulunmaktadır. Yapılan tork hesaplarından sonra 12 V’luk motorun uygun 

olacağına karar verilmiştir. Ayrıca diğer 12 V luk enkoder motorlara göre torkunun daha 

kuvvetli olması, daha az ses çıkarması, diğer motorların aksine daha olumlu yorumlara ya da 

https://www.pololu.com/product/4755
https://www.pololu.com/product/4755
https://www.pololu.com/product/4755


 

25 

 

 

geri dönüşlere sahip olması ve maliyet olarak daha uygun olmasıdır. Seçilen bu motorun 

özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: 

 BOYUT 

● Mil çapı: 37 mm  

●  Uzunluk: 72.5 mm 

● Ağırlık: 210 g 

●  Şaft çapı: 6 mm 

 

 GENEL ÖZELLİKLERİ 

● Dişli Oranı: 102.08:1 (1:100) 

● 12V deyken Boştaki Hızı : 100 rpm 

● 12V deyken Boştaki Akımı: 0.2 A 

● 12V deyken Durma Akımı: 5.5 A 

● 12V deyken Durma Torku: 34 kg·cm (3.33 N) 

● 12V deyken Maksimum Çıkış Gücü: 8 W 

● Motor Tipi: 12 V 

● 1 Devirdeki Pulse Sayısı : 6533  

 MAKSİMUM VERİMLİLİKTEKİ PERFORMANSI 

● 12V deki Maksimum Verimliliği: %44 

● Maksimum Verimlilikteki Hızı: 87 rpm 

● Maksimum Verimlilikteki Torku: 4.2 kg*cm (0.4 N) 

● Maksimum Verimlilikteki Akımı: 0.72 A 

● Maksimum Verimlilikte Çıkış Gücü: 3.8 W 
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Şekil 10.1:100 Metal Gearmotor 37Dx73L mm (Helical Pinion) teknik resim 

LİNEER MOTOR 

Otonom aracın kaldırma mekanizmasında 2 adet linear aktüatör motor kullanılacaktır. Bu 

motorlar tek düzlemde hareket etmektedir ve hareket yönleri ise nereye hangi açıda 

montajlandıklarına bağlıdır. Bu motorun tercih edilme sebepleri motorların her birinin gücünün 

1000 N gücünde olması, motorun kendi ağırlığını taşınması gereken yükle birlikte rahatça 

taşıyabilecek olması, motorun aliminyum alaşımdan yapılıp sünek olmasıyla beraber aynı 

zamanda dayanıklı olması, motorun maksimum uzama miktarının istenilen yüksekliklerle 

birebir aynı olması, motorun diğer alüminyum, gürültü seviyesinin diğer motorlara kıyasla 

minimum seviyede olması ve 1000 N luk motorlara göre çok daha az maliyetli olmasıdır.  

Özellikleri 

●  Malzeme: Alüminyum alaşım 

● Renk: Gümüş 

● Gerilim(V): 12 V ile 24 V arası çalışır. (12 V ile açma kapama hızı daha düşüktür.) 

●  Max Kaldırabileceği Yük: 1000 N 

● İnme Uzunluğu: 150 mm 

● Kapalı Vaziyette Boyu:270 mm 

● Açık Vaziyette Boyu: 420 mm 

Bu yüksek ömürlü motor, daha detaylı ve kaliteli limit anahtarı, minimum gürültüde 

çalışabilme özelliği, alüminyum alaşımına sahip olması ile diğer birçok dc motordan çok 

daha iyi performans sergilemektedir. 
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Şekil 11. Lineer Aktüatör Motor-150-6 Inch 

4.2.4. Mil Dayanım Hesabı 

Malzeme: Çelik 4140 

Kesme dayanımı: 432.3 MPa 

Maksimum çekme mukavemeti: 655 MPa 

Tanımlamalar

 : Kesme stresi

 : Tork

r  : mil yarı çap 

 :  Polar atalet momenti

 : Kesme dayanım stresi

:  Güvenlik katsayısı

Belirlenen Değerler
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 2

r   = 3 mm

   655 MPa

S

S

T

J

n

n







=

=  

 

4

max

max
4 3

max
3 3

,

Burkulma stresi

*
 =   ; J= 

2

*
 =  =

2 2

2.2 Nm
 = 51.87 MPa

(3*10 )
2

655
51.87 MPa 

2

shear Strength

S

T r
r

J

T r T

r r

m

Kontrol

n

MPa





 







−

=




 



 

28 

 

 

Seçilen mil malzemesi statik olarak yüklenme dayanıklı olduğu için üretim ve kullanım için 

uygundur. 

4.2.5. Üretim Yöntemleri 

 

Şekil 12.Havuz açılmış köşebent 

● Testere ile Şase Parçaları Yapımı 

Projede kullanılacak olan 4 adet 30*30*1.5 profiller altışar metre olacaktır. Bu sebepten dolayı 

dikkatli bir şekilde ölçülüp 6 m’lik profil testere ile kesilerek aracın gövdesi için gerekli profil 

boyutları oluşturulacaktır. Daha sonradan yapılacak olan taşlama yöntemi için her profil olması 

gerektiği ölçüden 2 cm daha kalın kesilecektir. Daha sonra taşlanarak iki cm fazlalıkta alınarak 

gövde profilleri tam boyutlarına ulaşacaklardır. Aynı zamanda otonom aracın kaldırma 

mekanizmasının üst kısmı içinde 2 tane 90 cm’lik, 3 tane 18 cm’lik profil testere yardımıyla 

kesilecektir. 4 adet 40*40 6 m’lik köşebentlerden 2 tane 90 cm’lik köşebent testere yardımı ile 

elde edilecektir. 

● Freze ile Köşebentlere Yuva Açımı 

Elde edilen 90 cm’lik köşebentlerden iki tanesine kaldırma mekanizmasının hareket etmesi için 

gereken tekerlekler için 20 mm x 160 mm’lik havuz açılacaktır. Bu havuzlar metrik 10 matkap 

ucu ile açılacak sonradan bu havuzların 2 ucunu 10 mm yarıçapa sahip yarım daire şekli 

verilecektir. Bu daire şeklinde metrik 20 freze kesici ucu ile yapılacaktır. 

● Torna ve Freze ile Kaldırma Mekanizmasına Tekerlek Yapımı 

Otonom aracın kaldırma mekanizması ayaklardan ikisi hem ileri geri hareket kabiliyetine hem 

de dönme kabiliyetine sahip olmalıdır bu yüzden havuz açılan köşebentlere iç çapları içten dışa 

sırayla 10 mm, 15 mm, 20 mm şeklinde büyüyerek hem köşebendin kenarlarına hem de 

köşebende açılan havuzun içinde de duracak üçlü tekerlek parçasının yarısıdır. Aynı parçadan 

iki tane yapılıp diş açılmış mil sayesinde iki parça birbirine bağlanarak üçlü teker parçası 

tamamlanmış olacaktır. Bu parçayı yaparken ilk başta torna yardımı ile orta kısmında dışa doğru 

yarıçapları ayarlanacaktır. Tekerlek parçasının yarısı bu şekilde ayarlandıktan sonra diğer yarısı 

içinde tornada aynı işlemler yapılacaktır. Daha sonrasında frezede dik düzlem baz alınarak 

millerin tam ortasından 7 mm kalınlığında delik açılacaktır. En son olarak açılan bu deliğin 

içine metrik 2 olmak kaydıyla diş açılacaktır ve iki parça dışına da metrik ikilik diş açılmış olan 

mil ile birbirlerine sabitlenecektir. 
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● Torna Yardımı ile Mekanik Kaplin Yapımı 

40 mm çapında olan çelik içi dolu mil ile yapılacaktır. İlk olarak metrik 4 torna matkap ucu 

kullanılarak milin ortası baştan sona delinecektir ardından metrik 8 torna matkap ucu 

kullanılarak delik genişletilecektir. Bu aşamadan sonra freze yardımı ile kaplinin kenarlarına 2 

mm çaplı 6.30 mm uzunluğunda birbirine yakın olan noktalarının arası dik olarak 9.21 mm 

uzunluğunda olacak şekilde 2 tane delik açılacaktır. Son olarak kaplinin içinde motorla ve 

tekerleğe bağlı olan mille bağlantı kurulabilmesi için kaplinin ortasındaki 8 mm çapındaki 

deliğe diş açılacaktır. Diş açımı ilk olarak kılavuz uçlar yardımıyla daha sonrasında elle 

yapılacaktır.  

● Torna ile Millerin Ayarlanması 

Aracın her türlü hareketi için kullanılacak olan miller torna yardımı iç yarıçapları ayarlanıp 

araca yerleştirilecektir. 

● Vidalanması Gereken Noktaların Delinmesi İçin Matkap Kullanılması 

Daha önceki işlemlerde ayarlanan köşebentlerin ve profillerin birbirine montajında ve kaldırma 

mekanizmasının belli birleşme noktalarında hareket kolaylığı için kullanılacak olan somun ve 

cıvataların yerleştirilmesi için metrik 5 ve metrik 10 matkap uçları ile delikler açılacaktır. 

● Otonom Aracın Şasesindeki Profillerin Gaz Altı Kaynağı ile Montajlanması 

Aracın şasesinin sağlamlığını arttırmak için aracın iskelet kısmındaki profiller gaz altı kaynağı 

ile birbirlerine bağlanacaktır. Gaz altı kaynağı kullanmamızın sebebi ise parçaların birbirine 

rahatça bağlanması ve diğer kaynak yöntemlerine göre daha sağlam olmasıdır. 

4.2.6. Fiziksel Özellikler 

Otonom Aracın ağırlığı: 

Boş araç kütlesi: 80 kg             

Yük ile birlikte aracın kütlesi: 155 kg 

Gövde ölçüleri (kaldırma sistemi dahil değil): 

En: 600 mm                        

Boy: 820 mm              

Yükseklik: 495 mm 

Aracın ölçüleri (kaldırma sistemi dahil): 

En: 600 mm                          

Boy: 820 mm  

Yükseklik(minimum): 495 mm      

Yükseklik (maksimum): 560 mm 
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Şekil 13.Otonom aracın boyutları kapalı durum (yandan görünüm) 

 

Şekil 14.Otonom aracın boyutları kapalı durum (önden görünüm) 

 

Şekil 15.Otonom aracın boyutları açık durum (yandan görünüm) 
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4.2.7. Fem Analiz 

Aracın yük altındaki gerilimlerini ve deformasyonlarını test etmek için SolidWorks 

programında statik analizler yapılmıştır. Malzeme olarak demir seçilmiştir ve her sistemin 

üzerine düşecek olduğu ağırlık, yerçekimi ivmesi ile çarpılarak gerekli kuvvet hesaplanmıştır. 

Bu analizler aşağıdaki gibidir. 

Ana gövde için tüm sistemin ağırlığı 165 kg yük değerine eş değer kuvvetler altında toplam 

deformasyon ve gerilme analizi yapılmıştır.  

 

Şekil 16.Ana gövdenin total deformasyon analizi 

 

Şekil 17 Ana gövdenin Eşdeğer gerilme analizi 
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Yapılan statik analizler sonucunda sistemin en zor durum dahi sistemi taşıyabileceği 

öngörülmektedir.  

Yük kaldırma sistemi için 85 kg (kaldıracak olduğu yüklerin ağırlığı + kendi ağırlığı) yük 

değerine eş değer kuvvet ve otonom aracın en çok zorlanacak olduğu sabit bir konumda ve 

lineer motor olmadığı durumda mekanizmanın hareketinin olmadığı varsayılarak toplam 

deformasyon ve gerilme analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 18.Kaldırma mekanizmasının eşdeğer gerilme analizi 

 

Şekil 19.Kaldırma mekanizmasının total deformasyon analizi dağılan kuvvet 
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Yapılan statik analizler sonucunda otonom aracın en zor durum dahi sistemi taşıyabileceği 

öngörülmektedir.  

Yük kaldırma sistemi için 95 kg yük değerine eş değer kuvvet ve 1200 N kuvvete sahip 2 lineer 

motorların etkisi altında otonom aracın toplam deformasyon ve gerilme analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 20. Kaldırma mekanizmasının total deformasyon analizi  

 

Şekil 21. Kaldırma mekanizmasının eşdeğer gerilme analizi 

Yapılan statik analizler sonucunda otonom aracın en yüksek kuvvet etkisi altında çalışabileceği 

öngörülmektedir. 

 



 

34 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aşağıda otonom aracın elektronik tasarımı blok şema olarak verilmiştir. 

 

Şekil 22.Aracın elektronik tasarımına ait blok diyagram 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Ultrasonik sensörleri ses dalgalarını kullanarak mesafeyi ölçen bir sensör türüdür. Otonom 

araçta Hc-Sr04 ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. Tercih edilme sebebi maliyetinin 

uygun ve kullanılabilirliğinin oldukça yüksek bir sensör olmasıdır. Sensör üzerinde Vcc, GND, 

TRIG, ECHO pinleri olmak üzere 4 adet pin mevcuttur. 40 Khz frekansında bir ses dalgası 

sensör tarafından üretilmektedir ve bu ses dalgası bir cisme çarpıp geri döndüğünde ECHO pini 

aktif hale gelmektedir. TRIG pinine verilen sinyalden sonra ECHO pininin aktif olduğu zaman 

kadar ki süreyi ölçerek aradaki mesafeyi hesaplanabilmektedir.  
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Şekil 23.Ultrasonik mesafe sensör bağlantısı 

IMU 

IMU’nun görevi otonom aracın hızını, dönme açısını ve dönüklük miktarlarını belirlemektir. 

Sistemin bileşenleri ivme ölçer ve jiroskoptur. Bu iki sensör IMU içerisinde birleşmektedir. Bu 

sayede yönelim, hız, pozisyon gibi bilgiler tek bir üniteden alınabilmektedir. IMU sensörü 

olarak MPU-6050 kullanılacaktır. Bu sensör kartı üzerinde 3 eksende ivme 3 eksende jiroskop 

3 eksende de manyetik alan ölçmesi ile toplamda 9 eksenli IMU sensör kartıdır. 

 

Şekil 24.IMU sensör bağlantısı 

Ağırlık Sensörü 

Yük yüklendiği zaman ağırlık sensörü sayesinde kontrol panelindeki kilogram kısmından 

yükün ağırlığı görülebilecektir. Bu sensör mikroişlemciye bağlıdır ve ölçüm sonucu elde ettiği 

veriler kaydedilecektir. Otonom araçta GPB100 model ağırlık sensörü kullanılacaktır. Bu 

sensörün 100 kg’a kadar ağırlık ölçme kapasitesi vardır. Bu ölçüm kapasitesi otonom aracın 

ekstra yük kaldırma ihtimaline karşısında yeterlidir. Aşağıda ağırlık sensörünün HX711 A/D 

Converter Amplifier’ı kullanılarak Arduino Mega mikroişlemcinin bağlantı şeması 

gösterilmiştir. 
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Şekil 25.Ağırlık sensör bağlantısı 

Raspberry Pi 4 

Otonom aracın elektronik sisteminin ana bilgisayarı olarak Raspberry Pi 4 seçilmiştir. Sistemin 

yönetimi bu mikro bilgisayar ile yapılacaktır. Bunun yerine Nvidia Jetson Nano, Nvidia Xavier 

NX, Mini-Pc gibi çeşitli alternatifler de mevcuttur. Raspberry Pi’ın en güçlü rakibi Nvidia 

Jetson Nano ile karşılaştırmalar yaptığımızda; işlemci hızı, ram bellek çeşitliliği, yazılım 

güncelliği, fiyatı, geniş topluluğu yönünden Raspberry’nin, GPU Grafik İşlemci (GPU), veri 

aktarım hızı yönünden Jetson Nano’nun öne çıktığını söylenebilmektedir. Tüm bu koşullar göz 

önüne alındığında Raspberry Pi otonom araç için daha uygun bir tercih olmaktadır. Raspberry 

Pi, Lidar sensör ile haritalandırma yapabilmek için kullanılacaktır. Aynı zamanda bu 

bilgisayara ROS kurulacak Python ile algoritmalar yazılacaktır. 

 

Şekil 26.Raspberry Pi 4 
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                            Tablo 3. Raspberry Pi 4 özellikleri 

GPU Broadcom VideoCore VI 

CPU Dört çekirdekli Cortex A-72 

Bellek 2GB/4GB  LPDDR4-3200 

Güç 5V 3A 

Arduino Mega 2560 R3 

Araç kontrol sistemi olarak Arduino Mega 2560 R3 kullanılacaktır. Arduino Mega, çevre 

elemanları temel uygulamaları gerçekleştiren programlama platformudur. Bu kart motor 

sürücüleri ve sensörleri kontrol edecektir, sensörlerden gelen verileri değerlendirecektir. 

Arduino Mega 2560 R3 üzerinde 54 adet dijital giriş/çıkış pini, 16 analog giriş pini, 4 adet 

UART, 1 adet 16 MHz kristal ICSP başlığı bulunmaktadır. Ayrıca 54 pinin 15 tanesi PWM 

çıkışı olarak kullanılabilmektedir. Pin sayılarının fazlalığı, kolay programlanabilmesi, basit 

arayüze sahip olması tercih edilme sebebidir. 

 

Şekil 27.Arduino Mega 2560 R3 
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                            Tablo 4.Arduino Mega özellikleri 

Çalışma Gerilimi 5V 

Dijital Pin 54 (14 PWM çıkışı) 

Analog Pin 16 

Flash Bellek 256 KB 

Motor Sürücü 

Otonom araçta yer alacak olan motorların hız kontrolü L298N sürücü kartıyla yapılacaktır. 

L298N’in yüksek sıcaklık ve kısa devre koruması vardır. Kart üzerinde dahili soğutucusu 

bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız iki ayrı motoru kontrol edebilmektedir ve kanal başına 2 

amper akım verebilmektedir. 

 

Şekil 28.Motor sürücü sensör bağlantısı 

LIDAR 

LIDAR sensörü lazer ışınlarını kullanarak nesneler ile ölçüm aleti arasında mesafeyi ölçebilen 

bir uzaktan algılama teknolojisidir. LIDAR kullanmamızın temel sebebi ise yayılan ışığın 
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sensöre ne kadar zamanda geri döndüğünü belirleyerek konumlandırma yapmasıdır. Otonom 

araç için “SLAMTEC RPLIDAR A1” modeli kullanılacaktır. Bu sensör, saniyede maksimum 

8000 adet örnek alabilme özelliğine sahiptir. Ek olarak, 12 metre menzil ile 360 derece 2D “çok 

yönlü lazer menzil taraması yapmaktadır ve bir ana hat haritası oluşturmaktadır. LIDAR’ın 

Raspberry Pi’a USB üzerinden bağlantısı sağlanacaktır. 

 

Şekil 29. SLAMTEC RPLIDAR A1 

QRCODE Tarayıcı 

QRCODE teknolojisi yol teyidi için kullanılacaktır. Kamera olarak ESP32-Cam kullanılacaktır. 

ESP32-CAM modülü sahip olduğu bluetooth ve wifi iletişim haberleşme olanakları sayesinde 

kameradan alınan görüntüleri kablosuz olarak aktarabilme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede 

yükleme/boşaltma istasyonları tespit edilebilecektir. Ayrıca Arduino IDE üzerinden 

kodlanabilmektedir.   

 

Şekil 30. QRCODE Tarayıcı 
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Çizgi İzleme Sensörü 

Çizgi izleme sensörü olarak Makeblock kullanılacaktır. Üzerine 2 adet kızılötesi verici modül 

bulunmaktadır ve bu modüller yardımı ile yüzeyde çizgi olup olmadığını algılamaktadır. Tüm 

sensörlerin hassasiyet ve mesafe ayarı yapılabilmektedir. 1-2 cm uzaklıkta çalışabilmektedir. 

 

Şekil 31. Çizgi izleme sensörü  

Akü 

Otonom araçtaki enerji solar jel akü ile sağlanacaktır. Solar jel akülerin dış kaplaması darbelere 

ve sızdırmaya karşı oldukça dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiştir. Çalışma sıcaklık 

aralığı şarj esnasında 0 ile 40ºC’dir. Deşarj esnasında ise -20 ile 50 ºC arasında değişiklik 

göstermektedir. Deşarj oranı diğer akülere kıyasla oldukça düşüktür. Tampon şarjda ya da çoklu 

döngü şarjda çalışmaya uygundur. Fiyat performans bazında proje için en uygun seçeneklerden 

biridir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, 12V 20AH solar jel akü kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Şekil 32. Solar jel akü 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Otonom araçta kullanılacak algoritmaları oluşturmaya başlamadan önce aracın yerine getirecek 

olduğu görevlerde hangi metotların kullanılacağı, bu tasarım ve test sürecinde nasıl bir yol 

haritasının izleneceği kararlaştırılmıştır. Yapılan seçimlere göre ilgili algoritma akış 

diyagramları oluşturulmuştur. Tasarım oluştururken göz önünde bulundurulan başlıca etmenler; 

aracın hareket kabiliyeti/mobilitesinin iyi olması, haritalandırma süresi ve haritalandırmada 

sürecindeki hata payının minimumda tutulması, navigasyon tarafında istenilen hedef noktaya 

giden rotayı hızlı ve minimum hatayla oluşturulabilmesi, grafik arayüzde kullanılacak 
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haberleşme protokolleri ve bütün bu bahsi geçen fonksiyonların senkron bir biçimde yerine 

getirilmesidir. 

     

 

 Şekil 33.Çizgi takip algoritması  

4.3.2.2. Çizgi Takip Algoritması 

Yukarıda verilen şemada otonom aracın için geliştirilen çizgi takip algoritmasının akış şeması 

ve kullanılacak çizgi takip sensörlerinin birbirleri ile olan etkileşimleri aşamalı olarak 

belirtilmektedir. Aracın orta-ön kısmında kullanılacak olan sensör ile asıl çizgi takibi 

gerçekleştirilecektir. Aracın çizgiden sapması veya parkurdaki çizginin yön değiştirmesi 

durumunda ise sağ/sol çizgi takip sensörleri devreye girecek ve bu sensörlerden yapılacaktır. 

Okumalara göre sağ/sol motorların çalışması sayesinde araç rotasyonunu değiştirilecektir.    

4.3.2.3. GUI ve Otonom Araç Haberleşme Algoritması             

Otonom araç ile ana bilgisayar arasındaki iletişim kablosuz olarak 2 adet NRF24L01 alıcı-verici 

modülü ile yapılacaktır. Modüllerden bir tanesi Arduino Nano aracılığı ile bilgisayara 

bağlanacak, diğer modül ise Raspberry Pi’a bağlanacaktır. Kablosuz haberleşme ile araçtan ana 

bilgisayara gönderilecek veriler haritalandırma bilgisi, parkur alanı, yükün ağırlığı, aracın 

güncel konumu, hızı ve akü durumu olacaktır. Haritalandırma, gelen bilgileri 2 boyutlu matris 

olarak alacaktır ve seri haberleşme protokolü ile ana bilgisayara aktarılacaktır. 2 boyutlu matris, 

tek bir fotoğrafı temsil etmektedir. Kısa süreli arka arkaya alınan kareler kullanıcı arayüzünde 

gösterilecektir, bu sayede güncel olarak konum takibi ve haritalandırma süreci izlenebilecektir. 

Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI), Python ortamında PyQt5 kullanılarak oluşturulacaktır. Seri 

haberleşme ile alınan tüm bilgiler Python üzerinde yazılan algoritmalar ile kullanıcı arayüzünde 

gösterilecektir.  

Senaryo seçimleri aynı şekilde grafiksel kullanıcı arayüzü aracılığı ile yapılacaktır. İstenilen 

senaryo kullanıcı arayüzünden seçildikten sonra Python ortamından Ardunio’ya, Arduino’dan 

NRF24L01 modülü ile de otonom araca, oradan da Raspberry Pi’a aktarılarak kablosuz bir 
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şekilde veri aktarımı yapılacaktır. Acil durumlar için kullanıcı arayüzüne ‘Acil Durdur’ butonu 

eklenecektir. Bu sayede aracın çalışması anlık olarak durdurulabilecektir. Çalışma anında 

aracın durdurulmasını sağlamak için algoritmaya kesme (interrupt) eklenecektir. Bu sayede 

algoritmada oluşacak gecikmenin önüne geçilecektir. 

Otonom araçta kullanılacak olan GUI’nin ROS ile olan entegrasyonu için öncelikle çalışma 

ortamının kaynak klasöründe bir paket oluşturulacaktır. Paket içerisinde gerekli düzenlemeler 

yapıldıktan sonra oluşturulan paket derlenecektir ve Qt Designer ile tasarıma başlanılacaktır. 

Arayüz tasarımının tamamlanmasının ardından dosya .ui uzantısı ile kaydedilip gerekli 

komutlarla dosya Python koduna dönüştürülecektir. Python dosyasına düğüm ile alakalı kodlar 

ve kütüphaneler eklenecek, son olarak da düğüm çalıştırılabilir hale getirilecektir.  

 
Şekil 34. Ana Bilgisayar ve Raspberry Pi iletişimini gösteren blok diyagram 

 

Şekil 35.Haritalandırma algoritması 
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4.3.2.4 Haritalandırma Algoritması 

2 boyutlu, lazer temelli eş zamanlı konum tespiti ve haritalandırma (SLAM) için kullanılacak 

paket gmapping olarak belirlenmiştrir. Seçilme sebebi hem navigasyon algoritması ile uyumlu 

olması, hem de gmapping paketinin muadili olan algoritmalara göre LIDAR sensörlerde daha 

iyi performans göstermesidir. Test süreçlerinde kullanılan navigation_stack, hem otonom 

aracın konumlandırma bilgisinin güncel tutulmasını hem de gmapping ile ortamın 

haritalandırılmasını sağlayan bir pakettir.  

 

Şekil 36. Engel tespit algoritması 
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4.3.2.5 Engel Tespit Algoritması 

Şekil 36’te otonom aracın ultrasonik sensöründen gelen mesafe verisini alarak, rotasyon ve 

hareketini belirlemesi şematize edilmiştir.  Araç, ultrasonik mesafe sensöründen gelecek olan 

veriye göre duracak veya rotasına devam edecektir. Mesafenin 20 cm’den az olması durumunda 

araç duracaktır ve bir uyarı sinyali verecektir. Verilen uyarı sinyalinden sonra oluşturulan sayaç 

sayıma başlayacaktır. Sayaçtaki sürenin 10 saniyeden az olması durumunda otonom araç 

ilerlemeye devam edecektir ve mesafe sensöründen gelen verileri alacaktır. Sayaçtaki sürenin 

10 saniyeyi geçmesi durumunda araç 180 derece dönecektir. Bu dönüş sırasında araç, çizgi 

izleme sensörü ile herhangi bir çizgi tespit ederse tespit edilen alternatif yoldan ilerleyecektir. 

Eğer araç ilk 180 derecelik dönüşte bir çizgi tespitinde bulunamaz ise kaldığı yerden bir kez 

daha 180 derecelik dönüş gerçekleştirecektir ve toplamda 360 derecelik bir dönüş yapmış 

olacaktır. Ultrasonik mesafe sensörü ile ölçülen mesafe 20 santimetreden fazla ise araç 

ilerlemeye ve mesafe sensöründen veri almaya devam edecektir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

4.3.3.1.Algoritma Sistemleri Tercihleri  

Tasarlanacak olan otonom aracın hareketi için gerekli algoritmalar ROS üzerinden, Python 

programlama dili ile geliştirilecektir. Otonom araç için işletim sistemi olarak ROS 

kullanılmasının en temel nedeni robotik alanında açık ara en fazla tercih edilen sistemin ROS 

olmasından kaynaklıdır. Otonom aracın farklı mekanizmaları farklı düğümlerle (node) kontrol 

edildiğinden ötürü, ROS hata ayıklama (debugging) sürecinde kullanıcıya büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. ROS üzerinde geliştirecek algoritmalarda Python’ın tercih edilme nedeni ise 

ekip üyelerinin Python yazılım dilinde, diğer seçenek olan C++ yazılım dilinden daha tecrübeli 

olmasıdır. Bu nedenden ötürü Python’ın ekip için en doğru seçenek olduğuna karar verilmiştir. 

Bu algoritmaları geliştirip testlerini gerçekleştirirken kullanılan simülasyon ortamları Gazebo 

ve RViz olmuştur. Simülasyonlarda kullandığımız araç modeli ROS’un turtlebot3 paketinde 

yer alan TurtleBot3 WafflePi’dir. Gazebo aracın hareket ve manevra takibi, RViz ise 

sensörlerden gelen verileri gözlemlemek için kullanılmıştır.   

4.3.3.2.Algoritmalar  

Tek Düzlemde Hareket 

Navigasyon tarafında kullanılacak algoritmaları geliştirmeye otonom aracın en temel 

fonksiyonu olan hareket ile başlanılmıştır. Öncelikle tek bir düzlemde hareket ele alınmıştır. 

Bu uygulamada amaç, aracın ilgili script üzerinden gönderilen mesafeyi kat etmesini 

sağlamaktır. Oldukça temel ve basit bir uygulama olduğu için bu uygulamada ROS üzerinden 

sadece bir yayıncı (publisher) düğümü (node) oluşturulmuştur. Otonom aracın hızı ise cmd_vel 

konusu (topic) üzerinden yayınlanmaktadır çünkü hız ile alakalı mesajlar cmd_vel konusu ile 

yayınlanmalıdır. Burada yayınlanan mesajın tipi (message type) ise Twist idi. Twist, hızın 

doğrusal (linear) ve açısal (angular) parametrelerinden sorumludur, ki bu uygulamada gereken 

parametre geometry_msgs/Vector3 linear altındaki float64x parametresidir. float64x, otonom 

aracın doğrusal düzlemdeki hızına tekabül etmektedir. Sonrasında ise Hız = Kat edilen mesafe 
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/ Zaman formülünden yola çıkarak oluşturulan bir döngü (loop) ile otonom aracın simülasyon 

üzerinde, istenilen mesafeyi kat etmesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 37.Simülasyon üzerinde Turtlebot3 

 

Şekil 38.Otonom araç başarılı bir şekilde istenilen mesafeyi katteti. 
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Tek Düzlemde Hareket II 

Bir önceki uygulamadan farklı olarak, aynı hareketi hem yayıncı düğüm hem de abone düğüm 

(subscriber node) aynı script içerisinde kullanarak gerçekleştirilmiştir. Yayıncı düğüm yine hız 

yayınlarken, abone düğüm otonom aracın istenilen noktaya varıp varmadığını konum bilgisine 

(odometry) abone olarak kontrol etmiştir. Ek olarak otonom aracın gitmesi istenilen mesafeyi 

de terminalden girdi (input) olarak eklenmiştir. Bunu bir .msg (mesaj dosyası formatı) 

oluşturarak gerçekleştirmiştir.  

Çembersel Hareket 

Otonom araçta kullanılacak temel hareketlerden bir diğeri çembersel harekettir. Aracın kendi 

ekseninde dönerek rotasyonunu değiştirmesi sıkça kullanılan bir yöntem ama bir yandan 

doğrusal hareket yaparken bir yandan da açısal hızını değiştirip rotasyon değiştirme de zaman 

zaman kullanabilecek bir başka yöntemdir. Bu uygulamayı geliştirirken izlenilen temel adımlar 

ise şu şekildedir: 

• Service – Client modeli (Servis-İstemci) kullanılmıştır. 

• İstemci izlenilecek olan çemberin yarıçapına ilişkin bir istek (request) göndermiştir. 

• Servis düğümü aracın hareketini sağlamıştır, herhangi bir dönüt (response) 

döndürülmemiştir. 

Devriye Gezme 

Otonom araçta kullanabileceği düşünülen bir diğer temel hareket fonksiyonu devriye gezmedir. 

Bu harekette araç önce istenilen noktaya ulaşmıştır, ardından başlangıç noktasına geri 

dönmüştür. Devriye hareketinin kaç kez tekrarlandığı ise bir parametre dosyası kullanılarak 

belirtilmiştir. 

Kameradan Gelen Verileri Görüntüleme 

Bütçeden dolayı projenin başında, haritalandırma işlemi için kamera mı yoksa lazer sensörü mü 

kullanacak henüz kararlaştırılmadığı için her iki sensör üzerinde de çalışmaya karar verilmiştir. 

Kamera ile hem OpenCV kütüphanesini kullanarak görüntü işleme, hem de haritalandırma 

işlemleri üzerinde çalışılmıştırı. Bu işlemleri öğrenme sürecinde kullanılan kamera ise Kinect 

360 kamerasıdır. 

Kameradan gelen verileri görüntülemek için ROS üzerinde Image konusu altındaki 

sensor_msgs mesaj tipi kullanılmıştır. Gelen verileri istediğimiz formatta görüntüleyebilmek 

için de cv_bridge köprüsü kullanılmıştır. 

Lazer Sensörden Gelen Verileri Görüntüleme 

Lazer sensörden gelen verileri görüntülemek için öncelikle Gazebo üzerinden deney için gerekli 

ortam oluşturuldmuştur. Otonom aracın önüne çeşitli nesneler eklenmiştir ve LaserScan 

konusuna abone olarak bu nesnelerin bir engel olduğunu RViz üzerinden görüntülenmiştir. 
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Şekil 39.Gazebo’da yerleştirilen obje ve otonom aracın lazer sensörüyle etrafını 360 derece 

taraması 

 

Şekil 40. RViz üzerinde görüntülenebilen lazer sensöründen gelen veriler. Bitişik kırmızı 

noktalar Gazebo’da yerleştirilen objenin ön yüzünü temsil etmektedir.  
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OpenCV ile Görüntü İşleme Uygulamaları 

Otonom aracın daha gelişmiş bir hale getirmek için görev alacağı farklı ortamlarda veya 

parkurlarda karşılaşabileceği engeller için birtakım nesne tanıma/nesne filtreleme uygulamaları 

ile de çalışılmıştır. Bu uygulamalarda çoğunlukla OpenCV altında yer alan hazır kütüphaneler 

ile çalışılmıştır.  

Üzerinde çalışılan uygulamalar şu şekilde listelenmektedir: 

• Görüntü işleme ve görüntüleme 

•  Kameradan gelen verileri ROS üzerinde görüntüleme 

•  Renk uzaylarında dönüşümler (BGR, GRAY, HSV) 

• Görüntüler ile toplama, ağırlıklı toplama ve çıkarma 

• Maskeleme ve bitwise operasyonları 

• Görüntülerin geometrik dönüşümlerinin alınması 

• Görüntü filtreleme 

• Görüntülerin morfolojik dönüşümlerini alınması 

• Kenar ve köşelerin saptanması 

 

Şekil 41. Gazebo üzerinde TurtleBot3 WafflePi ile görüntülenen trafik hunisinin görüntüden 

maskeleme yöntemiyle ayrılması 

 

Şekil 42. Kamera ile yapılabilecek şerit takip gibi işlemlerin kolaylaştırılması için kullanılan 

perspektif dönüşüm 
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Şekil 43. Objeleri filtreleme işlemi (threshold) ile görüntüden ayırma 

 

Şekil 44. CannyEdge [12] kütüphanesi ile görüntülenen objenin kenarlarını algılama 

 Lazer Sensör ile SLAM Uygulamaları 

Otonom aracın en önemli fonksiyonlarından olan haritalandırma ve lokalizasyon (konum 

tespiti) için farklı paketler ile denemeler gerçekleştirilmiştir. En az gürültü (noise) ve hatayla, 

en iyi sonucu verebilen uygulamayı/paketi bulmak ve bu uygulama/paket üzerinde 

düzenlemeler yaparak alınan hataları minimuma indirgemek asıl hedeftir. İşin simülasyon 

tarafında kullanılabilecek en iyi paketin navigation_package [13] olduğuna karar verilmiştir ve 

ilgili paket ile testlere başlanmıştır. 

RViz Üzerinden Hedef Nokta Atama 

Gazebo’da oluşturulan ortamın lazer sensörü ile haritasını çıkardıktan sonra otonom aracın 

seçilen hedef noktaya otonom bir şekilde gidilmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 45. Gazebo ve lazer sensör sonuçlarının karşılaştırılması 

Sol tarafta Gazebo’da oluşturulan ortam görüntülenmektedir. Sağda ise aynı ortamın lazer 

sensörü ile çıkarılmış haritasını gösterilmektedir. Otonom aracın etrafında yer alan küçük, yeşil 

oklar aracın oluşturulan dünyadaki konumunu (pose) temsil etmektedir. Bu durumda aracın 

konum bilgisinin oldukça hatalı olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 46. Lazer sensör sonucunun incelenmesi 

Konum bilgisiyle olan hatayı düzeltebilmek için de otonom aracı kendi ekseni etrafında 360 

derecelik bir rotasyon yaptırmak yeterli olmuştur. 
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Şekil 47.Düzeltme sonra Gazebo sonucu ile lazer sensör sonucu karşılaştırması 

Artık konum bilgisi de doğru bir şekilde alınabildiği için araca hedef nokta atamasını 

yapılmıştır. Bu işlem, RViz üzerindeki 2D Nav Goal ile yapılmıştır. Otonom araç kendine 

verilen hedef noktaya, yolundaki engelleri de göz önünde bulundurarak, bir yol çizilmiştir. 

Düğüm Üzerinden Hedef Nokta Atama 

Navigation_package’i kullanarak yapılan bir sonraki uygulama aynı hedef noktanın bu sefer bir 

Python scripti ile, bir düğüm üzerinden göndermek olmuştur. Bu uygulamada move_base 

paketinden yararlanmak için Service-Client yapısı kullanılmıştır. 

Kinect Kamera ile SLAM Uygulamaları 

Yapılan testlerin daha doğru ve güvenilir olacağını düşündüğümüz için Kinect ile de SLAM ile 

alakalı birtakım testler gerçekleştirilmiştir.  

Öncelikle Kinect ile kullanılabilecek haritalandırma metotlar listelenmiştir: 

a) Gmapping Paketi ile 2 Boyutlu SLAM 

• Kinect kamera RGB+D bilgisini sağlamaktadır (Renklendirilmiş görüntü + derinlik). 

• Gmapping [14] paketi, Kinect üzerinde yer alan lazer sensörünü kullanarak bir grid 

haritası çıkarmaktadır ve otonom aracın konum bilgisini sürekli güncel tutmaktadır. 

• Depthimage_to_laserscan [15] paketinden de yararlanılmaktadır. Bu paket de Kinect’de 

yer alan derinlik kamerası ile 2 boyutlu bir tarama gerçekleştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

b) Rtabmap (Real-Time Appearance-Based Mapping) Paketi ile 3 Boyutlu SLAM 

• Kinect kamera RGB+D bilgisini sağlamaktadır (Renklendirilmiş görüntü + derinlik). 

• Rtabmap [16] paketi ortamın 3 boyutlu haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır. Daha 

sonra oluşturulan bu ortam 2 boyutlu bir grid haritaya da çevrilebilmektedir. 
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Kinect kameranın ROS ile uyumlu, Linux tarafında yer alan bazı sürücülerinin sürümden 

kalkmasından dolayı gmapping paketi ile testler gerçekleştirilememiştir. Güncel örnekler de 

rtabmap ile yapıldığından dolayı testlerde rtabmap paketi kullanılmasına karar verilmiştir. 

Öncelikle Kinect kamera için gerekli olan ilgili sürücüler indirilmiştir. Daha sonra Kinect 

kameradan gelen görüntüyü ROS üzerinde de gözlemleyebilmek için freenect paketinden 

yararlanılmıştır.  

Rtabmap ile oluşturulan 3 boyutlu haritalar şu şekildedir: 

 

 

Şekil 48.Kinect kamera sonuçları 

Kinect kamera kullanarak belirlenen bir kafeterya alanı haritalandırılmıştır. Bu süreçte 

kameranın konum bilgisi de güncel bir şekilde gözlemlenmiştir. Daha sonra yukarıda da 

bahsedilen engel algılama paketi olan depthimage_to_laserscan paketini kullanarak kameranın 

görüntülediği engelleri aynı bir lazer sensörü gibi engel olarak görüntülenmiştir. 
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Şekil 49.RViz sonuçları  

Soldaki kamera görüntüsünde yer alan dolabın sınırlarını RViz üzerinde görüntülenebilmiştir. 

Son olarak bulunulan ortamın 3 boyutlu haritası çıkarılmıştır. Daha sonra bu çıkarılan haritayı 

yine ROS üzerinde oluşturulan bir launch dosyası yardımıyla 2 boyutlu haritaya 

dönüştürülmüştür. 

 

Şekil 50.Elde edilen 2 boyutlu harita sonucu 

Oluşturulan 2 boyutlu haritadaki siyah noktalar engelleri, beyaz yerler ise boş alanları temsil 

etmektedir. 
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4.4.Dış Arayüzler 

Raspberry Pi’ya bağlı LIDAR sensöründen alınan veriler (otonom aracın hızı, akü durumu, 

güncel konumu ve kaldırılan yükün ağırlığı) NRF24L01 kullanılarak kablosuz haberleşme ile 

kontrol masasındaki ana bilgisayara aktarılacaktır. LIDAR sensörü haritalandırmayı yapmaya 

başladığından itibaren saniyede 1 kare görüntü (2 boyutlu matris) ana bilgisayara gönderecektir. 

Ana bilgisayara bağlı olan NRF24L01, Arduino mega ile seri haberleşme yaparak gelen veriyi 

alacaktır. Gönderilen verilerin okunması için oluşturulacak olan algoritma, Arduino Nano 

üzerinde bulunan ATmega328 mikrodenetleyicisi kullanılarak Arduino IDE platformunda 

kodlanacaktır. Verilerin alınmasından sonra elde edilen görüntüler seri haberleşme ile kontrol 

panelinde gösterilmek üzere aktarılacaktır. Kontrol paneli Python kodlama dilinde 

oluşturulacaktır. Kontrol panelinin tasarımı QtDesigner programı ile yapılacaktır. QtDesigner 

üzerinde yapılan tasarım PyQt5 kullanılarak algoritmaya dönüştürülecektir (Şekil 50).  

 

Şekil 51.QtDesigner ile tasarlanan örnek kontrol paneli 

Grafiksel kullanıcı arayüzü üzerinde harita, otonom aracın akü yüzdesi ve hızı, sıcaklık, toplam 

görev süresi, kaldırılan yükün ağırlığı ve parkur alanı gibi veriler bulunacaktır. Otonom aracın 

bulunduğu konum, engeller ve yük indirme/bindirme alanları harita üzerinde işaretlenerek 

kullanıcıya gösterilecektir. 
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5. GÜVENLİK  

 

Şekil 52.Güvenlik çeşitleri/yöntemleri 

5.1. Aktif Güvenlik Sistemleri 

Aktif güvenlik sistemleri, dışarıdan kullanıcı müdahalesi olmadan, sistem içindeki 

kendiliğinden oluşan durumlarda sistemin kendisinin devreye soktuğu güvenlik önlemleridir. 
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5.1.1. Ultrasonik Mesafe Sensörü 

Ultrasonik sensörler ses dalgalarını kullanarak mesafeyi ölçen bir sensör türüdür. Otonom 

araçta Hc-Sr04 ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. 40 Khz frekansında bir ses dalgası 

sensör tarafından üretilmekedir ve bu ses dalgası bir cisme çarpıp geri döndüğünde ECHO pini 

aktif hale gelmektedir. TRIG pinine verilen sinyalden sonra ECHO pininin aktif olduğu zaman 

kadarki süreyi ölçerek aradaki mesafeyi hesaplanabilmektedir. Araç hareket halindeyken çeşitli 

noktalardaki bilinmeyen engelleri tespit edebilmesi gerekmektedir. Bu sırada aracın hızı 

yavaşlatılması veya tamamen durdurulması hedeflenmektedir. Aracın engeli tespit ettikten 

sonra engelin boyutu tanımlayıp kendine en uygun rotayı çıkararak, engelin etrafından 

belirlenen konuma gidebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yükleme sırasında yükün merkezinden 

alarak yük dengesi sağlaması gerektiği için aracın farklı noktalarında ultrasonik mesafe sensörü 

konumlandırılması gerekmektedir.  

5.1.2. Sıcaklık Sensörü 

Araç yapımında kullanılan elektronik parçaların belirli bir sıcaklığın altında tutulması önem arz 

etmektedir. Bu sıcaklığın üstünde ilgili sensör veya sensörler aşırı sıcaktan kaynaklı olarak 

yanarak zarar görmektedir ve özelliğini kaybetmektedir. Ayrıca, bu durum aracın alev almasına 

ve çevreye zarar vermesine sebep olabilmektedir. Isınmanın oluşabileceği yerlere sıcaklıkla 

direnci değişen sıcaklık sensörleri yerleştirerek, sıcaklığın belirlenen seviye (±5%) 

yaklaştığında kullanıcıya ve çevreye uyarı sinyalleri verilecektir. 

5.1.3. Ağırlık Sensörü  

Aracın üzerindeki yük kaldırma mekanizmasının kaldırması 100 kg ile sınırlandırılmıştır. Bu 

değer araç yapımında kullanılan malzemeler ve seçilen motorlar için güvenlik kat sayısı ile 

birlikte üst sınırdır. Kaldırılmaya çalışılan yük değeri bu yük miktarını aşması durumunda, araç 

yükü kaldıramayacaktır ve yükün belirlenen üst sınırın üzerinde olduğuna dair uyarı sinyalleri 

verecektir. 

5.2.Pasif Güvenlik Önlemleri 

Bu önlemler, dışarıdan kullanıcı müdahalesi ile yapılan güvenlik önlemleridir.  

5.2.1. Acil Durum Butonu 

Sistemde beklenmedik oluşan hatalar sonucunda aracın kontrolünü kaybederek fiziksel 

hasarlara yol açmasını engellemek amacıyla bir büyük kırmızı buton, kolayca ulaşılacak bilecek 

bir noktaya konumlandırılacaktır. Bu buton sistemin tüm elektriğini keserek aracın mevcut 

durumda hali hazırda devam eden aktivitelerini yapmasına izin vermeyecektir. 

5.2.2. Uyarı Işıkları 

Araç hareket durumundayken, çevresine çalıştığına dair uyarı sağlamak için aracın farklı 

yerlerine, aracın her tarafından görülebilecek şeklinde konumlandırılacaktır. Konumlandırılan 

bu ışıklar RGB’lerden oluşturularak, farklı durumlar için farklı renkte ışık açığa çıkarması 

sağlanacaktır.  

 *Kırmızı= “Durdu.” 
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 *Sarı= “Sistemsel Arıza” 

 *Yeşil= “Hareket halinde” 

 *Mavi= “Yükleme yapılıyor.” 

5.2.3. Buzzer 

Buzzer araç hareket halindeyken veya yükleme sırasında çevresindeki kullanıcılara haber 

vermesi için aracın uygun yerlerine konumlandırılacaktır. Bu sayede çevresine 2 farklı şekilde 

uyarı sinyalleri göndermesi sağlanacaktır. 

5.2.4. Pil Seviye Ölçer 

Aküden ve pillerden çekilen akımları ölçerek, buradan belirlenen seviyenin üstünde bir akım 

çekilmesi yani yüksek akım çekilmesi durumunda çevreye uyarı verecektir. 

5.2.5. Yangın Kontrol Sistemi 

Otonom araç hareketi sırasında ortaya çıkan aşırı ısınma ve elektriksel sorunlar sonucunda olası 

bir yangın durumunun önüne geçmek için MAX-471 voltaj ve akım sensörü ile LM35 sıcaklık 

sensörü kullanılacaktır. Akım sensörü ve sıcaklık sensörünün elektronik devredeki uygun yerler 

ile bağlantısı yapılacaktır. Normal değerler dışında bir değer alınması durumunda bu 

sensörlerden gelen bilgiler kullanıcıya ulaştırılacaktır, ardından akü ve sistem arasındaki iletim 

mosfet tarafından kesilecektir.  

5.3.Alınacak Ek Önlemler 

● Kısa devre durumlarına karşı tüm elektronik aletler sabitlenecek kabloların açık yerleri 

elektrik bandı ve makaron ile kaplanacaktır.  

● Herhangi bir çarpma durumuna karşı otonom aracın dış köşe hatlarında keskinlik 

bulunmayacaktır. Bu köşeler radüslü olarak tasarlanacaktır. 

● Yüksek akım çekme durumlarına karşı elektronik ekipmanlar için yüksek Watt değerine 

sahip elektronik ekipmanlar seçilecektir. 

● Elektronik parçaları yüksek akımdan korumak için uygun sigortalar ile montajları 

sağlanacaktır. 

● Elektrik akımının sistem arızası sonucu geri gönderilmesi sonucu bozulabilecek 

elektronik parçalara uygun diyotlar bağlanarak korunacaktır. 

 

 

6. TEST  

ROSBOT’da haritalandırma, lokalizasyon ve navigasyon için kullanılması planlanan ilk sensör 

Kinect 360 kameradır. 25.05.2022 tarihinde ekibimize sağlanan sponsor desteği ile bu işlemler 

için LIDAR sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. Her ne kadar simülasyon ortamında lazer 

sensörü ile testler gerçekleştirilmiş olsa dahi ekibimizin bu testleri gerçek bir LIDAR sensörü 

ile deneme fırsatı olmadığı için yapılacak olan deneylerde ne tür hatalarla karşılaşılacak 

bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı otonom aracın SLAM tarafında şu ana kadar yapılan 

testler Kinect kamera ile gerçekleştirilmiştir. 
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6.1.Kinect Kamera ile Gerçek Bir Ortamın Haritalandırılması 

Bu senaryoda simülasyon üzerinde oluşturulan sanal bir ortamın aksine gerçek ortamlarla 

çalışılmıştır. Haritalandırma işlemi için kullanılan sensör Kinect kameradır. Haritalandırma 

algoritması olarak ise derinlik ölçen RGBD kameralarda sıkça kullanılan bir paket olan 

rtabmapping kullanılmıştır. 

 

Şekil 53.Kinect sonuçları 

Çıkarılan haritalarda Kinect’in zayıf mobilitesinden ötürü gürültüler bulunabilmektedir. 

Gerçekleştirilen testler sonucunda birtakım hatalarla karşılaşılmıştır.  

Karşılaşılan hatalar ve bu hatalardan yola çıkarak varılan sonuçlar şu şekildedir: 

● Kamera eğer belirli bir hızın üzerinde hareket ettirilince, kameranın konum bilgisi 

(odometry) kaybolmaktadır. 

● Bu hatadan yola çıkılarak, aynı şekilde otonom aracın da haritalandırma esnasında 

yüksek bir hızla yol alması durumunda yine konum bilgisinin kaybının söz konusu 

olacağı söylenebilmektedir.  

● Bu hata ile karşılaşmamak için aracın haritalandırma süresince belirli bir hızda hareket 

etmesi ve çok yüksek hızlarda dönmemesi gerekmektedir. 
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6.2.Motorlar ve Tekerlekler ile Zeminde Hareket Testleri 

DC motorlar ve tekerleklerin uyumlu çalışıp çalışmadığını ölçebilmek için motorlar birtakım 

testlere tabi tutulmuştur. Bu testler Arduino IDE üzerinde ekibimiz tarafından yazılan kodlarla 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda motor mili ile tekerlek arasında bir sönümleyici 

olmadığı için tekerlekteki en küçük titreşim direkt olarak motora aktarılması sonucu istenilen 

verim elde edilememiştir ve tekerleğin hareketi sırasında istenmeyen hareketler gözlenmiştir. 

Buna bağlı olarak araya bir kaplin konularak bağlantının sağlamlaştırılması uygun görülmüştür. 

Buradaki kaplin sönümleyici görevi görüp tekerlekte oluşan gerilmeleri motora iletmemektir. 

6.3.Dayanıklılık Testi 

Araç üretimi tamamlandıktan sonra araca farklı ağırlıklarda yükler yüklenerek aracın dayanımı 

kontrol edilecektir. Bu yükler en küçük yük değeri ile başlayarak araç için belirlediğimiz üst 

yük değerine kadar sırayla gerçekleşecektir. Bunu yanı sıra köşebentlerden oluşan kaldırma 

sistemimizi hidrolik pres ile bir teste tabi tutularak köşebentlerde oluşacak burkulma test 

edilecektir. 

6.4.QRCODE Tarayıcı Testi 

Oluşturulacak olan test parkurunda çeşitli yerlere farklı QRCODElar koyulup aracın bu 

etiketleri tanımlayarak otonom bir şekilde ne yapması gerektiğini belirlemesi test edilecektir. 

6.5.Sıcaklık Testi 

Aracın hareketi sırasında en çok zorlanacak olduğu senaryo göz önünde bulundurularak ve 

gerekli aktif ve pasif yangın önlemleri alınarak, çevre şartlarına uygun bir alanda araç aşırı 

ısınmaya zorlanacaktır. Zorlanma sırasında ulaşılabilecek en yüksek sıcaklık değeri uzaktan 

kaydedilerek kullanılan ekipmanların datasheet’leriden kontrol edilerek gerekli değişiklikler 

yapılarak tekrar aynı teste tabi tutulacaktır. 

 

7. TECRÜBE 

Yapılan ön test aşamalarında karşılaşılan sorunlara karşı geliştirilen çözümler aşağıdaki 

gibidir: 

● Araç tekerlerinin direkt olarak motora takılması sonucunda tekerde oluşan lineer 

olmayan hareketin yani titreşimli hareketi aracın dengesinin bozulmasına ve mil 

tekerlek bağlantısının kırılmasına yol açmasını engellemek için araya bir sönümleyici 

görevi göre kaplin eklenmiştir. 

● Aracın hareketi sırasında yapılacak olan haritalandırma için önce kinect kamera ile 

testler yapılmıştır. Bu testler kameranın sabit bir şekilde sadece tek yönde giderken elde 

edilen veriler tatmin edici düzeyde olsada istenilen genişlikte elde edilememiştir. İlk 

çözüm olarak kameranın bir servo motor yardımıyla hareket ettirilmesi düşünülmüştür 

ama bu çözüm kamera hareketinin çok düşük hızda yapılması gerektiği için yeterli 

olmamıştır. Bu sebepten dolayı haritalandırma işleminin LIDAR kullanılarak yapılması 

uygun görülmüştür. 

● Aracın ROS kısmında kullanılması planlanan Raspberry Pi 3B+ denetleyicisi yapılan 

yazılım test döneminde yaşanan programsal problem nedeniyle vazgeçilmiştir. 
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Alternatif olarak Raspberry Pi 4 8GB mikrodenetleyicisi kullanılması uygun 

görülmüştür. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

Zaman Planlaması 

Tablo 5.Zaman Planlaması 

İŞ PAKETİ 

PROJE 

BAŞARISINA 

KATKISI 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ZAMAN ARALIĞI 
GÜN 

Literatür Taramalarının 

Gerçekleştirilmesi 
5 % 17.02.2022-14.03.2022 25 

Proje Takviminin 

Oluşturulması 
2 % 15.03.2022-19.03.2022 14 

Ön Mekanik Çizimlerin 

Gerçekleştirilmesi 
2 % 20.03.2022-26.03.2022 6 

Ön Raporun Hazırlanması 2 % 19.02.2022-16.03.2022 25 

Statik Analizlerin ve 

Hesaplamaların 

Gerçekleştirilmesi 

8 % 17.03.2022-30.03.2022 13 

Detay Mekanik Tasarımın 

Yapılması 
7 % 31.03.2022-30.04.2022 30 

Donanım Gereksinimlerinin 

Belirlenmesi 
4 % 14.03.2022-02.04.2022 18 

Elektronik Simülasyon 10 % 20.02.2022-20.04.2022 60 

Elektronik Dizayn 5 % 28.02.2022-10.04.2022 53 

Yazılım Algoritmasının 

Oluşturulması 
10 % 11.04.2022-28.04.2022 17 

Proje Maliyetinin 

Oluşturulması 
3 % 29.04.2022-02.05.2022 4 

Proje Detay Raporu 4 % 03.04.2022-02.05.2022 29 

Malzemelerin Temin 

Edilmesi 
5 % 09.04.2022-06.07.2022 87 

Montajın Gerçekleştirilmesi 6 % 09.05.2022-28.07.2022 79 

Robotik Kodlama 7 % 10.05.2022-19.07.2022 69 
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Test Parkurunun 

Hazırlanması 
3 % 26.06.2022-06.07.2022 11 

Test Sürüşlerinin 

Gerçekleştirilmesi 
4 % 07.07.2022-19.07.2022 12 

Gerekli Yazılımsal ve 

Donanımsal Düzeltmelerin 

Yapılması 

6 % 13.07.2022-26.07.2022 13 

Yarışma Öncesi Son 

Testlerin Yapılması 
6 % 19.07.2022-05.08.2022 17 

Sunum Hazırlanması 1 % 05.08.2022-07.08.2022 2 

 

8.1.Bütçe Planlaması 

Tablo 6.Bütçe Planlaması  

MALZEME ADET BİRİM FİYAT 

(₺) 

MALİYET (₺) 

Redüktörlü Enkoder Motor 4 1.386,00 5.544 

Motor Sürücü L298N 6 30,65 183,9 

Arduino Mega 2560 R3 1 332 332  

Arduino Nano 1 1 126 

Mekanik Sarf Malzeme 60 2,5 150 

Rulman  26 5,45 141,7 
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Çelik 4140 Mil 12 14,7 176,4 

Kaplin 4 90 360 

Filament (PLA) 3 280,25 840,75 

Tekerlek 4 120 480 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 4 22 88 

Akü 1 667 667 

Raspberry Pi 4 8GB-Model 4B 1 3.810 3.810 

Alıcı Verici Modül 

(NRF24L01) 

2 42 84 

IMU  1 475 475 

LCD Ekran 1 415 415 

Makeblock Çizgi Takip 

Sensörü 

1 212 212 

Makaron 10 1,6 16 

30*30*1.5 Kutu Profil (6 m) 3 194,35 445,12 583.05 

Lineer Aktüatör Motor 2 768 1.536 
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Köşebent 40*40*2 mm (6 m) 2 301,41 708 602,82 

Motor Tekerlek Bağlantı 

Aparatı 

4 118,75 475 

QRCODE Tarayıcı ESP32-

CAM  

1 176,08  176,08 

Ağırlık Sensörü 1 369,51 369,51 

LIDAR 1 2.284,36 2.284,36 

Voltaj Regülatörü       3 28,20 28,20 

Elektronik Sarf Seti (diyot, 

direnç, montaj kablosu, 

potansiyometre, buzzer, 

breadboard, jumper) 

- 387,90 387,90 

Yataklı Rulman 6 23,50 141 

Buton 4 6,25 25 

RGB Led 33 2,28 92,40 

RÖLE (16 Kanal) 3 120,78 362,34 

Termistör 30 5,26 157,8 

RÖLE (4 Kanal) 1  57,00 57 
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RÖLE (2 Kanal) 2 18,88 37,76 

RÖLE (1 Kanal) 6 9,64 57,84 

Peltier 3 86,37 259,11 

FAN 4 20,06 80,24 

GENEL TOPLAM: 21.729,39 ₺ 

 

8.2.Risk Planlaması  

Tablo 7. Risk Planlaması 

RİSKLER 
OLASILIK 

SIRALAMASI 

ETKİ 

SIRALAMASI 

KOMBİNE 

SIRALAMASI 

ÇÖZÜM/ ALINAN 

ÖNLEM 

Ana motorların 

istenilen kapasiteyi 

taşıyamaması 

7 1 8 

Güvenlik katsayısının 

arttırılarak daha güçlü 

motorların seçilmesi 

Kaldırma 

sistemindeki lineer 

motorların istenilen 

yükü 

kaldıramaması 

8 2 10 

Güvenlik katsayısının 

arttırılarak daha güçlü 

motorların seçilmesi 

veya mekanizmanın daha 

uygun bir yapıyla 

değiştirilmesi/ 

geliştirilmesi 

Elimizdeki 

bütçenin yeterli 

olmaması 

1 3 4 

Daha ucuz sensörler ve 

motorların kullanılması 

veya yeni sponsorlar 

bulunması 

QRCODE’un 

okunamaması 
2 7 9 

Enkoderden konum 

belirlenmesi ve mesafe 

sensörü ile engellerin 

tanınması 

Sensörlerden hatalı 

veriler elde 
3 5 8 

Yedeklerinin temin 

edilmesi ve yarışma 
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edilmesi öncesi ayrı ayrı kontrol 

edilmesi  

Sistemdeki 

elektriksel 

donanımların aşırı 

ısınması 

6 6 12 

Yüksek ısıya dayanıklı 

materyal kullanımı ve 

içerideki ısının fan 

sistemi kurularak araç 

dışına aktarılması 

Haberleşme 

protokollerinin 

yavaş çalışması 

veya kopukluk 

yaşanması 

5 9 14 

İkinci bir haberleşme 

protokolü kullanılarak 

verilerin birbiri ile 

kontrol edilmesi 

Motor millerinde 

oluşabilecek 

bükülme sonucu 

çatlama/kırılma 

9 4 13 

Mukavemet değeri daha 

yüksek materyalden 

millerin üretilmesi 

Haritalandırmanın 

yapılamaması 
4 8 12 

Lidar sensöründen gelen 

veriler dışında encoder, 

mesafe sensörü ve IMU 

verileri kullanılarak 

ikinci bir haritalandırma 

yapılması 

 

Tablo 8. Risk Planlaması 

RİSK FAKTÖRÜ RİSKLER NEDENLERİ 

1. TEKNİK 

1.1.Ana motorların istenilen 

kapasiteyi taşıyamaması 

➢ Sistemdeki istenmeyen 

sürtünme kuvvetlerin 

etkisi 

➢ Motor torkların düşük 

olması 

1.2.Kaldırma sistemindeki 

lineer motorların istenilen yükü 

kaldıramaması 

➢ Kaldırılmak istenen 

yükün üst limitten fazla 

olması 
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➢ Motor torkların düşük 

olması 

1.3.Motor millerinde 

oluşabilecek bükülme sonucu 

çatlama/kırılma 
➢ Aşırı yük binmesi 

1.4.QRCODE’un 

okunamaması 

➢ QRCODE’un sensöre 

fazla yakın ya da uzak 

kalması 

1.5.Sensörlerden hatalı veriler 

elde edilmesi 
➢ Sensörlerin çok 

gürültülü çalışması 

1.6.Sistemdeki elektriksel 

donanımların aşırı ısınması 

➢ Bağlantıların hatalı 

yapılması 

➢ Aracın hareket ederken 

aşırı zorlanması 

1.7.Haberleşme protokollerinin 

yavaş çalışması veya kopukluk 

yaşanması 
➢ Bağlantının kopması 

1.8.Haritalandırmanın 

yapılamaması 
➢ Sensör verilerinin 

hatalı okunması  

2. EKONOMİK 
2.1.Elimizdeki bütçenin yeterli 

olmaması 

➢ Dolar kurunun sürekli 

olarak değişmesi 

sonucu malzeme 

fiyatlarının artışı 

 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

● Otonom aracın elektriksel, yazılımsal ve tasarımsal süreç kontrolleri ekip üyelerimiz 

tarafından yapılmıştır. Aracın hızlı ve doğru karar verme mekanizması, özgün tasarımı, 
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engel tanımlama, haritalama, portatif bir tasarıma sahip olması, 30 cm/sn hıza çıkabilme 

kabiliyeti, kontrollü güç tüketimi, dinamik ve yüksek güvenlik önlemleri otonom aracın 

özgün ve yenilikçi yönleridir. 

● Tasarlanacak olan kaldırma sisteminin araç üstündeki köşebente monte edilecek 

hareketli kısmın hareketi için 2 tekerli ortasından alüminyum mil geçen bir aparat 

tasarlanacaktır. 

● Kaldırma sisteminin sabit ve sadece dairesel hareket edecek olan kısmında, 2 taraftan 

destek vermesi için rulmanlı 2 parça tasarlanarak bütün yükün köşebente binmesi 

engellenecektir.  

 

10. YERLİLİK 

 

Günümüzde endüstri 4.0 ile gelişen Türkiye sanayimizde yerlilik ve millilik kavramları daha 

fazla dikkat çekmeye başlamıştır.  Bu alanda Türkiye hızla ve emin adımlarla ilerlemektedir. 

Oluşturduğumuz tasarım için tasarlanan yazılım algoritmaları ve mekanik aksamlar tamamen 

yerlilik ilkesine uygun olup takımımızdaki ekip arkadaşlarımız tarafından tasarlanmıştır. 

Python programlama dili kullanılarak tasarlanan arayüz programı da ekibimiz tarafından 

oluşturulmuştur. Ayrıca aracımız için fabrika iç lojistiği alanındaki ihtiyacı tam olarak 

karşılayacak en özgün ve en kullanışlı tasarım seçilecektir. Aracın üretimi tamamen ülke 

sınırları içerisinde gerçekleşecektir. Projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmemiz durumunda 

fabrika iç lojistiğinde birçok kolaylık sağlayacaktır. Otonom aracın yerli ve milli bir üretim ile 

istenilen hedeflere ulaşması Türkiye sanayisinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. 
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Adı / Soyadı HALİL KUTAY ÇULCU

Anne Adı NİLİFER

METİNBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

21.04.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

05.09.2018

NORMAL ÖĞRETİM / 4

18782228154T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 3. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM
BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Halil Kutay Çulcu isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG9HW9RVCNHWOR5

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı GÖKHAN ÖNCÜL

Anne Adı HATİCE

MUSABaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

08.01.1998 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

16.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

27898491086T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Gökhan Öncül isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG8G3YYZ8MAYGWS

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı MERYEM BEYZA AVCI

Anne Adı ELMAS

MURATBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

22.07.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

30.01.2019

NORMAL ÖĞRETİM / 4

33197347276T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
(ÜCRETLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Meryem Beyza Avcı isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 03.02.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG93JAJJB6KVLG5

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı MUSTAFA ORHAN

Anne Adı NİMET

FATİHBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

28.05.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

16.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

12574749100T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Mustafa Orhan isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGDUFY2KEVDAKSL

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı HEZZAL KÜÇÜKSELBES

Anne Adı HÜSNA

HAYDARBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

30.03.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

18.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

27583480388T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİYOMEDİKAL
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
(%50 BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Hezzal Küçükselbes isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGBL2VK4BDEFHNZ

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı FATMA KURUL

Anne Adı AYŞE

MUSTAFABaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

01.01.1998 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

05.03.2021

NORMAL ÖĞRETİM / 2

31129223902T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : DERS AŞAMASI

Program DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM
ENSTİTÜSÜ/BİYOTIP VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Fatma Kurul isimli kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen programın
kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 18.02.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG258BLHBU9WJTP

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı ALPEREN KESER

Anne Adı LEYLA

SÜLEYMANBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

06.05.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

16.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

18538544200T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Alperen Keser isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG7PKKNKCPQCEV9

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı YAHYA OĞUZHAN ŞENOL

Anne Adı HURİYE

MEHMET UĞURBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

05.10.1998 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

16.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

12806414950T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Yahya Oğuzhan Şenol isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGBZ0QYGARGCPDV

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı EYYÜP BERKANT AKIN

Anne Adı SEVİM

HÜSEYİNBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

19.11.1997 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

17.08.2016

NORMAL ÖĞRETİM / 4

31804890542T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
(TAM BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Eyyüp Berkant Akın isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 01.04.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG6WMRKF8M8BGF6

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı EYYÜP BERKANT AKIN

Anne Adı SEVİM

HÜSEYİNBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

19.11.1997 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

06.08.2019

NORMAL ÖĞRETİM / 4

31804890542T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)
(ÜCRETLİ)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Eyyüp Berkant Akın isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 01.04.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGANM3GXDU4J6H7

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

27.05.2022

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı MUSTAFA DİLEK

Anne Adı ELİF

SAFFETBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

12.07.1999 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

16.08.2017

NORMAL ÖĞRETİM / 4

33856042832T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

:

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Mustafa Dilek isimli kişinin İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen
programın kayıtlı öğrencisi olduğu bildirilmiştir.

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 24.03.2022 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.





 
 

 27/05/2022 

 

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOMİTESİ’NE 

 

Yukarıda belirttiğim takıma ait yarışma sürecinde oluşabilecek tüm sorumluluk danışman 

olarak bana ait olduğunu bildiririm. 
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