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1. Proje Özeti(Proje Tanımı) 

 

Bu projede, programlama, algoritma ve uzay teknolojilerinin çocuklar için kolay anlaşılabilir şekilde 

oyunlaştırılarak öğretilmesi amaçlı bir eğitim kiti tasarlanmıştır. Proje genel hatlarıyla; keşif aracı ve mobil 

uygulama yazılımlarının yapılması, keşif aracının ve oyun parkurunun tasarlanması ve oyun senaryolarının 

hazırlanarak prototip üzerinde denemelerin yapılması aşamalarından oluşmaktadır. 

Keşif aracında Arduino geliştirme kartı ve Idesi kullanılmıştır. Aracın kontrol edileceği mobil uygulama MIT App 

Inventor ile geliştirilmiştir. Keşif aracının ve parkurun tasarımları Solidworks tasarım programında çizilmiştir.  

Eğitim kiti sayesinde çocuk kendi kurduğu senaryolar ile robotu kodlayarak kontrol edebilecek, parkur içinde 

bulunan görevlerin çözüm yollarını analiz ederek doğru sonuca ulaşıp görevleri yerine getirebilecektir. Uzay keşif 

araçlarının görevlerinin simüle edilip çocuğa oyunlaştırılarak sunulması, çocuğun eğlenerek öğrenmesini ve uzay 

teknolojileri hakkında bilgi edinmesini sağlayacaktır. 

Şu an piyasada bulunan uzay teknolojileri temalı üretilen oyuncakların çocuklara yeterli bilgi birikimi 

sağlayamadığı ve daha çok figürsel amaçlı üretildiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada kodlama ve uzay teknolojileri 

temasını bir arada sunan çocukların dikkatini çekebilecek bir STEM materyali geliştirilmiştir. Özellikle STEM 

eğitimi alanında geliştirilen oyuncakların birçoğu yurtdışında geliştirilmektedir. Bu projede prototipi üretilmiş ve 

denemeleri yapılmış olan ürünün seri üretime geçmesiyle gerek ülkemizde gerekse yabancı ülkelerde kendisine 

önemli bir pazar bulacağı düşünülmektedir.  
 

2. Problem/Sorun: 

 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), uzay teknolojileri ve kodlama alanlarının bir çatı 

altında birleşmesini sağlayan bir eğitim sistemidir. STEM eğitiminin 21. yüzyıl gerekliliği olarak adlandırılması 

aslında bu sistemin günümüz şartları için önemli bir yeri olduğunu vurgulamaktadır. “19. ve 20. yüzyıllarda sahip 

olunan toprak ve ham madde çok önemli iken –yaşanan değişim sonucu– 21. yüzyılda ise üretim ve eğitimli insan 

kaynağı öne çıkmıştır.” (ALTUNEL, 2018). Bu bağlamda bakıldığında 21. yüzyılda nitelikli insan yetiştirmeye 

küçük yaşlardan itibaren başlanmış ve dört farklı alanın birbiri ile etkileşimleri sonucu bu sistem ortaya 

koyulmuştur. Gelişen teknoloji alanında nitelikli insan ihtiyacının artması dolayısıyla nitelikli insan yetiştirmek 

için temellere inilmesi gerekmektedir. Çocukların bu konularda eğitilmesi ve bu konularda duyarlı olması önem 

kazanmıştır. STEM eğitimi adı altında Uzay teknolojileri alanında geliştirilen materyal ve programlar 

incelendiğinde bazı eksikliklerin tespitinde bulunulmuştur. 

Şu ana kadar uzay teknoloji ve kodlama alanları adına çocuklar için geliştirilen materyal ve programların 

eksiklikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Küçük yaştaki çocuklara hitap etmemesi, 

 Oyunlaştırırken öğretmeyi hedef almaması ve figürsel nitelikte kalması, 

 Yeni gelişen teknolojinin tanıtılmaması ve güncel olmaması, 

 Farklı disiplinlerin birbirlerini tamamlayan alanlar olduğu mantığının bireye aşılanamaması, 

 STEM eğitiminin hedeflediği amaçları barındırmaması.  

Çalışma kapsamında bu eksikliklerin giderilmesi amaçlı bir eğitim seti hazırlanmıştır. Rover araçlarının özel 

görevlerini simüle edecek bir keşif aracı oluşturularak bireye uzay teknolojileri sistemleri ve kodlamanın mantığı 

hakkında bilgi birikimi sağlanacaktır. Bireye hitap etmesi ile öğrenmesi hem kolay ve eğlenceli hem de duyulara 

hitap edecek bir eğitim kiti oluşturulmuştur. 

 

 

 



 

 

   

 

3. Çözüm  

Çocukları daha çok görsel anlamda destekleyen ve etkileşimli olarak öğrenmesini sağlayan bir eğitim kiti 

tasarlanabilir. Oyunlaştırma mantığını temel alan bir STEM eğitim kitinin geliştirilmesi öğrenme süreçlerini 

olumlu etkilediği tespit edilmiştir. “Oyun çocuk için öğrenme ortamıdır ve çocuk oynadıkça duyuları artar, yetenek 

ve becerileri gelişir. Çünkü oyun çocuğun duyduklarını, gördüklerini uyguladığı, öğrendiklerini geliştirdiği bir 

ortamdır.” (ÖZER, 2006) Bu yüzden görsel olarak çocuğa zengin bir içerik sunarak hayal gücünü yaratıcı bir 

şekilde kullanmaları için desteklenmesi sağlandı. 

Günümüz teknolojilerinin bu projede kullanılması, 

küçük yaştaki çocuklara teknolojik sistemlerinin 

tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Geliştirilen sistem çocuklara(7-11) hitap eden; 

çocukları duyusal ve görsel anlamda destekleyen, 

motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bir 

STEM oyun kitidir. 

Parkur ve keşif aracı tasarımları Solidworks çizim 

programında çizilmiştir. Tasarımlar Şekil 3.1’de 

mevcuttur. Keşif aracının, parkurun tasarımı “Yöntem” 

bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.  

 

  

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Uzay Teknolojileri ve kodlama 

alanlarındaki eğitim mater- 

yallerinin küçük yaştaki bireylere 

hitap edecek ve temel bilim 

kavramlarını aşılayabileyecek 

şekilde olmaması, daha çok figürsel 

anlamda kalması ve çocuklar 

tarafından zor öğrenilmesi. 

Uzay Teknolojileri ve kodlama 

alanlarının birleştirilmesi ile bir keşif 

aracı tasarlanarak Mars keşif 

araçlarının görevleri simüle edilir ve 

çocuk bu görevleri yerine getirmek 

için bu aracı kodlayarak görev 

senaryoları ile uzay sistemlerinin 

temel görevlerini ve kodlamanın 

temel yapılarını öğrenir. 

Farklı disiplinlerin birbiri ile olan 

ilişkilerini, uzay sistemlerinin temel 

işlevlerini ve kodlamanın temel 

yapılarını, etkileşimli olarak STEM 

eğitim materyali adı altında 

deneyimleyerek öğrenme fırsatı 

sağlanır. Böylece çocuklar ezberci 

sistemden kurtulup deneyerek öğrenir. 

 

4. Yöntem 

Projenin yapımı üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama keşif aracının yazılımı ve tasarımını kapsamaktadır. 

İkinci aşama keşif aracının kontrol edileceği mobil uygulamanın MIT App Inventor ile yazılımı ve tasarımını 

kapsamaktadır. Üçüncü aşama ise Solidworks ile çizilen aracın ilerleyeceği platformun yapımından oluşmaktadır.  
 

4.1. Sistemin Bileşenleri  
Sistem keşif aracı, mobil uygulama ve parkur olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır: 
 

4.1.1. Mobil Uygulama     

Mobil uygulama, keşif aracına gönderilecek komutların dizayn edildiği platformdur. Mobil uygulamayı 

geliştirmek için MIT App Inventor kullanılmıştır. App Inventor, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

tarafından mobil uygulama alanındaki açığın fark edilmesi sonucu geliştirilen blok programlamaya dayalı mobil 

uygulama geliştirme aracıdır. Uygulamanın ekran tasarımları ve kod bloklarının açıklamaları görülmektedir. 

  

Sistemin Çalışma Algoritması (Şekil 4.1) (Şekil 4.1) 

Keşif Aracı ve Parkur Tasarımı(Şekil 3.1) 



 

 

   

 

4.1.1.1. DC Motor Kontrol Ekranı 

Keşif aracının hareketlerinin (ileri, geri, sağ, sol) kontrol edildiği ekran (Şekil 4.1.2)’de, ekranın kod blokları 

(Şekil 4.1.1)’de gösterilmiştir 

 

                                                        Kontrol Ekranı Kod Blokları (Şekil 4.1.1) 

 

     1 numaralı kısımda 5 adet ImageSprite bulunmaktadır. Kullanıcı, 

ImageSpriterlara bastığında bluetooth ağı sayesinde araca bir değer 

göndermektedir. Her yön için farklı bir değer ataması yapılmıştır. Daha sonra 

bu değerler(komutlar) bir array içinde tutulmakta ve 2 numaralı kısımda 

kullanıcının verdiği komutlar listelenmektedir. Kullanıcı ekleyeceği 

komutları bitirdikten sonra 3 numara ile gösterilen butona basarak aracı 

harekete geçirmektedir. Array içindeki atanan değerler sırayla okunarak yön 

hareketleri yapılır. 4 numaralı kısımda bulunan “Daha görev başlatılmadı.” 

yazısı, butona basıldıktan sonra “Görev başlatıldı.” olarak değişmektedir. 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 Robot Kol Kontrol Ekranı  
Keşif aracının üzerine yerleştirilecek olan robot kolun kontrol edildiği ekran (Şekil 4.1.3)’te, ekranın kod blokları 

(Şekil 4.1.4)’te gösterilmiştir. 

                    
 

 Robot Kol Kontrol Ekranı Kod Blokları (Şekil 4.1.4) 

       Kontrol Ekranı (Şekil 4.1.2) 



 

 

   

 

 

 

1 numaralı kısımda robotik kolda bulunan kontrol edilecek servo motorun adı 

gösterilmektedir. 2 numaralı kısımda kontrol edilecek servo motorun 

derecesinin ayarlanması için Slider bulunmaktadır. Sliderlara verilen belli 

değer aralıkları ile servo motorun bu değer aralıkları arasında pozisyon alması 

sağlanmaktadır. 3 numaralı kısımda ise bluetooth bağlantısı için tıklandığında 

eşleşen cihazlar görüntülenmektedir. Cihaza bağlanıldığında 4 numaralı 

kısımda yazan “Bağlantı Kurulamadı.” yazısı “Bağlantı Var.” Olarak 

değiştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

4.1.1.3. Ağırlık, Nem, Sıcaklık Değerlerini Ölçme Ekranı 

                                                                                                                                              Keşif aracının topladığı numunelerin ağırlık ölçümleri, sıcaklık ve nem ölçüm 
değerleri (Şekil 4.1.5)’teki ekrana yazdırılmıştır. 

1 numaralı kısımda bulunan buton veri akışını keserken, 2 numaralı 
kısımdaki buton veri akışını sağlamaktadır. 3 numaralı kısımda ağırlık, 

sıcaklık ve nem değerlerinin bluetooth ağı ile gönderilmesiyle bu değerler 

Labellara yazılır ve kullanıcı değerleri bu Labelları takip ederek görebilir. 

 

 

 

 

4.1.2. Parkur  

Parkur Solidworks programı kullanılarak 

tasarlanmıştır. Parkurun amacı bireye aşamalar halinde 

kodlamanın ana mantığını öğretmektir. Kullanıcı 

tarafından yerleştirilebilen taşlar(numuneler) ve 

engeller bulunmaktadır. Kullanıcı istediği gibi bu 

parçaları yerleştirebilir. Ayrıca yerine getirebileceği 

görevlerde sadece bir çözüm bulunmaması farklı yolları 

takip ederek hedefe ulaşması, kullanıcının soruna farklı 

açılardan bakarak çözüm sunma yeteneğini 

geliştirmektedir. Kodlama ve algoritma mantığını 

öğrenmekle beraber keşif araçlarının görevlerini de 

kavrayabilmektedir. Parkurun baskı tasarımı (Şekil 

4.1.11)’de görülmektedir. 

 

Robot Kol Kontrol Ekranı             

(Şekil 4.1.3) 

        Değer Ölçüm Ekranı (Şekil 4.1.5) 

Parkurun Baskı Tasarımı(Şekil 4.1.11) 



 

 

   

 

4.1.3. Keşif Aracı 

Keşif aracı(rover), mobil uygulamadan gelen komutları sırası ile uygulamak ve kullanıcının tasarladığı 

kod bloklarının nasıl çalıştığını gözlemleyebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Keşif aracının çizimi (Şekil 4.1.6)’de 
gösterilmiştir.  

 

 

    
       Keşif Aracı Solidworks Tasarımları (Şekil 4.1.6) 

 

4.1.2.1 Keşif Aracı Parçaları 

Keşif aracıyla ilgili devre çizimleri (Şekil 4.1.10)’te görülmektedir. 

      
Keşif Aracı Devre Şeması (Şekil 4.1.10) 

Parça İşlev 

Robot Kol Robot kolun hareketini sağlamak amacıyla dört adet Tower Pro 

SG90 RC Mini Servo Motor kullanılmıştır. Parkura 

yerleştirilmiş olan Mars yüzeyindeki (parkur üzerindeki) 

taşların(numunelerin) toplanabilmesi için tasarlanmıştır. 

Güneş 

Panelleri 

Keşif aracının kendi enerjisini üretmesini simüle etmek 

amacıyla yerleştirilmiştir. Ayrıca aracın üzerine yerleştirilmiş 

olan ışık kaynaklarını yani ledleri yakmayı sağlamaktadır.   

Ağırlık 

Sensörü 

Ağırlık sensörü olarak Hx711 Modülü ve 1 kg yük hücresi 

kullanılmıştır. Robot kol tarafından toplanan taşların 

(numunelerin) ağırlık ölçümlerini yapılabilmeyi 

sağlamaktadır. 

Dc Motorlar Keşif aracının yön hareketlerini (ileri, geri, sağ, sol) yapmasını 

sağlamaktadır. 

Lipo Pil Şarj 

Girişi 

Aracın güç kaynağı olarak lipo pil kullanılmaktadır. Lipo 

pilin şarj edilmesi bu girişten sağlanmaktadır 

Arduino 

Bağlantı 

Kablosu 

Girişi 

Geliştirme kartı olarak Arduino Mega kullanılmıştır. 

Arduino’ya yüklenecek olan kodlar bağlantı kablosunun bu 

girişten bağlanmasıyla sağlanmaktadır 

Sıcaklık ve 

Nem Sensörü 

Sıcaklık ve nem sensörü olarak DHT22 sensörü 

kullanılmıştır. Sıcaklık ve nem değerlerini ölçmek için 

kullanılmaktadır 



 

 

   

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 
İncelenen bazı Uzay Teknolojileri temalı eğitim kitlerinde* materyaller daha çok figürsel olarak kalmakta 

ve öğretici bir yanı bulunmamaktadır. Çocukları daha çok eğlendirme niteliğine sahiptir. Ayrıca uzay 

sistemlerinin yapıları hakkında bilgi birikimi sağlamayarak öğretici bir niteliği olmamaktadır. Uzay 

Teknolojileri alanının diğer alanlarla disiplinler arası bir şekilde birlikte çalıştığını aşılamamaktadır. 

Maliyet açısından da pahalı olmaları ve yerli üretim olarak değil daha çok yurt dışı menşeili olmaları da 

bir eksikliktir.  

Bu bağlamda tespit edilen eksiklikleri girecek yeni bir eğitim kiti tasarlandı. Hem eğlendirici ve hem 

öğretici olan, çocuğu görsel anlamda destekleyecek hayal gücünü genişletecek bir kit tasarlandı. 

Solidworks programında -Roverların yaptığı işlevlerini yerine getirecek şekilde- özgün Rover tasarımımızı 

oluşturduk. Belirtilen eksiklikleri gidererek çocuğa daha bir öğrenme sunması ayrıca düşük fiyatlı olması 

ile diğer oyuncaklara nazaran daha avantajlı ve yenilikçi bir konumda bulunmaktadır. 

* İncelenen eğitim kitleri: Nasa Apollo 15 J-Mission Command & Serv, Newray Roket5 Uzay Seti Yapım 

Kiti, Cubic Fun 3D 87 Parça Puzzle Space Shuttle Discovery 

  

6. Uygulanabilirlik 

Öncelikle pilot bir topluluk seçilerek geliştirilen sistem çocuklar üzerinde denendi. Prototip ile yapılan 

çalışmalarda sistemin, küçük yaştaki bireyin beğenisini topladığı görüldü. Çocukların eğlenerek öğrendiği, 

bilgileri kalıcı hale geçirdiği ve temel kod yapılarını, uzay sistemlerini öğrendiği tespit edildi. Tasarım 

ticari bir ürüne dönüşme potansiyeli olan bir eğitim kitidir. Ticari ürün olarak oyuncak şirketleri ile 

anlaşılarak seri üretime geçilebilir. Seri üretim sayesinde birçok çocuğa ulaşılabilir. Tasarlanacak olan bir 

web sitesinde eğitim kiti ile ilgili geliştirmelerin ve kodların, yapım aşamalarının paylaşılması 

planlanmaktadır. Bu sayede açık kaynaklı bir eğitim kiti ile birçok kullanıcıya ulaşılabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan malzemelerle fiyat performans açısından 

projenin iyi olması hedeflendi. Projenin maliyeti en aza 

indirilmeye çalışıldı. Seri üretime geçerken eğitim kitine 

özel bir kart tasarımı yapılarak maliyet daha aza 

indirgenebilir.  Maddi yönden yapılacak harcamalar 

projeye başlanılmadan önce malzemeler alınarak 

planlaması yapılmıştır. Piyasa bulunan benzer ürünlerin 

incelemesi yukarı bölümlerde belirtildi. Maliyet 

açısından gelen oyuncakların yurt dışı menşeili olması 

açısından fiyatları ortalama bir oyuncağa göre pahalıdır. 

Amacımız da daha düşük maliyet ve daha öğretici bir 

eğitim kiti ile birçok çocuğa ulaşmaktır.  
 

 

 

Malzeme Fiyat(₺) Adet 

    Arduino Mega 71.91 1 
Lipo 7.4V 111.90 1 

TCS3200 Renk Sensörü 56.48 1 
HC05 Bluetooth  24.76 1 

hx711 Ağırlık Sensörü 16.25 1 
HC-SR04 Ultrasonik Sensör 4.48 2 

Sarı Dc Motor 6.23 4 
L293D Motor Sürücü 5.65 2 

Dht22 Sıcaklık-Nem Sensörü 31.87 1 
Tower Pro SG90 Servo Motor 9.99 4 

 398.35  

                                           İşin Tanımı                           (2020 yılı) Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması x x x   

Aracın Tasarımı ve Yazılımı  x x x  

Parkur Tasarım  
  

x 
 

Mobil Uygulama Tasarımı ve Yazılımı   x x 
 

Sunum Hazırlanması     x 

Finish Fonksiyonu Kodları (Görüntü 4.2.3) 



 

 

   

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):                                                                                

Projenin hedef kitlesi, ilkokul (7-12) yaş skalasında bulunan çocuklar, bu yaş grubu çocukların aileleri ve 

eğitim kurumlarıdır. Kodlama ve uzay teknolojileri hakkında bilgi birikimi sağlayabilecek, görsel anlamda 

destekleyecek hem eğlenmeyi hem öğrenmeyi sevdirebilecek bir kitleye ulaşmak hedeflenmiştir. Küçük 

yaştaki çocukların hayal dünyasının geniş olması ve görsel anlamda desteklenmesi de önemli olduğu için 

bu kitleye hitap edilmesi amaçlandı. Ayrıca ebeveynlerin de çocuklarının evde eğitimine ve genel kültür 

bilgisine katkı sağlayabilmesi açısından destek sağlamaktadır. Küçük yaştaki çocuklar için güncel teknoloji 

ve uzay teknolojilerinin tanıtılması amaçlı üretilen birçok ürünün çocukların kolayca öğrenebileceği 

şekilde tasarlanmaması sorun oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen ürün bu sorunu ortadan 

kaldırmaktadır. 

9. Riskler                                                                                                                                                                                 

Proje, daha önce mevcut eğitim kitlerinde bulunan 

sorunları/riskleri en aza indirmek ve daha iyi bir eğitim kiti 

koymak üzerine kurgulanmıştır. Bu riskler dışında mevcut 

bulunabilecek bazı sorunlar ve çözümleri şu şekilde 

olabilir: Küçük yaştaki çocukların boğazına, oyuncakların 

küçük parçaları kaçabilmektedir. Bu yüzden de olabildiğince küçük parça tasarımından kaçındık. Ayrıca 

projenin tasarımını yaparken çizilen bazı parçalar uyuşmama sorunu ile karşılaşılabileceği düşünüldü ve 

tasarımlarım çalışmaları bu çerçevede alternatifli olarak planlandı. Sistemin son kullanıcı denemeleri 

prototip model üzerinden devam edilmektedir. Bu süreçte ön görülemeyen riskler analiz edilmekte ve 

çözüm planları yapılarak sistem güncellemeleri devam etmektedir. Bu süreçte çocuklar ile yapılan 

denemelerde oluşacak olumsuz bir durumun önüne geçmek adına yetişkin rehberliğinde yapılmaktadır.  

10.  ProjeEkibi 

Takım Lideri Kübra Tiryaki 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya problemle ilgili 

tecrübesi 
Kübra 

Tiryaki 

 

Devre şeması tasarımı ve oluşturmak. 
Mobil uygulama yazılımı ve tasarımını 

Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 

 

Erdem 

Karayel 

Keşif aracı tasarımını yapmak. 
Parkur tasarımını oluşturmak. 

Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
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Ek-1(Keşif Aracının Arduino Kodları) 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <String.h> 

#include <Servo.h> 

SoftwareSerial BTSerial(2, 3); //RX, TX  

// Bluetooth modülünün RX'ini Arduino'nun 2. pini olarak ayarladık. 

// Bluetooth modülünün Tx'ini Arduino'nun 3. pini olarak ayarladık. 

int enableheadleft2 = 10; 

int inheadleft3= 37; 

int inheadleft4 = 13; 

int enableheadright1 = 12; 

int inheadright1= 38; 

int inheadright2 = 51; 

int enablebackleft2 = 2; 

int inbackleft3 = 30; 

int inbackleft4 = 32; 

int enablebackright1 = 3; 

int inbackright1 = 46; 

int inbackright2 = 50; 

int veri; 

char dizi[300]= {}; 

Servo myservo1, myservo2, myservo3, myservo4; // servo 

void setup() { 

  BTSerial.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(enableheadleft2, OUTPUT); 

  pinMode(inheadleft3, OUTPUT); 

  pinMode(inheadleft4, OUTPUT); 

  



 

 

   

 

  pinMode(enableheadright1, OUTPUT); 

  pinMode(inbackright1, OUTPUT); 

  pinMode(inbackright2, OUTPUT); 

  pinMode(enablebackleft2, OUTPUT); 

  pinMode(inbackleft3, OUTPUT); 

  pinMode(inbackleft4, OUTPUT); 

  pinMode(enablebackright1, OUTPUT); 

  pinMode(inbackright1, OUTPUT); 

  pinMode(inbackright2, OUTPUT); 

  myservo1.attach(6); 

  myservo2.attach(10); 

  myservo3.attach(11); 

  myservo4.attach(12); 

  myservo1.write(0); 

  myservo2.write(0); 

  myservo3.write(0); 

  myservo4.write(0); 

} 

void finish(){ 

  int diziboyutu = strlen(dizi)- 1; 

  for(int i= 0; i < diziboyutu; i++){ 

    if(dizi[i] == 'w'){ 

      ileri();  } 

    else if(dizi[i] == 's'){ 

      geri();  } 

    else if(dizi[i] == 'a'){ 

      sola90();} 

    else if(dizi[i] == 'd'){ 

      saga90();}  



 

 

   

 

    else if(dizi[i] == 'b'){ 

      dur();} }} 

void ileri(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 150); 

  digitalWrite(inheadleft3, LOW); 

  digitalWrite(inheadleft4, HIGH); 

  analogWrite(enableheadright1, 150); 

  digitalWrite(inheadright1, LOW); 

  digitalWrite(inheadright2, HIGH); 

  analogWrite(enablebackright1, 150);  

  digitalWrite(inbackright1, LOW); 

  digitalWrite(inbackright2, HIGH); 

  analogWrite(enablebackleft2, 150); 

  digitalWrite(inbackleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inbackleft4, LOW); 

  } 

void geri(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 150); 

  digitalWrite(inheadleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inheadleft4, LOW); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enableheadright1, 150); 

  digitalWrite(inheadright1, HIGH); 

  digitalWrite(inheadright2, LOW); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackright1, 150); 

  digitalWrite(inbackright1,HIGH); 

  digitalWrite(inbackright2, LOW); 

  delay(1000);  



 

 

   

 

  analogWrite(enablebackleft2, 150); 

  digitalWrite(inbackleft3, LOW); 

  digitalWrite(inbackleft4, HIGH); 

  delay(1000); 

  } 

void saga90(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 0); 

  digitalWrite(inheadleft3, LOW); 

  digitalWrite(inheadleft4, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enableheadright1, 150); 

  digitalWrite(inheadright1, LOW); 

  digitalWrite(inheadright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackright1, 150); 

  digitalWrite(inbackright1, LOW); 

  digitalWrite(inbackright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackleft2, 0); 

  digitalWrite(inbackleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inbackleft4, LOW); 

  delay(1000); 

  } 

void sola90(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 150); 

  digitalWrite(inheadleft3, LOW); 

  digitalWrite(inheadleft4, HIGH); 

  delay(1000);  

 



 

 

   

 

  analogWrite(enableheadright1, 0); 

  digitalWrite(inheadright1, LOW); 

  digitalWrite(inheadright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackright1, 0); 

  digitalWrite(inbackright1, LOW); 

  digitalWrite(inbackright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackleft2, 150); 

  digitalWrite(inbackleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inbackleft4, LOW); 

  delay(1000); 

  } 

void donme180(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 0); 

  digitalWrite(inheadleft3, LOW); 

  digitalWrite(inheadleft4, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enableheadright1, 150); 

  digitalWrite(inheadright1, LOW); 

  digitalWrite(inheadright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackright1, 150); 

  digitalWrite(inbackright1, LOW); 

  digitalWrite(inbackright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackleft2, 0); 

  digitalWrite(inbackleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inbackleft4, LOW); 



 

 

   

 

  delay(1000); 

  } 

void dur(){ 

  analogWrite(enableheadleft2, 0); 

  digitalWrite(inheadleft3, LOW); 

  digitalWrite(inheadleft4, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enableheadright1, 0); 

  digitalWrite(inheadright1, LOW); 

  digitalWrite(inheadright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackright1, 0); 

  digitalWrite(inbackright1, LOW); 

  digitalWrite(inbackright2, HIGH); 

  delay(1000);  

  analogWrite(enablebackleft2, 0); 

  digitalWrite(inbackleft3, HIGH); 

  digitalWrite(inbackleft4, LOW); 

  delay(1000);   

  } 

void loop() { 

if (BTSerial.available() >= 2) //Veri gelip gelmediğini kontrol et 

   { 

  // geri fonksiyonunun değeri 4200 // sağ fonksiyonunun değeri 4100 

  // ileri fonksiyonunun değeri 4000 // sol fonksiyonunun değeri 4300 

  //dur fonksiyonunun değeri 4400 //başlat fonksiyonunun değeri 4400 

  // servo1 değer aralığı 1000-1180 // servo2-3 değer aralığı 2000-2180  

  // servo4 değer aralığı 3000_3180 

    int diziboyut = strlen(dizi)- 1; 



 

 

   

 

    unsigned int data1 = BTSerial.read(); 

    unsigned int data2 = BTSerial.read(); 

    unsigned int realdata = (data2 *256) + data1;  

    Serial.println(realdata); 

    if(realdata == 4000){ //ileri 

        dizi[diziboyut + 1] = 'w'; 

        Serial.println("Eklendis"); 

    } 

    else if(realdata == 4200){ //geri 

        dizi[diziboyut + 1] = 's'; 

        Serial.println("Eklendis");  } 

    else if(realdata == 4300){//sol 

      dizi[diziboyut + 1] = 'a'; 

      Serial.println("Eklendia");    } 

    else if(realdata == 4100){//sağ 

      dizi[diziboyut + 1] = 'd'; 

      Serial.println("Eklendid");  }    

    else if(realdata == 4400){//dur 

      dizi[diziboyut + 1] = 'b'; 

      Serial.println("Eklendib");} 

    else if(realdata == 4500){ //sistemin çalışması 

      finish();    } 

    else if (realdata >= 1000 && realdata <1180) { 

      int servo1 = realdata; 

      servo1 = map(servo1, 1000, 1180, 0, 180); 

      Serial.println(servo1); 

      myservo1.write(servo1); 

      Serial.println("servo 1 ON"); 

      delay(10);    } 



 

 

   

 

    else if (realdata >= 2000 && realdata <2180) { 

      int servo2_3 = realdata; 

      servo2_3 = map(servo2_3, 2000, 2180, 0, 180); 

      Serial.println(servo2_3); 

      myservo2.write(servo2_3); 

      myservo3.write(servo2_3); 

      Serial.println("Servo 2 3 ON"); 

      delay(10);  } 

    if (realdata >= 3000 && realdata <3180) { 

      int servo4 = realdata; 

      servo4 = map(servo4, 3000, 3180, 0, 180); 

      Serial.println(servo4); 

      myservo4.write(servo4); 

      Serial.println("Servo 4 ON"); 

      delay(10);  }   }  } 


