
Karabük Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com 
 

MEKATRONİK PROJE KONULARI 
 

Aşağıdaki konular hem dönemsel olarak işlenen “Mekatronik Proje Uygulaması” yada “Bitirme Tezi” olarak 

verilen son dönemdeki ders kapsamında alınabilir. 2. Ve 3. Siniftaki öğrenciler önceden projelerini seçip tübitak 

projesi olarak verip çalişmalarina başlayabilirler.  

S.N
. 

PROJE 
BAŞLIĞI 

AÇIKLAMASI 
 

92 
Gözetleme 
robotu 

Aşağıdaki videoda verilen örneğin bir benzeri, hertürlü arazide gidebilen, merdiven 
çıkabilen bir gözlem robot aracı tasarlayın. 
https://video.haber7.com/video-galeri/195807-ismail-demir-paylasti-tamamen-yerli-
imkanlarla-gelistirildi  

  

 

91 

Hyper 
Spectral 
görüntülem
e 
tekniklerini 
kullanarak 
algılama 

İnsan gözününü görebildiği yada göremediği dalga boylarındaki ışık frekanslarını çeşitli 
filtrelerden geçirerek farklı görüntüsel imzalar üzerinden cisimleri tanıma uygulaması 
yapınız. Bunun için Cep telefonu ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak konuyu daha 
basit cihazlarla çözmeye çalışın. Aşağıdaki örnek resimler çeşitli madenleri yada bacalardan 
çıkan gazların türünü algılamayı göstermektedir. 

  

90 
5-eksen 
CNC 
Tezgahı 

Şekildeki gibi 5 eksen üzerinde hareket edebilen ve bir kürenin çevresini işleyebilen bir CNC 
tezgahı tasarlayın. Kesici ucun kontrolü için ileri ve geri kinematik formülasyonlarını 
araştırın ve çözün.  

https://video.haber7.com/video-galeri/195807-ismail-demir-paylasti-tamamen-yerli-imkanlarla-gelistirildi
https://video.haber7.com/video-galeri/195807-ismail-demir-paylasti-tamamen-yerli-imkanlarla-gelistirildi
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89 

Şekil 
Hafızalı 
Metallaleri
n Uygulama 
Alanlarının 
Araştırılma
sı ve Bir 
Uygulama 

Nikel Titanyum alaşımı malzemeler (Nitinol diye anılırlar) kendisine bir ısı kaynağı ile verilen 
şekli korumaya çalışırlar. Bu malzemelerin şekli değiştirildiğinde tekrar kendisine 
kazandırılan ilk şekline döner. Bu malzemelei araştırılıp, günlük yaşamda bir uygulama 
alanında kullanmak üzere proje geliştirilecektir. Proje içeriği teknolojik bir soruna çözüm 
bulma şeklinde olacaktır. Medikal uygulamalarda, sensörel cihazlarda vs bir çok yerde bu 
özellik kullanılabilir. Şu linki inceleyin. 
https://www.youtube.com/watch?v=YuV4oZHX8Es 
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/sekil-hafizali-nitinol-teli-
P136437645?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaYHp8ormFrYf8eZlZVb0j3EdXKz07Ed6KX
J5VFGgemumvPKNy9h2caAmwHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

  

88 
Kumandalı 
Kişisel Park 
Bariyeri 

Şekildeki gibi kişisel olarak kullanılabilecek, bina önlerinde daireye tahsis edilmiş alana 
yabancı parkların yapılmasını engelleyecek kumandalı bir park bariyeri yapılacaktır. Gövde 
çelikten olup aracın üzerinden geçmesi ile ezilmeyecektir. Bariyer kolu araba çarptığında 
yaylı olarak arabanın altına sürterek yatacaktır. Yabancı arabaya zarar vermesi 
hedeflenmemektedir. Caydırıcı olması için zarar verici yönde çözümlerde düşünülebilir. Ev 
sahibi araba geldiğinde, kumandaya basıldığında kırmızı bariyer yere yatacaktır ve arabanın 
altına değmeyecektir.  

https://www.youtube.com/watch?v=YuV4oZHX8Es
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/sekil-hafizali-nitinol-teli-P136437645?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaYHp8ormFrYf8eZlZVb0j3EdXKz07Ed6KXJ5VFGgemumvPKNy9h2caAmwHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/sekil-hafizali-nitinol-teli-P136437645?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaYHp8ormFrYf8eZlZVb0j3EdXKz07Ed6KXJ5VFGgemumvPKNy9h2caAmwHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/okul-gerecleri/sekil-hafizali-nitinol-teli-P136437645?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaYHp8ormFrYf8eZlZVb0j3EdXKz07Ed6KXJ5VFGgemumvPKNy9h2caAmwHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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87 

Hava 
Balonlu 
Rüzgar 
Türbini 

Rüzgar hızı yerden yükseldikçe daha fazla artar. Yüksek direk yapma maliyetleri yerine, 
Helyumla doldurulmuş balonlar kullanarak şekildeki gibi bir Rüzgar türbini tasarlanabilir. Bu 
tür bir uygulamada rüzgar düşük iken balon dikine yükselecektir. Rüzgar artıkça yatay olarak 
geri gideceği için aşağı doğru inecektir. Buda rüzgarın belli bir hızda kazanılmasını 
sağlayacak ve tehlikeli hızlara maruz kalmasını öylenecektir. Geniş düz  ağaçsız ve yerleşim 
yerlerinden uzak arazilerde kullanılması kolaydır. Çok küçük boyutta yapılıp bir lambayı 
yada cep telefonu şarsını gerçekleştirmek içinde düşünülebilir.  

 

86 
Scooter+Bis
iklet 

Scooter ve Bisiklet karışımı katlanabilir bir araç tasarlanacak. Hızı maksimum 15 km/h 
olacak. Bina, Kampüs ve Fabrika alanlarında kullanılabilecek. Dönüşleri kıvrak bir şekilde 
yapabilecek. Aşağıda verilen örnek tasarım bu iş için uygundur. Dönüşlerde içteki tekerlek 
ile dıştaki tekerleğin yere basma açıları farklı olup oluşan merkez kaç kuvveti yenilmektedir. 
Bir başka ekipte bu tip bir scootera GPS konum ölçer koyarak gideceği hedefi varmak üzere 
kişiyi yönlendirebilmeli. Böylece Nizamiyeden giriş yapan bir misafire verilen bu scooter ile 
kişi alan içerisinde istediği hedefe otomatik olarak götürülmüş olur.  

 
85 Domuz Geceleri tarla ve bahçelere girip zarar veren domuzları avlamak için uzaktan kumandalı 
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Avcısı taret sistemi tasarlanacak. Sistem ağaç gibi yüksekçe bir yere sabitlenebilecek. Üzerinde 
gece görüş kamerası ve silah bulunacak (gerekirse ateşli silah yerine yaylı ok olabilir). Sistem 
uzaktan cep telefonu üzerinden 3 eksen hareket ettirilip nişan alınabilecek. Güç içinde 
üzerinde Güneş enerjisi paneli ve depolama sistemi olacak.  
Ucuz bir gece görüş dürbünün adresi 
https://www.geceavcisi.xyz/?id=100&fbclid=IwAR1A-
RdkIWF8fiGWwiClf2XXLzoiTH2o6jzG6Om5S13urXF8WVwFRk9R2_U 

 

84 
Mini 
Ekskavatör 

Şekildeki gibi bahçe ve dar alanlarda kullanmak üzere 2 metreye kadar kazı yapabilecek mini 
bir ekskavatör tasarımı ve üretimi yapılacak. Tasarlanan ekskavatör bahçelerde yaygınca 
kullanılan 7 HP lik çapa makinalarının kuyruk miline bağlanacak şekilde tasarlanacak. 
Böylece çapa makinası olan kişiler isterlerse bu sistemi satın alıp daha düşük maliyetle kazı 
işlerini yapabileceklerdir. 

 

83 
Drone+Uça
k 

Dikey kalkış yapabilen ve ardından uçak olarak yola devam edebilen aşağıdakine benzer bir 
Model Uçak yapılacak. Geri kalan özellikleri kendiniz detaylandırın. 

 

 

82 
AMÖRTİSÖ
R 

Herhangi bir ilerisi için tasarlamayı düşündüğünüz bir arazi aracının Amörtisör hesaplarını 
yapıp bunun Ansys de simulasyonunu gerçekleştirin. Bu amaçla öncelikle araç kütlesi ve 

https://www.geceavcisi.xyz/?id=100&fbclid=IwAR1A-RdkIWF8fiGWwiClf2XXLzoiTH2o6jzG6Om5S13urXF8WVwFRk9R2_U
https://www.geceavcisi.xyz/?id=100&fbclid=IwAR1A-RdkIWF8fiGWwiClf2XXLzoiTH2o6jzG6Om5S13urXF8WVwFRk9R2_U
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/SÜSPANİY
ON 
Tasarımı 

çalışacak yay aralıklarını belirleyin. Bu şartları sağlayacak yay hesaplarının nasıl yapıldığını 
gösteren Makine Elemanları kitaplarını araştırın ve ön hesapları yapın. Ardından belirlenen 
yay karakteristiklerinide kullanarak Matlap da tümsekli bir yol üzerinde yayda oluşan konum 
ve ivme değişimlerini gösteren grafikleri elde edin. Aynı işlemi amörtisör kullanıldığında 
nasıl bir sonuç oluşmaktadır bununla karşılaştırın. Daha sonra yayda oluşan gerilme ve 
yerdeğişimleri Ansys lede analiz ederek imalat resimlerini (yayın, dış kabın, sömleme 
silindirinin vs) oluşturun.  

  

81 
Otonom 
FOTOGRAF 
Kontrol 

Bir Web Otomasyonuna fotoğrafını yükleyen kişilerin fotograflarının uygun olup olmadığını 
otomatik kontrol eden bir görüntü işleme yazılımı yazılacak. Örneğin site Vesikalık fotoğraf 
yüklenmesini istesin ve her fotoğrafta kafanın  dışında belli bir alanı içermesi talep edilsin. 
Fotoğrafın büyüklüğü ve arka planlarında uygunluğu kontrol edilsin. Bu ve benzeri istekleri 
otomatik olarak kontrol eden bir yazılım geliştirin. 

80 
TARLA 
Robotu 

Tarla yada bahçenin köşe noktalarına dikilen, direk şeklindeki yer işaretlerinden kamera ile 
mesafeyi ölçecek (kamera ekranında uzaktaki cisimler daha az sayıda piksel oluşturur) ve 3 
noktadan (yer işaretinden) konumunu en fazla 10 cm hata ile hesaplayacak (50x50 m2 bir 
alanda en fazla bu kadar bir hata olmalı) ve buna göre Arazi üzerinde yapacağı işleme göre 
yolunu hesaplayıp, o çizgi üzerinde gidecek bir Robot geliştirilecek. Gezecek olan robot, 
küçük bir traktör olabilir, yada bir küçük makina olabilir. Bu makinaya hangi iş verilirse o işi 
arazi üzerinde gerçekleştirmiş olur. Projede sadece araziyi taraması istenecek. Belki bir 
pulluk bağlanıp çift sürmesi sağlanabilir, yada otomatik fide dikmesi sağlanabilir. 

 

79 
KULUÇKA 
Makinası 

30 Adet yumurtadan Civci çıkarmak için Masaüstü tipi bir kuluçka makinası tasarlanacak. 
Makina üzerinde Isı ve nemi ayarlayacak, peryodik zamanla yumurtaları çevirecek bir 
ayarlanabilir sistem geliştirilecek. Projenin geçerli olabilmesi için test edilip, civci oluştuğu 
gözlemlenecek. 

   

78 

Kule 
STABİLİZAS
YON 
Sistemi 

Bir Tank yada ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) aracının üzerindeki makinalı tüfeğin atış 
esnasında (personel aşağıda bulunmaktadır) araç hareket ederken hedeften sapmaları en 
aza indirecek bir stabilizasyon sistemi geliştirilmesi sağlanacaktır. Bunun eksenlerin kontrolü 
elektronik olarak sağlanacaktır. İşaretlenen hedeften sapmaları algılayacak bir mantığın 
geliştirilmesi ve ona göre eksen motorları hareket düzeltmelerini sağlayacak. Öncelikle 
mevcut sistemler araştırılacak ardından proje fikri geliştirilip, prototipi ve yazılımı üretilecek. 
Sistemin denemesi silah yerine bağlanacak bir laser ile hareket halinde hedeften ne kadar 
saptığı ölçülecektir. 
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77 
Mayın 
Tarama 
Aracı 

Önünde yaklaşık 80 cm genişliğinde taraması kafası bulunan ve geniş paletleri ile mayının 
patlamasını engelleyen uzaktan kumandalı bir araç geliştirilecek. Tarama kafasının 
yanlarında yere boya izi döken birde kap sistemi olacak. Böylece arkadan gelen asker boyalı 
alanın dışından yürümeyecek.  

 

76 
KitapMatik 
(Bookmatic
) 

Ödünç kitap alma ve kitap teslim etme için bir kütühane otomasyon sistemi yada otomatı 
geliştirilecek. Bunun için aşağıdaki videoları inceleyin. Öğrenci versiyonu olarak büyük bir 
makina yapmak yerine daha küçük boyutta masa tipi geliştirilip içerisinde kitap yerine 
çukulata teslimi yapacak. Şu videoları inceleyin. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDNZ9_tkSu4&t=23 
https://www.youtube.com/watch?v=sBaDmVARgTo 
https://www.youtube.com/watch?v=XLZF4JfADKY 

 

75 
Su Jeti 
Türbin 
Tasarımı 

Deniz araçları için tasarlanmış bir su jeti tasarlanacaktır. Bunun 3D yazıcı kullanılarak jetin 
dış kap ve pervaneleri üretilecektir. Ardından uygun boyutlarda bir çift kızaklı bot 
tasarlanacak ve su jeti bu bot üzerinde denenecektir. Su jeti ile ileri geri sağa ve sola dönme 
tüm hareketler yapılabilecektir. Bunun için klasik dümen ve perveneler kullanılmayacaktır. 
Aşağıdaki video ve benzerlerini inceleyin. 
https://hamiltonjet.uberflip.com/youtube-all-videos/waterflow 
 

 

74 
Buharlı 
LOKOMOTİ
F motoru 

Buharla çalışan bir lokomotif motoru yapılacak. Sistemin buhar kazanı ve motoru tamamen 
üretilecek. El yapımı olacak ve sistem çalışacak. Bu motor kullanılarak küçük bir lokomotif 
üretilecek ve bahçeli restarant yada eğlence parklarına döşenecek ray sistemi üzerinde bu 
lokomotif kullanılalabilecektir.  

   

73 
Rüzgar 
Türbini 
Tasarımı 

Küçük ölçekli bir Rüzgar türbini tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecektir. (yaklaşık 500 W 
yada Maksimum 2 metere çaptan düşük olacak). Bunun için öncelikle Rüzgar türbini 
hesapları öğrencilecektir. Ücretsiz olarak indirilebilen QBlade-Wind Turbine Rotor Design 
and Simulation programı üzerinde simülasyon çalışmaları yapılacak. Ardından optimal bir 
tasarım gerçekleştirilecek. Tasarımda kanat profili, Akış yoğunlaştırıcsı tasarım 
iyileştirimeleri yapılacaktır. İncelenebilecek bir makale. 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1037/4/042017/pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDNZ9_tkSu4&t=23
https://www.youtube.com/watch?v=sBaDmVARgTo
https://www.youtube.com/watch?v=XLZF4JfADKY
https://hamiltonjet.uberflip.com/youtube-all-videos/waterflow
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1037/4/042017/pdf
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72 

Otonom 
yada 
Manuel 
kontrollü 
ROKET 
tasarımı 

Uzak bir mesafeden, uçurulan balonları vuracak, Uzaktan kamera kontrolü ile kontrol 
edilebilen roket tasarlanacak. Balonları vurduktan sonra paraşütünü açıp emniyetle inişini 
sağlayacak. Yada kamikaze görevi alıp kendini patlatacak. 

 

71 

Anlık 
İngilizce-
Türkçe 
TERCÜME 
yapabilecek 
bir Mobil 
yazılım 
geliştirilme
si 

Yabancı bir Turist ile bir tezgahtarın başlangıç seviyesinde anlaşabileceği kadar tercüme 
yapabilecek bir mobil yazılım geliştirilmesi sağlanacak. Yazılım mobil telefonlara 
yüklenecektir. En azından kelime seviyesinde tercüme yapabilecektir. Yazılımın kelime 
haznesi istendiği kadar artırılabilecektir. Her yeni kelime kaydedildiğinde, mevcut bir 
konuşmayı bu kayıtla karşılaştırarak tercümeyi yapacak.  
Aynı uygulamanın bir benzeri yabancı yazıları görüntü işleme ile işleyip içerisindeki 
kelimeleri tercüme edecek bir yazılım geliştirilmesi. 

 

70 

Görüntü 
işleme ile 
KAYNAK 
DİKİŞİ ve 
malzeme 
varlığının 
kontrolü 

Fabrikalarda üretim hatlarında insan tarafından yapılan gözle kontrolleri mobil bir robot 
üzerine bağlanan kamera ile yapılması sağlanacaktır. Kontrollerde kaynak dikişlerinin 
kalitesi, malzemenin var olup olmadığı (civata, destek vs) gibi temel kontrolleri yapacak. Bu 
amaçla robot başlangıçta istenen konumlara hareket edecek ve o noktalardan görüntü 
alacak. Kendi hafızasındaki görüntülerle karşılaştırarak kalite kontrolünü yapacak. Kaynak 
dikişlerinin düzgünlüğüne göre bir puanlamada yapabilir. 

 

68 

Görüntü 
İşlemeli 
TRAFİK 
İŞARET 
Hatırlatıcı 

Trafikte seyahat ederken çoğu sürücü trafik işaretlerine dikkat etmemektedir. Sürücüler için 
bir trafik işaret hatırlatıcı geliştirilecektir. Bunun için alınan kamera görüntüsü içerisinde 
görüntü işleme trafik işareti aranacak. Bulduğunda hangi işaret olduğu anlaşılacak. Ona göre 
sürücüye hatırlatma sesi verecek.  
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67 
Mermi atış 
hızı ölçüm 
test cihazı 

Şekildeki gibi iki sınır arasından geçen cismin hızını ölçecek bir sistem geliştirilecektir.  

  

66 

Görüntü 
İşleme ile 
Trafik 
İşaretlerine 
göre 
hareket 
eden 
ROBOT 
ARAÇ 

Yapay olarak oluşturulan bir yol ve trafik işlerinden oluşan parkurda otonom olarak hareket 
edecek bir araç geliştiriniz. Bunun için hız kurallarına uyan, dönüşlere dikkat eden, girilmez 
yollara girmeyen ve hareketini yol boyunca rastgele yapan ve karşısına çıkan her işarete 
göre davranan otonom mini bir araç geliştirin. Parkur aşağıdaki gibi basit olmayacaktır.  

 

65 
Kuş 
görünümlü 
İHA 

Askeri uygulamalarda 4 rotorlu İHA lar çok fazla dikkat çektiği için gerekli tedbirler önceden 
alınabilmektedir. Bu amaçla kuş görünümlü İHA tasarımı yapılacaktır. Kuşun büyüklüğü ne 
kadar küçük olursa o kadar iyi olacaktır Güvercin yada Serçe görünümü gibi. Bunun daha da 
ötesi Sinek görünümlü ihalar üzerinede çalışılabilir.  

 

64 
Elektrikli 
Bisiklet 
Otomobil 

Tamamen şase ve oturma yerlerinden oluşan 4 tekerli elektrikli bir bisiklet yapılacak. Arka 
tekerler pedalla kumanda edilecek. Ön tekerlerin göbek kısmına birbirinden bağımsız iki 
elektrik motoru ile kumanda edilecek. Normal oturma yeri arka koltuklar olacak. Ön taraf 
bağaj yeri olacak. Gerektiğinde ön tarafada oturulabilmesi için koltuk konulacak. Koltuklar 
basit plastik koltuktan olacak yağmurda ve sudan etkilenmeyecek. Yaklaşık videodaki 
örneğe benzeyecek. 
https://www.youtube.com/watch?v=IVJ7Sxg22k0 

https://www.youtube.com/watch?v=IVJ7Sxg22k0
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63 
İnsan 
Taşıyan 
DRONE 

Şekildeki gibi insan taşıyan bir drone geliştirilecek. Maliyetleri karşılamak için öncesinde 
Tübitak projesi vermek gerekir. Bir ekip olarak üzerinde çalışılmalı. Yada bir yüksek lisans 
öğrencisi çalışmayı gerçekleştirebilir. 
https://www.youtube.com/watch?v=1c0dtkZy6mI 
https://www.youtube.com/watch?v=BSbynmTcAYk 
 

 

hexa  

62 
Elektrikli 
bisiklet 
ARABA 

Resimdeki gibi 4 tekerli bisiklet parçalarının kullanılarak yapıldığı bir elektrikli araç 
yapılacaktır. Hem pedalla hemde motorla kullanılabilecek. Tek kişilik olacak, bağajı 
bulunacak. Kaportası cam fiber, karbon fiber yada çadır kaplama olabilir. Ağırlığı 75 kg 
geçmeyecek şekilde hafif yapılmaya çalışılacak. Alt ve üst kısmından su, yağmur girmeyecek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ygq9sQYsOmo 

 

 
 

6
1 

Elektrikli 
yürüme 
aracı 
(kaykay, 
skoter, 

Resimlerdeki örneklere benzer tek tekerli yada çift tekerli bir yürüme aracı yapılacaktır. 
Üzerine oturulabilen olması tercihlidir. Özellikle yaşlıların kullanabileceği özellikte ve 
konforu sağlayacak olması tercihtir. 

https://www.youtube.com/watch?v=1c0dtkZy6mI
https://www.youtube.com/watch?v=BSbynmTcAYk
https://www.youtube.com/watch?v=Ygq9sQYsOmo
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6
0 

Çok amaçlı 
modüler 
masa tipi 
CNC -
TORNA+ 
FREZE + 
MATKAP 
tezgahı 

Şekildeki örneğe benzer, içerine CNC G kodları ile kumada edilebilen bir masa tipi çok 
amaçlı Tezgah yapılacaktır. Aluminyum, plastik ve ahşap malzemeleri işleyebilecek güçte 
olacaktır. Parçalar uygun şekillerde bağlandığında Torna, Freze ve Matkap olarakda 
kullanılabilecek. Tasarımı buna göre yapılacak. Şekildeki gibi ahşaptan birbirine geçmeli 
olarak üretilen çeşitli oyuncakların üretilebileceği gösterilecek. 

  

5
9 

2 teker 
üzerinde 
dengesini 
sağlayabilen 
ve ileri geri, 
sağa ve sola 
gidebilen 
kameralı ve 
uzaktan 
kumandalı 
DENGE 
ROBOTU 

Şekildeki robota benzer bir 2 teker üzerinde durabilen ve uzaktan kumada edilebilen ayrıca 
görüntü aktarımı yapabilen bir robot geliştirilecektir.  

 

5
8 

LCD ekran 
üzerinden 
kontrol 
edilebilen 
Sivil Amaçlı 
KURTARMA 

Tehlikeli bölgelere girişte kişilere uzaktan yardımcı olacak bir paletli üzerinde kol ve tutamaç 
bulunan kameralı bir robot  geliştirilecek. Şekildekilere benzer bir sistem olacak. Yanlız 
kontrolleri ve kamera görüntüsü, Andorid tabanlı bir tablet içerisine yazılacak yazılım ile 
kontrol edilecek. 
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5
7 

Titreşim 
sensörü ile 
ARIZA 
ANALİZİ 

Bu konu bir çok yerde uygulanabilir ama özellikle tren tekerleri için bir çalışma yapılacaktır. 
Tren tekerlerinde ani fren ve kızaklanmalardan dolayı kilitlenen tekerlerin yüzeylerinde 
düzleşme meydana gelmektedir. Bu durum ancak trende meydana gelen ses değişimi yada, 
bakım gözlemlerinde fark edilebilmektedir. Bu tip bir durumu önceden farkedebilmek için 
teker aks başına bağlanacak olan bir titreşim sensörü ve devresi geliştirilecek. Tren seyir 
halindeyken sürekli olarak titreşimleri kablolu/kablosuz olarak bir merkezi bilgisayara 
iletecek. Bilgisayardaki program titreşimleri analiz ederek, arıza oluşmuş tekerle ilgili 
bilgileri makiniste uyarı olarak verecek. Bu deneyin laboratuar şartlarında 
gerçekleştirilebilmesi için bir deney düzeneği kurulacak. Üzerinde denemeler yapılacak.  

 

5
6 

Ev-Büro tipi 
GERİ 
DÖNÜŞÜM 
MAKİNASI  

Evlerde ve iş yerlerindeki plastikleri geri dönüşüm yoluyla kazanmak ve faydalı ürünlere 
dönüştürmek için aşağıda resimleri verildiği şekilde, a) Parçalıcı ve b)Plastik Enjeksiyon 
makinası c) 3D Yazıcı imal edilecek. Parçalayıcıda öncelikle plastikler ufalanacak. Ardınan 
ufalanan parçalar Plastik enjeksiyondan geçirilip tel haline getirilecek. Bu telleri ürüne 
dönüştürecek olan uygun bir 3D yazıcı tasarlanacak. Bu çalışmayı ekip olarak 3 den fazla kişi 
alabilir. Bu üç makina ile kendi istediğimiz ürünü üretmiş olacağız ve çevreyede katkımız 
olmuş olacak.  

  

    

5
5 

Mini JET 
MOTORunu
n tasarım ve 
üretimi 

Model Jet Uçağı ve Kamikaze Jet Uçağı yapımında kullanmak üzere geliştirilecek olan bir Jet 
motorunun tasarımı ve üretimi yapılacak. Bunun için türbin kanatlarının tasarımı, gövde 
tasarımı, mil ve kompresör kanatları tasarlanıp ürettirilecek. Ardından montajı yapılıp 
deneme çalışmaları yapılacak. Geliştirilecek olan Jet motor Model Jet Uçaklarında, Askeri 
amaçlı geliştirilebilecek Kamikaze Jet İHA larda, yada tek kişilik Helikopter tasarımlarında 
kullanılacak (merak edenler detaylı bilgi istesin). Kompresör ve türbin pervaneleri yapımı 
zor olursa araçlarda kullanılan çıkma Turbo motor pervaneleri kullanılarak jet motorun 
çalıştırılması sağlanacak. 
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5
4 

MÜDEK 
kriterlerinin 
uygulama ve 
takibi için 
Web 
Otomasyonu 
yazılması 

Mühendislik Fakültesinde MÜDEK Akreditasyon kriterlerini uygulayabilmemiz için yeni bir 
otomasyon yazılacaktır. Bu programda Ders müfredatları kaydedilecek. Derslere hocalar 
atanacak. Ders içerikleri girilecek. Hocalar girmiş oldukları derlerin altına ders notlarını, 
sınav sorularını ve örnek 3 tane öğrenci kağıdını ekleyecekler. Müdek kriterlerinin 
değerlendirmesi bu program üzerinden takip edilecek.  

5
3 

"MICROSOF
T ROBOTICS 
KIT" de 
Uygulama 
Geliştirme 

"The Microsoft Robotics Kit" platformunun nasıl çalıştığı öncelikle öğrenilecek. Ardından 
konuyla ilgili 3 tane öğretici basit örnekler yapılacak. Ardından bir tanede yayın çıkabilecek 
gelişmiş bir örnek geliştirilecek 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29081 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=228619&clcid=0x409 

        

5
2 

B-
spline/NURB
S/ Bezier tipi 
eğrilerle 
oluşturulan 
2 boyutlu ve 
3 boyutlu 
çizim yapan 
programın 
geliştirilmesi 

CAD çizimlerinde eğrisel modellerin oluşturulmasında kullanılan B-Spline, NURBS, Bezier tipi 
çizgilerin araştırılması. Bu çizgilerin matematiği araştırıldıktan sonra, bunlarla 2B lu ve 3B lu 
çizim yapabilen bir program geliştirilecek. Şu sayfayı inceleyin 
http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/ .  

 

5
1 

MAGLEV 
deney 
düzeneği ve 
tasarımı 

“Magnetic levitation” kısaltması olan maglev, manyetik yastıklar ile istenilen malzemenin 
hava ortamında temassız bir şekilde tutulmasıdır. Proje kapsamında Ansys Maxwel 
programındaki katı modelleme ve manyetik alan büyüklükleri hesaplanacaktır. Maxwel’de 
Akım- Kuvvet ve Uzaklık-Kuvvet analizleri bulunacaktır. Maglev sistemi temelde bir 
elektromekanik sistem olduğundan, sistemin mekanik kısmından dolayı non-lineer hareket 
denklemleri çıkar. Bu denklemler mekatronik sistem mantığı ile çözülüp, PID kontrol 
düzeneği oluşturularak manyetik yastık kontrol edilecektir. Sonuç olarak proje kapsamında 
elde edilen verilerle bir deney düzeneği oluşturulacaktır. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29081
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=228619&clcid=0x409
http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/
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PARA 
SAYMA 
makinası 

Atm lerde yada satış makinaları gibi sistemlede kullanılmak üzere içersine atılan bozuk 
parayı tanıyıp, ne kadar para biriktiğini hesaplayıp, buna göre dijital ekrana sonucu yazdıran 
bir makinanın yapılması. Bunun için paranın boğazdan geçmeden önce çapını, kalınlığını ve 
görüntü işleme ile ön ve arka yüzündeki resimleri okuyup kaç lira olduğuna karar vermesi 
gerekecektir. 

4
9 

PID 
algoritma ile 
TERS 
SARKAÇ 
denge 
kontrolü 

Ters sarkaç sistemleri, kontrol tekniklerinin üzerinde uygulandığı çok yaygın olarak 
kullanılan deneme sistemleridir. Bu sistemler araba, uçak, füze, robot kontrolü gibi birçok 
kontrol sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Ters Sarkaç sistemlerinin doğrusal olmaması 
ve kararsız olması nedeniyle modern kontrol tekniklerinin gelişmesinde önemli bir yere 
sahiptir ve bu sistemler literatürde yaygın olarak çalışılmaktadır. 
Ters sarkaç sisteminde, sarkaç serbestçe hareket edebilecek şekilde sınırlı uzunluktaki yatay 
yol boyunca bir motor tarafından hareket ettirilen taşıyıcı arabaya bağlıdır. 
Ters sarkaç sistemi Şekil 1 deki gibi uzunluğu L ,m kütlesi uç noktasında yoğunlaştırılmış 
kabul edilen çubuğun, M kütleli bir aracın üzerine monte edilmesinden oluşmaktadır. 
Çubuğun dikey doğrultu ile yaptığı açı θ ve yatay eksende belirli bir referans noktasına olan 
uzaklığı x değişkenleri ile temsil edilmektedir. Çubuk hareketi xy düzlemine kısıtlanmış olup 
monte edildiği araç sadece x ekseni boyunca hareket edebilmektedir. Bu harekete b 
katsayısıyla ifade edilen sürtünme kuvveti karşı koymaktadır. Bu kısımda, ters sarkacın 
doğrusal olmayan modeli Lagrange teoremi kullanılarak bulunmakta ve tanımlanan çalışma 
noktası etrafında doğrusallaştırılmaktadır. Son aşamada, yanda verilen dinamik denklemleri 
ve fiziksel tasarım parametreleri dikkate alınarak PID kontrolcü tasarımı yapılacaktır. 

 

4
8 

Video 
görüntüsünd
en 
HAREKETLİ 
NESNEYİ 
otomatik 
olarak 
algılama ve 
takip etme  

Bir video görüntü içerisinde hareket eden nesneleri otomatik olarak algılayıp onu takip eden 
yazılımın geliştirilmesi. Bunun çeşitli aşamaları olabilir. a) Hareketli nesneye bir defa 
kilitlenince onu sürekli takip etme. b) Bir çok nesne içerisinde aradığı görüntüye sahip 
nesneyi takip etme. c) Görüntü içerisinde belli bir bölge işaretlendiğinde o bölgedeki unsuru 
tanıyıp hareket ederse onu takip edebilme. d) Aynı yazılım ile video filmlerinden reklamları 
buzlamak içinde kullanılabilir.  
Bu çalışmadan makale çıkarılmalıdır.   

4
7 

KİNEMATİK 
ANALİZ 
programı 

Mekanizma tekniği dersinde görülen, mekanizmaların hareket analizlerini yapabilecek bir 
program yazılacaktır. Bunun için ekranda nokta ve çizilerle oluşturulan bir mekanizmanın 
kollarından birine bir dönme hızı verildiğinde diğer kollardaki hız ve ivmeleri hesaplayacak, 
bunlara ait grafikleri çizebilecek bir program yazılacaktır. Programın doğruluğu Ansys deki 
Rigid Dynamics analizi ile de test edilecektir. Bu konuda dersin sayfasına bakınız.  
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4
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GÜNEŞ 
ENERJİSİyle 
çalışan mini 
İHA 

Tüm kanat üzerine yerleştirilen güneş pilleriyle gün boyu havada kalabilecek verilen 
noktasal hedeflerin üzerinde daireler çizerek gün boyu gözetleme yapabilecek bir İHA nın 
geliştirilmesi.  İHA yı daha da geliştirmek için GPRS üzerinden (Cep telefonu) görüntü 
aktarımı ve kontrol uygulaması da eklenebilir. Uçağın kalkışı elle, inişi ise paraşütle 
sağlanacaktır. 

  

4
5 

Dijital 
KONTROL 
PANELİ 
yazılımı 
geliştirilmesi  

Herhangi bir sistemin, (uçak, gemi araç vs) tüm çalışan sistemlerini bir ekran üzerinden takip 
ve kontrol etmek için benzer bir uygulama geliştirilmesi. Bu amaçla bir tane tablet içerisine 
Ardinüyo yada C# ile bir görsel program yazılacak. Program üzerinde kapama açma tuşları 
ve çalışır sistemlerin durumunu gösteren sürükleme çubukları (Scrooll bar) olacak. Sistem 
durduğunda kırmızı ve çalışır durumlar yeşil renkle gösterilecek. Buna benzer gerçekçi bir 
uygulama geliştirilecek. Tablet çıkışlarında lamba motor vs gibi bir takım cihazları kontrol 
panelinden açıp kapatabilmesi gerekir. Akıllı ev yönetim sistemi ile bu uygulama 
birleştirilerek evdeki her şey bu tabletten kontrol ve izlemesi yapılabilir. Bunun için her 
cihaza blue tooth alıcısı bağlanabilir.  

 

4
4 

3D yazıcıda 
KOMPOZİT 
MODEL 
ÜRETİMİ ve 
MUKAVEME
T TESTLERİ 

3D yazıların ürettiği malzemenin kompozit olarak üretimi için deneysel çalışma yapılacak. 
Bunun hazır bir 3D yazıcıda plastiğin içerisine ince tel örgü yerleştirilecek. Bunun 
mukavemet ölçümleri yapılacak. Ölçümler Çelik Enstitüsündeki cihazlarla yapılacak. Kolay ve 
bilimsel değeri yüksek bir projedir. Yayına dönüştürülecek. Detayları görüşün.  
 

 

4
3 

UÇAK 
SİMÜLATÖR
Ü 

Google Earth ün uçuş simülatör alt yapısı kullanılarak 3 ekranlı, hareketli oturma koltuklu, 
karanlık oda Uçuş simültörü hazırlanacaktır. Bunun için maliyeti okuldan ve Tübitak 
projelerinden karşılanacaktır. Koltuğun hareketi hidrolik değil basit bir mekanizma tekniği 
ile yapılacak. Zor bir konu değil. Konunun detaylarını görüşün. 
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ÖRÜMCEK 
ATV 

Resimdeki araca benzer 4 tekerde bağımsız olarak hareket edebilen bir arazi aracı 
geliştirilecek. Aracın mekanik aksamının yanında arazi koşullarına göre adapte olabilmesi 
için hidrolik kontrol sistemleri araştırılacak 
 

 
http://video.haber7.com/video-galeri/71595-bu-da-orumcek-atv 

4
1 

Askeri 
ROBOT 

Uzaktan kumandalı, üzerinde silah sistemi ve kamera taşıyabilen askeri 
bir robot tasarımı yapılacak. 
 

 

 

4
0 

BİSİKLETİN 
ELEKTRİKLİ 
Hale 
Dönüştürül
mesi 

Şekildeki gibi normal kullanılan bir bisikleti elektrikli hale getirmek için ön cantı içerisine bir 
motor ve raylı tekerler aksamı geliştirilecek. Böylece kişi istediğinde yokuşlarda elektrikli 
olarakda kullanabilecek. Yokuş inişlerinde ise potansiyel enerji tekrar bataryaları doldurmak 
içinde geri kazanım yapacak şekilde tasarlanacak. Tasarımın aşağıdaki gibi olmasına gerek 
yoktur. Zincir üzerine eklenecek ek bir sistemlede yapılabilir.  
Şu videoyu'da izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=sveXSbdDu_0#t=595.528127  

https://www.youtube.com/watch?v=sveXSbdDu_0%23t=595.528127%20
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Büyük Boyut 
İşleme 
Yapabilecek 
3D YAZICI 
Üretimi 
 
ve 
Üretilecek 
3D MİNİ 
ELETKRİKLİ 
OTOMOBİL 

Mini elektrikli otomobili 3d yazıcı ile üretebilmek için 180 cm genişliğinde bir köprü ile 
continue (sürekli) üretim yapabilecek bir yazıcı üretilecek. Yada Hazır bir yazıcı alınıp üretim 
esnasında kompozit üretim (metal tel destekli) yapabilecek uç tasarımı değiştirirlecek.  
 
Bu yazı ile öncelikle mini bir elektrikli otomobilin tüm şase ve kaporta aksamı üretilecek. 
İçerisinde metal destekler kullanılarak aracın mukavemetinin artırımı sağlanacak.  

 

3
8 

KİNECT 
SENSÖR 
UYGULAMA
SI 

Kinect sensörü, ekranın önüne gelen kişi üzerine gözle gözükmeyen kızılötesi bir sinyal 
göndermektede ve insan üzerinde oluşan gizli noktaları algılayarak ve takip ederek 
karşısındakinin hareketlerini anlamaya çalışmaktadır. Tabii olayı yorumlama bilgisayara 
düşmektedir. Buna göre karşısındaki kişi hangi hareketi yaparsa ona göre ekran tepki 
verecektir.  

        

3
7 

MERMER 
KESİM 
OTOMASYO
NU 

Mermer fabrikalarında dilim haline getirilmiş ham mermer üzerinde bozuk ve düzgün kesim 
yapılacak bölgeleri görüntü işleme ve yapay zeka algoritması ile belirleyip, kesime 
planlamasını yapacak programın yazılması. Zor görünebilir ama kolay bir çalışmadır. 
İlgilenenler detayını öğrenebilir. 
 
Mermer üzerindeki bozuk kısımların görüntü işleme ile tesbit edilip, sağlam kısımların nasıl 
kesileceğine karar verme ile ilgili yazılım kısmıda yapılabilir. Bu kısmı sadece 
programlamadır. 
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OTOMOBİL 
EĞİTİM 
SİMULATÖR
Ü 

Koltuk ve ekrandan oluşan şekilde gibi bir araçta bulunan tüm kontrol aksamların 
bulunduğu, video ile etkileşimli bir simulator yapılacaktır. Bunun için computer graphics 
konuları yada nasıl yapılacağı araştırılacaktır.  Google ın skectup programı kullanılarak 
kampüs binaları ve çevresi modellenip, içerisine kod yazarak gezilmeside sağlanabilir. 
https://www.youtube.com/watch?v=gDBQI12n4Zo 
 
Tek kişi yapmak isterse aşağıdaki 4. resimdeki gibi basit bir sistemi hazır elemanlar ile 
kurarak, ekranla senkronizasyonunu sağlasa yine proje olur.  
 

 

3
5 

AKILLI EV 
YÖNETİM 
SİSTEMİ  

Evdeki birçok cihazın internet üzerinden kişinin cep telefonundaki program vasıtasıyla 
kontrolünün sağlanması. Evdeki, lamba, beyaz eşyalar, evcil hayvanların yemleri, çicek 
sulayıcılar, kameralar gibi bir çok cihazın uzaktan çalıştırılması ve durdurulması şeklinde bir 
çok kontrolün sağlanması. Bunun için cep telefonuna da özel bir uygulama yazılacaktır.  

    

3
4 

YÜZ TANIMA 
UYGULAMA
SI 

Bir yüz tanıma programı geliştirilerek onunla ilgili mekatronik bir uygulamanın 
gerçekleştirilmesi. Örneğin derse giren öğrencilerin yoklamalarının otomatik alınması gibi. 
Uygulama bir kaç kişi üzerinde denenecek. Kamera karşısındaki kişiyi tanıyıp adını yazacak. 
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ULTRASONİK 
BEYAZ 
BASTON 

Görme engelliler için ultrasonik sensörlerle desteklenmiş gelişmiş özelliklere sahip bir beyaz 
baston tasarımının yapılması. Bu baston alışılmış elde tutulan ve yere dokundurularak etrafı 
algılamayı sağlayan bastondan farklı olacaktır. Görme engelli kişi elinde baston yerine bir 
dedektör şeklinde bir cihaz tutacaktır, kemerinin önüne bağladığı bir cihaz şeklinde 
olacaktır. Cihaz 5 yönden yaklaşan cisimleri farklı sensörler ile algılayarak mesafe 
kontrolünü sesli olarak verecektir. Bu yönler; ön, aşağı, yukarı, sağ ve soldur. Her yönün 
sesli uyarı frekansı farklı olacaktır. Hepsi aynı anda ötse bile insan beyni tiz ve bas farkından 
dolayı bunları algılayabilir. Çıkarılan sesler kişini kulaklığına (tek kulakda olacak) kablosuz 
olarak iletilecek ve dışarıdaki insanlar sesleri duymayacaktır.  

  

 

3
2 

PAKETLEME 
ROBOTU 

Robot kolu ve Kamera Kullanarak bant üzerinden cisimlerin pnömatik olarak alınması 
sağlanacak ve pakete yerleştirilecek. Örnek olarak bant üzerinde ratgele akan okey oyun 
taşları paketlere dizilecek. Sanayide yaygın kullanım alanı olan bu uygulama kollu bir robot 
geliştirildikten sonra yapılabilir. Bu konuda yazılım geliştirlecek, robot ile pnömatik sistemin 
kontrolleri sağlanacak.  

3
1 

Bant 
üzerinden 
akan 
mamüllerin 
KAMERA İLE 
BOYUT 
KONTROLÜ 

Sanayide çok sayıda uygulaması olabilecek kamera ile boyut kontrolü yönünde bir yazılım 
geliştirilecektir. Bu konuda uygun çözünürlükte bir kameranın altına konulan parçanın 
ölçülerini çıkaracak, yada verilen bir teknik resmin içerine görüntüyü oturtup fazla yada 
eksik kısımları gösterebilecek bir yazılımın geliştirilmesi. Bant üzerinde hareket halinde iken 
boyut kontrolü yapabilmesi daha gelişmiş bir hali olacaktır.  

3
0 

OPTİK 
OKUYUCU 
programı 

Sınav kağıtlarının tarayıcada taratılıp otomatik okunması için program yazılacak. Öğrenci 
numarası dijital 8 rakamı ile doldurulacak. Yapay zeka ile rakamları program okuyacak. 
(programı belli bir oranda var) 

2
8 

Fiber 
destekli 
PLASTIK 
ENJEKSİYON
LA 
OTOMOBİL 
tasarımının 
geliştirilmesi.  

Plastik enjeksiyon yolu ile hızlı ve ucuz bir otomobilin yapılabilirliğinin araştırılması. Solid 
works kullanarak çizimleri gerçekleştirileecek, Ansys kullanarak gerilme analizleri 
gerçekleştirilecek. Aşağıda 22. Maddede verilen mini bir otomobilin solidworks tasarımları 
gerçekleştirilecek.  

2
7 

HIZLI 
TRENlerde 
EMNIYET 

Şu anda Hızlı Trenlerde emniyet kemeri yoktur. Bu konuda Ansys kullanılarak kazalar 
esnasında içerisindeki sanal kişilerin kaza esnasında nasıl bir etkiyle karşılaştığının 
incelenemesi ve bu konuya dikkat çekilmesi. 
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KEMERInin 
önemi 
konulu bir 
araştırma 
yapılacak. 
Ansys 
kullanılarak 
simülasyon 
gerçekleştiril
ecek. 

2
6 

UÇAK 
KANATLARIn
daki açıların 
kaldırma ve 
motor 
kuvvetlerine 
etkisinin 
araştırılması 

Ansys’de çeşitli uçak kanatı profilleri denenerek bu araştırmanın yapılması. Kolay bir 
projedir. Bilimselliği yüksektir. Yayına dönüştürülecek. Detayları görüşün. 

 

2
5 

MAKİNE 
ELEMANLAR
Inındaki 
Analitik 
hesaplamala
rın, Nümerik 
Hesaplamala
r (Ansys) ile 
karşılaştırılm
ası 

Analitik hesaplamaların ne derece güvenili olduğunu göstermek için nümerik hesalamalar 
ile karşılaştırılması yapılacak. 

2
4 

KAPSÜLSÜZ 
MERMİ atan 
silahın 
geliştirilmesi 

Kapsül kullanmadan tamamen yanma odasında patlayan gazın itme gücü ile çekirdek atışı 
yapılacak. Resmi izinler alınarak bu silah üzerinde çalışma yapılabilir. 

 

2
3 

Cep telefonu 
sinyallarinde
n TRAFIK 
YOĞUNLUĞ
UNU 
gösteren bir 
mobil yazılım 

Yapılan çalışmalar var. Tek kritik nokta GSM şebekeleri bu konuda bilgi veriyor mu 
bakılabilir. 
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geliştirilmesi 

2
2 

Mini 
Elektrikli 
OTOMOBİL 
tasarımı 

Cam Fiber yada Karbon fiber ile MINI bir elektrikli OTOMOBIL tasarımı ve üretimi yapılacak. 
Burada önemli olan gerçek üretime yakın albenisi yüksek, işçiliği ince bir prestij otomobilini 
ortaya çıkarmaktır. Maliyetler için Tübitak projesi verilmelidir. 
Yapımı ile ilgili aşamalar için şu resimlerdeki bilgiler kullanılacaktır. Resim1, Resim2 

  

 

 

2
1 

Optimum 
KÖPRÜ 
TASARIMI 

Genetik Algoritma (yada diğer sezgisel algoritmalar) kullanılarak Bir Köprünün optimum 
tasarımı yapılacak. Köprü üzerinde kullanılabilecek profiller belirlendikten sonra bunları en 
optimum nasıl bir araya getirilirse köprü en fazla yükü taşır, bu araştırılacak. Bu iş için 
Ansys’de kullanılacak.  İçerisinde Programlama vardır. Genetik algoritma veya Karınca 
Koloni ile optimizasyonu sağlanacak.  

 

2
0 

Otomatik 
CAM SILME 
ROBOTU  
 

Binalarda Camın dış kısmına konulan robot vakumlu tekerler ile cam yüzeyinde dolaşarak 
camı dıştan temizleyecek. Gideceği yön içeriden el ile gezdirilen kumanda ile kontrol 
edilecek. Bu şekilde binalarda dıştaki camları silmek için kişilerin hayati tehlekesi önlenmiş 
olacak.  

1
9 

Güneş 
enerjili SU 
ISITICISI 

Çanak anten kullanarak bir güneş enerjili su ısıtıcısı tasarlayın. Çanak antenin içerisine 
aluminyum folya kaplayarak saydam hale getirilecektir. Ortasına siyaha boyanmış ve 
kıvrılmış bir bakır boru konulacak. Çanak anten iki eksende step motorla hareket 
ettirilecektir. Güneşi takip için uygun bir sensör kullanılacaktır. 
 

 

1
8 

Kişiyi takip 
eden TV 
SEHPASI 
tasarımı.  

Oda içinde TV yi izleyen kişiye dönen bir TV sehpası tasarlayıp üretimini yapınız. Bunun için 
kızıl ötesi, Fotocell gibi hangi teknoloji kullanılabilir bunu araştırınız. Oda içinde kişiyi 
algılamak için hareket sensörü kullanılabilir. Bir çok kişi varsa ortalama bir noktaya ekranı 
çevirebilecek bir uygulama yapılabilir. 

1
7 

Bant 
üzerinden 
akan 
meyveleri 
GÖRÜNTÜ 
İŞLEME ile 
ayrıştıran 

Öğrencinin ismi : İsmail Burak Akıncı 
Tez konusu: Gerçek zamanlı olarak meyveleri görüntü işleme ile sınıflandıran otomasyon 
sistemi 
Konu:  Gerçek zamanlı meyve sınıflandırma otomasyonu temel olarak iki bölümden 
oluşmaktadır. 
Çalışmada bu yüksek lisans öğrencisi ile çalışılacak.  
Birinci bölüm, “Deney düzeneği” olarak tanımladığımız donanımsal araçların tasarlandığı ve 

MiniOtomobil1.jpg
MiniOtomobil2.jpg


Karabük Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com 
 

Otomasyon 
Sistemi 
Tasarımı 

oluşturulduğu basamaklarını içeren bölümdür. Bu bölümde meyvelerin belirli bir ivmeyle 
hareket ettirildiği ürün bandı ve hareket halindeki meyvelerin görüntülerinin alınmasını 
sağlayan kamera düzeneği bulunmaktadır. Bu alanın ışık gürültü ve parazit gibi çevresel 
faktörlerden izole etmek amacıyla özel bir düzenek kullanılacaktır. Bu sayede meyvelerin en 
ideal görüntülerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Görüntüyü işlemek amacı ile ARM 
işlemcili hızlı bir mikroişlemci kullanılacaktır. Bu mikroişlemci sınıflandırma işlemini 
gerçekleştiği banttaki mekanik sistemi de kumanda edecektir. 
İkinci bölüm ise; görüntü işleme algoritmaları, sınıflandırma kriterleri ve tasnifleme 
işlemlerini gerçekleştirmek amaçlı yapılacak olan yazılımdır. 
 

1
6 

DIŞ ISKELET 
tasarımı ve 
imalatı (3 
yada 5 
kişi)(Tübitak 
projesi 
olarak 
verilmeli. En 
az 3. sınıftan 
başlanmalı) 
 

Engelli, yaşlı, asker ve dağcıların kullanabileceği ve yürümeye yardımcı olacak bir dış iskelet 
tasarımı yapımı yapılacak. Eklem yerleri için çok özel globoid dişli kullanılacak. Yada hidrolik 
sistemle çalışacak. Bunun için Tübitak proje desteği alınmalıdır. 

 

1
5 

DELTA 
ROBOT ile 
mozaik 
dizme 
makinası 

Şekildeki gibi Üç kol ile hızlı çalışan bir mozaik dizme robotun üretimi ve programlaması 
yapılacak. 3 tane kol servo motor yada step motor kullanılarak hareket ettirilecek. Uç 
noktanın istenen koordinatta olması için 3 motorun hangi açılarda olması gerektiğini 
program hesaplayacak ve uç noktayı istene koordinata yönlendirecek. Uç kısma bağlanan 
pnömatik kafa ile Cam Mozaikler istenen deseni oluşturması için robot tarafından dizilecek. 
Aşağıdaki 3 resimde olduğu gibi 2 boyutlu çalışanı da vardır. Bu durumda tahtada şekil vs 
çizdirilebilir.  

 

1
4 

4 EKSEN 
Kollu ROBOT 
üretimi ve 
kontrolü 

Bu konuda şekilde gibi (daha basit olacak) 4 eksende hareket edebilen bir robot kolun 
imalatı ve kontrolü yapılacak. Uç ekseni hep dikey kalacak. Bunun için 4 tane step motor 
kullanılacak. Bunların bilgasayar üzerinden kontrolü sağlanacak. Yazılım kısmı için ikinci bir 
kişi görev alabilir. 
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(2 Kişi 
Olabilir) 

 

1
3 

PID 
KONTROLÖR 
Tasarımı ve 
Uygulaması 

Degişen bir dataların referans değerden sapması halinde tekrar istenen değere gelmesini 
sağlamada kullanılacak bir kontrolör uygulaması yapılacak. Rota üzerinde giden bir aracın 
rotadan saptığında tekrar onu yola getirecek bir kontrolör tasarlanması. Konu araştırılıp 
uygun bir örnek üzerinde denemeleri yapılacak. Örneğin havada uçan bir Quadrotorun 
istenen yöründen sapması halinde tekrar yörüngeye getirilmesi bu konuya bir örnek olarak 
verilebilir. 

1
2 

ARAÇ PARK 
SENSÖR 
uygulaması 

Araç arka tamponu üzerine konulacak 3 adet sensörden mesafeleride gösteren bir 
uygulama yapılacak. Mesafe olarak sesli ve ledli bir seçenek kullanılabilir.  
. 

1
1 

ARAÇ geri 
KAMERASI 
uygulaması 

Bir aracın arka camına yapıştırılacak kameradan ön kokpite hat çekilip bir ekranda 
görüntünün izlenmesi sağlanacak. Güç kaynağı olarak çakmağın elektriği kullanılacak. Bu 
konu üzerine başka uygulamalarda düşünülebilir. 

1
0 

STEP 
MOTOR 
kontrolü 

Bilgisayar üzerinden bir adet step motorun kontrolü yapılacak. Yazılan programdan step 
motorun kaç derece dönmesi istenirse o kadar dönecek.  

9 
SERVO 
MOTOR 
kontrolü 

Bilgisayar üzerinden bir adet servo motorun kontrolü yapılacak. Yazılan programdan servo 
kaçderece döndürülürse o kadar motor dönecek. 

8 

İVME ÖLÇER, 
JIRESKOP ve 
Manyetik 
sensör 
uygulamaları 
geliştirilmesi. 

Havada uçan bir insansız hava aracının (İHA) konumunu açısını hesaplamalarda kullanılan bu 
sensörleri bir tanıtıp bir tanesi ile ilgili bir devre hazırlayıp nasıl çalıştığını gösterme 
yapılacak. Örneğin Manyetik bir sensör alınıp (fiyatları ucuz olması lazım) bu sensöre devre 
hazırlayıp pusula şeklinde nasıl çalıştığı gösterilebilir. 
Diğer iki cihazı da farklı kişiler alabilir. İvme ölçer ve jireskop hızlanma ve yavaşlamada 
ayrıca dönüşleri algılamada kullanılır. Bunun çalışmasını yapabilir.  
Bitirme tezi olarakda bu konuların devamı bir insansız hava aracı yapılarak uçurulması 
sağlananabilir (Drone ).  

7 

PLC sistemi 
ve 
PROGRAML
AMAsının 
araştırılması 
ve bir 
kontrolün 
gerçekleştiril
mesi 

PLC sistemleri nedir? Nasıl kontrol yapılır, nasıl programlanır bunların anlatılması. Örnek bir 
uygulamanın geliştirilip (Cihazlar pahalı ise simulasyon da olabilir) herkese bu konunun 
öğretilmesinin sağlanması. 

6 
HEDEF TAKİP 
sistemi 
tasarımı 

Hedef takip sistemi tasarımı için iki eksende hareket eden bir düzenek kurulacak. Bu 
düzenek üzerinde bir kamera olacak. Alınan görüntüler bilgisayarda işlenip hareket 
halindeki görüntü takip edilecek. Bu daha çok bitirme tezi olarak alınabilir. Bitirme tezinde 
bunun üzerine bir de yeşil lazer eklenip havada uçan bir balon takip edilip istendiğinde lazer 
ateşlenip balonun patlatılması sağlanacak . 
Bu ders kapsamında hedefin programla nasıl takip edildiği anlatılabilir. Yada iki tane step 
motorun bilgisayarda nasıl kontrol edildiği anlatılabilir. Her ikisini de iki kişi alıp ortak 
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anlatabilir.  

5 
Masaüstü 
CNC 
MAKİNASI  

Masaüstünde çalışacak 2 eksenli basit bir CNC nasıl yapılır bu konu araştırılacak. Kontrol için 
hazır kartlar kullanılıyor. Bu kartlar nereden nasıl alınır araştırılacak. Motor olarak neler 
kullanılıyor bunlar öğrenilecek. Öğrencinin kendisi basit bir set oluşturacak ve 
çalıştıracak(Maliyetleri ortak olabilir). Bu set üzerinde herkes bir defa uygulama 
gerçekleştirecek. Bu konularda Teknoloji fakültesinde Kerim hocanın öğrencilere yaptırdığı 
çok sayıda çalışma var. İnternette bunla ilgili dökümanlarına ulaşabilirsiniz. İncleyin..(Bu 
konunun devamı bitirme tezi olarak ya CNC yada 3 Boyutlu yazıcı yapımı olarak ele 
alınabilir.) 

4 

ÇİZGİ 
İZLEYEN 
ROBOT 
yapımı 

Robotik kulübüne üye olan birisi varsa, oradaki çalışmalardan öğrendiği çizgi izleyen 
robotun yapım aşamalarını tek tek gösterip anlatacak. Herkesde uygulamasını direk robot 
yapmak yerine beyaz çizginin üzerinde bir lamba yanması, çizginin soluna geçince soldaki 
lambanın yanması, sağa geçince de sağdaki lambanın yanması şeklinde basit bir 
uygulamasını yapacak. Eğer fiyatlar pahalı oluyorsa bir set üzerinde herkes bir set sökülüp 
tekrar eski haline getirerek uygulama yapacak.  

3 
Cep telefonu 
ile CİHAZ 
KONTROLÜ 

Kişi Cep telefonu programlamayı öğrendikten sonra Blue Tooth aracılığıyla masa üzerindeki 
bir devreyi kontrol edecek. Masa üzerindeki devrede bir blue tooth alıcısı olacak, ve bir tane 
de lamba olacak. Kişi cep telefonunda ki açma düğmesine tıkladığında masa üzerindeki 
lamba yanacak, diğer düğmeye tıkladığında lamba sönecek.  Kontrol için Bloe Tooth, 
Kızılötesi, Wifi gibi seçeneklerden biri tercih edilebilir. 

2 
CEP Telefonu 
PROGRAML
AMA 

Bu konuda bir cep telefonunda Android programlama nasıl yapılır, bunun için bilgisayara ne 
kurmak gerekir, nasıl kurulur, temel döngü ve yapıları nedir? Daha sonra program Cep 
telefonuna nasıl yüklenir bunları anlatacak. Basit herkesin yapabileceği bir kaç uygulama 
gösterilecek.  

1 Google Earth 
eklentisi 
üzerinden 
KONUM 
TAKİBİ 

  
Şekildeki gibi bir masaüstü Google Earth eklentisi kullanılarak Cep telefonun dan konum 
bilgisi internet üzerinden bir servera (siteye kaydedilecek) ve bu eklentide yine internet 
üzerinden kişinin konum bilgisini alıp bu harita üzerinde gösterecek. Böylece kişinin dünya 
üzerinde nerede olduğu takibi yapılabilecek.  
 

 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN ALANINA GİREN  

GENEL KONU BAŞLIKLARI 
Mekatronik Mühendisliği temelde Elektronik, Makine ve Bilgisayar disiplinlerinin ortak bir paydasını oluştursa 

da, hemen hemen bu sistemler tüm disiplerin içinde bulunduğu için, her konu ile bir bağlantısı vardır. Bu 

nedenle proje konuları geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.  

1. Robotlar ve Akıllı sistemler 

Robotik ve Mekatronik sistemler 

İnsan-Bilgisayar etkileşimi 

Yapay zeka - beyin benzetimli akıllı sistemler 

Mikro/nano/opto-electronik teknolojileri ve yarı iIetken teknolojileri 
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Gömülü sistemler 

Konuşma analizi ve işleme 

Makine öğrenimi 

Elekronik ve sensör sistemlerine yönelik teknolojiler 

 

2. Havacılık ve Uzay 

Hava ye Uzay Araçları Tasarımı 

Hava ve Uzay Araçları alt biIeşenIeri tasarım ve testleri 

İnsansız sistemler 

Hava araçlarının kontrolü, navigasyonu ve güdümü, kontrol sistemleri 

Elektriksel  mikro hava araçları tasarımı ve üretimi 

Hava araçları aerodinamiği 

Görüntüleme ve algılayıcı teknolojileri 

Hava ve uzay araçları yapı ve malzemeleri 

İtki sistemleri 

Döner kanat teknolojileri 

Roket savunma sistemleri için yüksek başarımlı güdüm, navigasyon ve kontrol sistem tasarımı 

Radyasyona dayanıklı sistemler 

İleri ve çok işIevli kompozitler 

İnsanlı ye İnsansız Hava Araç otonom trafik yönetimi ve karar-destek sistemleri 

Mobil sistemler için Güç kaynağı 

Uzaydan mikro ve nano uydular üzerinden SAR, multi ve hiper spektral gözlem amaçlı minyatür sensör 

sistemlerinin geliştirilmesi, 

Uzay ve hareketli sistemler için yüksek miktarda veri aktarım sistemleri 

Ulusal fırlatma ve roket sistemleri için tehdit analiz, stratejik planlama ve sistem mühendisliği 

Sıvı yakıtlı roket sistemlerinin geliştirilmesi 

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi teknolojileri 

Veri ve görüntü işleme 

Uzay ortamı modelleme ve simülasyon 

 

3. Savunma Teknolojileri 

İnsansız sistemler 

İnsansız Hava Araçları 

lnsansız Kara Araçları 

Insansız Deniz Araçları 

Robotik ve mekatronik 

Mikro elektro-mekanik sistemler 

Enerji ve itki Teknolojileri 

Kontrol sistemleri 

Savunma Bilişimi, C4ISR ve Modsim Teknolojileri 

Savunma Sistemleri Entegrasyonu 

Elektronik Sensör Sistemleri 

Nükleer, biyolojik savunma 

Özel koşullar sistemleri: radyasyon, kuantum, krayo, yüksek sıcaklık 

Malzeme ve Proses Teknolojileri 

Elektromanyetik 

Elektronik HaberIeme ve Sensör Sistemleri 

Görüntü Analizi 



Karabük Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com 
 

Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simülasyon 

Dişli sistemleri 

Tahrip Sistemleri 

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) teknolojileri 

Siber güvenlik ve kriptoloji 

İleri imalat teknolojileri 

Savunma teknolojileri yönetimi ve politikaları 

 

4. Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri 

Modelleme ve Simülasyon 

Mobil uygulamalar 

Yapay Zeka 

Makine Öğrenimi 

Görüntü ve video işleme 

Örüntü tanıma analizi 

Sinyal İşleme 

Oyun teknolojileri 

Veritabanı Sistemleri 

Veri Madenciligi ve Veri depolama 

Bilgi Güvenliği 

Bulut Bilişim 

Veri altyapıları 

Biyometri ve kişiye özellik 

Konuşma analizi ve işleme 

Mobil iletişim teknolojiIeri 

Yazılım test teknolojileri 

Geniş bant tümleşik görüntü ve iletişim sistemleri 

Karmaşık sistemler 

Kendiliğinden öğrenen sistemler 

Siber Güvenlik ve kriptoloji 

Bilişsel bilimler 

Gömülü sistemler 

Telekom araç gereç ve hizmetleri 

Çoklu ortam teknolojileri 

Bagımsız karar verme sistemleri 

Kablosuz sensör ağları 

e-devlet uygulamaları 

Bilişim sektöründe teknoloji yönetimi ve politikaları 

Ekran teknolojileri 

 

5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Malzeme ve Proses teknolojileri 

Yeni 3B eklemeli üretim 

Enerjik Malzemeler Teknolojileri 

Akıllı malzemeler, biyobenzetim 

Yeni nesil kompozitler ye çok işlevli nanokompozit malzemeler 

Hafifleştirme teknolojileri 

Batarya teknolojileri 
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Hidrojen ve yakıt pilleri 

İnce film kaplama teknolojileri 

Seramik üretim ve işleme teknolojileri 

 

6. Enerji Teknolojileri 

Yenilenebilir enerji kaynakları /teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç, Enerji 

Depolama ve Enerji Malzemeleri) 

Hidrojen ve Yakıt pilleri 

Güç ve depolama teknolojileri 

Mikro/nano/opto-electronik teknolojileri ve yarı iletken teknolojileri 

Fotonik 

Çok düşük güçlü sistemler 

Konut ye Ticari Binalarda Enerji Verimliliği 

Ulaştırmada Enerji Verimliliği 

Nükleer Teknoloji 

Enerji Verimli Bina ve Şehir Tasarımları 

Organik ve İnorganik Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi GeIitirilmesi 

Rüzgar Türbinleri tasarım ve yönetimi 

Jeotermal Enerji Modellenmesi, üretimi ve yönetimi 

Termoelektrik teknolojiler 

Nano enerji teknolojileri ve Enerjide kuantum teknolojileri 

Enerji Verimliliği 

 

7. Saglık ve Moleküler-Hücresel Mühendislik 

Biyomedikal Ekipmanlar (Tibbi cihazlar), Medikal makine ve aletler 

Yardımcı Robotik Sistemler 

Biyomekanik 

Biyomalzeme 

Mobil uygulamalar 

Biyoelektrik 

Görüntü işleme 

Biyoenformatik 

Biyomalzeme ve doku mühendisliği 

Insan beyni ve nörobilim 

 

8. Gıda Teknolojileri 

Sürdürülebilir, etkin tarım, 

Gıda Süreçleri 

Gıda paketleme 

 

9. MikrolNano/Opto-elektronik ve yarı iletken teknolojileri 

Mikro ve Nanoteknoloji 

MEMS 

Aygıt Fiziği ye Yarı iletken teknolojileri 

Opto-elektronik cihazlar 

Ekran teknolojileri 

Fotonik 

Güç elektroniği 
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Sensör teknolojileri 

 

10. Ulaştırma 

Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Taşıt/sürüş güvenliği 

Yenilikçi ulaşım araçları kavramsal tasarımı 

Araç EtkiIeşim Teknolojileri (Otonom Araçlar, IntelliDrive, Vehicle to Vehicle (V2V), Vehicle to Infrastructure 

(V21) & Infrastructure to Vehicle (I2V) sistemleri) 

Ulaşım planlama ye optimizasyon 

Raylı sistemler 

Şehir Lojistiği 

Yenilikçi üretim süreçleri ve teknolojileri 

 

11. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri 

Enerji VerimIiliği,  

Akıllı Kentler, 

Sürdürülebilir çevre Yönetimi,  

Sürdürülebilir ve Akıllı yerleşke, 

Sürdürülebilir çevre Teknolojileri, 

Sürdülebilir ve Akıllı Ulaşım, 

Sürdürülebilir Yapım Malzemeleri ve Teknolojileri, 

Ekosistemler,  

İklim Araştırmaları,  

 


