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1.Proje Özeti   

 

İnsanlığın temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyacının en büyük kaynağı olan tarım 

sektöründe, giderek azalan kişi başına düşen işlenebilir tarım arazisi oranı ve artan iş gücü açığı 

gibi sorunlara çözüm üretilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için 

çeşitli sektörlerde kullanımı oldukça yaygınlaşan otonom sistemlerin, tarım sektörüne de 

entegre edilmesi kaçınılmazdır. Çözüme yönelik geliştirilmesi hedeflenen Otonom Tarım Aracı 

(OTA), insan gücüyle veya traktör kullanımı gibi klasik yöntemler ile gerçekleştirilen sürüm, 

ekim vb. işlemleri otonom olarak gerçekleştirecektir. OTA gerçekleştireceği görevleri 

kullanıcıdan alabileceği interaktif bir UI uygulamasına sahip olacaktır. Bu sayede görev 

yapacağı arazinin sınırlarını, yapması istenen görevleri ve kullanacağı ekipmanların 

konumlarını kullanıcıdan temin edecektir. OTA, gerçekleştireceği işlemleri insan faktörüne 

gerek duymadan otonom olarak yapacaktır. Bu işlemler gerçekleştirilirken çiftçilerin 

envanterinde bulunan pulluk, mibzer gibi ekipmanlar ile uyumlu ara bağlantı elemanı 

tasarlanmaktadır. Geliştirilmekte olan araçta ekipman bağlantıları yapılırken OTA’da yer alan 

kameradan alınan görüntü üzerinde görüntü işleme algoritmaları uygulanarak ArUco işaretçiler 

ile hizalanma sağlanacaktır. Ardından kilitlenme mekanizması sayesinde bağlantı 

tamamlanacaktır. Bağlantısı yapılan ekipman ile işlenecek tarla üzerinde belirlenen rota, GPS 

verileri ile takip edilecek ve görevi biten OTA kullandığı ekipmanı aldığı konuma geri 

bırakacaktır. Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan OTA’nın öncelikle OTA Prototip 1 

(OTA-P1) olarak prototipinin üretilmesi planlanmaktadır. Yerli ve milli olarak geliştirilecek 

olan OTA ile ülkemizdeki tarım sektörü içerisindeki otonom tarım sistemlerinin ilk 

örneklerinden bir tanesinin oluşturulması ve ülkemizdeki tarım sektöründe otonom 

teknolojilerin yaygınlaşmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

 

2.Problem/Sorun 

 

Tarım, insanoğlunun temel besin maddelerini üretmesi, ulusal sanayiye hammadde 

temin etmesi, bir istihdam alanı olması ve ülke ekonomisine ihracat yoluyla döviz girdisi 

sağlaması nedeniyle her ülke için stratejik öneme sahip bir sektördür. [1] Artan Dünya nüfusu 

daha çok tarımsal üretime ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Buna karşın ekilebilir alan 

miktarı yeterli seviyede artmamaktadır. [2] Bu durum Türkiye’de, Şekil 1’de görüldüğü üzere 

nüfusun artmasına rağmen tarım alanlarının giderek azalması şeklinde gözlenmektedir. Bu 

sınırlı tarım alanlarını işleyecek çiftçi sayısı da Şekil 2’de görüldüğü üzere günden günde azalış 

göstermektedir. [11]  Belirlenen çiftçi sayısındaki ve kişi başına düşen tarım alanındaki azalış 

problemleri için geliştirilen bu proje ile çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Tarım alanlarını işleyecek insanların giderek azalması tarım araçlarının önemini 

arttırmaktadır. Oluşan iş gücü açığının giderilmesinde bu tarım araçlarından 

faydalanılmaktadır. Ana problemimiz için var olan çözümlerden biri olan bu tarım araçlarının 

yetersiz olmasının sebebi zamansal anlamda verimli kullanılamamaları, tarım aracının 

çalışabilmesi için çeşitli alanlarda (tarım aracının kullanılmasında veya tarım aracının 

ekipmanlara bağlantısının yapılmasında vb.) insan faktörüne hala ihtiyaç duyulmasıdır. Bu 
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yetersizliği ortadan kaldırabilecek iyileştirme, insana gerek duymayan bir otonom tarım 

sisteminin geliştirilmesidir.  

 

 

 

           

Var olan çözümlerden bir diğeri de tarım alanının işlenmesi için gerekli iş gücü 

ihtiyacının mevsimlik işçiler ile giderilmesidir. Bu çözümün yetersiz kalma sebebi işverene 

maliyet açısından yapılan iş göz önüne alındığında yeterli verimin sağlanamaması. Bu durumun 

düzeltilebilmesi için gerekli olan iyileştirme, insan gereksinimi olmayan, hata oranı düşük ve 

verimi yüksek bir sistem geliştirilmesidir. 

 

Var olan çözümler arasında, topraksız tarım öne çıkan bir çözümdür. Topraksız tarım, bitkilerin 

gelişimi için gerekli olan bitki besin elementi ve suyun kök bölgesinde, toprak dışında farklı 

katı veya sıvı ortamlar kullanılarak bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı gelişmiş üretim tekniği 

olarak tanımlanabilir. [3] Bu çözümün yetersiz kaldığı noktalar, kurulum masrafının fazla 

olması, kalifiye eleman bulunamaması, fazla zaman ve ilgi gerektiren bir üretim yöntemi 

olması, yeterince yaygınlaşmamasından dolayı hata yapılma ve verimsiz hasat olasılığının fazla 

olmasıdır. Bu çözüm için gerekli iyileştirme, birim alandan yüksek verim alınan, zaman ve ilgi 

gereksinimi minimum düzeyde olan, kullanımı ve yaygınlaştırılması kolay bir sistem 

geliştirilmesidir. 

 

Yukarda bahsedilen problemler göz önüne alındığında birim alanda daha az girdi ( insan 

gücü, tarım alanı ) ile daha verimli bir tarımsal üretim gerçekleştirilmelidir. Bu tarımsal üretimi 

gerçekleştirecek otonom tarım sistemleri, ilgili problemlere yönelik en etkili çözümlerden 

birisidir. Özellikle yurtdışında kullanılmaya başlanan ve gittikçe yaygınlaşan otonom tarım 

sistemleri ülkemizde hala araştırma-geliştirme aşamasındadır. Geliştirilme aşamasında ve 

tamamlanmamış bir çözüm olmasından ötürü hala yetersiz kaldığı alanlar olsa da bu çözümün 

ülkemiz açısından en dikkat çekici özelliği henüz devlet destekli bir girişimin bulunmamasıdır. 

Bu konu üzerinde yapılabilecek yegane iyileştirme, bu otonom sistemlerin yerli ve milli olarak 

devlet imkanları ve ülke ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesidir. 

 

 

Şekil 1. Kişi Başına Düşen Tarım Alanı Şekil 2. Yıllara Göre Türkiye’deki Çiftçi 

Sayısı 
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3.Çözüm 

 

Tarımsal girdilerin efektif kullanımı bir gerekliliktir. Bu ise otomasyonu sağlanmış bir 

tarımsal mekanizasyon ile mümkündür.[4] Bu projede, yukarıda belirlenen problemlerin çözümü 

olarak bir otonom tarım sistemi geliştirilmektedir. Otonom tarım sistemi geliştirilmesinin asıl 

amacı artan insan nüfusunun besin ihtiyacını karşılayacak, kısıtlı tarım alanlarının en efektif 

şekilde kullanılması için hata payı düşük ve verimi yüksek bilgisayar destekli tarım 

sistemlerinin kullanılmasıdır.  

Azalan tarım arazileri ve çiftçi sayılarından dolayı üretimde meydana gelen düşüşler, 

ülkemizin ihtiyacı olan tarım ürünlerini yurt dışından ithal etme sorununu (Şekil 3) meydana 

getirmiştir. Geliştirilen otonom tarım sistemi hem ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin yurtiçinden 

karşılanmasını hem de yurtdışına otonom tarım sisteminin katma değerli ürün olarak satışının 

yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu sistem insan faktöründen bağımsız olarak çalışması ile 

kesintisiz üretim yapabilecek Tarım 4.0 temellerine uygun bir tarım habitatı olacaktır. Bu 

otonom tarım sistemi bünyesinde ekim ve sürüm gibi işlemleri gerçekleştirecek otonom tarım 

aracını içerecektir.  Otonom tarım aracı, gerçekleştireceği görevler için kullanması gereken 

tarım ekipmanlarına otonom bağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Arayüz üzerinden işlenecek 

tarım arazisinin sınır konumlarını alan tarım aracı sistem üzerinde oluşturulan rotayı kullanarak 

ilgili görevini arazi üzerinde efektif bir şekilde gerçekleştirecektir.  

 

 
Şekil 3. Türkiye Dış Ticaretinde Tarımsal Ürünlerin 2000 Ve 2018 Yıllarındaki Durumu 

 

 

3.1. Sistem Mimarisi 

 

Geliştirilen OTA-P1’nın içerdiği sistemlerin Sistem Mimarisi Şekil 5’te ve Elektronik 

şeması Şekil 6’da görüldüğü gibidir. 

 

3.1.1.Bağlantı Sistemi 

 

Tarım araçlarında ekipman ile arasındaki bağlantının 

yapılabilmesi için tarım aracı üzerinde bulunan standart 

bağlantı sistemi olan üç nokta askı düzeni (Resim 2), her bir 

tarım aletine ve traktöre mafsallı olarak bağlanan 

ayarlanabilir bir üst ve iki alt koldan meydana 

gelen asılı tarım aletlerinin taşınarak kullanılmasını temin 

eden bir düzendir. Traktörlere, alet ve ekipmanların 

serbestçe takılıp sökülmesini sağlamak için standart 

hale getirilmiştir. [5] Geliştirilen OTA-P1’in tam otonom 

kabul edilebilmesi için gerekli olan ekipmana kendine kendine bağlanma özelliği eklenmiştir. 

Resim 1. 3 Nokta Askı 

Bağlantı Sistemi [10] 
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Tarım araçlarında kullanılan klasik 3 askı bağlantı sisteminin dezavantajlarını (bağlantı için iki 

veya daha fazla kişiye ihtiyaç duyulması, iş güvenliği açısından risk teşkil etmesi, bağlantı 

işleminin uzun vakit alması, hidrolik, mekanik ve elektrik aksamlarının bağlantısının ayrı ayrı 

yapılması vb.) gidermek için otonom sistem ile uyumlu Resim 2’de görülen ara bağlantı 

elemanı tasarlanmaktadır.  

 

 
Resim 2. Tasarlanan Ara Bağlantı Elemanın Önden ve Arkadan Görünümü 

Tasarlanan ara bağlantı elemanı, çeşitli firmalar tarafından üretilmiş tarım 

ekipmanlarında bağlantı noktalarının birbirine uzaklığı farklı ölçülerde olabilen 3 askı bağlantı 

elemanlarına Resim 3’teki görülen yapısı sayesinde uyumlu olacaktır. Bu ekipman 

tasarlanırken tarım aracına kolay bağlanması esas alınmıştır. Üzerinde ara bağlantı ekipmanı 

yerleştirilen tarım ekipmanı ile OTA arasındaki bağlantı işleminin gerçekleştirilmesi için 

görüntü işleme algoritmaları kullanılarak hizalama sağlanacaktır. Geliştirilen prototipteki 

bağlantı sisteminde servo motorlar hidrolik kolları ve limit switchler kilit mekanizmasını 

temsilen kullanılacaktır . 

 

 
  

Resim 3. Tasarlanan Ara Bağlantı Elemanının Farklı Ölçülerdeki 3 Nokta Askı Bağlantı 

Sistemlerine Uyum Sağlamasına Yarayan Modüler Parçaları 
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3.1.2. Konumlandırma Sistemi 

 

Global Positioning System (GPS- Küresel Konumlama Sistemi), uydu tabanlı 

radyonavigasyon sistemidir. Dünya'daki ve Dünya yakınındaki GPS alıcılarına, en az dört GPS 

uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu 

navigasyon sistemlerinden biridir.[6] Geliştirilen projede otomatik dümenleme ile haritada 

otonom görevlerin gerçekleştirilebilmesi için GPS kullanılmıştır. Bu sistemi destekleyen ve 

maliyet açısından uygun neo6M GPS modülü, tercih edilmiştir. Multi GNSS destekleyen 

yapısıyla birden fazla GNSS sistemiyle aynı anda çalışabilmektedir. Konumlandırma sistemi 

tarlanın arayüz üzerinden haritalanması ve kullanıcıdan alınan bilgilere göre rota 

oluşturulmasında görev alır. Oluşturulan rotanın takip edilmesinde, IMU (ivmeölçer) 

sensöründen gelen veriler kullanılacaktır. Bu amaca uygun olarak MPU 9250 sensörü 

kullanılacaktır. 

 

 

3.1.3. Hareket Sistemi 

 

Geliştirilen tarım aracında amaçlanan hareket ve dönüş manevrası için en uygun 

sistemin direksiyon sistemi olduğu düşünülmüştür. Bu direksiyon sistemi OTA-P1’de servo 

motor aracılığı ile temsil edilecek ve ön tekerlekleri döndürecektir. OTA-P1’de hareket iki adet 

yüksek torklu motor ile gerçekleştirilecektir. OTA-P1’in rotayı izlemesi ve dönüş işlemleri, 

IMU sensöründen gelen pozisyon verileri kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

 

 

3.1.4. Görüntüleme Sistemi 

 

OTA belirlenen görev için gereken ekipman ile bağlantısını, bağlantı sistemi üzerinde 

yer alan kamera üzerinden gelen görüntüyü kullanarak yapacaktır. Görev sırasında ise OTA’nın 

ön kısmında yer alan kameradan gelen görüntü kullanılarak engel tespiti, sürüm sırası tespiti 

(sürülmüş arazide düzgün ilerlemek için) gibi işlemler gerçekleştirilecektir.  

 

4.Yöntem 

 

Yukarda belirtilen probleme çözüm olarak düşünülen ve geliştirilen projenin, hayata 

geçirilmesinde yüksek bütçe gerektirmesinden dolayı ürünün ilk aşamada prototip ( OTA-P1 ) 

olarak geliştirilmesi ve sunulması uygun görülmüştür. OTA-P1’in geliştirilmesinde kullanılan 

çeşitli yöntemler, geniş bir literatür taramasından sonra bir araya getirilerek uygulanmıştır. Bu 

yöntemlerin görev sırasına göre görselleştirilmiş hali Resim 4’te verilmiştir. 
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Resim 4. Görev Şematiği 

 

 

OTA, ilk çalışmaya başladıktan görev şematiğinde verilen 1 no’lu adım olarak C# diliyle 

hazırlanmış masaüstü arayüzü üzerinden OTA’nın işleyeceği arazinin sınır koordinatlarını 

enlem ve boylam sırasıyla kullanıcıdan manuel olarak alacaktır. Ardından alınan koordinatlar 

hazırlanan algortima üzerinde bir düzlem haline getirilerek arayüz üzerinden kullanıcıdan 

alınan parça (istenilen ekim-sürüm sırası) sayısına göre bölünerek rota oluşturulacaktır. C#’ın 

Gmap .Net paketinden faydalanılarak arayüz üzerinde harita gösterimi yapılacak ve belirnenen 

rota arayüz üzerinden kullanıcıya sunulacaktır. Ek olarak OTA’dan beklenen görev bilgileri 

alınarak kullanması gereken ekipmanın konumu ve ilgili ekipmanın teknik bilgileri girilecektir. 

Bu girdilerin alınabilmesi için arayüz (Resim 5 ve Resim 6) üzerinde geliştirmeler sürmektedir.  

 

 
Resim 5. Arayüzün Genel Tasarımı        Resim 6. Arayüz Üzerinden Rota Oluşturulması 
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Kullanıcıdan arayüz üzerinden görevini alan OTA görev şematiğinde 2 no’lu adıma 

geçerek ilgili ekipmanın (sürüm için pulluk, ekim için ekim mibzeri vb.) bulunduğu konuma 

yönelir. Ekipmanın konumuna yönelim sırasında kullanılan neo6M GPS modülünün sahip 

olduğu 5m’lik hassasiyet değerinden ötürü ekipmanın bulunduğu konumun yüksek doğrulukla 

bulunması zordur. Bu yüzden kullanılacak mini bilgisayar (Jetson Nano) ile GPS modülünden 

alınan konum verilerinin hassasiyetini yükseltmek amacıyla filtrelerden (Kalman filtresi [7] vb.) 

faydalanılacaktır. Buna rağmen GPS verilerinde meydana gelebilecek sapmalara karşı OTA’da 

bulunan kameralardan gelen görüntülerde görüntü işleme algoritmaları uygulanması ile 

ekipmanın bulunduğu garajın üzerinde bulunan ArUco işaretçi (Resim 7) sayesinde yüksek 

doğrulukla bulunması amaçlanmaktadır. ArUco işaretçi, geliştirilen projede tespitinin kolay 

olması, ışık faktöründen fazla etkilenmemesi, kameraya olan 

uzaklığı ve işaretçinin kameraya göre bağıl açısının yüksek 

doğruluk ile tespit edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı 

tercih edilmiştir. Asıl boyutlatı kumpas ile ölçülerek elde edilen 

ArUco işaretçinin pozisyonu, kalibre edilmiş kamera ile 

kalibrasyon sonucu elde edilen kamera matrisi ve çarpıtma 

matrisi kullanılarak elde edilir (Şekil-5). ArUco işaretçilerinin 

tespitinin stabil ve sürekli olabilmesi için kameradan gelen 

görüntüye Kalman filterisi uygulanması planlanmaktadır.  

ArUco işaretçilerinden elde edilen pozisyon bilglileri 

kullanılarak servoları hareket ettirecek açı değerleri elde 

edilecektir. 

 

 
Şekil 4. ArUco İşaretçilerin Tespitinde Kullanılan  Kamera Matrisi Ve Çarpıtma Matrisi  

 

 

Resim 7. Örnek Bir ArUco 

İşaretçisi 
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Resim 8. ArUco İşaretçilerin Bağlantı Noktalarını Temsilen Yerleştirilen Tasarım Çalışması 

 

Görev şematiğindeki 3 no’lu aşamada OTA ile ekipmanın bağlantısı yine ArUco işaretçi 

tespiti ile otonom gerçekleştirilecektir. Resim 8’da görüldüğü üzere bağlantı noktalarına 

yerleştirilen ArUco işaretçileri ile ekipman ve OTA üzerindeki bağlantı noktalarının 

pozisyonları tespit edilecektir. Bu sayede görüntü üzerinden bağlantı noktalarının hizalama 

işlemi servo motorların askı kollarını hareket ettirmesiyle gerçekleştirilecektir. Bağlantının 

tamamlandığının anlaşılabilmesi için OTA-P1’nin bağlantı noktasında yer alan kilit 

mekanizmasına limit switch yerleştirilecektir. Bağlantının Resim 9 ve Resin 10’daki gibi 

tamamlanması ile OTA 4 no’lu aşamaya geçmeye hazır hale gelmiş olacaktır. 4 no’lu aşamada 

OTA kendisine verilen görevi (ekim, sürüm vb.) ilgili ekipmanı kullanarak tarla üzerinde 

gerçekleştirecektir. Bu işlemleri gerçekleştirirken arayüz üzerinde oluşturulan rotayı takip 

edecektir. Rotanın takibi aşamasında IMU sensörü kullanılarak aracın gitmesi gereken yönde 

ilerlediği doğrulanmış olacaktır ve rotada kalması sağlanacaktır. 5 no’lu aşamada OTA 

belirlenen rotanın sonuna geldiğinde ekipmanı 2 no’lu aşamada aldığı konuma bırakacaktır. İki 

tarafı açık garajın arka kapısından girerek, ekipmanı ilk aldığı şekilde bırakacaktır. Bu sayede 

aynı ekipmanı kullanması gerektiğinde zorluk yaşamadan bağlanabilecektir. Ardından son 

aşama olan 6 no’lu aşamaya geçerek konumu belirlenmişse OTA garajına aksi halde başlangıç 

konumuna yönelecek ve sıradaki görevi bekleyecektir. 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Tarım 4.0 ile tarım alanında da giderek artan otonomlaşma gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde de bu alandaki ar-ge çalışmaları ve devlet yatırımları devam etmektedir fakat yerli 

tarım sektöründe geniş çaplı otonom araç kullanımı yaygınlaşmamıştır. Örneğin 2015 yılında 

Aselsan’ın akıllı tarım-arge çalışmaları konusunda insansız sistemler, haberleşme projeleri gibi 

alanlardaki birikimlerini milli tarım otomasyonu uygulamalarına aktarması desteklenmiş ve 

hala yürütülmektedir. [8] Dünya üzerinde her ne kadar otomatik dümenleme, akıllı tarım 

sistemleri ve otonom teknolojiler yaygın olarak kullanılsa da ülkemizde bu tarz teknolojiler 

henüz araştırma geliştirme aşamasındadır. Geliştirilen OTA’nın en belirgin iki inovatif özelliği, 

tam otonom bağlantı ve kullanıcı dostu arayüzüdür. 

 

Tam Otonom Bağlantı : Geliştirilen projenin üzerinde durulan yenilikçi yönlerinden en çok 

öne çıkanı OTA’nın tarım ekipmanına otonom olarak bağlanabilmesidir. Piyasadaki 

emsallerine bakıldığında bağlantı işleminin kolaylaşmasını sağlayan ara ekipmanlar ve 

sürücünün kabininden bağlantıyı takip etmesine yarayan, yarı otonom bağlantı desteği veren 

özellikler (Resim 11 ve Resim 12) [9] mevcuttur. Yurtdışında bu alanda çalışmalar yapan ve 

ürünler geliştiren özel şirketler bulunmaktadır. Resimlerde verildiği gibi sürücü kabininden 

insan kontrolüyle hareket eden traktörün bağlantı aşamalarının takip edilmesine olanak 

sağlayan arayüz sistemleri kullanılmaktadır.  

 

Geliştirilen projede bağlantı işlemi piyasadaki emsallerinden farklı olarak hiçbir insan 

etkisine gerek kalmadan gerçekleştirilebilecektir. Bu işlem tasarlanacak 3 askı bağlantı 

sistemine uyumlu ara bağlantı elemanı sayesinde klasik bağlantı yönteminden farklı olarak 

kolay ve kısa sürede gerçekleştirilecektir. 

 

Resim 9. Bağlantının Geniş Açıdan 

Görünümü 
Resim 10. Bağlantının Üstten 

Görünümü 
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Kullanıcı Dostu Arayüz : Geliştirilen projede bir diğer yenilikçi özellik, OTA’nın takip ve 

kontrolünde kullanılacak arayüze sahip olmasıdır. Bu özellik geliştirilen benzer ürünlerin pek 

çoğunda bulunan bir özelliktir. Genellikle arayüzler üzerinde aracın konumunu gösteren harita 

ekranı, rota bilgisi, aracın anlık hızı ve yaptığı görev bilgileri yer almaktadır. Geliştirilen OTA 

için kullanıcı dostu, görev durumu, araç konumu vb. teknik bilgileri anlaşılabilir bir şekilde 

kullanıcıya sunan bir UI tasarımı yapılmıştır. UX ile kullanıcıların deneyimleri sonucunda gelen 

dönütler dikkate alınarak arayüz gelişime açık halde olacaktır. Bu sayede halihazırda üretilmiş 

ürünlerde kullanılan bu özellik yerli ve milli olarak tarım araçları ile entegre edilebilir hale 

getirilecektir. 

 

6.Uygulanabilirlik  

 

Üzerinde çalışılan proje hayata geçirilme aşamasında ilk gözlemlemelerin 

yapılabilmesi, olası risklerin tespit edilebilmesi için geliştirilen OTA’nın bir prototipi 

tasarlanacaktır. Düşünülen bu tasarımda geliştirilen otonom sistemin Tarım 4.0 altyapısına 

sahip ve günümüz çiftçilerinin ihtiyaçlarına uygun bir sistem olması düşünülmüştür. Bu konuda 

yapılan literatür araştırmaları alanında Uzman Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat 

Mühendisleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile görüşüldükten sonra üretilen çözümlerin 

sahaya uygunluğu ise Bursalı ve Balıkesirli tecrübeli çiftçilerin görüşlerine göre 

şekillendirilmiştir.   

OTA prototipini gerçekleştirme aşamasında 3d yazıcıdan çıkan parçalar kullanılmasıyla 

geliştirme ve test aşamalarının düşük maliyetli olması sağlanacaktır. Projede OTA prototipinin 

üzerinde yer alacak mini bilgisayar olarak yüksek işlem kapasiteli NVIDIA Jetson Nano 4 GB 

kartı kullanılması uygun görülmüştür. Kartın programlanmasında, kullanılacak kamera ve 

sensörlerin kolay kullanımını sağlayan ücretsiz programlama dillerinden Python dili tercih 

edilecektir. OTA prototipi (OTA-P1) için tasarlanan ara bağlantı ekipmanı ile çiftçilerin 

envanterlerindeki ekipmanları OTA ile kullanabilecek olmaları harici masraflardan 

kaçınmalarını sağlar. 

Geliştirilecek olan OTA prototipinde kullanılan algoritmalar, gelecekte 

gerçekleştirilecek son ürün olan OTA ile uyum sağlayacak bir dinamik yapıya sahiptir. Klasik 

Resim 11. Yarı Otomatik Bağlantı Özelliğine 

Sahip Traktör 
Resim 12. Bağlantı Takibi Sağlayan 

Arayüz 
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bir traktörün hareket ve mekanik sistemlerine sahip olarak üretilecek asıl OTA üzerine 

eklenecek kamera, sensör vb. gibi elektronik sistemlerin uygun maliyetli seçilmesiyle 

piyasadaki rakipleriyle maliyet açısından rekabet edebilecek ticari bir ürüne dönüşecektir. 

  

7. Proje Zaman Planlaması  ve Tahmini Maliyet 

Geliştirilen OTA-P1’in tahmini maliyet tablosu ve geliştirme sürecinin zaman 

planlaması Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Proje Zaman Planlaması 

 

 

Ürün Adet Maliyet (₺) Ürün Adet 

 

Maliyet (₺) 

 

Yardımcı Bilgisayar-

NVIDIA Jetson Nano  
1 1.618,55 Filament 2 258,98 

14,8V Lipo Batarya 

10000mAh 
1  1.346,48 

NEO6MV2 GPS 

Modülü 
1 61,36 

MG996R Servo Motor 6 162,6 MPU 9250 Sensör 1 70,59 



13 

 

Raspberry Pi Kamera 

Modülü V2  
2 783,92 

Kızılötesi Uzun 

Mesafe Sensörü  
3 355,71 

Motor 2 934,56 
XL4015 Voltaj 

Düşürücü 
1 97,65 

Motor Sürücü 2 585 
Su Geçirmez Devre 

Kesici 
1 115,07 

Hırdavat Malzemeleri - 150 Mafsal 2 77 

Toplam Maliyet: 6.617,47 ₺ 

Tablo 2. Tahmini Maliyet Tablosu 

  

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hızla artan dünya nüfusu ve bunun yanında tarım arazilerinin aynı hızda artmamasından 

ötürü insanların temel besin ihtiyacını karşılayan çiftçilerin omuzlarına binen sorumluluklar 

giderek artmaktadır. Bunun yanında azalan çiftçi sayısı ve kalifiye eleman bulma sıkıntıları 

yaşayan ve birim tarım alanından maksimum verimi alması gereken çiftçilere, ihtiyacı olan 

desteğin OTA ile verilmesi hedeflenmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı projenin hedef kitlesi 

yerli çiftçiler başta olmak üzere tüm çiftçiler olarak belirlenmiştir.  

 

9.Riskler 

Risk No Olası Riskler B Planı 

1 
GPS modülünde meydana gelebilecek 

sapmalar. 

Kullanılacak GPS modülü sayısının 

arttırılması ve modüllerden gelen 

verilerin merkez noktası belirlenerek 

konum tespit edilmesi . 

2 

Bağlantıda sorun (ArUco tespit 

edilememesi, ekipmanın açısının 

uygun olmaması). 

Kameranın yeni testler yapılarak daha 

uygun bir konuma farklı açılarda 

yerleştirilmesi. 

3 
Motorların yetersiz kalması (çamur, 

balçık vb üzerinde). 

Kullanılan DC motorların yerine 

yüksek torklu step motor kullanılması. 

4 
Dar dönüşler yapamaması  

(ekipman ile). 

Sürüm tekniklerinde değişikliğe 

gidilmesi(düz sürme, balık sırtı sürüm 

vb.). 

5 

Bağlantı işleminde kullanılacak Servo 

motorlarda meydana gelebilecek açı 

sapmaları. 

Servoların bakıma sokulması, gerekli 

görülürse yenisiyle değiştirilmesi. 

   
Tablo 3. Olası Riskler ve Çözümleri Tablosu 
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Risk No Olasılık (1-3) Etki (1-3) Risk Sonucu (1-9) Değerlendirme 

1 3 3 9 Yüksek Risk 

2 1 3 3 Düşük Risk 

3 1 2 2 Düşük Risk 

4 1 1 1 Düşük Risk 

5 2 2 4 Orta Risk 

   

Tablo 4. Olasılık-Etki Matrisi ve Risk Değerlendirmesi 
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