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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Varoluşundan bu yana insanlığın uğraştığı en temel ve en eski uğraş tarımdır. Bu kadim 

zanaat, kutsallığının yanı sıra uygulamalı bir bilim dalı olduğundan antik çağlardan bu yana 

sürekli bir gelişim göstermiştir. Makineleşmeyle birlikte tarım arazilerinde karşılaşılan 

problemlerin çözülmesi için yenilikçi ve kolay yöntemler ortaya çıkmıştır. Tarımın en büyük 

sorunlarından olan yabani otlarla mücadeleye karşı sunulan çözümler, çiftçiler için yüksek 

maliyetli olduğundan piyasada gerekli etkiyi yaratamamıştır. Otonom tarım araçlarıyla insan 

gücüne olan ihtiyaç azaltılarak yabani otlarla mücadele etmek, iş kolaylığı sağlıyor gibi görünse 

de yüksek maliyet sebebiyle kısa vadede çiftçilerin kullanımı için gerekli mali etkinliği 

sağlayamamıştır. Günümüz teknolojisiyle bu araçların üretim masraflarının ancak belirli bir 

miktarını düşürmek mümkün olduğundan masrafların aynı bölgede tarım yapan üreticiler 

tarafından paylaşılması kısa vadede büyük etki gösterebilecektir. İTÜ AutoBee takımının, bu 

paylaşımın sağlanmasını hedefleyen BeeMotion projesi tarımla uğraşan nüfusun yoğun olduğu 

bölgelere, her araziye bir araç vermek yerine birden fazla araziye randevu sistemi ile müdahale 

edebilecek araçların bulunduğu ortak bir alan oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu sayede kişi 

başına düşen araç ve işletme masrafları yüksek oranda azalacak, bu kutsal zanaatin 

desteklenmesi sağlanacaktır. Bahsi geçen alanda İTÜ Autobee takımı tarafından yerli ve milli 

imkanlarla geliştirilen Otonom İnsansız Kara Araçları, bu araçların ihtiyaç duyduğu 

ekipmanlar, şarj alanları ve bakımları için gerekli malzemeler bulunacaktır. Bunlara ek olarak 

ekim alanın güvenliği de düşünülmüş, bunun adına sistemi kullanan çiftçilerin tarım alanlarına 

Korkuluk Kiti hizmeti de sağlanabilmektedir. Bu modül üzerindeki ses ve ışık sistemleriyle 

ekim alanına zarar verebilecek hayvanları uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, tarım 

arazilerindeki yabani otların takibini ve müdahalesini insan gücü olmaksızın 

gerçekleştirecektir. Bu sayede üreticiler arazilerinin durumlarını çevrimiçi bir şekilde 7/24 takip 

edebilecek ve çevrimiçi randevu alarak arazilerindeki yabani otları temizletebileceklerdir. 

(Şekil 1.1, 1.2, 1.3). 

 

 

Şekil 1.1 
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2. Problem/Sorun: 

Günümüzde çiftçiler geleneksel tarım esnasında birçok sorunla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri olan yabani otlar tarımda ciddi verim 

kayıplarına sebep olmaktadır. Çiftçiler yabani otlarla pek çok farklı metotla mücadele 

etmektedir. Bu mücadele yöntemlerinden en yaygın olanları geleneksel tarım aletleri ile 

ilaçlama ve insan gücü ile söküm yapmaktır. Bu yöntemlerin ciddi dezavantajları 

bulunmaktadır. Geleneksel tarım aletleri ile ilaçlamanın negatif yönleri incelenecek olursa 

gereğinden fazla ilaç kullanımı sonucu herbisit kalıntıları bırakılması, ilaçlama işlemi esnasında 

ilaçlama yapan kişinin ilaca maruz kalması, geleneksel ilaçlama metotlarının organik tarıma 

ciddi zararlar vermesi ve dönemsel olarak ciddi insan gücü bağımlılığı oluşturması gibi 

durumlar örnek olarak verilebilir.  

 

Modern tarım aletleri ile ilaçlama sırasında bu aletlerin çalışma prensiplerinden ötürü 

tam olarak yabani bitkilerin üzerine doğrudan ilaçlama yapılamadığından bütün ekim alanı 

ilaçlanmaktadır. Ekim alanının tamamının gereksiz ilaçlanması ve gereğinden fazla ilaç 

kullanılması çiftçiye maddi olarak zarar vermektedir. Buna ek olarak ilaçlama esnasında 

gereğinden fazla ilaç kullanılması toprakta herbisit kalıntısına sebep olduğundan bu kalıntı, 

topraklar ve su kaynakları başta olmak üzere çevreye geri dönülemez zararlar vermektedir ve 

organik tarımın önünde de ciddi engeller oluşturmaktadır. Öte yandan tarım aletleri ile ilaçlama 

yaparken insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç sebebiyle ilaçlama esnasında çalışan insanların 

bu ilaçlardan zarar gördüğü araştırmalar sonucu görülmüştür. Yabani otlarla mücadelede bir 

diğer yaygın yöntem olan söküm yönteminde büyük ölçüde kas gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu büyük ihtiyaç, çiftçiye önemli ölçüde ekonomik yük ve zaman kaybı oluşturmaktadır.  

 

 

İkinci önemli sorun ise toprağın pH’ı, nemi ve içerisinde bulunan organik ya da 

inorganik madde miktarları, havanın sıcaklığı gibi ekim koşullarının analiz edilememesidir. 

Yine toprağın içindeki mineral miktarlarının bilinmemesi gereksiz gübreleme ve ilaçlamaya 

Şekil 1.2 Şekil 1.3 
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sebep olmaktadır.  Bu sorun zaman zaman ciddi verim kayıplarına ve dolayısıyla maddi kayba 

neden olmaktadır.  

 

Üçüncü önemli problem ekim alanlarında meydana gelebilen dönemlik hayvan 

istilalarıdır. Dönemlik hayvan istilaları genellikle hayvanların vahşi doğada besin bulamaması 

sebebiyle tarım arazilerini istila etmesi durumudur.  Dönemlik hayvan istilaları ekim alanındaki 

ürünlere ve dolayısıyla çiftçiye maddi zarar vermektedir. Çiftçilerin bu soruna karşı 

uyguladıkları çözüm yöntemi istilanın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu periyotlarda 

nöbet tutmalarıdır. Bu yöntem çiftçiye fazlasıyla zaman kaybettirmesinin yanı sıra hayvanın 

saldırması olasılığında çiftçide yaralanma riski hatta hayati risk oluşturmaktadır. 

 

Son olarak çiftçinin sürekli ekim alanının denetimini sağlayamamasından ötürü bu 

alanda gerçekleşebilecek sel ve yangın gibi olağan dışı olaylardan anında haberdar olamaması 

ve dolayısıyla müdahale etme konusunda geç kalınmasıdır. 

 

3. Çözüm  

Tasarlanan projede tarımdaki insan gücüne olan bağımlılığın azaltılması, otonom 

sistemler kullanılarak tarım operasyonlarındaki verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında temel geçim kaynağının tarım olduğu bölgelerde, bölgenin arazi koşullarına 

uygun şekilde tasarlanmış insansız kara araçları yapılması; bu araçlar için gereken materyallerin 

ve şarj ünitelerinin bulunduğu, temel bakımlarının yapılabileceği istasyonlar kurulması ve tarım 

arazilerindeki anlık tehditlere karşı ekim alanlarına Korkuluk Kiti yerleştirilmesi 

planlanmaktadır. Bu istasyonların konumlandırıldığı bölgelerde tarım arazisi sahipleri 

arazilerinin bakım ve ilaçlama gibi işlemleri gerçekleştirecek tarımsal insansız kara araçları 

kiralayabilecekleri bir randevu sistemi geliştirilmiştir.  

 

Yabani otlarla mücadelede ilaçlama esnasında herbisit kalıntılarının toprağa zarar 

vermesi hususunda ilaçların eser miktarda ve yabani bitkinin tam üzerine uygulanarak çevreye 

verilen zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu doğru ilaçlama sayesinde ilaç 

israfının önüne geçilmiş olup aynı zamanda ilaçlama maliyetinin düşürülmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca geleneksel tarım aletleriyle yapılan ilaçlama insan gücü gerektirmektedir. Bu yöntem 

ilaçlamayı yapan kişinin sağlını olumsuz etkileyebilir. Geliştirilen proje sayesinde ilaçlama 

otonom insansız kara aracı ile yapılacağından bu sorunun önüne geçilmektedir. 

 

Bir diğer mücadele yöntemi olan sökme yönteminde ise insan gücüne olan bağımlılıktan 

dolayı ekonomik açıdan üreticiyi zora sokmaktadır. Geliştirilen projede elektrik enerjisinin 

ucuzluğu ve yaygınlığından yararlanılması, abonelik sistemi ile bakım-onarım masraflarının 

paylaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına açık olması sayesinde maliyet 

düşürülmektedir. 

 

 

Tarımda verimliliğin arttırılması için yetiştirilen bitkiye ideal ortam koşullarının 

sağlanması, bu hedefe yönelik olarak düzenli aralıklarla nem, pH, sıcaklık vb. değerlerin 

analizinin yapılması gerekmektedir. Buna çözüm olarak proje için tasarlanan araca yerleştirilen 
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sensörler ile bu ölçümler güncel olarak takip edilebilmektedir. Ölçümlerin sonucunda ortaya 

çıkan veriler üreticiyle de paylaşılarak verimin arttırılması ve uzun vadede bölgenin ayrıntılı 

analizinin yapılması ve toplanan bu veriler uzun yıllar boyunca depolanarak tarımsal veri tabanı 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

Ayrıca tarım arazilerinde ciddi bir tehlike olan hayvan istilalarının önüne geçmek 

amacıyla tasarlanan Korkuluk Kiti değişken frekanslarda ve şiddetlerde sesler çıkararak 

hayvanları araziden uzak tutması hedeflenmektedir. Modülün üzerine yerleştirilecek nem, 

sıcaklık ve pH sensörleri ile sel, yangın ve asit yağmurları gibi olağan dışı durumlarda üreticiye 

anlık bilgi iletilmesi hedeflenmektedir.  

 

4. Yöntem 

Şase – Dış kabuk 

 Proje için geliştirilen aracın şasesi sigma profillerin arasına yerleştirilen 18 mm 

kalınlığında MDF plakalardan oluşmaktadır (Şekil 2.0). İki katlı dizaynın üst katında sıvı 

deposu bulunmaktayken alt katında ise elektronik sistem yer almaktadır. Alt katın ön tarafında 

sökme mekanizması yerleştirilmişken arka tarafında ise ilaçlama mekanizması 

konumlandırılmıştır. Araçta bulunan sensörler ise sökme mekanizmasına entegre edilmiştir. 

Aracın dış etkenlere karşı korunabilmesi için özel bir kabuk tasarlanmıştır. İlaç deposu da 

tasarlanan kabuğa entegre edilmiştir. Kabuk için malzeme olarak hafifliği ve çevreciliği 

düşünülerek plastik yerine karbon fiber seçilmiştir (Şekil 2.1 ve 2.2). Ucuzluğu da hedef alan 

araçta kabuk gerekli durumlarda karbon fiber yerine cam fiber kullanılarak da üretilebilir.  

 

 
 

Şekil 2.0 
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Yürüyüş Mekanizması 

 Proje için geliştirilen araç dört tekerden tahriklidir. Tekerlerin tahrik edilebilmesi için 

ucuz ve piyasada bolca bulunan Nema 23 motorlar tercih edilmiştir. Motorlar direkt olarak 

tekere bağlı değildir, bir kasnak yardımıyla motordaki güç tekerlere aktarılmaktadır (Şekil 2.3). 

Bu sayede motorun torku 12 kat arttırılarak 26,4 N.m’ye çıkarılmaktadır. Aynı zamanda 

motorların bağlanma biçimi sayesinde aracın üzerinden geçebileceği maksimum yükseklik 

arttırılmıştır.  

 

Aracın hareket sistemi için 

ise tank sistemi belirlenmiştir. Bu 

sistemde aracın dönüşü; sağ ve 

soldaki tekerleklerin birbirine zıt 

yönlerde dönüşüyle sağlanmaktadır. 

Bu sistemin seçilmesindeki temel 

sebep, araca olduğu yerde kendi 

etrafında dönebilme kabiliyeti 

vermesidir. 

 

 

 

 

İlaçlama Mekanizması 

 Projede yabani otlarla mücadele yöntemlerinden biri olarak ilaçlama yöntemi 

seçilmiştir. (Robotun hareket yönü x, zemine paralel ve x eksenine dik eksen y, zemine dik 

eksen z olarak kabul edilmiştir.) İlaç püskürtme ucu x eksenindeki hareketini robotun 

hareketinden alırken y eksenindeki hareketini Nema 17 motor ve kayış sisteminden almaktadır 

(Şekil 2.4). Araç, kameradan ve LİDAR’dan aldığı veriyi işleyerek yabani otun yerini tespit 

ettikten sonra otun üzerine geldiğinde depodan çektiği ilacı doğrudan yabani otun üzerine 

püskürtmektedir. Araç u sayede ilacı verimli kullanırken çevreyi de korumaktadır.  

 

Şekil 2.3 

Şekil 2.1 Şekil 2.2 
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Sökme Mekanizması 

 Projede yabani otlarla mücadelede bir diğer seçenek olarak sökme mekanizması da 

bulunmaktadır. İlaçlama mekanizmasında olduğu gibi robotun hareket yönünü eksen olarak 

kullanırken y ekseninde Nema 17 motor ve kayış sistemi ile hareket etmektedir. Z eksenindeki 

hareketi ise lineer aktüatör sayesinde yapılmaktadır. Toprağa girdikten sonra uçlarını kapatarak 

otu tutan mekanizma, Nema 8 motor sayesinde toprağın içerisinde dönerek otu köklerinden 

ayırmaktadır (Şekil 2.5).  

 

 
 

Otonom Sürüş Algoritması 

Yapılacak olan aracın otonom olarak hareket etmesi planlanmaktadır. Buna binaen araç 

bünyesinde bulunan GPS’ten aldığı verileri Rasperry Pi aracılığıyla Python tabanlı ROS (Robot 

İşletim Sistemi) ile değerlendirerek tarla içindeki ve tarla ile istasyon arasındaki en kısa rotayı 

oluşturmaktadır. Belirlenen bu rotalar üzerindeki hareketinde Encoderlardan aldığı verileri 

sistem üzerinden değerlendirip olası bir hatayı istasyona bildirmektedir. Ayrıca araç hareket 

halindeyken karşısına çıkan engelleri aşabilmek adına kendi bünyesinde bulunan kameralar 

üzerinden alınan verileri Python tabanlı Tensorflow ve OpenCV kütüphanelerini kullanarak 

işlemektedir. Bu işlemden sonra makine öğrenmesi ile eğitilmiş olan robot engellerin etrafından 

dolaşmaktadır.  

 

Şekil 2.4 

Şekil 2.5 
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Görüntü İşleme 

Araçtaki görüntü işleme süreci deep learning ile gerçekleştirilen CNN, Tensorflow gibi 

bilgisayarlı görü yöntemleri kullanılarak daha önceden eğitilmiş sistem sayesinde 

gerçekleştirecektir (Şekil 2.6 ve 2.7). Bu süreçte araç kameraları sayesinde dış dünyadan aldığı 

verileri kendi veri tabanında bulunan görsel veriler ile kıyaslayarak türlerine, boyutlarına göre 

zararlı otları ve engelleri tespit etmektedir. Sadece bununla da kalmayıp yine aynı şekilde 

tarlanın iki kenarı boyunca hareket eden araç ekin sıra sayısını ve ekinler arası uzaklığı 

hesaplamaktadır. Bu hareketi sonucu çıkan veriyi ekim sıklığı ve verimliliği konusunda 

raporlayarak verimin arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

      
 

 
Şekil 2.6 Şekil 2.7 
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Elektronik Aksam 

Elektronik aksam araç üzerinde bulunan Raspberry Pi 4, Arduino Leonardo, GYRO, 

kamera, LİDAR, hoparlör, step motorlar, step motor sürücüler, nem ve sıcaklık sensörü, pH 

sensörü, GPS, ana güç bataryası ve yedek güç bataryasından oluşmaktadır. Karar kılınan 

elektronik aksamda ana işlem bilgisayarı Raspberry Pi 4 olmak üzere Arduino Leonardo ana 

bilgisayara giden sensör verisini toplayan ve düzenleyen yardımcı işlem merkezi olarak görev 

yapmaktadır. Kamera, LİDAR, GPS, hoparlör, Encoder ve step motor sürücüler doğrudan 

Raspberry Pi 4’e bağlanırken, nem ve sıcaklık sensörü, pH sensörü ve GYRO ise doğrudan 

Arduino Leonardo’ya bağlıdır. Ana güç bataryası motorları beslerken yedek güç bataryası ise 

bilgisayar ve temel işlevleri beslemektedir. Bu ayrımın tercih edilmesindeki sebepler; güvenlik 

amacıyla motorların tamamen devre dışı bırakılabilip aracın aktif sinyal vermeye devam etmesi 

ve ana güç bataryasında oluşacak bir arıza durumunda aracın konumunun saptanabilmesidir. 

 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarımcılık yıllar içerisinde oldukça gelişmiş bir sektördür. Teknolojinin tarıma adapte 

edilebilmesi tarımda verimliliği çok yüksek oranda arttırabilmektedir. Toprak analizi ve yabani 

otlarla mücadele gibi işlemleri yapabilen robotlar piyasada mevcuttur. Fakat bu robotların 

maliyeti göz önüne alındığında ülkemizde bu amaçla üretilmiş bir alternatif çözüm 

bulunmamaktadır. Toprak analizi yapılmamakla birlikte ekilen alanlarda kas gücüyle yabani ot 

mücadelesi de oldukça yaygın bir uygulamadır. Tarımda verimliliği arttırabilmek adına toprak 

analizi yapabilen, yabani otları algılayıp gerek sökerek gerek ise ilaçlayarak müdahale edebilen 

çok fonksiyonlu otonom araçların abonelik sistemi ile üreticiye ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Abonelik sisteminde tarım ile uğraşılan bölgelere daha az araç ile daha fazla noktaya müdahale 

edilebilmektedir. Bu iş metodu hem üreticiler hem de abonelik platformu sahipleri açısından 

daha avantajlı olmaktadır. Hedef bölgeye hizmet edecek araçların konaklayacağı, şarj olacağı, 

bakım ve onarımının yapılacağı bir istasyon tahsis edilmesi ile teknik personel ve bakım-onarım 

maliyeti abonelik sistemiyle ödeneceği için üreticiye daha az yük bindirilmektedir. 
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 Üretilen araca ek olarak yanında gelen Korkuluk Kiti ile birlikte tarlanın 7/24 korunması 

da hedeflenmektedir. Opsiyonel olarak gelen kitin temel amacı ekili alana yabani hayvanların 

girmesini engellemektir. Üzerinde bulunan güneş paneli yardımıyla gündüz depoladığı enerji 

ile 7/24 uygun frekansta ses dalgaları yayarak yaban domuzu gibi istilacı türleri uzakta tutmayı 

hedeflemektedir. İnsanların duyamayacağı frekanslarda ses dalgaları yayan Korkuluk Kiti 

sayesinde gürültü kirliliği yaratılmamış olur. Hayvanlara zarar vermeden uzaklaştıracak bu ses 

sürekli yayın yapacak ve harici bir güç kaynağı da gerektirmeyecektir. Aynı zamanda üzerinde 

bulunan nem sensörü sayesinde sel durumu, sıcaklık sensörü sayesinde yangın durumu, pH 

sensörü sayesinde ise asit yağmurları saptanabilecek ve çiftçiye erken uyarı ile erken müdahale 

imkânı sunmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde tarım sektöründe rekabet oldukça yüksektir. Böylesine rekabetçi bir 

ortamda ise kâr edebilmenin yollarından biri maliyetleri düşürmektir, bunun en basit 

yöntemlerinden birisi ise tarımda verimliliği arttırmaktır. Hollanda gibi tarımda gelişmiş ülkeler 

bu sayede birim alan başına düşen kâr oranlarını ortalamanın fazlasıyla üzerine çıkarmaktadır. 

Projenin amacı ülkemizdeki tarımın verimliliğini arttırmaktır. Fakat günümüz ekonomik 

şartları ile yerli üreticinin bireysel olarak otonom araçların tarımda kullanımına erişimi pek 

kolay olmamaktadır. Bu noktada projenin geniş kesimlere ulaşabilmesi adına yapılan 

araştırmalar sonucunda en ideal iş modelinin abonelik sistemi olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu 

noktada Zuora şirketi CEO’su Tien Tzuo’nun yaptığı açıklamaya göre abonelik sistemi iş 

modeline sahip şirketlerin son on yılda geleneksel şirketlere kıyasla %500 ila %800 oranında 

daha hızlı büyüdüğü gözlemlenmiştir.  

 

 Yapılması planlanan araçtaki parçaların olabildiğince yerli malzeme ve imkanlarla 

üretilmesi, bu parçaların piyasada bolca bulunan ve yedek parça ulaşımının kolay olduğu 

standart malzemelerden seçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca projenin ileriki aşamalarında, 

imkanlar doğrultusunda Türkiye’de üretilmeyen parçaların da üretiminin desteklenmesi 

hedeflenmiştir. Projenin pilot bir bölgede başlatılarak yayılması planlanmış, böylece küçük bir 

sermaye ile projenin test edilme imkânı oluşturulmuştur. Yapılan aracın otonom olması ve 

bakım onarım, randevu gibi işlerin teknik personel tarafından çözüme kavuşturulması ile 

çiftçiye minimum yük bindirilmesi hedeflenmiştir. Proje ülkemizdeki çiftçilerin problemleri 

göz önüne alınarak oluşturulmuş, daha sonrasında ticari bir hamle olarak geliştirilmiştir. 

 

 Öngörülen riskler arasında başlangıç sermayesinin bulunamaması, malzeme teminatının 

aksaması, yurtdışı menşeili parçaların fiyatlarındaki dalgalanmaların çıkarabileceği zorluklar, 

sensörlerden alınan verilerdeki sapmalar sonucunda hatalı işlem yapma olasılığı bulunmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Planlamalar Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

İsterlerin ve 

Gereksinimlerin 

Belirlenmesi 

       

Mekanik Tasarım        

Elektronik Tasarım        

Algoritmaların 

Geliştirilmesi 
       

Malzeme Siparişleri        

Araç Montajı        

Mekanik Testleri        

Yazılım Testleri        

Kategori Ürün 
Adet 

(Miktar) 

Fiyat 

(₺) 
Ürün 

Adet 

(Miktar) 
Fiyat (₺) 

Mekanik Sigma Profil 7 metre 160 ₺ 

Lazer Kesim 

Metal Plaka 

(100x60) 

4 200₺ 

 
Nema 23 Step 

Motor 
4 960₺ 

Bağlantı 

Elemanları 
100 100₺ 

 
Nema 17 Step 

Motor 
2 172₺ 

Kabuk (Karbon 

Fiber) 
1 789₺ 

 
Küçük Kayış 

Sistemi 
2 100₺ 

Ahşap MDF 

(18mm) 
1m^2 140₺ 

 
Büyük Kayış 

Sistemi 
4 350₺ Lineer Ray 2 465,75₺ 

 Su Deposu (20lt) 1 72,90₺ Sökme Aparatı 1 365₺ 

 Tekerlek 4 216₺ 
Püskürtme 

Ekipmanı 
1 1349₺ 

 
Kabuk (Cam 

Elyaf) 
1 369₺ 

Nema 8 Step 

Motor 
1 149,99₺  
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Araç başına tahmin edilen maliyet: ~8000₺  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projeyi ve proje kapsamındaki aracı Türkiye’nin tüm bölgelerinden tek ve çok yıllık 

bitki, bodur ağaç, sarmaşık sarıcı ve tırmanıcı bitki yetiştiren üreticiler kullanabilecektir. Zararlı 

bitkiler ve yabani hayvanlar tarımın ve üreticilerin ortak sorunu olup bu sorunlara karşı alınan 

önlemler ve üretilen çözümler benzerlik göstermektedir. Bu nedenle yapılacak olan proje 

kapsamındaki ekipman ve araç; gerektiğinde her bir üreticinin arzusuna ve ihtiyacına göre 

değiştirilebilir opsiyonlara sahip olacaktır. Ortalama 45,8 yaşında çiftçilik yapan insanımızın 

çiftçilik yaptığı Türkiye şartlarında teknolojiye ve otonom sistemlere ilgi gittikçe artmaktadır. 

Yararlı bitkiyi koruma işlemlerinin getirdiği fiziksel ve finansal yükün hafifletilmesi açısından 

birçok hizmet sunan, basit bir ara yüze sahip olan bu proje çiftçinin birçok sorununa çözüm 

olmayı hedeflemektedir.  

 

9. Riskler 

Proje geliştirilme sürecinde birtakım riskler her zaman kaçınılmazdır. Bu risklere karşı 

geliştiricilerin bazı önlemler alması gerekmektedir. BeeMotion projesinin geliştirilme ve üretim 

sürecinde aşağıdaki riskler tespit edilmiş ve bu problemlere çeşitli önlemler geliştirilmiştir: 

 

1) Malzeme Teminatının Aksaması: Pandemi sebebiyle dünya çapında yaşanan lojistik 

krizi malzeme teminatının gecikmesi riskini doğurmuştur. 

  Önlem: Proje sürecinde geliştirilecek prototiplerin malzemeleri öncelikli olarak 

yerli imalatçılardan temin edilecektir. 

 

2) Proje İçin Gereken Bütçenin Toparlanamaması: Proje maliyetinin karşılanması için 

gerekecek ödeneğin bulunamaması projenin hayat geçirilmesi sürecinde ciddi bir risk 

teşkil etmektedir. 

  Önlem: Gerekli bütçenin toplanamaması durumunda araçtaki bazı 

fonksiyonların prototipte kullanılmaması planlanmıştır. 

 

3) Proje Çalışmalarında Bir Araya Gelememe: COVID-19 önlemleri kapsamında 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler sebebiyle takım üyelerinin bir araya 

gelememe riski söz konusudur. 

  Önlem: Olası yasak durumunda ekibin İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa 

Kampüsü’ne ulaşımı olan üyeleri kampüs içerisindeki atölyeye giderek çalışmaların 

fiziksel kısmı yürütecektir. Takım toplantıları internet üzerinden devamlı olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Elektronik 
Logitech C270 

Kamera 
1 351,82₺ 18650 Pil 112 2719.36₺ 

 Raspberry Pi 4 1 690,49₺ Arduino 1 64,98₺ 

 RS485 sensör 1 241,07₺ pH Sensörü 1 387,90₺ 
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4) Maliyet Artışı: Yurtdışından temin edilecek parçaların döviz hareketliliğiyle 

maliyetinin artma riski bulunmaktadır. 

  Önlem: Projenin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulacak malzemelerin mümkün 

olduğunca yerli üreticilerden temin edilecek ve malzemelerin tedariği için sponsorlar 

bulunması planlanmıştır. Projenin ilerleyen safhalarında ise araçta kullanılan 

parçaların üretimi için yerli üreticinin desteklenmesi hedeflenmiştir. 

 

5) Veri Sapmaları: Kullanılacak sensörlerin ve hesaplamaların sapmaya uğraması 

sonucu operasyonun hatalı yürüme riski vardır. 

  Önlem: Yedek, alternatif, algoritmalar ve sensör filterleri ile hassasiyet 

arttırılacaktır. Her testten önce sensörlerin tekrar kalibre edilmesi ve testlerin 

beklenen koşullardan daha ağır şartlar altında gerçekleştirilmesi ile sapmanın sebep 

olabileceği zararların minimalize edilmesi hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskler Olasılık (1-5) Etki (1-5) 

Malzeme Teminatının Aksaması 2 2 

Proje İçin Gereken Bütçenin 

Toparlanamaması 
2 4 

Takım Çalışmalarında Bir Araya 

Gelememe 
1 2 

Maliyet Artışı 4 3 

Veri Sapmaları 2 2 



15 

 

10. Kaynaklar  

Agriculture In The Netherlands: Its Recent Past, Current State And Perspectives, C. 

Martijn van der Heide-Huib Silvis-Wim J.M. Heijman, 2011 

https://www.researchgate.net/publication/227365438_Agriculture_In_The_Netherlands_Its_R

ecent_Past_Current_State_And_Perspectives 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),187-197 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/18269 

 

Functionality and efficacy of Franklin Robotics’ Tertill™ robotic weeder, Johnny 

Sanchez-Eric R. Gallandt, 2020 

https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/abs/functionality-and-

efficacy-of-franklin-robotics-tertill-robotic-

weeder/07DF9F4329CB64D749E822168A097D92#article 

 

HortiBot: A System Design of a Robotic Tool Carrier for High-tech Plant Nursing, 

Rasmus Nyholm Jørgensen-Jørgen Maagaard-Claus G Sørensen-I. Havn, 2006 

https://www.researchgate.net/publication/237111195_HortiBot_A_System_Design_of_a_Rob

otic_Tool_Carrier_for_High-tech_Plant_Nursing 

 

How Well Do Dogs and Other Animals Hear? (n.d.). 

https://www.lsu.edu/deafness/HearingRange.html. 

 

Kekik Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Mücadelesi, WİKİFARMER’İN EDİTÖR EKİBİ 

https://wikifarmer.com/tr/kekik-yetistiriciliginde-yabanci-ot-mucadelesi/ 

 

Motion Cost Characterisation of an Omnidirectional WMR on Uneven Terrains, 

Nathan D.Wallace-HeKong-Andrew J.Hill-SalahSukkarieh, 2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319309784 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/227365438_Agriculture_In_The_Netherlands_Its_Recent_Past_Current_State_And_Perspectives
https://www.researchgate.net/publication/227365438_Agriculture_In_The_Netherlands_Its_Recent_Past_Current_State_And_Perspectives
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/18269
https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/abs/functionality-and-efficacy-of-franklin-robotics-tertill-robotic-weeder/07DF9F4329CB64D749E822168A097D92#article
https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/abs/functionality-and-efficacy-of-franklin-robotics-tertill-robotic-weeder/07DF9F4329CB64D749E822168A097D92#article
https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/abs/functionality-and-efficacy-of-franklin-robotics-tertill-robotic-weeder/07DF9F4329CB64D749E822168A097D92#article
https://www.researchgate.net/publication/237111195_HortiBot_A_System_Design_of_a_Robotic_Tool_Carrier_for_High-tech_Plant_Nursing
https://www.researchgate.net/publication/237111195_HortiBot_A_System_Design_of_a_Robotic_Tool_Carrier_for_High-tech_Plant_Nursing
https://www.lsu.edu/deafness/HearingRange.html
https://wikifarmer.com/tr/kekik-yetistiriciliginde-yabanci-ot-mucadelesi/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319309784


16 

 

Roghelia V, Patel VH. Effect of Pesticides on Human Health. Research & Reviews: 

Journal of Health Professions. 2017; 7(2): 30–40p. 

http://www.stmjournals.com/index.php?journal=RRJoHP&page=article&op=view&path%5B

%5D=8771 

 

Soil Sampling Sensor System on a Mobile Robot, Peter M. Cao-Evan Zhang-Ernest L. 

Hal, 2003 

 https://www.researchgate.net/publication/235679988_Soil_Sampling_Sensor_System

_on_a_Mobile_Robot 

 

Task and motion planning for selective weed conrol using a team of autonomous 

vehicles, İEEE, 2014 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7064598?casa_token=LTunCIcY8nIAAAAA:8

oplQsA_QodfoVzySRx-

RbkTT1OJDu04swYpv0nMXZSZPoWUl1tJNsx11x5LqybOADoo2rseBGE 

 

Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması,  Kredi Kayıt Bürosu, 2019 

https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/2019_KKB_TURKIYE_TARIMSAL_GORU

NUM_SAHA_ARA%C5%9ETIRMASI.pdf 

  

 Tzuo, T. (2021, March 6). The 2020 Subscription Economy in Five. 

https://www.linkedin.com/pulse/2020-subscription-economy-five-tien-

tzuo/?trk=public_profile_article_view. 

 

 

  

  

 

  

 

  

http://www.stmjournals.com/index.php?journal=RRJoHP&page=article&op=view&path%5B%5D=8771
http://www.stmjournals.com/index.php?journal=RRJoHP&page=article&op=view&path%5B%5D=8771
https://www.researchgate.net/publication/235679988_Soil_Sampling_Sensor_System_on_a_Mobile_Robot
https://www.researchgate.net/publication/235679988_Soil_Sampling_Sensor_System_on_a_Mobile_Robot
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7064598?casa_token=LTunCIcY8nIAAAAA:8oplQsA_QodfoVzySRx-RbkTT1OJDu04swYpv0nMXZSZPoWUl1tJNsx11x5LqybOADoo2rseBGE
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7064598?casa_token=LTunCIcY8nIAAAAA:8oplQsA_QodfoVzySRx-RbkTT1OJDu04swYpv0nMXZSZPoWUl1tJNsx11x5LqybOADoo2rseBGE
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7064598?casa_token=LTunCIcY8nIAAAAA:8oplQsA_QodfoVzySRx-RbkTT1OJDu04swYpv0nMXZSZPoWUl1tJNsx11x5LqybOADoo2rseBGE
https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/2019_KKB_TURKIYE_TARIMSAL_GORUNUM_SAHA_ARA%C5%9ETIRMASI.pdf
https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/2019_KKB_TURKIYE_TARIMSAL_GORUNUM_SAHA_ARA%C5%9ETIRMASI.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/2020-subscription-economy-five-tien-tzuo/?trk=public_profile_article_view
https://www.linkedin.com/pulse/2020-subscription-economy-five-tien-tzuo/?trk=public_profile_article_view

