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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Klasik tarım uygulamaları sonucu çeşitli problemler ortaya çıkmakta ve tarım faaliyetlerinin

süresi uzun, iş yükü fazla olmaktadır. Klasik tarım uygulamaları kullanıldığı takdirde verim
düşmektedir. Bu nedenle çiftçiler genellikle pahalı, işlevi düşük ve doğaya zarar veren makineler
ve yöntemler kullanmaktadır. Projemiz; ekimden toprak havalandırmaya, yabancı otların kesimi ve
arındırılmasından güneş enerjisi ile enerji üretilmesine, kesilen yabancı otların hayvan yemlerine
dönüştürülmesinden anız yakmanın ve pestisit uygulamalarının azalmasına kadar hem doğaya hem
de bitkiye çeşitli olarak yardımcı olan bir yarı otonom insansız tarım aracıdır. Kullanılacak Rocker
Bogie tekerlek sistemi sayesinde tarladaki taş, toprak gibi bozuk zeminlerde sürüşte problemler
yaşanmayacaktır. Projemizde toprak havalandırma, tohum ekimi, çim biçme ve süpürge sistemi
için kullanacağımız sistemler DC motor ile çalışacaktır. Tasarlanan ve modellenen alt sistemler
üretilip montajlanacaktır. Aracın çalışmasında, kullanıcının sürüşte hata yapması sonucu ekine ve
araca zarar gelmemesi amacıyla ultrasonik sensör ile koruma sistemi oluşturulmuştur. Elektronik
sistemimizin daha koordine çalışması ve projemizin yerli ve milli konseptine uyması amacıyla
projemizin kumanda, mekanik sistemler ve yazılımını sıfırdan özgün bir şekilde yapılmıştır.
Çalışmamızda Python, Arduino IDE, Tinkercad, Fritzing ve EasyEda gibi program ve yazılım
dilleri kullanılmıştır. Ayrıca projenin uygulama kısmı için çiftçiler ve Konya-Şeker Sanayi ile
iletişime geçilmiştir. Yapılan projenin ülkemizdeki tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve
gelişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
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2. Problem/Sorun:
2.1 Tarım Teknolojileri (Hassas Tarım):

Türkiye şartlarında “Hassas Tarım” yönetim sistemi, işletme özelliklerine bağlı olarak,
doğru değişken düzeyli uygulama teknolojisinin tercih edilmesiyle yer alacaktır. Bu durumda ülke
gereksinimlerini karşılayan ve teknoloji ihraç edebilmek için dünya ihtiyaçlarınada cevap veren
sistem, yazılım ve robotların geliştirilmesi gerekmektedir. (Tekin, Demirel, Özgünaltay, 2011)

Ülkemizde hassas tarıma yapılan yatırımlar klasik tarıma göre daha azdır. Kullanıcıların bu
konudaki ilgi ve bilgilerinin artırılması gerekmektedir. Piyasadaki ürünlerin fiyatları kullanıcılar
için sorun teşkil etmektedir. Kullanıcılar minimum maddiyat ve girdi ile maksimum verim almak
istemektedirler. Burada entegre sistemli teknolojilerin piyasadaki rolü, kullanıcıyı “Tarımda
Teknoloji”ye çekmek amacıyla devreye girmektedir. (Tekin ve ark., 2011)

2.2 Pestisit Uygulamalarının Zararları:
Tarım sektöründe yabancı otların verdiği zarar, bitki hastalıkları ve böceklerin verdiği

zararların toplamına yakın bir zarara sebep olmaktadır. Yabancı otlarla mücadele için kullanılan
herbisitlerin dünyadaki bu geniş ölçeklerdeki kullanımı bazı sağlık problemlerinin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye'de pestisit kullanımı 1994 yılında etkin karışım olarak
10,871,792<g/l iken, bu tutar 1998 yılında %37,3 artış göstererek 14,929,413 kg/l olmuştur. Bu
artış, ülkemizde bulunan veya bağlantılı diğer su kaynaklarının ve buradan sağlanan içme sularının
kirlenme riskini arttırmaktadır. Bu olay çeşitli ve sayısız sağlık problemlerine neden
olabilmektedir. Bu kirlenmenin büyük bir kısmı üretici veya ilgili kişilerin bilinçsiz ve uygun
olmayan pestisit kullanımından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de tarım ilacı tüketimi ortalama
33.000 tondur. Bu miktarın % 47’sini insektisitler, %24’ünü herbisitler, % 16’sını fungisitler, %
13’ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu pestisitlerin yıllık satış tutarı da yaklaşık
230-250 milyon dolardır. Piyasadaki yabancı ot kesimi yapan araçlar silaj üretimi yapmamaktadır.
Tarım sektöründeki kişiler bu projeyle geliştirilen araç sayesinde yabancı otlarla mücadele
amacıyla herbisit kullanımlarını azaltabilecek hatta kesilen yabancı otlardan silaj üretimiyle de
nakit para akışı sağlayabileceklerdir.(Vural, Burgaz, 1983)

Şekil 1- Pestisit Türleri Kullanım Oranları

2.3 Anız Yakmanın Zararları:
Verimli bir toprakta bulunan canlılar çoğunlukla toprağın üst kısmından itibaren 0-3 cm

derinliğinde yaşamaktadır. Anız yakıldığında toprağın verimliliğini sağlayan bu canlıların sayıları
yüksek ölçüde azalmaktadır. Ayrıca organik madde; toprakta bulunan canlılarının önemli bir besin
kaynağıdır ve toprak kalitesi ile verimliliği için büyük bir önem taşımaktadır. Anız, toprağın
organik madde gereksinimlerinin temin edilmesi açısından son derece önemlidir. Anızın yakılması
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nedeniyle toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştiren ve geliştiren toprak organik
maddesi gün geçtikçe azalmaktadır. Devletin çıkardığı kanunlara karşın bu uygulama hâlâ daha
oldukça yaygındır. Piyasadaki anız toplama araçları kullanıcıya yüksek nakit ve iş kaybı
yaşatmaktadır. Kullanıcılar bu araçlara fiyatlarından dolayı yaklaşamamaktadır. (Yılmaz, Bilgili,
Toprak, Almaca, Mermut, 2014)
2.4 Yem Kaynağı “Silaj”:

Ülkemiz için son derece önem arz eden hayvancılıkta farklı yem yöntemleri
kullanılmaktadır. Ancak Silaj diğer yem yöntemlerine göre daha az yer kaplamakta ve daha az iş
gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tüm bunlara ek olarak hayvanlar için daha dikkat çekici ve daha
yararlı olduğu için inek, koyun, keçi vb. hayvanların süt üretimleri arttırmaktadır. Maalesef
ülkemizde yalnızca silaj üretimi odaklı şirketler silaj yapmaktadır. Silaj üretiminin kişiselleşmesi
üreticiler için nakit akışı olacaktır. Piyasadaki silaj üretimi yapan şirketler bunun için özel araçlar
kullanmaktadırlar ancak “Silaj” üretimi için diğer tarım araçlarına entegre bir sistem
bulunmamaktadır.(Şahin ve Zaman, 2018)
2.5 Toprak Sıkışması:

Toprak sıkışması, toprak parçacıklarının sıkışarak aralarındaki boşluk hacminin
azalmasıdır. Bunu hayvanlar ve makinelerin uyguladığı basınç oluşturur. Toprak tanecikleri
arasındaki boşluk oranının %35’in altına düşmesi ve makro boşluklarının %10’dan daha az olması
bitkiler için zararlı olan toprak sıkışıklığının oluştuğunu gösterir. (Özgöz, Okursay, 2002)

Toprak sıkışıklığı, toprağın boşluk ebat dağılımını ve boşlukların sürekliliğini olumsuz
yönde etkilediği için havalanmayı azaltır. İnfiltrasyon ve su tutma gücünü azaltarak yüzey
akışlarına ve kuraklığa sebep olur. Katı toprak taneciklerinin yüzey akışı ile uzaklaşarak toprağın
inorganik madde tutarının azalmasıyla toprak kayıplarına neden olur. Bu şekilde toprağı fiziksel
yönden olumsuz etkiler.

Toprak sıkışıklığı, toprağın havalanması engellediği için topraktaki mikrobiyolojik
faaliyeti yavaşlatır veya durdurur. Bu şekilde toprağı biyolojik yönden olumsuz etkiler. (Aykas,
Yalçın, Çakır,  2005).

Ancak, çiftçilerimiz sıkışmanın verime etkilerini gerek yetersiz bilgilenme ve gerekse
toprağın derinliklerinde meydana gelmesi nedeniyle dikkate almamaktadır. Toprak sıkışmasını
önlemek amacıyla kullanılan araçlar gündelik çim makineleri gibi manuel olarak kontrol edilmekle
birlikte kullanıcıya iş, güç ve zaman kaybı yaşatmaktadır. Bu eksikliğinden dolayı kullanıcılar
toprak habitatının bozulmasına razı olup topraklarının verimini kaybetmektedirler. (Aykas, Yalçın,
Çakır,  2005).
2.6 Yenilenebilir Enerji:

Türkiye güneş enerjisi haritası incelendiğinde Türkiye’de mevcut 1644 güneş enerji
santralinin bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de bulunan tüm santrallerin toplam enerji kuvveti
ise 1,362,60 MW’dir. 2016 yılında yapılan ölçümler incelendiğinde ise Türkiye’de bulunan tüm
santrallerin 1.020.000.000 kilovatsaat elektrik üretimi yaptığı gözlemlenmektedir. Ülkemiz dünya
çapında güneş enerjisi ile elektrik üretiminde 11. sırada bulunmaktadır. Tarım arazilerinin
güneşlenme süresi yüksektir. Bu konuda çeşitli sistemler geliştirilmektedir. Ancak yerel üreticiler
iktisadi sorun yaşamamak adına “Hassas Tarıma” destek vermediği gibi güneş santrallerine de
bütçe ayırmamaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması üzerine üreticiler ile iletişime
geçilip gerekli eğitim ve konferanslar verilmelidir. Piyasadaki tarım araçlarının büyük bir bölümü
yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmamaktadır (Kayişoğlu, Diken, 2020).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26923
https://www.turktob.org.tr/en/toprak-sikismasi-ve-cozum-yollari/5049
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3. Çözüm
“Karınca” çok amaçlı tarım işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış arazi aracı formunda yarı

otonom bir robottur. Projemizin amacı tasarlanan bu robot aracılığıyla bitkiler arasında büyüyen
yabancı otların ortadan kaldırılması, çapalama ve tohum ekim işlemlerini gerçekleştirmektir.
Böylelikle iş gücü ve vakit kaybı azalacak, tarımda kimyasal ilaç olarak kullanılan herbisit
kullanımının da %90 oranında azalması sağlanacaktır. Ayrıca yok edilen yabancı otları silaj
yöntemiyle değerlendirerek hayvancılıkta yem ithalatını azaltmak amaçlanmaktadır. Buna ek
olarak çiftçilerin petrollü araçlarla yaptıkları tohum ekme, çapalama gibi işlemleri kendi ürettiği
güneş enerjisi ile normal bir kişiye göre daha hızlı ve ucuz bir şekilde yaparak iş, zaman ve
maliyet tasarrufu sağlamak da planlanmaktadır. Yakın gelecekte insansız hava araçları ile uyum
içinde çalışması planlanan Karınca sayesinde çiftçilere daha verimli bir üretim şansı tanınmaktadır.
Karınca sayesinde tarım teknolojileri başta ülkemiz olmak üzere pek çok farklı bölgede
yaygınlaşacaktır. Karınca’nın otonom ve yarı-otonom özellikleri sayesinde hassas tarıma geçiş
sürecinde kullanıcının bu sürece kolay bir şekilde dahil olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber
aracımızda bulunan toprak havalandırma, tohumlama ve araç süspansiyonu gibi çeşitli inovatif
yenilikler ile çiftçilere çeşitli kolaylıklar sağlanacaktır. Sensörler yardımıyla araç sürüşü yarı
otonom bir hale gelerek dış engeller karşısında kullanıcıya güvenli bir sürüş sağlayacaktır.
Kullanıcılar araca mobil uygulama ile erişilebilecek ve kolaylıkla yapılacak olan görevleri araca
verebilecek veya manuel sürüşleri kolaylıkla yapabilecektir.

EasyEda programı ile tasarladığım bir mikrodenetleyici kartı ve arduino geliştirme kartı ile
projemizin yönetilmesini sağlanacaktır. Aracımızda yer alan motor sürücüler ile aracın hareket ve
mekanizmalarını yaptığımız mobile uygulama ile kullanılan GSM modülünden gelen sinyaller
doğrultusunda koordine bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

Projede kullanılacak Rocker-Bogie tekerlek sistemi sayesinde araç zorlu koşullarda
hareket edebilecektir. Türkçesi Salıncaklı Boji olan bu sistem, aracın her iki tarafında Rocker ve
Bogie adlı iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Rocker bölümü ön tekerleklere doğrudan bağlantılıdır.
Bogie bölümü ise her iki ucunda tekerlekler bağlı, Rocker bölümünün arka uzantısının orta
noktasından bağlanmış bağımsız bir kaldıraç gibidir. Bu sistemi özel yapan şey her iki yandaki
Rocker bölümlerinin karşılıklı diferansiyel şeklinde bağlanmış olmasıdır. Bir bölümün β açısı
kadar konum değiştirmesi, diğer bölümün de tam tersi yönde yine β açısı kadar konum
değiştirmesiyle sonuçlanır. (Balcı, Yıldırım, Bebek, 2018)

Örneğin aracın bir bölümü 20 cm yüksekliğinde bir engel üzerinden geçiyor ve diğer tarafı
düz bir tabanda yol alıyorsa, 20 cm yükselen bölümün diğer yandaki bölüme yaptığı etki aracın
toplamda 10 cm eğilmesine sebep olacaktır. Bu da engebeli alanlarda aracın dengesini %50
artıracak ve devrilme gibi olumsuz durum ve riskleri en aza indirecektir. Yapılan karşılaştırma
(Şekil 2) sonucunda Rocker- Bogie’nin çalışma prensibi(Şekil 3) engel aşan araçlar için iyi bir
alternatiftir. Bu nedenle projede gövde eğimli bir şekilde (Şekil 5) imal edilerek Rocker-Bogie
tekerlek sistemi ile birlikte kullanılmıştır (Balcı,Yıldırım, Bebek, 2018) (Şekil 4). Tekerleklerin
yaptığı baskının olumsuz durumlarını önlemek için tarım araçları incelenerek kırlangıç ayağı(Şekil
6) tasarlanıp eklenmiştir. Bu sayede tekerlerin oluşturduğu toprak sıkışıklığı en aza indirilmiştir.
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Şekil 2- Karşılaştırma Tablosu

(Şekil 3 - Rocker Bogie Tekerlek Sistemi Çalışma Prensibi) (Şekil 4 - Tekerlek Sistemi Prototipi)

(Şekil 5- Şase Prototipi) (Şekil 6- Kırlangıç Ayağı)

Aracın yabancı ot kesimini sağlayan ve dc motor sayesinde otları kesen biçme sistemi
(Şekil 7) sayesinde yabancı otların yok edilme işlemi yapılacak ve olası kullanıcıların pestisit
tarzında ilaçlama yöntemlerine ihtiyaç duymayacaktır. Bu sayede vakit, nakit ve iş gücünden kar
sağlanacak, ürünler doğal bir şekilde yetiştirilecektir.



7

(Şekil 7 - Kesme Sistemi)

Kesilen yabancı otlar basınç farkıyla çekilip bir haznede biriktirilerek son dönemlerde taze
hayvan yemi olarak büyük bir önem taşıyan “Silaj” yöntemiyle değerlendirilecektir. Biriktirilen
yabancı otlar gerekli işlemlere tabi tutularak silaj yapılacaktır. Bu sayede hayvancılıkta ithal yem
oranı azalacak ve hayvancılıkta verim artacaktır. Ayrıca yabancı otların biriktirileceği alan çeşitli
aparatlar yardımıyla sulama, gübreleme, taşıma gibi işlerde de kullanılabilecektir. Projemizde
bulunan toprak kazma mekanizması (Şekil 10) sayesinde hem çapalama işlemi yapılacak hem
tohumlar için oluşturulacak aralıklı boşluklar yapılacaktır. İki çize halinde ekim yapabilen araç
aralıklı ve sıralı tohum ekimi (Şekil 11) sayesinde tohum israfının da önüne geçecektir (Dursun,
Kabadayı, Tuğer, 2018). Arka kısımda bulunan silindir şekilli merdane sayesinde tohumların üstü
dengeli ve hassas bir şekilde toprakla örtülmektedir. Ayrıca üzerinde bulunan boşluklar sayesinde
taş gibi nesneleri de toplamaktadır. Bu sayede ekimden hasada kadar olan süreçte araç çiftçiye
yardım edecektir.

(Şekil 8 - Tohum Atma Sistemi)
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(Şekil 9- Tohum ekme sistemi)                  (Şekil 10- Toprak kazma mekanizması)

Projede kullanılan güneş sistemi sayesinde çevreye dost bir sistem inşa edilmiştir. Ayrıca
güneş enerjisi sayesinde çiftçinin petrol ürünlerine bütçe ayırması gerekmeyecektir. Küçük boyutu
ve az kütlesiyle toprağın verimin azaltan toprak sıkışıklığının da önüne geçilmiştir.

Araç alt sistemleri uygun maliyetli ve özgün çözümlerle geliştirilerek yurt dışından ithal
edilen tarım araçlarına alternatif sunacak ve bütçe dostu olacaktır. Geliştirilecek araç beş ana
mekanizmadan oluşmaktadır. Bunlar tekerlek sistemi, kazma sistemi, yabancı ot kesim ve
biriktirme sistemi, elektronik sistemdir. Bu sistemler gerçekleştirilip bütünleştirilerek nihai
prototip ortaya çıkacaktır.

4. Yöntem
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden çoklu durum deseni ve nedensel karşılaştırma

modeli kullanılmıştır. Tarım yapılan bölgelerde yapılan gözlem ve çiftçilerin sorunları
doğrultusunda proje tasarlanmıştır. Gözlem yapılan tarlalarda, ekim ve toprak havalandırmanın
elle yapılması ve yabancı otların büyük sorun teşkil etmesi nedeniyle çiftçide iş gücü, vakit, para;
bitkide ve toprakta verim kaybı gözlemlenmiştir. Proje yöntemi tarım alanlarında uygulanacaktır.

4.1 Modelleme
Araç modellemesi, yapılan literatür taraması ve ön çalışmalar doğrultusunda TinkerCad

programı üzerinden tasarlanmıştır (Şekil 11). Tahmini boyutlarda bir tasarım yapılmıştır. Aracın
zor ve engebeli koşullarda rahat hareket edebilmesi için Rocker-Bogie tekerlek sistemi
kullanılmıştır. Aracın ön kısmı yüksek engellere takılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Güneş paneli
üst kısma monte edilecektir. Kazma mekanizması ön kısımda ana gövdeye bağlı şekilde olacaktır.
Bu şekilde denge mekanizması ayarlanacaktır. Tohumlama sistemi 2 çize ekebilecek şekilde arka
kısma konulmuştur. Tohumların üstünü toprakla örtecek silindir şeklindeki merdane arka kısımda
özgün tasarımı sayesinde toprağı dengeli bir şekilde dağıtıp bulunan taş gibi materyalleri de içine
alacaktır. Yabancı ot kesme ve süpürge mekanizmaları alt kısma monte edilerek yabancı otları
veya anızları toplaması sağlanacaktır.

(Şekil 11 - 3B Modelleme Sağdan Bakış)
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4.2 Elektronik
Projemizde gerek I/O pin sayısının gerek kesme pin sayısının fazla olması nedeniyle

Arduino Mega modeli kontrolcü olarak seçilmiştir (www.arduino.cc). Motorları sürmek için ise
Arduino kartlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan L298n modeli tercih edilmiştir.
Aracın kontrolü GSM modülü vasıtasıyla yapılacaktır. Bu sayede hem mobile kontrol hem de yer
tespitine imkan sağlayacaktır. Ayrıca ultrasonic sensörler sayesinde hem tohum ve biriken ot
miktarı görülebilecek hem de aracın engelleri tanıyabilmesi sağlanacaktır.

Aracın enerji ihtiyacı 12V 7Ah değerlerine sahip kuru aküyle sağlanacaktır. Güneş paneli
sayesinde sistemin şarj gerektirmeden çalışabilmesi ve yenilenebilir enerji sayesinde doğayı
kirletmemesi sağlanacaktır. GSM modülü ve arduino’yu stabil ve gereken güç değerinde
besleyebilmek için voltaj dönüştürücüler kullanılacaktır. Aracın elektronik bağlantı şeması Şekil
11’de bulunan diyagram ile gösterilmiştir.

(Şekil 12- Elektronik Bağlantı Diyagramı)

4.3 Yazılım
Arduino kartını programlamak için Arduino IDE programı kullanılmaktadır. Ayrıca Blynk

programı sayesinde kolay bir şekilde GSM üzerinden araca erişerek Android ve IOS cihazlara veri
akışı sağlanmaktadır. Manuel mod sayesinde kullanıcının aracın kazma, tohumlama, çim biçme,
çim toplama mekanizmalarını çalıştırabilmesi ve grafikler sayesinde biriken silaj ve kalan tohum
miktarını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilmesi sağlanmaktadır. Otonom mod içinse tarlanın
boyutları ve istenilen çize aralıkları belirlenmelidir. Aracın haberleşme sistemi Şekil 13’te bulunan
diyagram ile; aracın görev-çalışma mekanizması Şekil 14’te bulunan diyagram ile gösterilmiştir.
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(Şekil 13 - Sistem Haberleşmesi)

(Şekil 14- Sistem Görev-Çalışma Diyagramı)

4.4 Prototip Üretimi
Nihai prototip yapılarak uygulanan yöntemlerin pandemi şartlarında gerçek hayatta test

edilmesi aşamasıdır. Yapılan modellemeler doğrultusunda bir şase ve üzerine gövde inşası
yapılarak montaj aşamasına geçilecektir. Montaj aşamasında üretilen parçalar ve elektronik askam
monte edilerek prototipe son hali verilecektir.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Tarım teknolojileri üzerinde yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Literatürde

toprak süren, tohum eken, sulama-gübreleme yapan robotlar mevcuttur. Bu robotlar otonom, yarı
otonom veya manuel çalışmakta olup birden fazla işi aynı anda yapabilen robotlar
bulunmamaktadır.(www.instructables.com/Nellie-the-Weed-Picking-Robot) Projemiz birden fazla
işi aynı anda yaparak maliyeti düşürmekte ve diğer projelerden bu şekilde önemli ölçüde
ayrılmaktadır. Dünya çapında tarım alanında yapılan robotlar büyük ebatları nedeniyle toprak
sıkışıklığını arttırmaktadır. Projemizde tasarlanan robotun küçük boyutlu olması ve altı teker
sayesinde basıncı düşürmesiyle toprak sıkışıklığına neden olmayacak ve toprak verimliliği
azalmayacaktır. Ayrıca traktör ve ekipmanlar kullanılarak efor sarfedilerek yapılan tohum ekme
işlemi tamamen otomatik bir şekilde yapılarak tüketiciye iş ve vakit tasarrufu sağlayacaktır.
Tohumlama işleminde pek çok makinenin yaptığı, aynı yere birden fazla tohum ekme işleminin
aksine tek tohum ekimi gerçekleştirilerek tohum israfı ve verimin düşmesinin önüne geçilecektir.
Yabani otlar kesilip biriktirilerek silaj yöntemiyle değerlendirilip yem ithalatı azaltılmış ve
hayvanlarda verim arttırılmış olunacaktır. Yabani otlarla mücadele için kullanılan rastgele herbisit
püskürtme olayı azalacak dolayısıyla kimyasal ilaç kullanımında bir düşüş olacaktır. Bu sayede
çevre ekosistemlere de zarar gelmeyecek ve verim yükselecektir.

Projede kullanılan rocker-bogie tekerlek sistemi sayesinde zorlu koşullarda bile robotun
hareket imkânı olacaktır. Yaklaşık olarak kendinden iki kat daha yüksek engelleri aşabilecek
özellikte olacaktır. Bununla beraber projenin diğer robotlarda bulunmayan toprak havalandırma
özelliğine sahip olması sayesinde projenin kullanım alanı artacak ve tarımda verim yükselecektir.

Tasarladığımız gövde, aksam, yazılım ve mobile uygulamayı imkanlarımız dahilinde
yaparak yapabileceğimiz tüm alt sistemleri yerli imkanlarla yapmayı amaçlamaktayız. Bu şekilde
dışa bağımlılığımız azalacak ve patent hakkımız olacaktır. Projemizin ticari aşamada ön plana
çıkacağını ve diğer projelere yol açacağını, Türkiye'nin bu alanda ilkler arasına girebileceğini
düşünmekteyiz. Ayrıca projemizin gelecekte drone ile geniş alanlarda yabancı ot tespiti,
gübreleme-sulama gibi ek sistemler ile ortak çalışabilmesi sayesinde tarlalar teknolojik bir ortama
dönüştürülerek zaman ve işte kolaylık sağlanabilecektir.

6. Uygulanabilirlik
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu işgücü konusunda endişeler vardır. Yaşlanmakta olan

Japonya, tarım piyasasının işgücü taleplerini karşılayamamaktadır. Benzer şekilde, Amerika
Birleşik Devletleri bu konuda çok sayıda göçmen işçiye dayanmaktadır, ancak mevsimsel işçilerin
düşüşü ve hükümet tarafından oldukça arttırılan göç durdurma çabaları yüzünden mevsimsel
işçiler de talepleri karşılayamamaktadır. İşletmeler ise genellikle mevsim sonuna kadar
toplayamadıkları ekinleri çürümeye bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun yanında, hızla
büyümekte olan nüfusun beslenmesi hakkında da endişeler vardır. Bu nedenle tarımsal
makineleşmeyi daha düşük maliyetli ve devamlı kullanımda güven verecek bir şekilde geliştirme
talebi oldukça büyüktür.

Projenin ilk prototipinin yapılmasının ardından saha testleri gerçekleştirilecek ve yapılan
gözlemlere göre yeni prototipler üretilerek en uygun ve sorunsuz araç elde edilecektir.
Teknofest’in bitmesiyle birlikte çeşitli girişimcilik ve proje kuluçka panelleri ile etkileşime
geçilecek, proje fikrinin kabulü, hayata geçirilmesi üzerine yatırımcılar ile buluşulacaktır. Fon

https://www.instructables.com/Seed-Spreading-Robot/


12

kaynağı sağlanarak projenin üretime girmesi için mühendislerle görüşülecektir. Ardından çeşitli
anketler ve görüşmeler yardımıyla tarım alanında faaliyet gösteren kişi ve şirketler ile satış
görüşmesi yapılacak ve piyasaya kendi oluşturduğumuz pazar ile sipariş adedine göre üretim
yapacağız. Proje fikrini oluştururken görüşme yaptığımız kişiler aracımızın satış potansiyelinin
olduğu görüşündedir. Tüm bunlara ek olarak “Ticari Ürün” haline getirilmesi amaçlanan
çalışmaların, durağan olması ve sürekli yeni özellikler katılarak veya farklı projelerle pazarı canlı
tutulması gerekmektedir. Satışlardan gerçekleştireceğimiz kârı bu şekilde kullanarak piyasada
büyümek planlanmaktadır. Karınca’nın Endüstri 4.0 ile ortak çalışabilir bir proje olduğu
düşünülürse başarılı bir çalışma olacağı beklenmektedir.

Ürünün satışa çıkışı ile birlikte pazarlama ve ürün tanıtımının hassas bir şekilde
yürütülmesi gerekmektedir. Karınca’nın yarı-otonom insansız bir araç olmasından dolayı teknoloji
ile arası iyi olmayan kullanıcıların kullanması için elle kontrol edilen bir sistem bulunmaktadır. Bu
sayede tarım alanında faaliyet gösteren bütün kitleye hitap etmeye çalışılmaktadır. Aracımızın
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanıcıya maddi kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı
ilaç kullanımının azalması, işçi masrafları, zaman gibi maddi yüklerden kurtulacaktır. Bu sayede
çiftçiye farklı alanlarda çalışma imkânı sağlanacaktır. Tarımda verim ve dolayısıyla kâr oranı
arttırılacaktır.
Projemizdeki mekanizmaların seri üretime uygun olmaması aracın maliyetini ve üretim süresini
artırabilir. Bunu yanında kendi üretimimiz olmayan parçaların temini ve bunların tüketiciye yedek
parça olarak satılması sırasında sorunlar oluşabilir. Bu gibi durumlar için B planı oluşturulmuştur.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projenin yapılması için gerekli malzeme listesi ve fiyatları tablo 7.1’de verilmiştir.
Tablo 7.1 Malzeme Listesi ve Fiyat Tablosu

MALZEME ADET TAHMİNİ FİYAT

Motor (DC) 8 1600

Çekirdeksiz DC Motor 2 30

Motor Tutucu 8 100

Tekerlek 6 360

Servo Motor 2 80

Güneş Paneli 1 60

SIM800/900 GSM Modülü 1 400

Kuru akü 12V 7Ah 2 100

Haberleşme modülü (Nrf24L01 ve
adaptör)

2 50

Arduino MEGA 1 90

Arduino NANO 1 25
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Delikli Pertinaks 1 20

Motor Sürücü L298N 4 40

Röle 4’lü 1 15

Pervane 1 10

HC- SR04 modül 4 25

Breadboard 1 10

Kontrplak 1 75

Acil Durdurma Butonu 1 15

Diğer (kablo, buton, pil,
kondansatör, kristal vs.)

1 80

Toplama Tankı 1 20

Şase-Gövde-Tekerlek Sistemi 1 150

Kazıcı 1 50

Tohum Ekme Mekanizması 1 30

TOPLAM 53 3435

Projenin iş paketi ve zaman planlanması Tablo 7.2’de verilmiştir.

Tablo 7.2 İş-Zaman Çizelgesi

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta

Ocak Sorunların
belirlenmesi

Bulunan sorunlara
çözümlerin araştırılması

Literatür
taraması

Literatür taraması

Şubat Literatür taraması Literatür taraması -Tasarımın
Yapılması
-Literatür
taraması

Malzemelerin
Belirlenmesi
-Literatür taraması

Mart Kullanılacak
programların
belirlenmesi ve
çalışılması
-Literatür taraması

Ön Değerlendirme
Raporunun Hazırlanması
-Literatür taraması

Ön
Değerlendirme
Raporunun
Hazırlanması
-Literatür
taraması

Ön Değerlendirme
Raporunun
Hazırlanması
-Literatür taraması

Nisan Malzeme Fiyat Analizi
ve Alternatif Malzeme
Listesinin
Oluşturulması

Malzeme kullanımı ve
bilgi kağıtların
araştırılması

Araç Tasarımı ve
Modellenmesi

Elektronik Test
Düzeneklerini
Hazırlanması
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Mayıs Kodlama
-Proje Detay Raporu
Hazırlanması
-Literatür taraması

Kodlama
-Proje Detay Raporu
Hazırlanması
-Literatür taraması

Kodlama
-Proje Detay
Raporu
Hazırlanması
-Literatür
taraması

-Kodlama
-Tekerlek Sisteminin
Üretilmesi
-Proje Detay Raporu
Hazırlanması

Haziran Kodlama
Şase ve Gövdenin
Üretilmesi

Yazılımın Test Edilmesi Tasarıma Son
Halinin Verilmesi

Elektronik Aksamın
ve Yazılımın Entegre
Şekilde Denenmesi

Temmuz Yazılım ve Tasarım
Geliştirmesi

Elektronik Sistem ve
Mekanik Sistemlerin
Montajı

Elektronik
Sistem ve
Mekanik
Sistemlerin
Kalibre Edilmesi

Saha Testleri

Ağustos Tasarım, Yazılım ve
Elektronik Aksamda
İyileştirme

-Saha Testi
-Tasarım, Yazılım ve
Elektronik Aksamda
İyileştirme

-Saha Testi
-Tasarım,
Yazılım ve
Elektronik
Aksamda
İyileştirme

-Saha Testi
-Tasarım, Yazılım ve
Elektronik Aksamda
İyileştirme

Eylül Prototipe Son Şeklinin
Verilmesi

Afiş, Broşür
hazırlanması ve basımı

Tablo 7.3Maliyet Tablosu:

GİDERLER MALİYET (TL)

Malzemeler 3435

Ekipman 2100

Reklam-Tanıtım-Afiş 200

TOPLAM 5735

Projenin tahmini maliyet tablosu (Tablo 7.3) olup, toplam maliyet “5735 TL” (Türk Lirası)
olarak tahmin edilmektedir. Harcamalar projenin başlangıcında yapılacak ve malzeme temini
sonrası projeye başlanılacaktır. Piyasada bulunan ve İsviçre’de satışı yapılan yarı-otonom yabani
ot temizleme aracı 25.000 İsviçre Frangı’dır (yaklaşık 240165 TL)(www.producer.com).
Avrupa’da Bosch, Amazon ve Avrupa temelli bir üniversitenin robotik takımının geliştirdiği
otonom tohumlama aracı 120.000€(yaklaşık 1260670 TL)’dur(info.amazone.de). Bu yönden
bakılınca Karınca’nın piyasadaki durumunun tüketiciye daha uygun geleceği söylenebilir.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projenin hedef kitlesi tarım alanında faaliyet gösteren bütün kişi ve şirketlerdir. Dünya
çapında çiftçiler teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktadır. Ayrıca daha pratik ve ucuz çözüm
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yolları ile verimi arttırmak istemektedirler. Tüm bu şartları sağlayan ürünlere talepler gün geçtikçe
artmaktadır. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada bu talebe karşılık vermek önem arz
etmektedir.

9. Riskler

OLASILIK

YÜKSEK
OLASILIK

8

ORTA OLASILIK 2 4 6

DÜŞÜK
OLASILIK

1-4 3 7

DÜŞÜK ETKİ ORTA ETKİ YÜKSEK ETKİ ETKİ

Renk Haritası:
Yeşil: Çok Düşük Risk, Mavi: Düşük Risk, Sarı: Orta Risk, Turuncu: Yüksek Risk
Kırmızı: Çok Yüksek Risk

1- Ekip Üyelerinin İşlerinin Doğru Yapmaması: Düzenli bir raporlama sistemi ile bu gibi
sorunların önüne geçilebilir.
2- Ürün Performansında Düşüklük: Parçaların değiştirilmesi ve yeni prototip denemeleriyle
performansı üste çekmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
3- Kullanıcı Eğitim Programının Sürdürülememesi: Otonom özellikler arttırılarak kullanıcıya
kolaylık sağlanabilir.
4- Projedeki 3B Tasarımların Seri Üretilememesi: Seri üretime uygun yeni mekanizmalar
oluşturularak aracın tasarımında değişikliğe gidilebilir.
5- Yurtdışı ürünlerinin Döviz Kuruna göre fiyat Değiştirmesi, Maliyet artışı: Yerli veya kendi
yapımımız ürünler kullanarak bu sorun giderilebilir.
6- Aracın Yazılımının ve Elektronik Sistemini Bazı Durumlarda Yetersiz Kalması: Aracın
pazarda iyi bir yer kapması halinde daha profesyonel bir ekip ile daha gelişmiş bir araç tasarımı
yapılabilir
7- Gelişen Teknoloji ile Ürünün Eski Tip Bir Ürün Olarak Kalması: GPS takip, telefondan
kontrol gibi özellikler katılarak aracın yeniden yapılandırılması ve yeni teknolojiye ayak
uydurması sağlanabilir.
8- Projeyi Zamanında Bitirememe: İş-zaman çizelgesine uyarak ve sürekli olarak rapor çıkarıp
durum değerlendirmesi yapılarak bu sorun çözülebilir.
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