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       1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

         Bilindiği üzere Türkiye önemli üzüm üreticileri arasındadır.  Tarım bakanlığının  

2019/2020 istatistik yıllığı verilerine göre de Türkiye üretimde 3,9 milyon ton ve %5 oran 

ile Çin (%17), İtalya (%11), ABD (%9), İspanya (%8) ve Fransa’dan (%8) sonra 6. sırada 

yer almaktadır. 

 

Projemizin asıl konusuda bu önemli gelir kaynağı olan üzüm bağlarıyla ilgilenen ve 

bakımını yapan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve ekonomikleştirmektir.  

 

Aracımız üzüm bağlarında yapılan birçok farklı işi bünyesinde birleştirilmişitir. 5 ana 

başlık altında toplanmıştır. Sırasıyla zararlı ot ve böceklerle mücadele , toprağın 

işlenmesi, üzüm bağlarının bakımı,  çevreci alt yapı ve otonom olmasıdır.  

 

Aracımızın yapısı 4 teker üzerine kurulacak şase ve gövdeyle  oluşturulmaktadır.  Arkada 

olan hidrolik sistemle farklı ekipmanlar entegre edilerek farklı  şeklide toprak şekillenip 

işlenecektir. İlaçlama sistemiyle ilaçlama yapabilecektir. Elektrikli motorlar sayesinde 

çevreci  ve teknolojik adım atılmış ayrıca güneş panelleri sayesinde bu elektrik 

motorlarının enerjilerinin devamlılığı sağlanmış, teknolojik gelişmelere ayak 

uydurulmuştur. 

 

Aracımızda oluşan mekanik ve elektrik sistemi gerekli tasarımlar çerçevesinde düzenlenip  

oluşturulacaktır ve monte edilecektir.  Aracın otonom sürüş ve hareket yazılımı devamlı 

yenilenen  verileri  oluşturacak ve çiftçiyi bilgilendirecek şekilde oluşturulacaktır. Bir çok 

sensör yardımı ve yazılım sasyesinde   aracımız üzüm bağına zarar vermeden rotasını 

oluşturarak bağda gerekli işleri tamamlayacaktır. Çiftçilerimiz  Gps,IMU vb. entegrelerle 

aracın konumu ve diğer önemli verileri mobil cihazından görüntüleyebilecektir.  

 

Gerçekleştireceğimiz  projemiz üzüm bağlarının kalitesini ve verimini arttırarak yenilikçi 

bir çözüm getirecektir. Ülkemizdeki birçok  tarım uygulamalarında otonom teknolojilerin 

yaygınlaşmasında önemli bir adım olarak hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde tarımsal üretimde üzüm oldukça önde gelmektedir . Geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 22 artışla 37 milyon 419 bin dolar ihracat yapıldı. Bu sezon ilk ayda 

44 ülkeye üzüm ihraç edildi .  

Günümüzde salt bir meyve olarak algılanmakta olan üzüm, aksine birçok farklı sektörde 

hammadde olarak kullanılan bir endüstri ürünü olarak görülmektedir. Üzümün 

çekirdeğinden suyuna, suyundan posasına her bileşeninin kullanıldığı, gıda, kimya, 

kozmetik ve tekstil sektörlerinde ürün değeri her geçen gün artmaktadır. 
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     Şekil 2.1 Dünyadaki bağ alanları 

 

  

     Üzümün önemi bu kadar büyükken bizde takım arkadaşlarımızla üzüm üretimini daha 

verimli ve kolay hale getirmenin yollarını aradık.   

Var olan üzüm üretim  yöntemlerinde  ; toprak işleme, yabancı otlarla mücadele, toprağın 

havalandırılması, toprakta bulunan bitki besin maddelerinin alınımının  kolaylaştırılması ve 

kayıpların önlenmesi, toprağın su tutma kapasitesinin arttırılması, sulama yapılması 

hedeflenmiştir. Yapılmadığı takdirde ise asma gelişimini tamamlayamaz ve verimi düşer.  

Zararlı bitkilerin ilaçlara bağışıklık geliştiğinden dolayı ilaç kullanım oranı ve  maliyeti artar.  

Traktör vb. araçlar yakıt olarak mazot kullandığı için çevreye zararlı gaz salınımı yaparlar ve 

yenilenemez enerji kaynağı olduğu için üzüm üretimi daha maliyetli hale gelir.   

Köyden kente göç dolayısıyla tarımda çalışacak insan bulmak bir hayli zorlaşmıştır . Ayrıca 

insan gücü kullanmak daha fazla zamana ve maliyete sebep olup, 7/24 çalışma 

sağlanamayacaktır. Üzüm bağlarında üzümler direklerden destek alıyor toprak işlenirken bu 

direklere zarar verilebiliyor. Bu sorunlar bağcılığın önemli sorunlarıdır. Biz projemizde üzüm 

bağlarındaki karşılaştığımız bu sorunları ele aldık ve çözüme kavuşturulmasını amaçladık.  

 

 

   

3. Çözüm  

        Ortaya çıkaracağımız projemiz üzüm bağlarında  görev yapan ,  toprağı işleyen , bağlara 

ilaçlama yapan ve zararlı otlarla mücadele eden bir tarım aracı olması amaçlanmıştır. 

Aracımızın otonom yapısı sayesinde tüm bağda yapılan iş aynı düzende ve kalitede olacaktır. 

Otonom yazılımlar sayesinde insan kaynaklı hatalar minimuma indirilip yapılacak işin kalitesi 

arttırılacaktır. 

Bu araç sayesinde  bağcılıkda zararlı otlarla mücadele edeceğiz.  Aracımızın arkasındaki 

hidrolik kolları sayesinde bir çok aparat (üzüm kaldırma ve serme makinesi vb.) istenildiği 

zaman takılıp çıkarılabilecektir. Otonom tarım aracına takılıp çıkartılabilen aparatlar ile 

asmalara zarar veren otları arındıracağız. Bu işlemi yaparken asma ve direklere verilen zararı 

sensörler sayesinde minimuma indireceğiz. 

 

         Elektrikli motor teknolojisi kullandığımız için çevreye zararlı gazlar salmadan çevreyi 

koruyarak ve ses kirliliği olmadan çalışacağız. Aracımızda kullandığımız elektrikli motor 

sayesinde gerekli dişli ve çark oranlarıyla torku en yüksek seviyeye ulaştırıp en zorlu arazide 

bile işi en güçlü ve sağlam şekilde yapılmasını sağlayacağız. 

 

         Doğa dostu bir proje olarak yola çıktığımız projemizde güneş paneleri kulanarak motorlar 

için gerekli enerji üreteceğiz hem de depolayıp sürekliliği sağlayacağız.Çiftçimizi ağır yakıt 

yükünden kurtarmış olacağız.İşçi gücü yerine makine gücü kullanacağız. Bu sayede hem işçi 
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maliyetinden kurtulmuş olacağız hemde maddi açıdan çiftçimizin yükünü hafifleteceğiz.  

Aracımızın üzerine entegre edilecek gps ,bluetooth,wifi modülü ,IMU vb. entegreler ile mobil 

cihazlara anlık veri gönderilip çiftçimiz devamlı yenilenen verilerle aracı kontrol edip, takip 

edebilecektir. Üzüm bağlarında işlenme ve bakımlarında tespit ettiğimiz sorunlar doğrultusunda 

bu projemizi çözüm olarak sunuyoruz. Oluşturacağımız bu araç ile üzüm bağlarında çiftçimizin     

birçok sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 

 

 

4. Yöntem 

4.1 Mekanik Aksam 

Şase ve dış kabuk : 

 Şase ve gövde de öncelikli hedef, hafif olması ve ağırlık merkezinin kolaylıkla 

ayarlanmasıdır. Aracın şasesi  kutu profillerden oluşturalacaktır. Profillerin ölçüleri şasenin 

üzerinde  yer yer değişmektedir.  Hidrolik kollarda şaseyle birleşik bir tasarım tercih 

edilmiştir. Şase üzerinde motor akü ve diğer tutucular sonradan monte edilecektir. Aracın dış 

kabuğu ise 2 mm sacdan yapılacaktır. SolidWorks ve Catia programlarında yaptığımız tasarım 

analizlerine göre uygun sac ölçüsü 2mm’dir. Dış kabuğa imalat aşamasında sac dışında farklı 

malzemeler de uygulanabilir.  

 

 

 

 

                        
                                          Şekil 4.1 Araç şasesi 

 

 

 

 

Hareket mekanizması : 

Tasarımımızda hareket mekanizması yüksek tork üzerine şekillenmiştir. Aracımızda 2 adet 

motor bulunmakta ve bu motorların gücü  mil üzerinden tekerlere iletilecektir. Aracımızda 

böylece 4 tekerde hareket edecektir.  Aracın ön tarafında hareket sistemi olacağından motor 

gücünü tekerlere tek bir milden değil farklı miller üzerinden aktarılacaktır.  Çift motor 

kullanılarak araç hareketi  için  gerekli motor gücü ve torku elde edilmiştir.  
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Pulluk mekanizması:  Toprağı zararlı otlardan arındırma işlemi Pascal Prensibi  esas 

alınarak yapılacaktır. Verimli toprak üzerinde 10 cm derinlik ve 20 cm genişlikte topraktaki 

zararlı otları temizlemek için gerekli olan kuvvet 10 N olarak hesaplanmıştır.     Motor miline 

binecek olan moment değeri (mesafe x kuvvet) denklemi ve iki güvenlik katsayısı ile 18 Nm 

olarak hesaplanmıştır. Şekil 4.2’de Kullandığımız yazılım ve sensörler sayesinde otonom 

şekilde hidrolik kollar otları temizlemek amacıyla aşağı ve yukarı rijit şekilde hareket 

edebilecek. Demir profiller mekanizmayı şaseye bağlayacaktır. 
 

                             
                                                 Şekil 4.2 Araç pulluk resmi 

 

 

                              
                                 Şekil 4.3 : Kara Dimrit aracının arkasındaki hidrolik sistemi 

 

 

 

İlaçlama Mekanizması: Pulluk işlemi tamamlandıktan sonra, bir diğer aşama asmaların 

zararlı böceklere karşı korunması için ilaçlama işlemi. Tasarımın yapılmadan önce, 

piyasadaki traktörlere bağlanan ilaçlama makineleri incelenip, Şekil 4.3’de görülen tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Üst kısımda bulunan tanka ilaç yerleştirilecektir.Kompresaör yardımıyla 

60-70 derece püskürtme işlemi yapacak. Araç çalışmaya başladığı itibaren kompresör devreye 

girecek ve ilaçlama başlayacak. Kullandığımız yazılım ve sensörler sayesinde otonom şekilde 

hidrolik kollar otları temizlemek amacıyla aşağı ve yukarı rijit şekilde hareket edebilecek. 

Demir profiller mekanizmayı şaseye bağlayacaktır. 
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4.2 Elektronik Aksam: 

 

Kontrolcü ve Motor Sürücüleri: Aracın elektronik diyagramı ayrıntılı olarak raporun Ekler 

kısmında (Şekil 4.5) gösterilmiştir. Kontrolcü ve Motor Sürücüleri: Jetson Nano aracın 

kontrolcüsü olarak çalışacaktır. Bluetooth ve Wifi modülü sayesinde telefona bağlanabilecek 

ve gerekli veriler telefonda gözükecek Programlama dili olarak Python kullanılacaktır. 

Sistemde bulunan 2 adet motor ve 1 adet ilaç püskürtme Arduino UNO sisteme dahil 

edilmiştir. DC motorların 12V ihtiyaçlarına yönelik de kullanımı rahat ve Arduino UNO 

uyumlu 2 adet L298N motor sürücü devresi sisteme entegre edilmiştir. 

 

Sensörler: Sensörler dışarıdan sisteme bilgi akışının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 

Sistemde birer adet IMU, GPS ve dört adet HC-SR04 ultrasonik sensör kullanılacaktır.Lcd 

ekran sayesinde bataryanın yüzdesini ve su miktarını gösterecek.Gps sayesinde uzaktan da 

aracın nerde olduğu görülecek. Sistemde kullanılacak 4 ultrasonik sensörlerden dördü de 

aracın çevresine çıkan engellerin algılamasında kullanılacaktır. 

 

Güç Elektroniği: Otonom tarım  aracımızın güç kaynağı 200Ah 12 V jel bir aküdür.Aracımız 

arazi şartları,ilaç deposundaki su miktarı ve zirai aletin ağırlığına göre ortalama olarak saatte 

14.6 Ah  harcar.Akümüz ile motorlarımızın arasına  koyacağımız inverter ile 12 volt DC-48 V 

DC ye dönüştürülüyor.Ayrıca jetson nano’nun beslenme voltajı 5 V olduğu için akü ile jetson 

nano arasına 12V DC-5V DC düşürücü koyduk.Akümüzü gerekli saatlik hesaplarla 

besliyecek olan güneş panelimiz ise 100W ‘tır. 

 

 
                                           Şekil 4.5 Elektronik diyagramı 
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4.3 Yazılım  

Aracımızın en önemli özelliği otonom olması olduğundan bahsetmiştik. Bu otonom sistemi 

oluşturmak için Python yazılım  sisteminden oluşturulan algoritma ile gerçekleşecektir.  Bu 

algoritma sayesinde araca bağlı olan  IMU GPS gibi sensörlerden alınan  bilgileri kullanarak  

gerekli işlemleri mekanik aksama yönlendirip yaptırılacaktır. Aracın bu yön kabiliyeti de 

sensörler ve bu yazılım sayesinde gerçekleşecektir.  

Görüntü işleme yazılımı bir NVIDIA Jetson Nano yardımıyla sisteme eklenecektir. Bu 

yazılım üzüm bağlarında  bağa zarar vermeden bakımını yapmasını sağlayacaktır. Bu kısımda 

ayrıca yabancı ot belirlenmesine dikkat edilecektir. Anlık olarak bu görüntülerin alınması için 

ise NVIDIA Jetson Nano’ ya bağlı bir kamera sistemi kurulacaktır. Toprağı net olarak 

görecek şekilde yerleştirilen kamera görüntüleri iletmekte görevlidir. NVIDIA Jetson Nano’ 

ya gelen görüntülerde bir önceki ve bir sonraki üzüm asmasına dikkat edilerek mekanik 

aksamı uyarıp işleve sokacaktır. 

Aracımızdan gelecek olan verileritelefon aplikasyonu ile yansıtma ve araç kontrtol 

çalışmalarıda devam etmektedir. Android uygulamada aracın hızı  şarj seviseyi gibi verilerin 

olması ve mauel kontrol de olması amaçlanmaktadır. 

 
                      Şekil 4.6 Akıllı taşıt sisteminin genel algoritması (Labaziewicz_Slide 11 of 19 

 

 

 5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü, üzüm bağlarında yapılan birçok işi tek bir aracın tek seferde 

yapmasıdır. Üzüm bağlarında bu işleri tek seferde yapacak ayrıca otonom, elektrikli ve birçok 

teknolojik donanıma sahip araç yoktur. Günümüzde üzüm bağlarında kullanılan tarım 

araçlarında içten yanmalı motor teknolojisi  kullanılmaktadır . Söz konusu araçlar çevreci ve 

yeterli donanıma sahip değildir . 

   

Bu aletlerde süreklilik şart olduğu için aracımızda güneş paneli vardır. Bu sayede doğadan 

temiz ve sürekli enerjimizi elde etmeyi amaçlıyoruz. Tasarımımızda kullandığımız elektrikli 

motorlarla aracımızı günümüz şartlarına taşımış olduk. Kendi kodlayacağımız yazılım ile de 

tam otonom şekilde çalışacaktır. Projemize birçok tarım ekipmanı entegre edilerek kullanım 

alanı arttırılabilir. Kullanacağımız GPS sistemi ile her an izlenebilir olması ve gerekli kamera 

sistemi ile aracın kullanıldığı alan, yaptığı işlemler her açıdan seyredilebilir ve takip 

edilebilmesiyle diğer türlerine göre projemizi daha etkili kılar. Ayrıca HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü vb. sensörlerle, bu  

otonom sistemi destekleyerek daha sistematik çalışmasını sağlayacağız. Aracımız da 
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kullandığımız şarj sistemi ile aracımız güneş panelinden aldığı enerjiyi depolayarak şarj 

ihtiyacını minimuma indirecek , belli bir kısıtlama ve yakıt maliyeti olmadan işlerine 

devam edebilecek otonom araçtır. 

 

   6.Uygulanabilirlik  

      Projenin gerçekleştirilip, hayata geçirilmesi için önce üzüm yetiştirici çiftçimizden 

sorunlarını ve istekleri dinlenmiş ve bir rota oluşturumuştur.  Gerekli mühendislik bilgi ve 

yöntemleri  ayrıca bilimsel araştırma basamakları da kullanılarak çözümler üretilmiştir. Bu 

çözümler sayesinde projemiz son haline gelmiştir.Bu projenin hayata geçişi yapılacak prototip 

üzerinden gerçekleşecektir.  Yazılım süreci devam etmektedir. Aracın motor ve elektronik 

aksam tutucuları , teker bağlantıları , pulluk sacları  bağlantı aparatları cnc kesim ve 3D yazıcı 

ile oluşturulacaktır.Kullanılacak motor, sensör ,devre  kartları vb. unsurlar piyasada kolaylıkla 

ülke pazarında temin edilebilen malzemelerdir. Malzeme tedariği sonrası minimum hata ile 

aracımızı planlamalarımıza uygun şekilde birleştirip harekete geçirilecektir. Daha sonra  

gerekli standartlarda  saha ve fonksiyonel testlere  sokularak ilgili veriler alınacaktır. Test 

sonucunda elde edilen verilerle prototip üzerinde iyileştirme yapılacak ve  hatalar 

giderilecektir.   

 

       Prototip  üzerindeki düzenleme ve iyileştirme talep doğrultusunda  düzenlenmiştir. 

Sonrasında görev kabiliyeti kanıtlanmış olmaktadır ve çiftçilerimizin kullanımına 

sunulacaktır. Projemiz öncelikle birçok iş gücünü bir araya getirmesinden dolayı çok yönlü 

bir proje olmakta ve ana konu üzüm bağları olmakla birlikte diğer tarımsal unsurlarda da belli 

değişiklikler ile kullanılabilirdir. Bu sayede sektörü bütünleyici bir konumda olduğu için ve 

üreticilerin  sorunları üzerine oluşturulduğu için yerel ve küresel pazarda başarı sağlayacağına 

inanıyoruz. Önce yerel pazarda ardından global pazarda başarı sağlayarak milli ekonomimize 

kazanç getirmesini temenni ediyoruz.  

 

      Projenin hayata geçirilirken oluşabilecek temel risk unsuru şarj sıkıntısıdır. Günümüz 

elektrikli araçlarında önemli sıkıntısı olan batarya çalışma süresidir. Bu sorunu da gelişen 

batarya ve şarj teknikleriyle çözülebilir. 
 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

NO BİRİM FİYAT ESAS İŞ 

KALEMİN ADI 

MİKTARI BİRİM 

FİYATI 

TOPLAM 

TUTAR 

1 Havya  1 60 60 

2 Lehim pastası 2 75 130 

3 Lehim teli 1 60 60 

4 Silikon tabancası 1 50 50 

5 Soğuk silikon 20 1.25 25 

6 HDMI Kablo  1 35 35 

7 Krodil kablo  10 3 30 

8 Konnektör kablo  10 4.5 45 
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9 Kablo ve bağlantı 

elemanları  

1 250 250 

10 Batarya (akü) 2 1500 3000 

11 500watt güneş paneli 1 1 2500 

12 İnverter (dönüştürücü) 1 1 1200 

13 Şarj kontrol 1 1 450 

14 Kamera  2 250 500 

15 Konum belirleme sistemi 1 1 135 

16 GPS 1 1 250 

17 Servo motor 2 800 1600 

18 Motor Tutucular 2 50 100 

19 Eğim sensörü 1 35 35 

20 Sıcaklık nem sensörü 1 35 35 

21 Dijital termometre 1 40 40 

22 Dokunmatik LCD Ekran 1 750 750 

23 Yataklı Rulman 4 50 200 

24 Servo bağlantı Hub’u 2 30 60 

25 Alimünyum Göbek 2 150 300 

26 Kayış Rulmanı + Kayış 6 41 250 

27 Cıvata,somun,vida,pul,akıllı 

civata vs. 

- 500 500 

28 İlaç depo sistemi 1 1000 1000 

29 Su Pompası 1 750 750 

30 Gövde şase metal malzeme 1 1300 1300 

31 Metal işleme 

(kaynak,cnc,torna)vs. 

1 1200 1200 

32 Araz, tekeri 4 200 800 

33 İlaç Püskürtme takımı 1 300 300 

34 Şaft  2 200 200 

35 Güç aktarma ekipmanları 

(aks,aks başı) 

1 500 500 

36 Güç aktarma mili 2 200 400 

37 Araç far sistemi 1 350 350 

38 Filament 3 110 330 

39 Mikro işlemci /NVIDIA 

Jetson Nano 2GB 

Developer Kit+typc-e 

adaptör+64 GB PNY elit 

hafıza kartı+Raspery Pi V2 

+küçük soğutma fanı(SET 

OLARAK) 

1 1405 1405 

40 Çalışma ikaz lambası 1 100 100 

41 Şarj dinamosu 1 450 450 

42 Gres yağı 1KG 1 35 35 

43 Yağ pompası+yağ(3 lt) 1 750 750 

44 Hidrolik Kol 2 250 500 



10 

 

45 Hidrolik yağ hortumları ve 

başlıkları 

1 300 300 

46 Motor sürücü Kartı 1   

47  Bluetooth 4.0 Modülü 

(Dual Mode) – 13002 

 

  235 

48  

Ultrasonic sensör 

 

4 200 800 

49 Voltaj düşürücü modül 1   

50 Makaron 100 0.50 50 

51 Fan 1 400 400 

52 2.5mm kablo 6 metre 1 60 60 

53 Dişli çark sistemi - 400 400 

54 Amortisör 4 100 100 

55 Start-stop düğmeleri 1 150 150 

56 Anahtar takımı  1 200 200 

57 Toprak işleme aleti 1 300 300 

58 Fren sistemi 1 350 350 

Toplam Tutar 

 
26.305 ₺ 

 

 

 

                                

Tablo 7.2 İş Zaman Tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Bizim projemiz öncelikli olarak kurutmalık üzüm ve sofralık üzüm üreten çiftçilerimizin 

kullanılacağı şekilde kodlayıp uyarlayacağız fakat projemiz geliştirilebilir olduğu için diğer 

çiftçilerimizin de kullanabileceği bir şekilde optimize edilebilir.Örneğin tahıl  üretimi vb. 

üretim  yapan çiftçilerimiz için bu araç kolay bir şekilde sök tak aparatlar ile ayrıca motorun 

gücünü yükselterek ve gerekli kodlamalar ile   tahıl üreten çiftçilerimiz de bu aracı 

kullanabilir. 

 

        Bir diğer taraftan narenciye gibi meyve üretimi yapan çiftçilerimiz bu aracı rahatlıkla 

kullanabilir çünkü meyve ağaçları aynı üzüm bağlarındaki gibi sıra sıra ve düz bir şekilde 

dikilir. Sonuç olarak aracımız gerekli arge çalışmaları ve gerekli sorunlar dahilinde traktör 

kullanan bütün çiftçilerimize katkı sağlayabilir.Bir diğer konumuz ise bu aracı kullanacak 

çiftçilerimiz yakıt masraflarının ağırlığından,yaşlandıkça traktör vb.araçları sürememekten ve 

tarlaları işleyecek işçi gücü bulamamaktan şikayetçidir.Dolayısıyla projenin ana hedef 

kitlesinin üzüm üreticileri ve traktör kullanan bütün çiftçilerimize itham etmektedir. 
 

 

9.  Riskler 

RİSK 

NO:  

RİSKLER B PLANI 

1 Korona virüsünden dolayı takım 

çalışmasının yapılmaması. 

Toplantıları  online olarak yapmak. 

2 Yazılım hatası Kodları program üzerinden çalıştırıp hatayı 

sıfıra indirmek. 

3 Malzeme tedariğinin gecikmesi. İkinci el parça tedariği 

4 Çiftçilerin aracı gereksiz masraf olarak 

görmesi. 

Ziraat odaları ve tarım kredi kooparatifleri ile 

aracı çiftçiye tanıtmak,güvenilirliği çiftçiye 

aşılamak. 

5 Araç için tasarlanan zirai aletlerin aşırı 

zorlamada kırılabilir olması 

Malzemelerin ham maddesini daha sağlam 

oluşturmak ve yaylı sistemler ile fazlalık gücü 

emmek. 

6 Araç tarlada çalışırken sürücü vb. 

kartların toz,su gibi dış etkenlerden dolayı 

temassızlık vb.hatalar vermesi. 

Araç için özel bir sürücü kutusu yapılarak 

gerekli yalıtım malzemelerini koyarak ayrıca   

7 Aracın montajında teknik hatalar. Kurulumu kolay parçalar kullanmak 

 

                                                             Risk Tablosu: 9.1 

RİSK 

NO 

OLASILIK ETKİ RİSK 

SONUCU 

(2-12)  DÜŞÜK(2) ORTA(3) YÜKSEK(4) DÜŞÜK(2) ORTA(3) YÜKSEK(4) 

1  X   X  6 

2 X     X 6 

3 X    X  5 

4   X   X 8 

5  X  X   5 

6 X     X 6 

7 X   X   4  
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri:Adil Can Kaya 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Adil Can Kaya   Yazılım ve mekanik 

aksam 

Pamukkale Üniversitesi Tarımsal faliyetlerde 

görev almak 

Semih Özsoy Şase-Dış Kabuk 

Planlama 

Pamukkale Üniversitesi Solidworks ve fusion 

360, arduino 

Hasan Koçak Mekanik aksam ve şase Pamukkale Üniversitesi Makine imalati ve 

Montaj ve proje 

tasarımı 

Eren Piren Elektrik- elektronik Pamukkale Üniversitesi  Aktif üzüm üreticisi 

ve proje fikir sahibi 
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