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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

 
Şekil 1. Proje kullanım senaryosu 

 

Çay, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Dünyada çay üretiminde Çin, 

Hindistan, Kenya ve Sri Lenka’dan sonra Türkiye 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde çay 

üretiminin tamamı ise Doğu Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır. Çay hasadında en fazla 

kayıp uygun olmayan hasat ekipmanından kaynaklanmakta ve uygun yapılmayan hasat ürün 

kalitesini düşürmektedir. Aynı zamanda mevcut durumda piyasada kullanılmakta olan 

ekipmanların bilek gücüne bağlı çalışma mantığı kullanıcının kas rahatsızlıkları yaşamasına 

sebep olmaktadır. Bu rahatsızlıklardan dolayı çalışan verimi düşmekte ve hasat kapasitesi 

azalmaktadır. Bu proje kapsamında, günlük hasat kapasitesini arttırabilecek ve yaşanan 

rahatsızlıkları engelleyebilecek ergonomik ve fonksiyonel bir çay toplama (ÇAYTO) 

makinesi tasarlanmıştır. Çayto makinesi ile çay toplama faaliyetinde insana olan ihtiyaç 

azaltılarak çiftçilere zaman ve maliyet açısından etkinlik kazandırılacaktır. 

 

Makine, çay hasadı yapacak bıçaklar, toplama borusu, yaprakların depolandığı çanta haznesi 

ve motor mekanizması olmak üzere dört temel bölümden oluşmaktadır. Hasat işlemi bıçak 

kutusu içerisine yerleştirilmiş bıçaklar ile yapılacaktır. Bıçak kutusu için gerçekleştirilmiş 

tasarım sayesinde toplanan tüm yapraklar etrafa dağılmadan bıçak kutusunun başında bulunan 

toplama borusu tarafından emiş gücü ile çekilip depolama haznesine aktarılacaktır. Ayrıca 

normal çalışma şartları dışında, bıçaklara canlı bir uzvun teması halinde motoru ve dolayısıyla 

kesici bıçakları durduracak bir sensör yerleştirilmiştir. Kullanılacak bıçaklar ve bıçak kutusu 

Şekil 1.2’de gösterilmiştir. Toplama borusuna entegre edilmiş ergonomik tasarıma sahip 

tutamak sayesinde fazla kas gücü gerekmeden kullanıcı istediği açılarda boruyu hareket 

ettirerek hasadı gerçekleştirebilecektir. Depolama haznesi sırt çantası formunda tasarlanmıştır 

(Şekil 1.3). Bu sayede kullanıcı toplanan çayları kolay bir şekilde taşıyabilecektir. Hazne 

dolduğunda ise depolama haznesinin altında bulunan kapak açılarak boşaltma işlemini 

zorlanmadan gerçekleştirebilecektir. Aynı zamanda hazne üzerinde sırt kısmında bulunan 

koruma pedi ile kullanıcı için ergonomik bir kullanım amaçlanmıştır. Depolama haznesinin 

üst kısmında ise motor ve batarya bulunmaktadır. Toplama borusu ile vakumlanarak hazne 
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içerisine iletilen yaprakların motora zarar vermemesi için motor filtresi mevcuttur. Makine 

tamamen elektrik enerjisi ile çalışacak ve gerekli tüm enerji lityum batarya vasıtası ile 

sağlanacaktır. 

 

 
Şekil 1.3 Çay toplama makinesi (ÇAYTO) 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Ekolojik şartlar nedeniyle dünyada çay hasadı ve kuru çay üretimi 9-11 ay devam ederken 

Türkiye’de 5-6 ay yapılmaktadır. Hem kaliteyi artırmak hem de çayın geleceğini kurtarmak 

adına üreticilerin hasat işlemlerini tekniğine uygun yapması gerekmektedir. Çay hasadında en 

önemli kayıp uygun olmayan hasat ekipmanından kaynaklanmakta olup, doğru yapılmayan 

hasat ürün kalitesini düşürmektedir. 

 

Çay üretiminde en fazla iş gücünün %84,9 ile hasat işleminde olduğu belirlenmiştir. Sri 

Lanka, Hindistan ve Kenya gibi ülkelerde 4-5 dolar civarında olan günlük yaş çay hasat 

işçiliğinin maliyeti, Türkiye’de çalışan işçilerin %60’ının yurt dışından gelmesinden dolayı 

yaklaşık 30-35 dolardır. Ülkemizde çay hasadının tamamına yakın bir kısmı geleneksel çay 

toplama makası kullanılarak yapılmaktadır (Şekil 2.1). Bununla birlikte işgücü maliyetlerinin 

artması, teminindeki zorluklar ve hasadın uzun sürede yapılması nedeniyle üreticiler hasat 

makinesi arayışına girmişlerdir. Bir işçi çay toplama makası ile günde ortalama 250-300 kg 

çay toplayabilirken, çay hasat makinesi ile günde ortalama 2.000 kg çay toplayabilmektedir 

(Özkan 2011). Böylece daha çabuk bir çay hasadı gerçekleştirilip yapılan işçilik de 

azaltılmaktadır. Benzinle çalışan çay hasat makinesi ya da şarjlı çay toplama makinesi almak 

hasat süresini azaltacağından işgücü maliyeti de azalacaktır. Fakat benzinle çalışan 

makinelerin salgıladığı egzozun çaya bulaştığı ve kalıntı bıraktığı belirlenmiştir. Şarjlı çay 

toplama makineleri ise ergonomik olmayan tasarımından dolayı el bileklerinde kas 

rahatsızlıklarına sebep olmakta ve bu nedenden dolayı tercih edilmemektedir (Şekil 2.2).  

 

Ülkemizde çay bitkisinin yetişebilmesi için en uygun araziler Karadeniz bölgesinde 

bulunmaktadır. Bu arazilerin %26 - %35 civarında eğimli araziler (Şekil 2.3) olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır. Şekil 2.4 ve 2.5’te görülen makineler ise yurtdışındaki düz arazi yapısı için uygun 
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olup ülkemizin eğimli arazi yapısında uygun olmadığı 

için bu makineler ile ülkemizde verimli hasat 

yapılamamaktadır. Üreticilerinin çay hasat makinesi 

varlığı da sorgulanmış olup mevcut durumda piyasada 

bulunan makinelerin maliyetinin yüksek olmasından 

dolayı ve makinelerin Türkiye’deki arazi yapısına 

uygun olmamasından dolayı 123 üreticiye yapılan anket 

sonucunda sadece %5,6'sında hasat makinesi bulunduğu 

tespit edilmiştir. Bu problemler, maliyeti düşük, çaya 

zarar vermeyen, Türkiye’nin eğimli arazilerinden 

çalışabilecek, herkesin kullanımına uygun bir çay toplama makinesinin gerekliliğini 

göstermiştir. Tasarladığımız ergonomik ve fonksiyonel çay toplama makinesi ile bu sorunların 

önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  

 

 

3. Çözüm  

 

Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne uygun bir çay toplama makinesi (ÇAYTO) tasarımı 

üzerinde çalışılmaktadır.  ÇAYTO, fazla iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayarak çay 

toplama işlemini gerçekleştirmektedir. Geliştirilecek olan çay toplama makinesi elektrik 

enerjisi ile çalışacaktır. Kullanılan elektrik motoru için gerekli elektrik enerjisi,  lityum 

batarya vasıtası ile sağlanacaktır. Paslanmaz çelik bıçaklar ile kesilen çay yaprakları motorun 

sahip olduğu 2400Watt emiş gücü sayesinde vakumlanarak toplama borusu aracılığıyla 

depolama haznesine iletilmektedir. Toplama borusu ergonomik kullanım için hafif, esnek ve 

dayanıklı olmalı; çay bitkisinin zarar görmemesi için su ve kimyasallar ile tepkimeye 

girmemelidir. Bu özellikler için en uygun malzeme Polietilen (PE) olarak belirlenmiştir. 

Kullanıcı toplama borusu üzerinde bulunan tutamak vasıtasıyla boruyu çay bitkisinin boyuna 

göre uygun bir şekilde hareket ettirebilecek, aynı zamanda doğru hasat tekniği sayesinde 

ülkemizde çay tarımında önemli sorunlardan biri olan çay yaprağı kalitesi probleminin önüne 

geçilmiş olacaktır. Doğru hasat tekniği bir sonraki hasat için bitkinin gereksinim duyduğu 

gücü bulabilmesi için önemlidir. Aynı zamanda kullanıcı makineyi tutamak üzerinde bulunan 

buton ile açıp kapatabilecektir. 

 

Kalite bakımından hasat edilen yeşil çay yaprağını, 

taşımada zarar oluşturmadan fabrikaya ulaştırmak 

gerekmektedir. Bu nedenle hasat edilen çay 

yapraklarının sıkıştırılmadan taşınması en doğru 

yoldur. Hasat edilen çayın en az zarar ile taşınması 

için depolama haznesi 350*380*250mm ölçülerinde 

ve sırt çantası formunda tasarlanmıştır. Dayanaklılık, 

maliyet, kolay temizlenebilirlik, mikroorganizmalara 

karşı dayanıklılık, kimyasallar ile reaksiyona girmeme 

özellikleri konusunda sağladığı avantajlar sebebiyle 

depolama haznesi için PE malzeme tercih edilmiştir.  

Şekil 2.3 

Şekil 3.1 
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Toplama borusu vasıtasıyla depolama haznesine iletilen çay 

yaprakları hazne dolduktan sonra depolama haznesinin alt kısmında 

bulunan kapak  (Şekil 3.1) açılarak kolay bir şekilde 

boşaltılabilecektir. Sırt çantası formunda tasarlanan depolama 

haznesinde ayarlanabilir kol askıları bulunmaktadır (Şekil 3.2 ). Bu 

sayede çanta farklı boy ve kilolarda olan tüm kullanıcılar için 

kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca kol askıları birbirine 

kilitlenebilecek böylece kullanım esnasında çantanın sabit kalması 

sağlanabilecektir. Kullanıcıyı rahatsız etmemesi için askı 

malzemesi olarak kumaş tercih edilmiştir. Depolama haznesinin 

kullanıcının sırt kısmına gelen tarafında ergonomik olarak 

tasarlanmış koruma pedi bulunmaktadır (Şekil 3.3). Kolay 

temizlenebilir olma ve yumuşak olma özelliği göz önünde 

bulundurularak malzeme olarak  Polipropilen (PP) tercih edilmiştir.  

 

Kullanılan mekanizma ve ergonomik tasarım sayesinde hem 

maliyet hem de zamandan tasarruf sağlanabilecek ve daha kısa 

sürede daha fazla kapasitede çay hasadı işlemi gerçekleştirilecektir. 

Aynı zamanda mevcut durumda karşılaşılan sağlık sorunlarına 

çözüm sağlanacaktır. Çay toplama makinesi tasarımı CAD 

yazılımlarından SOLIDWORKS programı kullanılarak 

oluşturulmuştur. CATIA V5 R25 programı kullanılarak ergonomik 

analiz hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve ergonomik uygunluğu onaylanmıştır. 

  

  

4. Yöntem 

 

Geliştirilecek çay toplama makinesinin tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik 

ve proje yönetim adımları izlenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek çay toplama 

makinesinin teknik özellikleri Tablo 4.1' de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.1 Teknik Özellikler 

Tablo 4.1 

Çay Toplama Makinesi Teknik Özellikleri 

Uzunluk 225mm 

Genişlik 160mm 

Yükseklik 430mm 

Ağırlık 7000g 

Çalışma Süresi 8 saat 

Enerji Kaynağı Lityum İyon Batarya 

 

 

Şekil 3.2 

Şekil 3.3 
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Ön görüşmeler ve literatür araştırmaları sonucunda önerilen projenin 4 aşamada 

tamamlanması planlanmaktadır. Birinci aşama çay toplama makinesinin modellenmesi. İkinci 

aşama oluşturulan modelin analizi. Üçüncü aşama optimizasyon. Dördüncü aşama ise prototip 

üretimidir.  

 

1. AŞAMA: MAKİNENİN MODELLENMESİ 

Modelleme çalışmaları elde edilen ön bilgiler doğrultusunda belirlenen tasarım isterlerine 

uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Geliştirdiğimiz çay toplama makinesinin dış kabuk ve hareket mekanizması CAD 

yazılımlarından SOLIDWORKS programı kullanılarak tasarlanmıştır. Dış kabuk: üst kapak, 

çanta ve alt kapak olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Dış kabuğun ebatları içerisine 

yerleştirilecek olan elektrik mekanizmasına göre oluşturulmuştur. Elektrik motorunun 

sağladığı enerji ile bıçaklar kullanılarak kesilen çay yaprakları yine elektrik motorunun 

sağladığı emiş gücü ile vakumlanarak toplama borusu ile depolama haznesine iletilmektedir. 

Bernoulli Prensibi doğrultusunda, hasat anında kesme hızında gerçekleşen bir artış aynı anda 

basınçta azalmaya neden olur. Bundan dolayı toplama borusu tasarımı gerçekleştirilirken, 

borunun iç kısmına bir fan entegre edilmiştir. Fan sayesinde hem kesme hem de vakumlama 

işlemleri sorunsuz gerçekleşebilecektir. 

 

Depolama haznesi sırt çantası formunda tasarlanmıştır ve sırt çantası formunda hasat 

gerçekleştiren bir çay toplama makinesi örneği piyasada bulunmamaktadır. Bu tasarım 

sayesinde kullanıcı toplanan çayları kolay bir şekilde taşıyabilecektir. Gerçekleştirilen çay 

makinesi tasarımı Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 

  
Şekil 4.1 Çay toplama makinesinin CAD modeli 

 

2. AŞAMA: ANALİZ 

2. aşama, prototip çalışmalarından önce araç üzerindeki eksikleri görme aşamasıdır. CATIA 

V5 R25 programı kullanılarak RULA analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonucunda makinenin 

ağırlığının ve yüksekliğinin fazla olduğu bu nedenle kullanıcıda kol ve bilek ağrılarına sebep 
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olduğu, kullanıcının sırtına fazla yük geldiği tespit edilmiştir (Şekil 4.2).  3. Aşama olan 

OPTİMİZASYON aşamasında tespit edilen sorunlara çözümler aranmış ve tasarım yeniden 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 4.2  1.Analiz sonuçları 

 

3. AŞAMA: OPTİMİZASYON 

2. Aşamada da belirtildiği üzere bu aşamada RULA analizi sonucunda tespit edilen sorunlara 

çözümler aranmış ve tasarım üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. 

 

Yapılan ilk tasarımda depolama haznesi 500mm yükseklikte tasarlanmış ve analizler 

sonucunda bu tasarımın ergonomik olmadığı tespit edilmiştir. Depolama haznesinin 

yüksekliğinin kısaltılarak 380mm yükseklikte tasarlanması ile bu sorunun çözümü 

sağlanmıştır. Makinede bulunan sırt askılarının makineyi taşımak için yetersiz kaldığı 

analizler sonucunda gözlenmiştir. Boruya entegre edilecek bir yan askı ile yükün dağıtılması 

sağlanmış ve bu problem çözülmüştür (Şekil 4.3). Yapılan iyileştirmeler sonucunda 

tekrarlanan RULA analizi ile makinenin ergonomik uygunluğu onaylanmıştır (Şekil 4.4). 

 

 
Şekil 4.4  2. Analiz sonuçları 
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4. AŞAMA: PROTOTİP ÜRETİMİ 

Prototip üretimi, projemizin test edilmesi için son basamaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

SOLİDWORKS programı aracılığıyla tasarlanan projemizin prototip üretimine Gazi 

Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Hızlı Prototipleme Laboratuvarı’nda Ergiyik Biriktirerek 

Modelleme (Fused Deposition Modeling – FDM) tekniği ile çalışan 3B yazıcılar kullanarak 

başlanmıştır (Şekil 4.5-4.6). 3B baskı için geri dönüştürülebilir ve biyouyumlu bir malzeme 

olan Polilaktik Asit (PLA) kullanılmıştır. Baskı sürecindeki sorunlar tespit edilerek modeller 

üzerinde revize gerçekleştirilmiştir. Bağlantı elemanları ile çanta ve kapak tasarımının nihai 

3B modelleri ve çalışır durumdaki prototipi final jürisinde jüriye sunulacaktır. 3B baskı 

teknolojisi ile gövde üretimi ve montajı tamamlanan makinemiz Karadeniz Bölgesinde test 

edilecektir. Prototip geliştirme basamağının tamamlanması ile plastik enjeksiyon yöntemi 

kullanılarak makinemizin üretimi yapılacak, satılabilir nihai ürün haline gelmiş projemiz 

çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getirilecektir. 

 

 

 

Şekil 4.5  3D baskı görüntüleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Günümüzde çay bitkisi mekanik olarak ya da insan gücü ile toplanmaktadır. Çay hasatı için 3 

tür makine vardır: portatif makineler, binicilik tipi makineler ve İKA’lar. Binicilik tipi 

makineler için birkaç kişinin birlikte kullanması, portatif makinelerin ve insansız kara 

araçlarının kullanılabilmesi için düz bir yol ve hasat yüzeyi gereklidir. Ülkemizde çay hasadı 

yapılan arazilerin eğimli olması nedeniyle bu makineler ülkemizde kullanıma uygun değildir. 

Mevcut durumda kullanılmakta olan bir kişilik portatif makineler ise bilek gücüne dayalı 

çalışma mantığı ile çalıştığından dolayı kas rahatsızlıkları ve buna bağlı olarak zaman kaybına 

sebep olmaktadır. 

 

Projede gerçekleştirdiğimiz makine, piyasa kullanılmakta olan makineler ile kıyaslandığında 

sırt çantası formunda depolama haznesi tasarımı ile öne çıkar. Sırt çantası tasarımımızın 

yapılan literatür araştırmalarına göre yurtiçi ve yurtdışı bir benzerinin olmadığı, piyasada 

herhangi bir örneği bulunmadığı tespit edilmiştir. Sırt çantası özelliği projemizin ilk 

yenilikçi(inovatif) özelliğidir. Ayrıca normal çalışma şartları dışında bıçaklara canlı bir uzuv 

teması halinde kesici bıçakları durduracak sensör bulunmaktadır. Mevcut durumda 

kullanılmakta olan makinelere bu özellik entegre edilmemiştir. Burada işçi sağlığına önem 

verilmiştir. Bu durum projenin bir diğer yenilikçi özelliğidir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Çiftçilerimizin teknolojiye olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Yapmış olduğumuz ön 

görüşmeler sonucunda tespit edilen gerçek problemlere karşı geliştirdiğimiz yenilikçi ve 

uygulanabilir çözümler, bu şekilde çalışan bir makinen çay hasadı verimini arttıracağını 

öngörmektedir. Hem zaman hem de maliyet bakımından çiftçiye tasarruf sağlayacağından 

çiftçiler tarafından tercih edilebilir olacaktır. Projemizi satış yaparak pazarlamak bir seçenek 

olsa da çiftçilerimiz tercihleri doğrultusunda makinemizi günlük ya da aylık 

kiralayabilecektir. Projenin gerçekleştirilip, hayata geçirilmesi için temel mühendislik ve 

proje yönetimi adımları takip edilecektir. Gerekli mühendislik hesapları yapılarak tasarım son 

haline getirilmiştir. Proje, ülkemizin mevcut kaynakları ve altyapısı dikkate alındığında 

kolaylıkla hayata geçirilebilir niteliktedir. Projeyi elektrik ve mekanik aksam elemanları 

olarak iki gruba ayırabiliriz. Elektrik aksam grubu için DC motoru, lityum batarya, sensör ve 

elektrik bağlantı ekipmanları gereklidir. Mekanik aksam grubu için dış kabuk, menteşe pimi, 

toplama borusu, kesici bıçaklar, yan mandallar ve motor filtresi dahildir. Dış kabuk plastik 

enjeksiyon ile üretilecektir. Kullanılacak diğer tüm ekipmanlar piyasada kolaylıkla ve ucuz 

fiyata bulunabilmektedir. Prototipin üretime geçmesi sürecinde malzeme tedarik ve üretim 

tekniklerinin, diğer projelere göre kısmen kolay ve ulaşılabilir olmasından ötürü üretim 

aşamasına geçiş en hızlı şekilde olacaktır.   
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Proje fikrimiz ön prototip aşamasındadır. Uygulanabilirliği teknik olarak almış olduğumuz 

akademik danışmanlık ile mümkün görülmüş ve prototipleme aşamasına geçilmiştir. Prototip 

aşamasından kullanılan PLA Filament piyasada yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. 

Makinemizin prototipi hazır hale geldiğinde gerçek çalışma ortamında denenip, yapılacak 

testler ve analizler sonucunda projenin uygulanabileceği kanıtlanacaktır. Projemizi ilerleyen 

aşamalarda ticari bir ürüne dönüştürmeyi, böylece sektörde kullanılması ve ülkemizde başarı 

yakalayarak küresel pazara açılmasını hedeflemekteyiz.   

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılması planlanan malzemelere ilişkin maliyet tablosu Tablo7.1’de yer 

almaktadır. Ayrıca proje zaman planlaması  Tablo 7.2’de verilmiştir. 

 

TABLO 7.1  TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Malzeme Miktar Birim Fiyat Fiyat 

Lityum Batarya 2 280₺ 560₺ 

Elektrik Motoru 1 135₺ 135₺ 

Motor Filtresi 1 25₺ 25₺ 

Çelik Bıçak 2 50₺ 100₺ 

Çelik Mil 1 20₺ 20₺ 

Sırt Koruma Pedi 1 40₺ 40₺ 

Bıçak Kutusu 1 20₺ 20₺ 

Spiral Boru 1 60₺ 60₺ 

Plastik Düz Boru 1 30₺ 30₺ 

Fan 1 10₺ 10₺ 

Tutamak 1 7₺ 7₺ 

Sırt Çantası Askısı 1 60₺ 60₺ 

Kol Askısı 1 20₺ 20₺ 

Cıvata 4 0.40₺ 1.60₺ 

Somun  6 0.20₺ 0.60₺ 

Çelik Bağlantı 

Elemanı 

4 1₺ 4₺ 

Yan Mandal 2 5₺ 10₺ 

Pim 1 7₺ 7₺ 

Çanta 1 60₺ 60₺ 

Elektrik Bağlantı 

Kablosu 

1 10₺ 10₺ 

Toplam 34 840.6₺ 1210.2₺ 

Projenin ön görülen bütçesi en az maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
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TABLO 7.2  PROJE ZAMAN PLANLAMASI  
Açıklamalar Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Yarışma kategorisinin ve 

proje konusunun 

belirlenmesi 

         

 
Sorunların belirlenmesi  

         

Literatür taraması ve 

çözümlerin belirlenmesi 

         

Yapılacak olan tasarımın 

ve tasarımda kullanılacak 

elemanların belirlenmesi 

         

Tasarımın geliştirilmesi ile 
Malzemelerin Literatür 

araştırılması 

         

CAD yazılımlarından 

SOLİDWORKS programı 
kullanılarak tasarımın 

modellenmeye başlanması, 

Malzemelerin belirlenmesi. 

         

CAD yazılımlarından 

SOLİDWORKS programı 

kullanılarak tasarımının 
montaj işleminin 

gerçekleştirilmesi ve 

Teknik resimlerinin 
çıkartılması. 

         

CATIA V5 R25 programı 

kullanılarak RULA Analizi 

yapılması. 

         

Ön Değerlendirilme 
Raporunun oluşturulması. 

         

Tasarımda iyileştirilmeler 

yapılması 

         

Detay raporunun 

hazırlanması. 

         

3D printer ile prototip 
üretimine başlanması 

         

Tablo 7.2’de bulunan proje ile ilgili çalışmaların 6 Haziran’a kadar tamamlandığı 

görülmektedir. Önümüzde bulunan Haziran ve Temmuz ayı günleri içerisinde prototip 

üretimlerin gerçekleştirileceği ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, CAD 

yazılımlarından SOLİDWORKS programı kullanılarak boyutları ayarlanan parçaların 3B 

yazıcı ile üretimi, prototip parçalarının temin edilmesi, üretime devam edilmesi, prototipin 

son haline getirilmesi ve prototip testlerinin yapılmasıdır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini çay üretimi yapan çiftçiler oluşturmaktadır. Makinemiz Türkiye’de 

Karadeniz Bölgesinde bulunan ÇAYKUR’a ait 47, özel sektöre ait 229 çay fabrikası olmak 

üzere toplamda 205 bin üreticinin sorunları tespit edilerek bu sorunlara çözüm üretebilmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Ülkemizdeki çiftçilerin tarlalarında modern, kullanması zahmetsiz ve 
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basit olan daha ucuza mal edilebilir çözümler konusunda her geçen gün talepleri artmaktadır. 

Çiftçilerimizin yaşadığı problemlere çözüm bulmuş, Türkiye’nin eğimli arazilerinde 

çalışabilen bir makinenin olmadığı bilinmektedir. Tasarladığımız çay toplama makinesi ile 

çiftçiler fazla iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayacak aynı zamanda da kaliteli hasat 

yapacaktır. ÇAYTO adlı makinemiz ile çay tarımı ile uğraşan tüm üreticilere ulaşmayı 

hedeflemekteyiz.  

 

 

9. Riskler 

Projemizde ortaya çıkabilecek riskler belirlenmiştir ve proje hayata geçirilirken ortaya 

çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri (B planı) Tablo 9.1’de 

gösterilmektedir. Projeyi olumsuz etkileyebilecek olan bu problemler Olasılık – Etki 

matrisinde belirtilmiştir. Risklere ilişkin olasılık ve etki matrisi Tablo 9.2’de görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

Risk No Riskler B Planı 

        1 Kullanılan malzemelerin beklenen 

mekanik dayanımı gösterememesi 

Farklı malzemeler tercih edilebilir 

 

2 

Yurt dışı kaynaklı elektronik ürünlerin 

döviz dolayısı ile maliyet artışı. 

Projede yerli elektronik ürünler 

kullanılabilir 

3 COVİD-19 salgınından dolayı 

mekanik testlerin 

gerçekleştirilememesi 

Mekanik testler, CAD modelleri 

kullanılarak analiz programları 

üzerinden yapılabilir 

4  

İlk prototip üretiminde 3B baskı 

modellerinin CAD modeli ile farklılık 

göstermesi 

Parçaların 3 boyutlu yazıcıda 

üretiminin yapılamaması veya yanlış 

üretilmesi durumunda parçalar başka 

bir yazıcıda üretilebilir veya üretim 

yöntemi değiştirilebilir 

 

 

 

Tablo 9.2 Olasılık ve Etki Matrisi Tablosu 

Risk No Olasılık Etki Risk 

Sonucu Düşük (1) Orta (2) Yüksek(3) Düşük (1) Orta (2) Yüksek(3) 

1 x    x  2 

2  x    x 6 

3   x  x  6 

4  x   x  4 
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