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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım sektöründe teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotik hasat makineleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde robotik hasat makinelerinin çeşitliliği, uygulanabilirliği 

ve etkinliğinin artırılması çiftçilere büyük rahatlık sağlamaktadır. Tarımda ürünlerin ekonomik 

değerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de hasat zamanında yaşanan çeşitli 

problemlerdir. Çiftçilerin hasadında en çok zorlandığı ürünler arasında bamya bitkisi başta yer 

almaktadır. İklimsel parametrelere bağlı olarak mart ve nisan aylarında ekimi yapılan bamya, 

hava sıcaklığına bağlı olarak haziran ayında hasat edilmeye başlanmaktadır [1]. Hasat doğru 

zaman ve şekilde yapılamadığında ürünün ekonomik değeri önemli derecede düşmektedir. 

Bamya bitkisinin sap, yaprak ve meyvelerinde bulunan tüyler toplanma sırasında ciltte tahrişe 

sebep olan eksudatif biyokimyasal maddeler salgılayarak toplayan kişiler için büyük zorluk 

çıkarmaktadır. Bu durum bamya hasadını oldukça zahmetli hale getirerek üretimi 

sınırlandırmaktadır [5]. Üretimi sınırlandıran bir diğer etkeni ise bamya meyvesinin çok hızlı 

olgunlaşması ve hasat dönemi boyunca üreticilerin her gün belirli aralıklarla ürünü kontrol 

ederek arzu edilen olgunluğa erişen bamyaların toplanması durumudur. Hasat süreci 

geciktirilen bamya meyveleri daha da olgunlaşıp pazar değeri düşük olan halk tabiriyle “Kaval” 

evresine geçip tohum bağlama olgunluğuna ulaşmaktadır.  
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Ülkemizde bamya yetiştiriciliği Doğu ve Kuzeydoğu bölgeleri hariç her bölgede 

yapılmakta ve yıllık ortalama üretim 21-25 bin ton arasında değişmektedir [2]. Fakat hasat 

dönemi yaşanan zorluklar üretim oranında düşmelere 

sebep olabilmektedir. Yapılan araştırmalar 

doğrultusunda bamya yetiştiriciliğinin zorluğu ve 

yaşanan ekonomik kayıplar sebebiyle üretim yapan 

çiftçiler bamya yetiştiriciliğinden vazgeçmektedir. 

Hazırlanan bu projede, bamya hasadı için kullanışlı, 

pratik ve mobil uygulamalara entegre edilebilir yapay 

zeka teknolojileri ile desteklenen bir hasat robotu 

tasarlamak, geliştirmek ve bu sayede bamya hasadında 

çekilen zorlukları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

Şekil 1.1: Tasarlanan hasat robotu: BAMMY 

 

BAMMY-2021 projesi kapsamında yapay zeka teknolojisi ile entegre edilmiş bamya 

toplama robotu, bamya hasadında yaşanan zorlukların önüne geçmek ve zamandan tasarruf 

etmek için geliştirilmiş bir tarım robotudur. Robot kabaca tank paleti, kol ve lift sisteminden 

oluşmaktadır. Arazi şartları düşünülerek tasarlanan BAMMY maksimum verimlilik üzerine 

dizayn edilmiştir. Güncel tarım robotlarının aksine çok ağır değildir. Bu özelliği sebebiyle de 

kolayca taşınabilir, büyük, orta ve küçük ölçekli bamya alanlarında rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Sağlıklı ve besleyici bir sebze olan bamya (Abelmoschus esculentus L.), ülkemizde 

yetiştiriciliği yaygınlaşmakta olan geleneksel bir tarım ürünüdür. [3] Artan bamya üretiminin 

yanı sıra bu üretimi sınırlandıran etkenler vardır. Bu etkenler bamyanın üzerinde bulundurduğu 

tüylerinden dolayı hasadının oldukça zor olması ve günaşırı toplanma zorunluluğudur. 

Üreticiler hasat esnasında bamyanın tüylerinden dolayı oluşabilecek alerjilerden korunmak için 

geleneksel yöntemler olan eldivenle veya ellerine bez sararak toplamayı tercih etmişlerdir. 

Ancak bamyanın üzerinde bulunan tüylerin hasat sırasında kullanılan eldivenleri delebildiği 

için bu yöntemler çok faydalı olmamaktadır. [4] Hasadın insan gücüyle günaşırı yapılması 

gerekliliği çiftçilerin bamya üretiminde karşılaştığı büyük engellerden biridir, çok hızlı 

olgunlaşan bamya meyveleri 6 cm boyunu aştıktan sonra pazar değeri düşmekte ve tazeliğini 

kaybetmektedir. Dolayısıyla hasat başlangıcından son hasadın gerçekleşeceği ana kadar 

üreticilerin her gün belirli aralıklarla bamyanın olgunlaşma ve hasat edilme durumunu kontrol 

etme zorunluluğu bulunmaktadır. Doğru şekilde ve zamanda 

yapılmayan hasat üreticiler için ekonomik kayıplara ve üründe 

fire vermeye neden olmaktadır. Bamya hasat makinesinin 

olmaması, büyük oranda insan gücüne ihtiyaç duyulması 

üretimi büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Bu olumsuz 

durumlar hem üreticileri zora sokmakta hem de yaşanan 

zorluklar nedeniyle ekonomik olarak büyük bir pazar değeri 

olan bamya üretim miktarının azalmasına sebep olmaktadır.  

Şekil 2.1: Bamyanın morfolojik yapısı 
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3. Çözüm  

 Bamya hızlı olgunlaşan bir bitkidir ve hemen toplanması gerekmektedir. Bamya hasadı 

günümüzde elle yapılmakta ve bu durum üreticiler için büyük sorun oluşturmaktadır. Ayrıca 

dünyada bamya hasadı için herhangi bir teknolojik ürün de bulunmamaktadır. BAMMY takımı 

bu temel sorunları ele alarak bir hasat robotu 

geliştirmeye karar vermiştir. 

Hasat robotu temel olarak tank paleti, 

lift sistemi, robot kolu, kamera ve hazne 

kısımlarından oluşmaktadır. Yağmurlu 

havalarda veya tarla üzerinde robotun 

hareketini kolaylaştırması, robotun paletle 

ilerlemesi için tank paleti kullanılmıştır. 

Böylece robotun hareketi kolaylaştırılmıştır. 

Tarlalarda yapılan incelemelerde bamya 

bitkisinin boyunun genel olarak 65 cm ile 120 

cm arasında değiştiği, bazı bamya çeşitlerinin 

ise 2 metreye kadar boylandığı bilinmektedir. 

Tasarladığımız hasat robotunda lift sistemi 

kullanılarak robot kolunun yüksek noktalara 

ulaşması amaçlanmıştır (Şekil 3.1). Bu lift 

sisteminin altında ve üstünde olmak üzere iki 

servo motor bulunmaktadır. Böylece servo 

motorun hareketiyle lift sistemi açılıp 

kapanabilmekte ve robotun boyu bitki 

uzunluğuna göre ayarlanabilmektedir. 

 

Şekil 3.1: BAMMY hasat robotunun alçalıp yükselme prensibi. 

 

 

 

Şekil 2.2: Bamyanın tüylü yapısı. 
Şekil 2.3: Bamya hasadında yaşanan 

sorunlardan biri.  
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Bamya meyvesinin ana bitkiden koparılarak hasadının gerçekleşmesi için bir robot kol 

tasarlanmıştır. Bu robot kolun en ucunda bir kamera bulunmakta ve bu kamera Raspberry Pi 

mikroişlemcisi ile entegre çalışmaktadır. Raspberry Pi’den alınan görüntü ile CNN yapay sinir 

ağları ve Tensorflow kütüphanesi ile bamyayı sınıflandırma yapabilmekte, böylece bitkinin 

hangi tür olduğunu ve bitki sapı konumunu matematiksel formüllerle tespit edebilmektedir. 

Tespit edilen bitkiler sistemin temelini oluşturan Arduino Mega mikroişlemcisine gidip, tüm 

işlemler doğru ise “kes” komutu verilmektedir. ’’Kes’’ komutu verildikten sonra kesilen bamya 

meyveleri robotun haznesine bırakılmaktadır. Bu hazne altına robotun elektroniksel 

bağlantılarına yer verilmesi planlanmaktadır. Sahada aşırı ısınmadan dolayı robotun hem 

ısınmasını önlemek, hem de devrede oluşabilecek sorunlardan dolayı çelik veya foreks pvc 

maddeleri tercih edilecektir. 

Hazneye bırakılan bitki istatistikleri NodeMCU modülü kullanılarak yazılan Firebase 

API’sine bağlanmakta ve API’ye bilgi göndermektedir. API’den gelen bilgilere göre üreticinin 

telefonunda bulunan mobil uygulamaya bilgiler yazılmaktadır. Ek olarak robotun manuel 

kontrolünün sağlanması amacıyla bu mobil uygulamadan komutlar gönderilebilmekte ve robot 

ona göre hareket edebilmektedir. Ayrıca mobil uygulamada bamya türlerine göre kullanıcıyı 

bilgilendiren metinler, istatistik bilgileri, önceki hasatlar, takvim planlaması gibi gereken 

bilgiler de bulunmaktadır. 

Sistemin güç elektroniğini ise Lityum-İyon piller ile sağlanmaktadır. İleriki dönemlerde 

geliştirilmeye açık olan robota entegre edilebilecek güneş enerjisi sistemiyle robotun enerji 

ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynakları ile daha çevreci olarak sağlanabilecektir.  

 

 

 

Şekil 3.2. Genel İşleyiş 

Şeması 
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4. Yöntem 

Geliştirilecek BAMMY-2021 yapay zeka entegreli bamya toplama robotunun tasarım 

sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik ve tasarım aşamaları izlenmiştir. 

İster Nicelik İster Nicelik 

Uzunluk ~ 30 cm Arazi Durumu Kuru toprak 

Genişlik ~ 22 cm Enerji Kaynağı 12V 7Ah Kuru Akü 

Yükseklik ~ 65-150 cm Araç ile Haberleşme Mobil uygulama, İnternet 

Çalışma Süresi ~ 4 Saat Sensörler Ultrasonik Mesafe Sensörü (HCS04) 

Ağırlık ~ 3 Kg Sürüş Diferansiyel Sürüş 

Kolun 

Taşıyabileceği 

Ağırlık 

500 gram Maksimum 

Taşıyabileceği 

Ağırlık 

5 Kg 

  Operasyon 

Kabiliyeti 

Bamya tespit etme, Bamya koordinatları alma 

ve belirtilen yere gidip bamyayı kesme 

Tablo 4.1: Tasarım Aşamaları 

Verilen özelliklere göre BAMMY-2021 robotunun akış şeması Şekil 4.1’de verilmiştir. 

Robotun istenen isterleri yerine getirilebilmesi için tasarım aşamasında sırasıyla aşağıdaki 

yöntemler izlenmiştir. 

      

4.1 Mekanik Tasarım 

Robot Kolu ve Mekanik Tasarımı 

Üç boyutlu tasarım programları makina tasarlamanın vazgeçilmez araçlarıdır. 

SolidWorks tasarım programı geniş kütüphane desteği ve doküman temini nedeniyle bu 

projede kullanılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında robot çalışma alanı belirlenmiş ve 

bugüne kadar yapılmış robotlar incelenerek hareket kabiliyeti ve maliyet düşüklüğü ön 

planda tutularak BAMMY tasarlanmıştır. Robotun uzunluğu yaklaşık olarak 30 cm, 

genişliği 22 cm, yüksekliği ise robotun lift ile değişen hareketlerine göre yaklaşık 65-

150 cm olarak planlanmıştır. Lift hareketini sağlamak amacıyla alt ve üstte olmak üzere 

yaklaşık 13 kg torka kadar çıkabilen MG996R servo motor tercih edilmiştir.  Lift 

açıldığında dengeyi sağlayabilmek için robotun ağırlık merkezi temel fizik 

formülleriyle hesap edilmiştir.  

𝑋 =  
∑𝑡=1 

𝑛 𝑀𝑡 . 𝑋𝑡

∑𝑡=1 
𝑛 𝑀𝑡

      𝑌 =  
∑𝑡=1 

𝑛 𝑀𝑡 . 𝑌𝑡

∑𝑡=1 
𝑛 𝑀𝑡
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Buradaki X ve Y ağırlık merkezinin koordinatlarıdır. Çalışma alanı içinde 

hareketlerini rahatça uygulayabilecek robotun uzuv uzunlukları temel alarak, kol 

hareketlerini sağlayabilmek için kolda dört adet MG996R, tabanda ise MG90S servo 

motorları seçilmiştir. Servo motor seçiminde hassasiyet güçlülüğü ve overshoot 

problemleri yaratmaması nedeniyle uygun motorlar tercih edilmiştir. Servoların hareket 

kabiliyeti 120-180 derece aralığında olduğundan robot kolun bu açılar dahilinde dönme, 

öteleme hareketlerinin gerçekleştiği 6 serbestlik derecesine sahiptir. Robotun orta 

gövdesinde ise hazne, haznenin altında elektronik aksam ve robotun en altında tank 

paletleri bulunmaktadır [1].  
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Şekil 4.1.3. BAMMY yükselme 

sistemi 

Şekil 4.1.2: BAMMY robot kol 

Şekil 4.1.4. BAMMY farklı açılardan 

görünümü 

Şekil 4.1.5. BAMMY tekerlek yapısı 

Şekil 4.1.1: BAMMY robot kol çizim. 
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Şekil 4.1: BAMMY Akış Diyagramı 
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4.2 Elektronik Aksam 

Robotta elektronik aksamın merkezinde robot kolun ve gövdenin hareketlerini 

gerçekleştirmek amacıyla pin fazlalığından dolayı Arduino Mega tercih edilmiştir. 

Ayrıca bamyanın tespiti ve görüntünün işlenip koordinatların iletilmesi amacıyla 

Raspberry Pi mikroişlemcisi tercih edilmiştir. Bunlara ek olarak 6 eksenli bir robot kol 

içerisinde MG996R ve MG90S servo motorlar robot kola entegre edilmiştir. Robot kolu 

0.5 kg’a kadar ağırlık taşıyabilmektedir. Bu sayede kolun kesimden sonra bamyayı 

tutması sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilecektir. 

Robotun hareket kabiliyetini sağlamak için en altta bir tank paleti ve paletin 

hareketini sağlamak amacıyla enkoder motorlar kullanılmıştır. Tank paleti alüminyum 

şaseden yapılmış olup yaklaşık 5 kg’ya kadar yük taşıyabilmektedir. Uzun boyutlu 

dallara erişmek amacıyla robotta scissor lift adı verilen kaldıraç sistemi kurulmuş, bu 

kaldıraç sayesinde robotun boyunun uzatılarak yüksek dallara erişilmesi sağlanmıştır. 

Bamyanın görüntüsü kamerayla alınmış ve tespiti Raspberry Pi mikroişlemcisi ile 

Tensorflow kütüphanesi kullanılarak sağlanmış, 

Arduino Mega ile bağlantı kurması için Python ve C 

serial haberleşmesi kullanılmıştır. Sistemde ek 

olarak HCSR04 Ultrasonik mesafe sensörü de 

bitkinin tespit edilip robotun durması için 

kullanılmıştır. Ek olarak sistemin gücünü 12V 7Ah 

kuru akü sağlamaktadır. Mobil uygulamadan gelen 

manuel komutların işlenmesi amacıyla Firebase 

platformu için API yazılmış, bu API’nin internet 

üzerinden Arduino ile haberleşmesi için NodeMCU 

modülü kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.1. BAMMY lift kapalı hali 

Şekil 4.2.2: Toplama robotunun elektronik altyapısı. 
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4.3 Yazılım 

4.3.1 Robotun Bamya Meyvesini Tanıyabilmesi için Görüntü işleme  

(Image processing, CNN) 

Eğitim 3 aşamada gerçekleşecektir. 

1. Görüntü kırpma ve yeniden şekillendirme  

2. Resim yeniden boyutlandırma 

3. Arka plan gürültüsünü giderme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.1.5. Yerine koyma 

Şekil 4.3.1.2. İlk resim 

Şekil 4.3.1.3.Yeniden 

Boyutlandırılmış Resim 

Şekil 4.3.1.1. Görüntü 

kırpma ve yeniden 

şekillendirme 

Şekil 4.3.1.4.Gri tonlama ve 

İkili geliştirme 

Şekil 4.3.1.6. Bamya türlerinin görüntü 

işleme ile tespit edilmesi 
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Proje ön çalışmalarında, ekilen bamyaların fotoğrafları ağın test ve eğitimleri 

için kullanılacaktır. BAMMY robotu bamyanın boyunu 3 kategoride sınıflandırıp robot 

koluna ekonomik değeri yüksek olan küçük boy bamyaları toplayacaktır. Bu 

çalışmadaki bamyaların sınıflandırma özellikleri, uzunlukları ve şekilleri olmak üzere 

ikiye ayrılır : A ve B Sınıfı ( uzunluk; class A < 10 cm ≥ Class B)( Şekil 4.3.1.6). Bu 

sınıflar daha yüksek bir algılama oranı sağlamak için kullanılır. Modelleri tespit etmek 

ve çıktıları tahmin etmek için Convolutional Neural Network (CNN) uygulanmaktadır. 

Eğitimin ilk adımı ağ yeterli algılama ve doygunluğa ulaşana kadar sistemi bamya 

fotoğraflarıyla eğitmektir.  

Şekil 4.3.1.6: Veri setleri ve sınıflandırma 

Eğitime başlamadan önce çekilen bamya fotoğraflarını her iki eksende de 

yaklaşık 1/10'a yeniden boyutlandırılacaktır (50x46), boyutlandırmanın amacı, 

evrişimli sinir ağına beslenen veri miktarını (pikselleri) düşürerek işlem süresini 

azaltmaktır. Çalışmalar için açık kaynak kodlu Tensorflow derin öğrenme kütüphanesi 

ve OpenCV kullanılacaktır. Yüksek bir sınıflandırma doğruluğu elde etmek için daha 

fazla çalışma yapılacaktır [4][5][7].                                  . 

4.3.2 Python-C Serial Haberleşmesi 

Tensorflow’dan Python programlama dili ile alınıp Raspberry Pi’ye iletilen 

bilgiler Arduino’ya iletilmek için C dili ile serial haberleşme sağlanmış, bamyanın 

koordinatları alınmıştır. 

4.3.3 Kesim İşlemi 

HCSR04 Ultrasonik mesafe sensörü ve mesafe ölçmek amacıyla kullanılan 

Öklid mesafesi formülüyle koordinatların alınmasında aşağıdaki formül yardımcı 

olmuştur. 

d(A,B) = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 

Koordinatları alınan bamyanın kesim işlemi ise Şekil 4.1 de verilen akış 

şemasındaki gibi gerçekleşmektedir. Robot öncelikle ilk çalıştırıldığında kamerayı 

çalıştırıp etrafta bitki aramaktadır. Bitki bulamazsa gövdesindeki lifti ve tekerleklerini 

hareket ettirerek etrafı taramaktadır. Bitki tespit edildiğinde ultrasonik mesafe sensörü 

ile durmakta ve Raspberry Pi ile görüntüyü işlemektedir. İşlenen görüntü bilgileri serial 

haberleşme ile Arduino Mega’ya iletilir. Arduino mega alınan komuta göre kollarındaki 



12 

 

DC motorları hareket ettirerek bitkinin koordinatlarına gider ve  koordinatlarına 

gittiğinde kesim işlemini gerçekleştirmektedir. 

4.3.4 Mobil Uygulama 

Robotun kullanıcı tarafından kontrolü için Flutter framework'ü kullanılarak 

mobil uygulama yazılmış, ayrıca bu mobil uygulamada istatistiki bilgiler tutulmuştur.  

Mobil uygulama, cross platform kullanılarak yazıldığı için aynı anda hem iOS işletim 

sistemi, hem de Android işletim sistemi için çıktı alınabilmektedir. 

 Mobil uygulama ile robotun haberleşmesi NodeMCU modülüyle birlikte API 

ile sağlanmaktadır. Bamya türleri hakkında bilgiler verilerek kullanıcının 

bilinçlendirilmesi de sağlanmıştır. Uygulama görüntüleri aşağıdaki şekillerde 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.4.1: Mobil uygulama arayüzleri. 
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5. Yenilikçi (Inovatif) Yönü 

Tarımda gelişen teknoloji takip edilerek tarımda ekme, dikme, kazma, sulama ve hasat 

için kullanılan makinalar büyük kolaylık sağlamaktadır. İncelenen literatürler doğrultusunda 

günümüzde hasat robotları olgunlaşan ürünü toplamak için kızılötesi ışınlar veya renk 

sensörleri kullanmaktadır. Bamya bitkisi hasadı şu anda yalnızca insan gücü ile (elle) 

yapılmaktadır. Bamyanın morfolojik yapısı nedeniyle ürettiği ikincil mekanizmaya ait olan sıvı 

ciltte büyük tahrişe yol açmaktadır. BAMMY bu sorunu ortadan kaldıracak bir buluştur. Daha 

önce piyasada bamya hasadı için bir robot ya da alet tasarlanmamıştır. Türünün tek örneği olan 

BAMMY sahip olduğu makaslı kaldıraç ile bitkinin boyuna bağlı kalmaksızın hareket 

edebilmektedir. Aynı zamanda üreticinin hasadı yapıp ürünleri sınıflandırmasına gerek 

kalmadan mobil uygulama üzerinden seçimi yapılıp daha sonra hasat işlemi gerçekleşecektir. 

BAMMY otonom ve yarı otonom şekilde de kullanılabilmektedir. Ayrıca yaptığı işlemler eş 

zamanlı olarak mobil uygulamada bulunan ekrandan takip edilebilmektedir. Aynı zamanda 

mekanik aksamında bulunan terazi sayesinde sipariş miktarını toplayıp teslim edebilme 

özelliğine de sahiptir. Üreticiye sağladığı bu büyük avantajın yanında tüketici içinde 

memnuniyet oluşturacaktır. Değişen serbest piyasa ekonomisinde hasadın kolaylaşması bamya 

üretim miktarında da artış sağlayacaktır. Ürün miktarındaki bu artış ile ürünün piyasa fiyatları 

aşağıya çekilerek dolaylı olarak da tüketicinin memnuniyetini artıracaktır. Bamya üretiminin 

artmasına ve ihracatına da kapı aralayacaktır. Tüm bunların yanı sıra tarımsal üretimde en 

büyük zorluğu çeken kıymetli çiftçilerimiz hasat robotu sayesinde kazanacakları zaman 

içerisinde ailelerine, sevdiklerine ve sosyal ve kültürel alanlara daha fazla zaman 

ayırabileceklerdir. Bu unsurlar kişinin yaşam kalitesi artıran en temel parametrelerdir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok tarım ürününün hasadında makineler 

kullanılmaya başlanmıştır. Öncelikle bamya üreticileri ile görüşüp yaşanan sorunlar ve ekim 

sıklığı tespit edilmiştir. Tespit edilen problemlere karşı geliştirilen proje, günümüz 

teknolojisinden faydalanılarak kullanılacak olan hasat sistemine özel olarak tasarlanmıştır. 

Birçok tarım arazisinde kullanılmakta olan hasat makineleri geliştirilerek tasarımsal ve 

yazılımsal çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaları bir prototip üzerinde ürüne dönüştürerek 

proje hayata geçirmek amaçlanmaktadır. Prototip aşamasında kullanılacak ürünler piyasada 

yaygın olarak bulunabilecek şekilde tercih edilmiştir. Kullanılacak Raspberry Pi kontrolcüsü 

Python yazılım dili kullanılarak programlanabilmektedir. Kullanılacak olan tank paleti, 

sensörler, motorlar, sürücü devreleri ve kamera piyasada kolaylıkla bulunabilmektedir. 

BAMMY robotun piyasada talep görerek sektörde kullanılması ve ülke ekonomisine katkı 

sağlamasını hedeflemektedir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede malzemeler, ana parçalar ve yardımcı parçaların fiyatları KDV dahil piyasadaki en 

uygun fiyatlarda toplanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca projedeki aşamalar için proje 

takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Projemize benzer daha önce üretilen çilek toplama 

makinesi, zeytin toplama makinesi gibi ürünlerin satış fiyatları da maliyetimize yakın fiyattadır. 

Tablo 7.1: Maliyet tablosu 

Şekil 7.2: Proje takvimi. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesini bamya üretimi yapan çiftçiler oluşturmaktadır. Bamya bitkisinin 

morfolojik yapısı gereği oluşan hasat zorluğu üreticilere büyük ekonomik kayıplar 

oluşturmaktadır. Günaşırı hasat yapıldığı zaman ve ertelendiği zamanlar arasındaki ürün fiyatı 

dalgalanmaları göze alınarak proje çalışmaları yürütülmüştür. Günümüzde bamya hasatı için 

yapılmış bir alet veya makine bulunmamaktadır. Bu sebeple BAMMY hem çiftçiler için hemde 

ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. 

Açıklama Miktar Birim Fiyatı Toplam Fiyat  

Arduino Mega 2560 R3 (Klon) 1 Adet 135 TL 135 TL 

Raspberry Pi 3 Model B+ 1 Adet 420 TL 420 TL 

Raspberry Pi Kamera Modülü 1 Adet 150 TL 150 TL 

6 Eksenli Robot Kol + Servo Motorlar 1 Adet 1200 TL 1200 TL 

Tank Paleti 1 Adet 700 TL 700 TL 

Enkoder Motor 4 Adet 240 TL 960 TL 

MG996R Servo Motor 2 Adet 40 TL 80 TL 

NodeMCU Wifi Modülü 1 Adet 40 TL 40 TL 

HCSR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 2 Adet 20 TL 40 TL 

Jumper Kablo 5 Paket 10 TL 50 TL 

12V 7Ah Akü 2 Adet 90 TL 180 TL 

Gövde Tasarımı  500 TL 500 TL 

Toplam: 4455 TL 
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9. Riskler 

 

 

Risk 

numarası 

Olasılık Etki 

Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 

1  X   X  

2       

3 X    X  

4   X X   

5   X  X  

6  X    X 

7  X   X  

8  X   X  

9 X     X 

Tablo 9.2: Riskler için olasılık etki tablosu 

 

 Riskler B planı 

1 

 
Elektronik aksamın çok fazla akım çekmesi Sigorta kullanımı 

2 Engebeli arazide aracın denge problemi 
Robotun ağırlığını denge hesaplamalarına göre 

ayarlamak. 

3 
Görüntü işleme için gereken veri setlerinin 

bulunmaması 

Uygun bir alanda bamya yetiştirilip 

fotoğraflarının veri setlerine eklenmesi 

4 

Pandemi dolayısıyla takım çalışmasının 

sağlanamaması. 

 

Grup ve danışman toplantılarının online 

düzenlenmesi. 

 

5 

 

Mekanik testlerin ve saha test sürecinin Pandemi 

döneminde gerçekleştirilememesi. 

 

Detay raporundan sonra grup olarak toplanılıp 

projeye devam edilmesi. 

6 

Yurt dışı kaynaklı malzemelerin teslimatının 

gecikmesi. 

 

Proje takviminin düzenlenmesi ve ürünlerin 

daha erken sipariş edilmesi. 

7 

Değişen döviz kuru sebebiyle malzemelerin 

maliyetinde artış. 

 

 

Projede kullanılacak ürünlerin yurt içinden veya 

özel üretim ile temin edilmesi. 

 

8 

Kalitesiz sensörler yüzünden veri sapmaları 

olması. 

 

Hassasiyetin programlar ile arttırılması. 

 

9 

Günümüz robot kollarının en zayıf parçası olan el, 

uç noktada bulunan el sıklıkla (elektrikli), 2-

pozisyonlu pense şeklinde. Bu yapı, 

uygulamalarda farklı parçaları tutmaya ve 

yönlendirmeye fazla izin vermemektedir. 

6 eksenli robot kolundaki kıskacı buna göre 

dizayn etmek. 

Tablo 9.1: Risk tablosu 
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