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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 
 

1.1 Proje Fikri 

Suyun ekonomik ve verimli kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kritik 

önem arz eden bir boyuttadır. Günümüzde yaşamın temeli su kaynakları savurgan kullanım 

tutumları sebebiyle giderek azalmaktadır. Projemiz, tarım ürünleri sulama işlemlerinde 

kullanılan su miktarını asgari düzeye indirgemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında tarım 

arazilerinde yapılan tohumlama işlemlerini periyodik hale getirerek tohumların ekimini ve 

takibini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda projemiz, tarım sektöründe tohum ekimiyle 

ilgilenen ve suyun verimli kullanım yöntemlerini çalışmalarında tercih eden kitlelere hitap 

etmektedir. Tasarladığımız otonom saha robotumuz “Toprakcı 2.0” ekim arazisi boyunca 

doğrusal düzlemde hareket ederek belirli bir periyot içerisinde tohum ekimi 

gerçekleştirmektedir. Robotumuz, otonom ekim işlemi esnasında “Hidrojel” olarak 

adlandırılan; amacı bulunduğu bölgedeki su kitlesini bünyesine hapsetmek olan polimer 

maddeyi ekilen tohumun bulunduğu bölgeye bırakır. Suyun çevreye dağılımını yüksek 

oranlarda kısıtlayan hidrojeller, buharlaşma sonucu harcanan su kütlesini asgari düzeye 

indirgerken; toprağın derinlerine kaybedilen su miktarını minimalize ederek, kullanılan 

hidrojel türüne bağlı olarak söz konusu su kaybını %79-80 oranında (A.1) 

azaltabilmektedirler. Bu bağlam incelendiğinde, proje hayata geçiriyor olmaktaki amacımız: 

Tasarladığımız robotumuzun ve polimer malzemenin ortak çalışımıyla tohumların düzenli 

ekimini, bu vesileyle takibini sağlamak ve yaşantımızdaki kilit taşı rolüyle bilinen su 

kaynaklarımızı olabildiğince muhafaza etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. (Hidrojel 

hakkındaki detaylı bilgilere ifade tekrarına düşmemek adına “Çözüm” kısmında yer 

verilmiştir.) 

 

1.2 Tasarım Yazılım ve Montaj 

Tasarımı temel olarak 20x20 alüminyum profillerden oluşan çerçeve; bu çerçeveye 

sabitlenmiş olan kazım, tohumlama ve sürüş mekanizmaları ve elektronik parçalar 

oluşturmaktadır. Kazım mekanizmasını sivri bir kazıcı başlık ve bir servo motor, tohumlama 

mekanizmasını bir fırçasız motorla birlikte özel tasarlanmış iki asimetrik silindir ve hidrojel-

tohum silosu, sürüş mekanizmasınıysa 4 adet 125mm arazi tekeri ve 4 adet 12v 200rpm 

redüktörlü motor oluşturmaktadır. Robotumuz arduplane yazılımı ile kontrol edilecektir. 

Kontrol arayüzü olarak kolay kullanılabilir olması sebebiyle mission planner uygulaması 

seçilmiştir. Aracın elektronik ve mekanik parçalarının kurulumu ve montajı tamamlandıktan 

sonra mission planner üzerinden ardurover yazılımı yüklenip üzerinde gerekli parametre 

ayarlamaları yapılarak robotumuz çalışır hale getirilecektir. Montaj şu şekilde olacaktır: Önce 

20x20 alüminyum profiller birbirine vidalanarak çerçeve oluşturulacak, sonrasında 3B yazıcı 

ile basılmış plastik parçaların alüminyum profillere geçecek olan çekiç başlı somunlara 

vidalanması ile çerçeveye sabitlenmesi sağlanacaktır. Son olarak geri kalan tüm parçalar, 

kendilerine özel tasarlanan plastik parçalara monte edilerek montaj tamamlanacaktır. 
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2. Problem / Sorun 

Tarımsal faaliyetler için ayrılmış su kaynaklarını bilinçsiz ve sorumsuzca tüketilmesi 

günümüz ve geleceğimiz için ciddi problemlere zemin hazırlamaktadır. Suyun savruk 

kullanımı başta insanlara ve tüketilen kaynağa zarar verirken binlerce dekar arazimiz bilinçsiz 

sulamanın hedefi olmuş, verimsizleşerek tarım yapılamaz hale gelmiştir. Ayrıca toprağa 

aşırı su verilmesi sonucu meydana gelen toprak erozyonu, çoraklaşma, tuzlanma ve taban 

suyu yükselmesi gibi çevresel sorunlar ülkemizin tarımsal geleceğini ve toprak verimliliğini 

riske atmaktadır. Bilinçsiz su tüketimi; doğal kaynakların sürdürülebilirliğini tehlike altına 

alırken, ülke ekonomisi adına maddi olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Tarımsal 

sulamada niteliksizliğin getirdiği problemler ivedilikle çözüme kavuşturulmazsa geri 

dönülmesi güç zorlukların meydana gelmesi an meselesidir. Öyle ki Su Yönetimi 

Enstitüsünün verilerine göre, ülkemizde kullanılan su miktarının %74’ü (B.1) tarımsal sulama 

işlemleri için kullanılmaktadır. Bu denli azımsanamayacak bir miktara karşın ülkemizde su 

kaynaklarının korunmasına yeterince özen gösterilmediği verilen ışığında gözlemlenebilir. 

“Tarımda Su Tasarrufu” (B.1) başlıklı araştırma raporuna göre: Tarım arazilerimizde en sık 

tercih edilen yüzey sulama yönteminin kullanımı, araziye aktarılan su kütlesinin %40-60 

oranındaki bir kısmının amaç dışı unsurlara kaybıyla sonuçlanmaktadır. Bunun yanında bahsi 

geçen su kaybına önlem neticesinde kullanılan yağmur sulama ve damla sulama sistemleri su 

kaybı miktarını %25-50 oranına indirgese de suyun buharlaşması, toprak derinlerine 

sızması ve yüzeyde akarak alandan uzaklaşması problemlerini istenen düzeylerde 

önleyememektedir. Ayrıca söz konusu sistemlerin en kritik problemi: yüzeysel sulamaya 

kıyasla daha verimli olsalar dahi sistemlerin maliyeti ve geniş arazilere uygulanma güçlükleri 

sebebiyle çiftçimizin bahsedilen sulama yöntemlerini arazisinde kullanma oranının son derece 

düşük olmasıdır. (Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre söz konusu oran %29 (B.2) 

şeklinde saptanmıştır.) Bunun yanında ciddi su kayıplarını bertaraf etmek amacıyla 

geliştirilen basınçlı sulama (Yağmurlama ve damla ) yöntemlerinin ülkemizdeki kullanım 

oranı, yüzeysel sulama metotlarının %94 (B.5) değerindeki kullanım payının dışında kalarak 

%6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz edilen oranın gösterdiği değer; hâlihazırda var olan ve 

yüzey sulamanın yerini alması beklenen “verimli” sulama yöntemlerinin, amaçlarına ulaşma 

hususunda kendilerinden beklenen performansı sergileyemez konumda olduklarını kanıtlar 

niteliktedir.  Günün sonunda ekonomik ve fiziki sorunlarla, yersiz su tüketimi problemi 

arasında kalan tarım sektörümüz, suyun verimli kullanımı konusunda net bir sonuca 

ulaşamamaktadır. 

 

2.1 Alt Problemler  

2.1.1 Hidrojelin Uygulanma Güçlüğü: 

Günümüzde su tutucu polimer teknolojisinin endüstri, mühendislik, tarım 

uygulamaları (A.8), biyomedikal ve yemek sektöründe (A.2 - A.3) kullanımıyla 

karşılaşılmaktadır.  Projemiz bağlamında ilgilenilen tarım uygulamalarındaki kullanımı 

incelendiğinde hidrojel polimerinin tarım arazilerine yönelik ürünlerinin ticari mecralarda 

satışına rastlanmaktadır ancak ürünün varlığı tarım sektörümüz tarafından tanınıp kullanılması 

adına yeterli olmamaktadır. Hidrojelin tohum yataklarına yerleştirilmesi tarım arazisinin 

boyutuna bağlı olarak ciddi bir iş gücü talep etmektedir. Bununla birlikte su tutucu polimer 
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teknolojisinin ülkemiz tarımında kullanım oranına yönelik bir bilgiye rastlanamamıştır. Ege 

ve Kâtip Çelebi Üniversiteleri Tarım/Orman Fakülteleri akademisyenleriyle gerçekleştirilen 

görüşmelerde: hidrojel teknolojisinin taraflarınca bilindiğinin ancak ülkemiz tarım sektöründe 

kullanımına yaygın olarak rastlanılmadığının geri dönütü alınmıştır. Bu nedenle su kaybına ve 

su kıtlığına karşı kayda değer önem arz eden su tutucu polimer kavramının tarım sektörümüz 

bünyesinde yaygınlaştırılması ve hidrojel uygulamalarının daha zahmetsiz koşullarda 

mümkün kılınması gerekmektedir. Bu bağlamda projemiz hidrojel kullanımı kolaylaştırmak 

adına tasarlanmış ilk teknolojik projedir.  

  

2.1.2 Kullanılan Ekim Yöntemlerinin Olumsuz Getirileri: 

Bu başlık altında aktarılacak problemin anlatımının 2020 yılında benzer probleme 

bulduğu çözümle “Tarım Teknolojileri Yarışması” kategorisinde üniversite birinciliği 

kazanmış takımın proje detay raporunda yer alan araştırmaları aracılığıyla sağlanması uygun 

görülmüştür (B.4). “Sıralı ekim yöntemi, nümerik bilgi, iş gücü, ve dikkatli ölçümler 

sonucunda ancak verim alınan, tarım ürün üretiminin ilk faaliyetidir. 2019 yılı verilerine göre 

ülkemizde tarım yapan çiftçilerin yaş ortalaması 55 olarak saptanmıştır. Yaş ortalaması 

yüksek olan çiftçiler, sıralı tarım faaliyetinin gerçekleştirmek için ücret karşılığı, bulunması 

zor olan sezonluk işçi çalıştırmak zorunda kalmaktadır. İşlerini daha hızlı yapmak isteyen 

çiftçiler ise maliyetli ve çevre dostu olmayan motorlu tarım araçları ve gerekli aparatları 

almak zorunda kalmaktadır. Bu durum çiftçilerimizin kazançlarının ciddi bir şekilde 

düşmesine sebep olmaktadır.” (2020, TEKNOFEST, Tarım Teknolojileri, Ragribot) 

Bahsedilen problem incelendiğinde hidrojel dağıtımını ve tohum ekimini üstlenen robotumuz 

“Toprakcı 2.0” periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği dikim işlemiyle sıralı ekim 

uygulamalarında karşılaşılan problemleri bertaraf etmekte, böylece çiftçilerimizin ekonomi ve 

zaman alanlarında yaşadıkları kaybı asgari düzeye indirgemektedir.  

 

3. Çözüm  

           3.1 Çözümün İşleyişi 

Çözüm önerimiz; tespit edilen sorunun detaylı incelenmesi, analiz edilmesi ve 

yorumlanması sonucu ortaya çıkmış çoklu ekim işlevine sahip bir otonom sürüş robotudur. 

Çalışmalarımızı bu çözüm yöntemi üzerinde gerçekleştirme kararı almamızın sebebi: Su 

tutucu polimerlerin kabiliyetlerini teknolojik inovasyonlarla birleştirerek tarım sektörümüze 

kazandırmak istememizdir. Bu husus bakımından projemiz toprak arazilerde ekim ve sulama 

işlemleriyle ilgili çalışmalar yürüten tüm kişi ve kuruluşlara sağladığı su tasarrufu ve ekim 

kolaylığı aracılığıyla doğrudan hitap etmektedir. Tasarladığımız ürünümüz temel problemimiz 

olarak belirlediğimiz su kaynaklarının sorumsuz kullanımına ve bu bağlamda oluşmuş alt 

başlık problemlerine yenilikçi bir çözümle yaklaşmaktadır. Bunun yanında ekonomik 

yetersizlikleri bertaraf ederek, zaman kaybı, iş gücü yetersizliği ve düzensiz tohumlama 

gibi olumsuz durumların da önünü kesmektedir. Çözüm önerisi olarak geliştirdiğimiz tarım 

arazisi robotumuz “Toprakcı 2.0” için ana tasarım fikri olarak kendisinden talep edilen ekim 

ve su tasarrufu görevlerini aynı anda gerçekleştirmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede 

tasarımımızın ergonomik özellikler sergilemesi gerektiğinden tasarımımızdaki amacımız 

süreçte kullanımına başvurulan kaynakların (Su, tohum, hidrojel vb.) tüketilme miktarını 
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minimum düzeye indirgemektir. Toprakcı 2.0’ın çalışma prensibi gözleme dayalı 

incelendiğinde son derece anlaşılır işlemektedir. Ekimi planlanan toprak arazide doğrusal 

çizgide hareket ederek, periyodik aralıklarla tohum ekimi gerçekleştirmektedir. (Ekimi 

gerçekleştirilen tohum türüne göre ekim aralıkları düzenlenmektedir.) Bu açıdan tohumların 

konumlandırılması kontrollü bir biçimde hayata geçirilmektedir. Toprakcı 2.0 tarımsal 

alanlarda su kaybının minimalize edilmesi görevini tohumla birlikte tohum yatağına ektiği 

hidrojel aracılığıyla sağlamaktadır. (Projemizde hidrojelin tarımsal uygulamalarda en yaygın 

kullanım yüzdesine sahip “Potasyum Poliakrilat” (Görsel Ek a.1) türünün kullanılması uygun 

görülmüştür.) Hidrojeller suyla temasları halinde saniyeler içerisinde gözle görülür hacimsel 

genişleme gösterebilen, bünyelerinde kuru kütlelerine kıyasla 400 kat (A.4) su barındırabilen 

polimer birleşiklerdir. Hidrojel teknolojileri birçok alanda karşımıza çıkmakla birlikte tarım 

sektöründe de tercih edilmektedir (A.8 – A.9). Hidrojellerin proje bağlamında en dikkat çekici 

özelliği evaporasyon (buharlaşma), toprak derinlerine su kaybı ve yüzey boyunca akarak 

uzaklaşan su miktarı parametrelerini asgari düzeye indirgemesidir (A.5). Hidrojel polimer, 

kütlesine hapsettiği suyu yalnızca bitkinin ihtiyaç duyması halinde serbest bırakır. Söz konusu 

su alışverişi su potansiyeli (MPa) farklılığından kaynaklanmaktadır (Görsel Ek a.2). Iğdır 

Üniversitesinin “Tarımda Hidrojeller” başlıklı araştırma sunumuna göre (B.3) hidrojelin su 

tutum basıncı toprağınkinden yüksektir (1.3-1.4 MPa) bu sayede hidrojel hacmine hapsettiği 

suyu toprağa kaybetmez. Buna kıyasla bitki köklerinin su çekim basıncı hidrojelinkinden 

yüksek olduğundan (1.6- 1.7 MPa) kökler hidrojelin tuttuğu suyu koparabilmektedir. Toprak 

içerisine uygulanan hidrojeller, bünyelerinde hapsettikleri suyun çevresindeki kökler 

tarafından tüketilmesinin ardından küçülerek fiziksel formunu korur (A.6). Bir sonraki 

sulanma sürecinde ortam suyunu tekrar içerisine alarak şişer ve tarımsal uygulamalarda su 

tasarrufu sürecinde devamlılık sağlar. (Kullanılan hidrojel türüne göre jel ömrü değişim 

göstermektedir.) Bu sayede hidrojelin kullanım ömrü süresince yeni bir jel ekim işlemine 

gerek duyulmaz. (Hidrojel kullanımının tohumların çimlenme sürecine bir olumsuzluğu 

bulunmamaktadır, bilakis hidrojelin kullanım amaçları arasında tohumun çimlenme ve 

büyüme sürecinin desteklenmesi ve gelişiminden daha verimli sonuçlar alınması yer 

almaktadır.) (A.7) (Görsel Ek a.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

 

             (Görsel Ek a.1)                                                      (Görsel Ek a.2) 
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(Görsel Ek a.3) 

 

            3.2 Sorun – Çözüm İlişkisi 
 

Proje başlangıç etabında tespit edilmiş sorun ve alt başlıklar incelendiğinde, söz 

konusu sorunun ülke çapında önem arz eden konumu ön plana çıkmış, sorun takımımızca 

görülüp yorumlanmış ve probleme yönelik çözüm önerilerinin yetersizlikleri saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda su tasarrufunda optimizasyon ve kalıcılığın sağlanmasının yanında, 

projenin -ilgilendirdiği çerçevede- olabildiğince geniş kitlelere ulaştırılması üzerine 

yoğunlaşılmıştır. Problemin getirilerini doğru yorumlayan ekibimiz; yeni bir sulama sistemi 

arayışına girmek yerine, hâlihazırda bulunan lakin her biri farklı sebeplerden ötürü 

kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan sulama sistemlerinin açıklarını bertaraf 

etmeyi ve kullanılan sulama sistemi fark etmezsizin yaşanan su kaybının önüne geçmeyi 

hedeflemiştir. Bu kapsamda takımımız soruna inovatif bir açıdan yaklaşarak “Tarımda 

Mekanik Teknolojiler” ve “Hidrojel” başlıklarını proje çatımız altında birleştirmiştir. Analiz 

ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ışığında ortaya konulan çözüm, tespit edilen 

sorunu hedefler niteliktedir. Proje geliştirme sürecinde devam eden literatür taraması ve 

üniversite iletişimlerinde, üretilen projenin sorunu çözer nitelikte olduğu görülmüş ve 

doğrulanmıştır. 

 

            3.3 Toprakcı 2.0’ın Donanımı ve Çalışımı 

Otonom robotumuzun çalışma prensibi şu şekilde açıklanır: Robot; arazide ilerlerken 

toprağın kazılmasını sağlayan, önünde bulundurduğu sivri bir parça vasıtasıyla toprağı 

hareketi boyunca yarmaktadır. Kazılmış toprağın içine üzerinde bulundurduğu mekanizmanın 

yardımıyla tohum ve hidrojel bırakır. Sonrasında tohum ve hidrojelin üstünün toprakla 

kapatılması için iki birbirine 60 derece silindir, tohumların bırakıldığı yerin üzerinden geçer. 

Ardından zeminin iyice sıkıştırılıp düzleştirilmesi ve tohumların sabitlenmesi amacıyla başka 

bir silindir son kez toprağın üzerinden geçer. Robotun toprağı kazarken ve geri kapatırken 

maruz kalacağı yüklerin hesaba katılması sonucu, robot olabildiğince güçlü ve dayanıklı 

tasarlanmıştır. Robotta bulunan dört adet teker dört ayrı motor tarafından çalıştırılmaktadır. 

Robotun şasesini “sigma profil” denilen ve çeşitli projelerde sıkça kullanılan alüminyum 

ekstrüzyon oluşturmaktadır. Sigma profiller Hem ekonomik açıdan uygun olması bakımından 

hem de kullanım kolaylığı sağlayacağından tercih edilmiştir. Robotun diğer aksamlarında 3B 

yazıcı ile elde edilmiş plastik parçalar kullanılacaktır. Toprağı kazma işini üstlenen 

mekanizmanın da 3B baskıyla elde edilmesi planlanmaktadır. Tohumu ve hidrojeli bırakan 

mekanizmanın yapısında iki asimetrik tasarlanmış silindir ve bir motor bulunmaktadır. Söz 
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konusu sistemin yardımıyla, motorun dönme hızına bağlı olarak tohum ve hidrojelin 

bırakılma sıklığı düzenlenebilmektedir. Tekerleri sürecek olan olan dört adet motorun güçlü 

olması adına dişliler ile deviri azaltılmış olan, redüktörlü motorlar seçilmiştir. Robotun enerji 

kaynağı olarak 12 volt 7 amperlik bir aküyle birlikte 3 adet güneş paneli, mekanizmaların 

kontrolü ve otonom sürüş için ise Pixhawk 2.4.8 kullanılacaktır. Robotun yandan (Görsel Ek 

b.1) alttan (Görsel Ek b.2) farklı açılardan (Görsel Ek b.3/b.4) üç boyutlu görünümüne ve 

projenin prototip konumunda olan “Toprakcı 1.0” adlı çalışmanın tasarım görüntülerine 

aşağıdaki bölümde yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (Görsel Ek b.1)                                                       (Görsel Ek b.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                          (Görsel Ek b.3)                                                    (Görsel Ek b.4) 

                        

                          (Görsel Ek b.5)                                                      (Görsel Ek b.6)                                                      

 

(Çözüm önerimizin başrol oyuncusu “Toprakcı 2.0” hakkındaki detaylı bilgilere ifade 

tekrarına düşmemek adına “Yöntem” kısmında yer verilmiştir) 
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4. Yöntem 
 

 4.1 Kazım ve Tohumlama Mekanizması  
 

3B Yazıcı ile basılmış olan tohum-hidrojel silosu, 

tohum-hidrojel yönlendirici, tohum-hidrojeli bırakmak için 

özel tasarlanmış iki asimetrik silindir, kazıcı başlığı servoya 

bağlayan ve başlığa arkasından destek sağlayan parça, 

MG995 servo motor, Emax xa 2212, kazıcı başlık, toprağı 

kapatan ve birbirine 60 derece olan iki silindir ve son olarak 

toprağı sıkıştıran bir silindir yardımıyla kazım ve 

tohumlama mekanizması oluşturulmuştur. Kazım ve 

Tohumlama mekanizmasının patlatma görünümüne yanda 

yer verilmiştir. 

 

  4.1.1 Kazım Mekanizması 
 

Kazım mekanizmasının çalışma prensibi şu şekilde açıklanır: Robot kazım hattına 

sürüş mekanizması yardımı ile getirilir. MG995 servo motor kazıcı başlığı aşağıya indirir ve 

böylece kazıcı başlık toprağı kazma pozisyonuna gelir. Robot kazım ve tohumlama için 

hareket etmeye başlar. Kazıcı başlık robotun ilerlediği yolda düz bir hat boyunca yaklaşık 2 – 

4cm derinlik ve 2 – 2.5cm genişlikte kazım yapar. Böylece robot hareket ettikçe tohumlama 

mekanizmasının altında tohum ve hidrojeli bırakmaya uygun şekilde kazılmış tohumlama 

hattı oluşturulur. 

 

4.1.2 Tohumlama Mekanizması:  
 

Toprak kazıldıktan sonra tohumlama mekanizması önce 

hidrojel sonrasında tohumu bırakan bir zamanlama ile hidrojel 

ve tohumu bırakır. Tohumlama mekanizmasının çalışma 

prensibi ise şu şekilde açıklanır: Tohum ve hidrojel silosu ikisini 

karıştırmadan depolar. Silonun altında iki asimetrik silindir ve 

silindirleri döndüren Emax xa 2212 fırçasız motor 

bulunmaktadır. Tohum ve hidrojelin bırakılması için silindirleri 

motor döndürmeye başlar. Silindirlerin asimetrik ve içe göçük 

kısmı silonun aşağıya açılan kısımlarına denk geldiğinde 

yerçekimi sayesinde silindirlerin boşluklarını dolduracak 

miktarda tohum ve hidrojel silindirlere alınır. Tohum ve 

hidrojeli yönlendiren plastik parça bunların bırakılması gereken yere gelmeden dökülmesini 

veya saçılmasını engeller ve bırakılacağı yerde öne doğru bırakılmasını sağlar. Yönlendirici 

parçadaki açıklık silindirin göçük yerinin açıklığa denk geldiğinde taşıdığı tohum ve hidrojeli 

bırakmasını sağlar. Silindirlerin döndükleri eksende içe göçük taraflarının birbirinden farklı 

olması sayesinde tohum ve hidrojel farklı zamanlamalar ile bırakılır. Hidrojeli alan silindirin 

göçük kısmı döndüğü istikamette bırakılma açıklığına daha önce gelir ve böylece hidrojel 

tohumdan daha önce bırakılır. İstenilen hattın kazımı ve tohumlaması tamamlandıktan sonra 

robotun başka bir hatta gitmesi için kazıcı başlığın zemin ile temasının kesilmesi 

(Görsel Ek c.1) 

(Görsel Ek c.2) 

(Görsel Ek c.3) 
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gerekmektedir. MG995 servo motor saat yönünün tersi istikamete dönmesi kazıcı başlığı 

yukarıya kaldırarak teması keser. Kazım ve Tohumlama mekanizmasının; kazım 

pozisyonunda ve başlığın temasının kesildiği pozisyonda görünümü bir önceki sayfada 

bulunmaktadır. 

 

 4.2 Tohum Yuvasının Üzerini Kapatan Mekanizma 
 

Tohum ve hidrojel bırakıldıktan sonra iki adet birbirine 

60 derecelik açıyla konumlandırılmış silindir toprağı tohum ve 

hidrojelin üstüne yönlendirerek kazılan yeri kapatır. Son olarak 

bir silindir toprağı sıkıştırarak toprak yüzeğini kazım 

yapılmadan önceki haline getirir. Robot operatif halde iken 

kazım-tohumlama mekanizmalarının ve tohum yuvasının üzerini 

kapatan mekanizmanın görünümüne yandaki görselde yer 

verilmiştir. 

 

 4.3 Elektronik Aksamlar - Otonom Sürüş - Sürüş Mekanizması 
 

Tohumlama için kullanılan motor fırçasız olduğu için onda fırçasız sürücü 

kullanılmıştır. İki adet 80A fırçalı sürücüyü, 30A fırçasız sürücüyü ve son olarak başlığı 

indirip kaldıran mg995 servoyu kontrol etmesi için Pixhawk tercih edilmiştir. Bu seçimin 

yapılmasında Pixhawkın kolay programlanabilir olması ve üzerinde dahili olarak pusula ve 

jiroskop bulunması rol oynamıştır. Pixhawk kartı ile iletişim için 3dr 455mhz telemetri 

modülü ve manuel kontrol için Flysky fsi06b kullanılacaktır. Tüm elektronik parçalara 12V 

7A kuru akü enerji sağlayacaktır ve robotun üstünde yer alan güneş paneli, akü şarj kontrol 

cihazı yardımı ile güneşin olduğu vakit bu aküyü şarj ederek daha uzun operasyon 

yapılmasına olanak sağlayacaktır. Pixhawk için 12V 

fazla olduğu için xt60 güç modülü kullanılarak voltaj 

düşürülüp Pixhawka verilecektir. Elektronik sistem 

şeması yandaki görselde verilmiştir. Elektronik 

sistemimiz Ardupilot yazılımı ile kontrol edilecektir. 

Ardupilot açık kaynak kodlu bir yazılımdır ve birçok 

otonom aracın kontrol edilmesinde kullanılmaktadır 

(İha, rover, rov). Bizim aracımızda Ardupilot, 

aracımızın rc kumanda veya telemetri yoluyla istenilen 

şekilde kontrolünü sağlar. Ardupilot kontrol arayüzü 

olarak Mission Planner seçilmiştir. Elektronik sistem 

temel fonksiyonel operasyon blok şeması yandaki 

görselde verilmiştir. Sürüş mekanizmasının çalışma 

prensibi şu şekilde açıklanır: 4 tekeri 4 ayrı motor 

sürmektedir. Sağdaki ve soldaki 2 motoru ayrı sürücü 

kontrol eder. Bu şekilde sağ ve sol birbirinden bağımsız 

dönebilir. Bu seçim robotun skid steer kabiliyetine 

sahip olması vasfında yapılmıştır. Skid steer 

sayesinde robot dönüş yapabilir ve motorların kontrolü ile ileri veya geriye gidebilir. 

 (Görsel Ek c.4) 

(Görsel Ek c.5 Elektronik Sistem) 

Şeması) 

(Görsel Ek c.6 Elektronik Sistem Temel Fonksiyonel 
Operasyon Blok Şeması) 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

Projemizin yenilikçi yönü, tasarruflu yeni bir sulama yöntemi arayışına girmek 

yerine, kullanılan yöntemlerin verimlilik miktarını ve uygulanma performansını optimum 

düzeye çıkarmaktır. Hidrojel teknolojisinin getirilerini ve robotik teknolojinin sunduğu 

imkânları ortak paydada harmanlayan projemiz ülke tarımımıza suyun koruma altında 

kullanımı konusunda yeni bir çerçeve getirmektedir. Polimer kimyası ve otonom robot 

sistemlerini su kaynaklarının devamlılığı adına aynı çatı altında birleştiren projemiz bu 

özelliği bakımından piyasa rakiplerinden soyutlanmakta, farklı yöntemler ve hedef odaklı 

çözümlerle sorunu ele almaktadır. Proje tasarımımız “Toprakcı 2.0” hidrojel polimerini tarım 

sektörümüze tanıtılması ve otonom teknolojilerle tarım arazilerimizde kullanıma 

kazandırması bakımından kuraklıkla savaş kavramına yepyeni bir perspektiften 

yaklaşmaktadır. Periyodik ekim/dikim işlemleriyle su tasarrufu ve mahsul verimliliği 

sağlayacak hidrojel dağıtımını eş zamanlı gerçekleştiren otonom teknoloji “Toprakcı 2.0” 

kendisiyle aynı amacı güden piyasa rakiplerine kıyasla daha gelişmiş yöntemler kullanırken, 

iş gücü tasarrufu sağlamakta ve daha pragmatik sonuçlarla kendini ön plana çıkarmaktadır. 

Projemiz, bünyesinde barındırdığı özellikleriyle sulama uygulamaları öncesinde tarım 

arazilerini su kaybına mani olur nitelikte önlemlerle adeta “kuşatmaktadır”. Bu bağlamda 

projemiz; (Navsari Tarım Üniversitesinin hidrojeller üzerinde hazırlamış olduğu araştırma 

raporunda da desteklendiği üzere) (A.10) tarlalarda kullanılan sulama yöntemlerinden 

bağımsız olarak, su kaybını hidrojelin türü ve ortam koşullarına göre %50-80 oranında 

azaltmaktadır. Sulama sıklığını %60 oranında azaltırken, mahsul verimliliğini yetiştirilen 

ekinin türüne göre %30-60 oranında artırmaktadır. Projemizin piyasa rakiplerinden 

farklılıklarının, yenilikçi taraflarının ve gerekliliğinin daha açık anlaşılabilmesi için aşağıdaki 

tablonun hazırlanması kararına varılmıştır.  
 

 

(Sulama ve Su Tasarrufu Sağlama Yöntemleri Kıyaslama Tablosu) 

       Yöntem 

 

Kriter 

 

Toprakcı 2.0 

 

Salma 

Sulama 

 

Karık 

Sulama 

 

Tava 

Sulama 

 

Damla 

Sulama 

 

Yağmur 

Sulama 

Su Tasarrufu 
%50-80 

Tasarruf 

Tasarruf 

Sağlamaz 

Tasarruf 

Sağlamaz 

Tasarruf 

Sağlamaz 

%25- 40 

Tasarruf 

%30- 50 

Tasarruf 

 

Sulama Sıklığı 
 

%60 

Azaltır 

Sıklığı 

Azaltmaz 

Sıklığı 

Azaltmaz 

Sıklığı 

Azaltmaz 

%30 

Azaltır 

%30 

Azaltır 

 

Maliyet 
 

 

Ortalama 
 

Düşük 
 

Ortalama 
 

Ortalama 
 

Yüksek 
 

Yüksek 

 

Uygulama 
 

Kolay 
 

Kolay 
 

Orta 
 

Orta Zor Zor 
 

 

Buharlaşma 
Buharlaşmayı 

%50 Önler 

 

Önlemez 
 

Önlemez 
 

Önlemez 
 

Önlemez 
 

Önlemez 

Ekin Verimi 
 

%30-60 

Artırır 
Yok Yok Yok Yok Yok 
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6. Uygulanabilirlik 
 

Projemizin prototipi 2022 yılında düzenlenen WRO İzmir Özel turnuvası için üretilmiş 

olup, Cihat Kora Anadolu Lisesi öğretmeni Neslihan Yıldırım Çayırcı danışmanlığında 

katıldığı turnuvada şampiyonluk ödülüne layık görülmüştür. Uygulanabilirlik becerilerini ve 

gelecek vaat eden potansiyelini göstermiş prototipimiz, takımımızca geliştirilerek “Toprakcı 

2.0” örneğine evrilmiştir. Tarım yapılabilir her arazide aksiyon gösterebilen robotumuz, 

kullanımının talep gördüğü tarımsal çalışma alanlarında varlığını rahatlıkla sürdürebilecek 

potansiyele sahiptir. Bunun yanında tarım çalışmalarında kullanımı en çok tercih edilen ve 

projemizde de kullanımının fayda sağlayacağına karar kılınan hidrojel türü “Potasyum 

Poliakrilat” çeşitli ulusal ve uluslararası firmalar tarafınca pazarlanmakta ve temininde zorluk 

yaşanmamaktadır. Robotumuzda kullandığımız tohum ve hidrojel dağıtım mekanizması, 

tasarladığımız otonom sürüş aracına kıyasla çok daha büyük tarım makinelerine uyarlanabilir 

ve bu vasıtayla ekim/dikim işlemlerine ivedilik katılabilir. Projemizin prototip üretiminden bu 

yana geçen gelişme sürecinde, çalışma konumuzla ilgili alanında uzman üniversite 

akademisyenleriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kendilerinin fikirleri alınıp önerileri 

dinlenmiştir. Söz konusu öneri ve fikirler aşağıdaki gibidir: 

 

o Gerçekleştirilmesi amaçlanan proje gerek ekim yöntemiyle sergilediği kabiliyetle 

gerekse su kullanımının verimliliğini artırmaya yönelik yaklaşımıyla günümüz tarım 

sektörünün ihtiyaç duyduğu bir projedir.  

o Hidrojel teknolojileri günümüzde var olsalar dahi ülke tarımımız nezdinde 

yaygınlaştırılmaları ve tanınır hale getirilmeleri önemli bir husustur. Bu bağlamda 

projenizin hizmet ettiği amaçlar arasında yaygınlaşma da yer alabilir.  

o Projenin ilk çalışmalarının hayata geçirilmesinin akabinde yapılan AR-GE 

çalışmalarıyla mekanik sistem daha kapsamlı tarım araçlarıyla ortak paydada 

buluşturulabilir. Bu vesileyle zaman tasarrufu miktarında kayda değer artışlar 

gözlemlenebilir. 

o Bahsedilen proje yalnızca tüketime yönelik üretim gösteren tarım arazilerinde 

kullanım zorunluluğunda değildir. Fidan yetiştiriciliği ve botanik bilimi gibi alanlarda 

ihtiyaç duyulan periyodik ekim unsurunun karşılanması ve hidrojel yardımıyla bu 

alanlarda kullanılan su miktarında azalış yakalanması sizlere projenizin çalışma 

alanını genişletme imkânı sunar.  

 

Kâtip Çelebi ve Ege Üniversitesi uzman akademisyenleriyle gerçekleştirilen fiziki 

görüşmeler sonucu alınan geri dönüt, öneri ve fikirler sonucunda projenin vaat ettiği gelecek 

ve potansiyele dikkat çekilmiştir. Ayrıca günümüz tarımında projenin getirilerine duyulan 

zaruri ihtiyaç göz ardı edilemez durumdadır. Bu açıdan projenin uygulanabilirliği ve 

yaygınlaştırılması hususunda bir engel görülememektedir. Toprakcı 2.0, üzerinde yapılacak 

AR-GE çalışmaları sonucu gelecekte ulusal-uluslararası pazarlarda ticari ürüne dönüşme 

potansiyeli yüksek bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki sayfada süreç boyunca 

görüşülen ve bilgi birikimlerine danışılan uzmanlarla çalışma ekibimizin birlikte yer aldığı 

fotoğraflar gösterilmektedir.  
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(Görüşülen Uzmanlarla İlgili Görseller) 

 

 

(Görüşülen Akademisyenlerin Unvan ve Uzmanlıklarına Kaynakça Bölümünde Yer Verilmiştir) 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

 

(İş-Zaman Çizelgesi) 
 

Proje kapsamında yapılması planlanan etkinlikler 15 Mayıs 2022 (15.05.2022) tarihine 

değin yukarıdaki tabloda gösterildiği zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayının 

devamında ve akabindeki aylarda tabloya bağlı kalınması hedeflenmektedir. Hangi 

harcamaların hangi dönemde yapılacağı hususu “İş-Zaman Çizelgesi” adlı tabloda 

belirtilmiştir 

Etkinlik                                                  Aylar Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Mekanik-Elektronik Tasarım Geliştirme      

Malzeme Seçimi      

Malzemelerin Sipariş Edilmesi      

3B Baskı Süreci      

Mekanik- Elektronik Sistem Montajı      

Pixhawk Kurulumu      

Elektronik-Mekanik Sistem Birleştirme      

Toprakcı 2.0 Arazi Testleri      

Maddi Harcamalar      
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(Proje Kapsamında Yapılacak Harcamalar Maliyet Tabosu) 

 

 Robotun tasarımı oluşturulurken olabildiğince ucuz ve kolay temin edilebilir 

parçaların tercih edilmesine önem verilmiştir. Genel maliyeti düşürmeye yönelik 

gerçekleştirdiğimiz çatışmalar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir. 

o Güç kaynağı olarak Li-ion veya Li-Po bataryalar yerine robotun ağırlığı çok önem 

arz etmediği için 12V 7A kuru akü tercih edilmiştir. 

o Çerçeveyi cnc kesim alüminyum parçalardan yada çerçeveyi de 3B basılmış 

parçalar ile yapmak yerine çok daha ucuz, alüminyumu cnc kesim yaptırmaya 

kıyasla daha kolay temin edilen ve plastikten çok daha dayanıklı 20x20 

alüminyum ekstrüzyon tercih edilmiştir. 

o Aracımızın görevleri ve yapması gerekenler göz önünde bulundurulduğunda, 

robotun kontrolcü çatışması şöyle açıklanır: Raspberry Pi 4, yazılımı yazıldığı 

vakit görevleri Ardupilot kullanan bir Pixhawk ile aynı şekilde yerine 

getirebilmektedir. Aynı zamanda Raspberry Pi 4’ün tercih edilmesi ekonomik 

açıdan daha uygun bir seçenek olacaktır. Buna rağmen hem takımımızın Pixhawk 

2.4.8 ile aşinalığı hem de elimizde zaten bulunmasından dolayı Pixhawk 2.4.8 

tercih edilmiştir. 

o Tohumu ve hidrojeli bırakan bir sistem düşünülürken hem tohumu bırakan hem de 

hidrojeli bırakan sistemler için ayrı motorlar kullanılması düşünülmüştür. Fakat 

tohum ve hidrojelin bırakılma zamanlamasındaki tek gereklilik hidrojelin 

tohumdan önce bırakılması olduğundan, tohum ve hidrojel bırakıcı mekanizmada 

yapılan bir tasarım değişikliği sayesinde tek motor ile bu zamanlama elde 

Malzeme Adı Adet Adet Fiyatı Toplam Fiyatı 

12v 200rpm Motor 4 Adet 211,26 845,03 

Arazi Tekeri 4 Adet 149,78 599,12 

mg995 Servo Motor 1 Adet 65,76 65,76 

Pixhawk px4 2.4.8 1 Adet 4.569,20 4.569,20 

Ublox NEO M8N GPS 1 Adet 471,7 471,7 

Holybro 3dr 455 mhz Telemetri  Seti 1 Adet 1959,74 1959,74 

Flysky FS-i6x 10kanal Kumanda 

Seti 
1 Adet 1826,64 1826,64 

Emax xa 2212 980kv Motor 1 Adet 228,77 228,77 

ESC 30A Fırçasız Motor 1 Adet 113,4 113,4 

Fırçalı ESC 2 Adet 350,75 701,5 

Pixhawk Guc Modülü 1 Adet 200 200 

Güneş Paneli Şarj Ünitesi 1 Adet 114,6 114,6 

Güneş Paneli 3 Adet 155 465 

20x20 Sigma Profil - 176,21 176,21 

1,75 mm Filament 2 Adet 212,4 424,8 

- - - - 

- - Toplam 12.895,46 
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edilmiştir. Yapılan tasarım yöntem kısmında tohumlama mekanizmasının 

anlatıldığı yerde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

o Robotun yönünün değiştirilmesi için ön 

yada arka tekerleklere açı veren kompleks 

bir mekanizma yapmak yerine çok daha 

basit, ucuz ve dayanıklı olacak olan 

Ardurover’in skid steering özelliğine 

dayalı bir yön değiştirme sistemi 

kurulmuştur. Skid steering robotun sağ ve 

solundaki motorların ayrı sürücüler ile 

kontrol edilmesini gerektirdiğinden iki 

motor sürücüsü alınmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu fiyatı arttırmış olsa bile 

yapılacak açı verme sisteminin daha 

pahalıya geleceği ve sistemde mekanik bir 

bozulma/kırılma noktası oluşturacağı düşünüldüğünden skid steering 

kullanılmıştır. Tekerlerin açı verilerek dönmenin sağlandığı ‘Explicit steering’ ve 

robotumuzda kullanılan ‘Skid steering’in karşılaştırıldığı bir fotoğraf yukarıda 

verilmiştir. 

o Robotun sürüş mekanizmasında seçilebilecek motorların çatışması şöyledir: 

Fırçasız düşük devirde yüksek güç üretebilen motorlar seçilebilir fakat bu motorlar 

oldukça pahalı olduğundan başka bir alternatif arayışına gidilmiştir. Bulduğumuz 

alternatif olan redüktörlü fırçalı dc motorlar, hem oldukça ucuza bulunabilirken 

hem de redüktörleri sayesinde istenen devirlerde istenen gücü verebilmektedir. 

Buna karşın fırçalı dc motorların kontrolü için fırçalı motor sürücüleri 

kullanılmalıdır. Bunun olumsuz yanı fırçalı motor sürücülerinin Türkiye’de 

oldukça nadir bulunmasıdır fakat temin edilebildiği vakitte daha uyguna geleceği 

hesaplanmıştır 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Toprakcı 2.0’ın ana kullanıcı profili, tarım sektöründe toprak arazide tohumlama 

faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yürüten kişi, kurum ve kuruluşlardır. Projenin temel amacı 

periyodik ekim gerçekleştirme ve su tasarrufu sağlama üzerine kurulu olduğundan, projemiz 

su kaynaklarına saygılı yaklaşımlar içerisinde tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen 

bireylere doğrudan hitap etmektedir. Bunun yanında “Uygulanabilirlik” başlığı altında 

bahsedildiği üzere takımızca gerçekleştirilen uzman akademisyen görüşmeleri sonucu, 

projenin hedef kitlesinin beklenenden daha geniş olduğu kanısına varılmıştır. Periyodik ekim 

kabiliyeti ve suyun idareli kullanımına yönelik tutumu nedeniyle, projemiz yalnızca tüketim 

ürünü üreticiliği başlığı altındaki bitki yetiştirme sektöründe değil aynı zamanda fidan 

yetiştiriciliği, botanik çalışmaları ve süs/peyzaj bitkisi üretimine yönelik çalışmalarda da 

rahatlıkla boy gösterebilecek bir çalışmadır. 

 

(Görsel Ek d.1) 
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9. Riskler 
 

Proje kapsamında ve uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek risklerin meydana 

gelebilme ihtimalleri ve önemlilik durumları aşağıda yer alan risk matrixi tablosunda 

belirtilmiştir 

 

 

 (Risk Matrixi) 

 

Proje kapsamında ve uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek risklere karşın 

düşünülmüş ve hayata geçirilmesi kurgulanmış fikirler aşağıdaki B planı tablosunda çözüme 

kovuşturduğu problemle birlikte belirtilmiştir. 

 

 

(B Planı Tablosu) 

 

Risk 

 

Olasılık 

Düşük Yüksek 

Düşük 
Aracın toprağı geri kapatma 

hususunda başarısız olması 

Aracın kazıcı mekanizmasının deformasyona 

uğraması 

Orta 
Aracın aynı bölgeye birden çok 

tohum bırakması. 
Aracın herhangi bir engele takılması 

Yüksek 

Hidrojelin toprak ve su 

tuzluluğundan olumsuz 

etkilenmesi 

GPS sapmaları 

Ortaya Çıkabilecek Riskler B planı 

Aracın toprağı geri kapatma hususunda 

başarısız olması 

Toprağı örten sistemlerimizin tasarımlarının 

değiştirilmesi ve deneylerin tekrarlanması 

Aracın aynı bölgeye birden çok tohum 

bırakması. 

Tohum atma mekanizmasının tohum 

boyutuna özel olarak yeniden düzenlenmesi 

Hidrojelin toprak ve su tuzluluğundan 

olumsuz etkilenmesi 
Toprakaltı drenajının iyileştirilmesi 

Aracın kazıcı mekanizmasının deformasyona 

uğraması 

Kazıcı mekanizmanın 3B yazıcı vasıtasıyla 

daha yoğun üretilmesi 

Aracın herhangi bir engele takılması 
Aracın mekanik tasarımının arazi şartlarına 

uygun üretilmesi 

GPS sapmaları 
GPS kalibrasyonu üzerinde stabilizasyon 

çalışmalarının çoğaltılması 
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