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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım alanında, çapalama işlemi bitkinin sağlığı ve gelişmesi konusunda büyük bir önem arz 

eder. Çapalama sıkışmış olan toprağı havalandırmak, suyun toprağa nüfuzunu kolaylaştırmak, 

yabani otları temizlemek, üst toprağın kırıntı bünyeye kavuşturulması ve özellikle killi topraklarda 

oluşan kaymak tabakasının kırılması, bitkinin toprağa tutunması ve benzeri amaçlar için yapılır.[1] 

İşte tam bu nokta da hem tarıma rağbetin eskisi kadar artması hem de doğru çapalama yapmak için 

bir robot tasarladık. Robotumuz Çaparot çapalamayı daha az insan gücü ve zamanla tamamlamak 

için yapılmıştır. Tarımda modernleşme konusunda yardım edebileceğini düşünüyoruz. Çaparot 

mobilize olarak uzaktan kumanda kullanılarak kontrol edilen çapa yapmaya yarayan aracın orta 

kısmında bulunan ve ucunda çapalama aparatına sahip olan bir araçtır. Ayrıca üzerinde bulunan 

kamera ile çapaladığımız alanı görme imkanına sahip olacağız. Çapa yapacak robot kol önündeki 

çapalama başlığı sayesinde kumandadan aldığı veriyle ve aracı kontrol eden kişi robot kolu 

kameradan görüp, kontrol etmemiz sayesinde çapalama işlemini daha rahat gerçekleştirecektir. 

Çaparot bitkinin can suyu verildikten sonra yapılan çapalama işlemini gerçekleştiriyor. Kameradan 

izlerken kumandanın tuşları ile araç çapalanacak alana getirilir ve kumandada bulunan robot kolu 

hareket ettiren iki adet joystick sayesinde ilk önce bitkinin etrafındaki yabani otları alır ardından kök 

boğazını doldurmak için toprağı kök boğazına iter, bu sayede can suyu sonrası ilk çapalama 

tamamlanmış olur. Robotumuzla alakalı işler için [5] kaynağından yararlandık. 

 

1.1. Tasarım  

Aracımızın tasarımı ile ilgili ilk düşüncemiz (Şekil 1.1) de belirtildiği üzere palet sistemini 

kullanmak idi. Palet ile tekerleği karşılaştırdığımız zaman paletlerin arızalanma riskinin daha fazla 

olduğu kanısına vardık. Paletlerin arasına kaçacak ufak bir taş bile palet sistemini bozabilmektedir 

ve tekerleklere göre daha fazla alan kaplaması dar bölgelerde çalışma imkanını kısıtlamaktadır. Bu 

durumları göz önünde bulundurduğumuz zaman (Şekil 1.2) de gösterildiği gibi tekerlek kullanmak 

projemiz açısından daha etkili olacaktır.  

 

 

 

 

 
                Şekil 1.1.                                                                Şekil 1.2. 
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  Aracımıza devam edecek olursak bizim beyin bölümü diye adlandırdığımız aracın iç 

kısmında genel olarak elektronik kartların bulunduğu ve makineyi kontrol etmemize yarayacak 

bölümdür ayrıca planlarımıza göre enerji kaynağımızın da burada olacağını söyleyebiliriz. 

 

Çaparotun üst kısmına geçecek olursak, bu kısımda vericiler, antenler, kamera ve çapa 

yapmayı sağlayacak robot kolumuz bulunacaktır. Aracımızın üst ön kısmında bulunan kamera 

dönebilecek hem çapa yaptığı alanı görecek hem de gideceği alanı görebilecek. Kameranın biraz 

arkasında orta tarafta da çapalama yapmaya yarayan robot kol bulunacaktır. Robot kolun arkasında, 

en arka bölümde antenler bulunacaktır. 

 

Robotumuza komut vereceğimiz kumandamızdan da bahsedecek olursak ilk öncelikle 

üstünde tam 4 tane joystick bulunacak bunların 2 tanesi araca yön vermeyi sağlarken diğer 2 tanesi 

çapalama yapacak robot kolu kontrol edecektir. Kumandamız nrf24 ile iletişim gerçekleştirecektir 

ayrıca kumandanın üstünde bulunan fpv alıcısı ile telefonumuzdan kameranın görüntüsünü 

alabileceğiz ve kumandada bulunan potansiyometre ile de fpv kameramızın yönünü 

ayarlayabileceğiz. 

 

1.2. Yazılım  

 

Aracımızda pin sayısı yeterli olsun diye arduino mega kartını kullanmayı düşünüyoruz, 

kumandamızda ve alıcımızda ise arduino nano kartını boyutu küçük olduğu için kullanmayı 

düşünüyoruz. Yazılımda hangi kütüphaneleri kullandığımıza gelirsek nrf24 kartının RF24 master 

adlı zip dosyasını indirdikten sonra arduino uygulamasında taslak yazan yere tıklayıp sonra 

kütüphane ekle ye basıp ardından zip kitaplığını ekleye basıp indirdiğimiz dosyayı açtık ardından 

kütüphanemiz indirildi ve arduino ile hazır gelen servo kütüphanesini kullandık. Yazılacak olan 

haberleşme yazılımını kumandada bulunan joystikler kullanılarak araca ve robot kola verici 

aracılığıyla veri gönderilecektir. Böylece araç kontrol edilmiş olacaktır. 

 

1.3. Montaj  

 

  Aracımızın montajına ilk olarak tekerleklerden başlıyoruz. Seçmiş olduğumuz tekerleklerin 

hareketinden sorumlu olan motorumuz ile tekerlekleri birleştiriyoruz ardından motorları aracımızın 

altına monte etmeyi düşünüyoruz fakat topraktan gelebilecek hasarlardan korumak için yani toprakla 

temasını kesmek için bir kutunun içine yerleştirmeyi düşündük. Beyin kısmında yani aracımızın ilk 

katında bulunan arduino megayı koruma kılıfı ile beraber birinci kata monte edeceğiz ve yine ilk 

kata motor sürücülerimizi vida ile sabitleyeceğiz. En üst kattan bahsedelim en üst katta yapmış 

olduğumuz dönen kamera tutacağını vidayla gövdeye yerleştirdikten sonra kamerayı üstündeki 

kamera boşluğuna monte edeceğiz. Robot kol altındaki platform gövdeye vidayla sabitleyeceğiz 

ardından robot kolun 4 ekleminde de 3B yazıcıdan çıkardığımızın vidalama sistemi ile birbirine 

bağlayarak sorunsuz bir şekilde bağlantıyı sağlayacağız. Aracın üstündeki alıcıların montajı ise 

kablo bağı (cırt kelepçe) yardımı ile sabitleyeceğiz. Kumanda dan bahsedelim, kumandanın ön 

tarafında arduino nano, nrf24, aç/kapa düğme, 3.3v voltaj regülatörü, 10 uF kondansatör ve 100 uF 

kondansatör bulunacaktır. Arka tarafında ise fpv sisteminin vericisi ve kumandanın pili 

bulunacaktır. Kumandanın altında ise yaylı sistemle açıp kapanabilir bir telefon tutacağı olacaktır. 
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2. Problem/Sorun 

 

Çapalama yoğun bir iş gücü ister kimi zaman küçük bir bahçeyi çapalamak bile zordur. Kredi 

Kayıt Bürosunun yapmış olduğu Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırmasına göre çiftçilerin 

ortalama yaşı 51 olarak hesaplanmıştır ve bu yaşta çapa yapmaya çalışan emektarlarımız çok 

yorulmakta ve zorlanmaktadırlar, genç yaşta olan çiftçilerimiz dahi çoğu zaman yorulmaktadır [2]. 

Bu sorunu mevsimlik işçiler ile çözebileceğimizi düşünüyor olabilirsiniz ama mevsimlik işçi tutmak 

yapılan işten kazanılan kâr oranını düşürmektedir. Tarım alanında bitki ekiminden sonra yapılan 

çapalama işlemlerini gerçekleştirirken kullanılan işçi çapasının dezavantajlarından kurtulmak 

amacıyla üretilmiş çözümlerden bazıları traktör gerektirir, genel olarak çiftçilerimiz traktöre 

sahiplerdir ancak traktör çalışırken kullanılan yakıt ve traktörün arkasına bağlanan çapa 

makinelerinin satın alım maliyeti harcanan paranın miktarını arttırır. Traktörler fosil yakıtla 

çalışmaktadır, fosil yakıtlar havayı kirletir bundan dolayı zararlıdır ve kullanımı azaltılmalıdır. 

Herhangi bir yakıt kullanmayan aletler vardır. Örnek olarak üzengi çapa verilebilir. Bu gibi aletler 

ise büyük alanlarda çiftçilerimizin yorulmalarına sebep olabileceği için yetersiz kalmaktadır. Daha 

verimli çapa başlıkları üreterek veya çapanın sapını daha ergonomik bir şekilde tasarlayarak belki 

bu sorun giderilebilir.  

 

3. Çözüm  

Çapalama yaparken çiftçilerimizin yorulmadan ve zorlanmadan kolayca bitkileri 

çapalayabilmelerini sağlayabilmek, problemleri ortadan kaldırmak ve tarımda modernleşmeyi 

sağlamak için bir robot geliştireceğiz. Bu geliştireceğimiz robot sayesinde çiftçilerimiz mevsimlik 

işçilere gerek duymayacak yani hem kendi işini kendi görecek hem de bir miktar parası cebinde 

kalacak. Üretilecek olan bu robot herhangi bir fosil yakıtla çalışmak yerine elektrik enerjisi ile çalışır 

ve çevre dostudur. Robotumuzun adı Çaparot ‘tur. Çaparot uzaktan kontrollü robot kola sahip 

hareketli bir robottur. Tekerlekleri sayesinde hareket eder ve robot kol ile bitki diplerine ulaşılır, 

robot kolun ucunda bulunan takılıp çıkartılabilir çapalama başlığı ile toprağı çapalar. 

 

3.1. Mekanik Kısımları 

 

Gövde ve Şase: 

Robotumuzun şasesi alüminyum düz bir levha kullanacağız. Bu levha ilki elektronik 

kartların ve güç kaynağının olacağı alt kısımda yer alacaktır. Bu levhaların malzemesinde 

alüminyum kullanmayı düşünüyoruz çünkü hem dayanıklı hem de hafif bir malzemenin projeye 

katacağı önemli olumlu özelliklere sahiptir. Gövde kısmına gelecek olursak alüminyumdan 

yapılacaktır. Robotumuz arazide ilerlerken küçük bir engelde takılmaması ve arazi geçiş 

kabiliyetinin arttırılması için ön alt kısmı eğimli olacaktır. 
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Hareket Mekanizması: 

Mekanizmanın mecburi haraketliliği garanti edilmeden malzeme seçmek ve hesaplamalar 

yapmak pek anlamlı olmadığı gibi gereksizdir. Önce, teknik bir işi yapmak amacıyla belirlenen, işi 

yapacak uygun mekanizmalar belirlenmeli ve bunlar arasında malzeme ve ekonomik olarak en 

uygunu seçilmelidir. Aracımızın tasarımında nokta dönüş sistemi kullanmayı uygun gördük. Bunun 

nedeni ise kuvvetli çekiş gücüne sahip ve mekanik açıdan dayanıklı olmasıdır. Aracımızın her bir 

tekeri için takılacak 12V değerindeki motorlar göz önünde bulundurursak önüne çıkabilecek 

engelleri se tümsekleri kolaylık ile üstesinden gelebilecektir. 

 

Çapa Mekanizması: 

Robotumuzun çapalama mekanizması, amacı olan çapalamayı gerçekleştirmesini sağlar. 

Robotun ikinci katına yerleştirilecek olan bir robot kol ile bitki kök boğazlarına kadar ulaşabilecek. 

Robot kolun hareketini sağlayabilmek için kolun alt kısmına bir adet step motor ve eklemleri için 

üç adet servo motor kullanılacaktır. Kolun ana malzemesi filament olacaktır ve üç boyutlu yazıcıdan 

bastırılması planlanmaktadır. Kolun uç kısmında ise takılıp çıkartılabilir çapa başlığı bulunacak ve 

bu başlıklar değiştirilebilir olacaktır. Değiştirilebilir çapa başlıkları sayesinde aracımıza işlevsellik 

kazandıracaktır. 

 

3.2. Elektronik Kısım 

 

Kontrolcü ve Motor sürücüler: 

 Aracımızın kontrolcüsü arduino mega olacaktır. Arduino mega bize sunduğu 54 tane I/O 

pini, ATmega2560mikrodenetleyicisi ve 16 adet analog girişi bulunması bu cihazı seçmemizde 

önemli bir rol oynamıştır. Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. 

IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C 

ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc ile derlenmiştir. Motor sürücülere gelirsek 

aracımızın tarlada bahçede ilerlemesini sağlayacak olan 4 adet dc motorumuzu kontrol etmemize 

yarayacak bir adet motor sürücü kullanmayı düşünüyoruz.    

3.3. İletişim Kısmı: 

 

Haberleşme ve Görüntü: 

 Çaparot ‘un iletişim bölümünde kendi tasarımımız olan üstünde 4 joystik, fpv alıcı, harici 

antenli Nrf24L01 modülü ve arduino nano bulunan bir kumanda ile Çaparot ta bulunan yine harici 

antenli Nrf24L01 modülü ile aracımızın kontrolünü ve iletişimini sağlamış olacağız (Şekil 3.1). 

Çapalama yapacağımız yeri ve ilerleyeceğim yeri ve aracın gideceği yolu görebilen sisteme gelecek 

olursak. Görüntü sistemi için fpv sistemini kullanmayı düşünüyoruz. İlk öncelikle fpv nedir fpv yani 

first person view yani Türkçeye çevrildiğinde birinci şahıs görüşü diye çevrilir, aracımızda bulunan 

fpv kamera ve fpv verici sayesinde kumandamızdaki fpv alıcıya görüntü frekansları aktarılıyor ve 

bizde bu frekansları telefona indirdiğimiz uygulama sayesinde bulup frekans ayarlamalarını yapıp 

görüntü alabiliyoruz. Görüntü almak için de android telefonlardan fpv go uygulamasını indiriyoruz 

ve fpv alıcımızı bir kablo yardımıyla telefona takıyoruz.  
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Şekil 3.1.  

 

4. Yöntem 

 

Çözümümüz olan robotunuzu hayata geçirmek için aşamalar belirlenmiştir. 

 

1. Malzemelerin Seçimi ve Temini: 

İlk olarak robotumuzda kullanılacak olan parçaların tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Kullanılacak bir parçanın markası, makinemiz için yeterliliği, fiyatı ve eğer elektronik ise harcadığı 

enerji gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır. Projemize en çok verim alacağımız ve bütçemiz 

uygunluğu iyi olan malzemelerin ayrıntılı bir şekilde araştırılıp ona göre bir yol haritası çizilecektir. 

Bu ilerde oluşabilecek bir yetersizliğe karşı tedbir olacak aynı zamanda parça temini aşamasında 

kararsız kalma gibi bir sorun oluşmayacaktır. Belirlenen parçalar satın alınacaktır. Bazı malzemeler 

üç boyutlu yazıcı ile üretilecektir. 

 

2. Projenin Tasarımının Planlanması: 

Bu süreçte aracımızın her türlü ayrıntısına kadar tasarımı tamamlanır. Yapılış aşamasından 

bahsedecek olursak ilk olarak aracımızın tekerlek kısmından başlayarak devamında sırasıyla gövde, 

gövdenin iç kısmı ve çapa yapmayı sağlayacak robot kolun tasarımıyla beraber aracın üstünde yer 

alan fpv kamera sistemi ve aracı kontrolünü sağlayacak kumandanın tasarımı tamamlanır. Bunlar 

yapılırken işlevini yerine getirebilme kabiliyeti bakımından kontrol edilecektir. Ayrıca oluşabilecek 

sorunlara karşı tasarımdaki küçük değişikliklerle önlem alınmalıdır. (Şekil 4.1)  
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3. Aracın ve Kumandanın Montajı:  

Aracımızın göz önüne çıkacağı bu bölümde aracın ve kumandanın hangi yöntemler 

kullanılarak (vidalama, yapıştırılma ve kablo bağı)nasıl monte edileceğine karar verilip aracın 

montajı belli aşamalarla tamamlanması sağlanacaktır. Bu aşamalar; 

a) Aracın tekerlekleri ile beraber motor sürücülerin montajı 

b) Aracın gövde ve iç kısmının montajı 

c) Robot kolun montajı 

d) Anten ve alıcıların montajı 

e) Kumandanın montajı 

            şeklinde olacaktır. Bu maddenin içeriği üst kısımlarda bahsedilmiştir.  

4. Projenin Haberleşme ve Test Yazılımları: Bu madde ise yazılım alanında haberleşme ile 

ilgili yazılımların tamamlanmasının ardından test yazılımlarına geçilecektir. Yazılımlar 

yazılırken arduino programı kullanılacaktır. Arduino programında kod yazmak ücretsizdir.  

5. Aracın Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi: Son aşamamız olan bu madde araç 

tamamlandıktan sonra herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eden bölümdür. Bu 

aşamadaki ilk saha testlerimiz aracımızın dayanıklılığı ve sağlamlığını ölçmek amacıyla 

yapılacaktır. Bir sonraki aşama ise aracın yazılım alanında sıkıntısı olup olmadığına 

bakılacaktır. Ondan sonraki aşamada yapılacak testler ise aracımızın iletişimi hakkında 

olacaktır. En önemli testlere gelecek olursak aracın çapalama işlemini yerine getirebilme ve 

arazi geçme kabiliyeti test edilecektir. Ve son olarak aracın güç kaynağı ile alakalı testler 

hazırlanarak araç yarışmaya hazır olacaktır. 

 

 
Şekil 4.1. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Geldiğimiz bu yılda neredeyse her sektörde makineleşmeyi gözlemleyebilmekteyiz. Bunun 

nedeni ise işlerin çok fazla insan gücü ve zaman istemesidir. Makineler birçok insanın yapacağı işi 

tek başlarına yapabilirler. Bu noktada tarımda makineleşmenin de diğer alanlar kadar önemli 

olduğunu düşündüğümüzden dolayı ortaya çıkardığımız projenin yenilikçi ve özgün yönlerinden 

bahsedeceğiz. Nrf24 ve fpv kamera sistemi ile uzaktan kontrol edilebilmekte olan robotumuz, 

çapalama yapan çiftçilerimiz robotun menzili içinde bulunan bitkileri bulundukları yerden 

çapalayabilecektir. Robotumuz tamamen elektrik enerjisi ile çalışmaktadır ve çevre dostudur. 

Elektrik diğer yakılarak göre daha uygun fiyatlıdır. İncelediğimiz zaman çiftçilerimiz ekim sonrası 

çapalamayı genel olarak işçi çapası kullanarak yapmaktadır. İşçi çapaları bir sopaya takılmış çapa 

başlığından oluşur ve tamamen çiftçimizin iş gücü ile çalışmaktadır. Bu alet tarım sektöründeki 

modernleşmeye ayak uyduramamaktadır ve ortaya sorunlar çıkarmaktadır. Üzengi çapa daha 

kullanışlı bir alet olmasına rağmen işçi çapasının oluşturduğu yetersizliği kapatamamaktadır. 

Traktör ile kullanılan çapalama makineleri ise rahatça çapalama yapabilmektedir ve teknik açıdan 

yeni teknolojiye ayak uydurabilmektedir fakat traktörün kullandığı yakıt maliyet olarak yüksektir ve 

çevreye zarar vermektedir. Robotumuz, piyasadaki traktör sayesinde sıra üzeri ve sıra arası çapa 

yapabilen çapa makinalarından farklı olarak hem sıra arası hem sıra üzeri hem de traktör ihtiyacı 

olmadan elektrik ile çalışarak çapalama yapabilecektir. Çaparot, traktör gerektiren çapa yapabilen 

çapa makinalarının yanı sıra küçük boyutu ve özel tasarımı sayesinde evinizde ve bahçenizde pek 

yer kaplamaz. Kullanımı da kolaydır. Çaparot için tasarlamış olduğumuz özel kumanda sayesinde 

hem aracınızın yönünü kontrol edebilir hem de çapa yapabilen robot kolu kontrol ederek çapalama 

yapabilirsiniz. Ayrıca kumandanın altından çekerek çıkan telefon koyma yerine telefonunuzu 

yerleştirerek telefonunuza indireceğiniz bir uygulama ile çapalama yapacağınız alanı görürken hem 

de çapalama yapacağınız yeri de görebiliyorsunuz. Çaparot ’un içinde bulunan motor sürücü ve 

arduino mega sayesinde birçok motoru kontrol edebileceğiz. Şu anda üretimi yapılmakta olan tarım 

alanındaki makineler ekim öncesi çapalama işlemini gerçekleştirmektedirler. Buna da “belleme” 

denilmektedir. Kendi başlarına hareket edemezler. Bir insanın onu arkadan desteklemesi sonucu 

çalışabilmektedirler. Bu tarz makineler de insan gücü gerektirmektedir. 

 Çapa aletleri arkada bulunduğu için eğimli, girintili çıkıntılı ve küçük alanlarda çalışmak 

için uygun değildir. Bizim projemiz ise bitkiye can suyu verildikten sonra yapılan çapa işlemi için 

tasarlanmıştır. Bu bizim projemizi diğer ürünlerden ayıran en çarpıcı özelliktir. Prototipimizin 

tekerlekleri ve güç kaynağı sayesinde kendi başına hareket edebilir ve insan gücü gerektirmez. 

Çapalama işlemini gerçekleştirmek için makinemizin en üst bölümünde bulunan robotik kol devreye 

girmektedir. Bu kol kendi etrafında dönebilmektedir. Bu sayede çapalamak için en iyi konumu 

kendiniz belirleyebilmektesiniz. Daha önce ekim sonrası çapalama için yapılan projelere 

baktığımızda ekim sonrası çapalama yapan projeler yüksek miktarda değildir. Yapılan projelerden 

pancarlar için sıra üzeri çapalama yapmaktadır fakat bizim makinemiz meyve sebze ekili alanlarda 

kullanılmaya uygundur. Yapılmış bir diğer projeye baktığımızda ise modern değildir ve ancak 

manuel olarak temas ile kontrol edilebilmektedir. Ayrıca meyve sebze ekili alanlarda kullanılması 

uygun değildir. Bizim robotumuz uzaktan çapalama yapabilmektedir. Robotumuz meyve sebze ekili 

alanlarda daha uygundur ve bu alanlara odaklıdır. 
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6. Uygulanabilirlik 

Projemiz alacağımız ve yapacağımız parçaları tasarımını yaptığımız makinemize 

montajlayarak elde edeceğiz. Elektronik parçalar, tekerlekler, çapa başlığı ve enerji kaynağı satın 

alınacaktır. Robot kolu 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla yapacağız, gövde parçaları ise bir yerden tedarik 

edilecek ve gövde oluşturulacaktır. Bulunduğumuz 2021 senesine kadar satışa çıkmış veya prototip 

olarak bizim makinemize benzeyen ürünler vardır ama farklı amaçlar için kullanılmaktadırlar. 

Ayrıca iş gücü gerektirmemesine rağmen maliyet açısından da ekonomiktir bu işlevselliği 

arttırmaktadır. Bu yüzden projemizin kolaylıkla ticari bir ürüne dönüşebileceğini düşünmekteyiz. 

Projemizin uygulanabilirliği ile ilgili oluşabilecek riskler ve olası çözümleri ise şu şekildedir 

Oluşabilecek Risk: Makine menzilinin kısa olması işlevsellik açısından risk 

oluşturmaktadır. Menzil dışında kalan robotun yanına yaklaşmak gerekir bu az da olsa çiftçi için 

yürüme mesafesi demektir. 

 Olası Çözüm: Maliyet olarak daha yüksek olan antenler, alıcı ve vericiler makinenin 

menzilini arttırabilir. Maliyetin artmasına rağmen menzilin uzun olması robotun, kullanıcısından 

daha uzak bir mesafede çalışabilmesini sağlar.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ÜRÜN-ADET YAKLAŞIK 

FİYAT  

ÜRÜN-ADET YAKLAŞIK FİYAT 

Arduino Mega– 2  1.000 2 eksenli Joystick – 4  30 

Arduino Nano – 1   200 Servo motor – 5  200 

Nrf24L01– 2    80 Step motor –1  250 

Nrf24L01 adaptör 3.3v–2 15 Step motor sürücü kartı – 1 20 

125*58 arazi tekerleği – 4 300 10uF kondansatör – 1 1 

12V - 60 rpm DC Motor – 4  350 100uF kondansatör – 1 1 

Motor sürücü – 2 50 FPV kamera – 1  250 

FPV alıcı – 1 400 FPV verici – 1 350 

Güç kaynağı  100 Şase ve dış kabuk  500 

Filament 100 Diğer 100 

 Ürünlerin linklerini kaynakçada bulabilirsiniz. Toplam maliyet 4.300 

Tablo 7.1. Maliyet Tablosu 
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Piyasada aracımıza benzer projeler neredeyse yok denilebilecek kadar az bulunuyor fakat 

geçen sene teknofest yarışmasına katılan bu araçla benzerlikler bulunmaktadır [4]. Bu araçta sadece 

sıra üstü çapa yapılırken bizim aracımız hem sıra üstü hem de sıra arası çapa yapabilmektedir. Bu 

projenin yaklaşık maliyeti 15 bin 628 lira tutmuştur bizim aracımızın maliyeti ise bu aracın 

neredeyse 4 de birine denk gelmektedir. Aradaki maliyet farkını daha farklı bir şekilde bahsetmek 

gerekirse o projenin bütçesiyle bizim aracımızdan 3 tane oluşturduktan sonra ayrıcı belli miktarda 

paramız artabilmektedir. Kısaca yaklaşık 12 bin liranın üzerinde maliyet farkı vardır. 

 Projemizin en az maliyetle hayata geçirilmesi durumundan bahsedecek olursak projemizde 

ön değerlendirme raporunda paletli bir araç kullanmayı hedeflemiştik ancak paletli araçların 

mekanik sorunlar yaşaması ve ayrıca maliyet konuşunda arazi tekerleğine göre çok daha masraflıdır. 

Bundan dolayı aracımızı (Şekil 7.1) de göründüğü gibi tekerlek kullanarak yapmaya karar verdik. 

Ayrıca piyasada robot kol ve kamera sistemi için hazır malzemeler kullanmak yerine filament 

malzemesi sayesinde 3B yazıcıdan basarak bu işlemi de daha uygun bir şekilde halletmiş oluruz. Bu 

örnek dışında aracımızın şasesini de kendimiz tasarlayıp yaptıracağımız için hazır malzemelerin 

yüksek fiyatından kurtulmuş olacağız. 

 7.2. Proje Zaman Plan Tablosu 

 

GÖREVLER MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL   

Projenin 

tasarımının 

planlanması 

       

Malzeme seçimi 

ve temini 

       

Aracın ve 

kumandanın 

montajı 

       

Projenin 

haberleşme ve 

test yazılımları 

       

Aracın saha 

testlerinin 

gerçekleştirilmesi 
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Projemizin malzeme seçimi ve teminatı yukarda gösterildiği üzere mayıs ve haziran 

aylarında gerçekleştirilir. Ayrıntılı bir şekilde bahsetmek gerekirse mayıs ayının ilk iki haftasında 

aracımızın tekerleklerin ve gövde kısmının seçilip temin edilir. Bundan sonra mayıs ayının geri 

kalanında ise aracın iç kısmında bulunan kartlar ve güç kaynağı temin edilir. Haziran ayına gelecek 

olursak bu ayda robot kol, kumanda ve kamera sisteminin teminatı yapılır.  

 

Şekil 7.1. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi çapa yapmakta zorlanan ve çapalama makineleri pahalı olduğundan 

dolayı bunları satın alamayan ve daha ucuz yöntemler arayan çiftçilerimiz hedef kitlemizdir, 

bahçelerindeki meyve sebze büyütmek isteyen bahçıvanlar da buna dahildir. Çapalama yapmak için 

üretilen işçi çapaları ile çapalama yaparken çok yorduğu için çiftçilerimiz bundan şikayetçidir. Kimi 

zaman uzun süre boyunca çapalama yapmak bel ağrısı gibi istenmeyen sağlık problemlerine yol 

açabilmektedir. Bu şekilde sorun yaşayan bireylere yardımcı olmak istiyoruz.  
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9. Riskler 

Projemizi hayata geçirirken oluşabilecek risklerinden bahsedecek olursak projemizde 

tekerleklerin olduğu bölümde belli bir zaman içerisinde mekanik bir aksaklıktan dolayı veya zorlu 

arazi koşullarından önemli derecede sorunlar yaşayabiliriz. Bunlara örnek verecek olursak arazinin 

bataklık, çok dik olması ayrıca aracın devrilmesine yol açacak bir zemine sahip olma durumunda 

araç yan devrilebilir, gidemeyebilir veya zarar görebilmektedir. Aracımızın ayrıca iletişim kısmında 

kopukluklar veya aksaklıklar yaşanabilir bu yüzden hem daha kaliteli hem de performans bakımında 

daha verim alabileceğimiz alıcı ve vericilerle bu sorunları giderebiliriz. 

  Başka risklerden bahsedecek olursak, hava koşulları da makinemizi etkileyebilmektedir. 

Örneğin havanın yağmurlu olduğu vakitlerde aracın su almasından dolayı mekanik aksamlar zarar 

görebilir ya da işlevini yitirebilir. Ayrıca elektrik devresinin bozulmasına bundan dolayı da Çaparot 

ta küçük çaplı yangınların oluşabilme ihtimaline yol açabilir. Ayrıca hava koşullarının araziyi de 

etkileyebilmesinden dolayı sıkıntılar yaşanabilir. Makinenin su geçirmesi çok büyük sorunlara yol 

açabileceğinden dolayı su geçirmez malzemeler kullanılabilir. Daha iyi bir tekerlek sistemi 

sayesinde ise aracın hem batması hem de devrilmesi engellenebilir. Bu riskler dışında arazi 

ortamında robot kolun toprak yüzeyi çapalamak amacıyla çalıştığı vakitlerde bir köke ya da bir 

bitkiye takılması durumunda hem robot kolun mekanik aksamı hem de aracın yapısına zarar 

verebilecek durumlar meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek amacıyla robot kolumuzun tasarımı 

daha verimli şekilde dönüştürülebilir. Aracımızın güç kaynağında yaşanacak sorunlar ise enerji 

konusunda bizi sıkıntıya düşürebilir. Bu sorunu gidermek amacıyla daha verimli bir güç kaynağı ile 

araç desteklenebilir. Örnek vermek gerekirse bataryanın hızlı bir şekilde bitmesi sonucu araç arazide 

çapa işlemine son vermek zorunda kalır bunu gidermek amacıyla güneş paneli sistemi aracımıza 

uygun bir şekilde entegre edilirse aracın tarlada kalabildiği süre artar ve bu sorun ortadan kalkmış 

olur. Bu sorunu gidermek amacıyla daha verimli bir güç kaynağı ile araç desteklenebilir. 

  Projemizin yapım aşamasındaki sorunlardan bahsedecek olursak tekerlekler, motor ve motor 

sürücülerinin montaj kısmındaki sorunlardan dolayı aracın bütünsel olarak bozukluklar 

yaşanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca aracımızın montajını yapmadığımız için saha testlerini 

tamamlayamadık bunun açabileceği sorunlar bizim için büyük bir öneme arz ediyor, bu etkinin 

dışında salgın koşullarından dolayı hem ortak alanlarda buluşamadık hem de projemiz için önemli 

kararları uzaktan vermek zorunda kaldık. Bu sebepten dolayı aracın hem tasarımı için dijital ortamı 

kullandık bu da bizim gibi yeni bir takım için önemli sorunlar doğurabilir. Örnek vermek gerekirse 

kol bölümündeki tasarıma tam olarak karar vermeden önce birkaç deney ile tam olarak sorunsuz bir 

tasarım yaratabilirdik. Bunu gidermek amacıyla projemizi daha rahat bir zaman dilimine yayarak bu 

önemli kararları yüz yüze ve sağlıklı bir ortamda çok daha iyi bir şekilde karar vermiş oluruz. Bu 

çözüm için ise ülkemizin içinde bulunduğu salgın koşullarının sona ermesi ve buna göre yarışma 

takvimini yeniden planlayarak giderilmesi sağlanabilir. Ya da teknofest yarışmacıları için ayrı bir 

fanus sistemi de kurulabilir böylece yarışmacılar salgın koşullarından etkilenmeden prototiplerini 

hazırlayabilirler. 
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Bütçe konusunda ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın nedeniyle ekonomik olarak 

zorluklar çekebiliyoruz bu nedenden dolayı piyasadaki malzemelerin fiyatlarında büyük oranda 

değişiklikler gözlenebilmektedir. Bu sorunun yanında bütçemiz yüzünden malzeme kalitesini 

düşürebilmekteyiz. Aracımızda daha kaliteli malzemeler kullanabilmek için bütçemizi artırarak 

daha çok verim ve daha kullanışlı malzemeler kullanabilmemiz de önümüzü açacaktır. Bir örnek 

vermek gerekirse gövde bölümünde alüminyum yerine daha sağlam ve kullanışlı bir malzeme 

kullanabiliriz. Ayrıca kamera sistemindeki kullanacağımız 3B yazıcıdan basılmış malzemeleri daha 

kaliteli ve el yapımı olacak şekilde yapabiliriz aynı şekilde robot kolumuzu da 3B yazıcıdan 

çıkarmayı düşünüyoruz. 

  Üretim yöntemi bakımından genel olarak kol ve kamera sistemi dışındaki sistem ve mekanik 

bölümlerde hazır malzemeler kullanacağız. Çünkü salgın nedeniyle verimli bir şekilde 

çalışamayacağız. 

Tasarımın Planlanması (İş Paketi-1):  

Tasarımımız mart ayında tahmini olarak çizilmiş olup Nisan ve mayıs aylarında daha da 

belirginleştirilmiştir. Öncekine göre daha ayrıntılı olarak çizilmiş bu tasarım Haziran ve temmuz 

aylarında tekrar gözden geçirilecektir ve tamamen bitirilecektir. Tekrar gözden geçirme fazla vakit 

almayacaktır. 

Malzeme Seçimi ve Temini (İş Paketi-2): 

Robotumuzu yaparken kullanacağımız malzemeler ile parçalar mayıs ayında araştırılarak ve 

karşılaştırılarak seçilmiştir. Bu malzeme ve parçalar haziran ayında temin edilmeden önce tekrar 

kontrol edilip oluşan kararsızlıklar ortadan kaldırılacaktır. Tekrar kontrolü tahminimize göre 

yaklaşık iki gün sürecektir. Haziran bitmeden ana malzemeler temin edilecektir. Kimi malzemeler 

olası gecikmelerden dolayı temmuz ayında temin edilebilir.  

Aracın ve Kumandanın Montajı (İş Paketi-3):  

Temin edilen ana malzemeler ve parçalar haziran ayı içerisinde birleştirilmeye başlanacaktır. 

Tüm malzemelerin temini tamamlandığında temmuz ayı boyunca araç ve kumandanın montajı 

sürecektir. Tüm montaj ağustos ayı içerisinde tamamlanacaktır. 

Projenin Haberleşme ve Test Yazılımları (İş Paketi-4):  

Kodlar haziran ayında yazılmaya başlanacak olup Temmuz ve ağustos ayları boyunca 

sürecektir. Oluşabilecek yazılım hatalarının tespiti ve onarımından dolayı Eylül ayına bir gecikme 

yaşanılabilir. 

Aracın Saha Testlerinin Gerçekleştirilmesi (İş Paketi-5): 

Araç temmuz ayı içerisinde test edilebilir duruma geldiğinde proje için yüksek öneme sahip 

olan saha testlerine başlanacaktır. Aracın yapımı ilerledikçe testleri de devam edecektir. Ağustos ve 

Eylül ayları boyunca testlere devam edilecektir. 
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9.1. Risk Tablosu 

 

 

10. Proje Ekibi                                                                                                                                                                                            

Takım Lideri: Muhammed Eşref Şahin 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Muhammed Paçacı Danışman Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Bilişim teknolojileri  

öğretmenliğinin getirdiği 

bilgi birikimi ve deneyim. 

İsmail Durmaz Araştırmacı ve Proje 

denetleyicisi. 

Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Araştırma ve denetleme 

yapmış olma 

Muhammed Azam  

Aslan 

Koordinatör  Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Projede oluşabilecek 

sorunları iyi analiz etme 

Abdullah Enes Küçük  Tekniker  Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Tarım işleriyle uğraşmış ve 

çapalamanın zorluğunu 

tecrübe etme 

Ahmet Eren Demir  Tasarım Sorumlusu Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Tasarım programlarında 

tecrübeye sahip olma 

Muhammed Eşref Şahin Yazılım ve elektronik 

sorumlusu 

Sancaktepe Teknoloji 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 

Yazılım ve elektronik 

alanında tecrübeye sahip 

olma 

 

 

 

                                    

         

 

OLASILIK 

 

 

 

 

YÜKSEK  

 

ETKİ 

 

ORTA 

 

 

 

DÜŞÜK 

YÜKSEK Çok yüksek risk: 

Projemizin hayata 

geçirirken olası 

mekanik aksaklıklar. 

Orta yüksek risk: 

Salgın koşullarından 

dolayı yaşanılabilecek 

riskler. 

Orta risk:  

İletişim kısmındaki 

yaşanılabilecek 

sorunlar. 

ORTA Orta yüksek risk: 

Saha testlerinin 

tamamlanamamasın-

dan dolayı 

yaşanılabilecek 

sorunlar. 

Orta risk:  

Montaj kısmında 

yaşanılabilecek 

sorunlar.  

Orta düşük risk:  

Bütçe konusunda 

yaşanılabilecek 

sorunlar. 

DÜŞÜK Orta risk:  

Güç kaynağının 

projemize verimliliği.    

 

Orta düşük risk:  

Hava koşullarından 

dolayı yaşanılabilecek 

sorunlar. 

Düşük risk:  

Arazi koşullarına 

uyumluluk durumu. 
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