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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)    

   Ottorçap, manuel çapalamanın yorucu, zahmetli ve maliyetli bir iş olmasından kaynaklanan 

sorunları çözmek, insan gücüne ihtiyaç duymadan arazi çapalama işlemi yapılması ve üründen 

yüksek verim alma amacıyla geliştirilen bir akıllı sistemdir. Tarımda yapılması gerekenlerin 

başında toprağın havalandırılması gelmektedir. Bu sebeple her yıl en az iki defa ağaç çevresindeki 

toprağın havalandırılması için çapalanması gerekmektedir. Çapalama işleminin diğer bir yararı ise 

zararlı bitkiler ve canlıları olabildiğince ağaçtan uzak tutmasıdır. 

Bu projede sistem kontrol yazılımı ve kullanıcı arayüzü, anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir. 

Ottorçap, akıllı cihazlar için tasarlanan bir mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebilecektir. 

Uygulamaya girilen koordinatlar sayesinde çapalama alanını tanıyan ve gerekli işlemleri yapmaya 

hazır olan sistem, engelleri algılamak için HC-SR04 sensörleri kullanarak ilerleme sağlar. Projenin 

içerisindeki yazılım sayesinde tarlanın tamamının çapalanması veya bluetooth modülü ile kontrollü 

ve istenilen şekilde çapalama işlemi yapabilmesi sağlanır. 

Dış cephesinde dörtlü dişli palet sistemi kullanılarak zorlu arazilerde zarar görmeden rahatça 

ilerleyebilmektedir. Tasarlanan her bir alt sistem üretilip, temin edilerek montajı 

gerçekleştirilecektir. İlerleyen aşamalarda, robot testleri yapılarak, robotun istenilen performansa 

ulaşması sağlanır. Ottorçap projesinin en büyük hedefi insansız tarımı en üst düzeye çıkarmak ve bu 

doğrultuda boş kalan, verimsiz arazilerin de işlenmesi hedeflenmektedir. 

.   

2. Problem/Sorun:   

   Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan tarım sektöründe, insan gücüne bağlı olarak 

çalışmanın zorlukları bulunmaktadır ve makineleşmiş tarımla verim, kayda değer ölçüde 

artmaktadır. Toprağı bilinçsiz olarak işlemek hem ekolojik dengeye ve insan sağlığına hem de 

çiftçiye ve dolayısıyla da ülke ekonomisine zarar vermektedir. Ülkemizde tarımın GSYH içindeki 

payı 2010 yılında %9 iken 2018 yılına gelindiğinde ise tüm çabalara rağmen maalesef %5,8 e 

geriledi [1]. Bu gerilemenin birçok sebebi olmakla birlikte özellikle çiftçinin ekilen ürünlerden 

istenilen verimi alamamasından dolayı sürekli borçlanarak yaşamını sürdürmesi ve tarım alanını 

işlemeyi bırakarak, kente göç edip farklı iş gruplarında çalışması gösterilebilir. TÜİK’in 

yayınladığı tarım alanları ile ilgili olan istatistiklere baktığımızda; 2010 yılında 23,8 milyon hektar 

iken, 2019 yılında 23 milyon hektara gerilediğini yine 2010 yılında Köy Nüfus oranı %23,74 iken 

2019 yılına gelindiğinde bu oran %7.22 ye gerilediği görülmektedir. “Agriculture 4.0 – The Future 

of Farming Technology” adlı rapora göre, 2050 yılına kadar %70 daha fazla gıda üretiminin 

gerektiği belirtilmektedir. Yakın gelecekte dünyanın çok daha fazla gıdaya ihtiyacı olacağından, 

çiftçilerin talepleri karşılamak konusunda ciddi sorunlarla karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor. 

Tarım sektörüne duyulan ihtiyacın arttığı günümüzde, her zaman üreten insana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Verilerden[1] de anlaşılacağı gibi son dönemlerde çiftçiler, topraktan ve dolayısıyla 

bitkilerden istedikleri verimi alamamaktadırlar. Bu da büyük ölçüde maddi kayıp başta olmak 

üzere pek çok olumsuz etki yaratmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda tarlayı elle çapalayan çiftçinin, günümüzde makinesi olduğu halde ot 

ilaçlarıyla çapalama işlemini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Oysa topraklarda 

organik madde azaldığından çapanın olumlu etkileri daha da artmaktadır. Özellikle ayçiçeği gibi 

sulanmayan veya bir defa sulanan ürünlerde, ikinci toz çapası verimi yarı yarıya arttırmaktadır. 

Bundan dolayı yapılan araştırmalar doğrultusunda tarımda çok daha kolay, hızlı, insan gücüne 
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olabildiğince az ihtiyaç duyan ve zorlu arazi şartlarına uygun bir proje üzerinde çalışmaya karar 

verildi. 

 

  

3. Çözüm:   

Günümüzde tarımla uğraşan insanlar motorlu çapa makinesi olduğu halde ot ilaçlarıyla çapalama 

işlemini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için palet sistemi üzerine 

inşa edilmiş otonom sistem, gerekli olan sensör ve modüller yardımı ile bir otonom çapa makinesi 

tasarlandı. Paletli sistem tercih edilmesinin sebebi eğimli, dik arazilerde aracın güvenli şekilde 

ilerleyebilmesidir. Böylelikle motorlu çapayla girilmesi güç, iş kazalarının meydana gelebileceği 

kısımlarda herhangi bir canlıya zarar vermeden çapalama işlemi yapılması sağlanır. 

Gerekli yazılım ve uygulamalarla geliştirilerek kullanıcının seçilen işlemi yapabilir hale geleceği 

hesaplanmıştır. Örneğin üretici isterse tüm bahçesini çapalama işlemini yapabilir veya istenilen 

bitkinin etrafının çapalanma işlemini gerçekleştirecektir. Raporun “Problem/Sorun” kısmında da 

belirtildiği üzere akıllı insansız tarıma günümüzde ihtiyaç oldukça fazladır. Tarıma olan ihtiyacın 

artmasına rağmen genç neslin tarıma yönelmek istemediği verilerle açıklanmıştır [2]. Bu da tarım 

sektöründe çiftçileri insansız araçlar kullanmaya itmektedir. Projede yüksek mahsul kalitesi, düşük 

maliyet, zaman, iş gücü azaltmak, iş kazalarını önlemek ve teknolojik gelişme açısından ihtiyaçları 

karşıladığı; çapalama işleminin sorunlarına çözüm odaklı bir proje olduğu sunulan raporda 

anlatılmıştır. 

 

4. Yöntem   

   Şekil 1’deki tasarlanan prototipte, 4 adet birbirinden bağımsız dişli palet üzerine oturtulan gövde ve 

dış kaplama bulunmaktadır. Zorlu arazi şartları göz önünde bulundurularak tarlaya yağmur yağması veya 

sulanması durumunda aracın çamura saplanmaması için dişli palet sistemi kullanılacaktır. Aracın 

arkasına bağlı olan Swazer akrobat derin çapalama aparatı tarla içerisinde hareket ederken yukarı, 

çapalama işlemi esnasında aşağı inecek şekilde tasarlanmıştır. Çapanın sistemin arkasında olmasının 

başlıca sebeplerinden biri olan; palama işlemi esnasında atılan toprağın aracın altına girmesini ve toprak 

içerisindeki sert cisimlerin araca zarar vermesini önlemektir. 

                                  

  

 Şekil 1. Tasarlanan prototip 
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           4.1 Yazılımsal Sistem ve Elektriksel sistem:  

     

 

 

 Tablo 1 Tasarım prototipin bazı özellikleri                                                

Aracın kontrol merkezinde bulunan Arduino 

Mega kartının pinlerine bağlı olarak çalışan 

HCSR04 sensörleriyle engel taraması ve arazi 

haritası çıkarılarak aracın gerekli işlemi yapması 

gerçekleşir. HC-SR04 Ultrasonik Sensörü ses 

dalgaları gönderimi ile nesneleri algılayarak 

mesafe ölçümünde kullanılacaktır. Arduino mega 

kartının pinlerine bağlı olan bir diğer sistem L298 

DC Motor Sürücü Modülü, Mg955 Servo Motor ve 

Sürücüsü, 4 adet 6V 750 RPM rediktörlü motorla 

aracın arazide hareket edebilmesi sağlanır. Aracın 

güç ihtiyacını karşılamak için 12volt 10A lityum 

batarya kullanılacaktır. Lityum batarya 

kullanılmasının sebebi daha uzun ömürlü, boyut ve 

performans açısından diğer bataryalara oranla daha 

verimli olmasıdır. Mobil uygulama tasarlanırken 

MIT App Inventor mobil uygulama geliştirme 

platformu kullanılmıştır. Başlıca sebebi 

içerisindeki zengin programlama kütüphanelerini 

barındırmasıdır. Tasarlanan ve kodlaması yapılan 

mobil uygulama HC-06 bluetooth sensörü ile akıllı 

araç hem otonom hem de manuel şekilde kontrol 

edilecektir. Otonom sistem butonu seçildiğinde. 

Arduino mega kartla çapa makinasındaki motorlar 

kontrol edilerek, otonom sistem aktif hale               

gelecektir. Manuel sistem seçildiğinde ise HC 06 Bluetooth modülü ile uygulama üzerinde yapılan 

anlık veri akışı Arduino Mega kartına gönderilecektir. Bu sayede aracın kontrolü telefon tablet 

üzerinden sağlanacaktır. Kullanılan GPS modülü sayesinde de aracın gerektiği zaman, konumu tespit 

edilecek ve olası hırsızlığa karşı da tedbir alınmış olacaktır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İster  Nicelik  

Uzunluk  800 mm  

Genişlik  400 mm  

Yükseklik  500mm  

Ağırlık  Max 11 kg  

Operasyon 

Hızı  
0.1 km/h  

Maksimum 

Hız  
0,6 km/h  

Operasyon 

Kabiliyeti  
Toprak Çapalama 

Çalışma 

Süresi 

1 Saat 

Hareket 

Kabiliyeti 

Otonom Sürüş 

Sensörler HC-SR04 Ultrasonik Sensör 

Navigasyon GPS 

Enerji 

Kaynağı 

12V 10A Lityum Pil , Elektrik 

Arazi Durumu Bütün Toprak Arazilere Uygun 

Araç ile 

Haberleşme 

İnternet ve Bluetooth 
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        Şekil 2. Sistem çalışma algoritması                                      Şekil 3. Kontrol devresi  

 

 

 

 

           4.2 Yapılan analiz sonuçları : 

 

   COMSOL Multiphysics programında otonom çapa makinasının toprağı karıştıran çelikten 

imal edilmiş çapa aparatının, toprak altında karşılaşabileceği sert cisim ve yerlere 

dayanıklılığını kontrol etmek ; buna göre önlem almak için stres dayanıklılık testi yapıldı. Şekil 

1’de girilen çeliğin poisson oranı, young değeri gibi veriler ve belirlenen şartlar altında çelik 

aparatının zorlu şartlara dayanıklı ve esnemeden kaynaklı deformasyon meydana gelip 

gelmediğini anlamak için analiz yapıldı. Sayısal veriler ve renk şablonuna bakıldığında stres 

değerlerin çok düşük olduğunu, oluşan esneme ve gerilme Şekil 4’te önden ve perspektif olarak 

görülmektedir. Dayanabileceği koşulları, renk şablonuna bakınca maksimum ve minimum 

değerler görülüyor. Şekil 4’te ise Ottorçap’ın çapayı toprağa indirdikten sonra toprağın çapaya 

uygulayacağı yük ve direnç yönü görülmektedir. Bu yük, direnç yönü baz alınarak çalışma 

sistemine göre analiz yapılmıştır. 
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Şekil 4. Çapa aparatının dayanıklılık testi 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   

 

 Ottorçap’ın başlıca yenilikçi özelliği tarımda insan faktörünü ortadan kaldırmak, akıllı tarımın 

gelişmesine katkı sağlamaktır. İnsan gücüne bağımlı çapalama işlemi vakitten, maliyetten ve iş 

gücünden kazanmak için yılda 2 defa yapılabiliyorken; otonom çapa ile daha sık çapalama işlemi 

yapılabilmektedir. Motorlu çapaların eğimli arazilerde çapalama işlemi zorlaşırken Ottorçap’ın 

dişli palet sistemi sayesinde eğimli ve dik arazilere uyumlu halde çalışır. Zor arazilerle uyumlu 

yapısı sayesinde diğer motorlu çapaların giremediği yerlere rahatlıkla ulaşır. İnsan gücüyle çalışan 

çapalarda oluşan geri alınamayan iş kazalarının günümüzde artmaya devam etmesine rağmen 

araştırma sonuçları tarım makinelerinin kaza riskleri konusunda mevcut durumun değişmeden 

devam ettiğini göstermiştir. Ottorçap’ ın diğer çapalardan ayıran özelliklerinden biri de sensörleri 

sayesinde herhangi bir canlıya zarar verme riski engellenmesi hedeflenmiştir. 

Tasarlanan projede yazılım ve mekaniği birleştirerek piyasada bulunan benzer manuel çapalardan 

verim maliyet ve hız konusunda çok daha üstün bir performans göstermektedir. Bunun yanı sıra 

ülkemizin boş arazilerinde insana ihtiyaç duymadan tarım ve yeşillik alan yapılmasına elverişli hale 

getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemimiz geliştirilmeye açık bir projedir. Yakın gelecekte insansız 

tarım anlayışına atılan adımlar arasına girmesi hedeflenmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik     

 

        Tarım alanında kullanılması zaman, maliyet, iş gücü, güvenlik bakımından çiftçiye yarar 

sağlayacağından, çiftçiler tarafından tercih edilebilir olacaktır. Günümüzde elektronik ve 

bilgisayarın her alanda gelişmesi tarımda da geçerliliğini sağlıyor. Bu nedenle geliştirilebilir tarım 

makinalarına olan ilgiyle beraber piyasada sürdürülebilir bir ürün ortaya çıkacaktır. Ayrıca 

unutulan, verimsizleşen arazileri çapalama ile kurtararak ekim yapılabilen verimli arazilerin 

artmasına ön ayak olacaktır.  

          Tarım sektörünün zahmetli bir iş olması, yeni neslin ilgi odağında olmamasına sebep olmuştur. 

Bundan dolayı insansız tarım araçlarının, akıllı tarımın gelişmesi tarım yapmayı 

kolaylaştıracağından genç nesil çiftçilerin yükünü hafiflettiği için piyasada kendini gösterebilir. 

Yeni nesil tarafından tarıma rağbet olmadığı için yaşı ilerlemiş çiftçilerin teknolojiye olan 

yaklaşımlarından dolayı piyasada tutunamama ihtimali vardır. Küçük tarla sahiplerinin yakın 

vadede böyle bir araca ihtiyaç duymayabilirler.  

   

7.  Proje Zaman Planlaması ve Tahmini Maliyet   

      
Temmuz 

  
 Ağustos 

  
Eylül 

13.Tem  20.Tem  27.Tem  3.Ağu  10.Ağu  17.Ağu  24.Ağu  31.Ağu  7.Eyl  14.Eyl  

1.Malzeme Tedariği                      

2.Elektronik işleri                      

2.1 Çapa Elektronik Birimlerin  
Birleştirilmesi  

                    

2.2 Çapa Elektroniğinin Testi                      

2.3Çapa Elektronik ve  
Gövdesinin  Birleştirilmesi  

                    

2.4 Çapanın Çalışma Testinin  
Yapılması  

                    

3.Yazılım Geliştirme                      

3.3 Mobil Uygulama  
Geliştirilmesi  

                    

3.4 Raspberry Pi ,Sensör  
Entegrasyonu  

                    

3.5 Sunucu Kurulumu                      

3.6 Raspberry pi Mobil  
Uygulama ve Sunucu Entegrasyonu  

                    

3.7 Rapberry pi- Donanım  
Entegrasyonu  

                    

4.Genel Test                      

4.1 Yazılım Birimlerinin Genel  
Testi  

                    

4.2 Genel Donanım Testi                      

4.3 Raspberry Pi Yerleştirilmiş  
Çapa Sürüş Testi  

                    

4.4 Arazi Koşulları Testi ve  
Kalibrasyonu  
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                                                             Şekil 5. Maliyet Grafiği 

 

                        
                                                           

                                                               Tablo 2: Tahmini maliyet tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                              Tablo 2: Tahmini Maliyet Tablosu  

   8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   

         Ottorçap tarımla uğraşan kişilerin, teknolojiyi benimseyerek tarım yapmaya karar veren çiftçilerin, 

özellikle tarımın zorlu şartlarından kurtulmak isteyen genç çiftçilere ve boş arazilerini işlemeye vakti 

olmayan arazi sahiplerine hitap etmektedir. Bunun yanı sıra hobi ,ek gelir olarak tarımla uğraşan 

kişilerin zaman tasarrufu ve uzaktan kontrol mekanizması sağladığı için bu kişilere de büyük avantaj 

sağlar.   

Açıklama  
Miktar  Birim Fiyatı 

(TL)  
Toplam Tutar 

(TL)  

Hc04 Ultrasonik Sensör      5 adet 20 100 

Arduino Mega  1 adet  250  250  

6V 750 RPM  Rediktörlü Motor  5 adet  150  750  

Dişli Palet Sistemi   4 adet  200  800  

12 Volt 10A Lityum Batarya  1 adet  400  400  

Düz Alüminyum Levha   2 adet  100  200  

L298 DC Motor Sürücü Modülü    5 adet  30  120 

Swazer Akrobat Derin Çapalama Aparatı    1 adet  480  480  

12V dan 5V Buck Konvertör  1 adet  50  50  

HC 06 Bluetooth modül  2 adet  25 50  

Elektronik Devre Elemanları Muhtelif 300  300  

Çeşitli Somun ve Vida  Muhtelif  200  200  

Metal Parçalar  Muhtelif  250  250  

Çeşitli Elektrik Kabloları  Muhtelif  50  50  

Mg955 servo motor ve sürücüsü   1 adet   120  120  

Imax B6 Şarj Cihazı   1 adet   300  300  

Risk Bütcesi  1 adet  2500  2500  

  TOPLAM  6920 

    

Muhtelif 
11 % 

Elektronik 
53 % 

Risk Bütçesi 
36 % 

MALİYET GRAFİĞİ 
Muhtelif Elektronik Risk Bütçesi 
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   9. Riskler   

                 

                                    
                                                                                Şekil 6. Olasılık-Etki 
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  10. Proje Ekibi   

 

Adı Soyadı  Projedeki Görevi  Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi  

Kenan Candan  

(Takım Lideri)  

Otonom Sistemler ve  

Yazılım  

Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi  --  

Kübra Candan  Ar-Ge  
Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi  --  

Kürşat Demir  Tasarım ve Planlama  
Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi  --  

Batuhan Uğur  
Mekanik Aksan ve 

Finansal Takip  

Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi  
--  
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