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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Tarım sektöründe, tohum ekme işlemleri büyük bir rol oynamaktadır. Çiftçiler tarafından çeşitli 

tohum ekme yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları serpme ve sıralı 

ekimdir. Sıralı ekim, serpme ekime göre daha karmaşık yöntemler ve daha fazla iş gücü 

gerektirmektedir. Bu yüzden, çiftçiler tarafından pahalı, etkisiz ve çevre dostu olmayan makineler 

kullanılmaktadır. Bu projede, sıralı ekim işlemleri için bir mobil tarım robotunun tasarımı ve 

geliştirmesi sunulmaktadır. Robot dört temel alt sistemden oluşmaktadır; dört tekerli hareket 

mekanizması, kazma mekanizması, tohum mekanizması ve sulama mekanizması. Robotun 

elektrik ve mekanik tasarımı istenilen tasarım kriterlerine göre şekillenecektir. Sistem kontrol 

yazılımı ve kullanıcı arayüzü, çiftçinin ekim işlemini anlık olarak gözlemleyeceği şekilde 

geliştirilecektir. Tasarlanan her bir alt sistem üretilip, montajı gerçekleştirilecektir. İlerleyen 

aşamalarda, robot testleri yapılıp, robotun istenilen performansa göre hareketleri 

karşılaştırılacaktır. Robot akıllı cihazlar için tasarlanan bir Android uygulama ile uzaktan kontrol 

edilebilecektir. Uygulama arayüzünden alınan sıra üzeri ve sıra arası mesafe değerleri ile, robotun 

tarlada tohum ekeceği noktasal konumlar belirlenecektir. Robotun bir işlem döngüsü toprağın 

kazılması, tohum düşürülmesi, can suyu verilmesi ve tohumun üzerinin kapatılması olmak üzere 

dört işlemden oluşacaktır. Belirlenmiş her bir konum arasında oluşturulan yol üzerinde robotun 

rotası bir kontrol algoritması ile anlık olarak kontrol edilecektir. Gerçekleştirilecek projenin sıralı 

ekim uygulamasına yenilik getirmesi ve ülkemizdeki tarım uygulamalarında robotik 

teknolojilerin yaygınlaşmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

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 [1]. 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. Kazançlarından büyük 

fedakârlıklar yaparak bu gereklilikleri yerine getiren çiftçiler olduğu gibi bu ağır mali yükü 

karşılayamayan çiftçiler ise tarım arazilerini nadasa bırakmaktadır. Bu da sıralı ekim sonucunda 

üretilen ürünlerin enflasyona uğramasına yol açmaktadır. Çiftçilerimizin çevreye zararlı, 

maliyetli, zahmetli ve efektif olmayan bu ekim yöntemlerinden kurtulması büyük bir önem arz 

etmektedir. Artan nüfusun tarım ürün ihtiyacını karşılamak ve yaş ortalaması gittikçe yükselen 

çiftçilerimize, doğa dostu olan teknolojik çözümler üretilerek zahmetsiz, ekonomik ve efektif bir 

çözüm oluşturulması ihtiyaç haline gelmiştir. 

 

3. Çözüm: 

Gerçekleştirilecek proje ile mevcut problemlerin çözümü için yerli imkânlarla, düz ve az eğimli 

(%20) tarım arazilerinde görev yapacak, sıralı ekim işleminde kullanılmak üzere mobil kontrollü 

tarım robotu yapılması planlanmaktadır. Yapılacak proje ile çiftçilerimizin kas gücü kullanarak 

harcadıkları eforun ortadan kaldırılması, mevsimlik işçi ihtiyacının giderilmesi, ekim işleminde 
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kullanılan motorlu araç, makine ve aparatlarında dışa bağımlılığının en aza indirmesi 

hedeflenmektedir. Geliştirilecek mobil robot sayesinde  insan hatası içeren ve tarım araçlarının 

gözleme dayalı olmayan ekim şekli yerine, çeşitli sensör verilerinden yararlanan ve mobil bir 

uygulama üzerinden ekim işlemini sürekli takip edilebilen bir ekim işlemi gerçekleştirilerek 

verimin artması sağlanacaktır.  Sürüş kontrolünün sürekli yapıldığı, sürekli bir kullanıcıya ihtiyaç 

duyan motorlu tarım araçları kullanmak yerine, yol ve adım takibi için kontrol algoritmaları 

oluşturularak sıralı ekim işlemi otonom hale getirilecektir. Tarım motor ve makinelerinden farklı 

olarak yenilenebilir güneş ve elektrik enerjisinden faydalanılarak ekim işlemi doğa dostu 

çözümler ile gerçekleşecektir. Son olarak geneli yurt dışından temin edilen tarım makine ve 

motorlarından mali yönden kat ve kat daha ucuza üretilerek çiftçilerimize ekonomi dostu bir 

çözüm sunulacaktır. Geliştirilecek tarım robotu dört ana alt sistemden oluşmaktadır. Bu alt 

sistemler dört tekerli hareket mekanizması, kazma mekanizması, tohum mekanizması ve sulama 

mekanizması şeklindedir. Böylece geliştirilecek tarım robotu sıralı ekim için gerekli tüm ekim 

aşamalarını gerçekleştirebiliyor olacaktır. 

4. Yöntem 

Geliştirilecek mobil tarım robotunun tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik ve 

proje yönetim adımları izlenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek mobil tarım robotunun teknik 

isterleri Tablo 4.1' de belirtilmiştir.   

Tablo 4.1 Tasarım İsterleri 

İster Nicelik İster Nicelik 

Uzunluk 500 mm Çalışma Süresi 3 Saat 

Genişlik 400 mm Arazi Durumu Killi Toprak 

Yükseklik 350 mm Enerji Kaynağı 
12V Kurşun Kuru Akü, Güneş 

Paneli 

Ağırlık Max 15 kg 
Araç ile 

Haberleşme 
İnternet 

Operasyon Hızı 0.4 km/h Navigasyon IMU ve GPS 

Maksimum Hız 1 km/h Sensörler Ultrasonik Sensör 

Operasyon 

Kabiliyeti 

Toprak Kazma, Tohum Atma, Sulama, 

Toprak Kapatma 

Hareket 

Kabiliyeti 
Diferansiyel Sürüş 

Belirlenen tasarım isterlerine bağlı olarak geliştirilecek robotun istenen fonksiyonları yerine 

getirebilmesi için hangi alt sistemlerden oluşması gerektiğini gösteren genel sistem mimarisi 

Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Bu sistem mimarisine göre ilgili alt sistemlerin elektriksel tasarımı, 

mekanik tasarımı ve yazılım geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

4.1 Mekanik Aksam 

Şase ve Dış Kabuk: Robotun şasesi Şekil 4.2’deki gibi düz bir levhadır. Üzerinde motor 

tutucular, batarya bloğu sabitleyici, kontrol kartı tutucuları,  kazıcı mekanizma, tohum 

mekanizması bulunmaktadır. SolidWorks simülasyonları sonucu 2 mm siyah sac istenilen tasarım 

kriterlerini sağlamaktadır. Dış kabuk hafif olmasından dolayı dekota malzemeden üretilecektir. 

Güneş paneli boyutlarına göre tutucuları sonradan lazer kesim ile üretilecektir. 
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                         Şekil 4.1 Sistem Mimarisi                                        Şekil 4.2 Araç Perspektif Bakış 

 

Hareket Mekanizması: Tasarımda Skid-ster hareket mekanizması tercih edilmiştir. Skid-steer 

robotlar, yüksek mekanik sağlamlıklarının yanı sıra, güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir. Bu 

sayede zorlu arazi koşullarında etkili şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca üretimi kolaydır. Tasarım 

kriterlerine göre yapılan hesaplama ile araç için gerekli olan çekiş kuvvet 60 N olarak bulunur. 

Her bir tekere düşen gerekli çekiş kuvveti 15 N’ dir. 120 cm arazi tekeri için gerekli olan güç 

değerine sahip motor 12W olarak hesaplanmıştır. Kriter hızına ulaşmak için 12V 120 dev/dak ve 

12W bir motor seçilmiştir.                                                                                                                                                                                                                        

Kazıcı Mekanizma: Toprak kazma işlemi FEE (Fundamental Earth-moving Equation) esas 

alınarak yapılacaktır. Verimli toprak üzerinde 2-5 cm derinlik ve 10 mm genişlikte açılacak bir 

çukur için gerekli olan kuvvet 7.5 N olarak hesaplanmıştır. Motor miline binecek olan moment 

değeri (mesafe x kuvvet) denklemi ve iki güvenlik katsayısı ile 6 Nm olarak hesaplanmıştır. Şekil 

4.3’de görülen mavi parça 12 V DC motor ile çalıştırılacaktır. Sarı tutucular mekanizmayı şaseye 

bağlayacaktır. Kırmızı tutucu ise motorun şase ile bağlantısını sağlayacaktır.                                

Tohum Mekanizması: Kazım işlemi tamamlandıktan sonra, bir diğer aşama toprağa tohumun 

bırakılmasıdır. Tasarımın yapılmadan önce, piyasadaki traktörlere bağlanan tohum ekim 

makineleri incelenip, Şekil 4.4’de görülen tasarım gerçekleştirilmiştir. Üst kısımda bulunan tanka 

tohumlar yerleştirilecektir. Şekil 4.4’de görülen disk üzerindeki boşluklara mısır tohumları 

sırasıyla yerleşecektir. Mile bağlanan SG-5010 servo motor yardımıyla, her bir varış noktasında 

motor 60° lik komutlar ile disk hareket edecektir. Araç ilk çalıştığı zaman diskte tohum 

olmayacağından dolayı, başlangıçta 120° lik komut verilecektir.   

4.2 Elektronik Aksam 

Aracın elektronik diyagramı ayrıntılı olarak raporun Ekler kısmında  (Şekil 4.5) gösterilmiştir.  

Kontrolcü ve Motor Sürücüleri: Raspberry Pi 3 Model B+ aracın kontrolcüsü olarak 

çalışacaktır. Sunmuş olduğu I/O pin sayısı, 4 adet USB portu, içerisinde bulunan wifi modülü bu 

cihazın seçilmesinde kilit rol oynamıştır. Programlama dili olarak kullanımı rahat ve internette 

bolca kaynağı olan Python kullanılacaktır. Sistemde bulunan 6 adet motor ve 1 adet su pompası 
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kontrolü için yeterli pwm sinyal çıkışını elde etmek için 2 adet Arduino UNO sisteme dahil 

edilmiştir. DC motorların 12V ihtiyaçlarına yönelik de kullanımı rahat ve Arduino UNO uyumlu 

2 adet L293D motor sürücü devresi  sisteme entegre edilmiştir.  

                 

                   Şekil 4.3 Kazıcı Aksam Patlatma Görseli.                     Şekil 4.4 Tohum Mekanizması     

Sensörler: Sensörler dışarıdan sisteme bilgi akışının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 

Sistemde birer adet IMU, GPS ve dört adet HC-04 ultrasonik sensör kullanılacaktır. Hassas bir 

GPS ve IMU modüllerinin toplam maliyetleri 2000 TL fiyatlarını bulmaktadır. Mali kriterler göz 

önüne alındığında bu sensörler proje bütçesi dışında kalmaktadır.  Maliyetli olan bu sensörler 

yerine projemizde 5 metre hassasiyete sahip GY-NEO6MV2 GPS ve 9250 IMU modülü 

kullanılacaktır. Ölçüm hatalarından kaynaklı robot konum bilgisi hatasını azaltmak için Kalman 

filtresi kullanılacak ve sensör füzyonu gerçekleştirilecektir.  Sistemde kullanılacak 4 ultrasonik 

sensörlerden 2 tanesi tohum ve su tanklarındaki seviyelerin öğrenilmesinde görev alacaktır. Diğer 

ikisi de aracın önüne çıkan engellerin algılamasında kullanılacaktır.  

Güç Elektroniği: Tarım robotun enerji ihtiyacı 12V kuru aküden sağlanacaktır. Arazi 

büyüklüğü, tohum haznesi kapasitesi ve istenilen çalışma süresi göze alındığında saatlik harcanan 

akım değeri 2.5 Ah olarak hesaplanmıştır. Robot için 12V 7Ah kuru akü seçilmiştir. Akünün her 

bir hücresindeki potansiyel fark yaklaşık 2V ve bu hücreleri şarj etmek için gerekli olan 

potansiyel fark değeri yaklaşık 2.3-2.4 V’dir. Şarj için gerekli akım kısıtlaması 1/10 oranında 

olduğundan, 10W bir Güneş Paneli robot için seçilecektir. Raspberry Pi’nin 5V güç ihtiyacı 

olduğu için arada 12V DC-5V DC voltaj dönüştürücü kullanılacaktır. 

4.3 Yazılım 

Tarım robotun Android cihazdan alacağı komutlar aynı IP adresi üzerinden araca saniyelik olarak 

iletilecektir. Araçtaki tohum ve su seviyesi sürekli olarak Thingspeak IOT platformuna 

gönderilecektir. Ardından kullanıcı arayüzüne yansıtılacaktır. Çiftçilerin robot verilerini izlemek 

ve robotun kontrolünü sağlamak için Android uygulama MIT App Inventor üzerinden 

tasarlanmıştır. Şekil 4.8' de gösterile uygulama, manuel ve otonom mod olmak üzere 2 alt 

pencereden oluşmaktadır. Manuel modda robotun kazıcı, tohum ve su aksamlarının kontrolü 

sağlanabilmektedir. Aracın 8 farklı hareket kabiliyeti vardır. Ek olarak tohum ve su seviyeleri 

gerçek zamanlı olarak arayüzde gözlemlenmektedir. Otonom mod için tasarlanacak arayüz 
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üzerinde sıralı ekim işlemi için belirlenen noktalar seçilecektir. Sensör verileri alınmaya devam 

edilecektir. Ek olarak aracın başarılı ekim sayısı da çiftçiye IOT teknolojisi ile sunulacaktır.      

       

                      Şekil 4.7 Sistem Haberleşmesi                           Şekil 4.8 Kullanıcı Manuel Mod Arayüzü 

Tohum ve su seviyelerinin anlık olarak değişimleri Şekil 4.9' da gösterilen Thingspeak IOT 

platformunda grafiksel ve nümerik olarak gözlemlenmektedir. Robotun otonom modda bir 

döngüde yaptığı işlemler Şekil 4.10' da gösterilen akış diyagramında belirtilmiştir. 

      
Şekil 4.9 IOT Tohum ve Su Seviyeleri 

 
Şekil 4.10 Operasyon Akış Diyagramı 

Otonom Sürüş Kontrolü: Gerçekleştirilecek 

robotun uzaktan kontrollü ve otonom şekilde 

çalışması hedeflenmektedir. Robotun IMU 

(Inertial Measurement Unit), Enkoder ve GPS 

verileri ile konum, hız ve ivme verileri 

belirlenecek ve arazi şartlarında görev yaparken 

belirlenen yörüngeden sapmaması için PID yapılı 

bir algoritma ile kontrolü sağlanacaktır. Otonom 

sürüş kontrolü iki aşamadan oluşacaktır. Birinci 

aşama GPS ve IMU sensör verilerinin daha hassas 

hale getirilmesidir.  

 

Şekil 4.11 Otonom Sürüş 
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İkinci aşamada ise GPS konum, Enkoder lineer hız,  IMU açısal ivme ve açısal hızları yardımı ile 

ön tekerlek kontrolleri ve yönlendirmeleri yapılacaktır. Robot kontrol ve algoritması MATLAB 

programı üzerinden sağlanacaktır. Matlab Simulinkte gerçekleştirilen kontrol algoritması tüm 

sistemin yazılımının işlendiği Raspberry Pi içerisine Python kodu olarak SD Card yardımı ile 

gömülecektir. Bunun için MATLAB’in Raspberry Pi Donanım yazılımı kullanılacaktır. 

Kullanılacak kontrol blok şeması Şekil 4.12' de gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.12 Otonom Sürüş Algoritması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Robotik tarım üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır.  Literatürde 

sürüm yapan ve tohum dağıtan [2], kazma ve tohum ekme işlemi gerçekleştiren [3, 7], tek tek 

tohum eken [4,5,8] ve toprağı süren, tohum eken ve sulayan [6] çeşitli robotlar mevcuttur. 

Bunların bir kısmı uzaktan kontrol edilirken bir kısmı otonom/yarı otonom şekilde çalışmaktadır. 

Fakat literatürde kazma, ekme, sulama ve kapama işlemlerini tek başına yapan bir robot 

bulunmamaktadır. Ayrıca robotumuzda kullanıcı arayüzünden alınan parametreler doğrultusunda, 

robotun tohum ekimi yapacağı noktalar algoritma tarafında belirlenir. Her bir noktaya robotun 

otonom olarak gitmesi yörünge takip algoritması kullanarak, otonom bir şekilde hareketleri 

sağlanır. Bu doğrultuda GPS, manyetometre ve enkoder kullanılarak robotun navigasyon sistemi 

sağlanacaktır. Birçok ekim projesinde kazıcı aksamın bulunmadığı, bulunanlarda ise kazıcı 

mekanizmaların sabit olduğu gözlemlenmiştir. Bu sabitlik robota uygulanan direnç kuvvetini 

artıracağından, bataryanın hızlı bitmesine sebep olacaktır. Bu sorun, projemizde tasarlanan ‘S’ 

şeklinde motor tahrikli bir mekanizma ile çözülecektir. Diğer bir sorun ise tohumların tek tek 

ekilememesidir. Yapılmış projelerde tohumlar aç/kapa mekanizma mantığı ile ekilmektedir. Bu 

yüzden birden fazla tohum ekimi aynı noktada gerçekleşmektedir. Bu sorun ise üzerinde bir tek 

tohum sığabileceği, boşluklu yapıdaki bir disk yardımıyla çözülecektir. Robotun anlık olarak 

tohum tankındaki tohum seviyesi ve su tankındaki su seviyesi mobil uygulama arayüzünden 

gösterilecektir. Robot hem otonom hem de manuel modda çalışma özelliğine sahip olacaktır. 

Robotun arazi üzerinde ekim yaptığı noktaların koordinatları data olarak mobil cihazda 

tutulacaktır. Bu sayede ekilen tohumların ileriki evrelerde ne kadarının çimlendiği kayıt altına 

rahatlıkla alınabilecektir. Projede geliştirilecek alt sistemler yerli ve milli imkanlarla 

gerçekleştirilecektir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projenin gerçekleştirilip, hayata geçirilmesi için temel mühendislik ve proje yönetimi adımları 

takip edilecektir. Öncelikle çiftçilerle görüşerek tasarım isterleri oluşturulmuştur. Gerekli 

mühendislik hesapları yapılarak tasarım son haline getirilmiştir. Yazılım çalışmaları devam 
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etmektedir. Raspberry Pi kontrolcüsü python yazılım dili kullanılarak ücretsiz bir şekilde 

programlanabilmektedir. MIT App Inventor programı ücretsiz bir program olup, tasarlanan 

uygulama rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.  Robotun şase, teker bağlantı aparatı, kazıcı parça, 

tohum mekanizması ve motor tutucular lazer kesim ile üretilecektir. Kullanılacak tekerlekler, 

sensörler, motorlar, sürücü devreleri ve kontrolcüler piyasada kolaylıkla ve ucuz fiyata 

bulunabilmektedir. İlgili alt sistemlerin üretimi ve temininden sonra sistem entegrasyonu 

gerçekleştirilecektir. Sonrasında fonksiyonel testler ve saha testleri gerçekleştirilecek ve test 

sonuçlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulması durumunda iyileştirme çalışmaları yapılarak prototip 

çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getirilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Maliyet Tablosu 

Kategori Ürün - Adet Fiyat (₺) Ürün - Adet Fiyat (₺) 

Kontrolcü & Sensör Raspberry Pi Model 3B+ 350 MPU9250 Sensörü 60 

 
Arduino UNO - 2 80 L293D Motor Sürücü Kartı - 2 30 

 
Sim Kartlı Wifi Modül 80 HC-SR04 Ultrasonik Sensor - 4 20 

 
Neo-7m GPS Modül 80 

  

Tahrik Elemanları 12 V - 76 rpm Enkoderli DC Motor - 2 650 SG-5010 Servo Motor 35 

 
12V - 60 rpm DC Motor - 2 240 6V Su Pompası 20 

Güç Elektroniği Güneş Paneli 80 Şarj Kontrolcüsü 60 

 
12V-7Ah Kuru Akü 80 Kablo + Sigorta 15 

Mekanik 125x58mm Arazi Tekerleği 210 Kazıcı 40 

 
Şase 50 Mekanizma Tutucuları 40 

 
Motor Tutucular 30 Tank 20 

 
Dış Kabuk 20 Bağlantı Elemanları 20 

Toplam Fiyat: 2.310TL 
    

Tablo 7.2 Proje Zaman Planlaması 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Test Yazılımları    

    
Haberleşme Yazılımları    

    Mekanik Aksam Tasarımları        

Malzeme Siparişi        

Sistem Entegrasyonu        

Otonom Sürüş Algoritması        

Fonksiyonel ve Saha Testleri    

    

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projenin hedef kitlesini sıralı ekim yapan çiftçiler oluşturmaktadır. Sıralı ekim yapmak için 
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gerekli makine ve aparatların pahalılığı çiftçilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizdeki 

çiftçilerin tarlalarında modern, kullanması zahmetsiz ve basit olan daha ucuza mal edilebilir 

çözümler konusunda her geçen gün talepleri artmaktadır. Ülkemizdeki sıralı ekim ile üretilen 

besinlerdeki fiyat dalgalanmaları göze alındığında çiftçimiz için gerçekleştirilecek proje büyük 

önem arz etmektedir. 

9.  Riskler 

 Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

Risk No Riskler B Planı 

1 
Korona virüsünden dolayı takım çalışmasının 

sağlanamaması. 

İnternet üzerinden grup ve danışman toplantıları 

düzenlenmesi. 

2 
Korona virüsünden dolayı mekanik testlerin 

gerçekleştirilememesi. 

Ev ortamında yapay bir tarım alanı oluşturup, 

testlerin gerçekleştirilmesi. 

3 
Yurt dışı kaynaklı elektronik ürünlerin döviz dolayısı ile 

maliyet artışı. 
Projede yerli elektronik ürünlerin kullanılması. 

4 
Düşük maliyetli sensörler kullanımından dolayı veri 

sapmaları yaşanılması. 

Programlar üzerinden filtreler kullanarak 

hassasiyetin arttırılması. 

5 
Robot ile internet üzerinden gerçekleştirilecek 

haberleşmede problemler yaşanması. 

Kullanıcıya bağlantı problemi hakkında bilgi 

verilerek operasyonun durdurulması. 

Tablo 9.2 Risk Tablosu                                                       

Risk No Olasılık Etki Risk Sonucu (1-9) 

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

1 x   x   1 

2   x  x  6 

3  x   x  4 

4  x   x  4 

5 x   x   1 

 

10.  Proje Ekibi 

Takım Lideri: Cihan Yurtsever 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya problemle ilgili tecrübesi 

Cihan Yurtsever Yazılım & Elektronik Yıldız Teknik Üniversitesi Tarım robotlarına yönelik bitirme çalışması yapmak. 

Yasin Ertaş Mekanik Yıldız Teknik Üniversitesi Tarımsal faaliyetlerde görev almak. 

Oben Sustam Yazılım & Elektronik Yıldız Teknik Üniversitesi Gömülü sistem projelerinde görev almak. 
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