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1. Proje Özeti 

Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak çay tarımı yapılmaktadır ve çay ticareti 

dünyada büyük bir hacime sahiptir. Bu nedenle ülkemizi sektörde öncü ve lider konuma 

getirmek adına bir çalışma yapmaktayız. Hedefimiz doğrultusunda Karadenizin eğimli 

arazilerine uyum sağlayabilecek otonom çay hasadı yapabilen bir araç üzerinde çalışmaktayız. 

Aracımız eğimli arazide otonom hasat yapma, hasadı belirli hacime kadar üzerinde depolama 

ve çay yapraklarının kalitesini analiz edebilme özelliklerine sahip olacaktır (Şekil 1.1 ve 1.2). 

Bunun yanı sıra aracın yaptığı analizler (Çayın durumu, hava koşulları, toprak koşulları vb.) 

düzenli olarak kontrol edilebilecektir.  

Eğimli arazi koşullarına karşın aracımız hasadı yapacak bıçakların bulunduğu ana şaseyi bitki 

yüzeyine paralel konumda tutabilecek ve yine aynı şekilde yükselip alçalabilecektir. Bu 

hareketi eğim sensörlerinden aldığı veriler doğrultusunda; aracın her iki tarafında üçer adet 

bulunan ve dikey eksende hareket edebilen bacaklar vasıtası ile yapabilecektir. Bacaklar, trapez 

vidanın çalışma prensibi ile hareket edecektir. Bu hareket için gerekli olan kuvvet elektrik 

motorlarından sağlanacaktır. Araç her bir bacağa bir adet bağlı olacak şekilde 6 adet tekerlek 

ile arazide hareket edecektir. Bu ilerleme hareketi gerçekleşirken aracın ana şasesi çay 

bitkisinin üst yüzeyinde, tekerlekler ise bitkinin her iki tarafında bulunan koridorlarda 

olacaktır. Hasat işlemi aracın ana şasesi üzerinde bulunan testere bıçakları vasıtası ile 

yapılacaktır. Bu bıçaklar aracımızın alttan görünüşünde ayrıca gösterilmiştir (Şekil 1.3). 

Hasadı yapılan yapraklar bıçağa yakın mesafede bulunan bir toplama borusu tarafından çekilip 

aracın arka tarafında bulunan depoya aktarılacaktır. Çekme işlemi için bir hava kompresörü 

kullanılacaktır. Depoya aktarılan yapraklar aktarma işlemi sırasında görüntü işleme vasıtası ile 

belirli periyotlarda kontrol edilecektir. Bu işlem sayesinde çiftçi, hasadının durumunu 

inceleyebilecek ve gerekli durumlarda araç tarafından verilen uyarılar vasıtası ile 

müdahalelerde bulunabilecektir. Araç tamamen elektrik enerjisi ile çalışacaktır. Gerekli tüm 

enerji ise Li-Po batarya vasıtası ile sağlanacaktır. 

2. Sorun 

Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’de çay bitkisinin 

yetişebilmesi için en uygun araziler Karadeniz Bölgesinde 

bulunmaktadır. Bu bölgenin en verimli tarım arazileri ise 

kuzeye bakan yamaçlarıdır [1]. Bu yamaçların % 30-45 

civarındaki eğimli arazilerde (Şekil 2.1) ve deniz seviyesinden 

en az 700 metre yüksekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır [2]. Çay 

tarımında ülkemizde insan gücünün kullanıldığı ve insanların 

çalışma koşullarının da oldukça zor olduğu herkes tarafından 

bilinmektedir. Bu çalışma koşullarından dolayı oluşan hasat 

zamanı farklılığı, çay bitkisindeki verimin düşmesine ve 

üretim hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu bitkinin 

yetişmesindeki önemli faktörler ise iklim ve topraktır. Yıl 

boyu minimum yağışın 1600 mm olması ve nispi nemin % 70-

90 aralığında olması gerekmektedir [2]. Bundan dolayı çay bitkisinin yetişeceği yerdeki nem 

oranının bilinmesi de üretici için önemlidir. Aynı zamanda iklim koşullarından kaynaklanan 

yapraklarda lekeler (çay hastalıkları) oluşabilmektedir (Şekil 2.2). Bu yüzden yaprakların ve 

toprağın analiz edilmesi ile üreticiye hastalıklı olan bölge hakkında bilgi aktarılarak bu sorunun 

Şekil 2.2 

Şekil 2.1 
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çözülmesi mümkündür. Ülkemizde çay hasadında makine yerine 

insan gücünün kullanılmasının nedeni Karadeniz Bölgesinin sahip 

olduğu eğimli arazi yapısıdır. Şekil 2.3’de görülen ve yurtdışında 

kullanılan makineler ise düz araziye göre tasarlanmış olup 

ülkemizdeki eğimli arazi yapısına uygun değildir. Bundan dolayı 

ülkemizdeki eğimli arazi yapısında dengede kalabilecek otonom 

bir araç tasarlanarak bu sorun giderilebilir. 

3. Çözüm 

Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne 

uygun bir İKA (İnsansız Kara Aracı) tasarımı 

üzerinde çalışılmaktadır.  Aracımızın 

üzerinde bulunan eğim sensörü aracılığıyla 

hasat yapılacak arazinin eğimi hakkında bilgi 

edinilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 

gelen veriler geliştirme kartı içerisine yazılan 

kodlar aracılığıyla işlenecek ve aracın 

tekerleklerinin her birinin yere göre mesafesi 

otonom olarak ayarlanacaktır. Aynı zamanda bu ayarlama aracımızın üzerinde bulunan mesafe 

sensörü aracılığıyla arazi koşullarında önümüze çıkan taş, çukur vb. engellerin aşılmasına da 

olanak sağlayacaktır (Şekil 3.1). Bunun yanı sıra kullanıcı, hasat zamanlarını aracımızda 

manuel olarak belirleyebilecektir. Belirlenen bu zaman dilimlerinde aracımızın ana şasesinin 

üzerinde bulunan testere bıçakları vasıtasıyla kesilen yapraklar toplama borusu aracılığıyla 

aracın arka tarafında bulunan depoya aktarılarak çay bitkisinin hasadı yapılacaktır. Yapılan bu 

düzenli hasatların sonucunda çay bitkisindeki uzama miktarı yaklaşık olarak aynı seviyede 

kalacaktır. Bu sebeple insan gücünden dolayı oluşan hasattaki zaman kaybı ve hatalı kesimler 

önlenmiş olacaktır. 

Aracımızın bir diğer özelliği olan 

toprağı analiz edebilme kabiliyeti 

ile toprağın nem oranı tespit 

edilebilecek ve üreticiye bilgi 

verilebilecektir. Bu işlem araç 

üzerinde bulunan sensörlerden 

gelen verilerin geliştirme kartı 

tarafından işlenerek üreticiye aktarılmasıyla gerçekleşecektir. Bu sayede arazinin çay 

yetiştirmeye uygunluğu hakkında üretici bilgi sahibi olacaktır. Yaprak analizi için ise çay 

hasadı esnasında kesilen çaylardan belli periyotlarda numuneler alınarak fotoğrafları 

çekilecektir. Daha sonra çekilen fotoğraflarin geliştirme kartı üzerinden görüntü işleme 

teknolojisi kullanılarak analizleri yapılacaktır. Bu analizler neticesinde zarar gören yapraklar 

tespit edilip üreticinin bilgisine sunularak yaşanması muhtemel olan çay kayıplarının önüne 

geçilecektir (Şekil 3.2).  

13cm up

12cm up

12.5cm up

8cm down

7cm down

13cm up

7.5cm down

Filters
X Y Z açıları

Pitch, Yaw, Roll

Reference
α =0 Radian

Motor 2

Motor 3

Motor 4

Motor 5

Motor 6

Motor 1

PID Controller
α (örnek 15)

Taş, Çukur vs.

Denge Sistemi

Jiroskop

İvme Ölçer

Sıcaklık Sensör

Pusula

Barometre

Araç Dengede

Ana bilgisayar

Nem

Sıcaklık

Sensörleri

 Kamera

Çiftcinin Mobil 

uygulaması

Şekil 3.1 

Şekil 3.2 

Şekil 2.3 



 

5 

 

4. Yöntem 

Yapılan piyasa ve literatür araştırmaları sonucunda gerekli olan ön bilgiler elde edilmiştir. Bu 

bilgiler doğrultusunda soruna yönelik olarak ön prototip fikirleri tartışılmış olup önerilen 

projenin 4 iş paketi ile tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte varsayım ve konuların 

sınıflandırılması gibi bilimsel ilkeler ışığında; Iot, Makine Öğrenmesi, Otonom sürüş vb. 

teknolojik uygulamalardan ilham alınmıştır. 

1. Aracın modellenmesi  2. Analiz 3. Optimizasyon 4. Prototip Üretimi 

İŞ PAKETİ 1: ARACIN MODELLENMESİ 

Bu projede uygulayacağımız yöntem Karadeniz Bölgesindeki eğimli sarp arazilere 

uygulanacaktır. Modelleme çalışmaları seçilen arazi koşullarına uygun şekilde başlatılmıştır. 

Mekanik Modelleme: Çözüm üzerine yapılan ön çalışmalar doğrultusunda aracımızın gövde, 

denge ve hareket mekanizmaları CAD/CAM programları sayesinde tasarlanmıştır. Gövde 

üzerine yerleştirilecek cihazlara göre gövdenin tahmini ebatları oluşturulmuştur. Gövde 

üzerine bağlı olan bıçağın, kesim işlemi esnasında çay yüzeyine paralel olacak şekilde dengede 

kalabilmesi için teleskopik ayak tasarımından yararlanılacaktır. Bu ayak sistemi, eğimli arazide 

yukarı-aşağı hareketi sağlayabilen ve özel şekilde tasarlanmış olan iç içe geçmeli bir 

mekanizmadan oluşmaktadır (Şekil 4.1 ve 4.2). Aracın denge sisteminde lineer harekete uygun 

olan trapez vida kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda elektrik motorunun sağladığı 

dönme hareketi trapez vida vasıtası ile lineer hareketli bacaklara aktarılacaktır. Trapez vida 

kullanımına karar verilmesinin nedenleri ise analiz başlığı altında ayrıca belirtilmiştir. 

Tekerlekler için ise motor mili üzerinde sabit bir tekerlekten oluşan model üzerine çalışmalar 

yapılmıştır (Şekil 4.3). Gövde üzerinde sabitlenecek olan bıçak tasarımımızın modeli piyasada 

rahatlıkla bulunabilecek modeller üzerinden ilham alınarak ortaya çıkarılmıştır. 

Yazılımsal Modelleme: Çözümümüz için gerekli olan denge sisteminin kararlılığını, işleyişini 

ve olası durumlara karşın cevap oluşturmasını sağlamaktadır. Yazılımsal modelimiz için denge 

sisteminin nasıl olması gerektiği üzerine birtakım algoritmalar geliştirilmiştir (Şekil 3.1 ve 

Şekil 3.2). 

İŞ PAKETİ 2: ANALİZ 

Analiz başlığı, çözüm odaklı prototip çalışmalarından 

önce araç üzerindeki eksikleri görme aşamasıdır. 

Yapısal Analiz: Modelleme çalışmalarında gerekli olan 

alt sistemlere eksiksiz bir şekilde karar verilmiştir.     

Verilen bu kararlardan sonra ANSYS gibi analiz 

programları kullanılarak aracın sanal ortamda nihai 

tasarımda yük altındaki parçalarının ne kadar kuvvete 

maruz kaldıkları tespit edilecektir (Şekil 4.4). 

Kod çıktılarının analizi: Denge ve hareket sistemi için yazılan kodların MATLAB programı 

aracılığıyla simülasyon ortamında test edilmesi sağlanmıştır. Bu test sırasında oluşan kod 

çıktılarının simülasyon ortamında bulunan araç üzerinde test edilmesi sağlanacaktır. 

İŞ PAKETİ 3: OPTİMİZASYON 

Optimizasyon başlığı analiz sırasında tespit edilen sorunlara en iyi çözümleri aramaktadır. 

Ayrıca nihai prototip ürüne geçilmesi öncesi son basamak olarak belirlenmiştir. 

Şekil 4.4 
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Mekanik Optimizasyon: Yapısal analiz sırasında kritik parçalar üzerinde oluşacak 

kuvvetlerin (kesme, bası, çekme vb. kuvvetler) parçalar üzerindeki gerilme değerlerinin 

azaltılmasına yönelik eklentiler yapılacaktır. Bu eklentiler sayesinde aracın yapısal olarak 

mukavemeti arttırılacaktır. 

Donanım-Yazılım Uyumluluğu: Yazılımın işleyişi sırasında gerekli tepki ve hız limitlerinin 

sağlanması için donanımın bu tip işlemlere uygun olup olmadığının sorgulanma aşamasıdır. 

Aracın denge ve hareketi sırasında aynı anda birçok sensörden yüksek hızda veriler 

alınmaktadır.  Bu verilerin işlenmesi için donanımın bu kapasiteler dahilinde olması 

gerekmektedir. Bundan dolayı yüksek işlemci hızına sahip donanımların kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

İŞ PAKETİ 4: PROTOTİP ÜRETİMİ  

Nihai prototip ve uyguladığımız yöntemin gerçek hayatta test edilmesini içeren son basamaktır. 

(Yaşanan Covid-19 salgını sürecinden dolayı prototip üretimi ve test aşaması faaliyete 

geçememiştir.) 

Gövde Üretimi: Yapılan modellemeler ve analizler sonucunda karar verilen tasarıma göre 

gövde üretimi yapılacaktır. Gövde üretiminin içerisine ana gövde, ayak sistemi, hareket sistemi 

ve bıçak sistemi dahil olmaktadır. Bu sistemlerin üretimi 3 boyutlu yazıcı vasıtasıyla 

gerçekleştirilecektir.  

Montaj: Gövde üretimi aşamasında üretilen parçaların bu kısımda montaj işlemlerine 

başlanacaktır. Montaj işlemi son modellemeye göre yapılarak aracın prototip üretiminin 

sonuna gelinecektir (Şekil 4.5). 

5. Yenilikçi 

Çay bitkisi, insan gücü ile (el ile veya makas yardımıyla) veya mekanik olarak toplanır. 3 tür 

çay toplama makinesi vardır: portatif makineler (bir ve iki kişilik tipler için), kendinden tahrikli 

makineler (binicilik tipi ve yürüyüş tipi) ve demiryolu takip makineleri. Bu makinelerin 

kullanılabilmesi için çay bitkilerinin arasında düzgün bir yol ve düz bir hasat yüzeyi gereklidir. 

Aynı zamanda bu makineler ağırlıklarından dolayı toprağa da zarar verebilmektedir. Bu tip 

makineler devamlı araç üzerinde bulunan bir kullanıcı tarafından yönetilmektedir. 

Aracımız halihazırda kullanılan çay makinelerine nazaran özel denge sistemi ile eğimli arazide 

gidebilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda kötü durum senaryolarında (şiddetli rüzgâr, 

mekanik veya yazılımsal hata) araç KİLİT moduna geçerek kendini korumaya almaktadır. Bu 

özellikleri sayesinde piyasada bulunan makinelere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir yapısının 

olduğunu söyleyebilmekteyiz. Aracın denge sistemine, diğer donanımlardan ayrı bir şekilde 

güç beslemesi yapılmaktadır. Bu sayede ani güç kesintilerinde aracımızın dengesi 

korunmaktadır. Ayrıca aracımızda bulunan analiz ünitesi sayesinde çay bitkisinin hasadı 

sırasında yapraklar analiz edilerek kullanıcı hastalıklı 

olan bölge hakkında bilgilendirilecektir (Şekil 3.2). 

Aracımız için tasarlanan uygulama sayesinde ise 

aracın manuel kontrolü, haftalık/aylık raporlar, çay 

bitkisi üzerinde yapılan analizler ve otonom modda 

iken aracın genel durumu gibi birçok bilgi canlı 

olarak çay bitkisinin üreticisi ile paylaşılabilmektedir 

(Şekil 5). Şekil 5 
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6. Uygulanabirlik 

Dünya çay üretiminde, 2 bin 270 milyon ton ile Çin birinci, 1210 milyon ton ile Hindistan 

ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 260 bin ton ile 

Türkiye beşinci sırada yer almaktadır [3]. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki firmalarca 2019 

yılında 2 bin 853 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 459 bin 461 dolar gelir elde edilmiştir [4]. 

Bu verilerle birlikte ülkemizin çay üretimi ve ihracatındaki başarısının çok iyi bir seviyede 

olduğunu söyleyebiliriz. Projenin ülkemizde hayata geçirilirken oluşabilecek temel risk unsuru 

olarak eğimli arazi yapısını öngörüyoruz. Arazi yapısından dolayı sorun kısmında da 

belirtildiği üzere günümüzdeki makinelerin kullanılamama sebeplerini araç üzerindeki 

çalışmalarımızla ortadan kaldırarak projemizin hayata geçişinin mümkün olabileceğini 

düşünüyoruz. Bu projenin hayata geçişinin, yapılacak olan tasarımsal ve yazılımsal 

çalışmaların bir prototip üzerinde ürüne dönüştürülmesiyle gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. 

Prototip olarak hazırlayacağımız ürünün, zaman ve maliyet planlamamız doğrultusunda araç 

üzerinde yapılan iyileştirmelerle ve minimize edilen hatalar sonucunda üretimi 

gerçekleşecektir. Yapılacak olan iyileştirmeler, pazar beklentisi ve müşteri talepleri 

doğrultusunda oluşacak olup prototipin beklentileri karşılaması hedeflenmektedir. Aracın 

prototipi hazır hale geldiğinde yapılacak testler ve analizler sonucunda projenin 

uygulanabileceği kanıtlanacaktır. Böylelikle aracın yerel pazarda talep görerek sektörde 

kullanılması ve ülkemizde başarı yakalayarak küresel pazara açılmasını hedeflemekteyiz. Bu 

beklentiler içerisinde ürünün ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlanacağını da temenni 

ediyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mart-Nisan Ayları: Elektronik ve 

Mekanik Modelleme 

Prototip modellemesi aşamasında 

elektronik ve mekanik aksanların 

tasarlanması için ayrılan bütçedir. Proje 

bütçemizin %12’lik kısmını 

kapsamaktadır. 

Mayıs-Haziran Ayları: Elektronik ve 

Mekanik Malzemelerin 

Temini/Üretimi 

Üretim aşaması için gerekli olan elektronik ve mekanik malzemelerin temini/üretimi için ayrılan 

bütçedir. Proje bütçemizin %74’lük kısmını kapsamaktadır. 

Temmuz-Ağustos Ayları : Proje Yürütme 

Yaşanabilecek aksaklıklar ve riskler göz önünde bulundurularak projenin yürütülebilmesi için 

ayrılan bütçedir. Proje bütçemizin %14’lük kısmını kapsamaktadır. 

26%

9%

3%
3%

1%

1%

9%
6%

5%

1%

2%

7%

2%

7%

5%

14%

BÜTÇE DAĞILIMI
Malzeme Adet Fiyat

Pixhawk 1 2800 ₺

Geliştirme Kartı 1 1000 ₺

Telemetri 1 300 ₺

Ardunıo MEGA 1 300 ₺

Motor Sürücü 6 100 ₺

Step Motor 2 50 ₺

Elektrik Motoru 6 1000 ₺

Redüktörlü Motor 6 600 ₺

Sensörler 7 550 ₺

Batarya 3 150 ₺

Kamera 1 200 ₺

Tekerlek 6 800 ₺

Kompresör 1 200 ₺

Üretim 750 ₺

Elekrik Sistemi 500 ₺

Risk Bütçesi 1500  ₺

TOPLAM 9625 ₺
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Proje Zaman Planlaması:  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Projemizde, Karadeniz Bölgesindeki ÇAYKUR’a ait 47 ve özel sektöre ait 228 çay fabrikası 

olmak üzere, 204 bin üreticinin de problemlerini göz önünde bulundurduk [5]. Sorunlar 

kısmında da belirtildiği üzere bu problemlere çözüm bulmuş haliyle arazide çalışabilen otonom 

bir makinenin piyasada olmadığı bilinmektedir. Belirtilen bu sorunlara çözüm olması için 

ARKIŞ adlı aracımız ile arazide eğimin olup olmamasına bakmaksızın çay tarımı ile uğraşan 

tüm üreticilere ve ticari markalara ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 9. Riskler 

1. Risklerin Belirlenmesi ve analizi: 

Projemizde ortaya çıkabilecek problemler, proje 

ekibinin her bir üyesi tarafından önceden tahmin 

edilerek bu problemleri azaltmak için gereken 

risk analizi yapılmıştır. Projeyi olumsuz 

etkileyebilecek olan bu problemler Olasılık – 

Etki matrisinde belirtilmiştir. Önemli riskler 

tespit edilerek bu riskleri engellemek için 

gereken çözümler aşağıda sunulmuştur. 

2. Risk yönetimi: 

Projemizin planlandığı şekilde yürütülmesini önemli ölçüde  engelleyebilecek olan problemler 

B planları ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

İŞ PAKETİ 

NO 

EN ÖNEMLİ 

RİSK(LER) 
B PLANI 

2, 3, 4 Zamanında bitirememe 
Zaman planlamasının tekrardan gözden 

geçirilmesi ve ekibe tecrübeli üye alınması 

1 Tasarım hatası 
Tasarım analizlerinin yapılması ve tasarım 

için tecrübeli ekip üyelerinin bulunması 

1 Yazılım hatası 
Yazılım için farklı programların 

kullanılması 

4 Üretim hatası 

Parçaların 3 boyutlu yazıcıda üretiminin 

yapılamaması veya yanlış üretilmesi 

durumunda parçaların başka bir yazıcıda 

üretilmesi veya satın alınması 

  Etki 

O
la

sı
lı

k
 

Olasılık 
(İhtimal) 

(1)              
Hafif            

(2)                
Orta     

(3)              
Ciddi     

Küçük    
(1)    

Malzeme 
teslimatının 
gecikmesi    

(1)  

Üretilen 
aracın talep 
görmemesi  

(2) 

Üretim       
Hatası        

(3) 

Orta       
(2)    

Tecrübesiz 
Ekip 

üyeleri (2) 

Aracın 
düzgün 

çalışmaması 
(4) 

Tasarım 
Hatası        

(6) 

Yüksek    
(3)    

Maliyet     
Artışı          

(3) 

Yazılım     
Hatası         

(6) 

Zamanında 
Bitirememe 

(9) 

• Tasarımın  geliştirilmesi

• Yazılım için evden çalışmalara 

devam edilmesi

• Tasarımın son halinin belirlenmesi

• Proje detay raporunun hazırlanması

• Üretime devam edilmesi

• Yazılımın simülasyonlar ile 

test edilmesi

• Prototip parçalarının analiz 

edilmesi

• Tasarıma başlanması

• Malzemelerin belirlenmesi

• Malzeme fiyatlarının araştırılması 

• Yazılıma başlanması

• Yazılımın geliştirilmesi

• Prototip parçalarının temin 

edilmesi

• Prototip üretimine başlanması

• Prototipin son haline 

getirilmesi

• Prototip testlerinin ve 

kalibrasyonlarının yapılması

• Yarışma kategorisinin belirlenmesi

• Sorunların belirlenmesi ve  çözümlerinin 

araştırılması

• Tasarımın belirlenmesi

• Ön değerlendirme raporunun 

hazırlanması

MART NİSAN HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOSMAYIS



 

9 

 

3. Proje Hayata Geçerken Ortaya Çıkabilecek Problemler: 

 1) Üretim aşamasında çıkabilecek  problemler (3 boyutlu yazıcıda parçaları 

 üretirken  çıkabilecek sorunlar) 

 2) Kritik parçaların temini sırasında  çıkabilecek problemler (motorlar,  geliştirme 

 kartları, sensörler, gövde  parçaları vb.) 

 3) Bütçe yetersizliği 

4. Problemler İçin Çözümler: 

 1) Şase 3 boyutlu yazıcıda üretilecektir. 3 boyutlu yazıcının bozulması veya parçaların 

 yazıcıdan düzgün çıkmaması üretimi sekteye uğratabilir. Bu yüzden parçaları 

 takımımızın  yazıcısında üretemezsek özel şirketlerden satın alma yoluna gidilebilir. 

 2) Motorlar, geliştirme kartları, sensörler, gövde gibi kritik parçaların temini proje için 

 çok önemlidir. Eğer temin edilemezse prototipte aksaklıklar meydana gelir. Bu yüzden 

 farklı satıcılardan temin edilmesi  gerekmektedir. 

 3) Proje için bütçe yetmemesi durumunda sponsor bulma yoluna gidilebilir veya 

 prototip üretimi yapılmadan simülasyon yapılabilir. 
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