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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde hayvancılığın ekonomiye katkısı büyüktür. Bununla birlikte gelişime ihtiyaç 

duyan bir alandır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ise bu gelişimi teknolojiden bağımsız 

düşünmek imkansızdır. Projemizin amacı hayvancılığın ve ürünlerden elde edilen verimin 

arttırılırken otomasyonun sağlanması yani harcanan insan gücünün en aza indirilmesidir. 

Bunu yaparken hayvanların sağlığı ve mutluluğunu ön planda tutarız. Projemizde iki sistem 

oluşturduk: mobil sistem ve ahır sistemi. Mobil sistemde hayvanların üzerinde bulunacak 

parçalarımız küpe ve bileklik, hayvanlarla koordine hareket eden fakat direkt temasa gerek 

duymayan parçalarımız drone ve istasyondur. Bileklik hayvanın kalp atışı, adım sayma, 

vücut ısısı gibi özelliklerini ölçerek depolar ve veri tabanına gönderir. Küpe'de GPS sistemi 

ve veri tabanına erişim özelliği bulunur. Drone sürüden sorumludur. Sürünün durumunu, 

sayısını, güvenliğini üzerindeki kamera ile kontrol eder, elde ettiği verileri depolar ve veri 

tabanına gönderir. İstasyon sürüyü takip etmekle, RF alanının sağlanmasına ve drone'un 

yedek bataryasını taşımakla görevlidir. Drone, şarjı azaldığında istasyonun üzerine iniş 

yapar ve çobanın bataryayı değiştirmesiyle yine istasyon üzerinden havalanarak işine 

devam eder. Bu drone'un nerede olurlarsa olsun düz bir yüzey bulabilmesini ve güvenli 

şekilde iniş-kalkış yapabilmesini sağlar. Ahır sistemi ise hayvanın barındığı yerdir ve doğal 

ortamındaki rahatlık hissi sağlanmaya çalışılır. Ahırın içinde bulunan süt sağım makineleri 

ise normal makinelerden farklı olarak içinde seviye ölçüm sensörü bulundurur, bu sayede 

hangi hayvanın ne kadar üretken olduğu takip edilebilir. Bu hayvanın sağlığı ve 

mutluluğuyla ilgili bize bilgi verir. Bunun dışında ahır da kameralarla sürekli izlenir ve 

mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir. Veri tabanı, mobil uygulama ile tüm bilgileri 

kullanıcıya açık hale getirir. Buradan takip, kontrol hatta yönetim yapılabilir.   

  
 

2. Problem/Sorun: 

 Hayvancılık, insan güç ve vaktinin fazlasıyla harcanması gereken bir alandır. Bunda birden 

fazla canlının sorumluluğunun insanlar üzerinde olmasının etkisi büyüktür. Bir çobanın 

günün erken saatlerinde uyanarak sürüsüyle birlikte yollara düşmesi, gün biterken de geri 

dönmesi gerekmektedir. Bu süreçte onlarca hatta yüzlerce hayvandan sorumlu 

olabilmektedir.  Çobanlar hayvanların tüm ihtiyaçlarını giderebilseler dahi gelişimleri 

hakkındaki bilgilerin kaydedilmesi ve kontrolünün sağlanması oldukça zordur. Bu zorluk 

sürüdeki hayvan sayısı arttıkça artar ve ürünlerden alınan verim azalır. Tarımda insanların 

egemen olmasıyla birlikte ülkemizde ve dünyada yanlış bilgi ve ihmal yüzünden her sene 

yüz binlerce hayvan telef olmaktadır. Projemiz insan gücü ve vaktinin harcanması gibi 

temel problemin yanında şu problemlere de değinir: sürüdeki hayvanların kaybolması, 
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güvenliğinin sağlanması, sağlık durumlarının takibi, duygu durumlarının takibi, ürünlerinin 

takibi, elde edilen verilerin kontrol edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için kaydı. 

Çobanlık mesleğinin diğer meslekler yanında daha az tercih edilmesinin önemli 

nedenlerinden biri de sorumluluk alabilmektir yani hayvanların sürüden kaybolması, 

sürünün güvenliğinin sağlanması ve hayvanların sağlık problemleri ciddi problemlerdir. 

Yaptığımız işten aldığımız verimin ve kalitenin artması ise deneyimlerimize bağlıdır. 

Ürünlerdeki kalite ve verimi arttırmak içinse öncelikle ürettiğimiz ürünleri incelemeli daha 

sonra da bunları kaydetmeliyiz. Bu bize hangi yemin hangi hayvanı mutlu ettiği dolayısıyla 

verimi arttırdığı hangi hayvanın sütünün fazla olmasını neyin sağladığı gibi soruların 

cevaplarına daha hızlı ve sistematik bir düzen içinde ulaşabilmemizi sağlar. 

 

 

3. Çözüm  

 Projemiz iki ana sistemle hayvancılıktaki sorunlara çözüm bulmaktadır: mobil sistem ve 

ahır sistemi. Sistem, ismini ana aracımız olan drone'dan almaktadır, yani Çobanyıldızı. 

Drone dışında mobil alt sistemimizde küpe, bileklik ve istasyonumuz; buralardan elde 

edilen bilgilere ulaşabileceğimiz mobil uygulamamız da bulunmaktadır. Her hayvanda 

küpe ve bileklik bulunması zorunludur. Küpe hayvanın kulağına takılır ve hayvanın kimliği 

görevini görür, veri tabanındaki tüm bilgilere buradaki etiketle erişim sağlanabilir. 

Günümüzde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nabızları kulağından ölçüldüğü için 

küpe'nin içinde nabız sensörü bulunur. Bu sayede hayvanların kalp atışı sürekli kontrol 

edilerek hastalık ve ruhsal durumları hakkında tespit yapılabilir. Küpe'nin içinde GPS 

modülü bulunur, bu sayede sürüdeki her bir hayvanın konum takibi yapılır; sürüden 

ayrılan, kaybolan, kaçırılan hayvanların kullanıcının mobil uygulaması üzerinden 

görülmesi sağlanır. Ayrıca hayvan belirli mesafeden daha uzağa gittiğinde uygulamanın 

bildirim gönderme özelliği de vardır. Yine hayvanın kaybolduğu durumlarda onu bulan bir 

insan küpedeki kodu okutarak sahibine mesaj gönderebilir. Bileklik üzerinde termometre, 

pedometre (adımsayar) ve led bulunur. Sensörler veri tabanıyla sürekli iletişim halindedir. 

Drone, çobanların vaktini ve gücünü en az seviyede harcaması için otonom çalışır. 

Çobanyıldızı'nın otonom modda yapacağı özellikler uygulama ile önceden belirlenebilir ve 

değiştirilebilirdir. Belirli bir uzaklık içinde çiftçinin kontrolünde de çalışabilir. Drone'un 

altında kamera bulunmaktadır. Gece kullanımı için gece görüşü, sürüdeki hayvanların 

sıcaklığını izleyebilmesi için termal kamerası vardır. Hayvanların vücut sıcaklıklarındaki 

ani değişimler kaydedilerek çobana uygulama üzerinden iletilir. Kameradan alınan tüm 

görüntüler yazılımla birleştirilir ve görüntü işleme yöntemiyle kullanılır. Bu yöntemle 

sürüdeki hayvanların sayısı kontrol edilebilir; hırsızlık, kaybolma gibi olaylar izlenebilir. 

Ayrıca sürünün etrafındaki yırtıcı hayvanlar tespit edilip çobana haber verilebilir, drone 

üzerindeki ışıklar ve ses sistemiyle yırtıcı hayvan uzaklaştırılabilir. Aynı şekilde ses 

sistemine istenilen ses kayıtları yüklenerek sürünün kontrolü de sağlanabilir. Kameradan 

alınan tüm görüntüler veri tabanına gönderilir, oradan da mobil uygulama ile izlenebilir. 

Drone'un ana maddesi zorlu hava şartlarına dayanabilmesi ve hafif olması gerektiği için 

karbon fiberdir. Uzun süre havada kalması gerektiği için batarya sistemi ve güneş enerjisini 

birlikte kullanır. Drone'un bir pervanesininn merkezinden çaprazındaki diğer pervanenin 

merkezine uzaklığı 33 cmdir. Drone'un üstü açık ve geniştir, güneş panellerini burada 

kullanarak kendi enerjisinin bir kısmını üretir ve tasarruf sağlar. Yine de bataryasını 

değiştirmeye ihtiyaç duyabileceğini göz önüne alarak İstasyon'umuzda bir yedek batarya ve 

batarya şarj yuvası bulundurmaktayız. Bu sayede drone sürüden uzaklaşmadan işlemine 



5 

 

devam edebilir. Çok büyük sürülerde birden fazla drone, sürüyü bölümlere ayırarak kontrol 

edebilir. İstasyon yerde sürüyle birlikte hareket eden uzaktan kumandalı bir araca benzer. 

Üzerinde yedek drone bataryası ve şarj yuvası bulundurur. Bunların dışında mobil sistemin 

haberleşmesi İstasyon üzerinden sağlanır. Burada İstasyon'da 1 adet RF modem, 1 adet 

bilgisayar, 1 adet anten ve okuyucu modülü bulunur. RF modem, RF alanın oluşmasını 

sağlar. Küpe, etiket, bileklik ve drone'da da yarı pasif RFID etiketleri bulunur. İstasyonla 

etiketler arasındaki iletişim şu yolları izler (RFID Sistemlerinde Kullanılan Yapılar ve 

Örnek Bir RFID Sistem Tasarımı) : İstasyon'daki anten, etiketlere radyo frekansları 

gönderir. Etiketler sinyallerini üretir ve kendi programladıkları yanıtları anten'e gönderir. 

Okuyucuya bağlı ve RF alanına bağlı anten yanıtları algılar. Okuyucu aldığı veriyi çeşitli 

protokollerle arakatman yazılımına gönderir. Arakatman yazılımı, etiketler içerisinde 

bulunan bilgiyi RFID sistem içindeki bilgiye ihtiyaç duyan herhangi bir sisteme aktarır. 

Arakatman yazılımı bir sunucuda (Kesin olmamakla birlikte şu an bunun için İstasyondaki 

bilgisayarı kullanmayı planlıyoruz.) bulunur. Depolayacağımız veri sınırsız olamayacağı 

için sunucu boyutuna göre fiyat değişebilir ve belirli periyotlarla depolanan veriler 

silinebilir. İstasyon, zorlu koşullarda görev yapacağı için 6 tekerleklidir. Çamura düşmesi 

gibi durumlarda patinaj yapmasını önler. İstasyon, hayvanların dağlarda veya arazi 

şartlarında otlayacağı yerler düşünülerek sensör ve veri tabanı arasında RFID haberleşme 

alanı oluşturmakla görevlidir. Yani GSM ve Wi-fi gibi sistemlere ihtiyaç duymamaktadır. 

Mobil sistemin çalışma mantığı M2M yani makinelerarası iletişime dayalıdır. Örneğin 

çiftleşme zamanı yaklaşan bir hayvan kızgınlaşmaya başlar ve bununla birlikte geceleri 

uyumamaya, fazla hareket etmeye ve dolayısıyla sık nefes alır ve vücut sıcaklığı artmaya 

başlar. Bu sırada pedometre adımlarını yani hareketini, nabız sensörü kalp atışlarını, 

termometre ise vücut sıcaklığını ölçerek veri tabanına iletir. Çoban uygulama üzerinden 

bunu kontrol edebilir. Aynı şekilde uygulama üzerinde hayvanın bilgileri kısmında gebe 

olduğunu belirtirse hayvanın bacağındaki bileklikte düşük şiddette ışık yanar, ayırt etmek 

kolaylaşır. Hayvanın cinsine göre doğuma kalan süre de bir sayaç üzerinden takip 

edilebilir. Mobil uygulamadaki sağlık bilgileri veterinerlerle paylaşıma açılabilir. Mobil 

sistem Ahır sisteminden bağımsız çalışabilir. Ahır sistemimiz modern hayvancılık 

yöntemlerine geçiş için oluşturduğumuz bir sistemdir ve görüntü işleme teknolojisine 

dayanır. Sabah ve akşam tüm hayvanlar kamerayla ölçülerek durumları hakkındaki bilgi 

veritabanına girilir. Burada da RFID tabanlı M2M teknolojilerinden yararlanılır. Görüntü 

işleme ile hayvanın kilosu, boyu gibi özellikleriyle gelişimi takip edilir, vücudunda yara ve 

hastalık izleri aranır. Bu şekilde bir taraftan da tüm dünyada fiziksel semptomları görülen 

hastalıklar hakkında sistematik ilerleme sağlanabilir. Bunların dışında hayvanların süt 

verme bilgisi için süt sağım makinelerinde seviye ölçüm sensörü bulunur ve hayvanın ne 

kadar süt verdiği veritabanına gönderilir.  
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4. Yöntem 

Çözüm için kullandığımız pek çok sensör vardır. Onun dışında RFID sistem teknolojileri 

tabanlı M2M teknolojisi kullanılır. Sensörlerden aldığımız veriler RFID sayesinde 

veritabanına aktarılır ve mobil uygulamada görüntülememizi sağlar. Hem mobil sistem 

hem ahır sisteminde görüntü işleme kullanılır. 

Sistemlerin çalışması sonucunda bir hayvanın ne kadar süt verdiğini takip edebir, onun süt 

vermesini sağlayan ürünler tespit edilir ve aynı cinsteki diğer hayvanlarda da uygulamaya 

geçirilerek daha fazla hayvandan daha fazla süt eldesi sağlanır.  

  
 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemiz iki sistemiyle hayvancılık sektörüne otonom çözümler getirmesiyle öne çıkar. 

Mobil sistemimizin herhangi bir örneği piyasada bulunmamaktadır. Mobil sistemimiz 

hayvanların otlatılacağı yerlerin dağlar, ovalar, yaylalar, insan yerleşiminden uzak yerler 

yani Wi-fi veya GSM gibi bağlantıların olmadığı yerler olabileceğini göz önüne alarak 

tasarlanmış ve kendi RFID alanını oluşturan, kendi bağlantısını sağlayan bir sistemdir. 

Buna benzer sistemler bu amaçla öncesinde kullanılmamıştır. Drone'lar günümüzde pek 
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çok alanda kullanılmaktadır fakat "çobanlık" yapan bir drone bulunmamaktadır. Projemizi 

başlatan fikir olan Çobanyıldızı yani drone'umuz, normal drone'lardan farklı olarak görüntü 

işleme programı sayesinde algıladığı yırtıcı hayvanın  sürüye yaklaşması durumunda 

çobanı uyarır, eğer çobana ulaşamazsa üzerinde bulunan ses sistemi ve ışıkları sayesinde 

yırtıcı hayvanı uzaklaştırır. Drone istasyonla iletişimini RFID sistem üzerinden yapar. Aynı 

zamanda günümüzde drone'ların şarj süresi de problemdir. Bizim drone'umuz şarjı 

azaldığında istasyonda taşınan diğer bataryayı kullanmak için iniş yapar ve çoban 

tarafından batarya değişimi yapılarak kısa süre içinde çalışmaya devam eder. RFID sistem 

kullanmamız bize sensörlerden gelen verileri depolayabilmemizi sağlar. Hayvancılıkta her 

hayvan özelinde bilgilerin depolandığı bu denli büyük bir sistem örneği çok fazla yoktur. 

Olsa da bizim sistemimiz gibi özgürce yaşamayı desteklemeyen, fabrika içinde hayvanların 

daha fazla süt vermesi için bilinçsizce hatta canice yapılan sistemlerdir. Burada devreye 

giren diğer sistemimiz ahır sistemidir. Ahır içinde hayvanların barınma ihtiyacını 

karşılarken bir yandan da doğal ortamlarındaki rahatlığı yaşayabilmeleri için normal beton 

ve demirlerden yapılan gri ahırlar yerine zeminin toprakla doldurulduğu, tavanın camla 

kaplı olduğu ve duvarların boyandığı "yeşil ahır" konseptinde hazırlanmıştır. Ahır sistemi 

içinde kullandığımız yeni sistemlerden biri de süt sağım makinesidir. Süt sağım makineleri 

var olan sistemlerdir fakat burada özgünlüğüyle öne çıkan yönümüz her bir ineğin 

sağıldıktan sonra verdiği süt miktarının, süt tankının içindeki üzerinde RFID etiket bulunan 

seviye ölçüm sensörüyle ölçülerek Arakatman yazılımına gönderilmesi yani verinin 

depolanmasıdır. Ayrıca hayvanın depolanan tüm bilgileri bir veterinerle paylaşıma açılarak 

sensörlerden gelen değerlerin direkt değerlendirilmesini sağlar. Bu günümüzde akıllı 

saatlerde kullanılan EKG sistemlerinin yenilikçi yöntemlerle kullanımıdır. 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hayata geçmeden önce pek çok prototibi yapılacak ve testten geçecektir. İlk 6 ay 

içinde prototipler son haline gelecek ve bu sırada sistemlerde gerekli iyileştirmeler 

yapılacaktır. Donanımsal testlerden de başarıyla geçen proje, sonunda pilot bölgelerde 

uygulanmaya başlar. Pilot bölgelerde sosyal açıdan veterinerlerle çobanların birlikte 

çalışması gözlemlenir ve bunun için gerekli şartlar belirlenir. Bu sırada yapay zeka 

iyileştirmeleri devam eder ve görüntü işleme havuzu genişletilmiş olur. Bütün bu testler ve 

iyileştirmelerin 1.5 sene süreceği planlanmaktadır ve bu sürecin sonunda proje en doğru 

şekilde çalışacaktır. Bunun sonucunda seri üretime başlanabilir. Hayata geçirilirken, 
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denemeler sırasında maliyet artabilir ve bu projenin eksisidir. Projemiz birkaç sistemin 

birlikte çalışmasından oluştuğu için yapılan harcama, tek bir sisteme yapılan harcamadan 

çok  daha fazla olacaktır. Bu yüzden projenin hayat geçirilmesi uzun süreye bölünerek 

aşamalandırılmıştır. Tüm sistemlerle eşzamanlı uğraşmak için maddi anlamda iyi bir 

kaynak ve alanında çalışanlar gereklidir. Ayrıca projemizde kullandığımız sistemlerin 

bazıları şu anda var olan sistemleri geliştirmeye dayalı bazılarının da örnekleri olduğu için 

(örnek olarak var olan süt sağım makinesine sensör eklememiz, RFID sistemlerin birbiriyle 

iletişim kurmasıyla ilgili çalışmalar da dünyada farklı alanlarda devam etmektedir.) 

projenin hayata geçirilmesinde bir engel yoktur 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Zaman Planlaması 

*renklerin açıktan koyuya doğru gitmesi işin başlangıcından sonuna yaklaştığını ifade eder 

 

Projenin maliyeti  50 hayvanlık bir ahır içinde olacak 25 süt sağım makinesi, mobil için 1 istasyon 

ve drone kiti yaklaşık 74.000 tldir. Aşağıdaki mlazeme tablosu bir sürü için değil, 1 sistem 

oluşturmak için gerekli malzemeleri göstermektedir. Bununla birlikte haracamanın çoğu projenin 

test ve prototibinin yapıldığı zaman en iyi parçaları seçerken kullanılacaktır. 

 

Malzeme tablosu 

Ürün adedi Ürün Adı  Ürün Fiyatı 

1 Drone Genel Parçaları 5000 

1 Güneş Paneli 400 

2 (biri yedek) Drone Bataryası 2000 

1 Termal Kamera 6000 

1 Gece Görüş Kamerası 300 

1 Süt Sağım Makinesi 1500 

1 LFV200 (Süt sağım sensörü) 1400 

1 RFID Sistem  5000 

Toplam  21.600 

İş Paketi 

 Adı/Tanımı 

AYLAR 
3 6 9 12 15 18 

Projenin prototip tasarımının 

ve denemelerinin yapılması  
      

Donanımsal Testlerin 

yapılması 
      

İlk ürünün yapılması ve pilot 

bölgelerde kullanıma geçmesi 
      

Pilot bölgeler ve Yazılımsal 

testlerle görüntü işlemenin 

eğitimi 

      

Projenin seri üretime hazır hale 

gelmesi 
      

 

Seri Üretimin Başlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje hayvancılıkla uğraşan herkese hitap etmektedir. Mobil sistemimiz daha çok dağlarda, 

ovalarda, yaylalarda, insan yerleşiminden uzak yerlerde hayvanlarını otlatan insanlar için 

kolaylık sağlarken ahır sistemimiz ahırı olan herkese hitap etmektedir. Ahır sisteminde 

önceliğimiz hayvanların mutlu ve sağlıklı olmasıdır. Dolayısıyla daha mutlu ve sağlıklı 

hayvanlar daha verimli olur, daha verimli olan hayvanlardan daha fazla ürün elde edilir. 

Bunu, kullandığımız RFID sistemler ile sağlarız. Hayvanlara ait verileri depolar ve çobana 

hatta veterinere ulaştırırız, bu da uygun önlemin zamanında alınmasını sağlar. 

 

 

9. Riskler 

Projemizde bulunan mobil sistem geleceğin teknolojilerini kullanmaktadır. Bu yüzden özellikle ilk 

zamanlarda insanların alışması zor olacaktır. Bunun için projeyi aşamalardan oluşturmayı 

planlıyoruz. İki kısma bölmeyi; ilkinde kullanıcıların basit ve temel komutları öğrenmelerini 

sağlayan eğitim sürümü, ikincisinde tüm özellikleri serbest kullanabildikleri tam sürüm aktif 

olacaktır. Ahır sisteminin riski ise ineklerin doğal ortamdan uzak, mutsuz ve dolayısıyla verimsiz 

olmasıdır. Ahır sistemi ineklerin "süt hayatı" yaşamasını önlemek, daha verimli ve sağlıklı 

olmalarını sağlamak adına mandıra veya fabrika ortamlarından uzak doğal ortama yakın tutulmaya 

çalışılmıştır. Ahır içinde bu, tavanda gökyüzünün görünmesi için cam bulunması, duvarlara sakin 

renklerle ağaçlar ve dağlar çizilmesi, duvarlara olabildiğince fazla cam eklenmesi, zeminin beton 

olması yerine yumuşak ve esnek olması, içinin toprakla doldurulması planlanmıştır. Bunun dışında 

hayvanların mutlu olması için mobil sistemimizle birlikte ahır dışına çıkması, gezinmesi de etkili 

bir çözümdür. 

 

Olasılık ve etki matrisi 

 

 

 

 

 

 

Olasılık 
Şiddet 

Hafif Orta Ciddi 

 

KÜÇÜK 

 

Dış katman 

donanım hasarı 

Drone'un havada 

kontrolünü 

kaybetmesi 

İç katman donanım 

hasarı 

 

ORTA 

 

Hayvanların takılan 

bilekliği istememesi 

Ekonomik 

Yetersizlik 

Yazılımsal 

problemler sonucu 

verilerin karışması 

 

YÜKSEK 

 

Kullanıcı kaynaklı 

hatalar 

Otonom sistemlere 

aşırı güvenilmesi 

sonucu oluşan 

ihmalkarlıklar 

Araçların 

temizliğine dikkat 

edilmemesi sonucu 

oluşabilecek 

hastalıklar 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ayşe Zümra Barmak 

Adı Soyadı Çalışma Alanı Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Projedeki Görevi 

Ayşe Zümra Barmak Takım Lideri 
İbrahim Süheyla İzmirli 

Fen Lisesi, 11. Sınıf 

2019 Teknofest takım 

liderliği 

Raporla, takımla ve 

üyelerle ilgilenmek 

Ali Kerem Güner Tasarımcı 
İbrahim Süheyla İzmirli 

Fen Lisesi, 11. Sınıf 

2019 Teknofest takım 

tasarımcılığı 

Raporla ilgilenmek ve 

çizim yapmak 

Beytullah Karakuş Proje Yöneticisi 
İbrahim Süheyla İzmirli 

Fen Lisesi, 11. Sınıf 

Günlük yaşamda 

hayvancılıkla uğraşıyor 

olması 

Projenin fikir kısmıyla 

ilgilenmek 

Doğukan Gül Koordinatör 
İbrahim Süheyla İzmirli 

Fen Lisesi, 11. Sınıf 

Kitle önünde 

konuşmalar yapıyor 

olması 

Takımla ve projenin 

sunumuyla ilgilenmek 

Muhammed Erdem 

Aydın 
Tekniker 

İbrahim Süheyla İzmirli 

Fen Lisesi, 11. Sınıf 

Robotik ve drone 

yarışmalarına katılıyor 

olması 

Projenin hayata 

geçirilmesini sağlamak 

 

 

11. Kaynaklar  

http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=29946&tipi=17&sube=0 

https://www.sick.com/tr/tr/akskan-sensoerleri/seviye-sensoerleri/c/g98155 

https://www.sick.com/tr/tr/akskan-sensoerleri/seviye-sensoerleri/lfv200/c/g105174 

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_dj%C4%B1-mavic-2-pro-drone-

1187392.html?gclsrc=aw.ds&rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=Cj0KCQjwoPL

2BRDxARIsAEMm9y-fmHLrtwy1i-mUbd6Jm-

KAYi_rcTXNB3R9ZXyDl4Mql1RMhUUabCMaAiv9EALw_wcB 

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/12/sut-urunleri-sektoru-ineklerin-hayatini-nasil-dogal-

olmayan-sekilde-degistirdi/ 

 https://www.analogictips.com/rfid-tag-and-reader-antennas/ 

 

 
 


