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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyaca ünlü ve coğrafi etikete sahip olan Taşköprü Sarımsağı, Kastamonu’nun Taşköprü 

ilçesine ait endemik bir bitkidir. Taşköprü sarımsağının en ayrıştırıcı özelliği dünyada selenyum 

oranı en yüksek sarımsak olmasıdır. Bu yüzden sarımsak tanındıkça talep artmaktadır. Ekim 

alanı belirli bir bölgeye ait olan Taşköprü sarımsağı için metrekare başına verimi en yüksek 

seviyeye çekmek büyük önem kazanmaktadır.  

Sarımsak ekimi için iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar el ile ekim ve makineler ile ekimdir. 

El ile yapılan ekimde sarımsak dişini dikim yönü, aralığı çiftçiler tarafından el ve göz ile kontrol 

edilerek dikildiği için en yüksek verime ulaşılmaktadır. Ekim makineleri ile yapılan ekimlerde, 

bir yuvaya birden fazla sarımsak dişi koyma veya hiç koymama gibi hatalardan dolayı verim 

düşmektedir.  

Yapılan araştırmada aynı metrekareye sahip iki farklı üreticinin el ve ekim makinesi ile yapılan 

ekimleri karşılaştırılmıştır. Ekim sonucunda, 2019 yılı rekolteleri arasında %10’luk bir fark 

bulunmaktadır. Bu fark az gibi gözükse de tüm bölge için kıyaslandığında, el ile yapılan ekim 

ile bölgenin üretim hacmi %10 artacaktır. 

Yapılan çalışma ile sarımsak dişlerinin makine ile dikerken alt yani kök salacak kısmını alta 

gelecek şekilde düzenleyen bir düzenek tasarlanmıştır. Bu sayede hem makine ile dikimdeki 

gibi hızlılık hem de el ile dikimdeki gibi verimlilik sağlanacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Makineler ile hızlı dikim yapılmasına rağmen ekilen sarımsakların hem dikim aralıkları fazla 

hem de üretilen sarımsak verimleri az olmaktadır. Traktör arkasına takılan ekim makinesi içinde 

sarımsak dişleri bulunmaktadır. Bir zincir mekanizması, dişleri rastgele almaktadır. Bazen 

zincir mekanizması içindeki kaşıklara birden fazla gelebilir veya hiç gelmeyebilir. Bu yüzden 

sarımsak ekim yuvalarında birden fazla diş olduğu veya hiç olmadığı durumlar olabilir. Birden 

fazla olduğu durumlarda sarımsakların gelişimi az olmaktadır. 

 Makine ile sarımsak dikimde, sarımsak dişleri rastgele yönlerde toprağa atılmaktadır ve üzeri 

toprak ile kapatılmaktadır. Bu da sarımsağın köklenmesine engel olmaktadır. Örneğin kök 

kısmı üste gelen sarımsakların çimlenme oranı azalmaktadır 
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Şekil 1. Ekim Makinesi Şekil 2. Ekim Makinesi İçi 

El ile yapılan dikimde, sarımsakların ekimi için hazırlanmış karıklara (ekim yolu) sarımsaklar 

uç kısımları üste gelecek şekilde el ile dizilerek dikim yapılır.  

  

Şekil 3. Karıkların Açılması Şekil 4.Karıklara Sarımsakların Ekilmesi 

  El ile dikimlerde verim fazla olmakta fakat yavaş dikim yapılmaktadır. Verimin fazla 

olmasının sebebi, el ile dikilen sarımsak dişinin kök kısmının alta gelecek şekilde 

ayarlanmasıdır. Kök kısmı altta olduğunda sarımsakların köklenip, topraktan çıkma oranı 

artmaktadır. Yapılan çalışmada bu veriler ışığında, sarımsakları makine ile dikerken alt yani 

kök salacak kısmını alta gelecek şekilde düzenleyen bir düzenek tasarlanmıştır. Bu sayede 

hem makine ile dikimdeki gibi hızlı hem de el ile dikimdeki gibi verimlilik sağlanacaktır. 

 

Şekil 5. Elle Doğru Bir Şekilde Ekilen Sarımsak Dişi 
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3. Çözüm  

Sarımsak dişlerinin ekilmesi şu şekilde yapılacaktır. Tasarlanması düşünülen robot arazide 

gidebilen tekerlere sahip olan Rover cinsinden bir araç olacaktır.  

Araç önünde bulunan bir karık açma demiri ile daha öncesinde işlenmiş olan toprakta karıklar 

açılacaktır. Araç üzerinde sarımsak dişlerinin olacağı bir depo bulunacaktır. Depo içinde 

bulunan bir tüp, sarımsak dişlerini toprağa taşıyacaktır. Dişleri tüpe doğru hareket ettirmek 

için araç hareket halinde iken bir titreşim motoru kullanılacaktır. Tüpe doğru hareket eden 

dişler, tüp içinde sıralanacaktır. Bir servo motora bağlı olan kapak, sarımsak dişlerini sırası ile 

çevirme haznesine alacaktır. Eğer diş ters ise çevirme düzeneği dişi çevirecek ve düzenek 

ucundaki piston toprağa doğru uzanacak ve ekim işlemini yapacaktır. Aracın arkasında 

bulunan bir düzenek de karıkların kenarlarındaki toprağı sarımsağın üzerine doğru 

kapatacaktır. 

Çevirme işlemi için Raspberry pi 3 ve kamera kullanılacaktır. Düz ve ters etiketlere sahip olan 

sarımsak dişi fotoğrafları ile bir veri seti oluşturulacaktır. Bu veri seti ile makine öğrenmesi 

yapılarak python ile bir model oluşturulacaktır.  

Raspberry Pi 3’e yüklenen bu Python kodu ve model dosyası ile tünel içine gelen sarımsak 

dişinin anlık fotoğrafı alınacak ve tahminde bulunarak ters ise çevirme, düz ise hiçbir şey 

yapmama işlemi yapılacaktır.  

Aracın hareketi işleminin kontrolü ve aracın konumu GPS sistemi ile yapılacaktır. Ekim 

öncesinde aracın gitmesi istenen konum harita üzerinde işaretlenecektir. Motorlarda bulunan 

redüktörler sayesinde aracın ne kadar mesafe gittiği kontrol edilebilir. Bu sayede harita 

üzerinde işaretlenen kısımlarda aracın otonom bir şekilde hareket edebilmesi sağlanacaktır.  

4. Yöntem 

Aracın hareket etmesi için kontrol kartı olarak Arduino kullanılacaktır. Araç üzerinde 

bulunacak bir GPS modülü ile aracın anlık konumu alınabilecektir. Motorlarda bulunan 

redüktörler sayesinde aracın gittiği mesafe kontrol edilebilecek ve harita üzerindeki 

işaretlemelere uygun olarak hareket etmesi sağlanacaktır.   

Otonom sistemin tasarlanması için cep telefonuna App inventor ile yazılmış olan bir uygulama 

kullanılacaktır. Bu uygulama, Google maps kullanılarak açılan haritadaki işaretlemelerdeki 
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noktaların GPS konumlarını alacaktır. Bu konumlar xbee modülü kullanılarak araç üzerindeki 

Arduino kartına takılı olan xbee modülüne gönderilecektir.  

Aracın hareket işlemi bu GPS koordinatlarına göre yapılacaktır. Araç üzerindeki Arduino’ya 

takılı olan GPS sensörü ile gelen koordinatlar karşılaştırılacak ve aracın seçili olan 

koordinatlarda gitmesi sağlanacaktır.  

Araç gövdesi mars Rover araçlarına benzer şekilde yapılacaktır. Gövde malzemesi olarak 

dayanıklı ve esnek olması bakımından PVC borular kullanılacaktır. Borular ile yapılan şase 

gövdesine 3d yazıcıdan çıkartılan parçalar ile teker montaj yerleri, kontrol kartlarının kutuları, 

servo motorların takılma yerleri yapılacaktır.  

Sarımsak yönünün tespiti için daha önceden yapmış olduğumuz bir model revize edilecektir. 

Bu model, sarımsak dişleri için oluşturulmuş bir veri seti ile eğitilecektir. Yeni oluşturulan 

model Raspberry Pi 3 ve kamera kullanılarak oluşturulan sistemde kullanılacaktır. 

Sarımsak dişlerini çevirmek için kullanılan servo motorların kontrolünde ve pistonu aşağıya 

hareket ettirme işlemlerinde raspberyy pi 3 kullanılacaktır. 

Karık açma ve kapatma işlemleri için 3d yazıcıdan yapılmış modeller kullanılacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sarımsak ekimi için verilen GPS koordinatlarına göre otonom çalışan bir araç yoktur. Ayrıca 

ekim kullanılacak olan makine öğrenmesi modeli tarafımızdan kodlanacaktır ve otonom 

çalışma sisteminde olduğu gibi bu şekilde olan bir ekim aracı bulunmamaktadır.  

Makine öğrenmesi için derslerimizde kullandığımız bir sınıflandırma modeli revize 

edilecektir. Bu sınıflandırma modeli işaret dili alfabesindeki el hareketlerini %96 doğrulukta 

tanımaktadır. Bu modelde 29 sınıf etiketi bulunmaktadır. Sarımsak dataseti için 2 sınıf etiketi 

bulunacağından görece daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünmekteyiz. 

Ayrıca App inventor ile hazırlayacağımız harita üzerinde GPS konumlarını işaretleme 

uygulaması da özgün bir proje olacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

Taşköprü bölgesinde yaptığımız çalışmalar, bu şekilde çalışan bir cihazın verimi arttıracağını 

öngörmektedir. Yapılan aracın, gerekli testlerden geçirilip, gerçek çalışma ortamında denenip, 

nihai ürün haline getirilebileceğini düşünmekteyiz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje için araç gövdesi ve elektronik donanımlar olmak üzere iki gider kategorisi vardır. Araç 

gövdesi için yazılan tutar tüm gövdenin hazırlanması için alınacak malzemelerin tahmini 

tutarıdır. Araç gövdesi içinde tekerlekler ve motorların tutarı yoktur. 

Kullanılacak Malzeme Adet Birim Fiyatı Maliyet 

Rover Araç Gövdesi 1 2500 2500 

Arduino Mega 1 100 100 

GPS Modülü 1 100 100 

Xbee 2.4 GHz Modülü 2 150 300 

Servo Motor 3 40 120 

Piston 1 150 150 

3D Yazıcıdan Basılacak Parçalar 1 300 300 

Kablo ve diğer yardımcı malzemeler 1 150 150 

Raspberry Pi3 1 350 350 

Raspberry Pi3 Kamera Modülü 1 150 150 

Redüktörlü Motor 6 200 1200 

Arazi Tekerlekleri 6 100 600 

 

İş Tanımı Zaman 

Literatür Taraması ve Araştırma Yapılması Mart - Nisan 

Sistem Modellenmesi Mayıs – Haziran 

Araç Gövdesinin Hazırlanması Temmuz – Ağustos 

Elektronik Sistemlerin Temini 1 Ağustos – 5 Ağustos 

Prototip Hazırlanması 5 Ağustos – 30 Ağustos 

Eniyileştirme Çalışmaları Eylül 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje öncelikli olarak Taşköprü İlçesindeki sarımsak ekimi yapan çiftçiler için düşünülmüştür. 

Ama sonrasında farklı ekim işlemleri içinde özelleştirilip kullanılabilir. 

9. Riskler 

Projenin gerçekleştirilmesini olumsuz yönde etkileyecek en önemli risk faktörü, el ile ekim 

işlemini yapan kişilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamasıdır. Fakat bu kişilerin istihdamını 

farklı yerlere kaydırarak, iş bulma sıkıntısının üstesinde gelinebilir. Örneğin, ekim sırasında 

cihazın kontrolünü yapmak, ekim sonrası için kontrolü yapmak gibi görece basit işlemler 

yapabilir. Sarımsakların söküm, bağ haline getirilmesi gibi işlemler için bu kişiler istihdam 

edilebilir. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Gülşen DURMUŞ TORUN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

ROKHSAR  HUSSAIN 

ZADA 

Araç Tasarımı Sepetçioğlu MTAL Projenin tüm aşamaların 

yer almış proje ile ilgili 

yaşanacak tüm teknik 

aksaklıklara müdahale 

edebilir  

SİBEL DALBAZ Araç Tasarımı Taşmektep MTAL Projenin tüm aşamaların 

yer almış proje ile ilgili 

yaşanacak tüm teknik 

aksaklıklara müdahale 

edebilir  

TABAREK METHAQ 

ABDULAZEEZ  AL-

FALAHI 

App Inventor 

Uygulaması 

Geliştirme 

Raspberry PI3 

Uygulaması 

Geliştirme 

Taşmektep MTAL Projenin tüm aşamaların 

yer almış proje ile ilgili 

yaşanacak tüm teknik 

aksaklıklara müdahale 

edebilir  
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

MARYAM HATEM ALI  

ALSULTANI 

Makine Öğrenmesi 

Modeli Oluşturma 

Taşmektep MTAL Projenin tüm aşamaların 

yer almış proje ile ilgili 

yaşanacak tüm teknik 

aksaklıklara müdahale 

edebilir  

NURCAN BALCI Arduino 

Uygulaması 

Geliştirme 

Dökümantasyon  

Sunum 

Taşmektep MTAL Projenin tüm aşamaların 

yer almış proje ile ilgili 

yaşanacak tüm teknik 

aksaklıklara müdahale 

edebilir  
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