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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projenin konusu; pamuk hasat zamanı, pamuk toplama makinelerinin arkalarında 

bıraktıkları yere dökülen kalıntı pamukların toplanarak hem çiftçiye hem de milli 

ekonomiye katkıda bulunulmasıdır. Ülkemizde pamuk üretim maliyetlerinin fazla olması, 

pamuk arzının yeterli olmaması nedenlerinden dolayı pamuğun en az fire ile hasat edilmesi 

amaçlanmaktadır. Mevcut durumda kalıntı pamuklar, pamuk makinesinin ardından tarlaya 

giren işçiler tarafından toplanmaktadır. Proje konusu makinede ise doğrusal olarak 

birbirinden bağımsız hareket eden toplama bacaları ile vakum yardımıyla yere düşmüş 

pamukların geri kazanımını amaçlanmaktadır. Böylelikle en az fire ile hasadın tamamlamış 

olması hedeflenmektedir. Pamuk üretiminde rekolteyi arttırıp düşük maliyetli olarak üretim 

yapabilmek adına da projenin pamuk tarımına katkısı olacaktır. 

 

    
 

            1.1 Kamera Sistemi (Görüntü İşleme) 

 

Afara pamuk toplama makinesi; görüntü işleme yöntemi ile toprak zemininde kalan 

pamukların yerlerini belirleyerek ilgili vakum hortumunu zemine yaklaştırır ve hasat 

sonrası yerde kalan pamukların toplanması işlemini gerçekleştirmektedir.  

 

Zemindeki pamukların görüntüsünü alabilmek için bir adet kamera kullanılmaktadır. Bu 

kamera çözünürlük, görüntü kalitesi, maksimum görüş açısı hesaplanarak seçilmiştir. 

Kameranın makine üzerindeki konumlanması hasat alanının genişliğine ve görüş açısına 

göre ayarlanmaktadır. Bir sonraki prototipte biri arkada diğeri önde olmak üzere iki kamera 

kullanılıp, iki kamera arasındaki görüntüler karşılaştırılarak geride bırakılan pamuk 

parçalarının analiz etmesi fonksiyonunun algoritması oluşturulması hedeflenmektedir.  

 

Raspberry Pi üzerinde Tiny YOLO kullanarak pamukların tespit edilmesi denenmiştir. Bu 

algoritma beklenilen hızda çalışmadığı için gerçek zamanlı pamuk tespiti için yeterli 

olmadığı gözlenmiştir. Bundan dolayı, klasik görüntü işleme yöntemleri ile projeye devam 

edilmiştir. Klasik görüntü işleme yöntemlerinden adaptif threshold yöntemi ve renk bazlı 

threshold yöntemi birleştirilerek pamuk tespitinde daha doğru sonuçlar elde edildiği 

görülmüştür.  
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Pamuk tespiti yapıldıktan sonra; pamuğun konumu, kameranın açısı ve aracın hızı referans 

alınarak toplama bacasının ne zaman hareket edeceği ile ilgili hesaplamalar yapılır. Bu 

hesaplamalar doğrultusunda konum bilgisi bir kuyrukta bekletilerek verilen zamanlamada 

toplama bacasının hareket etmesi sağlanır. İlgili aktüatörün harekete geçmesi için motor 

kontrolünden sorumlu mikrodenetleyiciye çift yönlü seri haberleşme protokollerinden biri 

olan TTL protokolü kullanılarak hareket komutu gönderilir. Kablonun uzatılması 

durumunda veri kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla RS-232 dönüştürücü ile 

haberleşmenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

Görüntü işleme sisteminde geliştirilen algoritmalar prototip olarak Python ile yazılmıştır. 

İlerleyen süreçlerde kodun optimize edilebilmesi amacıyla C++ üzerinde tekrar 

yazılacaktır. 

 

1.2 Toplama Sistemi 

 

Vakum bacalarınım hareketini sağlamak için hareket tahrik sisteminde Nema 23 Step 

motor, 40cm uzunluğunda sigma profil ve bunu aşağı yukarı hareketini sağlamak için kayış 

kasnak sistemi kullanılmıştır. Step motorun şaftına takılan GT2 kasnak vasıtasıyla kayışa 

hareket verilir ve sonrasında plaka üzerine rulman ile yataklanması yapılan profilin 

hareketi sağlanmaktadır. Profile montajlanan vakum bacaları CAD ortamında 

modellenerek 3B yazıcıda üretilmiştir. 

 

Arduino ve motor sürücü ile motorun kontrolünü sağlanarak ilgili sistemlerim hareketi 

gerçekleştirilmektedir. Motor sürme işlemi aşağıdaki gibi olmaktadır: 

 

Motor kontrolü için AccelStepper kütüphanesi kullanılmıştır. Her motor için hafızada bir 

AccelStepper nesnesi oluşturulur. Ardından tüm motorlar için hız, konum, PWM pini, yön 

pini ve ivme tanımlaması bir döngü içerisinde yapılır. 

 

Raspberry pi tarafından gönderilen hareket komutu seri port üzerinden alınır. Bu veri, 

Arduino üzerindeki mikrodenetleyicinin frekansının düşük olması sebebiyle sadece 1 

milisaniyede bir denetlenir. Eğer seri porttan veri geldiği görülürse enter karakterine kadar 

okunur ve bu veri 80 karakterlik bir arabellek dizisinde tutulur. 

 

Gelen verinin ilk karakteri komuttur. Örneğin “h2 20 500”. Bu örnekte ‘h’ hareket et, ‘2’ 

seçilen motor, ‘20’ mm cinsinden mesafe, ‘500’ adım/saniye cinsinden maksimum hızı 

ifade etmektedir. Komut ve argümanları bu formata göre ayrıştırılır. Gelen mesafe verisi 

milimetre cinsinden adım cinsine dönüştürülmelidir. Bu dönüşüm aşağıdaki formülle 

gerçekleştirilir: 

𝑚𝑚 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 ∙
(𝑎𝑑𝚤𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) ∙ (𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝 çö𝑧ü𝑛ü𝑟𝑙üğü)

(𝑘𝑎𝑦𝚤ş 𝑑𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘) ∙ (𝑘𝑎𝑠𝑛𝑎𝑘 𝑑𝑖ş 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
 

 

Veriler uygun formata dönüştürüldükten sonra AccelStepper kütüphanesinin ilgili metotları 

seçili motor için çağrılır. Bu işlemin ardından motor ilgili konuma hareket eder. 
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1.3 Hareket Sistemi 

 

İlk prototip olarak pamuk toplama makinesinin bir araç üzerine montajı ile yapılmış ve ilk 

test aşamaları gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçlerde pamuk toplama makinesinin arazi 

koşullarına uygun, üzerine binecek yükü taşıyabilecek kapasitede, toz, toprak gibi 

materyallerin zarar vermemesi için tekerlek ve süspansiyon sistemi tasarımları üzerinde 

çalışmalar yürütülmektedir. Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan şase tasarımı CAD 

programı ile yapılmaktadır. Makinenin zeminden yüksekliği, arka kısmında bulunan 

bacaların hepsinin zeminle olan mesafeleri ve bunun yanında ergonomik sürüş kolaylığı 

için şasenin maksimum taşıyabileceği yük-esneme-kırılma-basma analizleri yapılacaktır. 

Ürün toplama deposu, kompresör, vakum makinesi gibi sistemin parçalarının şase 

üzerindeki yerleri belirlenmiştir. 

   

2. Problem/Sorun: 

Dünya genelinde yapılan istatistiklere göre dalda kalan ve yere dökülen pamuk oranı %5 

ila %20 arasındadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde 2018 yılında 5,8 milyon dönüm 

ekilen pamuk tarlalarından 2,8 milyon ton pamuk elde edilmiştir. Rekolte üzerinden %5 

yere dökülen fire olarak hesaplandığında; her yıl ortalama 140.000 ton pamuk yerde 

kalmaktadır. Yine FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

verilerine göre Türkiye dünya pamuk üretiminin ortalama %3’lük kısmını üretmektedir ve 

ülkemizde pamuk arzının ise %50’sini karşılayabilmekteyiz, kalan %50 ise ithal olarak 

karşılanmaktadır.  

 

Yerde kalan pamukların toplanmasını sağlayacak bir makine bulunmamaktadır. Mevcut 

durumda kalıntı pamuklar pamuk makinesi ardından insan gücüyle toplanmaktadır. Bu 

işlem zaman kaybı ve yüksek maliyetlidir. Ülkemizde pamuk üretim maliyetinin fazla 

olması ve üretilen pamuk arzının yeterli olmaması nedeniyle ülke ekonomisine katkı 

sağlamak için tarlada bulunan her pamuğun en az fire ile toplanması gerekmektedir. 
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3. Çözüm  

Afara pamuk toplama makinesi, görüntü işlemi teknolojisi kullanılarak tarla zeminindeki 

pamukların belirlenip makinenin arka kısmında bulunan bacalar aracılığıyla vakumlanarak 

toplanma işlemini gerçekleştirmektedir. İlk etapta makinenin bir araç üzerine 

montajlanarak toplama işlemini yürütmesi hedeflenmiştir. İlerleyen süreçlerde ise 

traktörlere montaj veya kendi yürür şekilde olabilecektir. Bu yöntem için tasarım ve ön 

prototip çalışmalarımız devam etmektedir.    

 

Şanlıurfa’daki pamuk çiftçilerini ziyaret edip iletişime geçerek ürünün toplanması ve 

sonrasında yaşananlar hakkında detaylı bilgiler alınmıştır. Pamuk toplama makinesi ile 

tarladaki ürünün yaklaşık %85’lik kısmının toplanabildiği, geri kalan ortalama %10-

%20’lik kısmının ise dallarda açmamış tomurcuk ve yerlere düşmüş şeklinde olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun haricinde tarlada kalan pamuğun insan eliyle toplamasının zor ve 

toplama sonrasında taşıma işlemlerinin zahmetli olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda pamuk hasat sonrası yerde kalan pamukların makinemiz ile toplanması ile 

hem insan maliyeti hem de zamandan tasarruf sağlanacağı sonucuna varılmıştır.  

 

Alt Bileşenler; Toplama bacası, körük aktarma hortumu, manifold, vakum fanı, step motor, 

kayış-kasnak mekanizması, montaj sacı, pamuk deposu, kamera, raspberry pi, arduino, 

motor sürücü, şase, tekerlek parçalarıdır. 
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4. Yöntem 

Tarla zeminindeki kalıntı pamukların belirlenebilmesi için görüntü işleme teknolojisi 

kullanılmaktadır. Görüntü işlemede OpenCv kütüphaneleri kullanılarak kameradan gelen 

görüntü BGR color space’ten HSV color space’e dönüştürülür. HSV color space’te belirli 

bir eşik değerinin üzerinde kalan renklerin beyaz renkli pamuk olduğu var sayılarak 

pamuğun tespit işlemi tamamlanmış olmaktadır. Sonrasında haberleşme protokolüne uygun 

olarak gerekli dataların gönderilmesi sağlanmaktadır.  

 

Bir sonraki prototipte sistemimiz hareket esnasında, görüntü kalitesini net alabilmek için 

kameranın sistemden kaynaklanan titreşimleri stabilizatör tarafından sönümlenecektir. 

Ultrasonik mesafe sensöründen tahrik sistemlerine giden komut doğrultusunda bacanın 

aşağı hareketinde zemine çarpması engellenecektir. Dikey eksendeki pamuğa olan 

mesafenin tespiti için, kamera görüntü verileri üzerinden hesaplanan mesafe ile ultrasonik 

sensörden gelen mesafe verisi oluşturularak algoritma üzerinden karşılaştırılıp sonuç dikey 

eksen verisine ulaşılacaktır.  

 

     
 

Zemindeki kalıntı pamukların toplanması için farklı tahrik sistemi modelleri ve farklı 

materyaller kullanarak toplama bacasının hareket ettirilmesi denenmiştir. İlk etapta toplama 

bacalarının hareketinin sağlanması için pnömatik piston kullanımı test edilmiştir. Sistemin 

ihtiyacı olan seri (ileri-geri) hareket pnömatik pistonlarla kolayca elde edilebilse de daha 

sonra pnömatik pistonların konum kontrollerinin zor ve bu sebeple pahalı olması sebebiyle 

tahrik sisteminde step motor kullanımının daha doğru olacağı görülmüştür. Bu sistem, 

kontrol ünitesinden gelen, baca hareket çıkış komutu motor sürücü devre ünitesine 

göndermektedir. Motor sürücü bacanın ne zaman ne ş ekilde hareket edeceği ile alakalı 

komutu elektrik motoruna iletmektedir. 

 

Hareket sistemi yöntemi olarak kremayer dişli, vidalı mil, kayış-kasnak gibi 

mekanizmaların denemeleri gerçekleştirilmiştir.  Test sonuçları doğrultusunda kayış-

kasnak sisteminin daha verimli seri hareket sağladığı görülmüştür. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje hasat sonrası yerde ve dallarda kalan tomurcuk-pamuk parçalarının toplanarak 

değerlendirilmesine yönelik, sektörde olmayan bir makina ihtiyacının karşılanması 

gerekçesiyle yapılmaktadır. Bu makinede gerekli olacak kamera, görüntü işleme merkezi, 

toplama bacası tahrik sistemi kontrolü, sistem içerisindeki yazılımsal haberleşme gibi 

teknik konularda ar-ge gereksinimi duyulmuştur.  

 

Projenin yazılım, donanım ve mekanik kısımlarının birbirleri ile entegre bir şekilde 

çalışmasını sağlamak için bu sistemi bir bütün haline getirecek tasarımın yapılması 

gerekmektedir. İhtiyaç duyulan vakumun, bacalarının hareketi için gerekli tahrik 

sisteminin, görüntülerin alınıp pamuk koordinatının belirlenmesi için gerekli yazılım, 

alınan koordinatların zaman verisiyle karşılaştırılıp toplama komutuna çevrilip 

gönderilmesine kadar tüm aşamalar için araştırma ve geliştirme yapılması gerekmektedir. 

Önce tasarım üzerinden dijital ortamda sistemi çalıştırıp sonrasında malzemelerle 

prototiplemeye geçilecektir.  

 

Mevcutta pamuk toplama makinesi bulunmaktadır ancak hasat esnasında yere dökülen 

pamukları toplayan bir makine bulunmamaktadır. Yere dökülen tomurcuk-pamuk 

parçalarının makinenin arka kısmında bulunan toplama bacaları yardımıyla vakumlanarak 

pamuğun toplama işlemini gerçekleştirecek fonksiyonu, bu makineyi diğerlerinden farklı 

kılmaktadır. Aynı zamanda pamuk tarım makinesi alanında görüntü işlemenin 

kullanılmasıyla yerdeki pamuğun toplanması işlemi, görüntü verilerinin büyük veri olarak 

kullanılacak ve işlenecek olması, pamuk rekoltesini artıracak olması gibi faydalar mevcut 

sektördeki ürünlerden farklarıdır. 

 

Daldaki pamukları robotik kollarla çok yavaş şekilde toplama üzerine akademik çalışmalar 

Hindistan ve Çin’de var ama bunun verimli şekilde uygulanması kısa sürede gerçekleşecek 

gibi görünmemektedir. Gerçekleşse de yerdeki pamuğu değil daldaki pamuğu toplama 

üzerine yapılan bir çalışmadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Ömer Muratlı, babasının 42 yıldır pamuk tarımını icra etmesi vasıtasıyla küçük yaşından 

itibaren biçerdöverlerin, pamuk toplama makinelerinin tamirinden hasat işlemlerine kadar 

tüm süreçlerde eğitim haricindeki zamanlarda çalışmıştır. 

 

Çiftçi ailesinden geliyor olması sayesinde bu alanda edindiği tecrübelerle bu proje fikrinin 

gerçekleştirilebilir ve sonucunda da tarım arazilerinde kullanılabilir olduğunu öngörüp 

patent başvurusunu yapmıştır. Bu doğrultuda bir ekip kurarak çalışma faaliyetlerine 

başlanmıştır. 

 

Şanlıurfa’da yaptığımız saha araştırmaları esnasında sırasıyla, ortalama 2000’er dönüm 

pamuk tarımı yapan 3 çiftçi, 4000 dönümde pamuk tarımı yapan 1 çiftçi, 10.000 dönümde 

pamuk tarımı yapan 1 çiftçi aile ile görüşülmüştür. Görüşmelerimizde makinenin başarılı 

olması durumunda hem makineyi satın alacaklarını belirtip hem de Şanlıurfa bayiliğini 

yapmaya talip olduklarını belirtmişlerdir.  
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Afara pamuk toplama makinesinin düşük hızlarda az kapasitede ürün toplaması, yüksek 

hızlarda ise geride toplanamayan pamuk bırakabileceğini düşünmekteyiz. Bunun önüne 

geçebilmek için ileri etaplarda toplama bacaları makinenin gidiş yönünde ve sağ-sol 

yönünde çoklu sıra olarak (AxB) matris şeklinde tasarlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 

hızlı gidince aynı anda vakumlamak üzere inmesi gereken baca sayısı yeterli gelecek, yani 

sağ-sol ileri-geri istikamette daha fazla sayıda baca işlev görerek yerden toplanan ürün 

sayısı artacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yazılım-Donanım-Makine-Teçhizat Giderleri Dönemler 

S. 
N. 

Ürün İsmi Projede Kullanım Amacı Adet 
Birim 
Fiyat 
TL 

Toplam 
Fiyat 

1.Ay 2.Ay 3.Ay 

1 
Telli poliüratan 
hortum 

Bacalardan çekilen pamuğun depoya 
gönderilmesi için yol. 

2 20,00₺ 40,00₺    

2 Filament 
Tasarımı yapılmış bacaların 3D yazıcılar 
da çıkartabilmek  
için hammadde.  

2 80,00₺ 160,00₺    

3 Sac Tabaka 
Pnömatik pistonların montajının 
yapılacağı saç levha. 

1 150,00₺ 150,00₺    

4 

Raspberry Pi 3, 
2, Model  
B+ Official 
Adaptör 

Raspberry Pi 3, 2 ve Model B+ ürünleri 
ile gönül  
rahatlığıyla kullanabileceğiniz, 2.5A çıkış 
verebilen  
mikro USB B tipi konnektöre sahip 
adaptördür. 

1 40,00₺ 40,00₺    

5 
Raspberyy Pi 
Kamera Modülü 

Zemindeki pamukların görüntüsünü 
alabilmek için kullanılacaktır 

1 250,00₺ 250,00₺    

6 
Micro 16 GB 
Class10 SD Kart 

Sistemde görüntülerin kayıt altına 
alınması için kullanılacak 

1 40,00₺ 40,00₺    

7 
Raspberry Pi 3-
B+ 

Sistemde ki elekteronik kart, sensör, 
kamere giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek 
bir devre kartı üzerinde toplanıp kontrol 
edilmesi 

1 750,00₺ 750,00₺    

8 GT2 Kayış 
Kasnaktan aldığı haraket ile sigma 
profilin haraketini  
sağlayacak. 

5 30,00₺ 150,00₺    

9 
GT2 6mm 20 
Diş Rulmanlı- 
5mm Kasnak 

Motordan alınan dönme hareketini 
kayışlara ileterek  
profilin doğrusal hareketinin 
sağlanmasında kullanılacak. 

25 11,00₺ 275,00₺    

10 
Nema 23 Step 
Motor 

Tahrik sistemine hareket verecek . 5 150,00₺ 750,00₺    

11 
Arduino DUE 
Kontrol Kartı 

Step motorun ilk faz kontrolü için 
kullanılacak. 

2 130,00₺ 260,00₺    

12 Motor Sürücü Step motor kontrolü için kullanılacak.  5 70,00₺ 350,00₺    

13 Güç kaynağı  
Sistem devresine istenilen değerde akım 
verilmesi için  
kullanılacak 

1 150,00₺ 150,00₺    

14 Kontrol Ekranı 
Kamera görüntülerini ekran paneline 
yansıtılması ve  
gerekli ayarlamaların yapılabilmesi için. 

1 450,00₺ 450,00₺    

15 
M5 Eksantrik 
Ayarlı Somun 

Tekerlerin sisteme sabitlanmesi için 
kullanılacak. 

20 5,00₺ 100,00₺    
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(OpenBuilds) 

16 
OpenBuilds V-
Slot Büyük  
Delrin Teker 

Sigma profilin yataklanmasını yaparak 
doğrusal  
hareketinin sağlanması için kullanılacak. 

20 7,00₺ 140,00₺    

17 Slot Sigma Profil 

Bacaların bağlanacağı ve elektrik 
motorunun tekerler  
yardımı ile aşağı yukarı doğrusal haraket 
oluşturacak kol. 

2 60,00₺ 120,00₺    

18 Yüksük 
Saç levha ile V Slot teker arasına 
konnularak uygun teker  
konumunun ayarlanmasında. 

20 3,00₺ 60,00₺    

Toplam    4.235₺  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje çıktısı makineyi çiftçiler ve tarım makinesi işi yapan herkes kullanabilecektir. Yeni 

bir sektör olduğu için kolay uygulanabilir traktör arkasına bağlayıp çalıştırma modeliyle 

uygulamayı düşünülmektedir. Binlerce dönüm alanda pamuk tarımı yapan çiftçiler tarlada 

kalan pamukları toplatmak için işçi bulamadıkları için makinemizi kullanmayı şimdiden 

istediklerini belirtmişlerdir. Makinenin verimli toplaması halinde Şanlıurfa’da 

satabileceğimiz birçok kişiden ön talepleri de alınmıştır. 

 

9. Riskler 

Şanlıurfa’daki çiftçilerle görüşmemizdeki geri bildirimlere istinaden muhtemel risklerden 

birisi de makinenin satın alma maliyeti ve çalışma maliyeti hesapları yapıldığında makineyi 

kullanmaya değip değmeyeceği, amortisman süresinin uzun olabileceği şüphesidir. Bunun 

araştırmasını yaptığımızda; dönüm başına 400 kg pamuk hesabıyla, bunun da %5’i tarlada 

yere döküldüğünü gördük. Bu da yaklaşık dönüm başına yerde kalan 20 kg pamuk 

olduğunu göstermektedir. Örneğin; 1 traktör ile makinenin çalıştırılması dönüm başı 2 litre 

yakıt ile 12 TL / dönüm olmaktadır. 1 Dönümden elde edilebilecek kalıntı pamuk miktarı 

ise en az 20 kg x 3 TL = 60 TL olmaktadır. Genel giderleri de ekleyince makinenin %50 

karlılıkla çalışması planlanmaktadır. Riskin netleşmesi prototipin elde edilmesiyle belli 

olacaktır. Gerekirse elektrikli araç olarak da makinenin tasarlanması düşünülmektedir. 

Sistem de zaten elektriksel güç ile çalışmaktadır. 

 

  ETKİ 

OLASILIK 1(Çok Küçük) 2(Küçük) 3(Orta Derece) 4(Yüksek) 5(Çok Yüksek) 

1(Çok Küçük) 
Anlamsız 

1 
Düşük 

2 
Düşük 

3 
Düşük 

4 
Düşük 

5 

2(Küçük) 
Düşük 

2 
Düşük 

4 
Düşük 

6 
Orta 

8 
Orta 
10 

3(Orta Derece) 
Düşük 

3 
Düşük 

6 
Orta 

9 
Orta 
12 

Yüksek 
15 

4(Yüksek) 
Düşük 

4 
Orta 

8 
Orta 
12 

Yüksek 
16 

Yüksek 
20 

5(Çok Yüksek) 
Düşük 

5 
Orta 
10 

Yüksek 
15 

Yüksek 
20 

Tolere 
Edilemez 25 
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NO Risk Tanımı Etki  Olasılık Risk Seviyesi 

1 Toplama Verimliliği 5 3 
KIRMIZI 

15 

2 Maliyet-Satış Fiyatı 4 2 
SARI 

8 

3 Amortisman 4 3 
SARI 
12 

4 Bakım 3 2 
MAVİ 

6 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ömer MURATLI 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Projeyle veya 

Problemle İlgili 

Tecrübesi 

Ömer MURATLI Takım Lideri Haliç Üniversitesi 
Koordinatör- Çiftçi 

 

Hasan ANAPA 
Mekanik Tasarım 
Sorumlusu 

Mersin Üniversitesi Prototipleme 

Seçgin KARAGÜLLE 
Elektronik Kontrol 

Sistemleri Sorumlusu 
Mersin Üniversitesi Endüstriyel Otomasyon 

Mücahit ARDUÇ 
Görüntü İşleme ve 
Yazılım Sorumlusu 

Boğaziçi Üniversitesi Gömülü Sistemler 

Döndü TÜRK 
Mekanik Tasarım 

Sorumlusu 
Mersin Üniversitesi CAD/CAM 
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