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1. Proje Özeti 
Bu proje kapsamında çapalama ve ilaçlama işlemini eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek, çok 
amaçlı mobil robot platformunun prototipi geliştirilmektedir. Bilgisayarlı görü ile ekin sıra 
üzeri çapalama ve ilaçlama yapacak bu robot platformu ile tarımsal faaliyetlerde insana olan 
ihtiyaç azaltılarak çiftçilere zaman ve maliyet açısından etkinlik kazandırılacaktır. 
Gerçekleştirilmekte olan prototip, tek sıra üzerinde işlem yapabilmektedir ve tarafımızca 
gerçeğe uygun bir şekilde tasarlanacak olan bir test sahası üzerinde testleri gerçekleştirilecektir. 
Hedef uygulama alanı sıralı ekim yapılan araziler olan mobil robot prototipi; ortam farkındalığı, 
hız ve pozisyon kontrolü modülleri haricinde, fonksiyonel açıdan güzergâh belirleme ve 
çapalama/ilaçlama olmak üzere iki ana modülden oluşmaktadır. Bu iki ana modül, tek kart 
bilgisayarlar ile açık kaynaklı bilgisayarlı görü kütüphanesi kullanılarak elde edilen ekin sırası 
/ ekin konumu gibi bilgilerin denetleyicilere gönderilerek ekin sırasına yönelme, 
çapalama/ilaçlama gibi ilgili işlerin yapılması temeline dayanmaktadır. 
Geliştirilmekte olan mobil robot, sıra üzeri çapalama ve ilaçlama yapabilen çok amaçlı bir tarım 
robotunun prototipi olacağından, robotun tasarımı, dayanıklılık ve maliyet olmak üzere iki 
temel prensip üzerinden şekillendirilmiştir. Bu bağlamda, sağlamlığı, montaj kolaylığı ve düşük 
maliyetli olmasından dolayı aracın gövdesi tasarlanırken sigma profiller tercih edilmiştir. 
Bağlantı parçaları için ise düşük maliyetli çözüm sunabilmesi sebebiyle üç boyutlu yazıcılardan 
yararlanılması planlanmıştır. Aynı zamanda geliştirilmekte olan prototipin test edilirken 
yaşanabilecek titreşim, motor teker bağlantısını sağlayacak bağlantı aparatlarının yük kaynaklı 
deformasyona uğraması gibi sorunlar öngörülerek bu kapsamda gerekli analizler yapılmıştır. 
Bu doğrultuda, eksiklik tespit edilen yerlerde gerekli sağlamlaştırmalar yapılmıştır. 

2. Problem/Sorun 
Dünya nüfusundaki hızlı artış, köylerden kentlere göçlerin yoğunluk kazanması ve dünya 
üzerindeki ekilebilir alanların hızla azalması tarımda verimlilik konusu büyük bir öncelik haline 
gelmiştir. Bahsi geçen sebeplerden dolayı, mevcut tarımsal üretim, artan ve artmaya devam 
eden ihtiyaçları karşılamaya yetmemektedir. (Foley A., 2011; Slaughter D., Giles D., & 
Downey D., 2007; Zhang Q., 2015). Şüphesiz ki, bu kapsamda, tarımda verimliliğin artırılması 
en etkin çözüm olarak öne çıkmaktadır. Verimliliğin artırılması ise tarımda insan gücüne olan 
bağlılığın mümkün mertebe azaltılarak birim alandan daha fazla ürünün elde edilmesinden 
geçmektedir. Bu bağlamda, tarımda verimlilik konusu küresel çapta birçok araştırmacı 
tarafından sıklıkla ele alınmış ve konuyla alakalı çeşitli çözümler sunulmuştur.  Ahmed N. & 
De D. 2018; Michaels A. vd. 2015)  Bu çerçevede, tarımsal faaliyetlerin önemli bileşenlerinden 
olan çapalama ve ilaçlama konularında da çeşitli çalışmalar yapılmıştır.(Machleb J. vd. 2018) 
Genel olarak, çapalama işlemi sıra üzeri (ekin arası) ve sıra arası olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Sıra arası çapalama işlemi traktör arkasına bağlanabilen aparatlar ile kolaylıkla 
yapılabilmektedir. Ancak sıra üzeri çapalama işlemi için durum bu kadar kolay olmamakta, 
konvansiyonel tarım makinaları yetersiz kalmakta ve insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 
(Axbom S. & Ralsgard L., 2018). Toprağın havalandırılması ve zararlı otların giderilmesi için 
yapılan sıra üzeri çapalama işlemi ekin verimliliğini arttırmaktadır ve oldukça gerekli bir 
işlemdir. Bu noktada tespit edilen ilk sorun; çapalamada insan gücü kullanılmasının çiftçiye 
getirdiği zaman ve maliyet açısından ortaya çıkan olumsuzluklardır. Buna ek olarak tespit 
edilen diğer sorun ise çapalama derinliğinin sabit tutulmasının gerekliliği ve bunun insan 



2 
 

gücüyle sağlanabilmesinin olanaksızlığıdır. Zira gerekli çapalama derinliğinin altına inildiğinde 
nemli toprak havayla temas etmekte ve toprakta su kaybı oluşmaktadır; dolayısıyla sıra arası 
çapalama işleminde sabit bir derinlik yakalayabilmek, önemli bir husustur. 
İlaçlama işlemi ise, yabani otla ve zararlı haşere ile mücadelede,  bitki sağlığını koruma ve 
verimliliği artırma amacıyla yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. İlaçlama işleminde 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, uygun dozlarda ilaçlama yapmanın gerekliliğidir. Zira 
aşırı dozda ve bilinçsiz ilaç kullanımı ilaç israfına ek olarak hava, su, toprak kirliliğine sebep 
olmaktadır. (Bakker T., 2009). Bu bağlamda, konvansiyonel yöntemlerle yapılan ilaçlama 
işleminde uçuşma ve rüzgârın etkisi oldukça fazla olup, bu durum birim ilaçtan alınan verimin 
düşmesine, uygun dozda ilaçlama yapmanın zorlaşmasına ve çoğu zaman gereğinden fazla ilaç 
kullanılmasına sebep olmaktadır. 

3. Çözüm 
Bir önceki başlıkta anlatıldığı üzere sıra üzeri çapalama ve ilaçlama işlemlerinin insan gücüne 
bağlı olması, insan gücü faktörünün de etkisiyle bu işlemlerin kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde 
yapılması sorunu çiftçilere zaman, maliyet ve ürün verimi açısından olumsuzluklar 
doğurmaktadır. Bu projede belirtilen problemlere çözüm olarak otonom ilaçlama ve sıra üzeri 
çapalama kabiliyetlerine sahip bir mobil robot prototipi geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Geliştirilecek olan mobil robot prototipi, görüntü işleme tekniklerini kullanarak ekin sıra takibi 
yapabilecek ve ekin hattı boyunca ilerleyecektir. Bu sayede tarla şekli ve boyutlarından 
kaynaklı ekin hizasının doğrusal olmaması sonucu ortaya çıkabilecek yönlendirme hatalarının 
önüne geçilmesi sağlanacaktır. 
Ekin sıra hattı boyunca ilerleyen mobil robot, her bir bitkinin konumunu tespit edecek ve bitki 
için istenilen güvenli mesafe bırakıldıktan sonra sıra üzeri çapalama yapacaktır. Bu sayede 
çapalanacak alan genişliği kullanıcı tarafından ayarlanabilecek ve çapa derinliği sabit tutularak 
her sıra üzeri için optimum çapa derinliği temin edilebilecektir. 
Mobil robot prototipi üzerine yerleştirilecek olan ilaçlama mekanizması, bitki için gereken ideal 
ilaç miktarını efektif bir şekilde bitkiye tatbik edilmesini sağlayacaktır. İlaç bitkiye oldukça 
yakın bir mesafeden göreceli yüksek bir basınçla uygulanacağı için, uygulanan ilacın havaya 
ve toprağa karışma miktarı ihmal edilebilir bir seviyeye inecek, böylelikle uygun dozda 
ilaçlama yapmak mümkün olabilecektir.  Bu uygulama vesilesiyle, gereğinden fazla ilaç 
kullanmanın doğaya verdiği zararı azaltacak olup, aynı zamanda ürün kalitesini ve verimini 
artıracaktır. 
Tasarım kriterleri belirlenirken; Konya Tarım İl Müdürlüğüyle yapılan görüşmeler neticesinde 
bölgede yoğun olarak üretilen pancar hedef ürün olarak seçilmiş ve sıralı ekilen bu ürün için 
ekim sıra arası mesafesinin 20 cm ve maksimum ürün yüksekliğinin 40 cm olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kriterler doğrultusunda prototip robotun tek sıra çapalama yapması da göz önüne 
alınarak, optimum tasarımın oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarlanan robot prototipinin 
görsellerine ek 1 görseller bölümünde Şekil 1 ve Şekil 2’de yer verilmiştir.  
Bu bağlamda robot prototipi, 30x33x42 cm ölçülerinde tasarlanıp, tasarımda maliyet, montaj 
ve dayanıklılık konusunda sunduğu avantajlar sebebiyle 40x40 mm sigma profil tercih 
edilmiştir. Robotun kendi ağırlığı ve taşıyacağı toplam yükle beraber robot yaklaşık 30 kg 
olacaktır. Bu ölçütler baz alındığında prototip için 20 cm çapında tekerleklerin uygunluğuna 
karar verilmiş ve diğer 2 tekerlek ise serbest tekerlek olarak belirlenmiştir. Robotun altını ve 
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üstünü kapatacak şekilde iki adet sac tabla yerleştirilmiştir. Alt tablaya çapalama aparatının 
motor bağlantısı yapılmıştır ve elektronik parçaların yerleştirilmesi için tabla 30 cm 
uzunluğunda tasarlanmıştır. 
Çapalama aparatı 4 cm çapında 33 cm uzunluğunda tasarlanmış olup bitki kökünün etrafında 
yapacağı yavaş bir hareketle hem toprağın havalanmasını sağlayacak hem de yabancı otların 
mekanik olarak çapalamasını gerçekleştirecektir.  
Hem çapalama işlemi hem de yön bulma işlemleri için 2 adet kamera kullanılacaktır. Güzergâh 
belirlemek ve görüntü işleme için kullanılacak olan bu kameraların tasarım kriterlerine göre 
robot üzerinde uygun şekilde yerleşimi yapılmıştır. 
Robotta ilaçlama için kullanılacak olan 1.8 lt hacminde üst tablaya bağlanacak şekilde bir depo 
tasarlanmıştır. Bu noktada, tasarım basitliği ve maliyet etkinliği göz önünde bulundurularak, iki 
taraflı spreyleme modülü robotun boyutlarına uygun olarak tek noktadan spreyleme yapacak 
şekilde yeniden tasarlanmıştır. Bu bağlamda, yüksek basınçlı bir nozzle seçimi yapılarak 
uygulanacak olan ilacın hedef odaklı ve geniş alanlarda etkili olması sağlanacaktır.  

4. Yöntem 
Önceki bölümlerde detayları ile anlatılan tarımda verimlilik sorununa çözüm olarak geliştirilen 
mobil robot prototipi, üzerine yerleştirilecek olan iki adet tek kart bilgisayar ile otonom bir 
şekilde çalışacaktır. Mobil robotun temelde üç farklı ana görevi bulunmaktadır. Bunlar 
güzergâh belirleme ve dümenleme, sıra üzeri çapalama ve ilaçlamadır.  
Mobil robotlarda güzergâh belirleme görevi çerçevesinde birçok çalışma yapılmış ve farklı 
teknikler geliştirilmiştir. (Ganeshmurthy M. S. & Suresh G.R. 2015; Sun Y. vd. 2013) Kapalı 
mekanlarda RF, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz haberleşme teknikleri tercih edilirken, açık 
alanlarda GPS teknolojisi çoğunlukla tercih edilmektedir. (Liu Y. vd. 2019) Söz konusu projede 
ise güzergâh belirleme işlemi için görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise 
tarım arazilerinde WiFi ve RF gibi kablosuz haberleşme metotlarının kullanılması durumunda, 
arazinin tamamını kapsama alanına almak için ek alıcı/verici antenlerine ihtiyaç duyulacak 
olmasıdır. GPS ise dış mekanlarda verimli bir şekilde çalışmasına rağmen, mobil robotun 
izleyeceği ekin güzergahı, GPS tarafından tespit edilebilecek bir veri türü olmayıp, ekilen alanın 
boyutunu ve ekinlerin konumu GPS ile bulmak oldukça zordur. Ancak görüntü işleme ile 
yapılan çalışmalarda güzergâh belirleme işleminde ekinlerin konumu tespit edilebilmekte ve 
araç üzerinde anlık olarak herhangi bir ek alıcı/vericiye ihtiyaç duymadan güzergâh belirleme 
işlemi yapılabilmektedir. (Bakker T. vd. 2008)  Çözünürlüğü kadar satır ve sütun sayısına sahip 
olan ve her bir elemanı üç kanaldan alınan verilerden oluşan matrise görüntü (imaj, resim) denir. 
Bu matrisin elemanları üzerinde işlem yapma, eleman değerleri üzerinden yorumlama yaparak 
bilgi çıkartma işlemine ise görüntü işleme denir.  Görüntü işleme ile bir görüntüden renk, şekil, 
kenar/köşe gibi veriler çıkarılabilir ve anlamlandırılabilir. Mobil robot prototipinde 
kullanılacak olan güzergâh belirleme algoritması geliştirilme aşamasındadır ve testleri devam 
etmektedir. Testler için CRBD (crop row benchmark dataset) kullanılmaktadır. (Vidovic I. vd. 
2016).  Takip edilen algoritma ise alanda yapılan çalışmalardan esinlenilerek, farklı 
çalışmaların kombine edilmesi ile oluşturulmuştur. (Bakker T. vd. 2005;  Bakker T. vd.  2008; 
Fontaine V. & Crowe T. G. 2006; Jiang G. Q. vd. 2010) 
Bu bağlamda, güzergâh belirleme algoritması aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
- Kameradan görüntünün alınması. 
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- Görüntünün kanallara ayrılıp, tarım arazisi olmasından dolayı 2*g-r-b metodunun 
uygulanması. 

- Gri tonlama formatındaki görüntünün, farklı eşik değerler ile ikili formata dönüştürülmesi 
ve iskelet verinin çıkarılması. 

- İskelet verisi çıkarılmış görüntünün ağırlık merkezi alınarak, bitki yoğunluğunun tespit 
edilmesi ve güzergahın belirlenmesi. 

- Elde edilen bitki konumu verisinin seri haberleşme ile mikro denetleyiciye gönderilip, 
motorların sürülmesi. 

Algoritmanın dataset üzerindeki çalışma sonuçları Ek 1 Görseller kısmında Şekil 3 üzerinde 
gösterilmiştir. 
Güzergâh takibi algoritması verilen mobil robot, aynı anda tek sıra üzerinde işlem yapacağından 
dolayı, kamera mobil robot üzerine tek sırayı görebileceği şekilde yerleştirilecek ve bu sayede 
görüntü üzerinde gürültüler manuel olarak kaldırılmış olacaktır. Dolayısıyla bu sayede işlem 
ağırlığından kurtulan sistem gerçek zamana yaklaşacaktır. 
İkinci temel görev olan sıra üzeri çapalama konusunda karşılaşılması en olası ve en önemli 
sorun, şüphesiz ki bitki hizasına gelindiğinde çapa mekanizmasının bitkiye zarar vermesi 
olacaktır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla görüntü işleme yöntemleri ile mobil 
robot bitkinin konumunun nerede olduğunu anlayacak ve çapa mekanizmasını bitkiye zarar 
vermeyecek şekilde yönlendirecektir. Çapalama işleminden optimum verimin alınmasını 
sağlamak amacıyla, kullanıcının isteği doğrultusunda bitkiye daha yakın veya daha uzak şekilde 
yönlendirme yapılabilecektir. 
Bu bağlamda, sıra üzeri çapalamada izlenecek algoritma aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
- Kameradan görüntü verisinin alınması.  
- Görüntünün RGB renk uzayından HSV renk uzayına çevrilmesi. 
- Renk yoğunluğuna göre bitki merkezinin saptanması. 
- Kullanıcı tarafından girilen alana göre bitkinin etrafına çember çizilmesi. 
- Enkoderden hız verisinin alınması. 
- Elde edilen verilere göre çizilen çemberin içine girilmeyecek şekilde çapalama motorunun 

sürülmesi. 
Algoritmanın testleri Ek 1 Görseller kısmında Şekil 4’te gösterilmiştir. 
Otonom mobil robotun üçüncü ve son ana görevi olan ilaçlama konusuna gelinecek olursa, 
ilaçlama mekanizmasının temel tasarımı, ilacın sadece bitkiye uygulanması esas alınarak 
gerçekleştirilecek ve ilaçlama esnasında ilacın toprağa da sirayet etmesinin önüne geçilecektir. 
Bu kapsamda, otonom mobil robotta infrared sensör kullanılarak sadece bitkiye rastlandığında 
bitkiye ilaçlama uygulaması yapılacaktır. İlaçlama geleneksel makinelere göre daha yakından 
ve yeterli basınçla yapılacağından ilacın toprağa ve havaya karışma oranı ihmal edilebilir 
düzeylere inecektir. Hedef ürün olan şeker pancarına uygun ilaçlama başlıklarının kullanılması 
ile optimum uygulama alanı sağlanacaktır.   
Bu bağlamda, ilaçlama algoritması aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
- Kızılötesi cisim sensörü ile mobil robotun bitkinin yanından geçtiği anın tespiti. 
- Sensörden gelen verinin mikrodenetleyiciye iletilmesi. 
- İlaçlama eyleyicisinin çalıştırılması. 
Şimdiye kadar temel fonksiyonları detaylandırılan robotun tasarımı çerçevesinde, tasarım 
kriterlerine göre prototipin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak doğrulaması yapılmış, üretim 
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aşamasına geçilmeden önce yapılan analizler vasıtasıyla tasarımda oluşan hataların önceden 
belirlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede, gerekli görülen yerlerde tasarım iyileştirmesi ve 
optimizasyonu yapılmıştır. Malzeme özellikleri belirlendikten sonra tüm yapının, ana 
gövdenin, tekerleklerin, motor tutucunun ve çapalama aparatının analizleri yapılmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir.  
Robotun prototip bir yapı olmasından dolayı maliyet etkinliğini de göz önünde bulundurarak 
robotun ağırlığının mümkün mertebe azaltılarak robotun optimum bir ağırlığa sahip olması 
hedeflenmiştir. Kullanılan profillerin alüminyum alaşım olmasından dolayı sigma profilin 
gerekli mukavemeti sağlayarak güvenli bir yapı oluşturduğu yapılan statik analiz sonuçlarından 
elde edilmiştir. Ayrıyeten bu sonuçlara göre yapıda robot için tehlike arz eden bir durum 
görülmemiştir. Daha sonra hedef bitki olan pancar kapsamında robotun boyu 42 cm olarak 
belirlenmiş,  bu yapıya modal analiz de yapılarak yapının mod şekilleri ve doğal frekansları 
belirlenmiştir. 
Çapalama aparatı ön tekerleklerin serbest olmasından dolayı robotun arka tarafına tasarlanmış 
olup malzeme olarak PLA belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında, milin sert zemine 
geldiğinde kırılacağı veya robotun devrilmesine sebep olacağı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
maliyeti yükseltmemek adına robotun testleri için uygun zeminli bir test sahası kullanılacaktır. 
Sisteme hareketi verecek olan motorların vermesi gereken maksimum torku hesaplamak için 
ise, robotun maksimum 10 derecelik bir eğimde tırmanacağı ve bu durumda da ivmelenmesinin 
yaklaşık 1m/𝑠2 ile gerçekleşeceği varsayılmıştır. Bu değerlere ilaveten bölüm 3’te verilen 
M=30 kg ve teker yarıçapı r=10 cm alınacak şekilde, ivme parametresi kritik bir parametre 
olarak kabul edilmediğinden ve test sahasının uygun bir zemin kullanılarak dizayn edilecek 
olmasından ötürü statik sürtünme ihmal edilerek aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

𝑇 = 𝑀(𝑎 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑟 = 30[1 + 9.81𝑠𝑖𝑛(10)]0.1 = 8.11 𝑁𝑚                     (1) 
Robotta hareketten sorumlu 2 adet motor bulunacağından, motor başına düşen tork ise 

𝑇 ≃ 4.06 𝑁𝑚                                                                (2) 
olarak bulunmuştur. Bu hesaplarda statik sürtünmenin ihmal edilmiş olması ve tork değeri 
açısından ticari olarak rahat bulunabilecek bir ürün olması sebebiyle bulunan değerden büyük 
olan 4.5 Nm’lik motorlar tercih edilmiştir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
2. Bölümde detaylıca bahsedilen sorunlara çözüm bulmak ve verimliliği artırmak amacıyla 
çapalama veya ilaçlama yapabilen, otonom şekilde çalışan prototip aşamasında olan veya ticari 
halini almış çeşitli ürünler mevcuttur (EcoRobotix; Naio Technologies). Ancak hem literatür 
bazında hem de ürün bazında yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, sıra üzeri çapalama ve 
ilaçlama işlemlerini isteğe bağlı olarak eş zamanlı olarak yapabilen bir ürün ve/veya prototip 
tespit edilememiştir. Bu bağlamda, prototipi geliştirilecek olan ürünle çiftçilere tek bir cihaz ile 
bahsi geçen ve verimliliği ciddi manda etkileyen sorunlara eş zamanlı çözüm bulma olanağı 
sunulacaktır. Proje prototipinin bu yenilikçi ve birden çok önemli probleme eş zamanlı çözüm 
getiren yönü ile ilk olarak literatüre ve ilerleyen zamanlarda tarımsal üretimde sağlayacağı 
verimlilik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

6. Uygulanabilirlik 
Önerilen projenin, reel bir ihtiyaca cevap vermesi, şüphesiz ki projenin uygulanabilirliğini 
artıran bir unsurdur. Bu bağlamda, problem tanımı yapılırken Konya Tarım İl Müdürlüğü ile 
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yoğun istişarelerde bulunulmuş, gerçekçi problem tanımı ve bu probleme önerilen çözüm 
noktasında birçok noktada bilgi ve onay alınarak hareket edilmiştir (Konya Tarım İl 
Müdürlüğü, 2020). Bu çerçevede, önerilen prototipin, tarımda yaşanan reel bir problemi çözme 
potansiyeli olduğu açıktır ve bu durum ürüne olacak talebi de beraberinde getirerek, ürünün 
ticarileşebilme potansiyeline ciddi katkıda bulunmaktadır.  
Bu noktada, geliştirilecek ve testleri tamamlanacak olan prototipin gelecekte eklenmesi 
muhtemel yeni fonksiyonları (robotun kendi enerjisini üretmesi, sıvı püskürtme 
mekanizmasının akıllı hale getirilmesi, çalıştığı alanla ilgili çeşitli konularda veri haritalaması 
yapması vb.) da barındıracak versiyonu(ları) için araştırma-geliştirme ve ekonomik altyapının 
oluşması gerekmektedir. Bunun için ağırlıklı olarak KTO Karatay Üniversitesi’nde gelecek 
sene faaliyete geçecek olan ve öncelikli olarak tarım makinaları alanında hizmet vermesi 
planlanan Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi’nin (STEDEC) 
altyapısından faydalanılması ve tarımdaki reel bir problemi çözen bu ürünün geliştirilmesine 
ilgi duyarak, finansal ve üretim desteği sunacak bir veya birkaç üretici firma ile iş birliği 
içerisine girilmesi düşünülmektedir.  
Burada ticarileşme noktasındaki en önemli risk, bilhassa büyük tarlalarda çalışacak olan 
robotun operasyon hızı, operasyon süresi ve kabul edilebilir bir operasyon hızı ve süresi için 
kullanılacak olan bataryanın maliyeti artırması durumudur. Bu riskin bertaraf edilmesi adına 
güneş paneli gibi robotun kendi enerjisini kısmen/tamamen üretebildiği seçenekler de yukarıda 
da değinildiği üzere, düşünülen seçenekler arasındadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Proje prototipinin üretilmesi için gerekli elektronik, elektromekanik, mekanik ekipmanlar ve 
maliyetleri aşağıdaki tablo 1’de listelenmiştir. Fiyatlar 06.06.2020 tarihinde güncellenmiştir.  
Yapılacak işin doğası gereği, tarım arazilerinde çalıştırılacak elektromekanik ekipmanlar 
yüksek torka sahip, mekanik ekipmanlar ise burulma/kırılma gibi deformasyonlara karşı 
dayanıklı olmak zorundadır. Prototip geliştirme aşamalarında ise, maliyet de göz önüne 
alınarak, test ortamları, geliştirilen yazılım algoritmalarının performanslarını ölçmek ve 
geliştirmek amaçlı olarak tarım arazilerine göre daha kolay koşullara sahip ortamların seçilmesi 
sıklıkla rastlanılan bir durumdur (Bakker T. vd. 2008). Bu bağlamda, prototip maliyetinin 
olabildiğince düşürülebilmesi adına, gerçeğe uygun tasarlanacak test sahasında, sadece yüzey 
koşulları, statik sürtünmenin bölüm 4’teki (1) ve (2) ile verilen tork hesaplamalarındaki etkisini 
en aza indirecek düzeyde ve çapalama milinin kırılmamasını sağlayacak şekilde dizayn 
edilecektir.  Bir başka deyişle robotun ağırlıklı olarak inovatif yönleri teste tabi tutulacaktır. Bu 
sayede, daha düşük tork değerlerine sahip motorlar tercih edilerek prototipin maliyeti 
düşürülebilmiş ve test için yeterli olabilecek daha uygun maliyetli ekipmanlar tercih 
edilebilmiştir. Projenin gerçek sahada çalışması ve ürünün ticarileşebilmesi noktasında, seçilen 
motorlar güçlendirilerek ve kullanılacak olan mekanik aksam ihtiyaç doğrultusunda 
büyütülerek, projede kullanılan diğer bileşenler ve geliştirilen algoritmalar önemli bir 
değişikliğe uğramaksızın kullanılabilir. 
Prototipi geliştirilmekte olan çok amaçlı tarım robotu için market araştırması yapıldığında, 
prototip aşamasını geçmiş satılabilir nihai ürün haline gelmiş iki farklı firmaya ait ürünler tespit 
edilmiştir. Garford firmasının geliştirdiği Crop Stalker adlı traktöre bağlanan, görüntü işleme 
ile çalışan ve sadece ilaçlama işlemini yapabilen makinanın ikinci el fiyatı 464.929,75₺, 
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EcoRobotix firmasının geliştirdiği sadece ilaçlama işlemi yapılan otonom robotun fiyatı ise 
175.707,00₺ olduğu görülmüştür (Garford; Ecorobotix,2018). İlk aşamada prototipi 
geliştirilecek olan üründe algoritma testleri yapılacak olup, dönüştürülmesi planlanan nihai 
ürünün ise bahsedilen ürünlere göre daha ucuz olması ve ithal ikameyi olabildiğince 
artırabilmesi için mümkün mertebe yerli ve milli kaynaklar kullanılması planlanmaktadır. 

Tablo 1: Projede ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve güncel fiyatları  

 

Tablo 2: Proje İş Planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
6. bölümde de belirtildiği üzere, projenin fikri olarak geliştirilmesi ve tasarımı aşamasında 
Konya Tarım İl Müdürlüğü ile istişareli hareket edilmiştir. Mevzu bahis prototip robotta, 
tasarımın boyutlarını şekillendirebilmek amacıyla hedef bitki olarak bölgede ekimi yoğun 
olarak yapılan şeker pancarı seçilmiştir; ancak proje, genel olarak ölçeklenebilir bir tasarıma 
sahiptir. Bu bağlamda ortaya çıkacak olan mobil robot, kullanıcının isteklerine yönelik olarak 
yeniden boyutlandırılabilir ve uygun ekipman değişiklikleriyle farklı sahalarda kullanılabilir 
hale kolaylıkla getirilebilir. Projenin bu avantajı sayesinde; ortaya çıkan mobil robot, küçük, 
hobi amaçlı kullanılan bahçelerden, gerek ihracat amaçlı gerekse yerli pazar ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlayan büyük tarım arazilerine kadar olan geniş yelpazede tarımsal üretim 
alanında faaliyet gösteren arazilerde kullanılabilecektir. Dolayısıyla projenin ana hedef 
kitlesinin, mikro ölçekten büyük ölçeğe kadar sıralı tarım yapan tüm çiftçiler olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. 
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9. Riskler 
Proje süresince aşağıdaki riskler öngörülmüş ve yol haritası bunlara göre şekillendirilmiştir: 
Risk 1: Projede kullanılacak olan kameraların tüm dünya çapında yaşanan salgın ve süreçte 
kameralara olan talebin artması ve üretimde ortaya çıkan sorunlardan temin edilemeyebilir.  
Çözüm: Böyle bir durumda, riskin etkisini azaltmak adına, geliştirilecek olan prototipte cep 
telefonlarına entegre kameralar kullanılarak görüntü işleme işlemi yapılacaktır.  
Risk 2: Projedeki bir ekip üyesinin, öngörülemeyen bir nedenle ayrılmak zorunda kalması.  
Çözüm: Bu riskin yaratacağı olumsuz etkinin önüne geçebilmek için, projenin en başından 
itibaren, projeden çalışacak olan tüm ekip üyelerinin görevleri çiftler halinde belirlenmiştir. Bu 
bağlamda, her proje ekip üyesinin bir asli, bir de yardımcı sorumluluğu olacaktır.  
Risk 3: Projedeki maliyet tablosundaki ekipmanların tamamı/bir bölümü desteklenmeyebilir. 
Çözüm: Bu riskin ihtimalini düşürmek için, raporda da belirtilen maliyet azaltıcı tüm aksiyonlar 
alınmıştır. Buna ek olarak, proje ekibinin elinde bulunan tüm ekipmanlar, destek talep edilen 
ekipman listesinden çıkartılmıştır. Riskin gerçekleşmesi durumunda, etkiyi azaltmak için ise 
uygun sponsor bulunmaya çalışılarak ekipmanların temin edilmesi yoluna gidilecektir.  
Risk 4: Projedeki iş paketleri, öngörülen nedenlerle planlanan zamanda bitmeyebilir.  
Çözüm: Bu riskin etkisini minimuma indirebilmek için, iş paketlerinin planlaması noktasında, 
iş paketlerine ayrılan süreler iç içe geçirilmiştir.  
Risklere ilişkin olasılık ve etki matrisi Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3: Projedeki Risklere İlişkin Olasılık-Etki Matrisi 

OLASILIK 
ETKİ 

1 2 3 4 5 

1      

2  Risk 2 Risk 4   

3    Risk 3  

4   Risk 1   

5      

 
10. Proje Ekibi 
Takım Lideri: Muhammed UZMAN 

Adı Soyadı  Projedeki Görevi Okul Projeyle veya Problemle İlgili Tecrübesi 

Muhammed 
UZMAN 

Çapalama ve İlaçlama  
// Güzergah Belirleme 

KTO Karatay 
Üniversitesi 

Lisans eğitimindeki birçok projede (bitirme tezi dahil) benzer konularda 
çalışmıştır. Yaklaşık 2 yıldır STEDEC bünyesinde proje mühendisi olarak 
çalışmaktadır.  

Ali Erkam IŞIK 
Mobil Robot Kontrol 
// Mekanik Tasarım  
Güzergah belirleme 

KTO Karatay 
Üniversitesi 

Lisans eğitimindeki birçok projede (bitirme tezi dahil) benzer konularda 
çalışmıştır. Yaklaşık 1.5 yıldır STEDEC bünyesinde proje mühendisi olarak 
çalışmaktadır.  

Ayten Benay 
SEÇME 

Mekanik Tasarım ve Analiz  
// Çapalama ve İlaçlama  

KTO Karatay 
Üniversitesi 

Lisans eğitimindeki birçok projede (bitirme tezi dahil) benzer konularda 
çalışmıştır. 8 aylık bir Ar-Ge deneyimi olup, yaklaşık 1.5 yıldır STEDEC 
bünyesinde proje mühendisi olarak çalışmaktadır.  

Hikmet TEKİN 
Elektrik ve Elekktronik Tasarım 
//Mekanik Tasarım 

KTO Karatay 
Üniversitesi 

Bitirme projesi mobil robotlar olmak üzere, 3 yıl hassas tarım teknolojileri 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yapma ve yürütme tecrübesi vardır. Yaklaşık 2.5 yıldır 
STEDEC bünyesinde proje mühendisi olarak çalışmaktadır.  
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