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1. Proje Özeti  

Tarımda ekimden sonra, sıra arasının çapalaması kadar, sıra üzeri çapalama ve 

seyreltme de önemli bir konudur. Özellikle pancar bitkisi için ekim sıklığı ve ekim 

sonrası çapa işi önemli konudur.  

Geliştireceğimiz tarım robotunun görevi, şeker pancarı ekiminden sonra çapa 

işleme zamanında, ekimi yapılan pancar bitkilerin, kamera ile görüntülerini alıp, 

görüntü işleme sistemi ile karar vererek çalışan, gelişenleri seçip diğerlerini çapa 

yaparak seyrelmesi işidir.  

Tarla verimini bu sayede yükseltmektir.  Sistem kendi yürür otonom yapıya 

sahip, gerçek zamanlı görüntü işleme sistemi üzerinde olan, gelen komutlara göre 

mekanikleri çalıştıran, tek bir sistemden oluşacaktır. İşlemi gerçekleştirmek için, 

mekanik, elektrik, yazılım olarak üç gruptur.   

2. Problem/Sorun: 

Çapa makineleri yabancı otların yok edilmesi amacıyla kullanılan 

makinelerdir. Yabancı otların yok edilmesi bitki bakım işinin önemli bir kısmını 

oluşturur. Araştırmalar mücadele edilmediği takdirde verimdeki azalmaların tahılda 

%20-40, mısırda %80 oranlarına çıkabildiğini göstermektedir. Kültür bitkileri 

içerisinde bulunan yabancı otların rekabetinden doğan etkilenme en fazla ekimden 

sonraki 1-1,5 aylık dönemde olmaktadır. (Anonim, 2020a) Yabancı otlarla mücadele 

edilmezse, genç pancar fidesinin gelişmesi engellenir ve verimi düşürür.  

Ülkemizde şeker pancarı 45cm sıra arası mesafeye ekilmekte ve genel olarak 

20-25 cm mesafede teklenmektedir. Fakat çiftçilerimiz çıkışı garanti altına almak için 

çok sık sıra üzeri ekim yapmaktadırlar. (Anonim, 2020b) Burada kısa mesafede çok 

sık çıkan pancarlar birbirlerinin gelişimini engellemektedir. Şeker pancarı bitkisinin 

gelişmeye ve toprak üzerine çıkmaya başlamasıyla birlikte yabancı ot da 

büyümektedir. Birçok yabancı ot, ilaçlama ile ve sıra arası çapalama ile 

giderilmektedir. 

Yabancı ot sayısını azaltmak ve tohum çıkış sayısını artırabilmek için fazla 

yapılmış ekim üzerinde sıra arası çapalama yapmak kadar sıra üzeri çapalama yapmak 

gerekmektedir. İnsan gücü tarafından el ile seyreltme ve çapalama şeklinde de 

yapılabilen sıra üzeri çapalama zaman alıcı ve maliyetli bir işlemdir. 

Günümüzde kullanılan çapa makineleri genel olarak sıra arasında yabancı 

otların temizlenmesi ve toprağın yüzeysel işlenmesi için kullanılır. Çapa makineleri 

genel olarak sıra arası için üretildiğinden dolayı bu sıra üzerindeki yabancı otların 

çapalanması işleminde elverişli değillerdir. 

Projemizde; toprakta sıra üzeri çapalama ve seyreltme işlemlerini 

gerçekleştiren, fazla iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlayarak verimliliği ve 

üründen elde edilecek karı arttırmayı sağlayan, kendi yürür ve karar verir bir otonom 

tarım robotu geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

3. Çözüm 

Bu sistemin üç temel bölümden oluşturulmuştur. Sırası ile; 

a) Mekanik b) Elektronik c) Sistemi yöneten, karar veren yazılım bölümleridir. 

Otonom bir tarım robotu olarak çalışacaktır.  

 



3 

 

a) Mekanik Bölüm:  

Tarım robotunu oluşturan şasi hafif olması için alüminyum sigma profil ve 

alüminyum, pirinç malzemelerden üretilecektir. İki tekerine hareket veren sonsuz 

vida üzerinde yer alan motor ile hareket edebilen ve önde iki teker üzerinde 

dümenlemeyi sağlayan bir yapıda olacaktır. Şase üzerine monte edilecek olan kayar 

yatak mil üzerinde yatayda hareket edecektir. Aynı yatak üzerine monte edilecek 

olan diğer lineer hareket veren bir sistem ise düşeyde hareket edecektir. En uç 

kısma ise, bahçe çapalama makinalarında kullanılan çapalama aparatı monte 

edilerek işlem yapılacaktır. EK-1 resimde genel hatları ile verilmiştir.  

b) Elektronik Bölüm: 

Sistemin kontrolünde, NVIDIA Jetson Nano üzerindeki USB ile seri 

haberleşme olarak gerçekleşecektir. Tarım robotunun hareketini sağlayan 4 adet 

DC 12V 100rpm motorları ve bunların sürücüleri, dümenlemeyi ise motor devir 

sayıları değiştirilerek yapılacaktır. İki adet kayar yatağın yönetimi 5 eksen CNC 

kontrol kartı ile yapılacaktır. M542 sürücüler Nema17 step motorları süreceklerdir. 

Çapalama parçası ise bir adet 12V DC motor sürücü ile yüksek devirde çalışarak 

işlem yapılacaktır. Tüm bunların akım değerlerini ve sistem olarak da 4 adet akü 

sistemi ile desteklenmektedir. Bunların bir bütün olarak çalışması için EK-2’de 

PCB devresi geliştirilmiştir. 

c) Yazılım Bölümü: 

NVIDIA Jetson Nano üzerinde CUDA ve OpenCV kütüphaneleri kullanılarak 

geliştirilecek olan görüntü işleme yazılımı bulunacaktır. Anlık olarak bu 

görüntülerin alınması için ise USB veri yoluna bağlı FullHD bir webcam 

kameradan görüntüler alınacaktır. Yazılım sıra üzeri çapalamada pancarlar arası 

çapalama yapılmasını ve ayrıca birbirine çok yakın çıkan ve bu yüzden 

gelişemeyecek olan pancarlardan olgun olanını bırakılarak diğerinin 

çapalanmasını sağlayacak görüntü işleme ve karar verme işlemlerini 

gerçekleştirmesi için geliştirilecektir. Bu kısımda ayrıca yabancı ot ve pancar 

farkının şekil üzerinden belirlenmesi için algoritmalar eklenmiştir.  

Toprağı net olarak görecek şekilde yerleştirilen kamera görüntüleri 1920x1080 

pixel formatında alınacaktır. NVIDIA Jetson Nano ya gelen görüntüler bir önceki 

ve bir sonraki bitkinin pancar olup olmadığına dikkat edilerek ve aralarındaki 

mesafeye bakılarak çapalama işlemi için mekanik bölümün çalışması için 

komutlar gönderilecektir. GPS modülü ile GPS bilgisi alınacak ve bitkinin 

sırasının takibini sağlamak için dümenlemeyi sağlamak için motor devirleri 

değiştirilerek sıra üzerinde gitmesi sağlanacaktır. Çalıştıran motorlara uygun 

komutlar gönderilerek sıra takibi sağlanacaktır. 

4. Yöntem 

Otonom bir şekilde kendi ilerleyebilen ve anlık görüntülerle çalışabilecek olan 

projemiz mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç kısımdan oluşacaktır. 

a) Mekanik  Bölümü 

Tasarım geliştirme süreci boyunca ortaya çıkan farklı fikirler, son ürün ortaya 

çıkana kadar, bilgisayar destekli tasarım ortamında hem özgün hem de airodinamik 

yapılar düşünülmüştür. Gerçekleştirilmesinin zor olacağı ve zaman alacağından 

sonraya bırakılmıştır. 
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Çapalama için tarım robotunun görevlerini yapma esnasında kontrolünü 

kaybetmemesi için farklı prototipler oluşturulmuştur ve motor konfigürayonuna 

uygunluk açısından 4 motora sahip olmasına karar verilmiştir. Bu daha güçlü 

yapmasına karşın güç tüketimini artıracaktır.  

b) Yazılım Bölümü: 

Tarım Robotuna orta noktasına monte edilen kameradan Full HD formatta 

görüntüler alınacaktır. Bu görüntüleri Python 3.7 dili ile, OpenCV kütüphanesi 

kullanarak işlenecektir. Burada OpenCV kütüphanelerini seçme nedenimiz ihtiyacımız 

olan görüntü işleme ve makine öğrenmesine yönelik 2500’den fazla algoritma 

barındırmasıdır. Bütün adımlar tek tek uygulandıktan sonra çapalama işlemi 

başlayacaktır.  

Yazılım kısmında, bilgisayar üzerinden OpenCV ile geliştirilecek görüntü işleme 

yazılımı bir NVIDIA Jetson Nano yardımıyla sisteme işlenecektir. Bu yazılım sıra 

üzeri çapalamada pancarlar arası çapalama yapılmasını ve ayrıca birbirine çok yakın 

çıkan ve bu yüzden gelişemeyecek olan pancarlardan olgun olanını bırakılarak 

diğerinin çapalanmasını sağlayacaktır. Bu kısımda ayrıca yabancı ot ve pancar farkının 

şekil üzerinden belirlenmesine dikkat edilecektir.  Anlık olarak bu görüntülerin 

alınması için ise NVIDIA Jetson Nano’ ya bağlı bir kamera sisteminin olması 

gerekmektedir. Toprağı net olarak görecek şekilde yerleştirilen kamera görüntüleri HD 

formatta iletmekte görevlidir. NVIDIA Jetson Nano’ ya gelen görüntülerde bir önceki 

ve bir sonraki bitkinin pancar olup olmadığına dikkat edilerek ve aralarındaki 

mesafeye bakılarak çapalama işlemi için mekanik kısmı tetiklenecektir.  Ana kart 

üzerinde çalışacak olan Algoritma Şeması Şekil 1’de verilmiştir. Detayları aşağıda 

verilmiştir. 

 

       Şekil 1. Algoritma Şeması 

 

BAŞLA 

İLERLE GÖRÜNTÜYÜ 

OKU 

RESMİ GRİ 

FORMATA GETİR 

HAAR CASADE 

SINIFINI EKLE 

BİTKİ 

GÖRÜLDÜ  

MÜ? 

PANCAR 

MI? 

MASKELEME 

İŞLEMİ UYGULA 

KONTUR İŞLEMİ 

UYGULA 

PANCARLARI KARE 

İÇİNE AL 

AĞIRLIK 

MERKEZİNİ 

HESAPLA 

BİR SONRAKİ 

PANCAR İLE 

ARASINDAKİ 

MESAFEYİ ÖLÇ 

ÖKLİD UZAKLIK 

MESAFESİNİ 

HESAPLA 

8 CM’DEN 

AZ MI? 

ÇAPALA 

BİR SONRAKİ 

PANCARDAN 

GELİŞMİŞ Mİ 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

EVET 

EVET 

HAYIR 
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i) Haar Cascade Yöntemi 

Haar cascade yönteminde belirli bir algoritmaya göre bulunması istenen 

nesneler önce bilgisayara tanıtılır ve daha sonra ona benzer şekillerin bulunduğu 

resimler veya video frame’leri taranarak o nesne bulunmaya çalışılır. Bu yöntemin en 

önemli üç özelliği kenar, çizgi ve dört-kare özellikleridir.  Kenar özelliği, görüntü 

üzerinde belirli bir alan koyu renklerden ve belirli bir alan açık renklerden oluşuyorsa 

bu görüntünün kenar özelliği olduğunu belirtir. 

Çizgi Özelliği, Görüntü üzerinde sırasıyla açık, kapalı, açık renklerden 

oluşuyor ise çizgi özelliği vardır. Dört-Kare Özelliği, Çaprazlama olarak kare şeklinde 

koyu ve açık tonlar çapraz bir şekilde bulunuyor ise dört kare özelliğini 

belirtmektedir.(Şekil 2) 

                       

                     (a)Kenar Özellikleri         (b)Çizgi Özellikleri              (c)Dört-dikdörtgen Özellikleri 

                         (Edge Features)              (Line Fatures)                        (Four-rectangle Features)  

 Şekil 2. Haar Cancade Yöntem Özellikleri 

Bu özellikleri kullanarak görüntü üzerinde çizgi, kenar, yüz, göz, araç vb. 

birçok nesneyi tespit edebiliriz. Bu metot ile bir ögenin nasıl bir yapıda olduğu 

öğretilerek bir görüntü üzerinde nesne arama çalışmaları yapılabilir. (Anonim,2020c) 

Belirli aralıklarla çekilmiş şeker pancarı fotoğraflarını kullanarak bu metodu 

projemizde uygulayacağız.  

 ii) Maskeleme ĠĢlemi 

Nesneleri algılama işlemi yapıldıktan sonra mask işlemi yapmamız 

gerekmektedir. Maskeleme, resmin istenen bölgesinin kesip çıkartılması ve elde 

edilmesidir. Bu işlem cv2.bitwise_and() fonksiyonu kullanılarak yapılır 

(Anonim,2020d). 

iii) Kontur Uygulama ĠĢlemi 

Konturlar, aynı renk veya yoğunluğa sahip olan tüm kesintisiz noktaları (sınır 

boyunca) birleştiren bir eğri olarak açıklanabilir. Konturlar, şekil analizi, nesne 

algılama ve tanıma için yararlı bir araçtır. Kontur bulunması istenirken daha doğru 

sonuç için binary (siyah-beyaz) formunda resim kullanılmalıdır. FindContours 

yöntemiyle konturları bulunan resim komple değişir orijinal halini bir daha 

kullanılamaz hale gelir. Bunun için resmi yazılımda yedeklemeniz gerekmektedir. 
Konturlar cv2.drawContours() fonksiyonu ile çizdirilir.(Anonim,2020e) 

iv) Ağırlık Merkezi Bulma 

        Piksellerin yerine bağlı olarak bir şeklin ağırlık merkezi için fizikte kullanılan bir 

formülden yararlanırız. Üç tane kütlenin (m1, m2, m3 kütleleri olsun) ağırlık 

merkezinin hesaplanması aşağıdaki gibi olur. 

X = (X1 * m1 + X2 * m2 + X3 * m3) / ( m1 + m2 + m3)    (1) 

            Y = (Y1 * m1 + Y2 * m2 + Y3 * m3 ) / ( m1 + m2 + m3)    (2) 

                   Burada ki X ve Y ağırlık merkezinin koordinatlarıdır. Bu formülü n tane kütle için 

      genel olarak aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.(Anonim,2020f) 
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v) Öklid Uzaklık DönüĢümü 

        Pancarları algıladıktan sonra iki pancar arasındaki mesafeyi ölçtürmemiz 

gerekmektedir. İki pancar arasındaki mesafe 8-12 cm arası olmalıdır. Bazen pancarlar 

dip dibe çıkabilir. Bunun için bir pancarı doğru kabul edip aradaki pancarları 

görmezden gelip 8-12 cm arasını çapalamamız gerekmektedir. 

        İki nesne arasındaki mesafeyi bulmak için momentlerini bulduğumuz nesnelerin 

öklid mesafesini hesaplarız.  

        Öklid mesafesi, matematikte Pisagor bağlantısı kullanılarak bulunan iki nokta 

arasındaki mesafe ölçüm birimidir. Buna göre iki boyutlu düzlemde iki nokta 

arasındaki mesafe basitçe iki noktanın x ve y koordinatlarının ayrı ayrı farklarının 

hipotenüsüne eşittir.(Anonim,2020g) 

 

              (   )  √(      )
  (      )

    (5) 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü  

Yaşadığımız teknoloji çağında hemen hemen her şey insan gücünden makine 

gücüne dönmektedir. Çünkü bir makine birden fazla insanın günlerce uğraştığı bir işi 

saatlere ve hatta dakikalara indirebilmektedir. Bu dönüşüm ve gelişim her alanda 

olduğu gibi insan gücüne en çok ihtiyaç duyan tarım sektöründe de karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüze kadar tarımda makineleşme alanında çok büyük adımlar 

atılmış olsa da hâlâ mevsimlik işçi alımı çiftçilere büyük masraflar doğurmaktadır. 

Piyasada bulunan projemize en benzer ürün sıra üzeri çapa yapma makinesidir. 

Bu makineler bir insanın onu kontrol etmesiyle çalışır. Şöyle ki her ne kadar birçok 

insanın yapacağı işi tek başına yüklenmiş olsa da kendi kendine ilerleyemeyen bir 

makinedir. Yani bir insanın bu makineyi yönlendirmesi gerekir. Ayrıca yalnızca çapa 

ve yabancı ot yolma işine yarayan bu makineler sık ekilmiş pancarların seyrekleştirme 

işleminde pek yardımcı olamazlar.  

Projemiz, bu makinelere ek olarak kendi kendine ilerleyebilen bir otonom araç 

olacak ve seyrekleştirme işlemi bir yazılım ile sağlanarak insan üzerindeki iş yükü 

azaltılacaktır. Ayrıca görüntü üzerinde çalışarak işlem yapabilen bir tarım aracı olması 

da özgün bir tasarıma sahip olduğunun göstergesi sayılabilir. Projemizin en önemli 

yenilikçi yönü otonom olarak çalışan üzerinde görüntü işleme yazılımların yer aldı ve 

elektronik devrelerin bulunduğu bir bütün halde çalışan tarım robotudur. Sistem kendi 

yürür olması ve kararları yazılım tarafından verilmesi, elektronik sistemin gerekli olan 

yapıyı sürmesi şeklindedir.  Konya bölgesinde sıra üzeri işlemler mevsimlik işçiler 

tarafından insan gücü ile yapılmaktadır. Zor bir işlemdir. Sıcak havada eğilerek ve kol 

kuvveti ile yapılmaktadır.    
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6. Uygulanabilirlik  

Tarım sektöründe sıra üzeri çapa makinesi olarak ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir. Tarım alanında kullanılması hem zaman hem de maliyet bakımından 

çiftçiye tasarruf sağlayacağından çiftçiler tarafından tercih edilebilir olacaktır. Dünya 

üzerinde tarım elektronik ve bilgisayar ile gelişmektedir. Bu nedenle geliştirilecek 

olan tarım makinalarına ilgi artacaktır. Ayrıca ekilen alanların artması veya tarım 

işçilerinin azalması ile bu tip makinaların pazar payı aratacaktır. Geliştirilen prototipin 

başarı oranları %70-80 in üzerine çıkması durumunda pazar payı olacaktır. Çiftçilerin 

elektronik parçalarının fazla olması tamir ve servisinin düzgün olarak verilmesi ile 

aşıla bilinir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projelerin imalatının yapılması için gerekli olan malzemeler ve zaman çizelgeleri 

oluşturulmuştur. 

a) Tahmini Maliyet 

Tarım robotu geliştirmek için gerekli olan malzeme listesi Tablo 1’de detaylı 

olarak verilmiştir. Yazılan fiyatlar piyasa ve internet üzerinde araştırmalar 

yapılarak elde edilmiştir. Temin edilip edilememe durumu vardır.   Geliştirilecek 

ürünün, üzerinde yapılması gereken birçok eksik kısmı vardır. Bunlardan biri GPS 

hassasiyetini arttırmaktır ve bu durum fiyatını yükseltecektir. 

Tablo1. Kullanılacak Malzeme Listesi ve Maliyet Fiyatları 

Açıklama Miktar 
Birim Fiyatı 

(TL)  

Toplam Tutar 

(TL) 

Sigma Profil 45x45 24 m 62 1488 

Sigma Profil 45x90 12 m 95 1140 

12V DC motor  4 adet 525 2100 

Teker çapı 40cm 4 adet 125 500 

Akü Akü 12 Volt 40 Amper 4 adet 290 1160 

Kayar Yatak 50cm  2 adet 900 1800 

Nema 17 Step Motor ve Sürücüsü 2 adet 520 520 

Encoder 100puls  2 adet 170 340 

12V DC Motor ve Sürücüsü  2 adet 700 1400 

Nema 17 Step Motor ve Sürücüsü 2 adet 520 520 

Swazer akrobat derin çapalama aparatı 1 adet 450 450 

12V DC motor ve Sürücüsü 1 adet 210 210 

NVIDIA Jetson Nano  1 adet 1125 1125 

Logitech C920 FullHD webcam  1 adet 1010 1010 

5 Eksen CNC Kontrol Kartı USB  1 adet 45 45 

GPS modülü 1 adet 280 280 

Rs-232 modülü 4 adet 25 100 

24V dan 5V Buck konvertör 2 adet 120 240 

12V dan 5V Buck konvertör 2 adet 15 30 

Çeşitli somun ve Vida Muhtelif 200 200 

Elektronik Devre elemanları Muhtelif 500 500 

Çeşitli Elektrik Kabloları Muhtelif 50 50 

Arduino Mega  1 adet 70 70 

Step sürücü tb6560 2 adet 65 130 

Motor Sürücüler  4 adet 55 220 

TOPLAM 15628 
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b) Proje Zaman Planlaması 

Covid-19 sebebiyle şu süreçte kendi evlerimizde bireysel çalışmalara devam 

edeceğiz ve sıklıkla görüşmeler yapacağız. Gereken en kısa sürede de bir araya 

gelerek projemizi gerçekleştirme adımları atacağız. 

Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi 

ĠĢlemler Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Mekanik kısımlarının tekrar çizilmesi X    

Parçaların Temini X X   

İmalatın Başlaması X X   

Mekanizmanın Yeniden Düzenlemesi  X X X 

Sponsor Bulunması X X X X 

Boş bir atölyenin araştırılması X    

Elektronik devrelerin tekrar düzenlenmesi X X   

Elektronik devrelerin temini  X   

Elektronik devrelerin testi  X X X 

Yazılımın Geliştirilmesi  X X X X 

Testlerin yapılması   X X 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tarım alanında çalışan ve özellikle pancar yetiştiren çiftçiler hedef kitlemizdir. 

Çiftçiler sıra üzeri çapa işlemi için her yıl mevsimlik işçi almak zorundadır ve bu 

maliyet açısından onları zorlayabilir. 

            Sıra üzeri çapalama sorununa çözüm olarak geliştireceğimiz yazılımımız 

otonom ve anında görüntü alabilen yapısıyla çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır 

Konya bölgesi şeker pancar ekimi yapılan en büyük üretim yerlerinden biridir.  Bu 

nedenle sıra arasının çapalamanın yanında sıra üzerinin de çapalaması önemlidir. 

Bunula ilgili yapılacak olan tüm çalışmalar önemlidir.  Sıra üzeri çapalamanın otonom 

bir sistem ile yapılması iş ve zaman kazancı sağlayacaktır. Yabancı otların 

temizlenmesi ve çapalama ile en iyi şeker pancarını seçip bırakarak, diğer şeker 

pancarları temizlenmesi, toprağın çapalanması tarla verimini artıracaktır.  

Su tüketimini yabancı otlar ve diğer gelişen ama çapalama ile uzaklaştırılması 

gereken şeker pancarlarının temizlenmesi ile azalacaktır. Bütün bunlar çiftçilerimizin 

gereksiz harcamalarının azaltacaktır. Ayrıca otonom olduğu için kendi işini 

yapacağından çiftçinin bu iş için ayıracağı zamanı, başka amaçlarda kullanacaklardır. 

Türkiye’de ve Dünya da yapılmış çalışmalar vardır. Bu çalışmalar incelenmeye 

başlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında projemizi gelişecektir.  Geliştirdiğimizi yapıyı 

anlatan akademik yayınlar yapılacaktır.   

9. Riskler 

a) Pandemi sebebiyle takım arkadaşlarının aynı ilde olmaması, ortak bir alanda 

çalışma imkanının olmaması. 

b) Geliştirilen yazılımın hata payı yüksek olabilir. Bu sebebiyle yabancı otu tespit 

ederken hata ile sonuçlanabilir.  

c) Kameranın güneş ışığından kaynaklarından dolayı görüntüyü iyi alamaması 

durumu olabilir. Tarla gidiş ve gelişlerinde özellikle güneşin yönü önemlidir. 

d) Malzemelerin zamanında temininde ekonomik olumsuzluklar ve geç gelmesi 

olabilir. 

e) Kapalı havalarda GPS sistemi düzgün çalışmayıp sistemin konum almasında 

sıkıntı yaşanabilir. 
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    Projenin hayata geçirilmesinde problemlere yönelik çözüm önerileri şunlardır; 

a) Hata payının azaltmak için probleme en uygun algoritma tekrar seçilmelidir. 

b) Kameraya fazladan ışık kaynağı eklenerek görüntüyü bozacak ışıkları çevresinin 

kapatılması. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: NİYAZİ ÇAKIRER 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

NĠYAZĠ ÇAKIRER 

Robotun mekanik 

bölümleri ve çalışma 

sisteminin tasarımı, 

imalatından sorumlu 

Konya Teknik Üniversitesi/ 

Teknik bilimler MYO/ 

Tarım Makinaları Programı/ 

2.Sınıf  

Makine imalatı ve 

Montaj ve Proje 

Tasarımı 

BETÜL 

BALCIOĞLU 
Bitkilerin görüntülerinin 

işlenmesinden sorumlu 

Selçuk Üniversitesi/ 

Teknoloji Fakültesi/ 

Bilgisayar Mühendisliği/ 

3.Sınıf 

Yazılım Geliştirme 

ve Görüntü işleme 

ECEM BEKAR 

Yazılımı geliştirme ve 

elektronik destek 

kısmından sorumlu 

Elektronik ve kontrol 

sistemlerinden sorumlu 

Selçuk Üniversitesi/ 

Teknoloji Fakültesi/ 

Bilgisayar Mühendisliği/ 

3.Sınıf 

Yazılım Geliştirme 

ve Görüntü işleme 

Elektronik ve 

Donanımları  

ALPER TÜRKÖZ 

Robotun mekanik 

kısımlarının tasarımı  

Elektronik ve kontrol 

sistemlerinden sorumlu 

Konya Teknik Üniversitesi/ 

Teknik bilimler MYO/ 

Makina ve Metal Teknolojisi 

Bölümü Tarım Makinaları 

Programı/ 2.sınıf 

Makine imalatı ve 

Montaj,Elektronik 

devrelerin montajı  

AHMET ÇAYIR 

Makinenin parçalarının 

montajı ve çalışması 

gereken yapıları 

hazırlamaktan sorumlu 

Konya Teknik Üniversitesi/ 

Teknik bilimler MYO/ 

Makina ve Metal Teknolojisi 

Bölümü Tarım Makinaları 

Programı/ 2.sınıf 

Makine imalatı ve 

Montaj 
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EK-1 Geliştirilecek Tarım robotunun genel görünüş resimleri 

 
Genel Görünüş 

 

 
a) Alttan Görüş 

 

 

 
D) Karşıdan Görünüş  

b) Yandan Görünüş  
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EK-2 Elektronik Devresi 

 
a) Atmel İşlemcili bölüm / Motor sürücüleri/encoder/ Veri Haberleşme Birimleri 

 
b) NVIDIA Jetson Nano ve Bağlantı Yolları  

 


