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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Tarım, insanlık tarihinin en eski üretim faaliyetlerinden biri olmuştur ve yaşam kaynağı 

olmasından dolayı da insanlar için büyük öneme sahiptir. Dünya nüfusunun günden güne 

artması, kentselleşmenin yanlış planlanması, ekolojik dengenin bozulması gibi 

olumsuzluklardan dolayı tarımsal alanlar küçülmeye ve verimsizleşmeye başlamıştır. Bu 

nedenle tarımsal faaliyetlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  

Tarımsal alanların etkili kullanılması ve birim alandan daha fazla ürün hasat edilmesi için çeşitli 

yöntemler geliştirilmektedir. Meyve ağaçları bazında bakıldığında, bu yöntemlerin başında 

bodur meyve ağacı yetiştiriciliği gelmektedir. Çünkü bodur meyve ağaçları sık ekim teknikleri 

ile ekilmekte ve birim alana daha fazla sayıda ağaç dikimi yapılabilmektedir. 

Gelişmiş ülkeler tarımsal faaliyetlerinde, geleneksek yöntemler yerine çağın gerekliliği olarak 

teknolojik yöntemler kullanmaktadır. Toprak analizinden başlayan süreçte, ürün ekimi, ürün 

gelişiminin izlenmesi, tarımsal ürünlerin ilaçlanması veya gübrelenmesi ve son olarak hasat 

işlemleri otonom veya yarı otonom sistemler ile gerçekleştirilebilmekte ve insan faktöründen 

kaynaklı hatalar en aza indirilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar da göstermektedir ki, 

tarımda sensörler ve manipülatörlerin kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta ve verimliliği önemli 

ölçüde arttırmaktadır. 

Bechar ve Vigneault tarım robotlarının farklı ortam koşullarında da çalışması için gerekli olan 

teknik yapılar hakkında derleme hazırlamışlardır. Verimliliği arttırmayı hedefleyen tarım 

robotlarının her koşulda çalışabilmesinin yanı sıra uygun Malayali ve ulaşılabilir olmasının da 

önemi vurgulanmıştır. Yaptıkları incelemeler sonucunda sistem tasarımının optimum seviyede 

tutulması gerektiği, gelişen sensör teknolojisi ile robotların dış dünyayı daha iyi kavrayabilmesi 

ve kullanıcı robot arasındaki iletişimin optimum hale getirilmesi ve her tarımsal işlev için 

maniplatörlerin geliştirilmesi gerektiğini önermişlerdir (Bechar ve Vigneault, 2016). 

İkinci kısımda açıklanan probleme çözüm olarak bu proje kapsamında, günümüzde büyük 

öneme sahip bodur meyve yetiştiriciliği alanında, hassas hasat işlemleri yapabilen bir robot 

sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Problem / sorun bölümünde, bodur meyve ağaçlarının 

hasadında karşılaşılan zorluklara değinilmiştir. Dördüncü bölümde (yöntem bölümü) paletli 

yürüyüş sistemine sahip ve üzerinde meyve toplama robot kolu bulunan bir insansız tarım aracı 

tasarımı detaylıca açıklanmıştır. Ayrıca robotun çalışma prensibi üzerinde durulmuştur. Buna 

göre, bodur meyve ağaçları koridorlarında hareket edebilen, araç üzerinde bulunan kamera 
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sistemi ile ağaç gövdesini tespit edebilen, ağaç gövdesi hizasında durup hareketli ve kameralı 

robot kol sistemi ile meyveleri tutabilen ve son olarak meyveleri dalından hassas bir şekilde 

koparıp, toplama haznesine bırakan otonom veya yarı otonom sistem tasarımı yapılması 

planlanmaktadır.  

Ayrıca robot sistemi, internet bağlantısı sayesinde çeşitli telemetri verilerini de istatistiksel ve 

bilgi amaçlı olarak bulut sistemine kaydedebilecektir. Bu sayede, diğer tarımsal araştırmalar 

için bir veri havuzu oluşturulması da projenin bir diğer önemli rolünü ortaya koymaktadır. 

Beşinci kısımda projenin yenilikçi yönünden bahsedilmiş, altıncı bölümde projenin arazide 

uygulanabilirliği üzerinde durulmuş, yedinci bölümde maliyet ve zaman çizelgeleri 

açıklanmıştır. Sekizinci bölümde riskler ele alınmış ve bu risklerin giderilmesine yönelik 

öneriler sunulmuştur. Son olarak ise projenin bilimsel olarak dayandırıldığı kaynaklar 

verilmiştir. 

 

2. Problem / Sorun 

 

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de, verimliliğin yüksek olduğu bodur meyve yetiştiriciliğine 

ilgi gittikçe artmaktadır (Kırca, 2021). Birçok araştırmaya göre bodur meyve ağacı yetiştiriciliği 

konusunda birim alandan elde edilen verim ve kalitenin yüksek olduğu da bilinmektedir (Şekil 

1). 

Bodur meyve ağaçları ile kurulan bahçelerde (Şekil 2), sık dikim teknikleri uygulanmakta ve 

verimlilik açısında çeşitli yararlar sağlamaktadır (Ağca, 2008). Sık dikim yapılan bodur meyve 

ağaçları diğer türlere göre daha erken ürün verme eğilimindedir. Bunun nedeni ise vejetatif 

büyümenin bodur ağaçlarda yüksek olmasıdır. Yüksek vejetatif gelişim nedeniyle ağaçlarda 

olağandan fazla sürgün oluşumu (Şekil 3) ve dolayısı ile ağaçların taç kısımlarında 

yoğunlaşmalar meydana gelmektedir. Bodur meyve ağaçlarının verimlilik avantajı, vejetatif 

gelişimler kontrol altına alınmadığında ve hasat işlemleri yeterince hassas yapılmadığında 

dezavantaja dönüşmektedir (Faust, 1989). 

Vejetatif gelişimin kontrol altına alınabilmesi için takip edilen yöntemlerin başında, meyve 

seyreltmesi, çiçek seyreltmesi, budama, kimyasal çözümler ve hassas hasat işlemleri 

gelmektedir. Geliştirilecek olan projede, hassas hasat işlemleri üzerinde durulması ve kimyasal 

çözümlerin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca budama ve seyreltme işlemleri de 

ilerleyen süreçlerde yazılım iyileştirmeleriyle gerçekleştirilebilecektir. Dal kırılmalarının 
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azaltılması, hasat giderlerinin minimuma düşürülmesi ve insan faktöründen kaynaklı verim 

azaltıcı etmenlerin (Şekil 4) yok edilmesi sayesinde bodur meyve ağaçlarından maksimum 

fayda elde edilebilecektir (Williams ve Marini, 2002). 

 

3. Çözüm 

 

Tarımsal robotlar son zamanlarda, endüstri 4.0 gelişmelerine paralel olarak, zirai faaliyetlerde 

oldukça yoğun kullanılmaya başlamıştır (Kazmacı, 2021). Yapılan çalışmalar da 

göstermektedir ki, tarımsal robotların kullanımı verim artışını ve maliyetlerin düşmesini 

sağlamaktadır. Sensörlerden gelen bilgiler ve kamera görüntülerinin işlenerek en doğru 

çıkarımı yaptığı ve yapay zeka destekli sistemler tarımda verimliliği ve doğruluğu arttıran 

gelişmelerdir.  

Uygun şartlar sağlandığında, yüksek verimliliğe sahip olduğu kabul gören bodur meyve ağaç 

bahçelerinde tarımsal robotların kullanımının -özellikle hasat dönemlerinde- oldukça fayda 

sağlayacağı ön görülmektedir. Çünkü diğer türlere göre daha narin yapıda olan ve yüksek verim 

için birçok parametreye dayalı bakımları ve hasadı yapılan bodur meyve ağaçlarında, insan 

faktörünü en aza düşürmek gerekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, tarımsal kara aracının paletli yürüyüş sistemine sahip olması 

planlanmaktadır (Şekil 5).  

 

 
a. Yandan Görünüş 

 
b. Önden Görünüş 

 

Şekil 5. Geliştirilmekte Olan Hasat Robotu Tasarımları (a. Yandan Görünüş, b. Önden 

Görünüş) 
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Bu sayede farklı toprak ve yer tipinde hareket ve manevra kabiliyeti yüksek olacaktır. Bu da 

ağaçların hizalanması ve meyve toplama sırasında aracın dengesinin sağlanabilmesini 

kolaylaştıracaktır. Araç üzerinde bulunan bir kamera sayesinde araç, ağaç hizasına otomatik 

şekilde gelecek ve meyve toplama işlemi için duracaktır. Araç durduğu anda, araç üzerinde 

bulunan lift (asansör) sistemi toplayıcı robot kolu meyve hizasına kadar çıkartacaktır. Meyve 

hizasının tespiti ve toplayıcı robot kolun meyveye yönelmesi işlemi için ikinci bir kamera 

kullanılacaktır. Bu kameranın görevi meyveye doğru şekilde toplayıcı robot kolun 

yönlendirilmesidir. Ayrıca bu işlem de hem otonom hem de manuel olarak yapılabilecektir. 

Dalından düzgün şekilde koparılan meyve, araç arkasında bulunan toplama haznesine hassas 

bir şekilde bırakılacaktır. Bu işlemler esnasında araçta wifi (kablosuz) internet bağlantısı 

mevcut ise, yapılan işlemler bir bulut sistem üzerinde kayıt altına alınacaktır. Ayrıca toplama 

haznesinde biriken meyveler, kullanıcı tarafından girilen thresholda (eşik değere) göre boşaltma 

alanına giderek toplanan meyveleri bırakacaktır. Tarımsal kara aracının kavramsal donanım 

şeması ve bileşenleri aşağıdaki gibidir (Şekil 6 ve Şekil 7). 

 

 

 

Şekil 6. Tarımsal Kara Aracının Kavramsal Donanım Şeması. 
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Şekil 7. Tarımsal Kara Aracının Donanım Bileşenleri. 

 

Tarımsal kara aracı üzerinde yer alan elektronik ve mekanik elemanların kontrolü, sensör 

verilerinin analizi ve kameradan alınan görüntülerin işlenmesi için yaygın kullanıma sahip olan 

Python programlama dilinin kullanılması planlanmıştır. Görüntü işleme algoritmaları ve çeşitli 

filtrelerin kullanımı için ise OpenCV kütüphanesi tercih edilmiştir. Nesne tespiti, renk 

deteksiyonu, hareket algılama, görüntü kırpma ve birleştirme gibi birçok işlemi yapmaya 

olanak sağlayan OpenCV kütüphanesi ile ağaç gövdesi ve meyve tespiti yapılacaktır. Yapılan 

bilimsel çalışmalar da incelendiğinde Python dili ve OpenCV kütüphaneleri ile yapılmış birçok 

uygulamalar karşımıza çıkmaktadır (Şekil 8). 
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Şekil 8. Görüntü İşleme ile Merkez Noktaları ve Kenar Sınırlarının Çizilmesi (Kaymak ve ark., 

2019) 

 

4. Yöntem 

 

Bu çalışmada, Raspberryi pi (Şekil 9) bilgisayarı üzerinde, görüntü işleme teknikleri ile tespit 

edilen bodur ağaç meyveleri, hasat robotu üzerinde yer alan servo motorlu robot kol 

vasıtasıyla otonom veya yarı otonom şekilde toplanacaktır.  

 

 

Şekil 9. Raspberry Pi Görüntü İşleme Bilgisayarı. 
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Bunun için öncelikle kullanıcı, meyve bahçesinin bulunduğu alanı, akıllı telefon veya 

bilgisayar üzerinden işaretleyip, ağaç koridorları üzerinde bir rota çizecektir (Şekil 10).  

 

 

Şekil 10. Ağaç Koridorlarının Kullanıcı Tarafından Belirlenmesi İşlemi. 

 

Hasat robotunun görev rotasının çizilmesi ve takibi işlemleri için pixhawk kontrol kartı 

(Şekil 11) kullanılacaktır.  

 

 

Şekiş 11. Pixhawk Otonom Sürüş Kontrol Kartı. 
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Bu kart aynı zamanda Raspberry pi bilgisayarı ve arduino mega (Şekil 12) kontrol kartı 

haberleşebilecektir. 

 

 

Şekil 12. Arduino Mega Yardımcı Sensörler ve Robot Kol Kontrol Kartı. 

 

Tarımsal hasat robotu engel tespiti (ultrasonik sensör vasıtasıyla) ve rota takibi (GPS alıcısı 

sayesinde) yaparak (Şekil 103 bu hat boyunca ilerleyecek ve araç gövdesinde bulunan yüksek 

çözünürlüklü kamera sayesinde ağaç gövdesini tespit edecektir.  

 

 

Şekil 13. Ultrasonik Sensör ile Engel Tespiti (Receiver: alıcı, Transmitter: verici, Distance: 

mesafe, Object: nesne). 

 

OpenCV kütüphanesinde bulunan edge detection (kenar algılama) metotlarından sobel, 

canny, roberts, prewitt, laplacian of gaussian, zero crossing gibi yöntemler kullanılarak kenar 
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algılama yapılacaktır (Raspberry pi bilgisayarı üzerinde) ve ağaç gövdesi hizasında hasat 

robotu meyve toplama işlemi için duracaktır (Şekil 14). 

 

 

Şekil 14. Görüntü İşleme Kenar Filtreleri (Balochian S. ve Baloochian H., 2022). 

  

Hasat robotu ağaç hizasında durunca, toplama işlemi yapan robot kol üzerinde bulunan 

kamera devreye girecek ve meyve tespiti için şekil ve renk deteksiyonu yapan kod parçası 

çalışacaktır. Görüntü üzerinde uygun şekilde tespit edilen meyvenin piksel koordinatları, 

robot kolun çalışma uzay matrisine dönüştürülecek ve yine robot kol üzerinde bulunan 

mesafe sensörü yardımıyla robot kol meyveye yaklaşacaktır. Koparma işlemi yapabilen bir 

gripper taşıyan robot kol kısmındaki servo motor (Şekil 15), 360 derece dönme yeteneğine 

sahiptir ve bu sayede meyveye zarar vermeden döndürerek meyveyi dalından 

koparabilecektir.  

 

 

Şekil 15. 360 Derece Dönme Yeteneğine Sahip Servo Motor. 
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Ardından sabit toplama haznesine kinematik hareket ile meyveyi bırakacaktır. Haznenin 

sabit olması, robot kolun hazneye yaklaşımını ve meyveyi tam ortaya bırakmasını 

kolaylaştıracaktır. Hazne kısmına kullanıcı dilerse ağırlık sensörü ekleyebilecek ve bu sayede 

hazne dolduğunda, hasat robotu meyve boşaltma alanına yönlenecektir. Kullanıcı arayüz 

ekranında bu seçenek kullanıcı tarafından belirlenebilecektir (meyve boşaltma noktası). 

Hasat robotunun operasyonunun genel akış şeması aşağıda verilmiştir (Şekil 16). 

 

 

Şekil 16. Hasat Robotu Operasyonunun Genel Akış Şeması. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Hassas tarım ve akıllı tarım teknolojileri kapsamında, dünya çapında yapılmış çok sayıda 

çalışma vardır ve bu çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle günden güne artış göstermektedir 

(King, 2017). Bu kapsamda da yapılmış çalışmalar mevcuttur. 

Oberti ve arkadaşları, asma bitkisi üzerindeki hastalık tespiti ve bölgesel olarak ilaçlama 

yapabilen bir robot kol geliştirmişlerdir. Longo ve Muscato, enginar hasadı yapabilen bir robot 
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kol geliştirmişlerdir. Gonzales-de-Soto ve arkadaşları, traktörlere entegre edilebilen ve zararlı 

otları tanıyıp ilaçlayabilen bir sistem üzerinde çalışmışlardır. Ishigureve ve arkadaşları budama 

robotu üzerinde çeşitli geliştirmeler yapmışladır. Comba ve arkadaşları, bitkilerin aşılanması 

için ufak robotik sistemler üzerinde çalışmışlardır. Özgüven ve arkadaşları, görüntü işleme 

teknikleriyle ağaçların arasında otonom hareket edebilen araç üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, tarım robotlarının gelişimi daha çok hasat öncesi önlem ve 

arazi kontrol çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu proje kapsamında ise hasat işlemi üzerinde 

çalışmalar yapılacaktır. Özellikle de bodur meyve ağaçlarının hasadı, yüksek verim ve 

sürdürülebilir tarım faaliyetleri açısından büyük öneme sahiptir. 

Projenin bir diğer inovatif yönü ise verilerin bir bulut sisteminde toplanacak olmasıdır. Bu 

sayede diğer araştırmacılar/çiftçiler bu verileri analiz edebilecek ve yapılacak diğer çalışmalara 

referans oluşturan çıktılar elde edebileceklerdir. Robotun üzerinde bulunan tüm sensörlerin 

verileri, hasat verileri ve diğer çeşitli telemetri verilerinin kaydedildiği bulut sistemi ayrıca 

diğer dönemlerdeki hasat çalışmalarına da ışık tutacaktır. Bu sayede sürdürülebilir ve 

ölçeklendirilebilir tarımsal faaliyetlerin artacağı da öngörülmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Tespit edilen bazı riskler aşağıda verilmiştir 

RİSKLER    B PLANI  

Wi-Fi bağlantısı kaybolursa  Manuel kullanıma geç 

Engele takılırsa  Kullanıcıya bildirim gönder 

Pil belirli yüzdenin altına inerse  En yakın başlangıç noktasına git 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projede kullanılması planlanan malzemeler ve zaman çizelgesi aşağıdaki tablolarda yer 

almaktadır. Ancak projenin gidişatına ve proje isterlerinin gelişmesine göre küçük 

değişkenlikler gösterebilecektir (Tablo 1 ve Tablo 2). 

 

Tablo 1. Projede Kullanılması Planlanan Malzeme Listesi. 

Adı Adet Tahmini Motor 1 240 TL 
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Maliyet 

Gövde 

Kamerası 

1 640 TL 

Robot Kol 

Kamerası 

1 640 TL 

Arduino 

Mega 

1 550 TL 

Raspberry 

Pi 4 

1 2450 TL 

Palet 

Motoru 

1 500 TL 

Ultrasonic 

Sensör 

1 310 TL 

Loadcell 1 40 TL 

Loadcell 

Sürücü 

1 40 TL 

Alt Frame 1 5000 TL 

Üst Frame 1 500 TL 

Batarya 1 1000 TL 
 

Sürücü 

Nodemcu, 

Lolin vb. 

1 60 TL 

Bluetooth 

Sensör 

1 100 TL 

GPS 1 1800 TL 

Lineer 

Aktüatör 

1 1000 TL 

Servo 

Motor 

Sürücü 

1 130 TL 

Servo 

Motor 

4 2500 TL 

Robot Kol 1 1500 TL 

Bağlantı 

Parçaları 

1 1000 TL 

Yaklaşık Toplam 20000TL 
 

 

 

Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi. 

Görevler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Test Yazılımları     

Haberleşme Yazılımları     

Mekanik Aksam Tasarımları     

Malzeme Siparişi     

Sistem Entegrasyonu     



 

15 
 
 

 

Otonom Sürüş Algoritması     

Fonksiyonel ve Saha Testleri     

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Bu projenin sonunda elde edilecek çıktılar, bodur meyve bahçeleri ile uğraşan çiftçiler, 

ziraatçılar ve araştırmacılar tarafından kullanılabilecektir. Projenin öncelikli olarak hedef 

kitlesi üretici sıfatındaki insanlardır ancak çeşitli veriler elde etmeye başladıkça bu verilerin 

işlenmesi ve anlamlandırılması bigdata (büyük veri) ve yapay zeka araştırmacılarına da katkı 

sağlayacaktır. 

 

9. Riskler 

 

Planlanan tüm projelerde olduğu gibi bu çalışma kapsamında da bazı risk faktörleri tespit 

edilmiştir. Bu risk faktörlerinden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

RİSKLER    B PLANI  

Wi-Fi bağlantısı kaybolursa  Manuel kullanıma geç 

Araç engele takılırsa  Kullanıcıya bildirim gönder 

Pil belirli yüzdenin altına inerse  En yakın başlangıç noktasına git 

 

Bu risklere, yazılım ve donanım tarafında çözümler bulunarak B planında belirtilmiştir. Ancak 

unutulmamalıdır ki, uygulama aşamasında da öngörülemeyen risk faktörleri ortaya 

çıkabilecektir. Bu risklere karşı da önlemler alınması için hasat robotu üzerine çeşitli telemetri 

verileri ölçümleyen ve kaydeden üniteler yerleştirilmesi planlanmaktadır. 
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