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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım sektöründe, toplama işlemleri büyük bir rol oynamaktadır. Çiftçiler tarafından çeşitli 

toplama hasat yöntemleri kullanılmaktadır. Geleneksel hasat yöntemleri üç ana başlığa 

ayrılmaktadır. Bunlar “Yerden Toplama”, “Ağaçtan Elle Toplama” ve “Sırıkla Hasat” tır [1]. 

Belirtilen hasat yöntemleri komplike ve daha fazla iş gücü gerektirmektedir. Bu yüzden, çiftçiler 

tarafından pahalı, etkisiz ve çevre dostu olmayan makineler kullanılmaktadır.  

Yapılmakta olan projede, hasat işlemleri için bir otonom hasat robotunun tasarımı ve 

geliştirmesi sunulmaktadır. şekil 1’de robotun izometrik görünümü incelemeye sunulmuştur. Ayrıca 

EK-1’ de robotumuzun içerisinde bulunan elektronik devre tasarımı ve EK-2’ de de robotik 

kolumuzun çalışma diyagramı görülmektedir. Robot dört temel alt sistemden oluşmaktadır; dört 

tekerli hareket mekanizması, CoreXY hareket mekanizması, robot kol mekanizması ve tutucu 

mekanizması. Sistem kontrol yazılımı ve kullanıcı arayüzü, çiftçinin hasat işlemini anlık olarak 

gözlemleyeceği şekilde geliştirilecektir. Tasarlanan her bir alt sistem üretilip, montajı 

gerçekleştirilecektir. İlerleyen aşamalarda, robot testleri yapılarak, robotun istenilen performansa 

göre hareketleri karşılaştırılacaktır.  

Robot otonom insansız şekilde çalışacaktır. Görüntü işleme tekniklerinden nesne tespit 

algoritmalarını kullanılarak kameradan alınan renk frekanslarını, sıra üzeri ve salkımlar arası mesafe 

değerleri ile robotun serada hasat edeceği noktasal konumlar belirlenecektir. Robotun bir işlem 

döngüsü; aracın ürün konumuna gelinmesi, toplanacak ürünün seçilmesi, robot kolun ürün 

konumuna gelinmesi, toplanacak ürünün koparılması ve toplanan ürünün kasaya konulması olmak 

üzere beş işlemden oluşacaktır. Belirlenmiş her bir konum arasında oluşturulan yol üzerinde robotun 

rotası bir kontrol algoritması ile anlık olarak kontrol edilecektir. 

Gerçekleştirilecek projenin ülkemiz ekonomisinin önemli girdilerinden biri olan tarımsal 

üretimde verimi artıracak ve çiftçilerimize yardımcı olacaktır. Sıralı hasat uygulamasına yenilik 

getirmesi ve genel anlamda ülkemizin tarım uygulamalarında “Teknolojiyi takip eden değil, 

teknolojiye yön veren ülke” [2] vizyonuyla robotik teknolojilerin yaygınlaşmasına katkıda 

bulunması hedeflenmektedir.  

 

[Şekil 1] AWAXEN aracının izometrik görüntüsü 

2. Problem/Sorun: 
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Seralar iç ortam koşullarını denetlenebildiği bitkisel üretim yapılarıdır [3]. Yapılan 

çalışmalara göre Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının tarımda çalıştığı gözlemlenmiştir [4]. Bunun 

sebebi ise Dünyamız çok hızlı ve artan bir sanayileşme ve teknoloji süreci içerisinde bulunmasıdır. 

Bu sürecin beraberinde getirdiği Dünya nüfusundaki hızlı artış, köylerden kentlere göçlerin 

yoğunluk kazanması büyük bir problem haline gelmektedir. Bu nedenle tarımda çalışan kişi sayısı 

yıllar geçtikçe büyük bir hızla azalmaktadır. [5]. Bu problemlerin yanı sıra sera iç sıcaklık 

değerlerinin dış ortam ile farklılık göstermesi ile oluşan sağlık sorunları tarımsal ürün veriminde 

belirleyici rol oynayan insan performansı da gittikçe azalmaktadır. 

Tarım sektöründe üretimden sofraya gelene kadar ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Özelikle 

hasat dönemindeki kayıplarla birlikte devam eden süreçte kalite kayıpları da meydana gelmektedir. 

Hasat yapan kişilerin bilgi birikimlerinin yetersiz oluşu bu durumu daha da zorlaştırmaktadır [6]. 

Şekil 2’de Sera çalışma ortamına değinilmiştir. Sera içerisi çalışma ortamında ürünlerin 

yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve sevk edilmesi işlemleri tamamen işçiler tarafından yapılmaktadır. 

Özellikle hasat dönemi yetersiz bilgi birikiminden kaynaklanan ürünlerin hatalı, olgunluğa 

ulaşmadan ve çürümüş şekilde toplanması, ürünlerin kalitesini düşürmektedir. Artan nüfusun tarım 

ürün ihtiyaçlarını karşılamak, tarım ürünlerinin kalitesini artırmak ve tarım işçilerinin çalışmadığı 

saatlerde ürün toplamaya devam etmek için doğa dostu olan teknolojik çözümler üretilerek 

zahmetsiz, ekonomik bir çözüm oluşturmak ihtiyaç haline gelmiştir. 

 

 
[Şekil 2] Domates Serası içi 

3. Çözüm  

Awaxen mevcut işgücü ile gıda talebi arasındaki artan boşluğu kapatacaktır. İnsan işgücünü 

daha üretken hale getirmeyi amaçlayan akıllı otonom robotlar geliştirerek, hasat yeteneklerinin 

edinilmesi ve sürdürülmesindeki belirsizliği ve maliyet tasarrufu sağlayarak işçilik sorunlarını 

azaltacaktır. Gıda güvenliğini ve kalite kontrollerini güçlendirir. 

Öncelikle kullanılacak olan serada aracımızın otonom bir şekilde hareketi için sera haritası 

bilgisi çıkartılacaktır. Haritalaması yapılan serada aracımız başlangıç konumuna gelerek hasat 

işlemine başlayacaktır. Başlangıç konumunda meyvenin olgunluğu ve konumunun tespit edilerek 

derinlik kamerasından belirlenen meyvenin görüntüleri alınacaktır. Alınan görüntüdeki meyvenin 

piksel değerleri ve meyvenin piksel yoğunluğu mikroişlemcide görüntü işleme algoritması ile 

belirlenecektir. İşlenen görüntüdeki meyvenin piksel değerleri ters kinematik denkleminde, gerçek 

dünya değerlerine çevrim işlemi yapılacaktır. Değerleri hesaplanan veriler mikro denetleyiciye 

gönderilerek motorlar ile birlikte robotik kolun uygun konuma gelmesi sağlanacaktır. Uygun 

konumuna gelen robotik, kolun meyveyi kavrama ve dönme hareketi ile koparılması sağlanacaktır. 

Ardından koparılan meyveyi aracın haznesine bırakılması sağlanacaktır. Araç haznesinin dolması 

durumunda kullanıcıya bilgi göndererek boşaltılması sağlanacaktır. Kolun elindeki meyveyi 
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hazneye bıraktıktan sonra bir sonraki meyveye geçerek bu sürecin o salkımdaki meyvelerin hepsini 

bitirene kadar devam etmesi sağlanacaktır. Her bir salkım bitiminde bir sonraki salkıma geçebilmesi 

için aracın haritalamasını yaptığı güzergâhta ileri yönde hareketi sağlanacaktır. Aracın hareketi 

devam ederken önüne herhangi bir engel çıkması durumunda oluşabilecek tehlikeden dolayı çiftçiye 

bildirim göndermesi sağlanacaktır. Bu sayede sera sıraları arasında güvenli bir şekilde hareket 

ederek hasat işleminin bitirilmesi sağlanacaktır. 

Özetle Taze meyve Hasat çözümü, hızlı ve doğru görüntü işlemeyi ve özgün modüler başlıklar ile 

hasarlı, hastalıklı ve olgunlaşmamış meyveleri toplamak ve ayırt etmek için gelişmiş algoritmaları 

birleştirerek mevcut yetiştirici uygulamalarıyla çalışacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1 Mekanik Aksam 

 

4.1.1 Kasa 

Otonom hasat robotunun kasası, birçok serada sıra aralıklarının ölçüleri tespit edilip uygun 

ölçülerde tasarıma kavuşmuştur. Aracın eni 540 mm, boyu 595 mm, yüksekliği ise 80mm’dir 

Robotik kolunun, sigma profillerinin ve millerin üzerinde bulunduğu kasanın malzemesi oldukça 

hafif, üstün korozyon özelliklerine sahip, üretim kolaylığı sağlayan alüminyumdur. Lazer kesimle 

imal edilen kasa, şekil 3’ deki Solidworks statik analiz simülasyonları sonucunda kalınlığı 1,5 mm 

yeterli görülmüştür.  

 

 
         [Şekil 3] Kasa statik analiz                                                                              

 

4.1.2 Şasi Mekanizması 

Modern binek araç tasarımlarında şasi çerçevesi ve gövde tek bir yapısal elemanda 

birleştirilir. Gövde, tipik olarak gövde-çerçeve yapısı olarak adlandırılan bir üretim işlemi sırasında 

esnek bir şekilde şasiye cıvatalanır. Bu işlem bugün, güçlü bir merkezi çerçeveye sahip olmaktan 

yararlanan kamyonlar gibi ağır hizmet araçları için kullanılır, gövde ve çerçevenin kombinasyonu 

ile izin verilen motor ve aks hareketlerinin emilimi de dahil olmak üzere yük taşıma gibi faaliyetlerde 

bulunan kuvvetlere tabi tutulur [7]. 

Otonom hasat robotun şasisi 1060 alüminyum alaşım levhadır. Şaside motor tutucular ve 

motor bulunmaktadır. Tasarım için yapılan hesaplamalarda çekiş kuvveti 400 N’ dur. Her bir tekere 

düşen gerekli çekiş kuvveti 100 N’ dur. 150 mm arazi tekeri için 200 dev/dk, 4 adet 12V redüktörlü 

dc motor seçilmiştir. 4 motorun da kullanılacağı araç düzeneğinde her bir tekere güç iletilerek, 4 

çeker çekiş gücü elde edilmiştir. şekil 4’de aracın teker dönüşüne göre gidebileceği yönler 

belirtilmiştir. 
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Motor Adı Motor Hızı Çalışma Akımı Zorlama Akımı Tork / Kuvvet 

12v 200 RPM 200 Devir/Dakika 150 mA 1,70 Amper 10 kg-cm 

 
 [Şekil 4] Araç hareket yönleri   

 

4.1.3 CoreXY Mekanizması 

 

CoreXY kinematik, robotik kolu soldan-sağa ve yukarı-aşağı hareket ettirmek için X veya Y 

motorunun birlikte veya karşılıklı hareket ettiği şekil 5’de gösterildiği gibi kompleks bir hareket 

sistemidir. Sadece bir motoru hareket ettirirseniz, robotik kol çapraz hareket edecektir. İki motor 

birbirinin tersi yönde hareket ederse, baskı kafası X ekseni boyunca hareket edecektir, eğer iki motor 

aynı yönde hareket ederse, robotik kol Y ekseni boyunca hareket edecektir [8]. 

 

Artıları 

● Daha Yüksek Hareket Hızı: Sabit X ve Y motorlar, mekanik ağırlığı ve momentumu 

düşürerek hareket sistemine diğer motor yerleştirme konfigürasyonlarına kıyasla mekanik 

bir avantaj sağlar. 

 

● Kalite: Azaltılmış ağırlık ve momentum ile kurulum aynı zamanda daha az titreşim ve 

daha yüksek hızlarda artan tekrarlanabilirlik ile sonuçlanır. 

 

● Mekanik Olarak Optimize Edilmiş: x ve y motorları, gerçek yapı hacmi oranına kıyasla 

makine boyutunun dışında olduğundan, bize daha küçük bir adım ile daha fazla hareket 

alanı sağlar. 

 

Motor Hareketi Yön 

Her iki motor saat yönünde hareket ederse Kol sola hareket eder 

Her iki motor saat yönününün tersine hareket ederse Kol sağa hareket eder 

Her iki motor birbirinin tersine hareket ederse Kol ters ve karşılıklı hareket eder 

Bir motor hareket ederse Kol çapraz hareket eder 
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[Şekil 5] CoreXY sistemi 

 

4.1.4 Robotik Kol Mekanizması 

 

Şekil 6’ da belirtilen robotik kolun malzemesi PLA tercih edilmiştir. Belirtilen kol, üstüne 

takılacak kamera ile senkronize çalışması hedeflenmektedir. Öncelikle hasat edilecek ürünün 

koordinatları görüntü işleme teknikleriyle tespit edilecek ardından robotik kola verilen açı 

dereceleriyle ürün toplanacaktır. 

 Robotik kol üç gövde iki eklemden oluşturulacaktır. Maksimum ulaşacağı mesafe x mm’ 

dir. Üst gövdeye Step Motor, 80 dişli kasnak ve 90 dişli kasnak olmak üzere iki kasnak 

konumlandırılacaktır. 55 mm uzunluğunda 4 adet M4 cıvata ile 90 dişli kasnağı orta gövdeye 

bağlayarak Nema 17 Step Motor ile dönme hareketi sağlanacaktır. Orta gövdenin alt kısmına Nema 

17 Step Motor, içine de 90 dişli kasnak konumlandırılacaktır. Alt gövde de sadece Nema 17 Step 

Motor olup tutucuyu hareket ettirecektir. Gövdenin dönme işlemini kasnaklar sağlayacaktır. Şekil 

7’ de üst gövde ve orta gövde iç aksamı detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Bütün bu işlemlerden sonra 

robotik kolu şasi üzerinde ki kızağa bağlayarak montaj işlemi tamamlanacaktır. 

 

              
 [Şekil 6] Robotik kol patlama görüntüsü    [Şekil 7] Robotik kol içi 
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4.1.5 Tutucu Mekanizması 

 

Robotik kolumuzun en uç kısmına konumlanacak olan tutucumuz şekil 8’ deki gibi 3 

parmaktan oluşacaktır. Tutucunun arka kısmında bulunan Nema 17 Step Motorun ucuna takılı 

Trapez Mil ile saat yönünde dönerek kapanma işlemini gerçekleştirecektir. Kapanan tutucu saat 

yönünde 4 tam tur atarak koparılacaktır. Kopardığı meyveyi bırakma konumuna geldiğinde saat 

yönünün tersine dönerek elindeki tutmuş olduğu meyveyi bırakacaktır. 

 

 
[Şekil 8] Tutucu (Gripper) 

 

4.2 Elektronik Aksam 

4.2.1 Sensörler 

Sensörler dışarıdan sisteme bilgi akışının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Sistemde 

IMU, Intel RealSense D435 kamera, ToF mesafe sensörü, TF Mini Lidar ve ağırlık sensörü 

kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak IMU sensör ile aracımızın zemine göre dengesinin ölçülüp 

hareketi sağlanacaktır. Raspberry Pi 4 ile uyumlu Intel RealSense D435 derinlik kamerası ile 

görüntü işleme yapılacaktır. ToF mesafe sensörü aracın önüne gelebilecek herhangi bir engel 

karşısında kullanıcıya bilgi vermek için kullanılacaktır. TF Mini Lidar ile seranın haritalanması 

yapılıp aracın otonom şekilde hareketi sağlanacaktır. 4 adet ağırlık sensörü ile de robotik kolun 

topladığı meyvelerin ağırlıklarının ölçülmesi sağlanacaktır. 

4.2.2 Kontrolcü ve Motor Sürücüleri 

Kullanılması düşünülen sensörlerin, birbilerine bağlı olması ön görülen iki adet Raspberry 

Pi 4 8GB ve bir adet Arduino Mega 2560, aracın kontrolcüsü olarak çalışacaktır. Bu nedenle sunmuş 

olduğu I/O pin sayısı, 4 adet USB portu, içerisinde bulunan wifi modülünün olmasından dolayı bu 

cihazıların kullanılmasına tercih edilmiştir. Programlama dili olarak kullanımı gelişmiş özellikleri 

ve güncel yapısı sebebiyle Python dili kullanılacaktır. Sistemde bulunan 4 adet DC motor aracın 

teker kontrolü için Raspberry Pi 4 uyumlu DRV8835 motor sürücü sisteme entegre edilecektir. 

Yeterli pwm sinyal çıkışını elde etmek için de 1 adet Arduino Mega 2560 sisteme dahil edilecektir. 

Robotik kol için kullanılması beklenen Nema17 Motorların 12V ihtiyaçlarına yönelik de kullanımı 

rahat ve Arduino Mega 2560 uyumlu RepRams Shield devresi sisteme entegre edilecektir. 
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4.2.3 Güç Elektroniği 

Yapılması hedeflenen prototipin enerji ihtiyacı 14.8V 5000 mAh 4S lipo pilden 

sağlanacaktır. Sera büyüklüğü, meyve kapasitesi ve istenilen çalışma süresi göze alındığında saatlik 

harcanan akım değeri ~24500 mAh olarak hesaplanmıştır. Robot için 14.8V 5000 mAh lipo pil 

seçilmiştir. Devrede 4 kanal 5V röle kullanılarak iki adet lipo pilin anahtarlanması sağlanacaktır. 

Raspberry Pi 4’ün 5V güç ihtiyacı olduğu için arada 12V DC-5V DC voltaj dönüştürücü 

kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen devre özellikleri şekil 9’ daki elektronik devre mimarisinde 

gösterilmiştir. 

 

[Şekil 9] Sistem mimarisi 

4.3 Yazılım 

 

4.3.1 Otonom Sürüş Kontrolü: 

Otonom sürüş algoritması, takımımız tarafından özgün olarak kodlanacaktır.  Robot kontrol 

ve algoritması ROS (Robot Operating System) üzerinden sağlanacaktır. ROS ortamında geliştirilen 

bu algoritma modüler yapıya sahip olup, her modülün görevi diğer modüllerden tamamen izole 

olarak belirlenmiş ve bu amaca uygun olarak kodlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda otonom sürüş 

kontrolü iki aşamadan oluşacaktır. 

  Birinci aşama Eş Zamanlı Lokalizasyon ve Haritalama (SLAM) yapacaktık. SLAM çalışma 

prensibi şekil 10’ da gösterilmiştir. SLAM, bir mobil robotun bir çevre haritası oluşturabileceği ve 

aynı zamanda konumunu belirlemek için bu haritayı kullanabileceği bir süreçtir. Başlangıçta hem 

harita hem de araç konumu bilinmemektedir, araç bilinen bir kinematik modele sahiptir ve yapay ya 

da doğal yerler ile doldurulan bilinmeyen ortamda hareket etmektedir. Hem robot hem de yer işareti 

konumlarının eşzamanlı tahmini gerekir. Bunu yapabilmek için , araç, yer işaretleri ile aracın kendisi 

arasındaki göreceli konumun ölçümlerini alabilen duyusal bir sistemle donatılmalıdır[9]. Bu 

donanım prototipte TF Mini Lidar olarak belirlenmiştir. 

Otonom Sürüş İkinci aşamada aracın belirlenen harita üzerinden başlangıç konumuna 

gelerek Encoder lineer hız, IMU açısal ivme ve açısal hızları yardımı ile motor ve teker kontrolleri 

ve yönlendirmeleri yapılacaktır. IMU içerisinde temel olarak ivmeölçer ve gyro olmak üzere iki alt 

sistemi de kullanacaktır. Bu alt sistemler ile açı değerleri ve 3 eksendeki açısal hız tespiti 

yapılacaktır. 
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[Şekil 10] SLAM Çalışma Prensibi 

4.3.2 Görüntü İşleme: 

Bu kısımda robotik kolun üzerine monte edilen Intel Realsense D435 kamerasından 

görüntüler alınması planlanmaktadır. Bu görüntüleri Python 3.7 dili ile, OpenCV, Tensorflow ve 

Yolo kütüphaneleri kullanarak işlenecektir. Görüntü işleme renklerin belirlenmesi ve boyutun 

tanınması şeklinde iki aşamada gerçekleşecektir. Renk tanıma, HSV analizi kullanılarak ve boyut 

tanıma, nesnenin / meyvenin çapı hesaplanarak yapılacaktır. Görüntü işlemenin ilk adımı, meyvenin 

rengini tespit etmektir. Renk analizi RGB görüntüsünü HSV formatına dönüştürmektir. İşlem, 

kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) renklerin alınmasıyla başlatılır. HSV analizine karar vermenin ilk 

adımı, renk türünü temsil eden H (Ton), V (Değer), S (doygunluk), değer aralığının belirlenmesidir. 

HSV değerleri, kırmızı ve yeşil arasında nesnenin xy koordinatlarının konumunu belirlemek ve 

nesnenin rengine karar vermek için kullanılacaktır. Meyvenin bir sonraki adımı, meyvenin boyutunu 

belirlemektir. Elipsoidal şekil kullanılarak boyuta karar verilir. Tespit edilen meyvenin ilgilenilen 

bölge belirlendiği gri tonlamalı görüntüden elde edilecektir. şekil 11’ de gösterildiği gibi gri ölçekli 

görüntü daha sonra domateslerin bulunduğu ikili görüntüye dönüştürülür ”1” değeri verildiğinde ve 

diğerleri “0” olarak kabul edilir. Eşik değeri belirlenerek nesnenin kenarı tespit edilecektir. Şekil 12’ 

de gösterildiği gibi kenarları tespit edilen meyvenin etrafı dikdörtgen içerisine alınarak merkez 

noktası belirlenecektir. Meyvenin çapı meyvenin büyüklüğünü verir. Görüntü işleme süreci 

tamamlandığında, meyvenin rengi ve büyüklüğü bilinecektir. Veriler, meyveyi toplayabilmek için 

ROS programının image_proc paketi kullanılarak mikrodenetleyiciye girilecektir.  

 

 
[Şekil 11] Görüntü maskeleme işlemi                    [Şekil 12] Görüntü pixel değerleri 
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4.3.3 Kinematik 

 

Robotik kolları hareket ettirmenin iki yöntemi vardır. Bunlar ileri 

kinematik ve ters kinematiktir. Robotik kolun belirli bir konuma 

ulaşması için eklem açılarını kullanmamız gerektiğinde ters 

kinematik kullanılacaktır. Şekil 13’ de gösterilen resme göre ters 

kinematiğin prototip için daha kullanışlı olacağı düşünülmektedir. 

Zira robotik kollarda belirli bir konuma veya belirli bir X, Y, Z 

koordinatlarına konumlandırması istenmektedir. Bu koordinatlar 

(X, Y) Step Motorlarda açıyı hesaplamak için adım sayısına göre 

yeniden hesaplanacaktır. Bu nedenle adım sayılarını açıya 

dönüştürmek gerekmektedir. Her Nema 17 Motoru için bir derece 

başına adım parametresi tanımlanacaktır. Derece başına hareket 

etmek için gereken adım               sayısını belirlemektedir.                                                                  

 

Derece Başına Adım = 1 / ((Adım Açısı) * (1 / Mikro adım) * (Ns / Nd)) 

 

Derece başına adım, her Nema 17 motor için yukarıdaki formüle göre dik motor sürücüsü 

arasında adım açısı, dişli oranı ve mikro adım oranına bağlıdır. Step Motorun 1,8° adımı vardır. Bu 

adım bir tam devir için 200 adıma tekabül eder. RepRams 1.4 Shield üzerindeki A4988 motor 

sürücüleri, derece başına 13.3 adım atan 1/8 mikro adıma ayarlanacaktır. Tutucunun pozisyonunu 

(Px, Py) ayarlamak için sırasıyla eklem-1 ve eklem-2’ nin theta(omuz) ve PSI (dirsek) açıları 

belirlenecektir. Bu belirlenen açıları grafik kullanıcı arayüzü, Python IDE’si PyQt5 kütüphanesi 

kullanılarak yapılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Seralar amaçları gereği birim alanda maksimum üretim prensibi ile tasarlanıp inşa edilirler. 

Bu nedenle fideler birbirine olabileceği en yakın sırada dikilir. Sıralar arasında geçiş için ayrılan 

boşluklar insan hareketini oldukça sınırlandırılabilecek ölçülerde olabilir. Bu şartlar göz önünde 

bulundurularak, ülkemizde ve dünya genelinde seraların büyük çoğunluğunda hasadın insan gücü 

ile gerçekleştiriliyor olduğu da düşünüldüğünde bu proje üreticinin ve üretimin yararına olacaktır. 

Çünkü oluşturulması planlanan prototipin büyüklüğü minimum ölçekte sıra arasında rahat hareket 

edebilecek şekilde oluşturulacaktır.  Kullanacağı sensör ve kamera ile seranın haritalandırmasını 

kendisi yapacak ve sırayla bu haritalandırma üzerinden hareket ederek hasat yapacaktır. Ayrıca 

görüntü işleme, robotik kol teknolojileri ve sensörleri ile meyveleri hiç zarar vermeden dalından 

koparıp üretici ile buluşturacaktır. Araştırmalarımız üzerine otonom insansız hasat robotu ile taze 

meyve toplama prototipi başlığı altında Türkiye’de bir örneği ile karşılaşmadık. Fakat dünyada sayılı 

örnekleri bulunmaktadır. Bulunabilen örnekler şekil 14‘ de listelendi ve tabloyu incelediğimizde 

muadillerine göre daha hızlı ve her iki sırayı da eş zamanlı olarak toplayabilen robotik kollar tercih 

edilerek üreticiye hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Projede 

planladığımız ürünün tasarımsal olarak özgün olması projemizin yenilikçi yönünü belirtiyor. 

Tasarımsal olarak belirtilen kısımda tutucu kısımlarının modüler olması ve robot kol kısmının 

istenilen yüksekliğe göre dikey hareket edebilen bir kol olması projenin yaratıcı ve yenilikçi yönünü 

vurgulamaktadır.  

 

[Şekil 4.3.3] Ters Kinematik görseli 
[Şekil 13] Ters kinematik görseli 
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[Şekil 14] Proje var-yok tablosu 

6. Uygulanabilirlik  

Arazi koşullarına optimize edilen otonom hasat robotu öncelikle tarım işçilerinin azalmasıyla 

beraber gerçekleştirilecek projenin otonom olması çok daha cazip hale gelecektir. Dayanıklı ve hafif 

olan malzemesiyle üretilen ve kompleks olmayan makine elemanlarıyla hem imal edilmesinde hem 

de yedek parça bulunmasında kolaylık sağlayacaktır. Hasat işleminde tespit edilen sorunları 

üreticiler de dahil olmak üzere alanında uzman kişilerin incelemesine sunulup uygulamaya geçecek 

projenin işlevselliği ile fazla adede ihtiyaç duyulmaksızın maliyeti minimum seviyeye indirgenerek 

üreticinin aklındaki soru işaretlerini kaldırmaktadır. Projenin uygulanmasıyla beraber verimliliği 

artırması sebebiyle diğer üreticileri de teşvik edecektir. Projemizin gerek yazılım gerek donanım 

olarak sürekli gelişim, güncelleme ve modül eklentileri ile projeyi güçlendirecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

[Şekil 15] Proje tahmini bütçe tablosu 
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[Şekil 16] Proje en az maliyetle uygulanabilir olma durum tablosu 

 

[Şekil 17] Zaman planlama tablosu 

 

[Şekil 18] Harcama planlama tablosu 
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[Şekil 19] Proje takvimi  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi seracılık ile uğraşan tarım üreticileri ve seralarda seri üretim yapan 

şirketlerdir. Sektörde insan gücüne olan ihtiyacın fark edilmesi ile hem otonom hem de hatasız bir 

şekilde hasat yapabilecek bir robot fikri ile üretilen bu proje, aynı zamanda üreticinin maliyetini 

azaltarak tarım ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

 

9. Riskler 

Risk 

No Riskler B Planı 

1 

Covid-19 nedeniyle yurt dışı kaynaklı malzemelerin 

gümrükte takılması (Kurgusal Risk) 

Yurt içinde bulunan muadili bir 

malzeme seçimi 

2 

Düşük maliyetli sensörlerden veri saptamaları 

yaşanması (Deneysel Risk) 

Yazılım üzerinde hassasiyetin 

artırılması 

3 

Eş zamanlı internet verimliliğinin sağlanamaması 

(Deneysel Risk) Taşınabilir modem bulundurulması 

4 

Yarışma anında prototip içi elektronik malzeme 

arızalarının yaşanması (Kurgusal Risk)  

Malzemelerin ek olarak tedarik 

edilmesi 

5 

Mekanik üretim hatasının oluşması 

(Deneysel Risk) 

Düşük maliyetli madde ile ön üretimin 

sağlanması 

6 

ROS yapısının kurulamaması ve kullanılamaması 

(Deneysel Risk) Mentor desteğine başvurulması 

7 

Aracın hiperstatik olayı ile karşılaşılması (Deneysel 

Risk) Ön tarafa ağırlık eklenmesi 

8 

Görüntü işlemede domatesi tanıyamaması 

(Deneysel Risk) 

Veri setinin (Haar Cascade) sayısını 

arttırmak 

9 

Dijital görüntü işlemede, eşikleme yapamaması 

(Deneysel Risk) 

Görüntü yoğunluğu, sabit bir T'den 

(eşik değeri) büyükse veya küçükse o 

piksel değerlerinin deneysel olarak 

değiştirilmesi 

10 

Tutucunun (Gripper) meyveyi toplayamaması 

(Deneysel Risk) 

Tutucu aksamına modüler olarak 

makas eklenmesi 
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Risk No 

Olasılık Etki 

Risk Sonucu (1-9) Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) 

1  X   X  4 

2 X   X   1 

3  X    X 6 

4 X   X   1 

5   X   X 9 

6   X   X 9 

7 X   X   1 

8   X   X 9 

9   X   X 8 

10   X   X 9 
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12. EKLER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil EK-1 Proje devre diyagramı 

 
 

Şekil EK-2 Robotik kol çalışma diyagramı 
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Şekil EK-3 Aracın önden görünümü 

 

 
 

Şekil EK-4 Aracın izometrik görünümü                                             Şekil EK-5 Aracın üstten görünümü 

 


