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Proje Detay Raporu 

1. Proje Özeti: 

Toprak analizi, ziraat alanında hasat veriminde büyük önem taşımaktadır. Günümüzde   toprak 

analizi yaptırmanın birçok yöntemi varken en yaygın olanları toprak numunesini alıp 

laboratuvara götürülmesi bir diğeri ise toprak analiz cihazlarıdır. Literatürde yer alan bu 

prosedürler yüksek maliyetinin yanı sıra zahmetli ve çiftçilerimizin ulaşmakta zorluk çektiği 

yöntemlerdir. 

 

 pH P 

(Fosfor) 

K 

(Potasyum) 

N 

(Azot) 

FİYAT 66₺ 104₺ 113₺ 89₺ 

SÜRE 30 gün 30 gün 30 gün 30 gün 

MİKTAR    1 kg    1 kg    1 kg    1 kg 

Tablo 1: Tarım Orman Bakanlığı Analiz Fiyat Listesi 

 

“HAMARAT”, çiftçilerimizin tarım arazisinde yapılan yanlış ilaçlama, gübreden kaynaklı 

verimsizlik oluşumu ve olağan sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Analiz 

fiyatlarının yüksek olması sebebiyle toprak analizi yapmak isteyen çiftçilere yönelik 

geliştirilmiş olan “HAMARAT” otonom mobil robotu, düşük maliyet ve yenilikçi teknolojileri 

birlikte hedef kitlenin sorunlarını çözebilecektir. Gerekli yazılımları, elektronik ve mekanik 

yöntemler, istenilen kriterlere göre şekillenmektedir. Hamarat dört temel alt sistemden 

oluşmaktadır. Tasarımın çalışma prensibi, arazinin hedef noktalarını belirleyip 0-30 cm 

derinliğine inerek toprak numunesi alınması, araç içinde toprağı su ile birleştirme analiz 

edilmek istenen parametrenin kit özeliğine göre 5-10 dakika arası çalkalanması, pH ve nem 

analizin gerçekleştirilmesi ve numune alınan bölgenin görüntülenmesi sonucunda tüm veri 

analizleri Hamarat aplikasyonu ile kullanıcıya aktarılmasıdır. 

 

Tablo 2: Alt Sistemler 
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2. Tespit Edilen Sorun: 

Yüksek verim ve kaliteli üretim için dengeli ve düzenli gübreleme şarttır. Bitkinin en uygun 

düzeyde gelişebilmesi, verim ve kalitenin arttırılması için ihtiyaç duyduğu bitki besin 

elementlerinin düzeyinin tespiti ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analizi 

sonucuna göre yapılan doğru gübre kullanımıyla, gereğinden fazla gübre kullanılmayacağı için 

üretici, işgücü ve maddi kayba uğramayacak, ayrıca yanlış gübre kullanımından doğabilecek 

tüm olumsuzluklarda önlenmiş olacaktır. 

 

Bu bağlamda üreticilerin genel olarak toprak analizinden önce azot eşdeğeri olarak daha düşük 

miktarlarda gübre kullandıkları belirlenmiştir. Bu da toprağın ihtiyacı ölçüsünde uygulama 

yapılmadığının göstergesidir. Ayrıca incelenen işletmelerin %90’nının toprak analizinden önce 

kullandığı gübre miktarının 10 kg/da ve altı olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada 

işletmelerin %10’unun ise toprak analizinden önce kullandığı gübre miktarının 10,1 kg/da ve 

üzeri olduğu belirlenmiştir. Araştırmalarda da görüldüğü üzere, yanlış gübreleme hem gübre 

fazlalığına hem de az kullanılması diğer kaynakların boşa harcanmasına sebep olabilmektedir. 

Sulama tekniği de çıkan rapora göre düzenlenmelidir, aksi takdirde aşırı sulama veya kuraklık 

toprağın verimini düşürecektir. 

 

Elimizdeki toprakların verimini korumak ve ileriki zamanlarda da tarımın sürdürülebilir olması 

için mutlaka toprak analiz yaptırılmalı, gereken teknikler uygulanmalıdır. 

 

3. Çözüm: 

 
Şekil 1: Hamarat Tasarımı 

 

Hamarat, geliştirilen yenilikçi algoritma dizinleri ve ergonomik tasarımı sayesinde    toprak 

analizini otonom bir şekilde yapmaktadır. Bu sayede, özellikle büyük ve karma yapıdaki 

arazilere sahip kullanıcılara, zamandan ve kas gücünden kazanç sağlamaktadır. Araç, numune 

alacağı bölgeye ulaşıp altında konumlandırılan “Sarmal Numune Alım Sistemi” (SANAS) ile 

toprağı içerisine almaktadır. SANAS hareketi görev gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmış 

olan algoritmaların çalışma prensibine dayanarak motor yönlendirmesi ile gerçekleşecektir. 

Araç içinde bulunan gerekli sensörler ile analizi tamamlayıp sonucu Hamarat aplikasyonu ile 
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kullanıcıya göndermektedir. Böylece kullanıcı, analiz sonrası gerekli müdahaleyi 

yapabilecektir. Çiftçilerin toprak analizini gerçekleştiremediği durumlarda gereksiz 

gübreleme/ilaçlama, toprak ve bölge analiz sonuçlarının bilinmemesi ile araziye uygun 

olmayan ekim gerçekleştirilmesi, ekim sonrası veriminin alınamaması gibi olumsuz aynı 

zamanda yüksek maliyetli sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Geliştirilen mobil 

robot ile bilinçsiz tarım yerine verilere dayalı tarım dönemini başlatıp ziraatta verim artışı 

sağlanacaktır.  Bahsi geçen tüm alt sistemlerin gün boyu aktif olmasını sağlayacak gücü 

içerisinde konumlandırılan sulu aküden sağlayacaktır. Üzerinde entegre edilen kamera ile 

toprak analizi esnasında görüntü alınıp, arazi hakkında güncel bilgiyi görselle destekleyerek 

daha detaylı ulaşmayı sağlayacaktır. Analiz sonuçlarının tasarlanmış olan mobil aplikasyona 

gelmesi ile kullanıcının nihai raporları öğrenmesi için yalnızca işlemin tamamlanmasını 

beklemesi yeterlidir. 

 

3.1 Araç Bileşenleri: 

 

 
                 Şekil 2: Tekerler                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

Şekil 3: Kamera                                                                                                  

 

 
                             Şekil 4: Kasa 

Tekerlek Sistemi 

 
 

Hamarat tasarımında kullanılan 

tekerlek sistemi aracın arazi 

koşullarından kaynaklı oluşabilecek 

riskleri en aza indirecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

Kamera 
 

2 MP kamera çözünürlüğüne sahip 

olup 1280x720 Piksel çözünürlüğe 

sahip görüntü yakalayabilmektedir. 

Kasa 
 

Karbon fiber olması ile hafiflik ve 

dayanıklılık açsısından istenilen 

şartları tamamlayan bir kasa türü 

olup vakum infüzyon yöntemi ile 

üretilen ürün boşluk içermez. 

Reçine, her türlü boşluğu vakum 

yardımıyla doldurur. Üretilecek 

parçanın boyutu ile ilgili herhangi 

bir sınırlama yoktur; infüzyon 

işlemi ikinci bir yapıştırma/ 

bağlama olmadan gerçekleşebilir. 
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Şekil 5: Güneş Paneli 

 

 

3.2 Kontrol Algoritması: 

 

 
Şekil 6: Analiz Kontrol Algoritması 

 

Güneş Paneli 

2.1A akım sağlayacak ve aracın 

güç konusunda sıkıntı çekmesi 

halinde destek olmaktadır. 
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4. Yöntem: 

Geliştirilebilecek olan otonom tarım robotunun tasarım sürecinde aşağıda verilen tablo 3’te 

temel mühendislik ve proje yöntem aşamaları yapılmıştır. Proje niteliğinde geliştirilebilecek 

olan otonum tarım robotunun teknik özellikleri tablo 3 ’te verilmiştir. 

  

 

Tablo 3: Tarım Robotunun Teknik İsterileri 

Belirlenen tasarım özelliklerine uygun olarak geliştirilebilecek olan otonom tarım robotunun 

ihtiyaç duyulan fonksiyonel görevlerini yapabilmesi için mekanik aksam, elektronik aksam ve 

azılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

4.1 Mekanik Aksam  

 

Şase ve kasa: Robotunun şasesi Şekil 4 ’te görüldüğü gibi karbon fiberden malzemesinden 

oluşan düz birer levhadır. Karbon fiber malzeme seçiminin sebebi hafiflik, yüksek mukavemet, 

korozyon direnci, düşük sürtünme katsayısı gibi istenilen gerekli özellikleri detaylı şekilde 

kapsamaktadır. Kasanın üst yarı kısmında batarya, devreler ve güneş paneli mevcuttur. Kasanın 

yarı alt kısmında ise toprak alma sistemi ve analiz sistemi mevcuttur. SolidWorks simülasyon 

değerlendirmeleri sonucunda 15 mm kalınlık gerekli tasarım şartlarını sağlamaktadır. 

 

Hareket Mekanizması: Tasarımda enkoderli DC motor hareket mekanizması tercih edilmiştir. 

Enkoderli DC motorlar, düşük RPM değerleri sayesinde yüksek torklara çıkar. Bu özelliği 

sayesinde zorlu arazi koşullarında sorunlara daha rahat göğüs gerecektir. Ayrıca bu motorların 

kullanımı ve montajI kolaydır. Tasarım detaylarına göre yapılan hesaplamalarda araç için 

gerekli çekiş kuvveti yaklaşık olarak 280 N olarak bulunur. Teker başına düşen gerekli çekiş 

kuvveti 70 N’dur. Tasarlanan arazi tekerleri için gerekli olan güç 12 V olarak hesaplanmıştır. 

İstenilen güçleri ve hızları sağlayabilmek için 12 V 2 A 146 RPM enkoderli dc motor tercih 

edilmiştir. 

 

Toprak Alma Mekanizması: Toprak alma mekanizması insan gücü ile toprak alma işleminin 

incelenmesi sonrasında otonom hale dönüştürülmesi ile tasarım gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.3 

ve 4.4 ’de mekanizmanın detaylı görselleri verilmiştir. Toprak alma sistemi zeminden 20-30 

cm derinliklerinden toprak alabilmektedir. Mekanizma dişli dikdörtgen üzerinde dişli çark ile 

hareket etmektedir. Bu şekilde tasarlanma amacı ufak alanda daha kolay montaj ve toprağa 

İster Nicelik İster Nicelik  

Genişlik  
400 mm 

Çalışma süresi  2 saat  

Uzunluk  
600 mm 

Arazi durumu  Karma  

Ağırlık  
Max 25 kg 

Navigasyon  GPS 

Yükseklik  
400 mm 

Enerji kaynağı  
12V Kurşun sulu Akü, 

Güneş Paneli 

Çevrim süresi   
20 dakika  

Sensörler  Ultrasonik sensörler 

Operasyon kabiliyeti  

Toprağı Alma, Toprağı 

Analiz yapma, Toprağı 

tekrar geri bırakma 
Hareket kabiliyeti  Diferansiyel Sürüş 
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daha derine inmeyi sağlamaktadır. Helisel toprak alma bıçağı ve dişli çarkın hareketlerini 

sağlayabilmesi için DC motor tercih edilmiştir. 

 

          

 

 

Analiz Mekanizması: Bu mekanizma Şekil 8 ’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Toprağı 

alma işlemi sonrasında bir diğer aşama analiz aşamasıdır. Analiz kısmına başlamadan önce 

beher tutucu motoru ve analiz kabı motoru 0 dereceye getiriliyor. Alınan toprak beher içerisine 

aktarıldıktan sonra su borusundan beher içerisine su aktarılmaktadır. İlave edilen su ile beher 

3 defa 25 ve -25 açılarına getirilerek karıştırma işlemi yapılmaktadır. Topraktaki analiz 

edilecek maddelerin suya geçmesi için 5 dakika bekleniyor. Beher saat yönünde 100 dereceye 

getirilerek analiz kabına suyun aktarılması sağlanıyor. Analiz kapsülü analiz kabına bırakılıyor. 

Analiz kabı 15 ve -15 açılarına getirilerek çalkalanıyor. Kapsülün suya etki edip görüntü 

alınması için 5 dakika boyunca bekleniyor. Kamera ile sonuçların görüntüsü alınıyor ve 

işlenmesi için görüntü işleme fonksiyonuna aktarılıyor. Görüntü alınıp tüm işlemin bitmesi ile 

beher ve analiz kabı temizliğe alınıyor. Temizlik sırasında Analiz kabı motoru ve beher tutucu 

motoru -135 derecelik açıya getirilerek içleri boşaltılıyor. Durulama için tekrar 0 derecelik 

başlangıç açılarına getirilip su aktarım borularından su aktarılıyor. Aktarım sonrası boşaltım 

için tekrardan -135 derecelik açıya getiriliyor. Temizlik sonrası diğer işlem sırası gelene kadar 

-135 derecelik açıda bekliyorlar. Bu işlemlerin açı kontrolü açısından kolay ve hassasiyeti 

yüksek olması için servo motorlar kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 8: Analiz Mekanizması 

Şekil 7: Helisel Toprak Bıçağı 
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4.2 Yazılım: 

 

Aracımız ile oluşturduğumuz mobil uygulamamız yapmış olduğumuz analizin sonuçlarını 

işlem tamamlandığı anda görmemiz için tasarlanmıştı. Mobil uygulamamız MIT App Inventor 

2 sitesi üzerinden tasarlanmıştır. Mobil uygulama ara yüzünde aracın içinde bulunan su ve 

analiz kapsülü miktarının yeterli miktarda olup olmadığı görülebilmekte ve buna ek olarak 

analizin görüntü ile desteklenmesi için anlık görüntü alınabilmektedir. Aynı zamanda aracın 

içindeki su ve kapsül miktarının yeterli olmadığı durumunda, kullanıcının bulunduğu bölgeye 

manuel olarak getirebilme durumu bulunmaktadır. Mobil uygulamanın ara yüzünde 

başla/durdur butonları ile aracı çalışmaya hazır hale getirebilip işini tamamladığı anda 

durdurulabilmektedir ve manuel kontrol sistemi ile 5 farkı hareket kabiliyeti bulunmaktadır. 

Yapılan geçmiş analizlerinin görüntülenmesi için geçmiş analizler kısmı yer almaktadır. 

 

         

                                                    Şekil 9: Mobil Uygulama Arayüzü 

Otonom Sürüş Kontrolü: Aracımızın otonom ve mobil 

kontrollü şekilde çalışması hedeflenmektedir. Aracımıza 

sensörler aracılığıyla gelen verilerin işlenmesi ile 

aracımızın otonom ve sağlıklı bir şekilde hareketi 

sağlanmaktadır. Aracımız analiz yapılacak arazi üzerinde 

Şekil 10 ‘da görüldüğü gibi çapraz şekilde hareket edicek. 

Kontrol algoritmamızı sensörlerin birleşme yeri ve hızı 

sebebiyle Raspberry Pi 3 model B+ tarafından kontrol 

edilecek. Python üzerinden kontrolü otonom sürüş için 

bizlere zengin kaynaklarıyla destek olmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 10 :Otonom Sürüş Hareketi 
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5. Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Literatürde toprak analizi yapan hatta bunu çok hızlı yapan çeşitli araçlar ve sistemler 

bulunmaktadır. Toprak numunelerinin analiz edilmesi ve gerekli gübre tavsiyelerinin 

yapılabilmesi ancak, toprak numunelerinin laboratuvara gitmesinden 7-10 gün sonra mümkün 

olmaktadır. Elde taşınan ve kısa sürede sonuca ulaştırabilen cihazlar mevcuttur fakat bu 

cihazların yıllık abonelik ücretleri oldukça fazladır. Ancak literatürde otonom şekilde toprak 

analizi yapan mobil robot bulunmamaktadır. Tasarlanan aracımız hali hazırda olan analiz 

cihazlarına nazaran, geliştirilen algoritmalar ile otonom bir şekilde işlemini tamamlamaktadır. 

Aracın içinde bulunan analiz kapsülleri ile yapılan işlem sonucunda ve geliştirilen yazılımı, 

mekanizması ile analiz, zahmetsiz bir şekilde tamamlanmaktadır. Yapılan bu analizi tasarlanan 

mobil cihaza aktarımı detayları ile sağlanacaktır. Aracın arazi üzerinde analiz yaptığı 

noktaların koordinatları mobil uygulama içerisine kaydedilip, daha sonra yapılacak olan analiz 

sonuçları ile kıyaslama yapılabilmektedir. Analizi yapılan numunenin raporu, kullanıcıya bir 

aplikasyon aracılığıyla kolay ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu aplikasyon veri bankası 

sayesinde farklı zamanlarda yapılmış analizleri karşılaştırıp farkı görme ve öngörüleri 

kolaylaştırmaktadır. Böylelikle araziye erken müdahale edilebilmesi mümkün olacaktır. 

Hamarat tasarımında bulunan güneş paneli sistemi ile de çalınması ya da arızalanması gibi acil 

durumlarda sinyal gönderme ve bataryanın desteklenmesi açısından avantaj sağlamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik: 

Mevcut şartlar altında hayata geçebilir bir proje olan Hamarat hedef kitlenin en önemli sorunu 

olan bitki verimliliğini arttırma konusunda kısa sürede yaptığı analizlerle, çiftçinin tarladaki 

gözü rolünü üstlenir. Pahalı ve uzun süren laboratuvar sonuçlarına gerek duymadan çiftçi 

yorulmadan tarlasının durumunu öğrenecektir. 

  

Hamarat ’ın kasa malzemesi için kullanılacak karbon fiber, püskürtme yönetimi ile 

üretilecektir. Aracın diğer bileşen bağlantılarında mekanik bağlantılar yerine daha az işçilik 

gerektiren Lazer kaynak yöntemi kullanılacak. Yazılım dili olarak ücretsiz olan python 

kullanılmıştır. Bu da hedef kitlenin neden bu cihazı kullanması gerektiğini açıkça gösteriyor. 

Her kitleden insana hitap etmesi amacıyla MIT App Inventor programında hazırlamış 

olduğumuz mobil cihazımızın ara yüzünü basitleştirdik. 

 

Hamarat ’ın ticari bir ürüne dönüştürülmesinde izlenecek adımların başında ticarileştirmek ve 

seri üretim geçmek önemli rol oynar. Hamarat ’ın hayata geçirilmesi adına ilgili Bakanlık, 

müdürlükler ve tarım kooperatiflerine ulaşılır, belirli bir bölgedeki hedef kitlede denemeler 

gerçekleştirilerek alınacak sonuçlara göre genel hedef kitleye tanıtımı ve uygulama süreçleri 

başlar. Uygulanabilirliğinde mevcut risklerden bahsedecek olursak bunların başında ilk olarak 

cihazı bilinçsiz kullanmak olacaktır. Bu sıkıntı kullanıcı kılavuzu ile çözülecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 

 

ÜRÜN İSMİ  BİRİM FİYATI (TL BAZINDA) TUTAR (TL) 

125*58mm Arazi Tekerleği 62,95 *4 251,81 

Bağlantı Elemanları 20*1 20 

Karbon Fiber Kasa  400*1 400 

 Kamera 499*1 499 

Güneş Paneli 80*2 160 

Kablo + Sigorta 15*1 15 

Kazıcı 40*1 40 

GPS Modül 135,04*1 135,04 

12V-7AH sulu Akü 150*1 150 

SG-5010 RC Servo Motor 52,59*2 105.18 

Toprak, Nem, pH ve Işık Ölçer  63,50*1 63,5 

Şase 50*1 50 

TOPLAM MALİYET  1.889 

Tablo 5: Tahmini Maliyet Hesabı 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projenin hedef kitlesi tarımla uğraşan veya arazi sahibi olan her kitleden insana hitap 

etmektedir. Analiz fiyatlarının pahalılığı ve bekleme süresinin fazlalığı gibi olumsuzluklardan 

dolayı çiftçileri zorlamaktadır. Bu tarz olumsuzlukları ortadan kaldırarak ülkemizde toprak 

analizini zahmetsiz hale getirmek amaçlanıp bu tarz bir proje tasarlanmıştır. 

 

 

GÖREVLER Şubat Mart Nisan Mayıs Nisan Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması                   

Tasarım                   
Elektronik ve 

Mekanik 

Modelleme                   

Malzeme Siparişi                   

Üretim                   
Fonksiyonel ve 

Saha Testi                   

Tablo 4: Proje Zaman Planlaması 
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9. Riskler: 

   RİSKLER    

ARAZİYE BAĞLI    Olasılık ETKİ 

Devrilme           2 Çok Hafif  

Çamura saplanma   1 Hafif 

Hava şartları    1 Hafif 

Doğal Afetler  1 Orta 

Çalınması  1 Çok Ciddi 

GSM sinyali kesintisi 1 Ciddi 

ÜRETİME BAĞLI     

Malzeme teminatı gecikmesi 1 Ciddi 

Aracın düzgün çalışmaması 1 Ciddi 

Yazılım   2 Ciddi 

Donanım arızası 1 Ciddi 

Elektroniğe Bağlı      

Veri kaybı 2 Çok Ciddi 

Tablo 6: Tahmini Proje Riskleri 

Neredeyse mümkün değil 1, Az olasılıkla 2, Olasılık dahilinde 3, Orta olasılıkla 4, Mümkün 5 

 

 

9.1 B Planları ve Çözümler  

 

Her proje de olduğu gibi Hamarat projemizde de riskler bulunmaktadır. Bu riskler araziye 

bağlı, üretime bağlı ve elektroniğe bağlı olmak üzere sınıflandırılır. 

 

- Olumsuz hava şartları riskin çözümü olarak robotun üretiminde nemden etkilenmeyen 

maddelerden kullanıldı. 

- Kötü arazi koşulları ve çamura saplanma riskine karşı Hamarat ’ın daha rahat hareket 

edebilmesi için sürtünme yüzeyi fazla ve arazi lastikleri kullanıldı. 

- Batarya sorununu çözmek için Hamarat ’ın üzerinde destek amaçlı güneş paneli kullanıldı. 

-Çalınması durumunda mobil cihaza, güneş panelinden elde edeceği enerji ve sahip olduğu 

GPS sayesinde koordinatlarını gönderebilecek. 

-Üretimde karşılaşılacak riskler için iyi deneyimli ve güvenilir mühendisler eşliğine             

üretilmelidir. 
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10. Proje Ekibi: 

Takım Kaptanı: Yiğit Güven 

İSİM GÖREV OKUL BÖLÜM 

Yiğit GÜVEN Elektronik &Yazılım 
Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği 

Burcu ARI Araştırıma & Tasarım 
Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Polimer Malzeme 
Mühendisliği 

Şaban ÇİLDEM Tasarım 
Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Malzeme ve Metalürji 
Mühendisliği 

Meltem 
TUZLACI 

Araştırıma  
Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Polimer Malzeme 
Mühendisliği 

Zeynep BOLAT  Araştırma 
Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Gıda mühendisliği 

Şekil 11 : Proje Ekibi 
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