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Proje Detay Raporu

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Sınırlı insan gücü, sürdürülebilir olmayan ve pahalı tarım makinaları artan nüfusun gıda
ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. İklim ve çevre ile uyumlu, takip edilebilir bilgi
toplayan, pek çok farklı tarım faaliyetini destekleyen ya da icra eden, donanımlı robotlar
ihtiyacın karşılanmasında önemli bir alternatif olarak yerini almaya başlamıştır.
Gerçekleştirilecek çalışma ile güneş enerjisinden yararlanan, otonom ekim, yabani ot
ayıklama ve yapay zeka ile mahsul takibi ve yabani hayvan tespiti yapabilen bir robot
oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında kullanıcıların toplanan verileri ve işlemleri
anlık bir şekilde nesnelerin interneti kullanılarak takip edebileceği bir mobil uygulama
platformu geliştirilecektir. Web tabanlı bir şekilde verilerin depolanması ve bu konuda bir
temel oluşturulması bu projenin gelecek hedeflerinden olan hasat ve toprak analizi gibi
konulara temel oluşturulacaktır.

Raporda belirtilen problemler; çözüm, yenilik ve neden-sonuç ilişkileri kurularak
mühendislik bakış açısı ile açıklanacaktır. İnsansız tarım devriminin yaklaştığı bu dönemde,
başta ülkemiz ve sonra tüm insanlık yararına yenilikçi ve sürdürülebilir bir projenin
geliştirilmesi çalışmanın hedefi olmuştur. Hedeflenen projenin ana fikri Şekil 1.1’de
görülmektedir.

Şekil 1.1: Proje genel görüntüsü
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2. Problem/Sorun:

Artan nüfus her geçen gün ihtiyaç duyulan gıda miktarını da arttırmaktadır. Değişen iklim
şartları nedeni ile sürdürülebilir tarım yapamayan ülkeler bu ihtiyaca cevap veremedikleri
gibi, tarım alanında yeni çözüm ve planlar üreten ülkelerden ithalat yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler tarımda yeni devrimler başlatarak, sürdürülebilir olmayan,
bilgi kontrolü sağlanamayan ve karlı olmayan yöntemlerden kurtulmanın çarelerini
aramaktadır. Birçok alanda olduğu gibi robotik ve bilgi devriminden tarım da nasibini
almakta, teknolojik gelişmeler tarımı da etkilemektedir. Ülkemizde de artan nüfus dolayısıyla
tarım ürünlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek tarım arazileri ise bilgi
eksikliğinden ve miras yoluyla bölünmelerinden dolayı verimsiz kullanılmaktadır. Yaş
ortalaması yüksek olan çiftçiler iş gücü eksikliği, traktör, mibzer ve akaryakıt gibi pahalı,
sürdürülemez kaynaklarla çözüm üretmekte zorlanmaktadır. Problem analizi yapıldığında
ülkemiz çiftçilerinin %60’ının 10 dönüm altında toprak sahibi olmaları ve bu alanda pahalı
traktörleri kullanarak kar elde etmekte sorun yaşamalarından dolayı tarım faaliyetlerinden
uzaklaştıkları paydaş beklentilerce saptanmıştır. Veriler ışığında ülkemizde artan nüfusa
paralel olarak üretimin de artmasının beklenmesine rağmen üreticilerin azalması sebebi ile
problem gittikçe büyümektedir [1].Ülkemizin mahsul ürün analizi yapıldığında; mısır,
mercimek, patates, soya fasulyesi ve bir çok sıralı ekim ürünü en fazla ithal edilen 10
üründen 7’sini oluşturmaktadır[2]. Bahsedilen temel problemlere ek olarak, mahsul
gelişiminin hastalık nedeni ile gecikmesi, yabani hayvanların tarlayı tahrip etmesi ve yabani
otların toprak verimini düşürmesi gibi problemler çiftçilerin emeklerinin karşılık
bulamamasına sebep olmaktadır. Tüm bu problemlerin çözümü uluslararası alanda birçok
araştırmanın konusu olmuştur[3]. Tarımda robotik teknolojiler[4], tarladan toplanan verilerin
depolanması[5] ve sürdürülebilir çözümler üzerinden yoğun bilimsel tartışmalar ve
problemlerin çözümüne yönelik girişimler gerçekleştirilmektedir.

3. Çözüm

Tarım ve uygulamaları her ne kadar kolay olarak görülse de tespit edilen problemlere çözüm
üretmek yukarıda tartışıldığı gibi sosyal, inovatif, ve yeni çağa uygun çözümler
gerektirmektedir. Bu sebeple bilgi sistemleri, yenilenebilir enerji ve robotik teknolojilerden
yararlanmak zorunlu hale gelmektedir. Gerçekleştirilecek projede 3 temel aşama ile
problemlerin çözümüne ulaşılması hedeflenmektedir. Bunlar; yenilenebilir enerjiyle ve
otonom şekilde çalışan keşif-işlem robotu, yapay zeka ile ortam verilerilerinin işlenmesi ve
son olarak operasyon verilerinin nesnelerin interneti (IOT) alt yapısı ile web ve mobile
platformuna aktarılmasıdır.
Proje için gerçekleştirilecek çok amaçlı robot otonom şekilde; sıralı ekim yapma, yabani ot
ayıklama, mahsul kalitesi belirleme ve gözcülük görevlerinin gerçekleştirilmesinin yanında
robotun güneşten gündüz elde ettiği enerjiyi akşam da kullanarak gece gündüz çalışabilir
şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır. Otonom şekilde sıralı ekim işleminin
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gerçekleştirilmesi için, kullanıcının sıra uzunluğu, sıra arası ve sıra üstü mesafelerinin, mobil
uygulama üzerinden belirlenmesi yeterli olacaktır. Bununla beraber, yapay zeka kullanılarak
tespit edilen yabani otlarla mücadele için sprey sıkılmasının yanında organik tarım yapan
kullanıcılara yönelik mekanik bir temizleme seçeneği de sunulacaktır. Bu temizleme yöntemi,
literatürde yabani otlardan kurtulmanın en kesin yolu olarak geçer ve daha otlar yeni
büyümeye başlarken, toprağı hafif çapalayarak köklerini rahatsız edip büyümelerine engel
olunması şeklindedir [6]. Mahsul kalitesi belirleme işlemi ise aracın üstünde bulunan ve geniş
açılı kameradan elde edilen görüntülerin yapay zeka ile analiz edilmesi ile sağlanacaktır.
Tarlanın bölgelerine göre ayrı ayrı elde edilen olgunluk ve hastalık verileri web ve mobil
uygulama platformuna aktarılacaktır. Bunun yanında robot, tarlada mahsulleri korumak
amacı ile gözcülük görevini yürütüp olağan dışı durumları kullanıcıya bildirecektir.
Nesnelerin interneti ile toplanan bilgilerin gelecek çalışmalarda bir web platformunda
depolanarak makine öğrenmesi yöntemleri ile analiz edilmek üzere zengin bir veri tabanı
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede projenin ileri dönemlerinde eklenmesi düşünülen
hasat, toprak ve hava durumu analizi için temel oluşturacak bir çalışma yapılacaktır.

4. Yöntem

Proje kapsamında geliştirilecek olan tarım robotunun teknik gereksinimleri paydaş
beklentiler, saha koşulları, bütçe ve zaman gibi kriterler göz önüne alınarak Tablo 4.1’de
görülebildiği şekilde belirlenmiştir.

Tablo 4.1: Teknik Gereksinimler

Teknik gereksinimler doğrultusunda tasarlanan sistemin mimarisi Şekil 4.1’de görülebilir.
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Şekil 4.1: Sistem mimarisi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan robotu elektronik, mekanik ve yazılım şeklinde 3
ana başlık altında inceleyebiliriz.

4.1. Elektronik

4.1.1. Kontrolcü
Elektronik kısımda ilk olarak robotun kontrol ve yapay zekâ algoritmalarının
gömüleceği kontrol ünitesi yer almaktadır. Kontrol için Arduino DUE kulanılırken
yapay zeka algoritmalarının çalıştırılacağı kart olarak Raspberry Pi 4 seçilmiştir.

4.1.2. Motorlar ve Sürücüler
Motorlar için tork hesaplamaları yapılmış olup robotun tarlada görevlerini sorunsuzca
yerine getirebilmesi için hem tekerlekler hem de kazıcı için 24 V 80 rpm’lik motor
kullanılmasına karar verilmiştir. Tekerlek motorlarından ikisi enkoderli olacaktır ve
bu enkoderlerin işlevi 4.3.1 başlığı altından anlatılmaktadır. Motorları sürmek içinse,
43 A'lik maksimum akım dayanımından ve kolay kullanımından dolayı BTS7960
sürücüsü seçilmiştir. Son olarak sprey mekanizması içinse 2 adet MG995 servo
kullanılacaktır. Bunların biri mekanizmayı sağ-sol eksende hareket ettirmek, diğeri ise
sprey tetiğini kullanmak içindir.
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4.1.3. Sensörler
Tohum ve ilaç tankında kalan miktarı öğrenmek için HC-SR04 mesafe sensörü;
kazıcıyı başlangıç pozisyonunda tutmak için de endüktif sensör kullanılacaktır.

4.1.4. Güç Kaynağı ve Şarj
Bütün komponentlerin güç tüketimleri göz önünde bulundurularak sistemi beslemesi
için seri olarak bağlanacak 2 adet 12V 9Ah değerinde akü kullanılmasına karar
verilmiştir. Aküleri şarj etmek için de robotun üzerindeki alan en verimli şekilde
değerlendirilerek 22W gücünde güneş paneli seçimi yapılmıştır. Bunun yanında
aküleri şarj edecek yeterli güneş olmaması durumunda adaptör vasıtasıyla şarj
edilebilmesi için harici şarj portu da robota eklenecektir.

4.2. Mekanik

4.2.1. Şase ve Tekerlekler
Robotun şasesi arazi koşullarında üzerinde taşıyacağı bütün ağırlıklar göz önüne
alınarak 2 mm kalınlığında çelik sacdan üretildi ve kenarları katlanıp kaynaklanarak
ekstra mukavemet kazandırıldı. Motorların tutucuları ve kazıcı, civatalar aracılığıyla
bu şaseye bağlandı. Ayrıca elektronik komponentleri ve tohum tanklarını yukarıda
tutmak için 1 mm’lik çelik sacdan 3 adet plaka üretildi ve bunlar 10 mm çaplı
saplamalar ile şaseden yukarıya yükseltildi. Böylece hem alan verimli kullanılmış
oldu, hem de hassas elektronik parçalar şase tabanından uzaklaştırılmış oldu. Son
olarak toprak zeminde rahat hareket edebilmesi için 170 mm çapında ve 96 mm
genişliğinde tekerlekler tercih edildi. Üretilip montajlanan robot şasesinin son hali
Şekil 4.2’de görülebilir.

Şekil 4.2: Robotun şasesi
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4.2.2. Kazıcı ve Kapatıcı
Robotun istenilen aralıkta sıralı ekim yapabilmesi için özel bir ekim sistemi
geliştirildi. Bu tasarımda tohumlar 10 mm çaplı boru vasıtasıyla kazıcının içindeki
oyuğa aktarılmakta ve kazıcı toprağı kazdıktan sonra merkezkaç ve yerçekimi
kuvvetleri ile kazılan oyuğun içine düşmekte. Son olarak robotun arkasında bulunan
kapatıcı vasıtasıyla üstü toprakla örtülüp kapatılmaktadır. Kazıcı için pleksiglastan bir
prototip oluşturuldu (Şekil 4.3) ve tarlada çalışması planlanan 60-80 rpm hızlarında
test edilerek tohumu istenilen noktaya bıraktığı tespit edildi.

(a) (b)
Şekil 4.3: Pleksiglass ve ev malzemeleriyle üretilen kazıcı prototipi

4.2.3. Dış Kabuk
Robotun dış kabuğu için kolay şekil verebilme ve hafif olması sebebiyle pleksiglas
materyal kullanılmasına karar verilmiştir. Planlanan tasarım Şekil 4.4’te
görülebilmektedir.

Şekil 4.4: Robotun tasarlanan dış görünümü
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4.3. Yazılım

4.3.1. Kontrol
Robot her yaştan çiftçinin kolayca kullanabilmesi için mobil uygulama aracılığıyla
kontrol edilecektir. Bu uygulama, ücretsiz oluşu ve kaynak fazlalığı gibi nedenlerden
dolayı MIT App Inventor programı üzerinden geliştirilmektedir. Uygulamanın ilk
prototipi Şekil 4.5’te görülebilir.

(a) (b) (c)

Şekil 4.5: Geliştirilen mobil uygulama prototipi

Robotun kontrolü için Simulink üzerinden bir kontrol algoritması geliştirilmiştir. Bu
algoritma sayesinde; enkoder ve GPS üzerinden alınan konum verisi ile IMU
sensöründen alınan pozisyon bilgisi birleştirilerek robotun belirlenen rotada gitmesi
sağlanacaktır. Tasarlanıp testleri tamamlanan kontrol algoritması Şekil 4.6, 4.7 ve
4.8’de görülebilmektedir.

Şekil 4.6: Kontrol algoritmasının genel görünümü
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Şekil 4.7: Encoder & IMU Readed Value bloğunun iç yapısı

Şekil 4.8: IMU Reading bloğunun iç yapısı

Oluşturulan kontrol algoritmasının blok diyagramı ve görsel açıklaması sırasıyla Şekil
4.9 ve 4.10’da görülebilir.

Şekil 4.9: Kontrol algoritması blok diyagramı
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Şekil 4.10: Kontrol algoritması çalışma prensibinin açıklaması

4.3.2. Yapay Zeka Destekli Fonksiyonlar
Tarladaki yabani otları tespit edip yok etmek, mahsullerin gelişimini takip etmek,
tarladaki yabani hayvan ve diğer dış etkenlere karşı kullanıcıyı uyarmak için yapay
zeka algoritmaları kullanılacaktır. Bu fonksiyonlar için Python dili kullanılacaktır.
Ayrıca Python’un OpenCV ve Tensorflow kütüphanelerinden faydanılacaktır. Tüm
bunlar Raspberry Pi 4’e gömülüp, gerçeklenecektir. Bu fonksiyonlardan ilki olan
yabani ot tespit edip yok etmek için bir test ortamı kurulmuş ve yaklaşık 350
fotoğraflık veri tabanı ile algoritmanın çalışması test edilmiştir. Şekil 4.12’de bu testin
çıktılarından biri görülmektedir. Bu fonksiyonu gerçekleştirmedeki asıl hedef
2000’den fazla fotoğraf kullanılması ve daha göz alıcı bir test ortamı yaratılmasıdır.
Raspberry Pi 4’e bağlı olan bir web kamerası yardımıyla yabani otları görebilecek
olan robot, bir ot tespit ettiğinde duracak ve robota servo motor ile bağlı olan sprey
ota nişan alacak ve ilaç püskürtecektir. Şekil 4.11’de yabani otların tespiti ile ilgili bir
akış şemasına yer verilmiştir.
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Şekil 4.11. Yabani otların tespiti akış şeması

Şekil 4.12. Algoritmanın yabani otları ve mısırı tespit etmesi

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Günümüzde tarım alanında yayınlanan birçok makale[7][8][9] teknolojik gelişmelerin tarım
alanında da etkisini göstermeye başladığını göstermektedir. Tarım alanında görev yapan tarım
robotları bu yeniliklerin temelini oluşturmaktadır. Sıralı ekimde sürü robotlar ile FENDT[10],
yabani ot ayıklamada tek ve sürü robotlar ile NAIO Technology[11], mahsul kalitesi
belirlemede RIPPA[12] ve toprak kalitesini ölçmede Rowbot[13] gibi tarım robotu
çalışmaları yapılmaktadır.
Tüm çıkarılan bu modellere alternatif olarak, gerçekleştirilecek proje ile çok amaçlı bir robot
tasarlanması hedeflenmektedir. Tasarlanacak olan bu robot birçok farklı fonksiyonu ile çeşitli
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tarım süreçlerinde görev alabilecektir. Bu robot tarlada ekim yapabilecek, daha sonra ürünler
gelişirken onlarla ilgili veri toplayacak, bu verileri işledikten sonra çiftçiye tarlasına nasıl
bakabileceği ile ilgili önerilerde bulunacak ve destek sağlayacaktır. Ayrıca ürünlerin
gelişmesine yardımcı olmak için yabani otların tespiti ve temizlenmesinde görev alacaktır.
Yani çiftçi, bu ürünü tarımın tüm aşamalarında kullanabilecektir. Robot özelinde sıralı ekim
için kazıcı, tohum tankı, otonomi şekli gibi farklılıkların yanında yabani otla mücadele için 2
farklı(spray ve mekanik) organik ve endüstriyel seçeneklerini özgün tasarımıyla sunmaktadır.
Gözetleyici ve yapay zeka özellikleri ile geliştirilen robotlara ek olarak veri toplanması ve
depolanması ile tarım arazi kontrol ve planında geniş ve müdahale edilebilir bir özellik
kazandırmaktadır. Bunun yanında mobil uygulama ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ile
tarım 4.0 çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, gerçekleştirilmiş çalışmalardan farklı olarak çok amaçlı bir robot ve sistem
oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda düşük bütçe ile çiftçiliğin ilkel kalan zor
ve zahmetli işlemlerini kolaylaştırıp daha kontrollü, sürdürülebilir ve gözleme dayalı bir
tarım faaliyet yapısının kurulması hedeflenmektedir.

6. Uygulanabilirlik

 Temel mühendislik ve proje adımları uygulanarak projeye başlanmıştır. Paydaşlarla
konuşulmuş ve bunun sonucunda kapsam ve teknik isterler belirlenmiştir. Mühendislik
hesaplarıyla projede mevcut aşamaya gelinmiş, üretime başlanmıştır. Şase, kazıcı, motor
tutucu gibi metal işçilik gerektiren parçaların üretimi sponsorlar aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Böylece projenin giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Projedeki
yazılımsal çalışmalar sürmektedir. Python ve MIT App Inventor gibi ücretsiz yazılımlar
kullanılarak giderler azaltılmaya çalışılmıştır. Yakın zamanda entegrasyon ve saha testlerine
başlanacaktır. Bunların sonucunda prototipin son hali oluşacaktır. Bu son prototip çiftçilerin
alıp sahada kullanabileceği düzeyde bir çalışmadır.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 7.1’de görülmekte olan bütçe planı belirlenirken piyasada bulunan ürünler
fiyat-performans kriterleri bakımından incelenerek en uygun ürünlerin seçilmesine dikkat
edilmiştir.

Tablo 7.1: Proje genel bütçe planı

Zaman planı oluşturulurken yapılacak işler iş paketlerine bölünerek takım içinde görev
dağılımı yapıldı. Tablo 7.2’de yer alan planda görülebileceği üzere Haziran ayındaki final
dönemi dışında yoğun bir çalışma takvimi mevcut .
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Tablo 7.2: Projenin iş zaman planı

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projenin ana hedef kitlesi 10 dönüm altında arazi sahibi olan küçük çiftçilerdir. Küçük
çiftçilerin en kritik sorunu, özellikle miras bölünmeleri sonucu ellerinde kalan tarla alanının
kar etmeleri için yeterli olmamasıdır. Traktör ve mazot fiyatları giderlerinin başında
gelmektedir ve giderek artan fiyatlardan dolayı ileride masrafları da giderek artacaktır. Ayrıca
yabani ot temizleme için ya birilerini tutmaları ya da traktör çalıştırmaları gereklidir. Bu
projede küçük çiftçilerin sorunlarının küçük, ucuz ve zahmetsiz bir robotla çözülmesi
hedeflenmektedir. Bu projenin diğer hedef kitlelerinden biri organik tarımla uğraşan
çiftçilerdir. Tarlasında kimyasal madde kullanmak istemeyen organik çiftçiler için ilaç
püskürtücünün yanında mekanik olarak ot ayıklama seçeneği de sunulacaktır. Ayrıca ufak
boyutlara sahip olmasından dolayı serada çalışan çiftçiler de bu projenin hedef kitleleri
arasındadır. Son olarak projenin ileriki aşamalarında, üretilen bu küçük robotların
birbirleriyle haberleşmesini sağlayıp geniş alan sahibi çiftçilerin kullanımına da sunulması
hedeflenmektedir.

9. Riskler

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle
karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B
Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla Tablo 9.1’deki Risk Yönetimi Tablosu ve bu
risklerin olasılık ve etkilerini belirten Tablo 9.2’deki Risk Etki-Olasılık Tablosu
oluşturulmuştur.
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Tablo 9.1: Risk yönetim tablosu

No En Büyük Riskler Risk Yönetimi (B Planı)

1

Corona virüsünden dolayı takım çalışmasının
sağlanamaması İnternet üzerinden grup ve danışman toplantılarının

düzenlenmesi

2
Yurt dışı kaynaklı elektronik ürünlerin döviz dolayısı

ile maliyet artışı Projede yerli elektronik ürünlerin kullanılması

3

Tarım arazisinde robotun alacağı yol üzerinde
hareketini engelleyecek nesnelerin bulunması

Aracın otonom sürüş yazılımının araç bir nesneye
takıldığında anlaması ve rotasını değiştirmesi için gerekli

algoritmaların oluşturulması

4
Tarım arazisi toprağının çok sert olması

Kazıcının aksam ucunun toprak burgusu ile değiştirilmesi

5
Araçta bulunan sıvı gübre, ilaç ve taşıma sepeti

gibi ağırlıklardan ötürü aracın hareketinde
zorlanma

Taşıma sepetinin modüler olması ve aracın hareket
durumuna göre sökülüp takılması

6
Yabani ot tespitinde bitkilerin tanınmaması gibi

sorunlar Veri setlerini arttırarak daha yüksek doğruluk ve
hassasiyette görüntü işleme tespiti yapmak

Tablo 9.2: Risk olasılık-etki tablosu

Risk
no

Olasılık Etki Risk Sonucu
(1-9)

Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3)

1 X X 3

2 X X 4

3 X X 1

4 X X 2

5 X X 4

6 X X 4
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10. Proje Ekibi

Takım Lideri: Cihan Yurtsever

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya
problemle ilgili

tecrübesi

Cihan Yurtsever Kontrol&Yazılım Yıldız Teknik
Üniversitesi

Tarım robotlarına
yönelik bitirme

çalışması yapmak.

Yasin Tüfekçi Mekanik&Elektronik Yıldız Teknik
Üniversitesi

Tarımsal
faaliyetlerde görev

almak.

Ufuk Çetinkaya Yapay
Zeka&Yazılım

Yıldız Teknik
Üniversitesi

Yapay zeka
alanında tecrübe

Hüseyin Emirhan
Akkuş

Mekanik Yıldız Teknik
Üniversitesi

Mekanik üretim
alanında tecrübe
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