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          1.   Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Dünyada pek çok ülkede teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı isimlerle anılan gelişmeler 

sağlanmıştır. Almanya Endüstri 4.0, Japonya Toplum 5.0 ve Amerika Dijital Dönüşüm 

adlarıyla piyasaya yön vermek istemiş ve bununla beraber Tarım üzerinde robotik kavramların 

gelişmesi de sağlanmıştır. Biz, ülkemizin yeni bir vizyonla ortaya koyduğu “Milli Teknoloji 

Hamlesi” kapsamında projemizin gelişimini hedeflemekteyiz. Ülkemize 1995 yılında topraksız 

seracılığın girmesiyle beraberinde ülkemizde hızla topraksız seracılığa geçişler bulunmaktadır, 

biz projemizde bütünsel bir biçimde sera ile robotumuzun gerçek zamanlı haberleştirilmesini 

hedef almış bulunmaktayız. Robotumuz 3 temel alt sistemden oluşmuştur; Şekil 1.2’de gözüken 

Yonca robotumuz, Topraksız Sera Sistemi ve bulut tabanlı bilgisayarda çalışan yazılımlardır.  

Sistemimiz Şekil 1.1’de gösterilmektedir. Yerel bilgisayarda çalışan yazılımlar aracılığıyla 

yonca robotumuz ve sera sistemi otomatik olarak kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca, Bulut 

tabanlı bilgisayarda çalışan yapay zekâ uygulamalarını kullanıcının yerel bilgisayardaki ekran 

kartı (GPU) kullanılmadan nesne tespiti yapılmaktadır. Ek olarak, verilerin bulut tabanlı bir 

saklayıcıda saklanmaktadır ve böylece, veriler her yerden erişime açık olabilecektir. Ayrıca, 

verilere yıllık/aylık veya günlük olarak erişim sağlayabilecektir. Dahası, robotumuz ve 

topraksız seramızdan gelen anlık verilerimizi geliştirdiğimiz uygulamamızdan gösterilmesini 

sağlıyoruz ayrıca tasarladığımız uygulama sayesinde kontrol edilmesini sağlamaktayız. Ek 

olarak, topraksız seramızın ve robotumuzun Google Asistan üzerinden kontrol edilmesini 

sağlamaktayız. Yonca robotumuzla topraksız serada yetişen mahsullerin üzerinde bulunan 

robot kol aracılığıyla hasat, ekim ve noktasal ilaçlama yapılması hedeflenmektedir. 

Geliştirilecek projenin topraksız sera sistemlerinde ekim, hasat ve noktasal ilaçlamada 

yenilikler getirmesi ve ülkemizde topraksız seracılık alanında robotik teknolojilerinin 

yaygınlaşmasında yardımcı olması hedeflenmektedir.          

 

           

                 Şekil 1.1 Sistem tasarımı    Şekil 1.2 Yonca robotumuz 

 

          2.   Problem/Sorun: 

 

Günümüz topraksız sera sistemlerinde kurulu ve kullanılan robotik sistemlerde Şekil 3.2’de 

gözüken raylı (veya kremayer) robot yürüyüş hattı sistemleri bulunmaktadır. Sera içerisinin 

düzenli olarak insanlar tarafından kontrol edilmesi gerekmekte ve kas gücü kullanılmaktadır. 

Ayrıca, kurulu robotik sistemlerinin topraksız sera sistemleri ile haberleşebilmesi için ek masraf 
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ve yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Ek olarak, tarımsal yapay zekâ uygulamaları 

sayesinde çiftçinin yerel bilgisayarlarında ekran kartı (GPU) kullanımı gerçekleştirilmektedir; 

eğer ki bir çiftçinin yerel bilgisayarında ekran kartı yoksa, yapay zekâ uygulamalarını 

sağlayabilecek ekran kartı almak zorunda kalacaktır. Ayrıca, hasat döneminde topraksız serada 

toplama robotu bulunmayan çiftçiler sezonluk işçi alımı sağlayacaktır ve bir sezonluk işçi 

gündeliği 100 TL’dir. Son olarak, topraksız sera sistemlerinde ilaçlama yöntemlerinde; 

sislenme [6] ve havalandırma yöntemiyle birlikte kas gücüde kullanılmaktadır. 

 

          3.   Çözüm  

 

Şekil 3.1’de görülmekte olan gerçekleştireceğimiz projede, sorunlar tamamen çözümlenip 

ülkemize yararlı olabilmek adına milli teknoloji hamlesi kapsamında, seralarda kurulu olan 

raylı sistemlerin kaldırılıp mobil robotlara dönüştürülmesi planlanmaktadır. Örneğin; 

robotumuzun sera içerisinde, yerde bulunan QR kodlar [14,15] sayesinde mevcut konum 

durumunu kontrol ederek, sera içerisinde yazdığımız yazılımlar tarafından istenilen konuma 

gidebilmesi sağlanacak. Mobil robotlarımızın topraksız sera koşullarında eş zamanlı veri 

iletimiyle senkronize çalışılmasını sağlanacaktır. Örneğin, robotumuzda bulunan nem sensörü 

ile noktasal olarak sera içerisinde nem durumunun fanların açılıp/kapatılması durumunca ortam 

nem değerini düzenleyecek. Bununla birlikte, Mobil robotumuzun manipülatöründe(gripper) 

bulunan fısfıs(sprey) sayesinde ilaçlamaları noktasal ve otomatik olarak sağlanacaktır. Ayrıca, 

Geliştirdiğimiz topraksız sera sistemi sayesinde gübreleme sorununu ortadan kaldırılıyor 

olacaktır ve katlı sistemler sayesinde az alanda daha fazla hasılat üretilebilmesini ve 

alınabilmesini sağlanmış olacaktır. Ek olarak, bulut tabanlı işletim sistemleri kullanılarak 

çiftçinin yapay zekâ uygulamalarını internet aracılığıyla ücretsiz gpu kullanımı sağlanması 

hedeflenmiştir. Böylelikle çiftçiler gerekli olan yüksek maliyetli ekran kartı alımları yapmamış 

olacaktır. 

 

  
           Şekil 3.1 Robotik ve Sera Sistemimiz    Şekil 3.2 Piyasadaki Mevcut Robot Sistemleri 

 

          4.   Yöntem 

 

Geliştirilecek YONCA robotumuzun tasarım sürecinde aşağıda belirtilen isterler üzerinden 

geliştirilmiş bulunmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan robotumuza ait isterler Tablo 

4.1’de belirtilmiştir. 



5 

 

 
Tablo 4.1 İstenilenler ve Nicelikler 

4.1 Mekanik Aksam 

 

Geliştirilen sistemimizde robot kol, araç, kontrol kumandası ve topraksız sera sistemleri ayrı 

olarak incelenmiştir. 

 

Kullanılan Teknolojiler:       * SolidWorks          * Fusion360           * 3D Yazıcı  

 

Robot Şasesi ve Kalıbı: Tasarımımızın şasesini ve kalıbını Fusion360 programı sayesinde 

tasarlamış bulunmaktayız. Robotumuzun şasesi ve kalıbı Şekil 4.1’deki gibidir. Robotumuzun 

şasesi 20*10mm profil demirler kesilip, bükülüp takım arkadaşlarımız tarafından 

kaynatılmıştır. Şasemizde motorlar, robot kolumuzun tutucuları, batarya bloğu sabitleyici, 

kontrol kartı ve motor sürücü tutucuları bulunmaktadır. Robotumuzun kalıbı 3D yazıcı 

kullanılarak üretilecektir. 

 

Hareket Mekanizması (Araç): Robotumuzda 2 adet tahrik motoru bulunmaktadır. Bu 

motorların teker çapı 150mm olmakla birlikte omni-directinoal [12,13] teker türlerinden olan 

mecanum tekerlek kullanılmıştır. Ayrıca, tahrik motorlarımız Nema23’tür ve çekiş kuvveti 

1.9Nm sağlamaktadır ve toplamda her iki motordan 3.8Nm çekiş kuvveti almaktayız. Ek olarak, 

tekerlerimiz 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilecektir. 

 

Hareket Mekanizması (Robot Kol): Robot kolumuza ait 5 eksen bulunmaktadır. 3D yazıcı 

teknolojisi kullanılarak üretilecektir. 1 adet 1. Eksende Nema17 motor bulunmaktadır, 2. 

Eksende 2 adet Nema23, 3. Eksende 1 adet redüktörlü Nema17, 4. Eksende 1 adet Nema17 

motor ve 5. Eksende Nema8 motorlarımız bulunmaktadır. Ek olarak, uç işlemcisi olan 

manipülatörde ise 180 derecelik 1 adet servo motorumuz bulunmaktadır. Motorlarımıza 

binecek moment değeri mesafe*kuvvet olarak hesaplanırmıştır ve ek olarak, kinematik 

hesapları yapılmıştır. 

 

Kontrol Kumandası: Robotumuza ait 1 adet kumandamız mevcuttur ve üzerinde 4 adet 

joystick bulunmakla birlikte 1 adet 0,96 inç ekran mevcuttur. Ayrıca, içerisinde elektronik kart 

tutucusu pil tutucu bulunmaktadır. 

 

Topraksız Sera Şasesi: Tasarımızın şasesinde tasarım programı olarak SolidWorks 

kullanılmıştır. Kullanılacak profil demirler 20*10mm olmakla birlikte ekibimiz tarafımızca 

kaynatılmıştır. Ayrıca, boru tutucu aparatlar tarafımızca 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak 

yapılmıştır. 100mm çaplı PVC boru kullanılacaktır. 

  

İstenilen Nicelik İstenilen Nicelik

Mobil Robot Uzunluk 60cm Robot Kol Uzunluk 96cm

Mobil Robot Genişlik 40cm Çalışma zemini Düz Zemin

Mobil Robot Yükseklik 20cm Enerji Akü

Ağırlık 25kg Sistem ile Haberleşme Wi-Fi

Operasyon Hızı 0.2km Sera içerisinde  Navigasyon QRCode ile Navigasyonlama

Maksimum Hız 0.3km Sensörler Mesafe Sensörü, Kamera

Operasyon Kabiliyeti Toplama, Fideleme , İlaçlama Hareket Kabiliyeti Diferansiyel Sürüş

Kontrol Kumandası Joystick Çalışma Ortamı Sera 
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4.2 Elektronik Aksamları 

  

Geliştirilen sistemimizde robot kol, araç ve topraksız sera sistemlerini ayrı olarak incelenmiştir. 

 

Kullanılan Teknolojiler:   * KiCAD         * Proteus            * Ütüleme ile PCB üretmek 

 

Araç Üzerinde Mikroişlemci ve Mikro Denetleyiciler: Aracımızın içinde 1 adet Raspberry 

Pi 4GB modeli kullanılmıştır ve 2 adet Arduino Mega kartları bulunmaktadır. Bu kartlardan 1 

tanesi YONCA aracımızın robot kolunu ve diğer mikro denetleyicisi aracı kontrolünü 

sağlamaktadır. 

 

Neden bu geliştirme kartları?  

Raspberry Pi 4GB bizlere sağlamış olduğu I/O pin,4 adet USB portu, dahili Wi-

Fi modülü sayesinde projemizin araç üzerindeki 2. Beyin hareketleri için önemli bir 

konumdadır. Ayrıca, Arduino Mega üzerinde 16 adet analog 54 adet I/O pin sayısı 

bulunmaktadır ve ihtiyacımız olan pin sayısını sağlamaktadır. Projemizde aracımızı ve 

robot kolumuzu kontrolde kilit noktaları oynamaktadır. 

 

Kontrol Kumandası: Kumandamız içerisinde ESP32 kullanılmaktadır. Ayrıca, 4 adet 

elektronik joystick modül malzemesi kullanılmaktadır. Kart düzeni ekibimiz tarafından 

geliştirilmiş olup ütü kullanılarak PCB üretilmiştir. 

 

 Neden ESP32 geliştirme kartı? 

ESP32 geliştirme kartında 18 adet Analog-Dijital (ADC) I/O pin bulunmaktadır. 

Aynı zamanda, 240MHz işlemci hızı ve çift işlemcisi olmakla birlikte Wi-Fi ve 

Bluetooth vardır ve kolay kullanımı sayesinde geliştiriciye kolay imkanlar 

sağlamaktadır. 

   

Sürücüler: Nema motorlarımızı hareket sağlanması için TB6600 motor sürücülerini seçmiş 

bulunmaktayız. Sürücünün stabil 4.5A sağlamaktadır. Akım ayarı sayesinde motorlarımıza 

VRef ayarında yardımcı olmaktadır.   

 

 VRef ayarı nedir ne işe yarar? 

  Bu motorların sürücüleri üzerinde yapacağımız iş birliği Vref'tir, bu terim 

“Voltaj referansı” anlamına gelir ve motorun serbest bırakmasına izin verdiği enerji miktarıdır. 

   

Topraksız Sera Mikro Denetleyici: Sera sisteminde ESP8266 geliştirme kartı kullanılmıştır. 

Böylelikle, seramızı nesnelerin internet ağına bağlamış oluyor ve seraya veri gönderimi yapıp 

alınabilmesini sağlanıyor. 

Neden ESP8266 geliştirme kartı? 

ESP8266 geliştirme kartında 1 adet Analog-Dijital (ADC) I/O pin 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, Wi-Fi desteği de bulunmaktadır. 160MHz işlemci gücü 

vardır. Geliştiricilere kolay yönler ve yöntemler sağlamaktadır. 
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Topraksız Sera Sensörleri: Sera içerisinde 1 adet su pompası, havalandırma fanı, DHT22 

sensörü, pH sensörü ve EC sensörü (iletkenlik sensörüdür ve topraksız sera içindeki suyun 

tuzluluk oranı ölçülmektedir.) bulunmaktadır. Ek olarak, su içerisinde suyun sıcaklığını ölçen 

bir sıcaklık sensörü vardır. 

 

 Nedir DHT22 ve neden kullanılıyor? 

DHT22 içerisinde sıcaklık ve nem algılayıcı sensörler bulunmaktadır. Hava 

ortamında kullanılmaktadır. Bizim burada hedeflediğimiz sera içerisindeki nem ve 

sıcaklık değerlerine bakarak havalandırma fanını kontrol etmek olacaktır. 

 

4.3 Yazılım 

  

Ön Bilgi: Yerel bilgisayarda çalışan Robot işletim sistemi [1] (ROS) sayesinde TCP/IP ile Wi-

Fi üzerinden seramızdan, robotumuzdan ve kontrol kumandasından veriler alınabilmektedir. 

Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak Flutter ile tasarlanıp geliştirdiğimiz uygulamalarımıza 

veri aktarmaktayız. Bulut tabanlı işletim sistemiyle Google Colab kullanmaktayız ve bu işletim 

sisteminde makine öğrenmesi ile ilgili işlemler sürerken aynı zamanda verilerin analizi de 

yapılmaktadır. Bilgisayarımızdan Google Colab TCP/IP protokolü ile bağlanmaktayız. 

Nesnelerin haberleştiği Adafruit IO altyapısını kullanmaktayız. Ayrıca, IFTTT ile Google 

Asistan’ı ve Adafruit IO’yu birbirleriyle etkinleştirerek çalışma komutlarını sağlamaktadır ve 

aracımızın Google Asistan üzerinden komutlarımızla hareketini sağlamaktadır. 

 

 Yazılım kısmı 4 ana bölümde incelenmektedir. Bunlar yerel bilgisayarda çalışan 

yazılımlar, bulut tabanlı bilgisayarda çalışan yazılımlar, çiftçi(personel) için çalışan 

yazılım/uygulamalar, sensör robot vb. için nesnelerin haberleştiği internet alt yapısıdır. 

 

Kullanılan Teknolojiler: 

*ROS (Robot işletim sistemi)               *Flutter 

*TCP/IP protokolü                                *Google Colab (Bulut tabanlı işletim sistemi) 

*Adafruit IO (IOT)                               *Google Drive (Bulut tabanlı veri depolama sistemi) 

*Google Asistan                                    *IFTTT 

 

Yerel Bilgisayarda Çalışan Yazılımlar: Kullanılan Yerel bilgisayarımız Lunix tabanlı olup 

distro(dağıtımcı) olarak Ubuntu18.04 sürümünü kullanmaktayız. Kullanılan yazılım dilleri Cpp 

ve Python’dur. Robot işletim sistemi kurulmakla birlikte tüm ağ yapısı ROS (Robot işletim 

sistemi) üzerinden haberleştirilmektedir ve Şekil 4.3.1’de gösterilmekte olup her bir 

düğüm(Node) ve bağlamla(Topic) birlikte haberleştirilmektedir. Böylelikle sistemimizde 

geliştirdiğimiz yazılımlar daha modüler hale getirilip, her bir noktada ayrı olarak sistemimizin 

verilerine erişebilmekteyiz. Şekil 4.3.2’de gözüken robot kolumuzun dinamik hareketleri için 

kinematik [2,11,] denklemlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, iki tane hareket tekeri 

bulunmaktadır.  
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Şekil 4.3.1 Düğüm (Node) ve Bağlamlar (Topic) 

 

ROS (Robot işletim sistemi) nedir ne işe yarar?  

[1] ROS, robotumuz için açık kaynaklı bir meta işletim sistemidir. Donanım 

soyutlaması, düşük seviyeli cihaz kontrolü, yaygın olarak kullanılan işlevlerin uygulanması, 

süreçler arasında mesaj geçişi ve paket yönetimi dahil olmak üzere bir işletim sisteminden 

bekleyeceğiniz hizmetleri sağlar. Ayrıca, birden çok bilgisayarda kod almak, oluşturmak, 

yazmak ve çalıştırmak için araçlar ve kitaplıklar sağlar. 

         

                  
Şekil 4.3.2 Robot Kol Kinematik   Şekil 4.3.3 Araç ve Kinematik Denklem Analizi 

 

Mobil Araç Kısım: Şekil 4.3.3’te gözüken robotumuz 2 teker [9] olmakla beraber arkada 1 

adet sarhoş tekerlik bulunmaktadır. Tekerlerimizin adım sayma yöntemi ile 200 adım da 1 tur 

attığını bilinmektedir. Biz bu parametre sayesinde aracımızın temel mühendislik hesapları 

kullanılarak kinematik denklemleri aracılığıyla aracımızın yönlenmesinde temel etken 

olmasını hedeflemiş bulunmaktayız. Aracımız bu kinematik [3] hesap neticesinde QR 

kodlardan [14,15]  okuduğu veriler aracığıyla A noktasından B noktasına konumlanmaktadır.   

 

Yazılım/Uygulamalar: Şekil 4.3.4 gözükmekte olan uygulamamız kullanıcı için en 

ergonomik şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıya gerçek zamanlı veriler iletmekle birlikte 

kullanıcıdan veriler alabilmektedir. Böylelikle kullanıcının isteklerini yerine getirmesi 

hedeflenmiştir. Uygulamamız Flutter SDK’sı kullanılarak tasarlanmıştır ve SDK’nın bizlere 

verdiği avantajlarla mobil, web ve masaüstü uygulamalarını deneyimleme şansını 

vermektedir. 

 Flutter nedir, ne işe yarar? 

Flutter çapraz uygulama geliştirme platformu olmakla birlikte geliştiriciye 

kolay kullanım ve farklı işletim sistemlerinde uygulama oluşturmasını sağlamaktadır. 
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SDK nedir? 

İngilizce olarak Software Developer Kit olarak açılmaktadır. Türkçe dilinde ise 

yazılım geliştirme kiti denebilir. SDK geliştiriciye belgeler, kodlar, süreç ve kılavuzlar 

sağlamaktadır. Bunlar ise geliştiricileri hızlandırmaktadır. 

  

 
Şekil 4.3.4 Uygulama Tasarımı 

 

Nesnelerin İnterneti ağı: Nesnelerin internet ağı sera ve robot üzerindeki sensörleri 

kullanarak veyahut yazılım modüllerini kullanarak birbirlerinden veriler almakta olup bunları 

kendi bünyelerinde işlemektedirler. Biz projemizde Google Asistan kullanarak IFTTT 

sayesinde verilerimizi Adafruit’e göndermekteyiz. Adafruit IO aracılığıyla python yazılım 

dilinde yazdık ve Adafruit ile Google Asistandan gelen verilerimizi kontrol altında tutup 

Yonca robotumuzun çalışma/durma eylemlerini gerçekleştirdik. Ayrıca, Adafruit’te topraksız 

sera veya yonca robotumuzdan gelen veriler gönderilerek geliştirdiğimiz mobil uygulamamıza 

veriler aktarılmaktadır ve anlık durum bilgileri gösterilmektedir böylelikle yonca 

robotumuzun veya topraksız seramızın kontrol altında tutulması ya da gözetilmesi 

sağlanmaktadır.  

 

 Adafruit IO nedir? 

 Adafruit IO nesnelerden gelen verileri kayıt altında tutmaktadır ve ayrıca, verilerin 

üzerine yeni veriler yazmaktadır. Böylelikle uygulamalardan gelen anlık verilerin bir sunucuda 

tutulmasını sağlamaktadır.  

 

Bulut tabanlı İşletim Sistemi ve Çalışan Yazılımlar: Bu projemizde Google Colab kullanıldı 

ve yapay zekâ uygulamalarını bu işletim sistemi karşıladı. Bundan dolayı, yerel bilgisayarda 

herhangi bir GPU(Ekran kartı) kullanımı sağlanmamaktadır. Böylelikle, yapay zekânın tahmin 

etmesinde hata payının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, Google Colab üzerinden 

Google Drive da verilerin kullanılması/depolanması sağlanmaktadır. Böylece, kullanıcının 

yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak toplanan verilere ulaşılması sağlanmıştır. Google 

Colab’ta devamlı bir eğitim bulunmakla birlikte aynı zamanda da nesne tanımaları YOLO 

üzerinden yapılmaktadır. Böylelikle YOLO’nun kullanıcıya verdiği imkanlar sayesinde 

nesnelerimiz daha hızlı ve doğruluk payı kesin olarak gösterilmektedir.  Şekil 4.3.5 YOLO ile 
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topraksız sera sisteminde bulut tabanlı yapay zeka uygulaması sayesinde marul tespiti 

yapılmıştır.  

 

Google Colab nedir, ne işe yarar? 

Colaboratory[4] (ya da kısaca "Colab"), tarayıcınızda Python'u yazmanızı ve 

çalıştırmanızı sağlar. Üstelik: Hiç yapılandırma gerektirmez. GPU'lara ücretsiz erişim imkânı 

sunar. 

YOLO nedir, ne işe yarar? 

Nesne tanıma üzerine geliştirilmiş bir yapay zekâ uygulamalarından birisi olmakla birlikte 

kullanıcılarına kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 4.3.5 YOLO ile Topraksız Serada Marul Tespiti 

 

          5.   Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Dünyanın birçok yerinde farklı isimlerle ortaya atılan teknoloji dönüşümleri ile ülkemizde de 

bir teknoloji dönüşümü gerçekleşmektedir. Almanya kendi sanayi ürünlerini dünyaya 

pazarlamak için Endüstri 4.0 ismi ile, yine aynı şekilde Japonya Toplum 5.0 gibi kavramlarla 

dünya teknoloji pazarına yön vermek istemektedir. Ülkemiz ise bu kavramlardan bağımsız, yeni 

ve dip dalga şeklinde gerçekleşen bir vizyonla “Milli Teknoloji Hamlesi” ni gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedir. Değişen bu teknoloji pazarı ile akıllı tarım üzerine son yıllarda yapılan 

çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır, bu sayede tarımda robotlar daha da önemli bir hale 

gelmiştir. Literatürde mahsulü toplayan ve kısa süreli taşıyan [18], sera içerisinde sistemin 

kontrollerini yapan[14,16],seradaki verileri anlık olarak kullanıcıya mobil uygulamalar 

üzerinden aktaran[3,17] çeşitli robotlar mevcuttur. Bu robotların bir kısmı uzaktan kontrol 

edilirken büyük çoğunluğu otonom şeklinde çalışmaktadır. Fakat, sera içerisindeki sistem ile 

haberleşememektedir ve seranın ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Literatürde mahsulün 

toplanmasını, kısa süreli taşımasını, sera sisteminin kontrollerinin yapılmasını, verilerin eş 

zamanlı olarak uygulamalar vasıtasıyla aktarılmasını tek başına yapabilen bir robot 

bulunmamaktadır. Yonca robot bu özelliklere tek başına sahiptir ve bu robotların eksik 

taraflarına yenilikçi ve özgün çözümler sağlamıştır. Örneğin, nesnelerin interneti (IOT) 

sistemiyle sera içerisindeki sistemin birbiri ile haberleşmesini sağlayarak bu sistemin uyumlu 

ve daha efektif bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Yonca Robot Google’ın geliştirdiği 
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SDK'sı olan Flutter aracılığıyla geliştirdiğimiz uygulamasıyla sera sisteminde oluşan verilerin 

eş zamanlı olarak kullanıcının kullanması için geliştirilen mobil uygulamasında, masaüstü 

uygulamasında ve web üzerinden erişebilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede, kullanıcı 

serasından gerçek zamanlı haberdar olacaktır. Ek olarak, serada gelişen ani durumlar karşısında 

bu geliştirilen uygulamadan alacağı bildirimleriyle erken önlemler alabilecektir. Veri bulut 

(Google Drive) sisteminde sürekli depolanan verileri kullanarak Google Colab aracılığıyla 

verilerin paylaşımı ile daima devamlı olarak gelişebilen yapay zekâ modülü oluşturulur. Bu 

sayede, görüntü işleme(nesne tanıma) kısmında hata pay büyük oranda azaltılır ve hasat edilen 

mahsullerin ileri ki evrelerde hangi oranda sağlıklı olduğu kolaylıkla kayıt altına alınabilir. 

Ayrıca, hata payının azalması sağlanırken, yapay zekadan kaynaklı yüksek GPU(Ekran Kartı) 

kullanımı TCP/IP protokolüyle bulut işletim sistemine veriler gerçek zamanlı olarak 

aktarılmaktadır. Böylelikle, kullanıcıya ek bir GPU kullanımını ücretsiz bir şekilde 

sağlanmaktadır. Google Asistan kullanılarak, robot yönlendirilmesinde sesli komutlarda dahil 

edilmiştir. Bu sayede, çiftçiye(personel) kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Piyasada mahsul 

toplayan robotlarda kullanılmakta olan ray sistemi robotun özgürce hareket etmesini 

engellemektedir. Yonca robotta kullanılan diferansiyel sistemle birlikte QR kod sistemi [14,15] 

sayesinde daha özgür olmasını sağlar. Piyasadaki serada mahsulleri toplayan robotlar sabit 

robot kollarına ve manipülatörlerine sahiptir. Bu özellikler, robotun tek amaçlı olmasına sebep 

olmaktadır. Yonca Robotta kullandığımız robot işletim sistemi sayesinde farklı robot kollarının 

kullanılmasına imkân sağlanmaktadır. Böylece, farklı mahsullerin hasatları dönemlerinde 

alternatifler araçların çok amaçlı olarak kullanılması sağlanır. Proje birçok bakımdan yenilikçi 

ve özgün özellikler barındırıp, çözdüğü sorunlara kapsamlı ve modern çözümler sunmaktadır. 

Yonca robot projesinde geliştirilecek alt sistemler yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilecektir. 

 

          6.   Uygulanabilirlik  

 

Topraksız seralarla ilgilenen ve üretim yapan çiftçilerimizle görüşülerek onlardan sorunları ve 

istekleri listelenerek, bu sorunlara ve isteklere en uygun çözüm olarak Yonca Robot fikri 

düşünülmüştür. Yonca Robot geliştirilerek bu istek ve sorunlar çözümlenecektir. Yonca Robot 

Projesinin uygulanıp hayata geçirilmesi için ilk aşamada temel mühendislik disiplinleri göz 

önünde bulundurularak kapsamlı bir proje yönetimi yapılmıştır. Gerekli mühendislik 

hesaplamalarıyla tasarımı yapılmıştır ve Yonca Robot için gerekli olan kinematik [3,10,11] 

denklemeler de bu evrede tamamlanmıştır. Yonca robotun prototipi çıkartılıp üzerinden birçok 

teste tabii tutulacaktır. Bu testler sonucunda analizler yapılarak Yonca Robotun eksikleri ve 

hatalı kısımları üzerine çalışmalara başlanarak eksik tarafları çözümlenecek ve hatalı 

kısımlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Yonca Robotun simülasyon programları aracılığıyla 

analizler yapılmış ve sonucunda projenin uygulanabileceği doğrulanmıştır. Yonca Robotun 

daha efektif bir şekilde çalışması için testlere ve analizlere devam edilmektedir. Projenin 

ülkemizde hayata geçirilirken oluşabilecek risk unsuru olarak çiftçilerimizin geleneksel tarıma 

bağlı olmasını öngörüyoruz. Bu riske karşın Yonca Robot’un getirmiş olduğu yüksek avantajlar 

doğrultusunda çiftçilerimizin bu projeyi benimseyeceğine inanıyoruz ve projemizin hayata 

geçişinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Yonca robot, sorunlar kısmında belirttiğimiz 

gerçek sorunlara yenilikçi ve özgün özellikleriyle kapsamlı bir çözüm olacaktır. Bizim 

robotumuzun uygun maliyeti ve diğer robotların ek maliyetinin getirdiği zararlar 



12 

 

düşünüldüğünde, Yonca robotumuz topraksız tarımın kolaylaşmasına, verimin büyük oranda 

artmasına ve insansız işlemler yapılmasına olanak tanır. Akıllı tarımın yaygınlaşmasını 

sağlayarak ülkemizde tarım sektöründe ciddi bir yenilenmeye yol açacağı beklenmektedir. 

Böylelikle aracın yerel pazarda talep görerek sektörde kullanılması ve ülkemizde başarı 

yakalayarak küresel pazara açılmasını hedeflemekteyiz. Bu beklentiler içerisinde ürünün 

ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlanacağını da temenni ediyoruz. 

   

          7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ülkemize birçok tarım robotu yurt dışından gelmektedir ve ayrıca, bu robotların pozisyonları 

gün geçtikçe artmaktadır. Son zamanlarda, topraksız serada robot kullanımı yurt dışında 

tarımda endüstri 4.0 ile artış sağlamaktadır. Biz ülkemizde ve yurt dışında yerli ve milli 

teknoloji hamlesi altında geliştirilen robotların bu sahalarda egemenliğini sürdürebilmesi için 

diğer robotların maddiyatının altında hesaplatılmakla birlikte en ergonomik aracın çıkarılması 

hedeflenmiştir.  

Tablo 7.1’de takımımızın ihtiyaç duyduğu bütçe verilmiştir. Tablo 7.2’de Tahmini Maliyet 

verisi verilmiştir. Tablo 7.3’te (EK belgeler kısmında mevcuttur.) ise Proje Zaman Planlanması 

verilmiştir. 

7.1 Tahmini Takımın Açık Bütçesi 

Harcanan Gelirin Yüzdesi Özet 

 

41% 
 

TOPLAM PROJE BÜTÇESİ 

5.613 ₺ 

TOPLAM TAKIMIN İHTİYAÇ 

DUYDUĞU BÜTÇE 

2.310 ₺ %41 

TOPLAM TAKIMIN KARŞILADIĞI 

BÜTÇE 

3.303 ₺ %59 

 

Tablo 7.2 Tahmini Maliyet  

Kategori Ürün Adet Fiyat Ürün Adet Fiyat 

 
NVIDIA Jetson Nano 2GB 

Developer Kit 
1 730 Usb Kamera 2 50 

Kontrolcü & Sensörler Arduino Mega  2 80 ESP32 1 70 

  ESP8266 1 45 Mesafe Sensörü  10 7 

Elektronik Malzemeler  Joysitck  4 7       

Güç Elektroniği Şarj Kontrolcüsü   12V-7Ah Kuru Akü 2 90 

Elektronik Hırdavat Kablo  15m 25       

  
HOVERBOARD MOTOR 

TEKER 6.5" 
2 250 

ESC 50A Brushless 

Fırçasız Motor Hız 

Kontrol Sürücüsü 

4 170 

  Nema17 Step Motoru 3 95 6V Su Pompası 2 25 

Tahrik&Motor 

Elemanları 
NEMA23 1.9Nm 4 225 

TB6600 4.5A 

Motor Sürücü 
9 90 

  NEMA8  1 270       

Mekanik Parçalar Rulman, cıvata, somun, pul  * 260    

Mekanik için 3D 

Yazıcı Malzemesi 
CBC Siyah PLA Filament 9 90       

Toplam = 5.613 TL             

 

41%
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Tablo 7.3 Proje Zaman Planlaması 

 
          8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

  
Şekil 8.1 Türkiye’de Topraksız Seracılığı  

 

Projenin hedef kitlesi topraksız sera tarımı yapan çiftçilerimizden oluşmaktadır. 2021 yılı 

itibariyle topraksız sera [7,8] kullanan çiftçi sayısı 14000’i aşmaktadır. Topraksız seranın 

çiftçilerimize sağladığı büyük avantajlarından dolayı her geçen gün topraksız seraya geçişler 

artış göstermektedir. Ayrıca, bu ekosisteme yeni eklenecek olan çiftçilerin çoğunun ihtiyacını 

karşılayabilen özelliklere sahip YONCA adlı robotun ülkemizde topraksız seraya [5] geçişlerin 

artışını büyük ölçüde hızlandıracağı öngörülmektedir. Ülkemizdeki çiftçilerin seralarında 

yenilikçi, yüksek verimli ve düşük maliyetli çözümler konusunda, her geçen gün talepleri 

artmakta bu taleplere en uygun çözüm olarak gerçekleştirilecek olan proje büyük bir önem 

taşımaktadır. 

 

          9.   Riskler 

 

Riskler ve B Plan organizasyonu Tablo 9.1 de gösterilmektedir. Ek olarak, Olasılık ve Etki 

matrisleri Tablo 9.2 de gösterilmektedir. 
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Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

Risk No                      Riskler                                 B Planı 

       

       1 

Projenin beklenen sürede tamamlanmaması. 

 

Planlı bir şekilde iş bölmesi yapılıp projenin yürürlüğü 

düzenli şekilde takip edilmesi. 

 

 

       2 

Kısıtlı bütçeden dolayı bir takım elektronik 

aletlerin temin edilememesi. 

Sponsor olabilecek kurumlar ile görüşmelerin 

sağlanması ve bütçeye uygun elektronik aletlere 

yönlenmesi. 

 

       3 

Yurt dışı kaynaklı teknolojik ürünlerin temin 

edilememesi. 

Projede temin edebileceğimiz yerli teknolojik ürünlerin 

araştırılması ve temin edilmesi  

  

       4 

Pandemi dolayısıyla takımın bir arada 

olamaması ve takımın çalışmasının sekteye 

uğraması. 

Online grup çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ve 

danışmanlarımızdan ek toplantıları düzenlenmesi 

istemek. 

   

       5 

Sistemde oluşması muhtemel yazılımsal 

hatalar. 

Projenin yazılımsal kısımları sık sık teste tabi tutularak 

çıkabilecek hataların bertaraf edilmesi. 

       
       6 

Görüntü işleme kısmından kaynaklı Yonca 

robotun mahsulleri algılamaması.  

Daha fazla veri ekleyerek hata payını en aza 

indirgemek. 

             
       7 

Tahrik motorlarının çalışamamasından ötürü 

Yonca robotun hareket mekanizmasında 

hatalar oluşması  

Motorlarının arızalarının giderilmesi ya da yeni motor 

temin edilmesi. Ayrıca, oluşabilecek bu tarz bir sorunu 

erken tespit edebilmek için erkenden Yonca robotun 

testlere tabi tutulması. 

 

        8 

Yonca robotunun mobil uygulama ve sera 

sistemleri ile haberleşme bağlantılarında 

sorun yaşanması. 

Gerekli araştırmalar sonucu sorun tespitinin yapılması 

ve bu soruna bir çözüm üretilmesi. 

 

        9  

Yonca Robot kolunda kaldırma gücünün 

yetersiz kalması. 

Yeni kinematik denklemeler kullanarak sorunun 

iyileştirilmesi ve motorların daha güçlü hale 

getirilmesi.  

 

      10 

İnternet bağlantısının kesintilere 

uğramasından kaynaklı sorunların doğması.  

Mobil veri kullanılarak sorunu kısa vadede çözümlere 

ulaştırılması. 

 

      11 

Kısıtlı bütçeden kaynaklı kalitesi düşük 

sensör kullanımından dolayı veri sapması 

yaşanılması. 

Yazılımlar sayesinde sensörlerden alınan veriler de 

filtreme kullanılarak hassasiyetin arttırılması. 

 

Tablo 9.2 Risk Tablosu 

Risk No       Olasılık Etki   Risk sonucu  

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

                 1        X         X                 4 

                 2         X        X                 6 

                 3         X       X                  3 

                 4       X           X                3 

                 5       X           X                3 

                 6        X         X                 4 

                 7       X           X                3 

                 8        X         X                 4 

                 9       X           X                3 

                10       X           X                3  

                11       X          X                6 
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