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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede, makine öğrenmesi eğitme modeli kullanılarak kameradan alınan veri üzerinde görüntü 
işleme yapılmakta ve olgunlaşmış tarım ürünleri görüntü işleme kütüphaneleri kullanılarak tespit 
edilmektedir. Ayrıca, ürünün konum bilgisi seri haberleşme ile motorlara iletilmekte ve 
matematiksel modellemeler sayesinde gerçekleşen robot kol hareketleri yardımıyla ürün toplanması 
sağlanmaktadır. Mobil uygulama arayüzü sayesinde, kullanıcı yeni alanlar ekleyebilecek ve daha 
önce kaydettiği alanlar üzerinde otonom bir şekilde sebze toplayabilecektir. Aracın otonom hareket 
yazılımı, mesafe sensörlerinden ve mobil uygulamadan gelen veriler kullanılarak özgün olarak 
tasarlanmıştır. Kullanıcı, aracın özel olarak bir veya birden fazla sebze türünü toplayabilmesini 
mobil uygulama arayüzü sayesinde kolaylıkla seçebilecektir. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan 
makine öğrenmesi ve görüntü işleme tabanlı otonom araç ile olgunlaşmış ürün toplama işleminin 
%99’a varan oranlarda başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Aracın tasarımı 
Solidworks programı ile gerçekleştirilmiştir. Parçalar halinde 3 boyutlu yazıcı tarafından 
bastırılacak ve montajı tamamlanacaktır.    

 
2. Problem/Sorun: 

Elverişli bir iklime ve verimli topraklara sahip olması nedeniyle önemli bir tarım ülkesi olan 
Türkiye’de, halen sebzelerin insan eliyle ve geleneksel yöntemlerle toplanması işlemi üretim 
maliyetini arttırmakta ve oldukça zaman almaktadır. Yıllık üretim maliyetinin yaklaşık %30’unu 
hasat maliyetleri almaktadır [1]. İnsanların hata yapma ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda, 
olgunlaşmış ürünlerin gözden kaçması verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan araştırmalara 
göre dünyadaki meyvelerin yaklaşık %50’si işlenmeden dalında kalmaktadır [2]. Verimi düşüren 
etmenlerin etkisinin bu denli yüksek olmasına karşın, Birleşmiş Milletler tahminlerine göre; dünya 
nüfusu 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşacağından, tarımsal üretim talebini karşılamak için ikiye 
katlanmalı ve verimlilik %25 arttırılmalıdır [2]. Her yıl daha fazla insanın şehirlere taşınması, [3] 
hasat yapacak işçi konusunda üreticiyi zora sokmaktadır. 

Bu proje, üretim maliyetini düşürüp verimi arttırarak ürünlerin fiyatlarının daha ucuza çekilmesine 
ve insanların ürünlere daha rahat ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Toplama işleminin hızlı yapılması 
ve ürünlerin pazara hızlı ulaşması raf ömrünü de arttırmaktadır.      

 
3. Çözüm  

Bu projede gerçekleştirilecek araç, meyvesi yenen sebzeler üzerinde çalışmaktadır. Birinci aşama 
olarak biber bitkisi üzerinde çalışmalar yapılmıştır ve yarışmaya biber bitkisi özelinde katılım 
sağlanmıştır. 
 
Elde edilen sonuçlar, tasarlanan makine öğrenmesi ve görüntü işleme tabanlı otonom araç ile 
olgunlaşmış ürün toplama işleminin %99’a varan oranda başarılı bir şekilde gerçekleştiğini 
göstermektedir. Önerilen otonom araç ile olgunlaşmış tarım ürünlerinin hızlı ve optimum 
zamanlarda toplanarak oluşabilecek fireyi en aza indirmesi ve dahası işçilik maliyetinin düşürülmesi 
amaçlanmaktadır. Oluşturulan modelin doyuma ulaştığı Şekil 1’de görülmektedir fakat donanımsal 
olarak saniyedeki işleyebileceği kare sayısı istenildiği kadar yüksek olmayabilir. Bu da aracın 
toplama işlemini daha yavaş yapmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden Raspberry pi kartına 
Google Coral USB hızlandırıcı donanımı eklenerek grafik işlemci biriminin hızlanması 
sağlanacaktır. 



3 
 

Bu proje için önümüzdeki yıllarda bitki hastalıkları [4- 7] ve hasat tahmini [8] konusunda makine 
öğrenmesi ve görüntü işleme algoritmaları geliştirilebilir. Hastalıkların önceden tespit edilmesi ve 
önlemlerin erken alınması daha az kayıplara neden olacaktır. Bu sayede üreticilerin zarara uğraması 
en aza indirilecektir. Hasat tahmini yapılması sayesinde pazarın ihtiyacı olan ürünlerin karşılanması 
kolaylaşacaktır. Son olarak, makine öğrenmesi ve görüntü işleme modelinin tanıdığı sebze türü 
genişletilerek [9, 10] daha fazla ürün toplaması sağlanabilecektir. 

  

Şekil 1. Model gelişim tablosu ve grafiği 

4. Yöntem 

Tasarlanan araç sayesinde makine öğrenmesi ve görüntü işleme kullanılarak olgunlaşmış kırmızı ve 
yeşil biberler tespit edilecektir. Robot kol yardımı ile tespit edilen biberler dalından koparılarak 
depolama aracına konulacaktır. Bu işlemler mobil uygulama ile belirlenen alan içerisinde 
tekrarlanarak tüm hasat tamamlanacaktır. Tüm bu aşamalar 6 adımda incelenecektir. 
 

4.1. Otonom araç: 

Proje kapsamında ilk olarak otonom olarak arazi içerinde dolaşacak bir araç tasarlanmıştır. 
Prototip olarak tasarlanan araç küçük boyutlarda ve 3 boyutlu yazıcı tarafından gövde 
parçalarının üretilmesine olanak sağlamıştır. Şekil 2’de tasarımı yer alan araç parçalar halinde 
bastırılarak montajı tamamlanacaktır. Pil, Raspberry pi, Arduino, sensörler ve güç dönüştürücü 
kartlarını içerisinde bulundurması sebebiyle; dış ortamdaki nem, sıcaklık gibi etmenlerden uzak 
tutulması için kapalı bir şekilde tasarlanmıştır. Araç bir adet nema 17 step motor ile hareket 
edecektir ve bir adet servo motor sayesinde hassas bir şekilde yön tayini sağlanacaktır. 

  
Şekil 2. Araç tasarımı ve robot kol 
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Aracın otonom hareket etmesi için ilk olarak mobil uygulama ile manuel alan tanıtımı 
yapılacaktır. Araç alan çevresinde Şekil 3’te yer alan şemada görüldüğü üzere manuel olarak 
hareket ettirilecektir. Manuel hareket esnasında istasyonların konumu mobil uygulama 
üzerinden kullanıcı tarafından belirlenecektir. İstasyonların konumları aracın ana kartına 
gönderilecektir. Manuel hareketler, istasyon konumları ve mesafe sensörlerinden gelen veriler 
sayesinde alanın haritası oluşturulmaktadır. Manuel hareketler sonlandığında ve alan 
kaydedildiğinde o alan için otonom hareket algoritması çalıştırılarak otonom hareket 
oluşturulmaktadır. Oluşturulan hareket dizisi SQlite veritabanına kaydedilmektedir. 
Kaydedilen alana istenildiği zaman mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmekte ve 
başlatılabilmektedir. Mobil uygulama üzerinden kaydedilen bir alanda çalışma başlatılmak 
istenirse, mobil uygulama üzerinden alan seçilir. O alana ait otonom hareket algoritması 
veritabınından çekilir. Araç ev konumundan başlangıç noktasına gelir ve görüntü işleme 
algoritmasını başlatır. Bu sayede tüm alan içerisindeki sebzeler taranarak olgunlaşmış olanlar 
toplanır. Toplama işlemini tamamlayan araç tekrar ev konumuna dönerek uyku moduna girer.   

      
Şekil 3. Otonom hareket şeması  

 
4.2. Makine öğrenmesi eğitimi ve görüntü işleme modeli: 

Makine öğrenmesi ve görüntü işleme için kullanılan model; kırmızı biber, yeşil biber ve 
biberlerin kesim noktasını tanımak üzerine eğitilmiştir. Eğitim, sürecin daha hızlı 
tamamlanması için grafiksel işlemci birimi (GPU) üzerinden yapılmıştır. Eğitim yapılabilmesi 
için CUDA, CuDNN ve içerisinde Python dilinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi 
kütüphanelerinin bulunduğu Anaconda kodlama platformu kurularak bilgisayar üzerinde sanal 
bir ortam oluşturulmuştur. Tüm işlemler bu sanal ortam üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimde 
Pillow, lxml, Mathplotlib, pandas, OpenCV ve Tensorflow kütüphaneleri kullanılmaktadır. 
Modele girdi olarak verilen veriseti için internet ortamındaki görsellerden faydalanılmıştır. Bu 
görsellerin %75’i eğitim %25’i ise test için kullanılmıştır. Tüm görseller LabelImg programı 
ile önce xml formatında etiketlenmiş, daha sonra csv formatına dönüştürülerek eğitim ve test 
dosyalarında toplanmıştır. Modüle girdi olarak verilmek için de record formatına 
dönüştürülmüş, sınıfların yer aldığı labelmap.pbtx dosyası oluşturulmuş ve  model için gerekli 
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olan veriseti tamamlanmıştır. Faster R-CNN modelinin eğitim ayarları yapılmıştır. Bu 
ayarlarda sınıf sayısı, resim boyutu, öğrenme oranı, veriseti yolları ve makine öğrenmesi için 
gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Evrişimli sinir ağları kullanılarak farklı modeller için makine 
öğrenmesi eğitimi başlatılmış ve 51756 adımın sonunda doyuma ulaşan model, uygun Python 
kodlarında referans gösterilerek görüntü işlemeye hazır hale gelmiştir. 

 
Görüntü işleme Raspberry pi geliştirme kartı üzerine bağlanmış kamera yardımıyla 
yapılmaktadır. Kameradan alınan görüntüler, bu kart sayesinde gerçek zamanlı olarak 
işlenmektedir. Bu projede, makine öğrenimi algoritmaları içerisindeki derin öğrenme 
modellerinden Faster R-CNN modeli kullanılmaktadır. Girdi olarak, kameradan bir kare 
alınmaktadır. Alınan kare evrişimli sinir ağından geçirilmektedir. Çıkış olarak bir özellik 
haritası oluşmaktadır. Özellik haritası iki bölgeye ayrılmaktadır: RPN (bölge öneri ağı) 
üzerinden bölge önerileri beslenmektedir. RoI Pooling (ilgi havuzu bölgesi) üzerinde özellik 
haritasından ve bölge öneri ağından alınan bilgiler birleştirilerek tamamen bağlı katman 
içerisinde bulunan yapay sinir ağlarından geçip sınıflandırma yapılmaktadır. Bu işlemler 
sayesinde 4 farklı parametre çıkışı alınacaktır: 
 Önerilen bölge içerisinde nesne olup olmadığı, önerilen bölgelerin pencere büyüklüğü, bölge 

içerisindeki nesnenin doğru olma ihtimali, bulunan nesnelerin sınırları.  

Alınan bu parametreler, Python üzerinde yazılan kodlar için birer girdi oluşturmaktadır. Python 
kodlarında OpenCV, Numpy ve Tensorflow kütüphaneleri ile doğruluğu %85’in üzerinde olan 
nesneler tespit edilmektedir. Bulunan nesnelerin konumları seri iletişim dizinine 
eklenmektedir. Şekil 4’te bir test sonucu bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 4. Eğitilen model üzerinde yapılan görüntü işleme test sonucu 

 
4.3. Gömülü sistemler arası iletişim: 

Raspberry pi ile Arduino mega 2560 arasındaki iletişim Arduino mega 2560’ın veri aktarım 
kablosu üzerinden sağlanmaktadır. Donanımsal seri haberleşme kullanılarak sağlanan 
iletişimde Raspberry pi verici, Arduino mega 2560 ise alıcı olarak yer almaktadır. Veriler bir 
dizi şeklinde gönderilmekte ve alınmaktadır. Dizi içerisindeki bilgiler, motor hareketlerinin 
sağlanması için yapılan matematiksel işlemlerin girdilerine referans olmaktadırlar.   
 
 
 

4.4. Robot kol: 
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Raspberry pi üzerinden alınan koordinat bilgileri Arduino mega 2560 içerisinde bulunan 
kodlardaki değişkenlere aktarılmıştır. Alınan X, Y ve Z koordinatlarına robot kolun 
ulaşabilmesi için motorların dönme açılarının (휃 , 휃  푣푒 휃 ) belirlenmesi gerekmektedir. Şekil 
2’de görüldüğü üzere, robot kolun motor bölümünden kaynaklı bir yükselti bulunmaktadır. Bu 
yükseltinin motor açılarını yanıltmaması için: 

 
 

푍 =  푍 − 퐿                                                        (1) 
 

denklemi kullanılmaktadır. Robot kolun X-Y düzleminde hareket etmesini sağlamak için 휃  
açısının ve 퐿  uzunluğunun değişmesi gerekmektedir. Vericiden gönderilen bilgiler ile bu iki 
değer aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:   
 

휃 =  tan                                                   (2) 

퐿 =  √푋 + 푌                                                  (3) 
 

퐿  , a, b ve c değişkenleri, işlem kolaylığı sağlaması açısından gerekli matematiksel 
hesaplamalar yapılarak türetilmektedir. 
 

퐿   =  (퐿 − 퐿 ) + (푍 − 퐿 )                        (4) 
푎 =                                                                (5) 

푏 =  ( ×  ×  × )
(  × × )

                                (6) 

푐 =  ( ×   ×  × )
(  ×  × )

                               (7) 
 

Yaklaşma-uzaklaşma ve ileri-geri hareketlerinin sağlanabilmesi için (8) ve (9)’da aktarılan 휃  
ve 휃  açılarının hesaplanması gerekmektedir. Bu sayede robot kol tam hedefine 
ulaşabilmektedir. 
 

휃 =  tan
√

+ tan √              (8) 

휃 =  tan √                                          (9) 
 

Burada, elde edilen açı değerleri step motorların adım sayılarına oranlanmaktadır. Hedeflenen 
noktaya ulaşan robot kol servo motorlar yardımıyla sebzeyi kavramakta ve kesmektedir. 
 

4.5. Mobil uygulama: 

Proje için öncelikle Flutter üzerinden dart dili ile bir mobil uygulama geliştirilecektir. Bu 
uygulama üzerinden kullanıcı internet üzerinden araca bağlanabilecektir. Kullanıcı araca 
bağlandıktan sonra; aracın başlangıç noktasını, çalışacağı alanı, bitiş noktasını ve istifleme 
noktasını sadece bir kez manuel olarak uygulamaya kaydetmesi yeterli olacaktır. Daha sonra 
kullanıcı istediği zaman mobil uygulama yardımıyla araca bağlanarak kayıtlı olan alanlar 
üzerinde çalışma başlatabilecektir. Şekil 5’te mobil uygulamaya ait görüntüler yer almaktadır. 

 



7 
 

   
Şekil 5. Mobil uygulama 

 

4.6. Güç dağıtımı: 

Aracın tam dolu iken yaklaşık 3 saat boyunca çalışabilmesi üzerine yapılan çalışmalar 
sonucunda; 12 adet 3,7V 2600mAh kapasiteli li-ion pillerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Li-
ion pillerin li-po pillere göre daha az maliyetli olması ve kuru akülere göre daha yüksek deşarj 
değerlerinin olmasının yanında daha az yer kaplaması seçim konusunda önemli bir ölçüt 
olmuştur. Aracın güç şeması Şekil 6’da yer almaktadır. Li-ion pillerin aşırı şarj veya aşırı deşarj 
durumunda yangın ve patlama tehlikesi oluşacağı için birtakım güvenlik önlemleri alınmıştır. 
Tüm pillerin voltaj seviyeleri multiplexer yardımı ile Arduino’nun analog girişine bağlanarak 
sürekli olarak kontrol edilmektedir. Belirli bir voltaj seviyesini altında olan piller mosfet 
anahtarlar yardımı ile devreden kesilmektedir. Mosfet anahtarlar demultiplexer aracılığı ile 
Arduino’nun dijital pinleri tarafından kontrol edilmektedir. Piller şarj edilirken ise belirli bir 
voltaj seviyesinin üzerinde olan piller mosfet anahtarlar yardımı ile şarj devresinden 
kesilmektedir. Bir adet akım sensörü yardımı ile pillerden çıkan toplam akım ölçülüyor. Aktif 
olan pillerin durumuna göre bir sınır belirleniyor. Bu sınırın üzerinde bir akım çekilmek istenirse 
devreye uyarı verilerek fazla akım çekilmesinin önüne geçiliyor. Böylece aşırı deşarjdan 
kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş oluyor. Güç devresine bir adet manuel anahtar 
konulmasıyla sistemin kullanılmadığı zamanlarda kapalı duruma geçmesi sağlanmıştır.  

Pillerden DC 3.7 voltluk bir gerilim elde ediliyor fakat aracın iki farklı gerilim seviyesine ihtiyacı 
vardır. Bu sebeple DC-DC gerilim yükseltici devreler kullanılmıştır. İlk olarak aracın yapay zekâ 
bilgisayarı olan Raspberry pi kartının enerji ihtiyacını karşılamak için gerilim 3.7V’den 5V 
seviyesine yükseltilmiştir. Daha sonra motorların ve sensörlerin kontrolünün sağlandığı ramps 
1.4 kartının enerji ihtiyacını karşılamak için gerilim 3.7V’den 12V seviyesine yükseltilmiştir. 
Aracın genel güç dağılımı Şekil 6’da gösterildiği gibidir. Kamera, mesafe sensörleri ve fanlar 
gibi yardımcı ekipmanlar bağlandığı kart üzerinden enerjilendirilmektedir.     
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Şekil 6. Güç şeması  
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İlgili proje kapsamında, günümüz tarım endüstrisinde kullanılan araçların, teknolojinin hızlı 
gelişiminden faydalanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Hız ve verimi arttırıp maliyeti 
düşürmek için; akıllı tarım teknolojilerine katkı sağlamak üzere, makine öğrenmesi ve yapay zekâ 
destekli otonom sebze toplama aracının geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu projenin başarılı bir 
şekilde gerçekleşmesi durumunda, hem insan kaynaklı verim problemlerinin önüne geçilecek hem 
de hızlı ve aralıksız çalışarak sebze toplama işini kısa sürede yapabilen bir araç tasarlanmış olacaktır. 
Bu sayede, üretim maliyetinin düşmesi ve dolayısıyla ürün fiyatının da azalması hedeflenmektedir. 

Bu aracın tasarımı ve yazılımı tamamen özgün olarak geliştirilmiştir. Araç tasarımı Solidworks 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araç içerisinde kullanılan makine öğrenmesi algoritması dışındaki 
tüm yazılım, proje fikri ile özgün olarak geliştirilmektedir ve güncellemelere uğramaktadır. Mobil 
uygulama Flutter ile oluşturulmuştur. Arduino kodları, Arduino IDE üzerinden yazılmıştır. 
Raspberry pi üzerinde bulunan kodlar python dili ile geliştirilmiştir. Alanların kaydedilmesi ve daha 
sonra tekrar kullanılabilmesi için SQlite veritabanı sisteme entegre edilmiştir. Son olarak tüm bu 
ekipmanlar birbiri ile haberleştirilmiş ve uyum içerisinde çalışması sağlanmıştır. 

6. Uygulanabilirlik  

Araç öncelikle prototip amaçlı küçük boyutlarda ve 3 boyutlu yazıcı ile gövdesi basılacaktır. Araç 
içerisinde kullanılan donanımlar piyasada yaygın olarak kullanıldığı için tedarik edilmesi kolaydır. 
Donanım ekipmanları ve gövde parçaları hazırlandıktan sonra montaj işlemlerine geçilecektir. 
Projede planlanan aşamalara göre gerçekleştirilecek montaj sonucunda test aşamalarına 
başlanacaktır. Yarışma özelinde yapılacak testlerde aracın istenilen işlevleri yerine getirip 
getirmediği kontrol edilecektir. Ortaya çıkan herhangi bir sorun esnasında sorunun nedeni 
araştırılarak alternatif çözüm yolları aranacaktır. Yarışmaya hazır hale geldikten sonra üzerinde 
geliştirmeler yapılamaya devam edilerek tarım sektörüne yüksek teknolojili uygun maliyetli bir 
ticari ürün sunulmaya çalışılacaktır. Aracın işlevselliği yapılacak testler sonucunda yazılım ve 
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donanım güncelleştirmeleri yapılarak son kullanıcıya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Aracın 
yazılım ve donanım olarak son kullanıcıya hazır hale getirildiğinde, çalışma koşulları üzerinde 
yapılacak olan araştırmalar neticesinde en uygun boyutlarda gövde üretimi gerçekleştirilecektir. 
Gerekli şartların karşılanması durumunda ürünün pazara çıkması planlanmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Malzeme listesi 

Ekipman Türü, Modeli Projede Kullanım Amacı Adet Fiyat 
(TL) 

Nema17 step motor Robot kol ve araç hareketlerini sağlamak 6 300 

MG945 Metal Dişli 12kg Servo Motor Robot kol ve araç hareketlerini sağlamak 6 120 

608zz rulman Mekanik ekipman 10 25 

Raspberry Pi 4 8gb ram Yapay zekâ bilgisayarı 1 950 

Raspberry Pi soğutucu Raspberry Pi ısı seviyesini düşürmek 1 175 

Raspberry Pi hafıza kartı 64gb Raspberry Pi depolama birimi 1 150 

51105 rulman Mekanik ekipman 1 10 

51100 rulman Mekanik ekipman 1 10 

Ramps 1.4 Step ve servo motorlara güç vermek  1 40 

Arduino mega 2560 Step ve servo motorlara sinyal vermek 1 75 

Vida, somun ve pul (çeşitli ölçülerde) Mekanik ekipman - 40 

A4988 step motor sürücüsü Step motor güç ve sinyal arabirimi 6 30 

Kamera Dış ortamdan görüntü almak 1 250 

Ultrasonik Mesafe Sensörü HC-SR04 Kamera açısında olmayan engellere çarpmayı engellemek 6 45 

Li-ion piller Aracın enerji ihtiyacını karşılamak 12 360 

TP4056 Li-ion şarj devresi Pillerin şarj ihtiyacını karşılamak 1 2 

CD74HC4067 mux/demux Pillerin anahtarlama devresinde yardımcı ekipman 2 20 

Arduino Uno Pillerin güvenlik ve anahtarlama devresi mikrodenetleyicisi 1 30 

KIA50N06 MOSFET Pillerin elektronik anahtarlama elemanı 12 36 

PCB-BUTON-KABLO Güç devresinin oluşturulması için gerekli ögeler - 50 

Dc-dc voltaj yükseltici Yüksek voltaj ihtiyacını karşılamak 3 90 

624zz rulman Mekanik ekipman 12 30 

Gt2 kayış Mekanik ekipman 1 50 

Gt2 kasnak 5mm Mekanik ekipman 3 20 

Gt2 kasnak 8mm Mekanik ekipman 1 5 

Filament 3 boyutlu yazıcı üzerinden gövde parçalarını basmak için hammadde 3 400 

ACS712 akım sensörü Devrenin aşırı akım çekmesini korumak 1 20 

HMC5883L  Aracın yönünün belirlendiği manyetik sensör 1 25 

Google Coral USB hızlandırıcı g950-01456-01 Raspberry Pi grafiksel işlemci birimini hızlandırmak 1 1500 

Toplam   4858 
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Bu proje tablo 1‘de yer alan malzemeler kullanılarak yaklaşık 4858 TL ile gerçekleştirilecektir. 
Tablo 2’de yer alan iş-zaman çizelgesine dayanarak Mayıs 2021 tarihine kadar herhangi bir 
malzemeye ihtiyaç yoktur. Bu süreye kadarki kısımlar bilgisayar ortamında gerçekleştirilen tasarım 
ve yazılımlardır. Mayıs 2021 tarihinden itibaren hareketli parçaların kullanımına başlanacağı için 
motorlar, Raspberry Pi, Arduino mega 2560 ve Ramps 1.4 gibi kartlar başta olmak üzere diğer 
ekipmanlara ihtiyaç duyulmaya başlanacaktır. Bu tarihten itibaren tedarik sürecine başlanarak 
montaj ve test işlemleri yapılacaktır.  

Tablo 2. İş-zaman çizelgesi 
 

Görevler Eylül 
2020 

Ekim 
2020 

Kasım 
2020 

Aralık 
2020 

Ocak 
2021 

Şubat 
2021 

Mart 
2021 

Nisan 
2021 

Mayıs 
2021 

Haziran 
2021 

Temmuz 
2021 

Ağustos 
2021 

Eylül 
2021 

Araç 
tasarımı 

             

Robot kol 
tasarımı 

             

Robot kol 
el tasarımı 

             

Makine 
öğrenmesi 
eğitimi 

             

Görüntü 
işleme 
kodları 

             

Tespit 
edilen 
ürünlerin 
konum 
tespiti 

             

Mobil 
uygulama 

             

Robot kol 
hareket 
kodları 

             

Araç 
hareket 
kodları 

             

3 boyutlu 
baskı 
alınması 

             

Montaj               
Test               
Hata 
giderme 
ve son test 

             

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi meyvesi yenen sebze üretimi yapan üreticilerdir. Genel olarak seralarda 
kullanılacağı düşünülmektedir. Yarışma özelinde biber bitkisi üzerinde çalışmakla birlikte 
gerçekleştirilecek yazılım güncellemeleri ile meyvesi yenen diğer sebzeler üzerinde de toplama 
işlemi yapılabilecektir. Üreticiler bu araç ile hasat maliyetlerinin önüne geçerek ürünleri daha uygun 
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fiyatla pazara sunabilecektir. Köylerden kentlere göçlerden [11] kaynaklı hasat yapacak işçi bulma 
konusunda sorun yaşayan üreticilerin sorunlarına karşı bir çözüm olması düşünülmektedir. 
Ürünlerin zamanında ve doğru bir şekilde toplanması ile raf ömrünün daha uzun olması 
beklenmektedir. Bu durumun tüketiciler açısından oldukça olumlu bir şekilde karşılanacağı 
düşünülmektedir. Hızlı, daha az maliyetli ve daha uzun raf ömrü sunması verimi arttırmaya yönelik 
yapılan çalışmaların etkisini kanıtlar niteliktedir. 
 
 

9. Riskler 

Tablo 3. Risk Yönetimi Tablosu 
 

Risk 
No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Aracın eğimli arazide 
devrilmesi 

Bu durumun gerçekleşmesi halinde araca süspansiyon sistemlerinin 
eklenerek arazi koşullarına karşı dayanıklılığı arttırılacaktır. 

2 Robot kolun toplama esnasında 
sebzeye zarar vermesi 

Bu durumun gerçekleşmesi halinde step motorların hızları düşürülerek 
kesme işleminin süresi arttırılacaktır. 

3 
Düşük maliyetli sensör 

kullanımından dolayı veri 
sapmaları yaşanılması.  

Programlar üzerinden filtreler kullanarak hassasiyet arttırılacaktır. 

4 Montaj esnasında yaşanan 
tasarım sorunları 

Sorun tespiti yapılarak tasarımda düzelteme yapılması ve tekrar baskı 
alınacaktır. 

5 Elektronik parçaların hava 
koşullarından etkilenmesi 

Elektronik parçaların arazi şartlarında yüksek sıcaklıklara maruz kalması 
durumunda araç içerisine fanlar eklenerek ortam sıcaklığı optimum 

seviyeye indirilecektir. 
 
Tablo 3’teki risk tablosunda yer alan maddeler test ve montaj aşamalarında oluşabilecek sorunlardır. 
Tüm bu riskler proje planlaması dahilindedir. Oluşabilecek sorunlar maddi açıdan büyük sorun teşkil 
etmediği için ek bütçe ayrılmamıştır. Montaj ve test aşamasının geniş tutulması sayesinde 
oluşabilecek bu sorunlara çözüm bulmak için yeterli vakit ayrılabilecektir. 
 

                     Tablo 4. 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  4 
2  X    X 6 
3   X X   3 
4  X  X   2 
5  X    X 6 

 
 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Yunus Emre KAR 
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Bölüm 

Yunus Emre KAR Mekanik tasarım Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Yunus Emre KAR Elektik ve Elektronik 
tasarım 

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Yunus Emre KAR Yazılım  Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

Elektrik Elektronik 
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