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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Global tarım sektöründe tarladan sofraya uzanan ekim ya da dikim operasyonlarından 

pestisit ve gübre uygulamalarına, sulama sistemlerinden yabancı ot mücadelelerine, bitki 

bünyesine etki eden stres faktörlerinin izlenmesinden teşhisine kadar bütün tarımsal faaliyetler 

çağımızın modern teknolojileri ile desteklenmektedir. Ancak, bu zincirde oluşan sorunların 

çözümünde tanı-teşhis-uygulama üçgeni açısından gereken teknoloji entegrasyonu halen 

istenilen seviyelerde değildir [1]. Tarımsal uygulamalarda bu teknolojilerin kullanımı 

yaygınlaşıyor olsa da tanı ve teşhis aşamaları sonrasında uygulama önerebilen karar verici 

sistemler yeterince geliştirilememiştir.  

 Fenobot projesinin amacı, yapılacak hassas tanı ve teşhise dayalı olarak bitkisel üretim 

faaliyetlerinden hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelelerinin daha bilinçli yapılmasını 

sağlamak olacaktır. Tarımsal üretim alanlarından toplanacak sayısal ve görsel veriler 

modellenerek en uygun mücadele yöntemleri belirlenecek ve bu yöntemler kapsamları ile 

birlikte üreticiye bildirilecektir. Oluşturulacak mücadele yöntemlerinin kapsamlarına (pestisit 

aktif maddesi, optimum uygulama dozu, uygulama zamanı vb.) yine ulusal ya da uluslararası 

tarımsal kurum ve kuruluşların entegre mücadele teknik talimatları, çevre toksikolojisi ve insan 

sağlığı açısından yasalaştırılmış yönetmelikleri kaynak olacaktır. Ayrıca, hastalık, zararlı ve 

yabancı ot mücadelelerine ek olarak tarımsal alanda bitki yetiştirme dönemi süresince fenolojik 

takip yapılacak ve bu dönem içerisinde hedef bitkilerdeki besin elementi eksiklikleri teşhis 

edilip bu eksikliklere yönelik en uygun gübre önerisi de belirlenecektir. 

Fenobot, dört tekerlekli hareket sistemi, hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit edecek 

görüntüleme sistemi, otonom sürüş sistemi, hastalığın yayılma derecesi ve riskini belirten erken 

uyarı sistemi, pestisit aktif maddesinin belirlenmesine ya da eksikliği tespit edilen besin 

elementinin tarım arazisine uygulanmasının gerekliliğine karar veren sistem olmak üzere beş 

temel sistemden oluşacaktır (Resim 1). 

Skid Steering sistemi mantığı ile 

tasarlanan ön ve arka çekiş sistemlerinin 

montajı, Fenobotun ilk montaj aşaması 

olacaktır. Bu kısımdaki öncelik ise motor ile 

tekerleğin arasındaki ana bağlantıyı şaft ve 

dişliler sayesinde sağlamaktır. Daha sonraki 

montaj aşamasında ise bu sistemlerin 

ortasına bağlanan tablanın üzerine 3 katlı 

şase yerleştirilecektir. Bu şasenin katmanları 

sırası ile piston sistemi elemanlarından, 

motor sürücülerinden ve bu sürücülere ait 

kontrol kartından, son katman ise ana 

bilgisayardan (Jetson Nano) oluşacaktır. Son 

adımda ise karoser elektronik elemanları kapatacak şekilde montajlanacaktır. 

Projenin ana hedeflerini gerçekleştirmek için otonom sürüş, görüntü işleme ve kullanıcı 

etkileşim sistemleri kullanılacaktır. Fenobot tarlada otonom bir şekilde dolaşarak bitkilerin 

toprak üstü yapıları üzerinden toplayacağı görsel verileri, diğer sayısal ekolojik veriler ile 

modelleyerek işleyecektir. İşlenen bu veri setleri anlamlandırılarak veri tabanı aracılığıyla web, 

Resim 1 
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masaüstü ve özellikle mobil uygulama üzerinden üreticiye tarımsal uygulama önerisi olarak 

bildirilecektir.  

İlerleyen aşamalarda elde edilebilecek yeni sayısal ve görsel veriler ile birçok tarımsal 

üründe çalışılabilecek Fenobot projesi ile bölgesel üretim deseninde ve ulusal tarım 

politikasındaki yeri açısından başlıca ürünler olarak şeker pancarı ve domates üzerinde 

çalışmalara başlanılacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Bitkisel üretim alanlarını, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen çeşitli hastalık, zararlı ve 

yabancı otların istilasından korumak ve bu alanlarda yetiştirilen bitkilerin besin elementi 

isteklerini desteklemek için farklı türlerde ve etken maddelerde pestisitler uygulanmakta, 

gübrelemeler yapılmaktadır. Ancak, bu uygulamaların çoğunda sürdürülen yöntemler, ilaçlama 

zamanları, etken madde seçimleri ve kullanım dozları gibi faktörler bilinçsizce 

belirlenmektedir. Türkiye’de yapılan pestisit uygulamalarının sadece %2’sinin hedef 

organizmaya etki ettiği, geriye kalan %98’inin su ve havaya karışarak biyoçeşitliliğe zarar 

verdiği ve bunun sonucunda oluşan hedef dışı pestisit uygulamalarının üreticiye ekonomik 

olarak büyük zarar verdiği bildirilmiştir [2]. Ayrıca bilinçsiz pestisit kullanımının birçok 

besinde vitamin değeri ve besleyiciliğinin düşmesinden dolayı ürünün katma değerinin düştüğü 

ifade edilmiştir [3,4]. 

Günümüzde bazı tarımsal ürünlerde hedef hastalık, zararlı ve yabancı otlara, bunların yanı 

sıra besin elementi eksikliği görülen bitki bölümlerine ait görüntüleri işleyip bunlara yönelik 

pestisit tavsiyesi oluşturan mobil tanı sistemleri vardır. Ancak bu sistemlerde kullanılacak 

görsel veriler üretici tarafından ek bir zaman ve iş gücü harcanarak elde edilmek zorundadır.   

Fenobot projesi, hedef tarım arazisinden alınan ekolojik ve görsel verileri entegre bir biçimde 

işleyerek yukarıda bahsedilen bağımsız parametreleri birleştirecektir. Böylece bağımsız tanı-

teşhis sistemlerinin değerlendiremediği hedef tarım arazisine yönelik ekolojik (hava sıcaklığı, 

oransal nem, aydınlanma şiddeti, rüzgâr yönü ve hızı vb.) verilerin de dahil edilmesi ile en 

uygun pestisit ve besin elementi uygulama yöntemi, yönteme ait maddenin türü, çeşidi, miktarı 

ve uygulama zamanı üreticiye doğru bir şekilde iletilecektir. Buna ek olarak üretici, kendisine 

iletilen doğru uygulama önerileri sayesinde gerekli pestisit ya da gübre teminini daha sağlıklı 

yapabilecektir. 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsedilen problemlerin çözümüne yönelik olabildiğince milli imkanlardan 

yararlanarak fenolojik takip yapan ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunan bir inceleme 

robotu yapılacaktır. Sorun bölümünde belirtilen ekolojik verilerin tarım arazisinden 

alınabilmesi için dört farklı parametreyi ölçen sensörler seçilmiştir. Bu parametrelerle tarla 

üzerinden alınan görsel veriler birlikte modellenerek doğruluğu yüksek tarımsal uygulama 

önerileri sunulacaktır. Bu uygulama önerileriyle bilinçsiz pestisit kullanımının ve neden olduğu 

ekonomik zararın önüne geçilecektir. Gereksiz pestisit kullanımının tarımsal üründe neden 

olduğu vitamin değeri ve besleyiciliğinin düşmesi, bunun sonucunda ise ürünün katma 

değerinin azalması doğru uygulama önerileri sayesinde engellenecektir.  

Takım tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı sayesinde üretici tanı ve teşhis için 

gerekli olan ek zaman ve iş gücünden kurtulacaktır. Uydudan alınan görüntüler kullanılarak 

(Planet API ve Google Earth Engine) oluşturulan yerli yol bulma (Path-Tracking) algoritması 

(Resim 3.1) sayesinde, yurt dışından ithal edilen ürün maliyeti yüksek kontrol kartları ihtiyacına 
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bağlılık engellenmiştir. Bu sayede hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

Kendi geliştirdiğimiz görüntü işleme algoritması (Resim 3.2) sayesinde oluşturulan görsel veri 

setleri ile tespit edilmesi zor hastalıkların belirlenmesi yüksek doğruluk oranı ile sağlanmıştır. 

Üreticilerin yaş ortalaması 55 üzeri olduğundan dolayı kullanıcı deneyimine (UX) önem veren 

mobil uygulama geliştirilmiştir [10]. 

Piston destekli kamera sistemi (Resim 3.3) sayesinde tarım arazisindeki hedef bitkilere farklı 

açılardan bakılarak hastalık tespitinin doğruluğu arttırılmıştır. Hedef bitkinin büyüme evreleri 

ve boyutlarına göre kamera açısı ve yüksekliği otomatik olarak ayarlanacaktır. Sonuç olarak, 

görsel verilerin toplanmasından uygulama önerisine kadar yukarıda belirtilen çözüm aşamaları 

uygulanacaktır.  

 Resim 3.1            Resim 3.2              Resim 3.3 

4. Yöntem 

Piyasa araştırmaları ve literatür taramaları sonucunda gerekli temel bilgiler elde edilmiştir 

[8]. Bu bilgiler doğrultusunda tarım robotunun üretimi üç temel sürece ayrılmıştır.  

1. Mekanik Sistemler ve Tasarım Süreci 

2. Kontrol ve Elektronik Sistem Süreci 

3. Yazılım ve Algoritma Geliştirme Süreci 

 

4.1. Mekanik Sistemler ve Tasarım Süreci 

Mekanik sistemler ve tasarım süreci 3 bölüme ayrılmıştır. Tarım aracının teknik isterleri 

Tablo 4.1’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 4.1 
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4.1.1. Şase Tasarımı 

Şasenin tabanı iki çekiş sisteminin ortasındaki bir tabla ile oluşturulmuştur. Bu tablanın 

üzerine elektronik cihazları tam oturacak şekilde vida yuvalarının bulunduğu ve kabloları 

ilişkili olduğu cihazlara ulaştıracak şekilde kablo kanallara sahip katmanlar vardır (Ek-1). 

 

4.1.2. Hareket Sistemi 

Fenobotun çekiş sistemi tarım arazisinde daha 

rahat dönebilmesi için Skid-Steering mantığı ile 

tasarlanmıştır. Çekiş mekanizması şeker pancarı ve 

domates tarlalarının sıra aralarında rahat hareket 

edecek şekilde tasarlanmıştır (Resim 4.1).  

Mekanizmanın dıştan dışa, iki tekerlek arasındaki 

mesafe 29 santimetredir. Projenin başında kesin 

olarak belirlenen araziye uygun tekerleklerin ölçüleri, 

makinanın olması gereken dıştan dışa olan ölçüsünü büyük oranda kapladığı için motorla 

tekerleğin arasında 2 tane bağlantı hattı oluşturulmuştur.  Şaft ve dişliler kendi üretimimiz olup, 

dişlilerin modül büyüklüğü 1 ve sırasıyla dişli sayısı 23’e 61’dir. Tampon sistemi için takımımız 

tarafından üretilen süspansiyonun yanına 2 tane rahat hareket edebilecek şekilde tasarlanmış 

tekerleklere uzanan kollar yerleştirilmiştir. 

 

4.1.3. Piston Sistemi 

Piston sistemi 4 kademeden 

oluşmakta ve kameranın merkezi ile yer 

arasındaki dik uzaklık 31 cm ile 71 cm 

arasında hareket edebilmektedir. Bu 

kademe sisteminin elemanları arasında 

bulunan 2 valfin ayrı ayrı görevleri 

bulunmaktadır (Resim 4.2). Direk 

sistemin altına yerleştirilen valf, sistemi 

belirli bir konumda sabitleyip motorun üzerindeki yükü azaltarak güç tasarrufu sağlamaktadır. 

Diğer valf ise, su motorunun (AD20P) tek yönlü bir motor olmasından kaynaklanan 

yönlendirme problemini çözmek için kullanılmıştır. En alt kademenin gövdesinden çıkan boru 

girişine bağlı olan valf, sistem düşürülmek istenildiğinde açılıp akış yönü sayesinde sıvının 

direk depoya iletilmesini sağlamaktadır. Ölçümlerin sonucunda deponun hacmi yaklaşık 850 

mililitre olarak belirlenmiştir. Sızdırmazlığı arttırmak için akrilik kullanılmıştır. Piston sistemi 

ve en üst kısımda yer alan servo motor sayesinde kamera istenilen yükseklikte ve açıda bitkiyi 

inceleyebilecektedir. 

 

4.2. Kontrol ve Elektronik Sistem Süreci 

4.2.1. Kontrolcüler 

Tarım robotunun ana kontrolcüsü olarak görüntü işlemedeki performansından dolayı Jetson 

Nano seçilmiştir. Jetson Nano ile analog ölçüm yapılamayacağından dolayı sisteme Arduino 

Mega 2560 eklenmiştir. Sistemin akış diyagramı Resim 4.3’te gösterilmiştir. 

 

Resim 4.1 

Resim 4.2 
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Resim 4.3 

 

Kontrolcülerin haberleşmesi Can-BUS haberleşme protokolü ile sağlanacaktır. Jetson 

Nano’nun ve mobil uygulamanın veri tabanıyla haberleşmesi için Google Firebase 

kullanılmıştır. Haberleşme sistemi Resim - 4.4’de gösterilmiştir. 

 
Resim – 4.4 

4.2.2 Modül ve Sensörler 

Sistemde bulunan sensörlerin/modüllerin kullanım amaçları ve daha kararlı bir şekilde 

kullanılabilmesi için eklenen filtreler Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  

Tablo 4.2 
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IMU’da bulunan ivmeölçerlerden uzun zamanda alınan, jiroskoplardan ise anlık alınan 

verilerin doğruluk oranı yüksektir. Bundan dolayı tamamlayıcı filtre kullanılarak tamamlayıcı 

filtrenin yüksek geçiren kısmında jiroskoptan, alçak geçiren kısmında ise ivmeölçerlerden, 

veriler alınarak bu iki sensörden gelen veriyi sensör füzyonu gerçekleştirilerek tek bir veri 

haline getirilecektir. Böylece IMU’dan gelen verinin doğruluğu arttırılacaktır. Ayrıca 

tamamlayıcı filtrenin yüksek geçiren kısmı ile aracın kaymasıyla oluşabilecek hatalı ölçümler 

minimize edilecektir. 

IMU sensöründen alınacak 

veriyi daha doğruluğu yüksek 

bir veri haline getirmek için, 

sensörden gelen çıktılar 

tamamlayıcı filtreden geçtikten 

sonra gürültülü ortamlardaki 

performansını arttırmak için ise 

kalman filtresi kullanacaktır 

[9].  Kalman filtresi diğer 

sensörlerde de gürültülü 

ortamlardaki performansını arttırmak için kullanılacaktır. Resim 4.5’te gösterildiği gibi 

tamamlayıcı filtre kullanılarak verinin doğruluğu arttırılıp, kalman filtresi ile gürültü 

giderilmiştir. 

 

4.2.3 Güç Girişleri 

Aracın enerji ihtiyacı için kullanılacak 12 V 6000 mAh’lık LiPo pilin hücreleri arasında 

potansiyel fark 2 V’dur. Bu yüzden LiPo pili sarj edebilmek için 12V 6 Watt güneş paneli 

kullanılacaktır. Sarj kontrolcüsü kullanılarak hem pilin sarj durumunu hem de güneş panelinden 

elde edilen enerjinin depolanarak kontrollü bir şekilde LiPo pilin sarj edilmesi sağlanacaktır. 

Arduino Mega ve Jetson Nano 5 V DC ile çalıştığı için sisteme bir adet 12V DC - 5V DC’lik 

voltaj dönüştürücü kullanılacaktır.  

 

4.2.4 Motor ve Sürücüler 

RHEC sisteminin kontrol edilebilmesi ve aracın çekiş gücünün yüksek olması için seçilecek 

motorun, bulunduğu konumunun ve dönüş sayısının geri besleme yoluyla kontrolcülere 

aktarılması ve redüktörlü olması gerekmektedir. Bu yüzden enkoderli ve redüktörlü bir DC 

motor seçilmiştir. LiPo pilin 12 V olması ve aracın 15 kg olmasından dolayı 12 V 46 rpm 21,6 

Watt’lık bir motor tercih edilmiştir. Her bir motorun çekiş gücü 7.3 kg’dır. Enkoderli ve 

redüktörlü DC motor hareket halinde 1.8 A çektiklerinden dolayı maksimum 2 A kadar 

dayanabilen L298N motor sürücüsü seçilmiştir. Bunlara ek olarak piston sistemi için 1 adet 12 

V su pompası ve 2 adet 12 V su valfi bulunmaktadır.  

 

4.2.5 GNSS ve RTK 

Sıra aralarında hareket eden tarım robotlarının hassas hareket etmesi gerekmektedir. Bundan 

dolayı tarla görüntüleme ve konumsal bilgi elde etmek için gerçek zamanlı kinematik (RTK) 

sistem ve diferansiyel küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) kullanılması gerekmektedir. 

ANN-MS-0-005-0 model GNNS alıcısı seçilmiştir. GNSS alıcısı 10 mHz işlem hızında 

Resim 4.5 
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çalıştığından dolayı Arduino da 10 mHz hızında çalıştırılmıştır. RTK sistemi için araca u-blox 

NEO-M8T alıcısı ve anteniyle beraber sisteme eklenmiştir. RTK sistemi için gerekli olan 

istasyonu için u-blox ZED-F9P alıcısı kullanılmıştır. Bu sistemler kullanılarak konum 

doğruluğu 3 cm’ye kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. RTK düzeltme sinyalleri 2.5 G 

bağlantı üzerinden sağlanmaktadır. Sistem Resmi 4.6’da gösterilmektedir. 

 
Resim 4.6 

4.3 Yazılım ve Algoritma Geliştirme Süreci 

4.3.1 Görüntü İşleme 

Hedef bitkideki hastalığa sahip olan yaprağın Tensorflow ve Keras API’leri kullanarak 

oluşturulan makine öğrenmesi modelleri CNN ve Resnet50 derin nöral ağları ile işlenmesi ve 

daha doğru sonuçlar vermesi için resimleri çoğaltma ve açılandırma algoritmaları için 

256x256’lık 4000 tane resim kullanılmıştır. 3200 tane resme 6x6’lık filtreler uygulanarak 

sonucun doğruluk oranı arttırılmıştır. 320 tane sağlıklı yaprak ile 2880 tane hastalıklı yaprağın 

gerçek tarlalardan alınan örnekler ile tutarlılığı kanıtlanmıştır. Eğitilen yapay ağ Jetson Nano 

işlemcisinde çalışması için Tensorflow-Lite modeline dönüştürülmüştür. Böylelikle Android, 

iOS cihazları, gömülü Linux ve mikro denetleyicileri kapsayan çoklu platformlarda çalışabilir  

hale getirilmiştir. Firebase veri tabanına gönderilen modeller ile hastalıklı bitkinin çiftçiye 

gösterilmesi amaçlanmaktadır.  Domates ve şeker pancarı gibi yüksek öneme sahip bitkiler 

üzerinde çalışan modeller oluşturulmuştur. Bahsedilen bitkiler ihracat açısından büyük önem 

arz etmektedir. Böylece ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır.  

                   Resim 4.7 – Veri İletim Şeması                            Resim 4.8 - Görüntü İşleme Şeması 

4.3.2 Veri Tahmini ve Modelleme 

Veriye ulaşmak her ne kadar zor olsa da Fenobot projesi bu zor görevler için oldukça verimli 

bir şekilde tasarlanmıştır. Üreticinin, her ne kadar temel tarımsal bilgiye sahip olsa da bunu 

yeterli bir şekilde yorumlayamadığı tespit edilmiştir [11]. Fenobotun tarladan topladığı ham 

verilerin kendi modellerinden geçerek işlenmesi ve aldığı verileri yorumlayarak olabilecek en 

yüksek ihtimalleri kendi makine öğrenmesi algoritmaları ve kurulan donanımsal faktörler ile 
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işlemesi sonucu tarımsal uygulamanın maliyetini ve aşamalarını optimum yeterlilikte tutacak 

şekilde geri bildirimlerde bulunması projenin en büyük amaçlarındandır. Veri modellemeden 

tarımsal uygulama önerilerine kadar geçen süreçte Keras, Pytorch, Theano ve Sklearn 

kütüphaneleri kullanılmıştır. Eğitim modelleri yerel bilgisayarlarda işlenecek olup veriler mobil 

uygulamaya anlık veya belirli periyotlarla gönderilecektir. 

 

4.3.3 Fenolojik Takip 

Üreticinin tarımsal arazide ekolojik parametrelere bağlı gelişen karşılaştığı olumsuz 

durumlar Fenobotun ekolojik parametreleri kontrol eden sensör sistemleri ile çoğunlukla 

önceden tahmin edilecektir. Yine hedef bitkilerin büyüme evrelerine göre en doğru sonuçları 

verecek fenolojik tahmin bildirimleri yapacaktır. Bunun için OpenCV kütüphanesi kullanılacak 

ve gerekli optimizasyonlar sağlandıktan sonra bu bildirimler üreticinin rahatça bu verilere 

ulaşabileceği kullanıcı etkileşim sistemleri (web, mobil, masaüstü) üzerinden anlık olarak 

gösterilecektir.  

 

4.3.4 Otonom Sürüş Algoritması 

Otonom sürüş algoritması Python dili kullanılarak Satelite Imagery kütüphaneleri ile 

geliştirilmiştir. Kullanıcı, mobil uygulamanın ara yüzünde tasarlanan “Tarla Ekle” bölümünden 

kendi tarlasının sınırlarını seçtikten sonra, otonom sürüş algoritmasında kullanılacak haritanın 

oluşturulması için Jetson Nano ile iletişime geçerek tarlanın sınır koordinatlarını gönderecektir. 

Jetson Nano üzerinde çalışacak olan otonom sürüş algoritması, ilk olarak gelen koordinatları 

kullanarak hedef bölgenin uydu tarafından en yakın tarihte çekilmiş görüntüsünü Planet API ve 

Google Earth Engine kullanarak indirecektir. Planet API’nin kullanılmasının nedeni 

fotoğrafların yüksek çözünürlükte olması ve haftalık olarak uydu görüntülerinin çekilmesidir. 

Tarlanın görüntüsü elde edildikten sonra Python dilinde yazılmış görüntü işleme ve yol bulma 

(Path Tracking) algoritmalarıyla görüntüyü işleyerek gerekli matematiksel hesaplamaların 

yardımı ile hareket yolları üzerindeki kontrol noktalarının koordinatlarını hesaplaması 

sağlanacaktır. Robot kontrol noktasına ulaşıncaya kadar hareketine devam edecektir. Bu 

hareket esnasında Fenobotun bulunduğu konum RTK ve GNSS teknolojileri kullanılarak 

belirlenen koordinatlar, hesaplanan kontrol noktalarıyla eşleştirilecektir.  

GNNS verisi hesaplanan koordinatlarla eşleştirilip hedef bitkinin incelemesi yapıldıktan sonra 

Fenobot bir sonraki kontrol noktasına hareket edecektir.  

Hareket sırasında engel görülmüş ise enkoderli DC motorlardan ve IMU’dan alınan bilgiler 

RHEC sistemine gönderilerek hatalı gidilen yolun açısal hesabı yapılacaktır. Bu bilgiler 

doğrultusunda araç güvenli konuma hareket edecektir. Hareket güvenli bir şekilde gerçekleşmiş 

ise bitkiler incelenecektir. Otonom sürüş algoritmasının akış diyagramı Ek-2 gösterilmiştir. 

  

4.3.5 Mobil Uygulama 

Fenobot mobil uygulaması (Resim 4.9) öncelikle Android firmasının resmi olarak 

desteklediği Kotlin yazılım diliyle kodlanacaktır. Uygulamanın tasarlanmasındaki amaç, 

üreticinin anlayabileceği en kolay şekilde verilerin görülebilmesi ve kullanıcı deneyiminin 

arttırılması olacaktır. Bu amaçla proje, üretici yaş kitlesine yönelik ayrıca UI/UX çalışması 

yapılarak geliştirilmeye başlanmıştır. Mobil uygulama üzerinden robotun yaptığı incelemenin 

sonuçları MPAndroidChart kütüphanesi ile hazırlanmış grafikler üzerinden gösterilecektir.  
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Üretici bu incelemenin sonucuna göre oluşturulacak mücadele 

yöntemlerinin kapsamlarını (pestisit aktif maddesi, optimum 

uygulama dozu, uygulama zamanı vb.) mobil uygulama üzerinden 

görebilecektir. Ayrıca hastalıklı olan bitkilerin konumu Google 

Maps SDK sayesinde haritalar üzerinden gösterilecektir. Yazılım 

mimarisi olarak, Android’in resmi dokümantasyonunda tavsiye 

ettiği yazılım mimarisi kullanılacaktır (Resim 4.10). Mobil 

uygulama üzerindeki veriler, internet tabanlı veritabanı olan 

Firebase üzerinden gelecektir. Firebase, Android üzerinde kendi 

veri çekme ve gönderme fonksiyonlarına sahiptir. Bu 

fonksiyonlar ile veriler dinamik olarak veri tabanından çekilerek 

üreticiye gösterilecektir. Dinamik olarak gelen bu veriye göre de 

öneriler dinamik olarak değişecektir. Uygulama birden fazla 

kullanıcıyı destekleyebilmesi için Firebase Authentication servisi 

kullanılmıştır. Ayrıca üretici “Tarla Ekle” bölümünden haritalar 

üzerinde tarla sınırlarını belirleyerek yeni tarlalar ekleyebilecektir. 

Üretici, diğer tarlaların verilerine anlık olarak ulaşabilecektir. Veri tabanı üzerinden gelen 

dinamik veri, her bir inceleme için farklı olacaktır, çünkü her tarlada aynı hastalıklar 

bulunmayabilmektedir. Bu amaçla veri tabanı tasarımı yaparken bunların hepsine dikkat 

edilmiştir. Veri tabanı üzerinden gelen veri modeli, uygulama üzerinde işlenecektir. Ayrıca 

gelen veri modelindeki her bir bitki için enlem ve boylam verisi alınmaktadır. Bu veriler ile 

harita üzerinden işaretleme yapılarak, 

üreticiye hastalığın hangi konumda olduğu 

ve hangi konumda daha sık olduğu bilgisi 

verilecektir (Ek-3).  Mobil uygulamada 

fotoğrafları arayüze yüklemek için Coil 

kütüphanesi tercih edilmiştir. 

Uygulamanın daha performanslı olması 

için sayfalar Activity yerine Fragment ile 

geliştirilmiştir. Sayfa bağlantıları ve 

gösterimi için Jetpack Navigation 

Component kütüphanesi kullanılmıştır. Ayrıca, uygulama veri çekerken kullanıcı arayüzünün 

kilitlenmemesi için Kotlin Coroutines kullanılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hedef hastalık, zararlı ve yabancı otlara ayrıca besin elementi eksikliği görülen bitki 

bölümlerine ait görüntüleri işleyen ve pestisit önerisi veren mobil tanı sistemleri piyasada 

mevcuttur. Fakat bu sistemlerde görsel verileri üreticiler toplamak zorunda ve bu operasyon 

için ek zaman ve işgücü harcamaktadırlar. Ayrıca, piyasada bulunan mobil uygulamalar tarla 

arazisinden ekolojik (hava sıcaklığı, oransal nem, aydınlanma şiddeti, rüzgâr yönü ve hızı vb.) 

verileri alamayıp karar mekanizmasına verileri dahil edememektedir. Fenobot projesi bu 

noktada diğer piyasa ürünlerinden ayrılmaktadır ve ekolojik verilerin de dahil edilmesi ile en 

uygun pestisit ve besin elementi uygulama yöntemi, yönteme ait maddenin türü, çeşidi, miktarı, 

Resim 4.9 

Resim 4.10 
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yapraktaki hastalık yoğunluğu ve uygulama zamanının üreticiye doğru bir şekilde iletilmesini 

sağlamaktadır. 

Üretici mobil uygulama ile tarla ekleme yaparak kendi tarlalarının kontrolünü kolay bir 

şekilde yapabilecektir. Fenobot, geliştirilen algoritmalar sayesinde farklı tarlalar üzerinde 

çalışabilecektir. Piyasadaki erken uyarı sistemlerinde hastalığın yayılma riski dikkate 

alınmamaktadır. Hedef ortamdan alınan rüzgâr hızı ve yön verileri kullanılarak hastalığın 

yayılma yönü ve riskinin hesaplanması planlanmaktadır. Piyasada bulunan rüzgâr hızı ve 

yönünü ölçen sensörlerin yüksek maliyetinden dolayı rüzgâr sensörü takımımız tarafından 

mevcut imkanlarla üretilmiştir. Otonom sürüş algoritmasındaki yenilik ise Python dili üzerinde 

kendi geliştirdiğimiz yol bulma (Path Tracking) algoritmasının kullanılmasıdır.  

Tarım robotları engebeli alanlar ve eğri yörüngelerde çalışmaktadır. Piyasadaki tarım 

robotları doğrusal model öngörülü (MPC) otonom sürüş sistemi kullandığından dolayı bu tarz 

arazi şartlarında verimli çalışamamaktadır. Bu yüzden Fenobot üzerinde RHEC (Receding 

Horizon Estimation and Control) tekniği kullanılarak otonom sürüş algoritması geliştirilmiştir. 

[5]. Takım tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş piston destekli kamera sistemi sayesinde tarım 

arazisindeki hedef bitkilere farklı açılardan bakılarak hastalık tespitinin doğruluğunun 

arttırılması planlanmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Birçok tarımsal ürün yapısına da uygun olmak üzere, şeker pancarı ve domates bitkilerinin 

tarımsal üretim alanlarındaki fizyolojik ve anatomik yapıları, üretim desenleri ve agronomik 

özellikleri dikkate alınarak ön tasarımlar tamamlanmıştır. Bu tasarımı somutlaştırmada ise proje 

yönetim basamakları ve temel mühendislik aşamaları takip edilecektir. Hastalık, zararlı ve 

yabancı ot ya da besin elementi eksikliğinin görüntülenmesi ile yapılan tanı ve teşhisten 

ekolojik verilerin de entegre edilip işlenmesi ile pestisit ya da gübre önerisine uzanan yazılım 

çalışmaları sürdürülmektedir. Ulusal ve uluslararası tarımsal araştırma ve uygulama 

merkezlerine ait bazı veri tabanlarından alınan ilk görüntü verileri ile çalışmalara başlanmış ve 

seçilen domates hastalıklarına ait görüntüler Tensorflow kullanılarak yapay sinir ağları yardımı 

ile eğitilmiştir [6,7]. Bölgemiz açısından üretim potansiyelleri yüksek ve katma değerli ürün 

gruplarının fazla olmasından dolayı şeker pancarı ve domates üzerinde test süreçleri 

başlatılmıştır. Bu test süreçleri süresince belirlenen bitkiler ile ilgili veri toplanarak daha fazla 

hastalık çeşidinin tespit edilmesine ve büyük verinin oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 

İlerleyen dönemlerde belirlenen bitkilerin büyüme evrelerine uygun olarak otonom sürüş 

esnasında eş zamanlı daha fazla görüntü elde edilecek ve işlenecektir. 

 Veri tabanı olarak kullanılan Firebase, bu tarz kullanımlar için ücretsizdir. Mobil uygulama 

ise ücretsiz bir yazılım geliştirme ortamı olan Android Studio üzerinden geliştirilmiştir.  
Fenobot projesinin otonom sürüşünde kullanılan RHEC sistemi ile tarım arazilerinin engebeli 

ve eğri yörüngeye sahip olması Fenobotun inceleme sürecinde ortaya çıkacak sorunları 

minimize edecektir. Maliyetin minimum derecede tutulması ve sistemlerin özelleştirilebilir 

olması için rüzgâr sensörü ve mekanik aksamlar takımımız tarafından geliştirilecek ve 3D 

yazıcı ile üretilecektir. Böylece üretim safhasında oluşabilecek malzeme tedariki ve üretim 

kısmında oluşabilecek sorunlar çözülebilecektir.  

Mekanik, üretim ve yazılım sistemleri kontrol altına alınarak, proje ticari bir ürüne 

dönüştürülebilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet 

Maliyet tablosunda verilen bu ürünler Fenobot projesinin bir ticari ürün olarak 

kullanılabilmesi için minimum ihtiyaçlardır. Her bir ürün bu bakış açısıyla seçilmiş olup, 

ihtiyaçları karşılayabilecek en uygun fiyatlı seçimler belirlenmiştir. Seçilen ürünler yedi 

kategoriye ayrılarak maliyet yapısı düzenlenmiştir. 

   

Fenobot projesine benzer projeler: 

Terrasentia [8] bitki sağlığı, fizyolojisi ve stres tepkisi özellikleri hakkında otonom olarak veri 

toplamak için yapılmış bir üründür.  Fiyatı yaklaşık 5000 dolardır. 

 

Proje zamanlaması 

Projedeki başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir 

zaman diliminde gerçekleştirileceği Tablo 7.2’de verilmiştir. İş paketleri tasarım, üretim ve test 

süreçleri olarak üç bölüme ayrılmıştır. Böylece proje başlangıcından bitişine kadar bütün 

süreçler planlanmıştır. 

Maddi destek programından gelen destek ile maliyet tablosunda belirtilen ürünlerin temmuz 

ayında alınması planlanmaktadır. 

 

                                 Tasarım Süreci              Üretim Süreci                Test Süreci 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Fenobot projesinin hedef kitlesinde; orta ve büyük ölçekte tarımsal üretim alanlarına sahip 

üreticiler, hedef tarımsal ürünü üreten ve pazarlayan üretici birlikleri, tohum/fide/fidan ıslahı 

ve üretimi yapan ulusal ya da uluslararası tarım şirketleri, ulusal ya da global ölçekte faaliyetleri 

olan tarımsal araştırma ve uygulama merkezleri/enstitüleri, üniversitelere bağlı ve tarım ile 

ilişkili fakülteler/yüksekokullar, tarım merkezli sivil toplum örgütleri vardır.  

Fenobot projesinin bilinçli pestisit ve gübre uygulamaları ile sağladığı sürdürülebilir tarım 

döngüsü sayesinde, insan ve çevre merkezinde pestisit ve birçok besin elementi kaynağının 

neden olduğu global ölçekte büyük sorun teşkil eden toksik etkiler indirgenecektir. Ayrıca, 

projenin uygun maliyet miktarı göz önüne alındığında yukarıda belirtildiği gibi orta ölçekte 

üretim yapan üreticiden tarım merkezli ulusal ya da uluslararası şirketlere kadar 

kullanılabilirliği yüksek olacaktır. Proje özeti bölümünde nedeni bahsedildiği üzere prototip 

aşaması için domates ve şeker pancarı bitkileri üzerinde çalışılacaktır. Hedef kitle için 

bahsedilen kullanıcılar bu bitkilerin merkezinde değerlendirilecektir. 

9. Riskler 

Risk Planlaması 

Riskler belirlenmeden önce ekip üyeleri tarafından checklist yöntemi kullanılarak ön 

tehlike analizi yapılmıştır. Bu tehlike analizi sonucunda iş paketleri hayata geçirilirken 

oluşabilecek riskler Tablo 9.1’de gösterilmiştir. Ayrıca belirlenen riskler oluştuğu kaynak 

bakımından teknik, çevresel ve finansal risk kaynakları olarak üç gruba ayrılmıştır. L tipi 

matris metodu kullanılarak risk analizi yapılmıştır ve Tablo 9.2’de gösterilmiştir. 

  Tablo 9.1      Tablo 9.2 

                                 Teknik Kaynak             Çevresel Kaynak           Maddi Kaynak 
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Risk Yönetimi 

Riskler için belirlenen B planlarında öncelikli olarak öngörülen riskin etki veya olasılığını 

azaltmayı amaçlayan eylemler oluşturulmuştur. Daha sonra ise risklere etkin bir biçimde 

cevap verilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu plan Tablo 9.3’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 9.3 
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