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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Artan nüfus, çevre kirliliği, iklimsel felaketler, kuraklık gibi sebepler tarım alanlarını ve 

tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir ve insanları açlık tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakmaktadır. Bu proje ile insanların temel ihtiyacı olan tarım ürünlerinin üretimi ve bu 

ürünlerin kalitesini artıracak çözüm yolları aranmıştır. Bu soruna çözüm olarak daha az arazi 

alanından daha fazla verim alabilen, daha az insan gücü ile daha kaliteli üretim yapabilen 

“AgroVert” isimli bir tarım robotu geliştirildi. Geliştirilen tarım robotunda CNC teknolojisi 

kullanılarak 4 katlı bir platformda üst üste dizilmiş saksılarla dikey tarım yapılmıştır. Tarım 

robotunun tüm işlemleri, geliştirilen bir web sitesi aracılığıyla kullanıcı tarafından 

yönetilmektedir. Tarım robotuyla saksılara bitki ekilmekte, ekilen bitkiler sulanmakta ve 

bitkilere gübre verilmektedir. Tarım robotunda bulunan kamera sayesinde yetiştirilen ürünlerin 

anlık fotoğrafları kullanıcı tarafından görüntülenebilmektedir. Bu sayede kullanıcı istediği 

bitkinin olgunlaşma durumunu görüntüleyebilmektedir. Ayrıca bu kamera sayesinde Yapay 

Zeka ve Görüntü İşleme teknolojileri kullanılarak bitki yetiştirilen saksılardaki yabani otlar 

tespit edilebilmektedir. Tespit edilen bu otlar kullanıcı tarafından görüntülenebilmekte, robot 

tarafından ilaçlanarak bu otların, yetiştirilmek istenen bitkiye olan zararları önlenebilmektedir. 

2. Problem / Sorun 

İnsanların en temel ihtiyacı olan tarım, beslenme için gerekli gıdayı sağlayan bir sektördür 

(Tokatlıoğlu ve ark., 2018). Bununla birlikte sanayi sektörüne girdi oluşturmasıyla sanayi 

üretimine katkı sağlamaktadır. 2015 yılı itibariyle dünya nüfusu 7.3 milyara ulaşmışken 2030 

yılında ise 8.5 milyara ulaşması tahmin edilmektedir (United Nations, 2019). Bunun yanında 

ülkemizin nüfusunun 2023 yılına kadar 84 milyon kişi 2050 yılında ise 93 milyon kişi olması 

beklenmektedir (TÜİK, 2013). Ancak artan insan nüfusuna oranla insanları besleyecek olan 

tarım alanları artmamaktadır (Ayyıldız, Ayyıldız, Çiçek ve Erdal, 2018). Bunun yanında kırsal 

kesimden kentlere göçlerin sonucu olarak kentlerdeki tarım alanları yerleşim yerine 

dönüşmüştür (Bayar, 2018). Ayrıca yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim 

değişiklikleri de bitkilerin büyümesini olumsuz etkilemekte, tarım ürünlerinin tarlada zarar 

görmesine neden olmaktadır. (Akyüz, 2019). Buna ek olarak iklim değişiklikleri nedeniyle 

verimli tarım arazileri azalacaktır. Buna bağlı olarak organik tarım ürünleri azalacak ve insanlar 

fakirlik ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır (Bayraç ve Doğan, 2016).  

Kısacası artan insan nüfusu, kırsal bölgeden kentlere göçler ve bu nedenle tarım alanlarının 

azalması, iklim değişiklikleri, insanların en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacını karşılayan 

gıda sektörünü olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için iklimsel olumsuzluklardan 

daha az etkilenen, daha az fiziki alandan daha fazla ürün alınan, daha az emek ve zaman 

gerektiren teknolojiler geliştirilmelidir. Bu sebeple tarım alanında CNC teknolojisinin 

kullanıldığı çalışmalara bakılmıştır.  

Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC), takım tezgâhlarının harf, sembol veya sayılardan 
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oluşan ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve kontrol 

edilmesidir (Büyükşahin, 2005) CNC makineleri bilgisayardan gelen komutlarla metal ve ahşap 

gibi malzemeleri işler. Bununla birlikte CNC teknolojisi kullanılarak bitki yetiştirilmektedir 

(Kautsar ve ark., 2020 ; Arunachalam ve Andreasson, 2021). 

Kautsar ve arkadaşlarının Endonezya'da yaptığı çalışmada tarım bitkileri, CNC teknolojisi 

kullanarak otomatik yetiştirilmiştir (Kautsar ve ark., 2020). Bu çalışmada yatayda ve dikeyde 

(X, Y, ve Z eksenlerinde) bilgisayar komutlarıyla hareket edebilen bir robot kol sistemi 

kullanılmış ve bu robot kol sayesinde robot kolun altında bulunan toprak platforma ürünler 

ekilip yetiştirilmiş ve ürünlerin hasat işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda ortaya 

çıkan tarım ürünleri normal yöntemlerle elde edilen tarım ürünlerinden daha verimli olmuştur 

(Kautsar ve ark, 2020). Ayrıca bu yöntemle yapılan tarımda, bilgisayar kullanıldığından 

bitkileri dikme, sulama, gübreleme gibi işler otomatik veya bilgisayar üzerinden kullanıcı 

tarafından yapılabilmekte, bu sayede zamandan ve emekten tasarruf sağlanmaktadır. Kautsar 

ve arkadaşlarının geliştirdiği CNC tarım robotu raporun Ekler kısmında (Resim 1) 

gösterilmiştir. 

Arunachalam ve Andreasson’un 2021 yılında yaptığı çalışmayla Kautsar ve arkadaşlarının 

yaptığı CNC robota benzer bir sistem geliştirmiştir. Bu çalışmada da yatay ve dikey eksenlerde 

hareket eden bir robot kol vardır. Bitkiler internet üzerinden izlenebilmekte ve robot internet 

üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bu çalışmada da zamandan ve enerjiden tasarruf 

sağlanmıştır (Arunachalam ve Andreasson, 2022). 

Yapılan bu iki çalışma incelendiğinde, tarımda CNC makinelerinin kullanılmasıyla, hangi 

bitkiye ne yapılacağı ne zaman yapılacağı bilgisayarda kayıtlı olduğundan bitkilerin otomatik 

olarak yetiştiği görüldü. Ayrıca bu sistemle kullanıcı bilgisayardan komut vererek bitkilerin 

yetişmesine katkı sağlayabilmektedir. Kullanıcının bilgisayar üzerinden bitki yetiştirmesi 

kullanıcının tarım ürünleri konusunda bilgisini ve tecrübesini artırır. Ayrıca kullanıcı için 

eğlenceli bir aktivite olabilir. Bunun yanında yapılan araştırmalarda tarım alanında CNC 

teknolojisinin kullanıldığı çalışmaların yetersiz olduğu görüldü. Ayrıca ülkemizde CNC 

teknolojisinin kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmadı. Bununla birlikte literatür taramasıyla 

ulaşılan çalışmalarda yatay tarım yapıldığı görüldü. Dikey tarımda CNC teknolojisinin 

kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmadı.  

Tarım arazilerindeki kayıpları önlemek, ürünlerin verimliliğini artırmak, kırsal alanlarla 

kentsel alanlar arasındaki nakil sorunlarını gidermek, mevsimsel risklerden arınmak ve su 

kullanımını azaltmak dikey tarım çözümünü doğurmuştur (Bingöl, 2015). Dikey tarım üst üste 

yerleştirilmiş bir sera yığını olarak adlandırılabilir. Bu sebeple aynı arazi alanı içerisinde alınan 

verim dikey tarımın katlarıyla çarpılır (Despommier, 2019). Özellikle tarım arazisinin yetersiz 

olduğu şehirleşmenin çok olduğu yerlerde dikey tarım daha fazla yapılmaktadır. Bunun yanında 

iklim koşullarının elverişsiz olduğu ülkelerde de dikey tarım daha fazla yapılmaktadır. (Samur 

Çelebi, 2019)  Dikey tarım sayesinde apartmanların balkonlarında ve teraslarında tarım ürünleri 

yetiştirilebilir. Ayrıca kullanılmayan binalar da tarım çiftliği haline dönüştürülebilir (Samur 

Çelebi, 2019).  
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Dikey tarım yönteminin sağladığı avantajlar ve CNC teknolojisinin kullanıldığı tarım 

yönteminin sağladığı verimler göz önüne alındığında CNC teknolojisinin kullanıldığı bir dikey 

tarım çiftliği oluşturulması tarımsal üretim anlamında çok önemli bir adım olacaktır. Bu 

yöntemle aynı arazi alanından kat kat daha fazla ürün daha verimli bir şekilde elde edilebilir. 

Bu iş, CNC teknolojisi yardımıyla emek ve zaman harcanmadan yapılabilir. Ayrıca dikey 

tarımın sağladığı arazi avantajı sayesinde insanlar balkonlarında hobi olarak da bitki 

yetiştirebilir. Bu sayede kapalı alanlarda da üretim yapılabildiğinden tarımsal üretimdeki iklim 

krizinin etkisi de azaltılmış olur. 

3. Çözüm 

Tarım konusunda karşılaşılan bu problemlerin çözümü için CNC teknolojisinin kullanıldığı 

bir dikey tarım robotu tasarlandı. Geliştirilen bu robotta 4 katlı bir raf sistemi ve bu raf sistemi 

üzerinde hareket edebilen bir robot kol tasarlandı. Rafların her birine bitkiler için saksılar 

yerleştirildi. Bu sayede her bir rafta bulunan saksılara robot kolla erişilebilmekte ve saksılara 

istenilen bitki tohumları ekilebilmektedir. Ekilen bitkiler robot kol sayesinde sulanmakta, 

bitkilere gübre verilebilmektedir. Ayrıca robot kolun üstünde bulunan kamera sayesinde 

bitkilerin anlık fotoğrafları çekilebilmektedir. Robot kolun tüm hareketi geliştirilen bir web ara 

yüzü ile yönetilebilmekte ve bitkilerin durumu web site üzerinden görüntülenebilmektedir.  

Bu sistemle CNC teknoloji kullanılarak dikey tarım yapılabilmektedir. Bu sayede insanlar 

kendi gıda ürünlerini, iklimsel şartlara bağlı olmadan evinin terasında, balkonunda, evinin 

içinde veya istediği her yerde üretebilecektir. Ayrıca geliştirilen bu tarım robotuyla insanların 

hobi amaçlı bitki yetiştirmesi kolaylaşacaktır. 

 

4. Yöntem 

Proje iki temel aşamadan oluşmaktadır. Projenin ilk aşaması dikey tarım yapabilen bir 

CNC robot tasarlamak, ikinci aşaması bu robotu yönetebilecek olan yazılımı geliştirmektir. 

Geliştirilen robot ile ilgili görseller projenin Ekler kısmında (Resim 2, 3, 4 ve 5) gösterilmiştir. 

4.1. CNC Tarım Robotunun Tasarımı 

4.1.1. Robot Kolun Üç Eksendeki Hareketi (X, Y, Z Eksenleri) 

Projede bitkilerin ekilebileceği 70x17x13cm ölçülerinde saksılar kullanıldı. Bu saksıların 

fazla yer kaplamaması için üst üste dikey olarak konumlanması gerekmektedir. Bunun için 

200x75x30 cm ölçülerinde dört katlı bir raf sistemi kullanıldı. İlk raf tohumların ve tarım için 

kullanılacak diğer araçların hazırda bekletildiği raf olarak ayrıldı. Diğer üç rafa ise saksılar üst 

üste konumlandırıldı. Üst üste konumlandırılmış saksılara robotun ulaşması gerekmektedir. 

Bunun için raf sistemine yatay, dikey ve derinlik (x, y, z) yönlerinde hareket edebilen bir robot 

kol tasarlandı. Projenin CNC teknolojisinin donanımını bu robot kol oluşturmaktadır. 

a. Robot Kolun Dikey Hareketi (Y Ekseni) 

Robot kolun dikey hareketi, robot kolun tüm ağırlığını taşıyan ve robot kolun dikey 



 

6 
 
 

 

eksendeki hareketini sağlayan kısımdır. Bu kısım için raf sisteminin hemen karşısına 15 cm 

boşluk kalacak şekilde boyu kadar uzunlukta olan (2 metre) alüminyum 6 kanal sigma profil 

kullanılmıştır. Dikey hareket için bu malzemenin seçilmesinin sebebi bu profilin kanalları 

üzerinde bu profil için özel üretilmiş Vslot tekerleklerin zarar görmeyecek şekilde 

kullanılabilmesidir. Vslot tekerleklerden dört adet kullanılarak proje için özel bir araba üç 

boyutlu olarak çizilmiş ve 3D yazıcı ile üretilmiştir.  Bu arabanın alüminyum sigma profil 

kanalları üzerinde hareketi ile dikey hareket sağlanmaktadır. Robot kolun bu hareketi için 

üretilen araba ve robotta kullanılan sigma profil Resim 6’da gösterilmiştir. 

 
Resim 6. Sigma Profil ve Araba 

Dikey hareketin yapılabilmesi için Resim 6’daki araba ve sigma profil, raf sisteminin iki 

tarafında birer adet bulunmaktadır. Dikey hareket için kullanılan arabanın hareket edebilmesi 

için arabanın sol tarafındaki delikleri bir zincire bağlanmış ve bu zincir sigma profilin en üst 

tarafındaki Nema 17 isimli step motorlar ile çark yardımıyla çekilecek hale getirilmiştir. 

Motorlar ile zincir hareket ettirildiğinde araba dikey eksende hareket etmektedir. Bu iş için 

kullanılan zincirin maliyeti ve piyasada bulunabilirliği göz önünde bulundurulmuş ve hem 

sağlam hem de ucuz olan, çoğunlukla store perdelerde görülen boncuk zincir kullanılmıştır. 

Boncuk zincirle ilgili gerekli hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalara uygun olarak robotun 

dikey eksende hareketini sağlamak için bir dişli çark sistemi geliştirilmiştir. Boncuk zincir ve 

geliştirilen dişli çark Resim 7’de gösterilmiştir. 

 

Resim 7. Dişli Sistem ve Perde Zinciri 

Dişli sistem ve boncuk zincirin arabayla bağlantısı Resim 8’de gösterilmiştir. 
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Resim 8. Dişli Sistem, Boncuk Zincir ve Araba 

Ayrıca dikey eksende motorların çekeceği ağırlığı azaltmak için sistemin her iki tarafında 

olacak şekilde denge ağırlıkları bırakılmıştır. Denge ağırlıkları robot kolun ağırlığı 

hesaplanarak oluşturulmuştur. Robot kolun ağırlığı 5 kg olarak hesaplanmış denge ağırlıkları 

da sistemi bu ağırlıklara karşı 5 kg olarak ayarlanmıştır. Böylece dikey eksen hem rahat hareket 

etmekte hem de dikey ekseni hareket ettiren motorlar zorlanmamaktadır. Dikey eksende hareket 

genişliği 180 cm'dir. 

a. Robot Kolun Yatay Hareketi (X Ekseni) 

Robot kolun yatay hareketi için dikey eksende kullanılan arabalara 1 metre uzunluğunda 

bir alüminyum 6 kanal sigma profil monte edilmiştir. Bu sayede hem dikey eksendeki arabalar 

sigma profille birleştirilerek yatay eksen için bir alan sağlanmış hem de dikey hareket ve yatay 

hareket birleştirilmiştir. Resim 9’da yatay hareket için oluşturulan sistem görülmektedir. 

 

Resim 9. Yatay Hareketi Sağlayan Sistem 

Yatay hareket için dikey harekette kullanılan araba sistemi kullanılmıştır. Dikey hareket 

içi kullanılan motorlardan bu eksende de kullanılmış ancak dikey eksenden farklı olarak 

boncuk zinciri yerine Gt2 kayış kullanılmıştır.  Gt2 kayışın dikey eksende kullanılmamasının 

sebebi ise Gt2 kayışın, boncuk zincirine göre daha pahalı olmasıdır.  

Yatay eksendeki hareket 70 cm’lik bir uzunlukta sağlanmaktadır. Gt2 kayışa uygun olan 

Gt2 kasnak 3D ortamda çizilmiş 3D yazıcı ile üretilmiş ve motor miline takılmıştır. Yatay 

eksende kullanılan araba Gt2 kayışla bağlantılıdır. Gt2 kayış motor tarafından çekildiğinde 
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yatay eksendeki hareket sağlanmaktadır. Resim 10’da Gt2 kayış, Gt2 kasnak ve Gt2 karşı 

kasnak görülmektedir. 

 

Resim 10. Yatay Hareketi Sağlayan Bileşenler 

a. Robot Kolun Öne ve Arkaya Doğru Hareketi (Z Ekseni) 

Robot kolun bulunduğu eksendedir. Bu eksen yatay eksenin hemen üstüne arada bağlantı 

olacak şekilde monte edilmiştir. Yatay eksende hareket eden arabanın diğer yüzünde de (İki 

eksendeki tekerler aynı platformda bulunmaktadır) tekerlekler vardır. Bu tekerlerin arasındaki 

70 cm uzunluğa sahip sigma profil çubuk, öne ve arkaya doğru T8 vidalı mil yardımıyla hareket 

edecek hale getirilmiştir. Bu eksendeki hareketi sağlayan mekanik sistem ise yine Nema 17 

step motordur. Step motorun bağlı olduğu bir vidalı mil vardır. Bu vidalı milin diğer ucu yatay 

eksende hareket eden arabada monteli halde bulunan vidalı mile uyumlu somunun içinden 

geçecek şekilde hareket etmektedir. Motor, vidalı mili çevirdikçe bu eksendeki sigma profil 

çubuk öne veya arkaya doğru hareket etmektedir. Robot kolun Z ekseni Resim 11’de 

gösterilmiştir. 

 
Resim 11. Platformun Hareketini Sağlayan Sistem 

Bu şekilde geliştirilen robot kol üç eksende hareket edebilmektedir. Böylece robot kol, 

raflarda bulunan tüm saksılara erişebilmektedir. 

4.1.2. Robot Kol Başlığı 

Üç eksende hareket edebilen böylece tüm saksılara ulaşabilen robot kolun ucunda 

saksılardaki bitkilere işlemler yapabilen bir başlık bulunmaktadır. Bu başlığın görevi şunlardır: 

toprağı kazmak, bitkileri saksıya ekmek,  bitkileri sulamak, bitkileri gübrelemek, bitkilerin 

boyunu ölçmek ve bitkilerin fotoğrafını çekmek. Başlıkta tohumları birer birer toprağa ekmek 

için bir tohum ekme mekanizması, toprağı kazmak için bir matkap, sulama ve gübreleme 

işlemleri için hortumlar, bitkilerin boyunu ölçmek için kızılötesi bir sensör, bitkilerin 

fotoğrafını çekmek için bir kamera bulunmaktadır. Bu başlıkta kullanılan tohum ekme 

mekanizması proje kapsamında özgün olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen tohum ekme 
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mekanizmasının temeli, üzerinde tohumların birer birer sığabildiği dört adet oyuktan oluşan bir 

silindir ve bu silindirin rahatça dönebilmesi için geliştirilen bir çerçeveden oluşmaktadır. 

Geliştirilen silindir döndüğünde silindirin iki yanına kaçan tohumları tam ortaya getirmesi için 

silindir, vidalı (yivli) olarak tasarlandı. Tohumlar bu mekanizmasının üzerinde bulunan bir huni 

yardımıyla silindirdeki oyuklara gönderilir. Silindirin çeyrek tur dönmesiyle 1 adet tohum 

toprağa gönderilir. Silindirin dönme işi ULN2003 step motor sürücü ile çalışan bir step motor 

yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Tohum ekme mekanizması, domates, biber, mercimek gibi 

küçük yassı tohumlarda denendi ve başarılı sonuçlar alındı. Tohum ekme mekanizmasının 

silindirinde bulunan oyukların büyüklüğü değiştirilerek istenilen tohum teker teker ekilebilir.  

Tohum ekme mekanizmasının çizimleri Resim 12’de gösterilmiştir.

 
Resim 12. Tohum Ekme Mekanizması 

Saksılarda bulunan nem sensörleri sayesinde toprağın nem oranı ölçülmektedir.  

Robot kol Resim 13’de gösterilmiştir. 

 
Resim 13. Robot Kol 

4.1.3. Robot Kolun Elektroniği ve Mekaniği 

Robot kolun hareket etmesini sağlayan motorlar Nema 17 isimli 42x42x48 mm ölçülerinde 

olan step motordur. Bu step motorlardan dikey eksendeki hareket için 2 adet, yatay eksendeki 

hareket için 1 adet, Z eksenindeki hareket için ise 1 adet olmak üzere tüm sistemde toplam 4 

adet bu motordan kullanılmıştır. Bu step motorları sürmek için kullanılan TB6600 step motor 

sürücü kullanılmıştır. TB6600 motor sürücüsü aracılığı ile tüm motorlara 12 volt, 1.2 amper 

doğru akım elektrik verilmektedir. Sistemin tüm elektriğini sağlayan güç kaynağı ise masaüstü 

bilgisayarlarda kullanılan 300 Watt gücünde olan bir güç kaynağıdır. Bu sistemde bilgisayar 

güç kaynağının kullanılmasının sebebi şunlardır: bu güç kaynağının gücü bu sistemin ihtiyacı 
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olan elektriği çok iyi karşılamaktadır. Bu güç kaynağı kısa devrelere karşı güvenilirdir.  

Sistemin elektronik şeması Resim 14’te gösterilmiştir. 

 

Resim 14. Sistemin Elektrik Şeması 

Resim 14’te kırmızı renkte gösterilen oklar güç kablolarını temsil etmektedir. Şekilde 

gösterilen TB6600 ve rölelerde kullanılan kablolar geliştirilen robotta kablo karmaşasını 

önlemek ve daha düzenli bir kablolama sağlamak için Cat6 internet kabloları kullanıldı. Bu 

kabloların robot üzerinde dağınık durmaması için ise kablo toplama zinciri kullanıldı.  

Güç kaynağı okla işaretlenen rölelere ve TB6600 step motor sürücülerine +12 volt elektrik 

vermektedir. Arduino ve Raspberry Pi’ye ise +5 volt elektrik gelmektedir. Arduino kartının 

gönderdiği sinyale göre röleler, dc (doğru akım) motorları çalıştırır ya da durdurur. Su, sıvı 

gübre ve sıvı tarım ilacı pompalamak için dc motor kullanıldı. Bunun yanında bitki ekim işlemi 

için toprağı kazacak olan matkapta da dc motor kullanıldı.  

Resim 14’te Arduino Mega kartından çıkan mavi oklar sinyal kablolarını simgelemektedir. 

Yani Arduino Mega, mavi okla işaret edilen TB6600 ve ULN2003 step motor sürücülerine ve 

rölelere sinyal gönderebilmektedir. ULN2003 step motor sürücüsü +5 volt ile çalışmaktadır. 

Raspberry Pi ve Arduino Mega kartı arasında iki yönlü mavi ok olması bu iki kartın birbirleriyle 

iletişim halinde olduğunu göstermektedir. 

4.2. CNC Tarım Robotunun Yazılımının Geliştirilmesi 

Yazılımı hazırlarken kullanılan araçlar; motorları yönetmek için Arduino, Veritabanı için 

Sqlite3, IoT için Heroku,  görüntü işleme ve karmaşık işlemler için Raspberry Pi’dir. Aynı 

zamanda sunucu olan Heroku ile iletişim kurup kullanıcının istediği verileri okumak, 

değiştirmek ve silmek gibi işlemler yapabilmek için Rest Api kullanılır. Bu iletişimde 

kullanılan veri tipi ise JSON olarak özetlenebilir.  
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Proje, telefon tablet gibi teknolojik cihazlar üzerinden yönetilebilecek şekilde tasarlanmış 

ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Proje, çalışma sırasında ve sonunda elde ettiği veriler, 

kullanıcıya web sitesinde bulunan uygulama arayüzü üzerinden anlık şekilde ulaşılabilir. 

Sistemin çalışma şeması Resim 15’te gösterilmiştir. 

 
Resim 15. AgroVert'in Çalışma Şeması 

AgroVert yazılımı, kullanıcılarının web sitesinden yapmak istediği işlemleri; Rest API’de 

bulunan kaynağa listeleme,  ekleme, değiştirme ve silme gibi komutlar uygulamaktadır. Rest 

API’ye verilen bu komutlar neticesinde JSON formatında dizinler alınmaktadır. Elde edilen 

verileri depolamak ve bu verilerin kullanabileceği telefon ve diğer cihazlarla paylaşmak (IoT) 

için de Heroku kullanılmıştır. Kullanılan veritabanı Sqlite’dir.  Robot kola takılı kameradan 

gelen görüntüleri işleme kısmı Raspberry Pi  üzerinden yapılır. Görüntü işlemeyle elde edilen 

veriler Heroku’da depolanır. Raspberry Pi’de seçili bölgeyle ilgili kayıtlı olan komutlar 

Arduino’ya iletilmektedir ve Arduino bu komutlar ile geliştirilen tarım robotunu yönetmektedir. 

Raspberry Pi’nin Görüntü İşleme özelliğinde alınan görüntüyü anlamlandırarak hangi komutu 

uygulayacağını da Arduino’ya iletir. Tarlada oluşan değişikliklerin veri halinde tekrar 

Heroku’ya giderek depolanır. Aynı zamanda alınan veriler cihaza (Website üzerindeki 

uygulama arayüzüne) da ulaştırılır. 

AgroVert, kendi içindeki veri dolaştırma işlemlerini kullanıcıyı en basit şekilde 

yönlendirecek bir algoritmaya sahiptir. Web Sitesinde anasayfa bölümü “Durum” ve “Çiftçi 

İşlemleri” kısımlarından oluşur (Resim 16). 

Anasayfadan durum butonuna basıldığında tarlanın mevcut halini ve mevcut ekilen 

ürünlerin ayrıntılı bilgilerini içeren bir sayfa açılmaktadır (Resim 17). Sol tarafta bulunan 

tabloda sistem bilgileri gösterilmektedir. “İşlem Yap” butonuna tıklayarak “İşlemler” 

menüsüne gidilebilmektedir. “Yabani Ot Taraması” butonuna tıklandığında yabani ot tespiti 
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için robot kol harekete geçer ve kolda takılı bulunan kameradan alınan görüntüler işlenerek 

sisteme gerekli veriler (yabani ot varlığı ve sayısı) gönderilir ve tespit edilen yabani otlar sistem 

tarafından ilaçlanarak etkisizleştirilir.  (Resim 17).  

 
Resim 16. Web Sitenin Ana Sayfası 

 

 
Resim 17. Durum Bilgilerinin Görüntülendiği 

Bölüm 

Sağ altta ise tarlanın bölgelerini temsil eden katlar ve bölmeler şeklinde ayrılan bir tablo 

bulunmaktadır. Bir bölge seçilir ve sol taraftaki tabloda seçilen bölgeye ait ortam ve ekilen 

tohumun anlık verileri gösterilir. Tabloda da seçilen bölge maviye boyanarak belirtilir (Resim 

18). Ayrıca sistemde ekilebilen tohumların tüm bilgileri (çimlenme, olgunlaşma, ortalama 

uzama boyu, günlük su ihtiyacı vb.) veri tabanına kaydedilmiştir. Sağ üstte seçilen bölgenin 

son fotoğrafı görülmektedir ve açılan panelde yer alan “Fotoğrafı Yenile” butonuna basılarak  

fotoğraf yenilenmektedir. Bu şekilde kullanıcı, istediği bitkinin fotoğrafını istediği anda 

görüntüleyebilmektedir. 

 

Resim 18. Seçilen Bölgeye Ait Tüm Verilerin Verildiği ve Anlık İşlendiği Bölüm 

“Çiftçi İşlemleri” butonuna basılınca işlemler menüsüne gidilmektedir . Ayrıca 

“Etkinlikler” ve “Ayarlar” kısımları yer almaktadır. İşlemlerde Tohumlar ve Aletler yer 

almaktadır. Tohumlar tarlada katlara ve parçalara ayrılan bölgelere sürüklenerek 

bırakılmaktadır (Resim 19). Web sitesinde yapılan bu işlem Raspberry Pi, Arduino’nun 

komutları ve robot kolun başlığıyla gerçekleştirilmektedir.  
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Gübreleme, ekim, sulama, nem ölçme işlemleri “Aletler” kısmından seçilen işlem belirtilen 

bölgelere uygulanmaktadır (Resim 20). Etkinlikler kısmından robotun planlanmış etkinlikleri 

zamana bağlı olarak listelenmiş halde bulunmaktadır. Kullanıcı, “Etkinlikler “ kısmında hangi 

bitkiye ne sıklıkla sulama, gübreleme işlemi yapılacağını belirleyebilmektedir. “Ayarlar” 

kısmından sisteme ait özellikler kişiselleştirilebilir halde bulunmaktadır. 

 
Resim 19. Tohum İşlemleri Bölümü 

 
Resim 20. Çiftçi İşlemleri’nin Yapıldığı 

Bölüm 

Bunun yanında “AgroVert” isimli tarım robotu saksılarda çıkan yabani otların tespitini 

yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisi kullanarak yapmaktadır. Tespit edilen yabani otlar 

kullanıcıya fotoğraflarla gösterilmektedir. Ayrıca bu yabani otların sayısı hangi rafta ve hangi 

bölgede olduğu veritabanına kayıt edilmektedir. CNC tarım robotu, yabani ot tespit işlemini 

kendi oluşturduğumuz veri setleri ile eğittiğimiz bitkilere göre Object Detection Ağı (Nesne 

Tespiti) kullanarak yapmakta ve tespit edilen yabani otlara ilaçlama yapmaktadır. Robotun 

çalışması için domates, biber fideleri ve 4 adet istenmeyen bitki olarak çeşitli bitkiler kullanıldı. 

Bu bitkilereden Nesne Tespiti sinir ağını eğitmek için cep telefonu ile çekilen, 1260 train ve 

240 test fotoğrafı kullanıldı. Bu fotoğrafları Pascal VOC formatında Label Image yazılımı ile 

etiketledik ve xml formatında kaydettik. Daha sonra Tensorflow Object Detection API’de 

kullanılan «.tfrecord» formatına çevirdikten sonra train işlemini gerçekleştirdik. Tensorflow 

Object Detection API yöntemini kullandık. Nesne tespit sinir ağı modeli olarak TensorFlow1 

Model Zoo model ailesinden  SSD_Inception_V2_coco ön eğitimli modelini Transfer 

Öğrenme olarak kullandık (TFmodelZoo, 2022). Diğer modellerden hız ve doğruluk olarak bu 

proje için daha uygun olduğundan bu model (SSD_Inception_V2_coco) kullanıldı.  Train 

işlemi için Google firmasının geliştirdiği Colab uygulamasını kullanarak 10.000 adımda 

Accuracy: %98.5 ve Loss fonksiyonu, yaklaşık olarak %1.5 lerde train işlemine son verdik. 

Elde ettiğimiz bu sonuçların proje için yeterli olduğunu gördük. 

1. IoT 

Projede IoT ile kullanıcılar web sitesinden yapılan mevcut işlemleri görmekte ve yeni 

işlemler ekleyebilmektedir. 

a. Rest API 

Rest API, (RESTful API olarak da bilinir.) Bir API’nin, uygulamalar ve cihazlar ile nasıl 

iletişim kurabileceğini tanımlayan bir dizi kuraldır. Projede Websitesi ile Heroku’nun 

iletişimini sağlar. 
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b. Heroku  

Heroku, bir cloud computing altyapı sağlayıcısıdır. Birçok programlama dilini 

desteklemektir. JavaScript, Ruby, Java, PHP, Python, GO, Scala, Clojure...  Projenin IoT 

sisteminde Heroku, kullanıcı ile sistemin iletişimine yardımcı olur ve projenin veritabanını 

bünyesinde barındırır. 

2. Yapay Zeka 

Yapay zeka, bilgisayar biliminin akıllı, yani dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, 

problem çözme gibi niteliklere sahip bilgisayar sistemleri tasarlamakla uğraşan koludur (Demir, 

2012).Yapay zeka; bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına 

özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır. Yapay zeka, insanlar tarafından yapıldığında 

zeka gerektiren şeyleri gerçekleştiren makineler yapma bilimidir (Pirim, 2006). Projemizde 

yapay zeka ile yabani ot tespiti yapılmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatürde ulaşabildiğimiz CNC temelli tarım robotları incelendiğinde bu robotların yatay 

tarım yaptığı görülmüştür (Kautsar ve ark., 2020 ; Arunachalam ve Andreasson, 2021). 

Dikey tarım yapabilen bir CNC tarım robotuna yaptığımız araştırmalarda ulaşılamadı. Bu 

projenin yenilikçi yönü dikey tarım ve CNC teknolojisinin birleştirilmesidir. Ayrıca 

geliştirilen “AgroVert” isimli robotun yönetim yazılımı ve robotun tüm donanımı proje ekibi 

tarafından özgün olarak geliştirildi. Bunun yanında geliştirilen robotun dikey eksende 

hareketi için kullanılan dişli sistemi ve robotun hareketini sağlayan tekerlek sisteminin 

takıldığı platform bu projeye özel olarak 3 boyutlu ortamda çizilip 3d yazıcı ile oluşturuldu. 

Bunun yanında robot kol başlığı 3d ortamda çizilerek oluşturuldu.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje, hayata geçirilmiş ve fasulye bitkileri robot tarafından ekilerek yetiştirilmesi 

sağlanmıştır. Geliştirilen tarım robotunun donanımı ve yazılımı sürekli olarak 

geliştirilmektedir. Geliştirilen bu robot ticari bir ürüne dönüştüğü ve seri üretime geçtiği 

takdirde insanlar bu robotu evlerinde veya istediği her yerde robotun web site ara yüzü ile 

kullanarak istediği bitkiyi yetiştirebilecektir. Hatta bu robottan birden fazla kullanılarak 

kullanılmayan boş binalar dikey tarım çiftliğine dönüşebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Tahmini Maliyet Tablosu 

No Parça Adı Ölçü Birim Fiyat (TL) Adet Fiyat (TL) 

1 5 Katlı Raf 200x75x30 cm 411 1 411 

2 Arduino Mega - 466 1 466 
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3 Boncuk Zincir 3 metre 20 4 80 

4 Dc Motor - 70 2 140 

5 Elektrik Panosu - 150 1 150 

6 Nema17  42x42x48 mm 430 4 1720 

7 Raspberry Pi 4 - 2650 1 2650 

8 Sigma Profil(20x40) 2 metre 360 3 1080 

9 Tb6600 Motor Sürücü - 170 4 680 

10 V Slot Tekerlek 625zz 20 30 600 

 Toplam   51 7977 

 

Tablo 2. Proje Zaman Planlaması 

 Aylar 

Görevler Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl 

Proje Fikrinin Ortaya Çıkması x x          

Malzeme Siparişi  x x         

Mekanik Parçaların 

Tasarlanması 

  x x x x x     

Yazılımın Geliştirilmesi  x x x x x x x    

Robotun Tasarlanması  x x x x x x x    

Robotun Test Edilmesi      x x x x x x 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin hedef kitlesini evinde veya istediği her yerde otonom tarım yapmak isteyen herkes 

oluşturmaktadır. Proje ile geliştirilen robot, web site üzerinden yönetilebildiğinden tarım 

konusunda bilgi sahibi olamayan kişiler bile bu robot ile bitki yetiştirebilir. 

 

9. Riskler 

Risk 

No. 
Riskler B Planı 

1 Tedarik edilecek malzemelerin fiyat artışı Yedek malzeme alınması 

2 3D baskı ile üretilen malzemelerin yıpranması 

veya kırılması 

Yedek malzeme üretilmesi 

3 Robotun malzeme sayısının fazla olması sebebiyle 

robotun sökülüp takılmasındaki zorluk 

Malzeme listesi ve kullanım kılavuzunun 

hazırlanması 

4 Robotun elektriğe ihtiyaç duyması Robotun güç kaynağına ilave olarak güneş 

enerjisi paneli ve akü ile destekleme 

5 Proje ticarileştiği taktirde robotun her kesimden 

insanın ihtiyacına cevap verememesi 

Robotun farklı versiyonlarının geliştirilmesi 
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Ekler 

 
Resim 1. CNC Tarım Robotu (Kautsar ve ark, 2020) 

    
Resim 2. AgroVert Robot 

 

 
Resim 3. AgroVert Robot 

 

 
Resim 4. Toprağı Kazma (AgroVert) 

 
Resim 5. Bitki Sulama (AgroVert) 

 


