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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım endüstrisi önümüzdeki yıllar içinde her zamankinden daha önemli hale gelecektir. BM Gıda 
ve Tarım Örgütü'nün geçmiş yıllardaki raporuna göre 2050'de artan Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamak için 2006'dan bu yana %70 daha fazla yiyecek üretmek zorunda olduğunu 
raporlamıştır[1]. Bu talebi karşılamak için çiftçiler ve tarım şirketleri daha fazla ve daha verimli 
üretim yapabilmek için başta nesnelerin interneti olmak üzere Endüstri 4.0’ın çözümlerine yönelmek 
zorunda kalacaktır. Bu amaçla Turunçgillerin en küçüğü ancak C vitamini yönünden en güçlüsü olan 
kamkat meyvesi hasadının otonom olarak yapılmasını sağlayacak toplayıcı bir robot geliştirilecektir. 
Projemizde mobil bir platform üzerine meyveleri toplamak için 6 eksenli bir robot kol eklenecektir. 
Robot kol görü sisteminde, ağaç üzerindeki meyvelerin 3 boyutlu yer tespiti için derinlik seviye 
ölçümü yapabilen bir kamera kullanılacaktır. Üzerinde meyvesi bulunan kamkat ağacından elde 
edilen görüntüler derin öğrenme algoritmaları ile eğitilip daha sonra klasik görüntü işleme teknikleri 
ile toplama işlemi için gerekli veriler elde edilecektir. Gerçek zamanlı uygulamada kamkat ağacı 
üzerinde her bir tespit edilen meyve için konum hesabı yapılacaktır. Konumu belirlenen meyvelerin 
içinden toplanması en uygun meyvenin hangisi olduğu hesaplanarak buna göre robot kol meyvelere 
doğru yönlendirilecektir. Toplama işlemi tamamlanana kadar mobil platform ağaç etrafında 
gezecektir. Bu şekilde hasat robotu tam otonom bir yapıda çalışacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Dünya nüfusunun artışı ile tarım ürünlerine olan talep, insan gücü ile yapılan tarımsal faaliyetlerle 
karşılanamayacak seviyelere doğru yaklaşmıştır. Bu konuda talep edilen miktarda tarımsal ürünü 
elde etmek için hasat döneminde gerekli insan gücü bulunamamaktadır. Kamkat, her bir ağacında 
fazla miktarda meyve bulunan ve her biri tek tek elle toplanmak zorunda olduğu için hasat işlemi 
fazla iş gücü gerektiren bir meyve türüdür. Bu alandaki iş gücü sorunu, pek çok açıdan faydalı olan 
ve meyveleri küçük olan bu ve benzeri ürünlerin hasat işlemlerini zorlaştırmaktadır. 

3. Çözüm  

Meyve hasadında özellikle tek tek elle toplanmak zorunda olan kamkat gibi meyvelerde meydana 
gelen iş gücü ve zaman problemini ortadan kaldırmak için çözüm otonom hassas toplama yapabilen 
hasat robotu teknolojileridir. Bu kapsamda oluşturacağımız otonom hasat robotu(Şekil 1), 
meyvelerin tespitini kamera üzerinden alınan görüntü ve nesne tespiti algoritması ile başarılı bir 
şekilde yapacaktır. Robot kolun kinematik hesapları gerçekleştirilerek herhangi bir yaprak veya bir 
başka harici nesneye takılmadan hassas şekilde meyveyi toplaması sağlanacaktır. 

 

Şekil 1. Oluşturulacak otonom hasat robotu, örnek görseli 
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Tutma ucu: Meyvelerin hassas bir şekilde toplanması için ortasında meyveye yapışacak vakum 
sistemi, sol ve sağında kapanan tutma ucu olan özgün bir tasarımı olacaktır. 

Derinlik kamerası: Meyvelerin tespiti ve derinlik bilgisinin alınmasında kullanılacaktır. 

6 eksenli robot kol: Tespit edilen meyveleri toplamak için kullanılacaktır. 

Nvidia Jetson Nano: Görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarını çalıştırmak için 
kullanılacaktır. 

Güneş paneli: Aküsünü güneşten şarj ederek kullanacak, otonom çalışma için kullanılacaktır. 

Toplama sepeti: Toplanan meyvelerin biriktirilmesi için kullanılacaktır. 

Mobil platform: Tekerlek sistemleri ile hareketli bir yapı oluşturmak için kullanılacaktır. 

4. Yöntem 

Otonom hasat robotu projesi için çalışmalarımızı Şekil 2’de gösterildiği gibi yapay zeka, mekanik 
ve elektronik modülü şeklinde üç ana modülden oluşmaktadır. Alt bölümlerde bu modüllerin 
detayları verilmiştir. 

                             

Şekil 2. Genel otonom hasat robotu modülleri 

4.1.  Yapay Zeka Modülü  

4.1.1.  Veri setinin Oluşturulması  

Yazılım tarafında derin öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme kütüphaneleri kullanarak 
toplanacak olan kamkat meyvesinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kamkat ağaçları üzerinden 
resimler toplanmıştır(Şekil 3'de veri setimizden örnek görüntüler eklenmiştir). Bu noktada 220 adet 
resim elde edilmiş ve gerçek bir tarım sahasında da başarılı bir şekilde nesne tespiti yapabilmek için 
bu resimlere gürültü ve blure(bulanıklık) işlemleri uygulanarak yapılan veri artırımı ile toplam 312 
adet resim içeren resim havuzuna oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setinde toplamda 2962 tane 
kamkat meyvesi etiketlenmiştir.  

 

Otonom 
Hasat 

Robotu

Elektrik 
Modülü

Yapay Zeka 
Modülü

Mekanik 
Modül
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Şekil 3. Toplanan veri seti örnek görüntüleri 

4.1.2.   Yapay Zeka Modeli  

Son zamanlardaki başarılı performansından dolayı projede yapay zeka modellerinden derin ögrenme 
algoritması olan Yolov4 kullanılmıştır. Veri seti %80 eğitim, %20 test verisi olarak ayrılarak, 
Yolov4 derin öğrenme algoritması ile Google Colab üzerinden eğitilmiştir. Yolov4 algoritması, 
nesne tespiti üzerine özelleşmiş 106 katmandan oluşan bir derin öğrenme algoritmasıdır [2]. Bu 
noktada birbirine yapışık ve önünde yapraklar bulunan meyvelerin de bulunduğu test kümesinde 
%93’lük bir başarıma ulaşılmıştır. Şekil 4’de Yolov4 ile yapılan eğitimin süreci görülmektedir. 
Eğitimde ilk iterasyonlarda yüksek hata düşük başarımda başlayan adımlar ağırlıkların 
güncellenmesi ile devam eden adımlarda 800. iterasyondan itibaren hata değeri 5.0 seviyesinin altına 
düşmeye başlarken 1000 iterasyonda başarım %92 seviyelerine ulaşmıştır. Finalde eğitim 2000 
iterasyona kadar devam etmiş ve başarımın %93’e ulaştığı noktada hata değerinin 2.0 seviyesinin 
altına kadar düştüğü görülmektedir.  

 

 

Şekil 4. Yolov4 eğitim grafiği 
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Eğitim sonucunda elde edilen ağırlık dosyası kullanılarak Pyhton’da Opencv kütüphanesi ile tespit 
ettiğimiz kamkat meyvelerinin çevre koordinatlarına kutular çizdirilmiştir. Bu kutuları çizerken 
nesne tespit algoritmamızda elde ettiğimiz güven endekslerini kullanarak %90’ın altında olanlar 
elimine edilmiştir. Şekil 5’de nesne tespiti işleminin örnek bir çıktısı yer almaktadır. Görüldüğü 
üzere ışık şiddeti değişimlerimden, rotasyon farklılıklarından ve literatürdeki diğer çalışmalarda en 
büyük problem olan yapraklardan ve yapışık meyvelerden başarılı bir şekilde kurtularak kamkatların 
yüksek doğruluk oranlarında tespit edilmesi sağlanmıştır.  

 

 

Şekil 5. Yolov4 ile kamkat tespiti örnek çıktısı 

Nesne tespitini gerçekleştirdikten sonra robot kolun meyveleri hangi noktadan ve yapraklara zarar 
vermeden nasıl toplayabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda nesne tespiti yapılarak 
kare içine alınan meyvelerde her bir bölge için turuncu piksel oranları tespit edilip hangi kare içinde 
daha çok yaprak var veya hangi kare içi az yapraklı, meyve daha belirgin ve toplanabilir halde bunun 
kararını veren bir yapı oluşturulmuştur. Bu algoritma ile meyvelerin tespiti ve tespit edilenlerin 
hangileri daha kolay toplanabilir durumda olduklarını belirlenmiştir. Burada turuncu piksel oranı en 
yüksek olan meyveden başlanarak toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Toplanması için belirlenen 
meyvelere robot kolun vakumlu tutma ucunun hangi noktadan yapışacağını belirlemek adına meyve 
üzerindeki turuncu piksellerin en yoğun olduğu bölgenin orta noktası işaretlenmiştir. Burası hem 
yaprağın olmadığı hem de meyvenin en beliğin olduğu nokta olduğu için vakum sisteminin meyveye 
yapışmasına olanak verecek en uygun kısmın bulunması sağlanmıştır. Şekil 6’da kare içindeki 
turuncu piksel oranları ve tutma işlemi için işaretlenmiş en uygun noktalar gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Tespit edilen meyvelerin turuncu piksel oranları ve vakum yapışma noktaları 

4.2.    Mekanik Modülü 

Mekanik kısmın 3 alt başlık altında incelenecektir. Sistemin genel mimari yapısı Şekil 7’de 
gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Sistemin Mimari Yapısı 
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4.2.1.  Robot Kol 

Nesne tespit algoritması ve konum hesaplarına göre kamkat meyvelerinin toplanması için yapılan 
hesaplamalar sonunda 6 eksenli bir robot kol tasarlanmasına karar verilmiştir. Kamkatların küçük 
boyutlu ve birbirine yakın olduğu göz önüne alındığında mevcut robot kol tasarımları incelenerek 
toplama işlemini hassas bir şekilde yapabilecek bir robot kol tasarımı seçilmiştir (Şekil 8).Açık 
kaynak olarak sunulan robot kolun, tüm çizim ve yapım dokümanları Github üzerinden ücretsiz 
olarak paylaşılmıştır.[3]  

 

 

Şekil 8. Robot kol tasarımı 

Bu robot kol tutucu kısmında 1 adet servo motor bulunan, diğer kısımlarında hassasiyeti sağlayacak 
farklı güç ve derecelerde olan 6 adet step(adım) motoruna sahiptir. Parçaları 3D yazıcı ile PLA+ 
filament kullanılarak basılmakta olan robot kolun, step motorlarda bir dezavantaj olarak görünen 
güç problemi dişli kasnak ve kayış sistemi yardımıyla minimize edilmiştir.  

4.2.2.  Gripper 

Robotta son efektör olarak da bilinen bu kısım tutma işlemini yapması dolayısı ile önem arz 
etmektedir. Projemizle ilgili robot kol tasarımında, görüntü işleme algoritmamızda üzerine inşa 
ettiğimiz tutma ucu tasarımı tamamen bu çalışmaya özgü olarak bir vakum ve tutucu parmaklardan 
oluşacak şekilde tarafımızca tasarlanmıştır. Burada özellikle yaprakların arkasında gizlenmiş ve bir 
kısmı görünen meyveyi toplayabilmek için vakum tutma sisteminden faydalanılacaktır. Vakum ucu 
meyveye algoritmamızda işaretlenen noktadan yapışarak meyveyi bir miktar öne çekecek ardından 
gripper(tutucu) kapanarak meyveyi kavrayacaktır. Kavrama işleminden sonra tutucu uç 2 tam tur 
dönerek meyve sapının dalı ile olan bağını zayıflatacak ardından çekme işlemi ile meyve 
koparılacaktır(Kamkat ağacı üzerindeki meyvelerde döndürerek koparma işlemi test edilmiştir.).   
Gripper tasarım modeli Şekil 9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Vakumlu gripper modeli 

4.2.3.  Mobil Platform: 

Robotik kol, toplama haznesi ve elektronik kompenentleri üzerinde taşıyarak robotun kamkat 
meyvesine yönelmesini sağlamak için 6 tekerli bir mobil platform oluşturulacaktır. Platformumuzun 
şasesi hem hafif hem de dayanıklı bir malzeme olan alüminyum alaşımlı kompozit levhadan 
tasarlanacaktır. Robot kolun ve toplanan meyvelerin ağırlığı tahmini olarak hesaplandığında 6 adet 
arazi tekeri kullanılmasına karar verilmiştir. Platformu hareket ettirmek için arazi şartlarında 
rahatlıkla yol alabilecek yüksek torklu 12 V - 76 rpm Enkoderli DC Motor kullanılacaktır. Encoder 
sistemi ile platformun ne kadar mesafe aldığı hesaplanacaktır. Mobil platform modeli Şekil 10’da 
gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Mobil platform modeli 

4.3.  Elektronik Modülü 

4.3.1.  Kontrolcüler ve Motor Sürücüler  

Robot üzerindeki tüm motorları, motor sürücülerini ve sensörleri yönetmek için 26 adet giriş-çıkış 
pinine ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. Bu sayıdaki ihtiyacı karşılamak için piyasadan çok rahat temin 
edilebilen Arduino Mega geliştirme kartı uygun görülmüştür.  

Motorların enerji beslemesi ve hız kontrolü için kanal başına 3A akım verebilen TB6612FNG motor 
sürücü kartı kullanılacaktır.  

Yüksek GPU kapasiteli Nvidia Jetson Nano kontrolcüleri, derin öğrenme ve yapay zeka tabanlı 
nesne tanıma projelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu projede yüksek GPU gerektiren Yolo 
algoritması üzerinden eğitmiş olduğumuz modelimizi çalıştırabilmek için 4GB GPU kapasiteli olan 
jetson nano modeli tercih edilmiştir. Bu kart günümüzde popülaritesi artan ve açık kaynak bir 
yazılım olan Python programlama dili ile kodlanacaktır. 
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4.3.2.  Sensörler 

Robotların ihtiyacı olan çevre değişkenlerini elde edebilmesi için sensörlerden faydalanılmaktadır. 
Burada robotik sistemin görü sisteminde kamkat meyvelerinin tespit edilmesi ve 3 eksende (XYZ) 
konum bilgisini verebilmesi için literatürde birçok meyve hasadında karşımıza çıkan[4,5,6] RGB-D 
kamera sistemi kullanılacaktır. Mobil platformun önündeki ve arkasındaki engellerin tespiti için 4 
adet ultrasonik sensör kullanılacaktır. Bunun dışında mobil platformun istenen konuma doğru 
yönelimle gidebilmesi için MPU6050 ivme ve gyro sensör kartı kullanılacaktır. Motor sürücülerin 
kontrolü için 3D yazılarda sıklıkla kullanılan Ramps V1.4 kontrol kartı kullanılacaktır. 

4.3.3.  Enerji Beslemesi 

Robot kolun ihtiyacı olan akım değeri 12V/0.3A olarak paylaşılmıştır. Jetson nano kartının ihtiyacı 
olan enerji beslemesi 5V/4A’dır.  Arduino mega ve motor sürücülerin ihtiyacı olan enerji miktarı 
5V/2A olarak hesaplanmıştır.  Robotun tüm enerjisini karşılamak için 12V 7Ah kuru akünün yeterli 
olacağı hesaplanmıştır. Burada bazı parçaların ihtiyacı olan voltaj değeri, DC-DC voltaj regülatörü 
ile sağlanacaktır. Sisteme daha sonradan uygun bir güneş paneli sistemi kurularak enerjisinin 
tamamını veya bir kısmını karşılaması sağlanacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda kamkat meyvesi üzerine yapılmış bir otonom robotik 
sistem bulunamamıştır. Narenciye grubunda bulunan portakal, limon gibi meyvelerin toplanması 
üzerine otonom robotlar yapılmış ancak başarımlarının gerçek sahada meyvelerin üzerinin 
yapraklarla örtülmesi, meyvelerin dalların arkasına gizlenmesi, robot kolun tutucu kısmının meyveyi 
yeterince kavrayamaması gibi problemlerden dolayı uygulanabilirlik açısından geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmiştir. Bu çalışmalarda birçoğunda renk tabanlı klasik görüntü 
işleme algoritmaları kullanılmıştır. Derin öğrenme algoritmaları kullanılan çalışmalar ise sadece 
nesne tespiti aşamasında kalmış devamında otonom bir sistemde entegre edilmemiştir. Bazı gelişmiş 
mekanik donanımlara sahip tarım hasat robotlarının ise saha başarımlarının oldukça düşük olduğu 
henüz ticari bir ürün olarak sahada başarım gösteremedikleri rapor edilmiştir. [4,5,6]Bu kapsamda 
bizim projemiz yapılan diğer çalışmalardaki sorunları çözmek adına derin öğrenme ile özel eğitim 
yaptırdığımız bir modeli baz alarak devamında kullanılan görüntü işleme yöntemleri ve yaprakları 
elimine etmesi ayrıca robot kol için en iyi tutma noktasını belirleme yöntemimizle diğer 
çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu kapsamda ayrıca robot kolumuzun tutma ucu tasarımı diğer 
çalışmalardan farklı olarak ortasında vakum sitemi bulunan ve çevresinde tutma uçları bulunan bir 
sistemden oluşmaktadır. Bu sayede meyvelerin toplanması aşamasında da başarımı artıracak bir 
toplama tarzı olarak meyveye belirlenen noktadan vakum ile yapışma daha sonra belirli bir miktarda 
kendine doğru çekme ve sonrasında tutucu uçların kapanarak meyveyi kıvırarak koparması 
üzerinedir. Bu sistemle meyve diğer meyveler ve yapraklar arasından önce çekilerek onlardan 
kurtarılacak daha sonra koparılacaktır. Böylece diğer çalışmalarda belirtilen test ortamlarında 
yüksek başarımlı çalışmaların saha ortamında başarısız olmasının da önüne geçilerek birçok 
çalışmaya referans olacağı düşünülmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Türkiye, dünya toplam narenciye üretiminin %2,75'ine denk düşen narenciye yetiştiriciliği ve birçok 
meyve ve sebze çeşidinin üretimi ile ilgili potansiyeli artan, çok uygun iklimsel ve ekolojik 
koşullardan yararlanmaktadır. Türkiye narenciye üretiminin %84,2'si Akdeniz İhracatçı 
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Birlikleri'nin de bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Diğer taraftan ana üretim 
merkezleri, limon üretiminin %81'inin, greyfurt üretiminin %95,6'sının, portakal üretiminin 
%53'ünün, mandalina üretiminin %72,2'sinin gerçekleştiği Çukurova'da, Mersin, Adana ve Hatay 
bölgelerinde yer almaktadır. Bu nedenle de Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli bir 
yere sahip olması, daha verimli ve daha seri üretim gerektirmektedir. 

Kamkat meyvesinin C vitamini açısından portakal ve limon gibi diğer naranciye türlerinden daha 
zengin içeriğe sahip olması meyveye olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Ülkemizde öncelikle 
Antalya bölgesinde yetiştirilen Kamkat meyvesi, Hatay bölgesinde kamkat meyvesi yetiştirilme 
imkânları düşünüldüğünde, ürünün ihraç ürünü haline dönüşmesiyle ülkemiz ve bölgemiz 
ekonomisine yapacağı katkı artacaktır. 

Bu kapsamda projenin gerçekleştirilmesi ile kamkat meyvesinin otonom hasadını sağlayacak bir 
prototip robot ortaya çıkarılacaktır. Bu prototip bir sonraki aşamada kamkat meyvesi yetiştirilen 
tarlalarda üretim ve otonom hasat için ön çalışma oluşturacaktır. Prototip aşamasında yapılmış diğer 
çalışmaların saha uygulamasına dönüştürülürken yaşadığı tespit edilen sorunlar bu aşamada elimine 
edileceği için ticari ürün olarak uygulanabilirliğinin oldukça yüksek olacağı düşünülmektedir. Diğer 
bir taraftan gerekli geliştirmeler ile diğer meyve veya sebze grupları için de gerçekleştirilebilir bir 
proje ortaya çıkarılmış olacaktır. 

Uygulama aşamasında oluşabilecek riskler olarak sistemin çalışması için gerekli olan enerji 
ihtiyacının ne kadarının güneş enerjisi ile karşılanabileceği ve sistemin bakım gereklilikleri olarak 
görülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tasarımı planlanan projemizin modülleri: Uygulama Ortamı, Kontrolcü & Sensör, Tahrik 
Elemanları, Mekanik Sistem,  Güç Elektroniği olarak belirlenmiştir. Uygulama Ortamı, veri toplama 
ve uygulama ortamı için kamkat ağaçlarından oluşuyor. Kontrolcü & Sensör modülü, sistemin 
sürücü kartları ve kontrol sistemlerinden oluşan kısımdır. Tahrik Elemanları modülü, Motor 
sistemlerinden oluşan kısımdır. Mekanik Sistem modülü, sistemin hareketi için gerekli mekanik 
akşamlardan oluşan kısımdır. Güç Elektroniği modülü, sistemin çalışması için gerekli enerjiyi 
sağlayan kısımdır.  

Proje için oluşturulan modüllerin detaylı olarak aşağıdaki tabloda gerekçeleriyle birlikte 
belirtilmiştir. 

Tablo 1. Proje için oluşturulan sistemin malzeme listesi 

Kategori Ürün Adet Toplam 

Fiyat(₺) 
Gerekçesi 

Uygulama 
Ortamı  Kamkat Ağacı 10 800 

Geliştirilen robotun hasat 
uygulaması, görüntü işleme için 
gerçek zamanlı görüntülerin 
alınması ve işlenmesi için 
gereklidir. 

Kontrolcü & 
Sensör 

Nvidia Jetson Nano 
Geliştirme Kiti 1 1350 Görüntü işleme ve derin 

öğrenme yazılımlarının robot 
üzerinde çalıştırılması için 



12 

 

gereklidir. 

Arduino Mega 2560 R3 
Orjinal 1 380 Robot kolun donanım kontrolü 

için gereklidir. 

TürkRobokit Robot Kartı 1 250 
Mobil platformun kontrolü için 
gereklidir. (içerisinde dc motor 
sürücü ve arduino nano 
mevcuttur) 

Step motor sürücü 
tb6560 6 330 Step motorların kontrolü ve 

sürülmesi için gereklidir. 

Intel Realsense D435 
Derinlik Kamerası 1 2500 Meyvelerin tespiti ve derinlik 

hesaplaması için gereklidir. 

MPU6050 İvme ve Gyro 
Sensör Kartı 2 24 Mobil platformun düzgün 

hareket etmesi için gereklidir. 

HC-SR04 Ultrasonik 
Sensor  4 36 

Robotun etraftaki nesnelere olan 
uzaklığının kontrol edilmesi için 
gerekli 

Ramps v1.4 Kontrol 
Kartı 1 50 

Motor sürücülerin üzerine 
oturtulabildiği Arduino meganın 
direk üzerine oturabilen bir 
kontrol kartıdır. Yer tasarrufu ve 
kontrol için gereklidir. 

Tahrik 
Elemanları 

12 V - 76 rpm Enkoderli 
DC Motor 2 750 

Mobil Platformun hareketi için 
gereklidir. Enkoder ile alınan 
mesafe hesaplanacaktır. Arka iki 
tekere bağlanacaktır. 

12V - 60 rpm DC Motor  2 270 Mobil platformun ön iki tekerine 
bağlanacaktır. 

Stepper Motor 
SM42HT47-1684 1,8º 
step, 1,6 A, 3600 g·cm 

1 250 Robot kol ekseni için gereklidir. 

Stepper Motor 
SM35HT36-1004A, 1,8º 
step, 1A, 1400g·cm 

1 200 Robot kol ekseni için gereklidir. 

Servo Motor 180derece 
55G TORK=13KG/CM 1 50 Robot kol tutucu kısmı için 

gereklidir. 

Nema 17 Step Motor 
17HS19-1684S-PG5 ( 
step 0,35º , 2Nm, 1,68A) 

1 200 Robot kol ekseni için gereklidir. 

Nema 23, 112mm, 
Ø8mm flat shaft 
SM57HT112-3004A, 

2 800 Robot kol ekseni için gereklidir. 



13 

 

step 1,8º, 3A,28Kg·cm 

Stepper Motor nema 17 
SM42HT33-1334, 1,8º 
step, 1,33A, 2200 g·cm 

1 270 Robot kol ekseni için gereklidir. 

Mekanik 

Sistem 

125x58mm Arazi 
Tekerleği 4 240 

Robotumuzun arazide rahatça 
hareket edebilmesi için 
gereklidir. 

Şase 1 200 
Tekerler, robot kol vb. tüm 
kompenentleri üzerinde 
taşıyacaktır. Alüminyumdan 
yapılacaktır. 

Motor Tutucular 4 70 Motorların şaseye bağlanması 
için gereklidir. 

Pet-g 1.75mm filament 
1kg 3 900 

Robot kol parçaları ve bizim 
çizeceğimiz 3d çizimleri 
çıkarmak için gereklidir. 

608 Zz Demir Kapaklı 
Rulman Karbon 8 x 22 x 
7 mm 

10 290 Robot kol mekaniği için 
gereklidir. 

Rulman 625ZZ 5mm x 
16mm x 5mm 8 30 Robot kol mekaniği için 

gereklidir. 

Kasnak T5, Delik 8mm, 
14 diş, 17mm genişlik 1 30 Robot kol mekaniği için 

gereklidir. 

Insert Somun M4 3 20 Robot kol birleştirmeleri için 
gereklidir. 

Insert Somun M3 20 60 Robot kol birleştirmeleri için 
gereklidir. 

Rulman 624ZZ 4mm x 
13mm x 5mm 9 50 Robot kol mekaniği için 

gereklidir. 

Rulman 623ZZ 3mm x 
10mm x 4mm 3 20 Robot kol mekaniği için 

gereklidir. 

Ek kompenentler   1 80 
Plastik kelepçe, iletim kabloları, 
silikon vb. kullanılacak ek 
parçalar gereklidir. 

Güç 
Elektroniği 

Güneş Paneli 1 200 
Güneş enerjisini elektrik 
enerjisine çevirerek robotun 
ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak 
için gereklidir. 

12V-7Ah Akü 1 100 Güneş enerjisini depolamak için 
gereklidir. 
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Şarj Kontrolcüsü 1 100 
Güneş paneli ile akü arasında 
sarj kontrolünü sağlamak için 
gereklidir. 

Kablo + Sigorta 1 50 
Güneş paneli ile akü arasındaki 
kablolar ve enerji açıp kapama 
kontrolü için gereklidir. 

Toplam Fiyat     10950TL(KDV Dahil) 

 

 

Tablo 2. İş-Zaman Planı 

Ay Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Gerekli Malzemelerin 
Araştırılması ve Tedarik 
Edilmesi 

      

Nesne Tespit Algoritmasının 
Yazılması       

Robotun Plastik Parçalarının 
3D Yazıcı ile Basılması       

Mekanik ve Elektronik 
Parçaların Birleştirilmesi       

Robot Kolun ve Mobil 
Platformun Yazılımlarının 
Gerçekleştirilmesi 

      

Fonksiyonel Testlerinin 
Yapılması       

Gerçek Sahada Hasat 
Testlerinin Yapılması        

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesini özellikle narenciye meyveleri yetiştiriciliği yapan çiftçiler 
oluşturmaktadır. Burada özellikle toplama mevsiminde yaşanan işçi bulma problemi yapılacak robot 
sistemi ile otonom hasat yapılarak en aza indirilecektir. Ayrıca toplama esnasında oluşabilecek insan 
hataları da minimize edilmiş olacak ve çalışma süreleri açısından da insanların iş gücüne göre daha 
verimli olacaktır. Bu çalışmanın basit geliştirmeler ile birçok meyve sebze türünün toplanmasını 
sağlayabilecek olması da tarım sektöründe yer alan tüm çiftçilere hitap etmesini sağlayacaktır. Saha 
uygulamasının tam olarak hayata geçirilmesi ile işçi gücü eksikliğinden dolayı boş kalan birçok 
tarım arazisi aktif hale gelebilecektir. 
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9. Riskler 

Tablo 3. Riskler ve B Planları 

Risk No Riskler B Planı 

1 Korona virüsünden salgını dolayısı ile takımın 
bir araya gelememesi  

İnternet üzerinden görüşmeler yapılması 

2 Pandemi nedeni ile saha testlerinin gerçek bir 
tarlada yapılamaması ve verilerin 
toplanamaması 

Seradan alınan kamkat ağaçları üzerinde evde 
verilerin toplanması ve testler yapılması 

3 Derin öğrenme işlemleri için yeterli GPU 
desteği olan bilgisayarlara sahip olunmaması 

Google Colobratory servisi üzerinden GPU desteği 
alınarak işlemlerin yapılması 

4 Bazı ürünlerin fiyatının döviz kurundan fazla 
etkilenmesi 

Muadil yerli parçaların tercih edilmesi 

 

Tablo 4. Risk Tablosu 

Risk No 
Olasılık Etki Risk Sonucu(1-9) 

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

1 x    x  3 

2  x   x  4 

3 x   x   2 

4  x    x 5 
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Ekler 

Robot kol modeli ve 3 boyutlu  yazıcıdan alınan örnek parçalar aşağıda gösterilmiştir.  
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