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1. Proje Özeti 

Günümüzde toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan yöntemlerde büyük 
değişiklikler yaşanmaktadır. Nitekim gelişen teknoloji ve artan toplum gereksinimleri üretim 
yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu sebeple toplumun temel ihtiyacı olan 
tarımsal faaliyetler için yeni yöntemler geliştirilmesi adına teknolojik gelişmelerden 
faydalanmak gerekmektedir. 

 ÇEMENZAR Otonom Ziraat Robotu insanların takip etmekte yeterli olmadığı sıkı 
takip ve erken müdahale gerektiren hassas işlemleri yapabilmesi amaç edinilerek tasarlanmış 
olup yine bu amaç üzerinde geliştirilmektedir. Geliştirilmeye başlandığı tarihten günümüze 
kadar önemli yol kat eden robotumuz giderek sorunlarına çözüm olmaya artarak devam 
etmektedir. 
 Robotumuzun temel aldığı sorun bitkiler gelişme sürecinde iken üzerinde bulunan 
konaklılar(bakteri, mantar ve zararlılar) başlangıç anında tespit edilemeyince bulunduğu bitki 
ve etrafındaki diğer bitkiler üzerinde yayılma göstermektedirler. Bu yayılma esnasında 
konaklılar üzerinde bulundukları bitkilere zarar vermeye başlamaktadırlar. Robotumuz tarla 
üzerinde otonom devriyesini attığı esnada gördüğü konaklı canlıyı sınıflandırarak tespit 
edebilecektir. Ardından müdahale ederek daha başlangıç esnasında durdurmayı 
hedeflemektedir.  
 Yapılan bu işlem sayesinde bitkinin büyümesi sağlıklı şekilde devam edebilecektir. 
Ayrıca olgunlaşma tespiti yapabilecek ÇEMENZAR üreticiyi bilgilendirilerek ürünlerinin 
durumu hakkında mesafe söz konusu olmaksızın takip kolaylığı sağlayabilecektir. Şekil 1.1’de 
robotun izometrik görünümü incelemeye sunulmuştur. Ayrıca EK-1 içerisinde bulunan  Şekil 
1.2 ve Şekil 1.3’te robotun mekanik tasarımı ve detaylardan bazıları görülmektedir. 
 

 
Şekil 1.1: ÇEMENZAR’ın izometrik görünümü 



2. Problem/Sorun 
 

Ülkemiz, gerek kendi ihtiyaçları için gerekse de ihracat faaliyetleri için yoğun tarımsal 
üretim gerçekleştirmektedir. Ancak bu üretim faaliyetlerini gerçekleştiren üreticilerimiz bazı 
sorunlarla da mücadele etmektedirler. Bu sorunların başında yetiştirilen ürünler yeteri kadar 
takip edilemediği için oluşan zayiatlardır. Örneğin Şekil 2.1’de görüldüğü gibi marul bitkisinde 
marul mildiyösü adı verilen hastalık zamanında müdahale edilmediği takdirde hızlıca yayılarak 
büyük çapta zararlara sebebiyet verebilmektedir [1]. 

Bunun yanı sıra zararlılar olarak adlandırılan bitkileri kendilerine konak edinen bazı 
böcek türleri de uygun zamanda mücadele edilmesi gereken bir problemdir. Aksi takdirde 
ürünlere büyük zarar verebilmektedirler. 

Yukarıda belirtilen sorunlar çeşitli yöntemler ile giderilebilmektedir. Ancak bu 
müdahalenin zamanlaması bu konu için çok kritiktir. Örneğin Şekil 2.2’da görüldüğü gibi marul 
bitkisinde marul yaprak biti zararlısı henüz başlangıç aşamasında iken kimyasal mücadele 
edilmediği takdirde yoğunlaşan kolonileri ile bitkiyi fiziksel olarak yıpratmakta ve tüketilemez 
hale getirmektedir [2]. Burada soruna yöneltilen çözüm ancak erken süreçte müdahale ile etkili 
olmaktadır. Üretici eğer başlangıç safhasında danaburnu, kırmızı örümcek, yaprak bitleri vb. 
zararlıları tespit edemezse müdahale zinciri kırılarak büyük çapta sıkıntılar meydana 
gelebilmektedir.  

 Bu zararın ekonomik boyutu zaman zaman artarak milyonlarca lira değerindeki 
ürünlerin kaybıyla sonuçlanabilmektedir. Bu zararın sebepleri aşamalı olarak engellenirse 
maddi açıdan gerek ülkemize gerekse de üreticilerimize büyük katkı sağlanabilecektir. 

 ÇEMENZAR’ın prototipi Latince adı “Lactuca sativa” olan kıvırcık salata ve marul 
“Compositae” familyasına dâhil senelik kültür sebzesi ile çalışma yürütecektir. Buna ek olarak 
ilerleyen geliştirme sürecinde farklı tarımsal ürünlere de çözüm üretebilmesi beklenmektedir. 

 

 
3. Çözüm 

 
ÇEMENZAR, belirtilen sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla özgün bir çalışma yolu 

izleyecektir ve otonom devriye robotu şeklinde çalışacaktır. İstenilen çalışma ürünü 
belirlenerek o ürüne ait kontrol edilmesi gereken parametreleri içeren bir yapay zekaya sahip 
olacaktır. Örneğin marul bitkisi için sistemi kurgulamak gerekirse özellikle marul uzmanı olan 
bir robotumuz sahaya gönderilecektir. Gönderilen robotumuz devreye alma sürecinin ardından 
çalışmasına başlayabilecektir. Şekil 3.2’de sistem bağlantı ve haberleşme diyagramı 
görülmektedir. 

Şekil 2.1: 
Marul 

mildiyösünün 
bitkiye zararı

Şekil 2.2: 
Marul yaprak 
bitinin bitkiye 

zararı



Çalışmasının ilk  adımı tarladaki tüm karıkları (sıralı ekilmiş bitki topluluğu) başından 
sonuna takip ederek otonom şekilde taramaktır. Tarama işlemi, robotun ileri yönde fiziksel 
hareketi esnasında kamerasından aldığı görüntü verilerini yapay zeka aracılığıyla eğitilmiş bir 
model içerisinde kontrol ederek sorunların tespitinde kullanılmaktadır.   

Çalışmasının ikinci ve en önemli adımı tespit edilen sorunu sınıflandırarak uygun 
şekilde müdahale etmektir. Müdahale işlemi, sorunun tespit edilmesinin ardından 
başlamaktadır. İşlem kapsamında robotun bünyesinde bulundurduğu farklı sorunlara müdahale 
edebilmeyi sağlayan çeşitli kimyasallardan uygun olanı seçip bitkiyi ilaçlama 
gerçekleştirilmektedir. Şekil 3.1’de sistem çalışma diyagramı görülmektedir. 

 
Şekil 3.1: Sistem çalışma diyagramı 

 

 
Şekil 3.2: Kurulu sistem bağlantı ve haberleşme diyagramı 

 
4. Yöntem 

 
ÇEMENZAR, branşlaşmış yöntemlerinden bahsedildiği takdirde alt başlık olarak 

aşağıdaki 2 grupta incelenebilecektir: 
 
4.1 Yazılım Sistemi   
 
Robotun algoritmalarının oluşturulabilmesi için öncelikle işlem kabiliyetleri 

listelenmiştir. Oluşturulan algoritmalardan yararlanılarak çeşitli işlem kabiliyetine sahip 
yazılımlar geliştirilmiştir.  



 Robotun temel faaliyetlerinden olan bitki tarama ve hastalık tespit işlemleri için 
öncelikle uğraşılan konu ile ilgili bazı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim toplanacak veri 
setini, oluşturulan derin öğrenme modelinde eğiterek kullanışlı bir kontrol mekanizması elde 
edilebilmektedir.  

Eğitim mekanizması için transfer öğrenmesi metodu tercih edilmektedir. Transfer 
öğrenmesi metodu, sadece oluşturduğumuz modelle yetinmeyerek daha önce eğitilmiş bir 
modeli de kullanarak daha yüksek doğruluk payında sonuçlar elde edilebilmesini sağlamaktadır 
[3]. Şekil 4.1.1’de transfer öğrenmesi metodunun diğer metotlardan farklı olarak kullandığı 
yöntem görülebilmektedir. Bu sebeple sağladığı avantaj göz önünde bulundurularak transfer 
öğrenmesi metodu tercih edilmektedir.  
  

 
Şekil 4.1.1: Transfer öğrenmesi ile tradisyonel öğrenmenin karşılaştırılması 

 
 Transfer öğrenmesi metodu daha detaylı şekilde ele alınırsa öğrenme gerçekleştirilirken 
DensNet201 modelindeki mevcut katmanlar dondurulmaktadır, yani bu katmanlardaki 
ağırlıkların değişmemesi gerekmektedir.  Eğitim sürecinde yeni eklenen katmanlar ile ilişkili 
rastgele ağırlıklar değiştirilmektedir. Bu işleme ince ayar (fine-tuning) denilmektedir. Şekil 
4.1.2’de metotta yapılan ince ayar (fine-tuning) görülmektedir. 
 

 
Şekil 4.1.2: Transfer öğrenmesinde fine tuning kullanımı 

 
EK-1’de belirtilen Şekil 4.1.3’te conv1 katmanında her bir fotoğrafın arka planda nasıl 

filtrelendiği ve özelliklerini nasıl öğrendiği görülmektedir. Sistemimize ait veriler eğitim, 
validasyon ve test verileri şeklinde kategorize edilmiştir. Şekil 4.1.4’te validasyon verisi için 
confusion matrisi incelemeye sunulmuştur.  
 



 
Şekil 4.1.4: Confusion matrisi 

Şekil 4.1.5’te rastgele sisteme sunulmuş bir tarama verisinin tespitine yönelik sonuç 
görülmektedir. 

 
Şekil 4.1.5: Yazılıma ait sonuç çıktısı 

Test verisi kullanılarak yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar Şekil 4.1.6’da 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 4.1.6: Test verisi çıkışının değerlendirmesi 

Eğitim sırasında hem eğitim verisi hem de validasyon verisi için hesaplanan hata ve 
doğruluk oranları grafik üzerinde Şekil 4.1.7’de incelemeye sunulmuştur. 
 

 
Şekil 4.1.7: Validasyon doğruluk ve hata oranları 

 
 
 



 4.2 Elektronik Sistemi 
 
 Takımımız ÇEMENZAR’ın elektronik ve aviyonik sistemleri için üretebileceğimiz tüm 
devreleri bünyesinde tasarlamaktadır. Bu sayede edinilen bilgi birikimi kullanılarak ileride 
ticarileşme aşamasında yerli ve milli olma yolunda önemli noktaya ulaşılabilecektir. 
 Elektronik tasarımlarımıza ait görseller EK-1 bölümünde Şekil 4.2.1, Şekil 4.2.2, Şekil 
4.2.3 ve Şekil 4.2.4’te incelenebilmektedir. Sistemde mikro denetleyici kartlar arasında 𝐼 𝐶 
protokolü ile haberleşme sağlanacaktır. Devre DC kaynak ile besleneceği için sistemlere 
çalışma gerilimlerine göre enerji sağlayabilmek için DC Buck devresi kullanılacaktır. Montaj 
kısmında karşılaşılabilecek sorunların tespiti için şematik bağlantılar oluşturulmuştur. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

ÇEMENZAR, ürünlerin bulunduğu tarla, sera vb. ortamda sık sık devriye faaliyetleri 
yürütebileceği için ürünlerin durumunu anlık takip ederek takip sonucunda tespit ettiği 
sorunlara da anında müdahale edilebilecektir. 

Üretici bulunduğu konumdan robotun kullanıcı ara yüzüne erişim sağlayarak mevcut 
durum hakkında sorgulama yapabilecektir. Bu sayede robotun iletişim aralığı oldukça geniş 
alanda faaliyet gösterebilecektir. 
 Robotumuz içinde barındırdığı UV LED lambalar ile bitkiyi aydınlattığında, UV ışından 
çıkan yüksek enerjili fotonlar bitki üzerindeki bazı zararlı mantar ve bakteri kolonilerinin 
karakteristik bir ışıma yapmasına neden olmaktadır. Bu sayede bitki üzerinde bulunan 
bakteriyel ve fungal zararlıların farklı dalga boylarında yaptıkları ışıma görüntü işleme 
teknikleri ile tespit edilebilecek ardından müdahale gerçekleştirilebilecektir. 

Elekrospinning yöntemi, müdahale programı kapsamında uzmanlar tarafından 
onaylanmış uygun ilacı seçerek bitki üzerine yüksek hızda 1,5𝜇𝑚 aralığındaki por çapında 
püskürtülmesini sağlayacaktır. 

Robotumuz sıradan yöntemlerden farklı olarak nokta atışı müdahale 
gerçekleştirebileceği için mevcut durumda ilaçlama faaliyetleri yürüten iş gücünü ortadan 
kaldırabilecektir. Ayrıca daha az kimyasal solüsyon kullandığı için ilaçlama maliyetlerinin 
azalmasına da katkı sağlaması beklenmektedir. Robotun kullandığı ilacı hastalığa veya 
zararlıya uygun seçebilmesi mücadelenin etkinliği açısından büyük avantaj sağlayacaktır. 
Bunlara ek olarak az kimyasal solüsyon kullanımı doğrudan insan sağlığına verilen zararı 
azaltabilecektir.  

 
6. Uygulanabilirlik 

 
ÇEMENZAR, bütün sistemlerin tasarım süreci tamamlandığı için donanım sistemleri 

ve yazılım sisteminin entegrasyonu aşamasındadır. Bu aşamadan itibaren elektronik sistemleri, 
mekanik montajı tamamlandıktan sonra, entegre edilerek yazılım sisteminin eklenebilmesine 
zemin hazırlanacaktır. Sistemi bu şekilde devreye alırken bazı sorunlarla karşılaşılması 
tahminler doğrultusunda kuvvetle muhtemeldir. Bu sorunların gerek sorun yaşanılan konu 
hakkında iyileştirmeler ile gerekse de o konuda değişiklik yapılarak çözülmesi beklenmektedir. 



Tasarım, üreticiler de dahil olmak üzere alanında uzman kişilerin incelemesine 
sunulmuştur. Nitekim nihai üründe kullanıcıların oluşturdukları geri bildirimler çok önem arz 
etmektedirler. Takımımız henüz geliştirme aşamasında iken potansiyel kullanıcılar ile fikir 
alışverişinde bulunmak amacıyla gerekli toplantıları gerçekleştirmektedir. Bu toplantılardan 
elde edilen bilgiler ışığında ürünün mevcut kabiliyetlerinin hayata geçirildikten sonra üreticiye 
önemli katkı sağlayabileceği bilgi edinilmiştir.  

 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ÇEMENZAR’ın tahmini maliyeti EK-1’deki Tablo 7.1 de belirtilmektedir. Tabloda 
belirtilen malzemelerin fiyatları kurların güncellenmesi ile değişiklik gösterebilmektedir. Şekil 
7.1’de ÇEMENZAR’ın hayata geçirilmesi için yapılmış olan planlama belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 7.1: Proje zaman çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

ÇEMENZAR otonom tarım robotu, barındırdığı sistemleri ve kabiliyetleri ile 
bulunduğumuz bölgedeki sebze üreticilerinin sorunları tespit edilerek bu sorunlara çözüm 
üretebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Manisa ili Turgutlu ilçesindeki yüksek üretim yapan 
üreticimizin yaşadığı zorluklar göz önüne alınmıştır. Ayrıca projemiz Manisa Tarım İl 
Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak tasarlanmıştır. Üretim ve test süreçlerinin takibi de bu 
kurum tarafından desteklenmektedir.  

 
9. Riskler 

 Bakterilerin UV ışık altında yaptıkları ışımalar görüntü işleme algoritmalarında 
tespit edilemeyebilir. 

 Elektrospinning yöntemi için gerekli proses oluşturulurken yaşanabilecek teknik 
sıkıntılar; örneğin elektrik alan içerisinde ilaç solüsyonu hareketinin olmaması veya 
kısa mesafede etkili olması problem oluşturabilir. 

 Mekanik üretim gerçekleştireceğimiz bazı parçalar ve uzuvlarda sorun oluşabilir. 
Örneğin üreteceğimiz palet sisteminin üretiminde sıkıntı yaşanabilir. 



 Cihazın enerji kaynakları (DC güç kaynakları) robot üzerine yerleştirilince artan 
ağırlığın harekete etkisi sorun oluşturabilir. 

 Üreticiyi bilgilendirme aşamasında kullanacağımız IoT sistem içerisinde sıkıntılar 
oluşması mümkündür.  

 Projemizin maddi yetersizlik yaşama ihtimali de bulunmaktadır. Nitekim güncel 
döviz kurları yurtdışı bağlantılı ürünlerimizin fiyatlarını arttırmaktadır. 
 
9.1 Olası Risklere Karşı Oluşturulan Yol Haritası 

 UV ışık ile yaşanabilecek sorun uygun beyaz ışık altında görüntü işleme yaparak 
çözülebilecektir. 

 Elektrospinning yönteminin yerine sisleme ile ilaçlama tekniği kullanılabilecektir. 
 Mekanik tasarımlar güncelleştirilerek sorun çözümlenebilecektir. 
 Robotun planlanan hareket motorları yapılan hesaplamadaki güç değerinin yaklaşık 

iki katı olarak sisteme eklenecektir. 
 IoT sistem devreye alınamazsa GPS ve GPRS modülü ile üretici bilgilendirilecektir. 
 Ürünlere olan bağlılığımızı değerlendirerek yeni sponsor bulunması ile 

çözülebilecektir. 

 
Şekil 9.1: ÇEMENZAR olasılık ve etki matrisi 

10. Proje Ekibi 
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Şekil 4.1.3: Convolotion (kıvrım) katmanlarının görünümü 

 

 



 

 

Tablo 7.1: ÇEMENZAR’ın tahmini maliyeti 

 

 

Şekil 1.2: ÇEMENZAR’ın farklı bir açıdan görünümü  

 

 

Şekil 1.3: Paletin render (işleme) görünümü 


