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1.  Proje Özeti / Proje Tanımı 

  Sıcaklığın gün içinde düşüşü genellikle öğleden sonra başlayıp, gece yarısından itibaren 

kritik seviyenin altına düşer. Düşüş gün doğumuna kadar sürer. Bu düşüş, gökyüzünün açık 

ya da kapalı olmasına, rüzgâr şiddetine, havadaki nispi nem oranına, yağışa, topografyanın 

güneşe karşı konumuna göre hızlı ya da yavaş olabilmektedir. Sıcaklığın en düşük olduğu 

saatler sabaha yakın saatler olup genellikle gün doğumundan hemen önce tavan değere 

ulaşmaktadır. İşte bu olaya zirai don olayı denir. Zirai don olayında kışın gün içinde havanın 

ısısı azalır gece boyunca düşüşe geçer ve don olayı başlar. Genellikle don olayı gece saat 

01.00 civarı ve 03.00-04.00 civarı olur. Fakat göz ardı edilen etkili don sabah gün doğumuyla 

birlikte etkili olan kısa süreli dondur (1). Zirai don olayı sıcaklığa göre üç şekilde 

sınıflandırılır. Bunlar; hafif don 0°C ile -2,2°C arası, orta kuvvetli don -2,2°C ile -4,4°C arası, 

kuvvetli don -4,4°C ve daha düşük sıcaklıklar olarak sınıflandırılır. Zirai don olayı, ani oluşu 

sebebiyle bitkideki çiçek veya meyvenin 0°C’ nin altına düşen havanın etkisi ile zarar 

görmesine sebep olur (Şekil - 1). Don zararı çiçek ve meyvede olduğu gibi genç sürgünlerde 

de görülmektedir (2).  

 

  Sonuç olarak bu durum üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesi demektir. Tarım 

ürünlerini don olayından korumak için çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan biri 

aktif koruma metotlarından olan sisleme makineleridir. Isı yalıtım yönteminde ürünleri 

dumanla kaplamak için toksik olmayan bitki antrifrizi kullanılır. Bu yöntemle doğal sis 

donmaya karşı koruma sağlamaktadır. Bu yüzden suni sisler don hasarına karşı muhtemel 

metotlar olarak çalıştırılmıştır. Yüksek basınç çizgilerini kullanan sis çizgilerini kullanmak, 

sakin rüzgâr şartları altında iyi bir koruma sağlamaktadır. Biz de Teknolojik Don Kontrolü 

projesi kapsamında bu yöntem çalışmasını sıcaklığın belirli seviyeye düşmesiyle otomatik 

olarak çalışan İHA desteğiyle kolaylaştırarak zirai don olayı gerçekleşmeden önlemeyi 

hedeflemekteyiz. Ardupilot Pixhawk uçuş kontrol kart kullanılarak arazi yapısına göre İHA’ 

mızın uçacağı yükseklik ve rotası harita üzerinde istasyon olarak belirlenir.  

 

  Zirai don olayının 0°C’ ye yakın sıcaklıklarda başlamasından dolayı İHA’ mızda sıcaklık 

sensörü kullanılarak bitkinin don hassasiyet sıcaklığına yaklaştığı anda harekete başlamasını 

sağlarız. Böylece havanın sıcaklığı 0°C’ ye yakın sıcaklıklara gelmeden zirai don gece- 

gündüz önlenir ve çiftçiye sisleme bilgisinin sinyali cep telefonuna gönderilir. Bütün zirai don 

kontrolünü çiftçiden almış oluruz ki bu da çiftçinin üstündeki yükü azaltmış olur ve çiftçi 

tarafından oluşan dikkatsizliklere karşın don olayını engelleriz. Harekete başlayan İHA’ nın 

altındaki sisleme mekanizmasıyla bitki antifrizi kullanılarak bitkiler dumanla kaplanır ve 

böylelikle ısı yalıtımı sağlanmış olur. 
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Şekil- 1 

 

2.  Problem / Sorun 

  Projemizi gerekli kılan temel sorun; tarımsal üretimde meydana gelen zararlar genellikle 

zirai don olayında meydana gelmektedir. Tarımı etkileyen zirai don olayının zararının başlıca 

nedenleri bu olayın aniden oluşması ve çiftçilerimizin alınan tedbirlerde yanlış planlama 

yapması veya aksaklıkların yaşanmasıdır. Bu olayların görülmesi sebebiyle kültür bitkilerinin 

gelişim evresini tamamlayamaması, meyve ağaçları, sebze bitkileri ve seralarda yetiştirilen 

süs bitkileri gibi birçok tarım ürününün zarar görmesi, çiçeklenme döneminde çiçeklerin 

kuruyup dökülmesi, kış aylarında yeşil aksamın kuruması ve ağaç gövdesinde çatlakların 

oluşması ülke ekonomisine ve tarım sektörüne ciddi boyutta zarar vermektedir (3). Zirai don 

olayı için birçok çözüm yapılmaya çalışılmıştır. Meyve bahçelerinde zirai dona karşı sayısız 

lastik yakılması don olayını engelleme çalışmalarıdır fakat oluşan duman hızlı bir şekilde 

yükseldiği için daha az fayda sağlar, yakılma sonucu oluşan dumanın içindeki zararlı 

bileşenler nedeniyle KOAH ve astım gibi sağlık sorunlarına yol açar ve çiftçinin kontrolünde 

gerçekleştiği için çiftçinin aksaklık yaşamasıyla büyük bir kayıp yaşanır (4).  

  Diğer çözümlerden biri de fıskiye ve termometre kullanılan sistem sayesinde meyve 

ağaçlarına su uygulaması yöntemiyle don olayı engellenmeye çalışılmıştır. Bu kurulan 

sistemde don olayını önlemede bir yöntem olan üstten sulama veya yağmurlama, geniş bir su 

kaynağı, uygun sulama ekipmanları ve iyi bir toprak drenajı ister ve bu yöntem sadece 

üzerindeki buz yükünü taşıyabilecek bitkilerde uygulanabilmesi sebebiyle kısıtlı bir 

yöntemdir (5). Yaşamımızın parçası olan tarım sektöründe zirai don olayını engellemek için 

çözümler bulunması gerekir. Zirai don olayının ani olarak gerçekleşmesi üretim ve verim 

kalitesinin düşmesine ve ekonominin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır, 

projemiz sayesinde sorunlara çözüm bulup bu oluşabilecek kötü sebepleri ortadan kaldırmayı 

hedefliyoruz. Aşağıda Elâzığ ilinde 14 Nisan 2022 tarihinde yaşanan don afeti sonucu oluşan 

verim kaybı ve gelir kaybı grafikleri verilmiştir (6): 
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Yukarıda belirtilmiş olan grafikte Elazığ ilinin birkaç ilçesinde don afeti öncesi ve 

sonrasındaki üretim miktarları gözükmektedir. Don afetinden sonra özellikle Baskil 

ilçesindeki verim kaybı dikkat çekmektedir. İl genelinde 14 Nisan 2022 tarihinde gece 04-06 

saatleri arasında -1,3º ile 5,5º arasında değişen sıcaklıkta don afeti meydana gelmiş ve bu 

oluşan eksi derecedeki don afeti sonucu kayısı ürününde hasar meydana gelmiştir. Elazığ ili 

genelinde kayısı ürününde % 65 civarında hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan bu don afet 

zararından sonra il genelinde normal şartlarda elde edilmesi öngörülen rekolte 76.090,98 ton 

olması gerekirken don afeti sonrası 26.631,84 ton rekolte tahmin edilmektedir (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik- 1 (Verim Kaybı Grafiği) 

Grafik- 2 (Gelir Kaybı Grafiği) 
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3.  Çözüm 

  Projemizin ülkemiz genelinde kötü etkisi olan zirai don olayını çözümlüyor olacağı birincil 

hedefimizdir. Dünyanın birçok bölgesinde don ve donma sıcaklıklarının ürünlere verdiği 

zararlar çiftçilerin çok ciddi kayıplar vermesine neden olmaktadır. Bu kayıpların büyük bir 

bölümü çeşitli yöntemlerle önlenebilir. Dondan koruma teknikleri genel olarak pasif ve aktif 

metotlar olarak ikiye ayrılır. Pasif metotlar, normal olarak uzun periyotlu zaman süresince ve 

don şartları meydana geldiğinde yapılan çalışmaların özellikle faydalı olduğu koruyucu 

metotlardır. Aktif metotlar geçicidir ve bunlar hem yoğun enerji hem de yoğun işgücü veya 

bunların her ikisini birden kullanır. Pasif metotlar potansiyel don zararını azaltmak için donlu 

gece öncesinde yapılan uygulamaları da kapsayan biyolojik ve ekolojik tekniklerle ilgilidir. 

Bu proje kapsamında aktif koruma metotları başlığı altında olan sisleme makinalarını 

kullanmaktayız. Doğal sisin donmaya karşı koruma sağladığını bilmekteyiz, bu yüzden suni 

sisler don hasarına karşı muhtemel metotlar olarak çalıştırılmıştır. Sisleme makinalarında suni 

sisler kullanılarak zirai dona karşı koruma sağlanabilir. Koruma esas olarak yüzeyden giden 

uzun dalga radyasyonunun su damlacıkları tarafından emilmesinden ve mevcut açık gökyüzü 

sıcaklığından önemli derecede yüksek olan su damlacığı sıcaklığında aşağı doğru uzun dalga 

radyasyonunu yeniden yaymasından sağlanmaktadır (7). Bu sürecin otomatik bir biçimde 

uygulanması tüm bitkilerin ve arazilerin genelinde uygulanması da mahsulün zirai dondan 

korunmasını sağlayacaktır. 

 

 

Şekil– 3 (Veri Akış Şeması) 
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3.1.   Zirai Don Olayına Hava Araçlı Önlem 

 

  Çiftçilerin yaşadığı en büyük problemlerden olan zirai don olayının ekine, çiftçilerin 

bütçelerine ve ülke ekonomisine verdiği zararlar teknoloji kullanılarak engellenmeye 

çalışılmıştır. 7 gün 24 saat hava sıcaklığını kontrol ederek don olayına karşı tam koruma 

sağlamaktadır. Bu sayede don başlamadan hızlı bir şekilde müdahale edebilmektedir. Zirai 

don olayının önlemi için kullanılan cihazların büyük, engebeli arazilerde yetersiz kalması, her 

zaman sisleme yapılamaması sebebi ile yetersiz kalmaktadır. Çiftçiyi ekonomik zarara 

uğratan zirai don olayının önemli ölçüde azaltılması için operatör kontrolüne gerek 

duymaksızın tam otomatik çalışan zirai donsavar hava aracı çalışması yapılması 

hedeflenmektedir. El cihazları ve tarım arazisine yerleştirilen cihazlar operatöre gerek 

duymaktadır. Manuel olarak yapılan zirai don sisleme çalışmalarında tarım arazisinin her 

yerine dumanın ulaşamaması maddi ve zaman kaybına neden olmaktadır. Zirai don 

olaylarının gecenin geç saatlerinde (01.00-03.00) başlamasından dolayı çiftçilerin müsaitlik 

durumu ve tarım arazisine ulaşabilme durumları oldukça önemlidir. Küçük bahçelerde 

çiftçiler kısa sürede tüm tarım arazisini sislemektedirler. Büyük tarım arazilerinde çiftçilerin 

tüm tarım arazisini sisleyebilmeleri için uzun bir mesai harcamaları gerekmektedir. Çiftçilerin 

tarım arazilerinde işçi çalıştırmaları gerekmektedir ve bu durum maliyet artışına sebebiyet 

verir. Sisleme özelliğine sahip İHA’ mız sayesinde büyük tarım arazilerini çok kısa bir 

zamanda ve yüksek verimlilikte sisleyebiliriz. Büyük ölçüde zaman tasarrufu ve maddi 

tasarruf sağlar. 

 

      3.2 İHA ile Zirai Don Olayının Kontrolü  

 

Zirai don engelleyici İHA, iki kısımdan oluşmaktadır: 

 

 

Döner Kanat İnsansız Hava Aracı:  

  İHA’ mız 6 kollu (heksakopter) tipinde, Pixhawk uçuş bilgisayarına sahiptir. Uçuş 

bilgisayarı sayesinde pilota ihtiyaç duymadan otomatik olarak iniş kalkış ve devriye 

yapabilmektedir. Sıcaklık, GPS, haberleşme modülü, konum ve jiroskop – ivme sensörü 
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bulunmaktadır ve bu sayede İHA’ nın durumu hakkında bilgi edinilebilir. İnsansız hava 

aracının faydalı yük ağırlık isteri 4-6 kg’dır. İhtiyaca yönelik (Havada kalış süresi, tarım 

arazisinin boyutuna göre sıvı likit ağırlığı vb.) İHA’ nın özellikleri değişebilmektedir. İHA’ 

nın iskelet parçaları karbon fiber malzemelerden oluşmaktadır. Bu sayede oldukça hafif, 

dayanıklı ve suya karşı dayanıklıdır.  

Ağırlık 9 Kg 

Boyut 1.5m x 1.5m x 0.5m 

Uçuş Süresi 25.3 dk 

İtki / Ağırlık (T/W) 3.2 

Yakıt Kapasitesi 3 Litre 

Etki Alanı  60.000 m2/saat 

 

Entegre Sis Makinesi: 

 Zirai don olayını engellemek için kullanılan sisleme makinasının bulunduğu kısımdır. El ile 

çalıştırılan sisleme makinası İHA’ ya bağlantı yapılabilmesi için tekrardan düzenlenmiş olup 

sistemin içerisine sıcaklık sensörü ve yakıtı basınçlandırabilmesi için kompresör motoru 

eklenmiştir. Servo motoru ile sisleme makinasının ateşlendirilmesi otomatik hale getirilmiştir. 

Sisleme makinası yakıt olarak propan gaz tüpü kullanmaktadır. Piyasada mevcut bulunan 

sisleme makinasının mekanizmasında birkaç düzenleme yapılarak kolay ve düşük maliyetli 

bir şekilde İHA yerleştirilebilmektedir. Entegre edilen sisleme makinesine Ardiuno devresi 

eklenmiştir. Bu devre sayesinde sisleme makinesinin sıcaklığı, nozzle sıcaklığı, likit seviyesi, 

çevre sıcaklığı, servo motor kontrolü ve yakıt basıncı için kompresör motorunun kontrolü 

yapılabilmektedir. 

 

4.  Yöntem 

4.1 İHA Tasarımı 

 

   Kullanıcının ihtiyacına göre sabit kanat insansız hava aracı tasarımı yapılır (Şekil-4). 

Piyasada satılan hazır İHA’ lar herkesin ihtiyacına aynı anda cevap veremeyeceği için 

ihtiyaca göre tasarlamak daha mantıklıdır. Tasarım isterleri: Motor sayısı, faydalı yük 

ağırlığı, havada kalma süresi, tarım arazisinin boyutu ve çevresel koşulları, çalışacağı 

yükseklik (Kayısı ağacının, patates bitkisine göre daha yüksekten duman ile kaplanması 

gerekir.) ve sıvı likit kapasitesidir. İHA’ da bulunan birleşenler (İskelet, motor, batarya, ESC, 

Uçuş bilgisayarı, Pervane ve kontrolcü) ayrı ayrı satıldığı için özel tasarım maliyette bir artışa 

sebebiyet vermeyecektir. 
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Şekil– 4  

 

4.2 Sisleme Makinasının Entegresi 

 

  Sisleme makinası İHA’ nın alt kısmına entegre edilmektedir (Şekil – 5). Özel tasarım 

sisleme makinasının yapımının oldukça maliyetli olması nedeni ile hazır olarak kullanılan 

bir makinaya yeni özellikler eklenerek insansız hava aracına uygun hale getirilir. Sisleme 

makinası; sıvının ısınıp sis hale geldiği spiral bakır borular, yakıt tankı, su tankı, propan gaz 

tüpü, el pompası ve ateşleyiciden oluşmaktadır. İHA üzerinde otomatik olarak kullanılması 

için el pompası yerine yeterli basıncı verebilecek kompresör motoru tercih edilmiştir. 

Ateşleyici manyetoya hareket verebilmesi için servo motoru eklenmiştir. Tüm parçaların 

İHA üzerine uygun bağlantılarla montajı yapılır. Entegre makine İHA’dan bağımsız 

çalışmaktadır. Kendi bataryası ve haberleşme sistemi vardır ve bunun sayesinde sisleme 

özelliği dışında farklı aparatlar takılarak başka amaçlarla kullanılabilir hale gelmektedir. 

Entegrasyonu yapılacak sisleme makinelerinin yakıt deposu genelde silindirik şekildedir. 

Silindirik olması sebebi ile İHA’da çok yer kaplamaktadır. Onun yerine plastikten özel 

boyutlarda depo yapılması daha verimlidir. Deponun hem hafif olmasını hem de diğer 

komponentler için yer kalmasını sağlayacaktır. Bu depo plastik enjeksiyon yöntemi ile 

imalatçıya ürettirilecektir. Hazır bir sistemin tekrar uygun bir şekilde bağlantısını 

yapacağımız için ekonomik ve pratik olacaktır. Hazır sistemin direkt olarak İHA’ ya 

bağlantısının yapılması durumunda hacim israfı olacaktır. İHA’ nın alt kısmına montajının 

yapılabilmesi için daha büyük boyutlarda İHA kullanılacaktır ve bu da maliyet artışına 

sebebiyet verecektir. 

                                                                     Şekil– 5 
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4.3 İnsansız Hava Aracının Yazılımsal ve Donanımsal Özellikleri 

 

  Bütün bağlantılar Pixhawk uçuş bilgisayarının üzerine yapılacaktır (Şekil – 6). Pixhawk 

Uçuş bilgisayarına yapılacak olan bağlantılar: Elektronik hız kontrölleri ESC (6 adet motor 

bağlanacaktır ve bu kontroller sayesinde motorların hızı ayarlanacaktır), PPM Sum Receiver 

(İHA’ nın kumanda ile kontrolü için) , GPS, Telemetri ( Uçuş kontrol kartının, uçuş kontrol 

yazılımı ile arasındaki bağlantının yapılabilmesi için haberleşme modülü eklenmektedir), 

Batarya Uyarıcısı ( Bataryanın belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda uyarıcı olan 

sensör), Sesli uyarı aygıtı ( İHA hakkında sesli bilgi verir), Anahtar (Acil durumlarda 

İHA’nın elektriğini kesmek için), Batarya ( Tüm sistemlere enerji sağlar). Pixhawk uçuş 

bilgisayarı ile entegre sisleme makinasının Arduino devresi arasında Python kodları 

sayesinde bağlantı kurulacaktır. Sisleme sırasında yakıtın bitmesi durumunda Arduino 

sensörleri sayesinde tespit edilir ve PX4’e komut gönderilir. Bu sayede yakıt ikmali için geri 

dönülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil– 6  

 

4.3.1 Pixhawk Uçuş Bilgisayarı Arayüzü 

 

  Pixhawk Uçuş bilgisayarının yazılımı PX4 autopilot açık kaynak kodlu bir programdır. 

Uçuş bilgisayarı üzerinde Gyroscope, sıcaklık sensörü, ivme ölçer, barometre sensörleri 

sayesinde İHA’ nın anlık irtifa, hız, konum ve denge bilgilerine ulaşmak mümkündür(Şekil-

7). PX Uçuş kontrol kartı sayesinde otomatik olarak iniş kalkış yapılabilir ve sisleme 

yapılacak tarım arazisinin konumu harita üzerinde belirlenir ve rotası çizilir (Şekil- 8). Bu 
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rota üzerinde sisleme yapacağı noktalar belirli mesafeyle işaretlenir ve ilk konumuna geri 

döner. Python dilinde kod hazırlanır. Bu kod sayesinde anlık olarak hava sıcaklığı kontrol 

edilir ve geri bildirim olarak İHA’ nın çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verir. Eğer 

sıcaklık belirli bir derecenin altına düşerse (belirli bölgelerde sıcaklığın belirli bir derecenin 

altına düşmesi durumunda) kod döngüden çıkar ve İHA’ yı önceden belirlenen operasyonu 

takip edecek şekilde hareket eder. İHA, sisleme yapacağı noktalara gelince uçuş kontrol 

kartında bulunan servo motora ve hava kompresörüne çalışma komutu gönderir ve bu sayede 

gerekli basınç sağlanır ve cihaz ateşlenerek çalışmaya başlar. Çalışmaya başladıktan sonra 

hemen sis üretilmeyeceği için (bakır boruların ısınması gerekiyor) sisleme yapılamayacak 

bir noktada başlatılması için yer işaretlenir. Eğer hava sıcaklığı belirlenen derecenin altına 

düşmezse döngüden çıkmaz ve sıcaklığı kontrol etmeye devam eder. Kullanıcı istediği her 

an bu programa girip istediği ayarlamaları yapabilmektedir ve anlık olarak tüm bilgilere 

ulaşabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 8 

 

4.4 Entegre Sisleme Makinesinin Yazılımsal ve Donanımsal Özellikleri 

 

  Entegre sisleme makinası içinde bulunan kompresör motoru sayesinde hava el ile 

pompalanmadan otomatik olarak çalışır. İHA’ nın alt kısmına yerleştirilen makine ihtiyaç 
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olmadığı durumlarda İHA’ dan çıkarılabilir ve başka amaçlarla kullanılabilir. Enerji 

ihtiyacını İHA’ dan bağımsız olarak kendi bataryası ile karşılamaktadır bu sayede İHA’ nın 

havada kalma süresi artacaktır. Batarya makine içindeki kompresör motoru ile Ardiuno 

devresine gerekli olan gücü verir. İHA tarım arazisinin üzerinde uçarken kanadın üstündeki 

havayı altına doğru ittiği için sisleme makinasından çıkan sisi de alta doğru itecektir bu 

sayede sis bulutu mahsüllerin arasına daha verimli bir şekilde etki edecektir. Pixhawk uçuş 

bilgisayarı ile Ardiuno arasında bağlantı yapılabilmesi mümkündür. Bu sayede bataryanın 

belirli bir seviyenin altına inmesi durumunda PX4 uçuş kontrol bilgisayarına bilgi 

gönderecek ve iniş koordinatına inecektir. Entegre sisleme makinasında Arduino kontrol 

kartı vardır (Şekil- 9). Bu kart üzerinde ivme ölçer, gyroscope, nozzle ve dış sıcaklık sensörü, 

basınç, sıvı seviye sensörü, batarya seviye sensörü, GSM Shield modülü ve batarya 

bulunmaktadır. Bu sensörler sayesinde çiftçinin telefonuna ortam sıcaklığı, basınç, yakıt 

seviyesi, uçağın dengesi ve nozzle sıcaklığı anlık olarak gönderilmektedir. Çiftçinin bu 

bilgileri daha pratik bir şekilde okuması için uygulama geliştirilecektir. Bu sayede çiftçi, 

İHA’ nın görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini kontrol edecektir. 

Herhangi bir arıza durumunda müdahale edebilecektir. GSM Shield üzerinde sim kart 

bulunmaktadır. Bu sim kart sayesinde Ardiuno sensörleri tarafından okunan değerler GSM 

Shield tarafından ‘http’ formatında telefona gönderilecektir. Bu bilgiler uygulama sayesinde 

çiftçinin rahatça okuyabileceği formata çevrilecektir (Şekil-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 10 (Ön görülen 

Telefon Uygulaması) 

Şekil- 9 (Donanım Bağlantı Şeması) 



 

13 
 
 

 

5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

   Tarımda inovasyon, etkin üretimi sağlayarak büyüme ve kalkınmayı hızlandırıcı bir etkiye 

sahiptir. Zirai don olayının tarım sektöründe zararlarının öneminden dolayı bu olayı 

engellemek için çeşitli yöntemler ve makineler oluşturulmuştur. Donsavar makinesi tarlanın 

üstüne konulmakta olup duman likiti sayesinde duman, toprak ile bitki arasında asılı kalarak 

sera etkisi oluşturur. Böylelikle bitkinin tüm yüzeyleri dumanla kaplanarak don olayından 

korunması sağlanıyor (10). Bu makine zirai donu engelleyebileceği gibi, duman likitinin 

uygulanmasıyla gerekli tarla alanında eşit miktarda yayılamaması ya da bazı noktalara 

ulaşamamasından ötürü don engelleme veriminin azalmasına sebep olur, tarlanın üzerine 

konulmasından dolayı tarlada bulunan ürünlere zarar verme riskinin artması ve makinenin 

çiftçinin kontrolünde çalıştırılması sebebiyle çiftçinin dikkatsizliği sonucu makinenin 

çalıştırılmamasıyla don olayı meydana gelir ve bunun sonucunda tarlaya zarar verilmesi söz 

konusu olabilir. Döner kanat insansız hava aracına, piyasada el ile uygulama yapılan sisleme 

makinasını özgün bir şekilde yeniden tasarlanır. Entegre sisleme makinası olarak 

adlandırdığımız bu dönüşümde parçaların neredeyse hepsi hazır sistem içerisinden sökülür ve 

İHA’ nın alt kısmına sığacak bir şekilde uygun kablo ve borular ile montaj yapılır. İHA’ 

mızın sıcaklık ayarıyla kendiliğinden çalışması sayesinde bütün kontrol çiftçiden alınır, 

çiftçinin dikkatsizlik sonucu alamadığı tedbirlerden dolayı oluşan don olayları engellenir ve 

çiftçinin rahatlığı sağlanır. Olaya müdahalenin dışında çiftçiyi haberdar eden uyarı sistemiyle 

ürettiğimiz İHA’ nın dona karşı harekete geçtiği anda çiftçinin haberdar olması sağlanır. 

Ayrıca insan sağlığı için de son derece önemli olan İHA’ lar suni sisleme için kullanılacak 

ilaç ile temas etmediği için artı bir değer kazandıracaktır. Bahsedilen bu özellikler projemizin 

özgün kılmış olur. Böylece tarım sektöründe hem güncel veriler toplanabilir hem de ürün 

verimini arttırırken zaman ve paradan tasarruf sağlanabilir. 

 

  Teknolojideki yenilikler tarıma olan bakışı değiştirmektedir. Tarımda İHA kullanımı hem 

çiftçilerin hem de İHA’ ları uçuran pilotların, tarım sürecinin her aşamasına aktif yönde 

katılmasına yardım ederken bitki izlemeden hayvancılık yönetimine; ilaçlama, sulama, 

haritalama ve bunun gibi birçok işlem için tarımsal İHA uygulamalarından faydalanılabilir. 

Yaptığımız gözlemlere ve incelediğimiz verilere dayanarak çiftçilerin ve üreticilerin her yıl 

mevsimsel olarak zirai dona karşı nihai bir çözüm üretemediğini gördük. Üretilmiş olan 

geçici çözümlerin üreticilerin maliyet kayıplarını istenen oranda azaltamadığını ve verilen 

emeğin karşılığını alamadıklarını görmüş olduk. Yaptığımız bu projede öncelikli amacımız 

ucuz ve kolay bir şekilde çiftçiye ve üreticiye destek olmak, maliyet kayıplarını en aza 

indirmek ve ilerleyen dönemlerde üreticilerin zirai don olayının zararlarından minimum 

seviyede etkilenmesini sağlamaktır. 

 

6.  Uygulanabilirlik 

 Projenin hayata geçirilebilmesi için, üretilecek olan prototipin belirlenmiş olan testlerde  
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başarılı olabilmesi gerekmektedir. Bu işlemler sonrasında ise gerekli olan mercilerden 

alınacak olan izinlerle beraber projenin üst düzey tanıtım, pazarlama ve üretim aşamasına 

geçilmesi planlanmaktadır. Projedeki alt bileşenlerin karışık olmaması ve kolay bir şekilde 

üretilebilecek olması, bu sürecin uzun sürmemesine katkıda bulunacaktır.  

  Sensörlerin gerekli olan hassasiyette çalışamaması, çeşitli bütçe yetersizlikleri, projenin 

uygulanabilirliğinde mevcut olabilecek risklerdir. Çiftçilerin projenin pazarlama sürecinde 

geleneksel tarımdan uzaklaşmak istememesi de ürünün uygulanabilirliği açısından risk teşkil 

eder. 

 

7.  Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Maliyeti düşürmek için tarım yapılan çeşitli il ve ilçelerde mevsimsel olarak çiftçilere devirli 

kiralama hizmeti sunularak İHA’ ların dönüşümlü kullanımı illerin en geç – en erken don 

tarihleri tahminlerine bakılarak sağlanabilir, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İl-İlçe 

Müdürlükleri, Kaymakamlık, Ziraat Odaları, Muhtarlıklar gibi gerekli kurumlara ve 

makamlara bilgilendirme yapıldıktan sonra onların da vereceği destek ile üreticilere ödeme 

kolaylığı sağlanarak (5-7 yıla varan vadelerle ödeme alınması, hasat sonrası ödeme alınması 

vb. ödeme kolaylıkları) devlet desteği ile, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan bu 

projenin yaygınlaşmasına katkı sağlanabilir. 

 

Zaman Planlaması: 



 

15 
 
 

 

Tahmini Maliyet: 

 

 
 

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

  Çiftçiler girişimci, işveren ve çevre koruyucusu olarak pek çok farklı görevi üstlenir ve 

ülkemize büyük oranda fayda sağlarlar. Çiftçilerin günlük işleri beslediği hayvanların 

bakımından ya da ürün yetiştirmekten ibaret değildir. Çiftçilik mesleği çok daha karmaşık bir 

yapıya sahiptir bu sebeple projemizin hedef kitlesi çiftçilerimizdir.  

 

  Zirai don olayı tarım için önemli etkenlerden biridir. Çiftçinin bu olayı önlemek için hep 

takipte olması gereklidir bu sebeple diğer görevleri yerine getiremeyebilir ya da zaman kaybı 

olabilir. Yaptığımız projenin otomatik çalışmasıyla çiftçinin zaman kaybı önlenir. Ani oluşan 

zirai don sebebiyle, çiftçinin emek vererek ektiği ürünlerde büyük zarar yaratır ve çiftçinin 

emeğinin boşa gitmesine sebep olur. Hedef kitlemiz olan çiftçilerimizin emeklerinin boşa 

gitmemesi için maliyet kaybını en aza indirmek için bu projeyi yapmaktayız. 
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9.  Riskler  

RİSK 

NO 

RİSK B PLANI 

1 Elektronik aksamın 

çalışamaması 

Yedek ekipmanın bulundurulması 

2 Bataryanın bitmesi Yedek Bataryanın bulundurulması veya 

bataryanın bitmesine yakın seviyelerde 

İHA otomatik olarak geri dönüş yapar  

3 Yapay zekanın yeterince iyi 

algılama yapamaması 

Telefon uygulamasına acil durum 

uyarısı için buton eklenmesi 

4 Veri aktarımı sırasında 

bağlantının kopması 

İHA’ nın güvenli bir alana inip yer 

istasyonuna farklı bir kanaldan bilgi 

yollaması 

5 Ürünün herhangi bir çevre 

etkeninden zarar görmesi 

İHA’ ya açık alanda koruma sağlama 

amaçlı ve çıkışını zorlaştırmayan kapalı 

bir düzeneğin kurulması 

6 Ürünün çalınması İHA’ ya sensör takılması ya da GPS ile 

yer tespiti yapılması 

7 İHA’ nın uçuş kararlılığının 

bir türlü sağlanmaması 

İHA’ nın ağırlık dağlımı tekrardan 

düzenlenir ve ağırlık merkezinin İHA 

merkez eksenine çekilmesi sağlanır. 

 

10.  Referans / Kaynakça 

Kaynakça 

 

1. https://www.kisa.link/PSOw  

2. https://www.ensonhaber.com/ipucu/zirai-don-nedir  

3. https://www.netafim.com.tr/akademi/zirai-don-nedir-nasl-zarar-verir/ 

4. https://www.kisa.link/PSOF 

5. https://www.kisa.link/PSP6  

6. https://sway.office.com/rruWNHiO737pVf3E?authoringPlay=true&publish  

7. https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/kitaplar/ziraimeteoroloji.pdf  

8. https://www.akakce.com/ilaclama-makinesi/en-ucuz-hyundai-kb-100-mini-sisleme-

fiyati,614037202.html 

https://www.kisa.link/PSOw
https://www.ensonhaber.com/ipucu/zirai-don-nedir
https://www.netafim.com.tr/akademi/zirai-don-nedir-nasl-zarar-verir/
https://www.kisa.link/PSOF
https://www.kisa.link/PSP6
https://sway.office.com/rruWNHiO737pVf3E?authoringPlay=true&publish
https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/kitaplar/ziraimeteoroloji.pdf
https://www.akakce.com/ilaclama-makinesi/en-ucuz-hyundai-kb-100-mini-sisleme-fiyati,614037202.html
https://www.akakce.com/ilaclama-makinesi/en-ucuz-hyundai-kb-100-mini-sisleme-fiyati,614037202.html
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9. https://ardupilot.org/copter/docs/advanced-pixhawk-quadcopter-wiring-chart.html 

10. https://www.donsavar.com.tr/ 
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