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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Küresel salgın ve savaş gibi ülkelerin içe kapanmasına yol açan olaylarda her ülkenin 

gıda ve tarım alanlarında kendi kendine yetebilirliğini sağlaması ülkenin bekası için oldukça 

önem arz etmektedir. (KAYABAŞI,  2020).  Dolayısıyla tarım alanlarından maksimum verimin 

alınması, gıda zincirinde herhangi bir problem yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Tarım alanlarındaki üretimin verimini tehdit eden ve önlem alınması elzem olan en büyük 

etmenlerden birisi ise bitki hastalıklarıdır. Fungal kaynaklı bitki hastalıkları ise günümüz 

tarımının başlıca sorunlarından biridir. Özellikle şeker pancarı üreticilerinin sıklıkla 

karşılaştıkları ve üretim verimini büyük ölçüde etkileyen Cercospora ve külleme gibi yaprak 

hastalıkları SAKATAR projesinde ele alınmıştır. Bu rapor SAKATAR prototipinin geliştirme, 

üretim ve uygulanabilirlik aşamalarını kapsamaktadır. 

 

SAKATAR projesinde bu sorunlara karşı gözlem yapan drone, hastalık tehdidine karşı 

erken uyarı verebilen Zirai Gözlem İstasyonu (ZGİ), görüntü işleyebilen ve veri analizi 

yapabilen sunucu, verileri son kullanıcıya kullanıcı dostu bir arayüz ile sunacak olan mobil 

uygulama gibi alt bileşenler sayesinde çözüm bulunacaktır. Geliştirilen projede yer 

istasyonundan gelen veriler sunucuda işlenecek, eğer hastalık için uygun koşullar mevcut ise 

karar verici mekanizmalar (sunucu) son kullanıcıya hastalık tehdidine karşı mobil uygulama 

aracılığıyla bilgi verecektir. Hastalık tehdidi oluştuğu takdirde ise drone gözlem uçuşu için 

havalanacak ve ekim alanını tarayıp çektiği görüntüleri sunucuya aktaracaktır. Sunucuda 

işlenen görüntüler sayesinde ekim alanında hastalık olup olmadığı anlaşılacaktır. Erken tanısı 

yapılan hastalığın bildirimi yine mobil uygulama aracılığıyla son kullanıcıya aktarılacaktır. 

Proje akışının özeti Şekil 1’deki gibidir. 

 

Bu proje süresince zaman kaybını önlemek için takımımız üyelerinin sahip olduğu bilgi 

ve beceriler de göz önünde bulundurularak görev dağılımı yapılmıştır. Grup üyelerinin tamamı 

görevlerinde titizlikle çalışmış ve gerekli önemi göstermiştir. Ülkemizin alanında ilk ihtisas 

üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin tarım ve teknoloji alanında uzman 

akademisyenlerinden gerekli yardım alınarak süreç yürütülmüştür. 

 
Şekil 1 Proje Akışı 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizin ekilebilir topraklarının büyük bir kısmında üretimine müsait olan ve 

ülkemizde büyük bir üretici kitlesini ilgilendiren şeker pancarının en büyük tehdidi fungal 

kaynaklı bir hastalık olan Cercospora yaprak leke hastalığıdır. (TUNA, 2011). Bunu ise külleme 

hastalığı takip eder. Cercospora yaprak leke hastalığı, mücadele yapılmadığı zaman dayanıklı 

çeşitlerde bile pancar kök veriminde %26, şeker varlığında %13, arıtılmış şeker varlığında %18 

ve şeker veriminde %55’e varan oranlarda kayba neden olurken külleme hastalığı, pancarın 

şeker oranında %30’lara varan kayıplara neden olmaktadır. Belirli koşullar altında daha sık 

gözlenen bu hastalıkların sistematik bir takip ile erken teşhisi mümkün olsa da tarlalar yeteri 

kadar ziyaret edilip takibi yapılmadığından erken teşhis yapılamamakta ve hastalık yayılarak 

büyük zararlara yol açmaktadır. (KAYA, R.). (SARI, A. & BOYRAZ, N., 2019). Şekil 2’de 

hastalıklı bitkilere dair görseller verilmiştir. 

Sistematik bir takip ile erken teşhis yapabilecek teknolojik donanıma sahip olmayan 

çiftçilerimiz hastalıklara karşı önlem amaçlı bölgesel ilaçlama yerine bütün tarımsal alana 

bilinçsizce ilaçlama yapmaktadır. Gereğinden fazla ilaçlama toksik etkisi oluşturmakta ve 

bunun sonucunda biyolojik denge olumsuz etkilenmektedir. Bilinçsizce yapılan ilaçlamanın 

diğer bir olumsuz sonucu ise çiftçinin ilaç maliyet yükünü artırmasıdır. 

Bitki koruma başka bir ifade ile zirai mücadelede teknolojinin payı gün geçtikçe artsa 

da ülkemizin çiftçileri ithal edilen teknolojik tarım ürünlerinin fahiş fiyatlarından dolayı bu 

teknolojiden mahrum kalmaktadır. (Akıllı Tarım, 2020). 

Önemli diğer bir sorun ise zirai verilerin sadece çiftçide kalması ve sistematize edilmiş 

bir merkezde depolanmamasıdır. Verilerin depolanmaması ve anlamlandırılamaması zirai 

mücadelede başarı oranının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Çiftçiler ise verilerin 

analizinden çıkan yararlı sonuçlardan yoksun olduklarından önlem almakta gecikmektedirler. 

(Akıllı Tarım, 2020). 

SAKATAR projesinde geliştirilecek olan prototip genelde yaprak hastalıklarının 

tespitine odaklanacak, özelde ise Cercospora yaprak lekesi ve külleme hastalığı için şeker 

pancarı bitkisi ile çalışma yürütecektir. 

      

                                                           Şekil 2 Hastalıklı Bitki  
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3. Çözüm  

SAKATAR projesinde belirtilen problemlerin teknoloji kullanılarak önüne geçilmesi ve 

minimum maliyetle maksimum verim alınması hedeflenmektedir. ZGİ’nin üzerinde 

barındırdığı sıcaklık, rüzgar ve basınç  sensörleri düzenli olarak hava değerlerini ölçecek ve 

hastalıklar için uygun koşulların oluşup oluşmadığını kontrol edecektir. Elde edilen verilerin 

son kullanıcıya mobil uygulama aracılığıyla sunulması sonucunda son kullanıcılar hastalık 

riskinden erken süreçte haberdar olacak, gerek duyulursa mobil uygulama üzerinden drone’u 

harekete geçirebileceklerdir. Drone’un yaptığı tarama sonucunda elde edilen görüntüler 

işlenecek, ekim alanının hastalıktan etkilenip etkilenmediği öğrenilecek ve ekim alanında 

hastalıktan etkilenen bitkilerin konumu tespit edilecektir. (ŞİN, B. & KADIOĞLU, İ., 2019).  

Bunun sonucunda hastalığın ilk evrelerinde hastalıktan haberdar olan çiftçiler bütün ekim 

alanını ilaçlamak yerine bölgesel ilaçlama yapabileceklerdir. Bu yöntemle gereksiz pestisit 

kullanımı ve şeker polarizasyonunda yaprak hastalıklarının etkisi azaltılacaktır. Çözüm 

algoritması Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Gelecekte ülke tarımının bağımsızlaşmasında önemli rol oynayacak veri setlerinin 

bugünden başlayarak toplanılması ve depo edilmesi amacıyla oluşturacağımız yerel veri 

tabanına gerekli durumlarda devletimiz ya da kooperatifler erişebilecektir. Böylece tarımsal 

verilerin yurt dışında tutulmasının önüne geçilecek, ülke tarımının bağımsızlığına zemin 

hazırlanacaktır. 

 

Gelişen teknolojiyi tarım alanında da ülkemizde yaygınlaştırmayı hedefleyen 

SAKATAR seri üretime geçtiğinde yerli üretim olduğundan muadillerine göre çok daha makul 

fiyatlara tahsis edilebilecektir. Bu yöntemle ülke tarımındaki teknolojik atılım desteklenecek ve 

çiftçilerimizin çağı yakalaması sağlanacaktır. 

 

 
 

Şekil 3 Çözüm Algoritması 

3.1 SAKATAR Prototipinin Alt Bileşenleri: 

SAKATAR sisteminde geliştirilecek olan prototipin alt bileşenleri şu şekilde öngörülmüştür: 

3.1.1 Yer İstasyonu: 

SAKATAR sisteminde hava değerlerinin ölçümünün yapılacağı alt bileşendir. Ana bilgisayar 

olarak Raspberry Pi Zero kullanılacaktır. Üzerinde bulunan SIM modülü sayesinde internete 

bağlanan ZGİ, çiftçilerimizin ekim alanına gitmeden ekim alanını rahatlıkla denetlemelerini 

sağlayacaktır. 
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3.1.2 Drone: 

SAKATAR sisteminin tarama birimi olan drone üzerinde yaprak hastalıklarını tespit etmek 

için kamera, hastalığın yer tespiti ve drone’un konumlandırılması için de bir GPS 

taşımaktadır. Buna ek olarak drone’un üzerinde taşıdığı telemetri modülü ZGİ ile direkt 

olarak iletişime geçecek ve sistemin bütüncül çalışmasını sağlayacaktır. 

3.1.3 Mobil uygulama: 

Yer istasyonundan hava değerlerini anlık olarak alan mobil uygulama sayesinde hedef 

kullanıcılar düzenli olarak bilgilendirilecektir. Ayrıca drone’un havalanması için gereken 

komut da mobil uygulama aracılığıyla verilecektir. Yine hastalık tespit edilmesi durumunda 

hastalıklı alanların görüntüsü ve konumu mobil uygulama aracılığı ile hedef kullanıcıya 

aktarılacaktır. 

3.1.4 Sunucu: 

Sunucu görüntü işleme, verilerin depolanması ve anlamlandırılması gibi sistemin en önemli 

işlemlerinin yapılacağı ana merkezdir. Verileri işleyen ve anlamlandıran sunucu aynı zamanda 

sistemin haberleşmesini sağlayacaktır. 

4. Yöntem 

Gelişmekte olan Endüstri 4.0 kavramının tarıma yansımaları sonucunda Tarım 4.0 

kavramı günden güne uygulama alanı bulmaktadır. Bu gelişmelerin getirileri göz önünde 

bulundurulduğunda kestirimci tarım olarak da ifade edilebilecek bir kavram ortaya çıkmaktadır. 

Bu kavram çerçevesinden bakıldığında tarlayı bir üretim merkezi olarak kabul etmek 

mümkündür. Böylece üretim merkezimiz olan tarlada meydana gelecek her türlü durumun 

önceden tahmini, planlaması ve uygulaması için geniş kapsamlı bir otomasyon ve karar destek 

sistemine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu amaçla SAKATAR adı verdiğimiz projeyi 

geliştirmekteyiz. 

 

SAKATAR’ın geliştirilecek olan prototipinde endüstriyel saha araştırmaları yapılmış, 

gerekli bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler varsayım, konuların sınırlandırılması ve nedensellik 

gibi bilimsel ilkeler ışığında değerlendirilmiştir. Projemizi hayata geçirirken Nesnelerin 

İnterneti, Makine Öğrenmesi, Otonom Sürüş ve Görüntü İşleme gibi teknolojik uygulamalar 

kullanılmıştır. Gerekli araştırmalar sonucunda muhtemel senaryolar göz önünde 

bulundurulduğunda projenin üç ana iş paketine ayrılarak ele alınması uygun görülmüştür.  

Bu iş paketleri şunlardır:            

 

       →Donanımsal iş paketi     →Yazılımsal iş paketi     →Haberleşme iş paketi 

 

4.1 Donanımsal İş Paketi: 

 

Donanımsal iş paketi iki alt başlıkta değerlendirilmiştir ve blok diyagramı Şekil 4’te 

gösterilmiştir: 
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Şekil 4 Blok Diyagramı 

 

4.1.1 Zirai Gözlem İstasyonu (ZGİ): 

 

Prototip çizimi Şekil 5’te gösterilen ZGİ'nin kontrolcüsü Raspberry Pi Zero olacaktır. 

Buna ek olarak analog çıkışı olmayan Raspberry Pi'ın verilere ulaşması için analog veri 

okuyabilen Arduino Nano kullanılacaktır. Arduino Nano ile seri haberleşen Raspberry Pi Zero, 

sensörlerden (DHT22, MQ-2, BMP180, rüzgar sensörleri) gelen verileri rahatlıkla 

okuyabilecektir. Okunan bu veriler ise Raspberry Pi'a bağlı 15.6" olan bir ekranda detaylı bir 

şekilde gösterilecektir. Sisteme güç sağlaması için 12V-30A bir  güç kaynağı kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 5 ZGİ Prototip Çizimi 

 

4.1.2 Drone: 

  

Drone 450 mm’lik bir iskelete sahip olacaktır. Tasarlanan iskeletin üzerinde uçuş kartı 

olarak Pixhawk kullanılacaktır. Drone'un üzerindeki ESC'lere, fırçasız motorlara ve güç 

dağıtım kartına bağlı olan Pixhawk drone'un otonom uçuşunu sağlayacaktır. (“DroneBilgi,” 

2020) Buna ek olarak ekim alanının video kaydına alınması ve riskli durumlarda otonom 

uçuşun sonlandırılması için drone’un üzerinde bir adet Raspberry Pi Zero bulunacaktır. 
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Raspberry Pi Zero ve Pixhawk seri haberleşecek, böylelikle drone’un uçuş güvenliği kontrol 

edilebilecektir. Drone prototipi Ek 1’de verilmiştir. 

 

4.2 Yazılımsal İş Paketi: 

 

Yazılımsal iş paketi dört alt başlıkta değerlendirilmiştir: 

 

4.2.1 ZGİ (Zirai Gözlem İstasyonu): 

 

Ekim alanında bulunan ZGİ'ler Python programlama dili ile geliştirilmiş özel bir arayüz 

ile kullanıcılara sunulacaktır. Bu arayüzde sensörlerden gelen veriler çiftçilerimizin rahatlıkla 

okuyabilmesi için Matplotlib kütüphanesiyle detaylı grafikler haline getirilecektir. Aynı 

zamanda drone kamerasından çekilen görüntüler IP adresi üzerinde oluşturulan yerel sunucu 

aracılığıyla ZGİ'den canlı olarak izlenebilecektir. 

 

4.2.2 Drone:  

 

Drone'un otonom uçuşu Pixhawk uçuş kartı ile kodlanacaktır. Raspberry Pi Zero ile Rx, 

Tx pinleri vasıtası ile seri haberleşen Pixhawk uçuş kartı, başlangıç komutunu sunucuya bağlı 

olan Raspberry Pi Zero üzerinden alacaktır. Uçuş esnasındaki video kaydı ise Raspberry Pi 

Zero'nun üzerinde bulunan Pi kamera tarafından yapılacaktır. 

 

4.2.3 Sunucu: 

 

Projenin beyni olan sunucu bütün verilerin toplandığı, işlendiği ve işlenen verilerin 

yönlendirildiği merkezdir. Sunucu Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemine sahip olacaktır. 

Görüntü işleme ve verilerin analiz edilmesi sunucunun dahili işlemcisi üzerinden yapılacaktır. 

Python programlama dili ile yazılan görüntü işlemede Tensorflow, Numpy, Keras, OpenCV ve 

PIL gibi kütüphaneler kullanılacaktır. Görüntü işlemenin sonucunda elde edilen hastalıklı 

görsel veriler sunucuda depolanacaktır. Görüntü işlemeye dair yapılan denemelerin görsellerine 

Ek 2’de yer verilmiştir. 

 

4.2.4 Mobil Uygulama: 

 

Çiftçiler ekim alanlarından uzakta olsalar bile SAKATAR'ın topladığı verilere 

erişebilmeleri için SakApp adlı mobil uygulama geliştirilmiştir. React Native ile geliştirilen 

mobil uygulama kullanıcı dostu sade bir arayüz ile kullanıcıya Şekil 6’da gösterildiği gibi 

sunulmuştur. SakApp sunucudan aldığı verileri en açık şekilde gösterip risk durumunu da 

kullanıcıya bildirecektir. Buna ek olarak çiftçilerimizin hastalıklara karşı bilgilendirilmesi 

amacıyla uygulama içinde bir bilgi sekmesi oluşturulacaktır. 



9 

 

 
Şekil 6 Mobil Uygulama Arayüzü 

 

4.3 Haberleşme İş Paketi: 

 

→ ZGİ'nin topladığı meteorolojik veriler TCP/IP protokolü ile JSON formatına 

dönüştürüldükten sonra Raspberry Pi Zero üzerinden sunucuya aktarılır. 

→ Drone ile ZGİ aynı Wi-Fi ağına bağlanarak aralarındaki yerel IP bağlantısı sayesinde görüntü 

aktarımı yapabilecektir. Böylece ZGİ üzerinden canlı görüntü izlenebilecektir. 

→ Drone'un ekim alanı üzerinde yaptığı gözlem uçuşu sonrası kayıt edilen video, sunucuya 

Raspberry Pi Zero tarafından aktarılacaktır. 

→ Depolanan hastalıklı alanların görsel verileri mobil uygulama üzerinden görülecektir. (ITP) 

→ Sistemler arası haberleşmenin görsel özeti Şekil 7’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 7 Sistemler Arası Haberleşme 

 

4.4 Deneyler ve Sonuçları: 

 

Sistemdeki bileşenlerin donanımsal ve yazılımsal deneyleri yapılmış ve sonuçları şu şekilde 

gözlemlenmiştir: 

 

4.4.1 Zirai Gözlem İstasyonu (ZGİ): 

 

→ Sensörlerin bağlı olduğu Arduino Nano ve Raspberry Pi Zero seri haberleştirilmiş ve veriler 
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başarılı bir şekilde Raspberry Pi'da okunmuştur.   

→  Sensörlerden gelen verilerin doğruluğu teyit edilmiştir. Teyit edilen veriler başarılı bir 

şekilde sunucuya aktarılmıştır. 

→ Drone'daki ve ZGİ'deki Raspberry Pi Zero’ların aynı ağa bağlanması sağlanarak, drone 

kamerasındaki görüntüler lokal sunucu vasıtasıyla ZGİ'deki ekrana canlı olarak aktarılmıştır.    

→ ZGİ'deki Raspberry Pi Zero üzerinden yapılan görüntü işleme deneyinde  kullanılan kartın 

yetersiz işlemcisi ve ısınma sorunlarından dolayı başarısız olmuştur. Bu kapsamda ZGİ 

tarafından yapılması planlanan görüntü işlemenin sunucu bilgisayarında yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

4.4.2 Drone: 

 

→ Drone donanımının tamamlanmasının ardından çalışabilirliği uçuş kumandası ile manuel 

olarak test edilmiştir. 

→ Donanımsal testlerin ardından otonom uçuş denemeleri yapılmış ve 10 m2’lik alan 

taranmıştır. 

→ Drone üzerindeki Pixhawk uçuş kartı ve Raspberry Pi Zero seri haberleştirilmiş, veriler 

başarılı şekilde aktarılmıştır. 

 

4.4.3 Sunucu: 

 

→ Drone’daki video kaydı ve ZGİ’deki meteorolojik veriler sunucu tarafından başarılı şekilde 

analiz edilmiş ve depolanmıştır. 

→ ZGİ üzerindeki denemelerde başarısız olan görüntü işleme, sunucu üzerindeki bilgisayarda 

denenmiş ve hastalıklı bitkiler bu işlem sonucunda tespit edilmiştir. 

→ Sunucu tarafından analiz edilmiş veriler mobil uygulamaya başarılı bir şekilde iletilmiştir. 

 

4.4.4 Mobil Uygulama: 

 

→ Mobil uygulama ile sunucu haberleştirilmiş ve veriler başarılı şekilde mobil uygulamada 

görüntülenmiştir. 

→ Sunucudan gelen veriler çeşitli grafik türleri üzerinde denenmiş ve en uygun grafikler 

arayüzde kullanılmak üzere seçilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte akıllı-otomasyon tarım sistemleri 

üzerinde yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle ilaçlama, gözlem yapan 

tarım drone'ları ve erken uyarı verebilen zirai gözlem istasyonları (ZGİ) bu çalışmalarda başı 

çekmektedir. 

Literatürdeki tarım drone'ları görüntü işleme teknolojisi ile mahsuller üzerindeki çeşitli 

hastalıkları tespit edebilmektedir. Öte yandan erken uyarı verebilen zirai gözlem istasyonları da 

elde ettikleri meteorolojik verilerle, meydana gelebilecek hastalıklara karşı uyarı 

oluşturabilmektedirler. Fakat bu drone'lar ve ZGİ'ler eş zamanlı olarak çalışmamakta ve ayrı 
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sistemler olarak kullanılmaktadır. Ayrıca drone'lardan veya ZGİ'lerden elde edilen veriler 

herhangi bir yerde depolanmamaktadır. Bu da verinin en kıymetli maden sayıldığı günümüz 

dünyasında tarımsal verilerin boşa gittiğini göstermektedir. Bunlara ek olarak bu tür sistemler 

yüksek maliyetleri sebebiyle kimileri tarafından da tercih edilmemekte ve yaygın olarak 

kullanılamamaktadır. 

Her cihazın birbiriyle haberleştiği ve uyumlu hareket ettiği Endüstri 5.0’ın eşiğinde olan 

dünyamızda, farklı tarım sistemlerinin de birbirleri ile iletişimi elzem olmuştur. SAKATAR 

projesinde, drone ve ZGİ aralarında iletişimi sağlayarak eş zamanlı çalışacaktır. Drone tarama 

sonucu elde ettiği görüntüleri, ZGİ de topladığı meteorolojik ve tarımsal veri paketlerini 

tarımsal verilerin toplandığı yerel bir sunucuya aktaracak, aktarılan bu veriler ise gelişmiş 

yapay zekâ algoritmaları ile analiz edilecektir. Yapılan analiz sonucunda anlamlandırılan 

veriler mobil uygulama vasıtasıyla kullanıcılara detaylı bir şekilde aktarılacak, böylece tarımsal 

veri kaybının önüne geçilecek ve kullanıcıların daha sürdürülebilir bir tarım yapmasına olanak 

sağlanacaktır. Öte yandan projede, yüksek maliyetin önüne geçmek için maliyeti düşük olan 

ZGİ’nin tüm tarım alanlarına yerleştirilmesi, maliyeti yüksek olan drone’un ise bölgesel 

kooperatifler tarafından belirli dönemlerde kullanıcılara verilmesi amaçlanmaktadır. Bu işlem 

ZGİ’lerden gelen bildirimler doğrultusunda veya belirli zamanlarda drone'ların çiftçilere 

yönlendirilmesiyle az sayıda drone’un birden çok tarım alanında kullanılmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca sistemin kurum ve kuruluşlarca (ülkeler, kooperatifler ve şirketler) kullanılması 

verilerin yerel bir sunucuda toplanmasına ve daha fazla tarımsal veriye erişilmesine imkân 

sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Ülkemizin alanında ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 

sağlamış olduğu imkanlar sayesinde gerekli saha araştırmaları yapılmış ve çiftçilerimizin akıllı 

tarım sistemlerini yeterli seviyede kullanmadığı gözlemlenmiştir. Sistemlerin yerli üretim 

olmamasından kaynaklanan yüksek maliyetler ve çiftçilerin hızla ilerleyen teknolojiye uyum 

sağlayamaması bu durumun en önemli sebeplerindendir. SAKATAR projesinde aracı 

kuruluşlar (kooperatifler ve şirketler) sayesinde çiftçilerin teknolojiye daha hızlı uyum 

sağlaması amaçlanmaktadır. Drone gibi kullanımı zor olan teknolojilerin aracı kuruluşlar 

vasıtasıyla kullanıcılara sunulması çiftçilerin işlerini kolaylaştırdığı kadar yüksek maliyetin de 

önüne geçmektedir. Aynı zamanda yerli üretimle birlikte tarım teknolojilerindeki dışa 

bağımlılık ve maliyet önemli oranda azalacaktır. SAKATAR'ın prototipinde külleme ve 

Cercospora yaprak hastalıkları incelenecektir. Üst versiyonlarında ise yaygın olarak görülen 

yaprak hastalıklarının veri setleri oluşturulacak ve veri tabanına yüklenecektir. Bunun 

sayesinde sistemde sıklıkla karşılaşılan hastalıklara karşı etkili bir mücadele ortaya 

konulacaktır. Öte yandan aracı kuruluşların SAKATAR'ı onaylamaması ve çiftçilerin projenin 

pazarlama sürecinde geleneksel tarımdan uzaklaşmak istememesi ürünün uygulanabilirliği 

konusunda risk teşkil etse de yukarıda belirtilen nedenler SAKATAR’ın ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir olduğunu kanıtlamaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini maliyet ve proje zaman planlaması Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 1 Tahmini Maliyet 

 

 

Tablo 2 Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Açık tarım arazilerinde verimli üretim yapabilmek için bitkilerin düzenli bir şekilde 

kontrol edilmesi gerekir. Düzenli kontrolün akıllı-otomasyon sistemlerce sistematik hale 

getirilmesi konusunda çiftçilerin yardımına yetişen SAKATAR çiftçilerin gözde 

teknolojilerinden birisi haline gelecektir. Kurum ve kuruluşlarca da sistemin dağıtımı ve 

kurulumu sağlanarak bu teknolojinin kullanımı çiftçiler için kolaylaştırılacaktır. Bu bağlamda 

projenin hedef kitlesinin büyük çoğunluğunu çiftçiler ve kooperatifler oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Riskler ve risklerin etkileri Tablo 3 ve Tablo 4’teki gibidir. 

Tablo 3 Riskler 

 
 

 
 

Tablo 4 Risklerin Etkileri 
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10. Ekler 

     

a.Yandan Görünüş                             b. Üstten Görünüş 

Ek 1 Drone Prototipi 

 

 

                 

Ek 2 Görüntü İşleme Denemeleri 
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