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1. Proje Özeti:  

Ülkemizde ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) üzerinde kayıtlı çiftçi sayımız 2019 yılında 2 milyon 83 

bin olup, 2020 Ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 803 bin kayıtlı çiftçimiz vardır. Çiftçi sayısındaki 

azalmanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Masraflar, zorluklar, emeğin karşılığını alamamak, 

sosyal hayattan uzak kalmak söylenebilir. Günümüzdeki teknolojik imkanları kullanarak 

yapacağımız proje ile çiftçilerimizin yaşadıkları olumsuzları azaltarak bitirmeyi hedefliyoruz. 

Üreticilerimizin yaşadıkları zorlukları aşmasıyla tüketiciler de daha ucuz ve kaliteli ürünler 

edinerek ülke genelinde bir rahatlama söz konusu olacaktır. 

 

Şekil 1 

Yapay zeka insanın zekasını taklit eden bir yazılım teknolojisidir. Yapay zeka savunma sanayi, 

ilaç, ekonomi ve tarım gibi bir çok alanda başarıyla kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemlerle 

yapılan tarım faaliyetlerden elde edilen verim ve üretim tam olarak yeterli değildir. 

Çiftçilerimiz ürünlerin olumsuz hava şartları, çeşitli zararlı böcek ve ot türleri, bazı bitki 

hastalıkları sebebiyle gereken verimi alamamaktadır. Her an gidip tarlasını kontrol edemeyen 

çiftçilerimiz böcek ve zararlıların tespitinde geç kalabilmekte ve bu durum da ürün miktarını 

ve kalitesini düşürmektedir. TEKNO TARIM takımı olarak tarlamızdaki bitkileri korumak için 

geliştireceğimiz uzaktan kumanda ve haritalandırma yaparak yarı otonom bir şekilde hareket 

eden bir dron üreteceğiz. Bu cihazı olumsuz hava şartlarına dayanıklı olarak tasarlayacağız. 

Yazılım ile desteklenmiş bu cihazın kamerasında yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği 

bulunacaktır. Bu sayede bitkilerin kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilecektir. Ayrıca drone sabit 

uzaklıkta kontrol edilebildiği için yere yaklaşarak bitkileri tahrip etmesinin de önüne 

geçilecektir. 
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 Şekil 2 

Şekil 2’ de gösterilen dronumuzda IoT (Nesnelerin interneti)’u kullanmayı planlıyoruz. Bu 

sistem çeşitli ağ, sensör, kablosuz bağlantı sistemleri ile cihazların birbirleriyle iletişim kurması 

olarak ifade edilir. Ayrıca GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) olarak adlandırılan sistemi de 

dronumuza ekleyeceğiz. Bu sistem her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde 

edilebilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için 

bilgisayar donanımı yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasıdır. 

Bunların yanında çeşitli algoritmalarla bilginin makineye öğretilmesi, bütünleşik bir yaklaşımla 

sisteme sürekli besleme yaparak çıktının güvenirliğini artırılmasını yani yapay zeka 

kullanacaktır. Normalde dronlar fotoğraf ve video çekmek amacıyla kullanılır. Biz dronun bu 

yönünü bitkideki zararlıların görüntülenmesini sağlayarak çiftçilerimizin kolay ve masrafsız bir 

şekilde tarlalarını kontrol edebilme imkanı sağlamak istiyoruz. Böylece çiftçilerimiz süratle 

tarlalarındaki sorunları fark ederek çözebilecektir.  

          

                            Şekil 3                                                                                 Şekil 4 

 

 



 

5 

 

2. Problem/Sorun: 

Çiftçi, bahçeden evine/evinden bahçesine giden, sorunlarını dile getiremeyen sessiz bir yığın 

haline gelmiştir. Çok ciddi sosyal, kültürel ve eğitimle ilgili sorunları vardır. Zaman kentli 

grupların lehine işlemekte, çiftçi her geçen gün kentli grupların gerisinde kalmaktadır. Çiftçiler 

zamanlarının çoğunu tarlalarında ve bahçelerinde harcamaktadırlar. Bu durum onların sosyal 

hayatlarını olumsuz yönde etkilemekle birlikte ailelerine de yeterli zamanı ayıramamaktadırlar. 

Üreteceğimiz drone ile sürekli olarak kontrollerini yapmaları gereken tarla ve bahçelerini 

teknolojik imkanları kullanarak onlarının bu sorunlarını azaltmayı amaçlıyoruz. 

İnsan Gücü: Teknolojik araçlar olmadan yapılan tarla kontrolleri hem çok vakit almakta hem 

de çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Dronumuz kısa sürede çok iş yapabilecek 

böylelikle insan gücüne gerek kalmayacak ve son teknolojiden yararlanarak tarlayı veya 

bahçelerini kontrol edebilecektir. 

Olumsuz Hava Koşulları: Tarım kadar hava şartlarına bağımlı olan diğer bir insan aktivitesi 

neredeyse yoktur. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir tarım teknolojilerindeki gelişmelere 

rağmen, zirai üretim hâlâ hava şartları ve iklime önemli derecede bağımlıdır. Bitkileri olumsuz 

hava şartlarından korumak için çeşitli makinalar kullanılır. Normal dronlar ağırlıklarından 

dolayı rüzgar yağmur gibi olumsuz hava şartlarında zarar görmekte ve işlevini yerine 

getirememektedir. Bizim dronumuz üreteceğimiz özel tasarım ile bu sorunu ortadan kaldırmayı 

amaçlıyoruz.  

Maliyet: Çiftçinin müzmin sorunlarından en önemlisi maliyetlerdir. Bu durum çiftçiyi derinden 

etkilemekte ve onun kar/zarar hanesine zarar olarak yazılmaktadır. Büyüklü/küçüklü, vergi 

mükellefi olan/olmayan pek çok aracı-aktörden sisteme kayıtlı olmayanların ayıklanması 

gerekli ve zorunludur. Maalesef kullandığı tohumdan, ilaç ve gübreye, mazota kadar üretim 

aşamasındaki her ürün çok pahalıdır. Bu nedenle, malzeme maliyetlerinin düşürülmesi için 

gerekli tedbirler alınmalıdır. Dronumuzu alırken sadece bir defa ücret ödeyecekler. Tarlamıza 

yerleştireceğimiz güneş paneli ile birlikte dronumuz şarj edilebilecektir. Sonrasında herhangi 

bir masrafa gerek duymayacaklardır. 

 

3. Çözüm: 

Zaman: Ziraat beslenmenin temel kaynağını oluşturmaktadır. Beslenme insanın yaşamı için en 

önemli olgulardan birisidir. Bu bakımdan ziraat her dönemde olduğu gibi gelecekte de önemle 

devam edecektir. Ziraat yapılmaya başlandığından beri çeşitli yöntemler kullanılarak birçok 

aşamadan geçmiştir. İlk zamanlarda ziraat işlerinin yürütülmesinde insan ve hayvan gücünden 

yararlanılmıştır. Bu yöntem çok yorucu ve zahmetliydi. Çiftçi zirai işlemde günler öncesinden 

başlamakta, bu durum zaman kaybına sebep olmaktaydı. Zaman geçtikçe değişip gelişen 

teknoloji şartları çiftçinin sorunlarına çözüm bulmuştur. Ziraat’ in daha elverişli koşullarda 

yapılabilmesi için makineleşme oldukça önemlidir. Bizim dronumuzun amacı da çiftçilerimizin 

ürünlerini kontrol ederken harcadığı zamanı olabildiğince kısa tutmaktır. Dronumuzun 

kamerasındaki yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği ile ürünlerini kolay ve pratik bir şekilde 
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kontrol edebilecektir. Ayrıca cihazımıza ekleyeceğimiz zararlıları tanıma sistemi veya veri 

analizi hastalık ve zararlıları erken tespit etme imkanı verecektir. 

 

İnsan Gücü: İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri tarımla uğraşmaktadır. Yerleşik hayata 

geçen insanoğlu tarlasını kendisi ve hayvanlarıyla sürmekteydi. Bu iş hem çok zaman almakta 

hem de çok zorlayıcı olmaktaydı. Dünya nüfusunun her geçen gün artması tarım alanlarının 

zaman zaman belli sürelerde yahut tamamen başka amaçlar için kullanıma geçmesi, temel besin 

maddelerinin gelişi güzel tüketilerek israfa sebep olması gelişmesi gereken zirai faaliyetlere kat 

vuracaktır. İnsan ve hayvan gücüyle yapılan tarımda artan nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktaydı. Gelişen teknoloji şartlarından tarım da nasibini almaya başlamış, çeşitli 

zamanlarda çeşitli araç ve gereç üretilerek tarımda mekanizasyona yer verilmiştir. Artık insan 

ve hayvan güçlerinin yerine tarımda makineleşme süreci başlayarak modern tarıma katkıda 

bulunulmaya çalışılmıştır. Tarım yaşanılan mühendislik harikası makinelerin yeni destekçileri 

olan yazılımla desteklenmiş teknolojik icatlarla tarım yapmayı hedefliyoruz. Biz dronumuzu 

tasarlarken insan gücünün kullanımın ne kadar zahmetli ve masraflı olduğunun bilincindeydik. 

Bu nedenle daha az insan gücü kullanmak ve daha çok verim almak amacıyla dronumuzu 

tasarladık. Dronumuz sayesinde çiftçi tarlasında daha az zahmetle kontrol edebilecektir. 

Olumsuz Hava Koşulları: Çiftçiler tarımla uğraşırken her zaman hava koşulları uygun 

olmayabiliyor. Tarım işlerinin her zaman tehlikeli işlerden olduğunu ve yüksek kaza riski 

taşıdığı belirtilmiştir. Bunun en önemli nedenlerini de; her an değişen arazi, zemin ve hava 

koşulları, çiftçinin tarlasını kontrol etmesini zorlaştırıyor çiftçiyi yıpratıp, yoruyor. Tarlada 

yapılan işler kendine has özellikler göstermektedir. Bir taraftan işyeri koşulları (coğrafi durum, 

ani değişen hava koşulları), diğer taraftan ise iş objesinin (bitki) çok değişken özelliklere sahip 

olması ve bu her iki grup koşulların birbirleri ile kombinasyonu, tarlada yapılan işlerin ne kadar 

heterojen ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Bu nedenle geliştireceğimiz 

drone her türlü hava koşullarına ve çiftçinin kullanıma uygun olacaktır 

 

Maliyet: Tarımsal ürünlerin üretilebilmesi için bir takım girdilerin kullanılması gerekir ki, 

bunlar için yapılan harcamalar her birine masraf unsuru, masraf unsurlarının parasal değerleri 

toplamının her birim ürün başına düşen kısmına da o ürünün birim maliyet fiyatı denir. Bir 

takım girdilerin çıkarılması maliyet fiyatını düşürmektedir. Bu girdilerden biriside işçi 

ücretleridir. Bizim dronumuz işci maliyetlerini ortadan kaldıracaktır. Örneğin tarla sahibi 

tarlasının kontrolü için kullandığı beş işçiye ayrı ayrı günlük paralarını ödemelidir ve işçi sayısı 

artıkça ödenecek ücrette artmaktadır. Biz tarla sahibinin bu masrafının önüne geçerek maliyeti 

azaltmak istiyoruz. Bunun için dronumuzda tarlanın ortasına yerleştireceğimiz güneş enerji 

paneli ile yakıt masrafı da ortadan kalkacaktır böylece tarla sahibimizin sadece drone alırken 

bir masrafı olacak. Böylece çiftçimiz işçi masrafından kurtulmuş olacaktır. 
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4. Yöntem: 

Kendi güç sistemi olan, otomatik veya uzaktan kontrol sistemi ile uçurulan pilotsuz hava 

araçlarına İnsansız Hava Aracı (İHA) denilmektedir. İHA’ ların bahsedilen bu görevleri otonom 

olarak yerine getirebilmeleri için pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan önemli bir 

tanesi de rota planlamadır. Rota planlama İHA’ nın bir başlangıç noktasından hedef noktaya 

kadar herhangi bir engele (dağ, tepe vb.) çarpmadan veya tehlikeli bir bölgeye (radar vb.) 

girmeden takip edebileceği en uygun güzergâhın bulunması ve İHA’ nın bu güzergâh boyunca 

otonom olarak hedefe doğru ilerlemesidir. Bizim dronumuz da otonom olacaktır ve barometre 

sensörü bulunduran kartlar kullanılacaktır. Bu kartlar dronun sabit bir irtifada kalmasını sağlar. 

Aynı zamanda kartlarımızda GPS’ de bulunur bu sayede drone bilgisayarda harita üzerinden 

belirlenen rotaya bağlı kalarak otonom uçuş gerçekleştirebilecek ya da kumanda ile 

uçurulduğunda menzil aşımı yapıldığında kalkış yaptığı yere geri dönebilecektir. 

Dronumuzda iki adet kamera kullanacağız yüksek çözünürlükte bir kamera ve zoom özelliğine 

sahip olacak. Diğeri ise termal kamerasıyla zararlının canlı olup olmadığını görmemizi 

sağlayacak. 

Zoom, bir kamerayla çekim yaparken kare içerisinde yer vermek istediğimiz alana 

uyguladığımız yakınlaşma efektidir. Zoom yaptığımızda kameranın yazılım ve lens teknolojisi 

oranınca bir yakınlaşma sağlanabilir. Bizim zoom teknolojisini kullanmamızdaki amacımız 

dronun bitkilere yaklaşarak verebileceği zararlarının önüne geçebilmek ve bitkilerin yakından 

kontrollerini sağlamaktır.  

Termal kamera bir ortam içerisinde ısının nasıl yayıldığını belirlemek, aynı zamanda 

gözlemlemek için kullanılan bir araçtır. Termal kameralar, ışık değil ısı algılar. Ayrıca edinilen 

bu ısı bilgisini sıcaklık verileri ile birlikte bir ısı haritası görüntüsü olarak yansıtır. Biz de 

dronumuzda kullanacağımız termal kamera ile zararlıyı (çekirge, böcek vb.) algılayarak 

çiftçinin önlem almasını sağlamayı amaçlıyoruz ve aynı zamanda bitkinin ve yüzeyin 

sıcaklığını ölçeceğiz.  

Yenilenebilir enerji kaynakları maliyetleri oldukça önemlidir ve maliyetleri azdır.  

Yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyonel yakıtların aksine çevre ve 

insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar. Biz dronumuzu tarlanın ortasına 

yerleştireceğimiz güneş paneli sistemi ile şarjı belli bir oranın altına düştüğünde kendini şarj 

etmeye gidebilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Tarımsal alanda dronelar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanda sadece sıvı püskürten, 

ilaçlama yapabilen, tohum atabilen yüksek maliyetli ve kullanımı çok zor dronlar vardır. Ancak 

bizim dronumuz bu amaçlardan farklı olarak haritalandırılmış bölgeye hareket edip video 

görüntüler alarak çiftçimizin hastalık ve zararlıları uzaktan tespit etmesini sağlamaktır. 
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                           Şekil 5      Şekil 6 

 

 

Ayrıca; Şekil 5 ve Şekil 6’ teki resimlerde zeytin hastalık ve zararlıları ile ilgili birer örnek 

verilmiştir. Bitki ile ilgili hastalık ve zararlıları sisteme ekleyip veri analizi yaparak sorunların 

otonom olarak tespit edilmesini hedefliyoruz.  Bu sayede çiftçimiz hastalıkla mücadelede 

sorunu süratle tespit ederek gerekli çalışmalarını başlatacaktır. Böylelikle tarımda dijitalleşme 

adımlarını atarak ülke tarımına katkı sağlamış olacağız. 

 

6. Uygulanabilirlik: 

 Projemiz hayata geçirildiğinde denetimin kolaylaştığı, bitkinin zarar görme oranı büyük oranda 

azalacak olup üretim miktarını da arttıracaktır. Uygulama projesinin örnekleri incelenmiştir. Bu 

husus dikkate alındığında uygulanabilirliği yüksek olacağı öngörülmektedir. Projemiz güncel 

bir sorundan yola çıkarak tasarlanmış ve gerçekçi çözümler sunmaktadır. Hayata geçirilmesi 

sonucunda sağlayacağı faydalar açıkça görülmektedir. Bunun dışında çeşitli tarım kullanıcıları 

tarafından güncel olarak talep edilen bir proje haline gelecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

QAV210 Karbon Fiber Drone Frame Gövdesi                                                   205 tl 

Emax ECO II 2807 5S 1500KV Fırçasız Motor                                        4x184=736 

Gemfan Hulkie 5055 3 Bıçak                                                                             115 tl 

Flysky FS-i6 2.4GHZ 6 Kanal Alıcı-Verici Kumanda                                       617 tl 

Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü V2                                                      377 tl 

Ausek Wifi 4K 60FPS Ultra HD Çift                                                                1023 tl 

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Seti                                                        633 tl 

GY-NEO6MV2 GPS Module for Flight Controller Systems                                64 tl 

RC Drone FPV Racing adına Eachine VTX02 Süper Mini 5.8G 40ch 200mW FPV Verici           

                                                                                                                              357 tl                                                                                                                                                                 

BMI160 Gyro Sensör Modülü - 6 DOF - Eğim - İvmeölçer - Jiroskop                27 tl 

TFK BPW41N Fotodiyot Kızılötesi Optik Sensör                                                  5 tl 

HMC5983L + BMP180 4 Eksen Pusula ve Atmosferik Basınç Sensörü - HMC5983L + 
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BMP180 - GY-652 7                                                                                               9 tl 

18.5 V 5S Lipo Batarya-Pil 6000 mAh 35C                                                       657 tl 

 

                                                               Toplam: 4825 tl 

 
Drone için tercih edilen parçaların teknik özellik bakımından iyi seçimler yapıldığı 

söylenebilir. Ortaya çıkan maliyet ise internet ortamında kısa zaman diliminde yapılan 

araştırmalar sonucunda elde edilen maliyetlerdir. Bu maliyetler toptan alımlarda ve 

yapılacak anlaşmalar sonucunda daha uygun fiyatlara gelecektir.  

 

    Proje Zaman Planlaması 

 
                                                      AYLAR 

YAPILACAK 

ÇALIŞMALAR 

 

OCAK 

 

ŞUBAT 

 

MART  

 

NİSAN 

 

MAYIS 

 

 

HAZİRAN 

 

TEMMUZ 

 

AĞUSTOS 

 

EYLÜL 

PROJE FİKRİ 

VE BAŞVURU 

 

  X 

 

  X 

       

ÖN 

DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

   

X 

      

ARAŞTIRMA VE 

DETAY RAPORU 

HAZIRLAMA 

    

X 

 

     X 

 

   X 

   

TASARIM 
      

X 

 

     X 

 

       

 

ÜRETİM 
       

X 

 

X 

 

 

SUNUM 

HAZIRLAMA 

        

X 

 

X 

TEKNOFEST 

SERGİ 

 

 

        

X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

-Çiftçiler  

-Tarım teknisyeni 

-Doğa ve tarım bakıcısı 

-Seracılık ile uğraşan kişi/kişiler 

-Bağcılık ile uğraşan kişi/kişiler 

-Ziraat mühendisleri 

-Ziraat teknikerleri 

-Tarım Ve Orman Bakanlığının Personelleri 
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9. Riskler 

Dronlar ortalama olarak 30-40 dakika havada kalabilmektedir. Şarj süresi ile ilgili sorun yaşama 

ihtimali az olmakla birlikte sorun yaşanması ihtimalinin önüne geçebilmek için yenilenebilir 

enerji sistemleri kullanılarak şarj edilmesi sağlanabilir. Tarla veya bahçemizin en uygun 

noktasına koyacağımız güneş enerji panelleri ile şarj istasyonumuzu oluşturabiliriz.  

Projeyi önemli şekilde etkileyecek sorunlardan biri de malzeme temini olup salgın sürecinden 

dolayı aksayan üretim faaliyetleri sebebiyle fiyatları artabilir. Bu aşamada parça fiyatlarının    

% 10 , %20 oranlarındaki fiyat artışlarında projenin bizlere kazandırdıkları düşünülerek takım 

üyeleri ile birlikte karar verilecektir. %50 ve üzeri fiyat artışlarında ise danışman öğretmen 

takım üyeleri ve yetkili mercilerle görüşülerek proje ürününün ortaya çıkarılıp çıkarılmamasına 

karar verilecektir.  

Dron parçalarının temininde firma ve kargolarda yaşanacak sorunlar sebebiyle teknik özellik 

bakımından uygun bir dron satın alınarak gerekli programlamalar yapılarak testler yapılacaktır.  

T3 Vakfı tarafından üretilen DENEYAP malzemeleri önemli özelliklere sahiptir. Yerli ve milli 

imkanlarla üretilen ürünler teknik özellik bakımından ihtiyacı karşılaması durumunda fiyat 

karşılaştırmaları da yapılarak maliyet hesabı yapılan listedeki ürünler yerine yerli ve milli 

imkanlarla üretilen ürünleri tercih edeceğiz.  

 

Şekil 6 

Proje ürününün, sergi öncesi ulaşım ve seyahat esnasında oluşacak sorunlar sebebiyle zarar 

görebilme ihtimali her zaman vardır. Bu şekilde bir sorunla karşılaşmamız durumunda teknofest 

sergisinde test aşamasında yaptığımız videolar izletilip takım üyeleri tarafından anlatılarak 

sunumlar yapılacaktır.  

Takım üyelerinin yaşayacakları çeşitli nedenlerden dolayı sergiye katılamaması durumunda 

sunumu takım üyelerinden birisi gerçekleştirecektir. 
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