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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde, artan teknoloji ile insanların yapmakta olduğu bazı işleri robotlara ve farklı 

mekanik ürünlere yaptırmaktayız. Sanayi devrimi ile başlayan hızlı teknolojik gelişim son 

yıllarda artarak devam etmekte ve endüstri 4.0 denilen dördüncü sanayi devrimine evirilmiştir.  

Geleneksel sanayinin bilgisayarlaşma yönünde değişmesi ve yüksek teknoloji ürünleri ile 

donatılması sonucunda oluşan bu sanayi devrimi ile insan sağlığının daha fazla önem kazandığı 

günümüzde robotlar geliştirilerek birçok işi robotlara yaptırabilmekteyiz. Bu bağlamda insansız 

hava araçları, sürücüsüz arabalar ve insansız su altı araçları gibi ürünler geliştirilerek, bazı iş 

alanlarında iş kazalarını azaltmak, doğal afetler sonucunda gerekli olan arama kurtarma 

faaliyetlerini kolaylaştırmak ve savaş alanlarında zayiatı minimuma indirmek 

amaçlanmaktadır. 

Bunun son zamanlarda tarımsal faaliyetlerde Dronler oldukça yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Tarımda görüntü işleme yöntemi ile ürün kontrolü, ilaçlama, gübreleme, 

tohumlama ve otlarla mücadele gibi farklı görevler üstlenen dronların en büyük 

problemlerinden iki tanesi; fazla yük taşıyamamaları ve pil ömürlerinin kısa olması. Özellikle 

ilaçlama veya gübreleme yaparken sık sık pil değişimi ve gübre veya ilaç yüklemesi yapılması 

gerekliliği zaman açısından verimliliği oldukça düşürmektedir. İnsan faktörünü azaltmak ve 

ilaçlama işleminin dronlar tarafından yapılması arzulanırken sürekli olarak dronu takip etmek 

zorunda olan birisinin varlığı sürecin tam olarak makineleşmesinin önüne geçmektedir.  

Tarımda Dron kullanımı avantajları; 

 İnsansız hava araçları yetenekleri sayesinde mahsul üretiminin artmasına, mahsulün 

incelenmesine, tarlaların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. 

 Gelişmiş özellikleri ile ilaçlama planı yapılmasına ve ekim alanlarında oluşabilen 

sorunların giderilmesine katkı sağlar. 

 İhtiyacınıza göre seçebileceğiniz yüksek çözünürlük sunan tarım droneları tarafından 

sunulan veriler, bitki sağlığı ve zararlı haşereler gibi ekonomik kayba neden olan olayları 

önceden tahmin etmek ve doğru şekilde raporlamak için çözüm sunar. 

 Tarım dronları operasyonlarını hızlıca gerçekleştirir, gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 

 Geleneksel yöntemlere göre daha hassastır ve herhangi bir bölümü gözden kaçırmanızı 

önler.[1] 

Yapacağımız çalışma ile bu avantajları hayata geçirmek ve teknolojinin daha fazla tarım 

alanlarında kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz ve ülkemize bu anlamda katkı sumak 

istiyoruz. 

Bu projede tarımda ilaçlama alanında kullanılacak olan dronların pil değişimini ve ilaç yükleme 

işini otonom olarak gerçekleştirebilecek bir sistem tasarlayarak prototipini yapıp hayata 

geçirmek istiyoruz. Projemizin hayata geçebilecek ve ticari olarak kullanılacak bir ürün 

olabileceğini düşünüyoruz. Dünya genelinde dronların pil ömrünü artırmak veya projemizde 

olduğu gibi otonom pil değişim işlemini gerçekleştirmek için bazı çalışmalar yapılmaktadır. 

Ancak tarım alanında hem pil değiştirip hem de ürün yükleme işini otonom olarak yapan bir 

sisteme rastlanmamıştır. 
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Sistemimizin prototipini tamamlamak için ilk olarak sistemde kullanılacak olan dronu 

tasarladık ve tamamladık. Uçuş testlerini gerçekleştirdiğimiz dronumuz istenilen alana otonom 

olarak indirmeyi başardık. Sonraki adım ise pil değiştirebilen ve ilaç yükleme işlemini otonom 

olarak yapabilen bir dron pisti yapmaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Pi 

değiştirme mekanizması ve ilaç yükleme mekanizması ile ilgili bağımsız çalışmalar yapıldı ve 

başarılı sonuçlar elde edildi. Dron pistinin tamamlanabilmesi için gerekli malzemeleri 

tamamladıktan sonra sistemin prototipini toplayarak hayata geçireceğiz. 

Sistemimizde önemli noktalardan biriside sistemin yazılımıdır. Hem dronda hem de dron 

pistinde bulunan kontrol kartları sayesinde haberleşme saylayarak gerekli otonom işlemleri 

yaptıracağız. Bunun için yazılım çalışmalarına başladık. Dronda bulunan uçuş kontrol kartını 

Mision Planner adlı açık kaynak kodlu uçuş kontrol yazılımı ile gerçekleştirdik. Dron pistinde 

ve dron üzerinde ayrıca arduino kontrol kartını kullanarak iki cihaz arasında bluetooth modül 

ile haberleşme sağlayacağız. 

2. Problem/Sorun 

Tarımsal faaliyetlerde 

dronların kullanımı her 

geçen gün artmakta 

ancak bazı sorunlardan 

dolayı yeteri kadar 

yaygınlaşamamaktadır. 

Tarımda çiftçilerin 

dronları kullanmak 

istemelerinin en önemli 

sebeplerden biri, ürünler 

ilaçlanırken traktörle 

ürünlere zarar vermek 

istememeleridir.  Bu 

sebeple dron kullanımı ürünlere zarar vermeden ilaçlama yapılması konusunda çiftçilere büyük 

kolaylık sağlayacaktır. Örneğin buğday ekimi yapan çiftçiler geniş araziler ekmekte ve bu 

arazilerin ilaçlanması için traktörle çalışmaktadırlar ve ürünlere zarar vermektedirler. Bu 

arazilerin mevcut teknolojideki dronlarla ilaçlanması bazı sorunlar oluşturmaktadır. Kullanılan 

dronların hem yük taşıma kapasiteleri hem de pil ömürlerinin az olması geniş arazilerde dron 

kullanımını meşakkatli hale getirmektedir. Bu günün teknolojisi ile ilaçlama için kullanılan 

ortalama bir dron 15 Kg yük taşımakta ve ortalama 30dk uçuş süresi bulunmaktadır. Bu da 

yaklaşık olarak 10 dönümlük bir alanı ilaçlamaya yetmektedir. Daha geniş arazileri süreklilik 

arz edecek şekilde ilaçlayabilmek için hem pil kapasitesini artırmak hem de ilaç deposunu 

büyütmek gerekmektedir. Bu çözümler için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır ancak 

fiziksel şartlar buna müsaade etmemektedir. Bu sebeple ilaçlama için dron kullanırken 

kullanıcıların sürekli olarak pil değişimini ve ilaç yüklemesi yapması gerekmektedir. Bu işlem 

manuel olarak yapılması gerektiği için hem zahmetli hem de en az bir kişiyi sürekli olarak bu 

işin başında oyalamaktadır. Bu da çiftçiler için bir sorun olduğundan dron teknolojisi ilaçlama 

konusunda çok hızlı yaygınlaşamamaktadır.  

Şekil 1Tarımsal İlaçlama Dronu 
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3. Çözüm  

Projemizde bu soruna çözüm olarak dronların inebileceği bir platform tasarlanmaktadır. Bu 

platformda dronlara otonom olarak pil değiştirme ve ilaç yükleme işlemlerinin yapılacağı bir 

sistem tasarladık.  Platform dronun rahatlıkla otonom olarak inebilmesi için 3x3m 

büyüklüğünde olacak. Platform üstünde şarj istasyonu ve bu şarj istasyonunda en az 3 adet şarj 

olan pil bulunacak. Bunun yanında ilaç deposu olacak. Dron helikopter pistini andıran 

platforma indikten sonra pil değiştirme ve ilaç yükleme bölgesine hareket ettirilecek. Otonom 

pil ve ilaç yükleme işleminin gerçekleştirilebilmesi için dronumuz istasyonda belirlenen yere 

milimetrik olarak yanaşması gerekmektedir. Bunu sağlamak için platformda iki eksende 

hareket eden taşıyıcılar bulunmaktadır. Bu taşıyıcılar dron platforma indiği anda gönderilecek 

veri ile harekete geçecek ve dronu belirlenen bölgeye taşıyacaklar. Dron doğru alana 

yanaştıktan sonra dron ile platform arasında haberleşme sağlanacak ve biten pil yerinden 

sökülerek dolu pillerden birisi otonom olarak drone takılacak. Aynı anda dron içerisindeki ilaç 

deposuna platformdan ilaç yüklemesi yapılacak. İki işlem de bittiğinde dron platform sinyal 

göndererek dronu serbest bırakacak ve dron ilaçlamaya kaldığı yerden devam edecek. Pil 

değiştime ve ilaç yükleme işi tahmini olarak 3 dakikada bitecek. Dron üzerindeki pil belli 

seviyenin altına indiğinde veya deposundaki ilaç tamamen bittiğinde bu işlem yeniden 

gerçekleşecek. İşlem gerçekleşmeden önce dron üzerindeki GPS sayesinde ilaçlamayı 

durdurduğu yeri hafızasına alarak kaldığı yerden devam edebilecek. Bu sayede dronlar onlarca 

dönüm araziyi insana ihtiyaç duymadan ilaçlama yapabilecek.  

Sistem aynı zamanda kullanıcı ile de irtibatta olacak ve yapılan her adım kullanıcı kişi 

tarafından uzaktan izlenebilecek. Cep telefonuna uygulaması ile yapılan işlemler, pillerin şarj 

durumu, depoda kalan ilaç miktarı ve ilaçlanan bölgenin genişliği takip edilebilir. 

Piyasada bulunan kaliteli GPS’ler kullanılırsa platformun genişliği küçültülebilir. Konum 

olarak 50cm sapma payı olan ürünler mevcuttur.        

Tasarladığımız sistemi hayata geçirmek için öncelikle dronumuzu yapmamız gerektiğini 

düşündük ve çalışmalara başladık. Projemizin ismine uygun olarak arı şeklinde bir dron 

tasarlayarak tamamladık. Pil değişimi esnasında enerjinin kesilmemesi için dronumuzda mini 

bir yedek pil mevcuttur ve bu pil sadece pil değişimi esnasında kontrol kartına enerji 

sağlamaktadır. Aynı zamanda yedek pil azaldığında ana pil sayesinde şarj olmaktadır. 

Dronumuzun üst kısmına huni şeklinde bir parça ekleyerek ilaç yükleme hortumunun drona ilaç 

yüklerken doğru yere yaklaşması için kolaylık sağlamayı planladık. İlaç yükleme hortumu 

huniye step motor yardımı ile yanaşacak ve depo içerisinde bulunan mini dalgıç pompa ile ilaç 

yükleme işlemi başlayacak. Depodan gelen ilaç huniden dronun altında bulunan ilaç deposuna 

dolacak. İlaç deposunda ilaç miktarını ölçen bir şamandıra bulunacak. Bu sayede dronun 

altındaki deponun dolduğunu veya boşaldığını tespit edebileceğiz. 

Pil değiştirme işlemini yapabilmek için 3 eksende hareket edebilen bir yapı inşa edilecektir. 3 

boyutlu yazıcılardaki sistemi kullanarak yapacağımız sistemimiz dronun üzerindeki pili alacak 

ve şarj istasyonundaki boş bir alana bırakacak. Daha sonra dolu pillerden birisini alarak drona 

yerleştirecek. Bütün bu işlemler bittiğinde platformdaki dronu tutan taşıyıcılar geriye doğru 

hareket ederek dronumuz serbest kalacak ve ilaçlama işlemine kaldığı yerden devam edecek.  
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Dronumuz prototip olarak yapıldığı için ilaçlama görevini yerine getiremeyecek ancak ilaç 

yükleme ve pil değiştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra uçuş yapabilecek ve tekrar 

platforma iniş yapabilecek. Prototip olarak yaptığımız dronumuzun taşıma kapasitesi 4Kg’dir. 

500gr’lik yük doldurup dronumuzu kaldırabilmekteyiz. Bu da denemeler  için yeterli 

olacacaktır.    

         

 

Şekil 2 Dron Resimleri 

4. Yöntem 

Geliştirmeye çalıştığımızı sistem iki ana unsurdan oluşmaktadır. Birincisi ilaçlama için 

kullanılacak dron ikincisi ise dronun otonom olarak inip kalkacağı ve pil ile birlikte ilaç 

yüklemesinin yapılacağı platform. Bu projede asıl unsur platformdur ancak platformun 

denemelerini yapabilmek için ve dron ile platformun uyumlu çalıştığını gösterebilmek için 
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sisteme uygun bir dron yapımı şarttır. Bu sebeple ilk olarak dronumuzu tamamladık. Bu 

aşamada platform tasarımını da tamamlayıp malzeme teminine başladık. 

4.1.  Cihaz Tasarımı ve Üretimi 

Cihazlarımızı tamamen kendimiz tasarladık ve üretimlerini gerçekleştirmek için çalışmalara 

başladık. Şu ana kadar sistemimizin %60’ı tamamlandı. Diğer bölümler için tasarımlar ve 

denemeler bağımsız olarak yapıldı ve sistem bütünleştirme çalışmalarına başlandı. 

4.1.1. Dron Tasarımı ve Üretimi 

Dronumuzu thinkercad adlı 3 boyutlu tasarım programı ile tasarladık ve 3 boyutlu yazıcıdan 

çıktı alarak montojını yaptık. Dron yapımı konusunda tecrübeli olduğumuz için tasarım ve 

üretimi yaklaşık 1 ayda tamamladık. Dron platforma otonom olarak inebilmesi için Navio 2 

adlı uçuş kontrol kartını ve bu karta uygun GPS modül kullandık. Dronumuzun tüm gövde 

parçalarını kendimiz tasarladık ve montaja uygun hale getirdik. Pil değiştirme işleminin otonom 

olarak yapılabilmesi için dronun alt tarafında pilin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir pil 

yuvası yaptık. Sıvı ilaç yükleme işleminin kolaylıkla yapılabilmesi içinde dronun üst kısmına 

huni tasarladık ve bu huniden dronun altında bulunan ilaç deposuna boru bağlantısı 

gerçekleştirdik. Dron da kullanılan malzemeler tabloda gösterilmiştir. Projemizin asıl unsuru 

dron olmadığından malzemelerin özelliklerine fazla değinmemeyi uygun bulduk.  

 

Şekil 3Raspberry Pi4 ve Navio 2 Uçuş kontrol kartı 

 

Şekil 4 Fırçası Motor Sürücüsü 

 

Şekil 5 Fırçasız Motor 

 

Şekil 6 Navio 2 GPS Modül 

 

Şekil 7 Kumanda Alıcı ve Verici Modül 

 

Şekil 8 Arduino Nano 
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4.1.2. Platform Tasarımı ve Üretimi 

Platform tasarımını tamamladık ancak üretimine henüz başlayamadık. Platform için ilk olarak 

dron platforma indiğinde dronumuzu pil ve sıvı yükleme alanına doğru hareket ettirecek olan 

taşıyıcıların tasarımını yaptık. Bu taşıyıcılar 20x20 sigma profilden yapılacak ve step motor ile 

hareket ettirilecek. Sigma profillerin hareket etme mesafesi önceden bilindiğinden step 

motorlara kaç adım gidecekleri programda belirtilecek ve buna göre hareket edecekler. Dron 

platforma indiği anda platformda bulunan arduino karta bir sinyal gönderecek ve platformda 

bulunan taşıyıcılar bu sinyal sonrasında harekete geçecekler. 3D yazıcılarda bulunan hareket 

sistemine benzer bir sistemle taşıyıcılar dronu istenilen yere taşıyacaklar. Bu sistemin 

yapılmasının en önemli sebebi dronun milimetrik olarak pil ve sıvı yükleme alanına inemeyecek 

olmasıdır.  Tabloda Platformun farklı açılardan görüntüleri ve kullanılacak malzemler 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 9 Platform Önden Görünüşü  

Şekil 10 Platform Yandan Görünüşü 

 

Şekil 11 Platform Üstten Görünüşü 

 

Şekil 12 Platform Önden Görünüşü 

 

Şekil 1312v Dalgıç 

Pompa 

 

Şekil 14Nema 17 Step 

Motor 

 

Şekil 15 20x20 Sigma Profil 

 

Şekil 16 Arduino Mega 
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4.1.2.1.  Pil Değiştirme Sistemi 

Pil değiştirme sitemi yine sigma profillerle ve step motorla 

yapılacak olan bir sistemdir. Yine 3 boyutlu yazıcılardan ilham 

alınarak gerçekleştirilen sistemde 3 eksenli hareket kabiliyeti 

bulunmaktadır. 3 farklı step motor ve bir adet servo motor 

kullanılacak olan sistem dron üzerindeki pili alıp boş şarj 

istasyonuna yerleştirecek ve dolu olan pillerden birini alıp drona 

takabilecektir. Bunun için pil tutma mekanizması step motorlarla 

X Y Z eksenlerinde hareket edebilecektir. Alınan pili boş olan pil 

şarj alanına bırakmak için aşağı yukarı yönlü hareket eden step 

motor mekanizmayı hareket ettirecek. Daha sonra mekanizmanın 

altında bulunan step motor pili sola doğru kaydırarak şarj alanına 

bırakacak. Son olarak dolu olan pil alınarak dronun pil yuvasına 

getirilip mekanizmanın üstünde bulunan step motor sayesinde ileri 

iteklenerek drona yerleştirilecek ve işlem tamamlanmış olacak.  

 

4.1.2.2.  İlaç Yükleme Sistemi 

İlaç Yükleme sisteminde bir adet ilaç deposu, İlaç 

deposunun içerisinde bulunan bir adet mini dalgıç 

pompa ve ilaç yükleme hortumunu drona 

yaklaştırabilmek için bir adet step motor 

bulunmaktadır. Dron platforma indiğinde ve 

taşıyıcılar dronu istenilen bölgeye taşıdıklarında ilaç 

yükleme hortumu step motor sayesinde dron 

üzerinde bulunan huniye yaklaştıracak bu işlem 

bittikten sonra dalgıç pompa çalışarak ilaç yükleme 

işlemine geçilecek. Program ile ne kadar ilaç 

yüklemesi yapılması gerektiği önceden 

ayarlandığından otonom olarak belirli miktarda ilaç 

yükleme işlemi gerçekleştirilecek. İşlem bittiğinde 

ilaç yükleme hortumu tekrara eski yerine hareket edecek. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarımda dron kullanımı hali hazırda yapılan bir uygulamadır. Ancak bizim yaptığımız sisteme 

benzer bir sistem piyasada bulunmamaktadır. Dronlar ile ilgili en önemli sorun olan pil 

kapasitesi ve yük taşıma kapasitesidir. Pil ve taşıma kapasitesinin artırılması için gerekli 

çalışmalar dünyanın her yerinde yapılmakta ancak fiziksel şartlardan dolayı yeteri kadar hızlı 

ilerleme sağlanamamaktadır. Bu sebeple biz farklı ve yeni bir bakış açısı ile en azında pil ve 

taşıma kapasitesi istenilen seviyeye gelene kadar bu işlemi otonom değişim ve sıvı yükleme ile 

çözmeyi hedeflemekteyiz. Sadece 20-30 dakikalık bir uçuş ve sadece 15Kg’lik bir yük taşıma 

ile dronların tarımda kullanımının çok yaygınlaşamayacağı düşüncesinde olduğumuz için bu 

şekilde bir projeyi hayata geçirmeyi düşündük. 

Şekil 17 Pil Değiştirme 

Mekanizması 

Şekil 18 İlaç Yükleme Mekanizması 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizin ilk bölümü olan dron yapımını hayata geçirdik ve uçuş denemelerini yaptık. Burada 

önemli olan nokta dronumuzun istenilen alana istenilen yönde otonom olarak inmesini 

sağlamaktı ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Denemelerimizin tamamında 

dronumuz 1m2 alana başarılı bir şekilde otonom olarak iniş yaptı. Bunu kullandığımız kontrol 

kartı ve GPS modülün kaliteli olması sağlamıştır. Bu işlemden sonra yapılacak işlem iniş 

yapılan platformun prototipini üretmek olacaktır. Platformu yapmak için gerekli çalışmaları 

yaptık ve sıvı pompalama pil değiştirme gibi bazı denemeleri bağımsız olarak gerçekleştirdik.  

Yaptığımız çalışmaların sonucunda projemizin tamamlanması oldukça mümkün olduğunu 

gördük. Projemizin piyasada uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu tip bir çalışma ticari 

olarak piyasada mevcut değildir ancak belirlediğimiz sorunun çözümü olabileceğini 

düşündüğümüz için kullanılabilir bir ürün olacağı kanaatindeyiz. Tarımda dron kullanımı 

arttıkça tespit ettiğimiz sorun daha hissedilir olacaktır. Bu noktada tasarladığımız ürün devreye 

girebilir. İlaçlama için dron satın alan bir kullanıcının yanında tasarladığımız platformu da 

alması kendisine büyük maliyetler oluşturmayacaktır. Ancak iş yükünden kurtulma açısından 

kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlayacağını düşünüyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sistemimizin hayata geçmesi için gerekli maliyeti 12000 TL olarak hesapladık. Buradaki 

maliyetin yarısı olan 6000 TL’si dron yapımına diğer yarısı da platform yapımına ve diğer 

giderlere harcanacaktır. Şu aşamada dronumuzu tamamlayıp uçuş denemelerini gerçekleştirdik. 

Platform yapımı için denemelere başladık. Yaptığımız dron ilaçlama  için kullanılacak bir dron 

değildir. Maliyeti artırmamak için daha basit prototip olarak bir dron yaptık. Zirai ilaçlamada 

kullanılan dronların ortalama 100000TL fiyatları bulunmaktadır.  

Tabloda malzeme listesi ve fiyatları mevcuttur. 

 

Maliyet Tablosu 

Mazlemeler Adet Toplam Fiyat 

Dron Malzemeleri   

Raspberry Pi4 1 500 TL 

Navio 2 Uçuş Kontrol Kartı Seti 1 2000 TL 

Fırçası Motorlar 4 600 TL 

Fırçasız Motor Sürücüleri 4 400 TL 

Kumanda 1 1200 TL 

Pervaneler 4 100 TL 

Gövde 1 200  TL 

Tablo 1 Maliyet Tablosu 
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Lipo Pil 4 1000TL 

Platform Malzememeri   

Step Motor 6 900TL 

Step Motor Sürücü 6 400TL 

20x20 Sigma Profil 6m 400TL 

12v Dalgıç Pompa 1 250TL 

Vida, Kayışi Kaplin, Rulman vb  500TL 

Arduino Mega 1 250TL 

Arduino Nano 1 150 TL 

DC Motor Sürücü 1 80TL 

Mazleme Toplamı  500 TL 

Sunum İçin Gerekli Materyaller  500 TL 

Sistemin İyileştirilmesi İçin Alınacak Teknik Destek İçin Harcama  500TL 

Toplam  12000 TL 

 

Bizim yapmayı düşündüğümüz sistemin muadili yurt içi ve yurt dışında bulunmadığından 

maliyet karşılaştırması yapamadık.  

Yapacağımız harcamaların dönemsel olarak planı tabloda mevcuttur. Bu harcamaların büyük 

kısmı dron yapımına yapılmıştır.  

 

Dönemsel Harcama Planı 

Yapılacak İş Dönem Maliyet Durum 

Proje Tasarımı Şubat-Mart - - 

Dronun Üretilmesi Mart-Nisan 6000 TL Yapıldı 

Deneme ve Testlerin Yapılması Nisan-Mayıs 500TL Yapıldı 

Platformun yapılması Haziran-Temmuz-Ağustos 5000TL Yapılacak 

Sistemin İyileştirilmesi için Gerekli Harcamalar Haziran-Temmuz-Ağustos 500TL Yapılacak 

Sunum Eylül 500TL Yapılacak 

Tablo2: Dönemsel Harcama Planı 
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Projemizin yapımına şubat ayında başladık. Çalışmalarımıza öncelikle görev dağılımı ve süreç planlaması ile başladık ve literatür taramasına ağırlık 

verdik. Daha sonra dron yapımı için araştırmalar yaparak dron yapımını gerçekleştirdik. Proje değerlendirme raporunu teslim ettikten sonra 

platform yapımına ve sistemin tamamlanmasına ağırlık vereceğiz ve sunum için hazrılıklara başlayacağız. Tabloda proje zaman planlaması 

bulunmaktadır. 

 

 

Tablo3: Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizi çiftçilik yapan ve tarlasına ürün eken herkes kullanabilir. Özellikle ürünlerini 

ilaçlama ihtiyacı olan çiftçiler ve bu ihtiyaçlarını dron teknolojisi ile yapmak isteyen kişiler 

projemizi kullanarak ilaçlama işlemlerini otonom olarak gerçekleştirebilirler. Bunun yanında 

ticari olarak dron ile ilaçlama yapan ve bu ürünleri satan kişiler yapacağımız ürünü 

kullanabilirler. Ürünümüz her ne kadar ilaçlama için tarım sektöründe kullanılacak olsa da dron 

teknolojisinin kullanıldığı her platforma uyarlanabilir. Proje ekibi olarak İstanbul Anakara 

arasında otonom olarak uçuş yapıp paket taşıyabilen bir dron yapabilmek ve iki şehir arasında 

dron ile ilk kargo taşımacılığını gerçekleştirmek gibi bir hayalimiz bulunmaktadır. Yaptığımız 

platform bu amaçla da kullanılabilir. İki şehir arasında belirli noktalara pil değiştirme 

platformları koyarak bir dronun otonom olarak kesintisiz uçmasını sağlayabiliriz. Sonuç olarak 

yapacağımız platform tarım, taşımacılık ve askeri alanlar gibi alanlarda farklı amaçlar için 

kullanılabilir. 

9. Riskler 

Sistemin tasarlanmasından üretim, denemeler ve sunuma kadar olabilecek riskler için olasılık 

ve etki hesabı belirlenmiş ve bu hesaba göre risk puanı tabloda verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Buna göre 15,16,20 ve 25 puanlı riskler Kabul edilemez risk olarak tanımlanmıştır. Ancak 

bizim tasarımımızda kabul edilemez risk olarak sadece pil değiştirme mekanizması 

bulunmaktadır. Bu durum oluşması halinde sistem çalışamaz hale gelir ve bu durumun oluşma 

olasılığı da yüksektir. Ancak Daha hassas tasarımlar yaparak ve daha kaliteli motorlar 

kullanarak konuyu çözeceğimizi düşünüyoruz. Henüz bu konuyu son haline getirmediğimiz 

için konu bizim için kabul edilemez risk noktasında bulunmaktadır.  

 

  Etki 

  Çok Ciddi 

5 

Ciddi 

4 

Orta 

3 

Hafif 

2 

Çok Hafif 

1 

Olasılık Çok Yüksek (5) 25 20 15 10 5 

Yüksek (4) 20 16 12 8 4 

Orta (3) 15 12 9 6 3 

Küçük (2) 10 8 6 4 2 

Çok Küçük (1) 5 4 3 2 1 

 

 

 

Tablo4: Olasılık-Etki Puanlama Tabosu 
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Sonuç Yapılacak Çalışmalar 

15,16,20,25 Kabul Edilemez Risk: Risk kabul edilebilir seviyeye çekilmeden 

çalışmaya başlanamaz ve çalışma yapılıyor ise durdurulur. Bu risklerle 

ilgili hemen çalışma yapılmalıdır. 

8,9,10,12 Dikkate Değer Risk: Bu risklerle mümkün olduğu kadar çabuk müdahale 

edilmeli ve ilave tedbirler alınarak kontrollü çalışılmalıdır 

1,2,3,4,5,6 Düşük Kabul Edilebilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir, ancak 

tedbirler düşünülmeli ve iyileştirmeye devam edilmelidir 

 

 

 Risk Analiz Tablosu 

No Faaliyet 

Alanı 

Tehlikesi Mevcut 

Durum 

Riski Olasılı

k 

Etki Risk 

Puanı 

Alınabilecek 

önlem 

Zaman 

1 Tasarım Pil Değişim 

Mekanizması

nı 

Tasarım 

tamamlandı 

Mekanizma 

Gerekli 

hassasiyette 

olmayabilir. 

2 5 10 Tasarımın 

yenilenmesi 

Motor seçimi 

değiştirilmesi 

En kısa sürede 

2 Tasarım Kullanılacak 

pil 

Kullanılacak 

Pil belirlendi 

Kullanılacak 

Pilin ömrü çok 

az olabilir 

3 4 12 Kullanılacak 

Pilin 

değiştirilmesi 

Deneme 

Aşamasında 

3 Tasarım Dron  Dron tasarımı 

ve üretimi 

tamamlandı 

Dron tasarımı 

ve ağırlığı 

uçuşa engel 

olabilir 

2 5 10 Dron kasasını 

PLA yerine 

karbon fiber ile 

yapılması. 

Deneme 

Aşamasında 

4 Üretim Dron pil tutma 

mekanizması 

Pil tutma 

mekanizması 

deneme 

aşamasında  

Pil tutma 

mekanizması 

ve soketlerde 

oynama ile 

enerji 

kesilebilir 

4 5 20 Tasarım 

yenilenerek 

daha kuvvetli 

tutucu 

yapılması. 

Deneme 

Aşamasında 

5 Üretim Sigma 

Profiller 

Tasarım 

tamamlandı 

Üretime 

başlanmadı 

Sigma 

profillerin 

kalınlığı az 

gelebilir 

2 2 4 Profiller 

değiştirilmesi. 

Deneme 

aşamasında 

6 Üretim GPS GPS alındı Dron istenilen 

bölgeye 

inemeyebilir. 

3 3 6 Daha Kaliteli 

GPS alınması. 

Uçuş 

Denemelerind

e 

7 Sistem 

Denemesi 

Dalgıç Pompa Dalgıç 

Pompa alındı 

Pompadan 

gelen sıvı az ya 

2 5 10 Pompanın 

enerjisini PWM 

Deneme 

Aşamasında 

Tablo5: Olasılık-Etki Puanlamasına Göre Yapılacak İşler 

Tablo6: Risk Analiz Tablosu 
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da çok olabilir ile ayarlanması. 

8 Sistemin 

Tamamlan

ması 

İş planı İş planı 

yapıldı 

Covid-19 

sebebi ile iş 

zaman 

planında 

aksamalar 

olabilir 

3 5 15 Evde, okulda, 

hastanede 

çalışılacak 

zamanların 

tekrar 

planlaması 

yapılabilir. 

Zaman 

planında 

aksama 

olduğu zaman 

9 Sunum Sunum 

yapacak 

öğrenci 

Öğrenci 

belirlendi 

İstenmeyen 

durumlardan 

dolayı sunum 

yapacak 

kişinin etkinlik 

alnında 

olamaması 

2 2 4 İkinci bir sunum 

yapacak kişi 

belirlenmesi 

En kısa 

zamanda 

10 Sunum Sunuma 

götürülecek 

cihaz 

Cihaz yapımı 

devam 

etmektedir. 

Sunuma 

götürülecek 

cihazın 

boyutlarının 

çok büyük 

olması 

2 5 10 Boyutlar 

değiştirilerek 

tekrar 

denemeler 

yapılması 

Cihaz 

tamamlandıkt

an sonra 

11 Sunum Sunum 

esnasında 

sistemin 

çalışması 

Tasarım 

devam 

etmektedir. 

Sunum 

esnasında 

sistemin 

çalışmaması 

2 5 10 Sunum 

esnasında 

sistemi 

çalıştırmak için 

manuel butonlar 

eklenecek dron 

uçuşu 

yapılmayabilir 

ve iniş simüle 

edilerek pil 

değiştirme ve 

sıvı oldurma 

işlemi 

gerçekleştirilir. 

sunumda 

10. Proje Ekibi 

Projemizi gerçekleştiren ekibimizde bulunan üyelerin her birinin farklı alanlarda ilgisi ve bilgisi 

mevcuttur. Takım liderimiz olan Atike Yıldırım yıllardır farklı alanlardaki proje yarışmalarına 

katılarak farklı konularda tecrübe sahibi olmuştur. Atike Yıldırım hem takımdaki 

koordinasyonu sağlamakta hem de gerekli donanım ve yazılım eksiklerini tamamlamaktadır. 

Mine Adıgüzel literatür taraması yaparak takıma proje ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmaktadır. 

Yunus Emre Filiz daha önce yaptığı dron çalışmalarında edindiği tecrübeleri takıma 

sunmaktadır. Yusufcan Akçair yazılım ve donanım bilgisi ile platform tasarımı ve üretimine 

katkı sunmaktadır. Rümeysa Karavil ve Sena Kızıl arkadaşlarımız da Platform tasarım ve 

üretimine katkı sunacaklardır. Danışman Öğretmenimizle koordinasyonu yine takım liderimiz 

Atik Yıldırım yapmaktadır. Takımda bulunan öğrencilerin bazıları daha önce proje 

yarışmalarına katılarak tecrübe edindiler ve bu tecrübelerini diğer takım üyelerine aktararak 

onların yapmaları gereken çalışmalara yol göstermektedirler. Bu sayede akran öğrenmesi ile 

takım üyeleri eksikliklerini tamamlamaya çalışmaktadırlar. Proje sunumunu takım liderimiz 

Atike Yıldırım gerçekleştirecektir. 
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Takım Lideri: Atike Yıldırım 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Mine ADIGÜZEL Literatür Taraması Pirelli Anadolu Lisesi Yazılım Bilgisi 

Yunus Emre FİLİZ Dron Yapımı ve Testleri Pirelli Anadolu Lisesi Dron Teknolojisine 

Hakim 

Yusufcan AKÇAİR Platform Tasarımı ve 

üretimi 

Pirelli Anadolu Lisesi Elektronik, Yazılım ve 3D 

tasarım 

Rümeysa KARAVİL Platform Tasarımı ve 

üretimi 

Pirelli Anadolu Lisesi Elektronik ve yazılım  

Sena KIZIL Platform Tasarımı ve 

üretimi 

Pirelli Anadolu Lisesi Elektronik ve yazılım 
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