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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Genel olarak tarımda birçok alanda teknolojik olarak gelişimler sağlanmaktadır. Özellikle son 

dönemde dron teknolojileri sayesinde sorunlara çözümler üretilmektedir. Aynı zamanda tarım 

ülkesi olan Türkiye için tarımın fiziksel olarak zorlayıcı emeğindeki verimliliği artırmak için 

yenilikçi çözümler bulmaya karar verdik. Bu sayede sürü dron teknolojisini kullanarak; 

Sürü halde ilaçlama, gübreleme, görüntü işleme ile tarım alanlarını gözetleme ve ürün analizi, 

salgın hastalıklar ve zararlı böceklerin tespiti ve hassas gübre planlaması yapmayı 

hedeflemekteyiz. Ayrıca çiftçilerimizin istekleri doğrultusunda güncel sorunlara çözümler 

üreteceğiz. 

Tasarım: Projede kullanılmak üzere 2 adet tasarım üzerinde uğraşılmıştır. Belirlenen 

tasarımlar solidworks ve 3D programlar üzerinde oluşturulmuştur. Oluşturulan birkaç tasarım 

içerisinden uygun 2 adet tasarım seçilmiştir. Bu tasarımlarda en önemli nokta dış yüklere ve 

aerodinamik dirençlere maruz kalan iha üyesinin sorunsuz şekilde görev yapabilmesidir.  

 

Şekil1:ÖTR raporunda yer alan tasarıma Ait 1. Cad çalışması 

Yazılım ve Montaj; için pixhawk kontrol kartı üzerinden uçuş sağlanacak ve yazılım bu kart 

üzerinden yüklenecektir. İlk olarak senaryolara uygun simülasyon oluşturulacak. İnsansız 

aracın çalışmasını sağlayacak ekipmanlar 7. Kısımda detaylı olarak anlatılacaktır. Bizler bu 

ekipmanları destek olması durumunda bazılarını kendimiz üretmeye çalışacağız. Ancak 

pandemiden dolayı bir araya gelememe durumu olması halinde piyasada ihtiyaçlarımızı 

karşılayacak ekipmanlar ile montaj sağlanacak ve testler yapılacaktır. 
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2. Problem/Sorun: 

Tarım alanlarında çiftçilerimiz ile yaptığımız mülakatlar sonucu ve edindiğimiz gözlemler 

sayesinde traktör ve uçaklar ile ilaçlama ve tarlaların genel durumu ile ilgili bazı sorunlar 

tespit edilmiştir. Bunlar; 

1-)Traktör ile ilaçlamada oluşan zararlar: Traktör ile yapılan ilaçlama hem fazla miktarda ilaç 

gerektirmekte hem de doğa üzerinde karbon emisyonunu artırmaktadır. Tüm alanlara aynı 

oranda ilaçlama yapılamamaktadır. En az %30-35 oranında fazla ilaç kullanımı söz 

konusudur. Ayrıca elle yapılan ilaçlamada da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 

Çiftçilerin ilaçtan korunamaması söz konusudur. 

Mevcut durumda; Mühendisler traktör pülverizatörleri üzerinde birçok iyileştirme yapmasına 

rağmen kayıpları fazla engelleyemediler. Ayrıca her noktaya eşit olarak ilaçlama ve 

gübreleme sağlanamadı. Çözüm olarak insansız otonom sistemler ile ilaçlama, gübreleme 

yapılması gerekmektedir. Şekil.2’de traktör ile yapılan ilaçlama görülmektedir ve halk dilinde 

demir tekerlek olarak tabir edilen çeltik(pirinç) ilaçlaması görülmekte; bu sistemlerin tarlaya 

ve çevreye verdiği zarar görülmektedir. 

  

Şekil2:Çeltik ve mısır ilaçlaması yapan traktörler 

2-)Tarım alanlarında zararlı böceklerin mahsule zararı 
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3-)Mahsulün belli dönemlerde hastalanması veya zarar gördüğünde tespit edilememesi 

 

Şekil3: Zararlı böceklerin mahsule verdiği zarar-hastalanması 

4-)Hırsızlık veya zararlı hayvanların tarım alanına verdiği zarar 

Örneğin;Geçen aylarda yaşanan turnaların göçü esnasında turnaların mısır tarlalarına zarar 

vermesi veya domuzların tarlayı istila etmesi. 

5-)Zaman kaybı ve maliyetlerin artması 

6-)İlaç ve yakıt giderinin fazla olması 

7-)Ekolojik denge bozunması 

Mevcut koşullarda; sistemimize yakın olarak zirai dron ilaçlaması yapan firmalar 

bulunmaktadır. Maalesef tam anlamıyla çiftçilerimizin ihtiyaçları karşılanamadı. Bizi 

onlardan ayıran en net özellik sürü teknolojisini entegre ederek sahada hızlı ve ucuz ilaçlama, 

tarım alanındaki görev çeşitliliğini artırmak.  

3. Çözüm  

Yukarıda belirtilen sorunları çözmek için sürü dron teknolojisini kullanarak hem ilaçlama 

hem de diğer sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız. Çözümler şu şekilde olacaktır; 

1-)Sürü halde çalışacak olan sistemlerimiz 5-10’ar adet olacak şekilde tarım alanında görev 

ifa edecektir. Bu bize hızlı şekilde ilaçlama yapma imkanı sunacak, ayrıca tüm alanlara 
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homojen olarak ilaç dağılımı olacaktır. (Sürü üye sayısı tarım alanına göre değişecektir.) 

2-)Dron sistemimiz günümüzdeki sistemlerden farklı olarak birden fazla olduğu için büyük 

arazilerde zehirlenme ve diğer tehlikeler ortadan kalkacaktır. 

3-)Görüntü işleme tekniğini kullanarak tarım alanında birçok iyileştirme yapılacaktır; 

a)Zararlı bitkilerin tespiti ve salgın bitki hastalıkların engellenmesi 

b)Zararlı canlıların tarlalara girişinde veya zarar anında uyarı sistemi 

4-)Sürü halinde görev yapıldığı için hızlı şekilde ilaçlama yapılacaktır. Bu da bize zamandan 

tasarruf sağlayacak, ayrıca 24 saat boyunca gece gündüz görev yapma şansı tanıyacaktır. 

5-)Yakıt giderleri azalacak ve buna bağlı olarak çiftçi tasarruf edecektir. Ayrıca ilaç 

kullanımının azalması hem ekonomik yönden hem de emisyonun azalmasını sağlayarak 

doğanın korunmasını sağlayacaktır. 

6-)Sürü üyelerine kazandıracağımız yetenekler ile ihalar farklı görevlere adapte olabilecekler 

ÇÖZÜM YÖNTEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ 

Yukarıda anlatılan sistem şu şekilde gerçekleşmiştir; 

1-)Sistemin ilk olarak kurulması için çiftçiler ile mülakatlar yapılarak ihtiyaca göre tasarım 

oluşturuldu. Tasarım 10, 15, 20 ve 25 litrelik ilaç/gübre ihtiyacına göre tasarlandı. Gövde yük, 

Statik analizi yapıldı. Şekil 4’te uygun tasarım görülmektedir. Aşağıda projemize ait 

kullanmak istediğimiz tüm ekipmanların üzerinde olduğu sistem görülmektedir. Prototip hali 

maddi durumlardan dolayı sadece tasarım ve alt bileşenlerinin çizim olarak gösterilmesi 

şeklinde olacaktır. 

2-)Sürü Sisteminin Sağlanması: Sürü sisteme ait gerekli araştırmalar yapılmıştır. Otonom 

kontrol için uçuş kontrol kartı ile gazebo ortamı eşlendi.(Şekil6) Oluşturulan bu ortamda 

senaryolar test edilerek otonom sürüş oluşması sağlanmıştır. Sürü sistemi oluştuktan sonra 

senaryolarda ne gibi sıkıntılar var tespit edilerek çözümler üretilecektir. 

3-)Yeni konsept(Görüntüleme ve takip sürüsü): Aynı zamanda çiftçi sürekli mahsulü 

gözetleme imkanı ve nihai olarak ürünlerin gelişimi veya zarara uğraması noktasında tedbir 

almak istiyor. Ancak mevcut sistemler çok pahalı olduğu için bir araziye bırakılamıyor. Biz 

belirli bölgeler için özellikle 500/1000 dekarlık araziler birden çiftçiye fayda sağlayacak sürü 

üyeleri ile yeni bir sürü oluşturmayı planlıyoruz. 

4. Yöntem 

Geliştirilmesi planlanan sürü insansız araca ait üretim ve ar-ge yöntemleri şu şekilde 

belirtilmiştir; 

1-)Mekanik Sistem Tasarımı: Sistemi oluşturan ana mekanik parçalar Solidworks ve 3d 

programlarda çizilmiştir. Çizilen parçalar; Gövde, araca ait kollar, ilaç/gübre tankı, motorlar 

ve prob pervanelerdir. Özellikle dış kuvvetlere maruz kalan gövde ve kollara ait statik analiz 

yapılmıştır. Analiz sonucunda İha’nın istenen özellikleri sağladığı Şekil.5’te görülmektedir.  

NOT: Burada ki tank ve nozul diğer sisteme ait çizimlerdir. Ana tasarımda tüm parçalar 

üzerinde gösterilmiştir. Bu tasarımlar da yararlı olabilir tarlanın büyüklüğüne göre. Sayfa 
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kısıtı olduğu için resimler maalesef bu şekilde küçültüldü. Çizilen bu parçaları, motoru ve 

gövdeyi kendimiz üretmeye çalışacağız. 

 

 
Şekil4:Çözüme ait cad ortamında çizilen nihai insansız araç ve statik analizi 

 

Şekil5: Mekanik aksama ait tank-nozul sistemi-püskürtme(sprinkler cihazı) 

Görüntü İşleme Mimarisi: Tarım arazisinde ilk olarak görüntüler İha kamerası üzerinden 

elde edilip bilgisayar ortamında işlemesi sağlanacaktır.  

 

 Analog sinyal Sayısal sinyal 

 

 

Şekil6: Görüntü işleme sistem yapısı 

Tarım arazisi Video kamera Sayısallaştırıcı 

Optik 

Görüntü 

Analog 

görüntü 
Sayısal 

görüntü 
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 Şekil7:Stil bağlantısı üzerinden Gazebo ve Ardupilot çalışması/Gazebodaki ihalar 

Yazılım: Tarım alanında sürü halde çalışacak sistemi otonom olarak çalıştırmak için öncelikle 

sistemi simülasyon ortamında test etmek gerekiyor. Bunun için kullanılmak üzere 

Ubuntu16.04 ve Ros Gazebo platformu uygun görülmüştür. Takım üyelerimizden biri geçen 

yıllardan sürü iha yarışmasına katıldığı için bu konuda tecrübelidir. Ayrıca kullanacağımız 

kontrolcüye sitl bağlantısı yaparak ardupilot(mission planner) üzerinden entegre çalışması 

sağlanarak Gazebo’da yapacağımız senaryolar algoritmalara dönüştürülerek kolayca 

denenecektir. Bu da bize kontrolcünün yazılımını daha farklı birçok senaryoda kullanmamızı 

sağlayacak. Yazılım dili olarak Python ve C++ dillerini kullanmayı düşünmekteyiz. 

SİSTEM ALGORİTMALARI: Düşünülen tasarıma ait ilaçlama için 2 adet algoritma 

oluşturulmuştur. Bu algoritmalardan biri sürü bağlantısını oluşturacak, diğeri sürü halinde 

tarım alanını tarayarak ilaçlama yapacaktır. Çözüm şu şekildedir; 
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Şekil9:Sistem genel çalışma algoritması 

 

Şekil10: Sırayla sürü bağlantısı algoritması ve tarama algoritması 
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Şekil11:Uçuş kontrol mimarisi 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemizin en yenilikçi kısmı günümüzde tekli olarak yapılan ilaçlamayı sürü halinde otonom 

olarak görev yaptırarak daha hızlı hale getirmektir. Proje birden fazla akıllı cihaz sayesinde 

yakıtını ve malzemesini optimum şartlarda kullanıp maksimum verim ve çıktıyı elde etmeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca özgün bir tasarım ve donanım ile sistemimizi kurmaktayız. Aşağıda 

sisteme ekleyeceğimiz yenilikçi özellikler belirtilmiştir. Bu özellikler mevcut durumdaki 

uygulamaları geçersiz kılacaktır.  

1-)Bitkilerin farklı elektromanyetik yansımalarını inceleyen sensör sistemleri sayesinde bitki 

analizi ve süreçlerini tespit etme 

2-)Otonom ilaçlamayı sağlayarak tarıma katkı sunma 

3-)Multispektral-hiperstakral kameralar ile aşağıdaki faydaların sağlanması; 

*Hastalık ve zararlı tespiti 

*Bitki sağlık durumu izlemesi 

*Toprak tesviye analizi 

*Rekolte tahmini 

*Bitki su stresi ve azot indeksi oluşturulması 

Mevcut durumda traktör ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri devam etmektedir. Bu metodlar 

maalesef projemize çok fazla benzemeyen klasik yöntemlerdir. İlaç kaybı, gübre kaybı, zaman 

kaybı ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Aynı zamanda birçok firma zirai drone teknolojisini 

kullanmaya başlamıştır. Bu yönüyle projemize benziyor. . En önemli farkımız bizim sürü 

olarak daha hızlı ve daha optimum şartlarda görev yapmamız. Ayrıca bizim kuracağımız 

sistemde sensörler, kullanılacak otopilot ve yazılımlar ile üstünlük sağlayacağız.  

Daha önceden bu konu ile alakalı yapılan araştırmalara ve sistemlere bir göz atalım; Sistemin 

gelecekte çok daha fazla kullanılacağı açıkça görülmektedir. 

Gazi.K.M.Passino,(2011)”Sürü stabilizasyonu ve optimizasyonu” Kuş sürüsü veya balık 

okulları gibi sürü türleri göç ve yırtıcı hayvanlardan kaçınma sırasında büyüleyici kolektif 

davranışlar sergilerler. Benzer şekilde otonom kara, su altı veya hava araçları(araç sürüsü) 

grupları gibi tasarlanmış çok etmenli dinamik sistemler, manevra yaparken sofistike kolektif 
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davranışlar sergiler. 

A. H. Kulaç, A. Akarsu ve T. Girici (2018), "İletişim için (sürü) ihalar’ın optimum 

dağılımı  

İnsansız hava araçları (İHA) telekomünikasyon alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunları baz istasyonu olarak kullanmak uygulamalardan biridir. İHA'ların konumunun 

optimize edilmesi, uygulamanın performansında önemli bir faktördür. Daha önce, 

optimizasyon için parçacık sürü optimizasyonu (PSO) kullanılmıştır. Bu yazıda Taguchi 

yöntemi adı verilen yeni bir yöntem de ele alınmıştır. Sonuç olarak Taguchi yönteminin bazı 

avantajlar sağladığı görülmektedir. 

Kırkaya.Aylin(2019) "Akıllı tarım teknolojileri" 

Çeşitli dalga boylarındaki yansıma değerlerine bakarak bitkilerin gelişimleri ve sağlık 

durumları hakkında bilgi edinmek mümkündür. İnsansız hava aracı ile uygun güneş ışığı açısı 

altında ve ideal yükseklikten gelişmiş çok bantlı kameralar ile geniş arazilerden görüntü alınıp 

işlenmekte, gelişim aşamasına göre bitki ve toprağa dair durum analizleri yapılmaktadır. 

Güler.D(2019) "Tarım 4.0 ve Türkye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi" 

Otonom ve robot teknolojiler birçok alanda etkin kullanıldığı gibi tarımsal faaliyetlerde de 

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin maliyetlerinin karşılanabilmesi için 

büyük ölçekte tarım arazilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tarlada ürünler ve saplarını ayırt eden 

otonom biçerdöverler, tarlaları hassas bir şekilde süren ve tohumlayan otonom traktörler, 

dronlar ve tarım makineleri bu alana örnek olarak verilebilir. Çiftçi robotlar ekim yapılacak 

olan tarlanın her bir alanını analiz edip tohumu en verimli noktaya ekebilmektedir. Ayrıca 

tarlada bulunan zararlı otları belirleyip tarım ilacı uygulayarak temizleyen robot sayesinde 

zararlı otlara yönelik yapılacak ilaçlama oranı ve insan emeği önemli oranda düşürülmektedir. 

T.B.Arif, Ş.Eray(2017) "Hiper Spektral Görüntülemenin Tarımda Kullanımı" 

Tarımda hiper spektral görüntüleme; tarımsal ürünlerin sınıflandırılması, hastalık, zararlı ve 

yabancı otların kontrolü, bitki su içeriğinin tahmini ve sulama zamanı kontrolü, bitki stres 

durumunun izlenmesi, verim tahmini gibi alanlarda kullanılmaktadır. Hiper spektral analiz; 

bitkilerin verimlilik ve stresleri, canlı bitkilerdeki ve topraklardaki biyokimyasal ve mineral 

bileşenler, türlerin sınıflandırılması ve bitki bölümleri ve toprak tipleri hakkında daha fazla 

fitobiyolojik bilgi sağlayabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje öncelikli olarak çiftçilerin sorunlarını giderme üzerine kurulmuştur. Ayrıca ülkemizin 

tarım teknolojilerine adaptasyonunu hızlandırmak istiyoruz. Sürü teknolojisinin tarımda 

kullanımı adına yazılım çalışmaları devam etmektedir. Çiftçilerimiz ihtiyaçlarına göre sürü 

üyesi temin edebilecekler. Eğitimi tamamlanan çiftçiler veya iha pilotları otonom sistemi 

kullanabilecekler. Kullanıcıya İha üzerinde otonom uçuş ve ilaçlama/gübreleme algoritması 
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ve yazılımı hazır olarak gönderilecektir. İhaya ait malzemelerin bozulması durumunda teknik 

servis ağına ulaşılabilecek veya ucuz yollarla malzeme temini yapılabilecektir. İhanın dış 

gövdesi ve tank yapısı 3D Printer veya cnc ortamında üretilebilecektir. En kritik nokta saha 

ortamında gösterilecektir. Sahada uzun sürecek testler sonucu İha’ya ait riskler minimize 

edilerek çiftçinin daha az sıkıntı ile karşılaşması sağlanacaktır. 

Mevcut durumda traktör vb. ilaçlama yöntemiyle çok fazla para kaybı olmaktadır. Bizler bu 

kayıpları %30-40 oranında azaltacağız. Zaten çiftçi ihtiyacına göre sürü üyesi satın alabilecek; 

Örneğin 500 dekarlık arazisi olan çiftçi veya küçük arazilerde iha pilotluğu yapan kullanıcı 

için 2 adet sürü üyesi yeterlidir. İlaçlama, gözetleme ve diğer fonksiyonları gerçekleştirebilir. 

Sistemimiz sayesinde İha pilotluğu da yeni bir iş kolu haline gelecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projeye ait maliyet tablosu ve iş takvimi aşağıdaki gibi net bir şekilde belirtilmiştir; 

Ürün 

Adet 

Ürün adı Fiyatı 

1 Karbon fiber gövde 3000 

6 Brushless motor 508,007 

6 ESC 300 

2 Lipo Pil Batarya 1296 

1 
• Uçuş Kontrol Kartı seti(1 x MINI PIX Pixhawk 2.4.8 32bit ARM 

Uçuş Kontrol Cihazı 

• 1 x Buzzer 

• 1 x Neo-M8N Gps Modülü 

• 1 x Siyah Gps Tutucu 

• 1 x Güç modülü x1 (Sarı ve siyah renk Konektör XT60 PM rastgele 

gönderir) 

• 1 x Minim OSD w / kabuk 

• 1 x I2C Genişletici Ayırıcı Modülü 

• 1 x PPM Modülü, kabuklu 

• 1 x 433 MHZ 100 mw / 500 MW telemetri 

• 1 x Kablolar 

 

2015  

8 Prob Pervaneler 148 

4 Püskürtme cihazı 186 

1 tank 300 

1 LEHİM seti 400 

* Ek malz. 1000 

 

 

Toplam 15.000 tl tutarında malzeme oluşmuştur. Duruma göre bazı malzemeleri kendimiz 

üretmeye çalışacağız. 
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Proje takvimi/görevleri mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül 

Literatür taraması-araştırma        

Uygun tasarım çizimi ve analizi        

Malzeme belirleme-güç hesabı        

Sistem montajı ve kalibrasyon        

Sürü sistemi alg. ve simülasyon         

Haberleşme, navigasyon, 

otonom sürüş alg. denem 

       

Saha testleri ve sonuçlar        

Teknofest        

Tablo1:Proje ve iş takvim 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin ana kullanıcıları çiftçilerimiz ve modern tarımın gelişmesini takip eden, geliştiren  

ziraatçılardır. Traktör vb. sistemler çiftçimizi madden, manen olumsuz etkilemektedir. İlaç 

fiyatlarının pahalı olması ve yakıt giderlerinin fazla olması çiftçimizi zor duruma 

sokmaktadır. Bu da bizim sistemimizi çiftçiler açısından önemli kılmaktadır. 

Sistem Kullanılırlığı: Çiftçilerimiz iha pilot eğitimleri ve bizim belirlediğimiz sürü eğitimleri 

aldıktan sonra iha sistemini kullanabileceklerdir. Totalde 7-10 gün içerisinde eğitimlerin 

biteceği ve kullanıma geçeceğini düşünülmektedir. 

 

9. Riskler 

RİSK 

NO 

OLUŞABİLECEK RİSKLER B PLANI 

1 Pandemiden dolayı takım çalışması 

olmaması 

Online toplantılar düzenleme ve sürekli 

iletişim hali 

2 Malzeme temin edememe-Prototip 

eksikliği 

Üniversite ve teknokent işbirliği ile testler ve 

prototip denenmesi 

3 Simülasyon ortamında oluşan sıkıntılar-

Otonom sürüş sıkıntısı 

Bilgi edinme ve ani çözüm üretme-Yazılım 

algoritmaları testleri 

4 Ürünlerin fiyat artışı  Yerli üretim-yerel kaynaklar-sponsor bağ 

5 Testlerde oluşan arızalar Arızalar optimum maliyetler ile çözülecek ve 

kritik parçalar fazla temin edilecek 

6 Tarım alanında oluşacak sıkıntılar Proje takviminden önce denemelerin 

yapılması ve gerekli önlem planı oluşması 

  

Tablo3:Riskler ve çözümleri 
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Risk 

No 

OLASILIK ETKİ Risk 

Sonucu Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) 

1 x   x   2 

2   x  x  5 

3 x   x   2 

4  x  x   3 

5 x   x   2 

6   x  x  4 

 

Tablo4: Risk tanımlaması 
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