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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım sektöründe bitkisel üretim sürecinde, üretimi sınırlayan zararlı canlılar ve hastalıklardan 

bitkileri korumak, bu yolla tarımsal üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan 

zirai mücadele önemli bir rol oynamaktadır. Çiftçiler tarafından çeşitli zirai mücadele yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları kimyasal mücadeledir. Kimyasal mücadele 

çeşitli mekanik ya da makine aracılı yöntemler ile karmaşık, fazla iş yükü oluşturan, fazla 

kimyasal tüketimi ile çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilen bir yöntemdir. Bu projede 

tarımsal ilaçlama makinelerine akıllı kitler entegre ederek çiftçimizin akıllı ilaçlama için yeni bir 

ilaçlama makinesi alma ihtiyaçlarını ortadan kaldıran bir ürün sunulmaktadır. Yerli ve milli 

ürünümüz aracılığıyla verimsiz ilaçlama yöntemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Akıllı 

ilaçlama kiti dört temel sistemden oluşmaktadır. Bu sistemler; ağaç saptama sistemi, traktör anlık 

hız ölçüm mekanizması, ilaçlama hesaplama sistemi ve kablosuz veri takip haberleşme sistemidir. 

Sistem kontrol yazılımı ve kullanıcı arayüzü çiftçinin ilaçlama işlemini anlık olarak takip 

edebileceği şekilde tasarlanmaktadır. Akıllı ilaçlama kiti Android ya da IOS bir uygulama ile 

kontrol edilebilecek ve anlık ilaçlama takibi uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 

Ürünümüz; uygulama arayüzünden alınan hektar başına atılmak istenen ilaç miktarı ile akıllı 

ilaçlama kitinin tarlada ağaç başına anlık olarak traktör hızına göre atılması gereken ilaç miktarını 

hesaplayacaktır. Gerçekleştirilen projenin doğru ilaçlamayla %80’e varan ilaç tasarrufu sağlaması 

hedeflenmektedir. Bunun yanında mahsul verimini artırırken çevrenin ve insanların aşırı 

ilaçlamadan zarar görmesinin engellenmesi de sağlanacaktır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Zirai mücadelede kimyasal ilaçlama doğru gerçekleştirilmediği takdirde, yüksek miktarda ilaç 

içeren tarım ürünlerini tüketenler ve ilaçlamayı yapan kişiler çeşitli sağlık sorunları ile 

karşılaşabilmektedir. Ayrıca aşırı ilaçlama biyoçeşitliliği azaltır, doğaya zarar verir ve mahsulün 

yetişmesinde kendi kendine yeterliliği azaltır.[1]. Geleneksel Tarımsal ilaçlama makinesine sahip 

olan çiftçiler için yeni bir akıllı tarım ilaçlama makinesi almanın maliyetleri oldukça yüksektir. Bu 

durum çiftçimizi geleneksel, çevre dostu olmayan tarımsal ilaçlama makineleri kullanmak zorunda 

bırakmaktadır. Bu makinelerin kullanımı, ilaçlama sırasında gereğinden fazla kimyasala maruz 

kalmış çevre ve mahsulün üretilmesine sebep olup; yüksek ilaç tüketim maliyetlerini de 

beraberinde getirmektedir. Çiftçilerimizin; insan, çevre ve mahsule zarar veren geleneksel ilaçlama 

yönteminden kurtulması oldukça önemlidir. Artan tarım ürünlerinin karşılanması adına tarım 

ürünlerini korumak için modern yöntemlerle kullanılan tarımsal ilaçların insana, çevreye ve 

mahsule zarar vermemesi, doğru ilaçlama sayesinde ilaç verimin arttırılıp ilaç tüketiminin 

azaltılmasını sağlayacaktır. Bu sorunlar ile başa çıkabilmek için başlangıç maliyeti yüksek bir 

ilaçlama makinesi alma ihtiyacını ortadan kaldıracak teknolojik çözümlerin sunulması ihtiyaç 

haline gelmiştir. 
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3. Çözüm  

Gerçekleştirilecek proje ile mevcut problem çözümü için mobil kontrollü akıllı ilaçlama kiti 

yapılması planlanmaktadır. Projemiz ile ilaçlamanın doğru ve istenilen miktarda uygulanması, 

mahsul, çevre ve insanın kullanılan ilaçlardan zarar görmesinin önüne geçilmesi, ilaçlama 

işleminde kullanılan makinelerde, ilaçlama kitlerinde dışa bağımlılığın azaltılması 

hedeflenmektedir. Akıllı ilaçlama kiti sayesinde insan hatasını içeren ölçüme dayalı olmayan 

geleneksel ilaçlama yöntemleri yerine, çeşitli sensor verilerinden yararlanan ve mobil uygulama ile 

anlık olarak ilaçlama takibinin yapılıp raporlandığı bir ilaçlama işlemi gerçekleştirilecektir. 

Kullanılan tarımsal ilaçların azaltılması, çevre ve insanın zararlı ilaçlardan korunması ve mahsul 

veriminin arttırılması sağlanacaktır.  

İlaçlama sırasında sürekli arazi üzerine ilaç püskürtülmesi yerine; konum takibi yapılarak, sensor 

verilerine dayalı algoritmalar kullanılarak ilaçlama sadece ağaçlar üzerine, her ağaca hızdan 

bağımsız olarak eşit miktarda gerçekleştirilecektir. Geliştirilmekte olan konum takip algoritması 

sayesinde ilaçlanan bir ağacın çiftçi aynı konumdan bir kez daha geçse bile aynı ağaç ikinci defa 

ilaçlanamayacaktır. Böylece aşırı ilaçlamanın önüne geçilecektir. Geliştirilen bu sistem çiftçimizin 

ithal bir akıllı ilaçlama kit almasını ya da yeni bir akıllı ilaçlama makinesi satın almasının önüne 

geçerek çiftçimize ekonomi dostu yerli bir çözüm sunacaktır. 

Geliştirilecek mobil uygulama kontrollü akıllı ilaçlama kiti dört temel sistemden oluşmaktadır. Bu 

sistemler; ağaç saptama sistemi, traktör anlık hız ölçüm mekanizması, ilaçlama hesaplama sistemi 

ve kablosuz veri takip haberleşme sistemidir. Bu sistemler sayesinde ilaçlama insandan bağımsız 

olarak gerekli tüm ilaçlama işlemini otonom olarak gerçekleştirecektir. 

 

4. Yöntem 

Akıllı ilaçlama kitinin geliştirme sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik ve proje yönetim 

adımları izlenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek mobil kontrollü akıllı ilaçlama kitinin 

teknik gereksinimleri Tablo 1.1’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.1 Tasarım Gereksinimleri 

Gereksinim  Nicelik Gereksinim  Nicelik 

Operasyon Kabiliyeti Ağaç saptama Sensör Ultrasonik Sensörler 

Operasyon Kabiliyeti Ağaç başına ilaç hesaplama Sensör  Yaklaşım Sensörü  

Operasyon Kabiliyeti İlaçlama hafızası  Navigasyon IMU ve GPS 

Operasyon Kabiliyeti Doz ayarlama, basınç kontrolü Regulatör Basınç Kontrolü 

Operasyon Kabiliyeti İlaçlama Flowmeter İlaçlama miktar takibi 

 

Tasarım gereksinimleri doğrultusunda geliştirilecek olan akıllı ilaçlama kitinin sistem şeması Şekil 

4.1’de gösterilmiştir. Akıllı ilaçlama kitinin geliştirilmesi için gerekli olan donanım tasarımı, 

donanım yazılımı ve mobil yazılım gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 4.1 Sistem Mimarisi 

 

4.1 Donanım Tasarımı 

 

İşlemci seçimi: Donanım tasarımında ARM tabanlı bir mikroişlemci barındıran STM32 ailesi bir 

mikro işlemci olan STM32F407VET6 mikrodenetleyici seçilmiştir. Bu işlemcinin 

kullanılmasındaki temel sebep piyasadaki diğer işlemcilere göre daha uygun fiyatlı olup aynı 

zamanda 150MHz hızında işlem kapasitesine sahip oluşu ve ihtiyaç duyulan pin sayısını 

karşılamasıdır. Devre kartı üzerinde bulunan eklentiler EEPROM, güç dağıtım ünitesi, analog veri 

okuma kanallari, valf çıkışları, kumanda çıkışları, Rs485 entegresi, Can bus entegresi, motor 

sürücü, bluetooth 5.0 ve kontol kumandası bağlantı çıkışlarıdır.  

Şekil4.2Devre Kartı Bölümleri 
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Devre kartı üzerinde harici olarak GPS ve IMU girişleri bulunmaktadır. Devre kartının sistemdeki 

konumu nedeni ile GPS ve IMU Traktörün tavanına yerleştirilecektir. Bu sayede teker üzerinde 

takılacak olan yaklaşım sensöründen hız ve konum hesaplanabildiği gibi GPS ve IMU üzerinden 

de hesaplamaların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Sistem bağlantı şeması Şekil 4.3 üzerinde 

gösterilmiştir. 

 

Sensör Seçimi: Sensörler sistemin doğru olarak çalışmasında ve aynı zamanda sistemin dış çevre 

ile bilgi akışının sağlanmasında büyük önem taşırlar. Sistemde birer adet GPS, IMU ve yaklaşım 

sensörü bulunmaktadır. Bu üç sensör ana algoritmanın ihtiyaç duyduğu traktörün hız ve konum 

verilerin sağlanabilmesi için gerekmektedir. Maliyetler doğrultusunda bu veriler sadece tekere 

bağlanacak olan yaklaşım sensörü ile gerçekleştirileceği gibi hassas bir ölçüm için GPS ve IMU 

beraberinde destekleyici olarak kullanabilecektir. Sistem de bu sensörler dışında iki adet ultrasonik 

mesafe sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler traktörün sağ ve sol taraflarına yerleştirilecektir. Bu 

sayede sinyal işleme metotları kullanılarak ağaçların konumları tespit edilecek ve ağaç 

kalınlıklarına göre ilaçlama gerçekleştirilecektir. 

 
 

Şekil4.3 Sistem Bağlantı Şeması 

 

Elektronik sistem gücünü traktörün aküsünden almaktadır. Akıllı ilaçlama kiti kontrol 

kumandasından yönetildiği gibi aynı zamanda devre kartında bulunan bluetooth aracılığı ile de 

kontrol edilebilmektedir. İlaçlama esnasında sisteme bir mobil cihaz bağlı olmasa da akıllı 

ilaçlama kiti içerisinde bulunan kumanda aracılığı ile kontrol edilebilmekterdir. Kumanda görseli 

şekil 4.4 de bulunmaktadır.  Devre kartı üzerinde bulunan EEPROM sayesinde alınan ilaçlama 

verileri kayıt altına alınacak ve sonrasında ilk bağlantıda sistem arayüzü ile uyumlu olup ilaçlama 

verilerinin kaybının önüne geçilmesi sağlanacaktır. 
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Şekil4.4Kumanda Görseli 

 

 

4.2 Yazılım Geliştirme  

 

Akıllı ilaçlama kiti verileri anlık olarak bluetooth üzerinden android ya da Ios işletim sistemli bir 

mobil cihaza aktaracaktır. Kaydedilen ilaçlama verileri anlık olarak görüntülenebileceği gibi kayıt 

altına alınarak analizlerin aylık, yıllık ve anlık olarak yapılmasına olanak sağlar. Şekil 4.5’de  

gösterilen uygulama manuel ve otomatik modda kullanılabilmektir. Aynı zamanda bu modlar doz 

ayarı aktif ve doz ayarı aktif değil olarak çalışabilmektir. Doz ayarı aktif değil iken sistem çiftçinin 

belirlediği sabit basınçta çalışırken, doz ayarı aktifleştirildiğinde traktör hızına göre basınç 

otomatik olarak değiştirilir ve traktör hızından bağımsız olarak ilaçlama yapılması sağlanır. Bu 

sayede ilaç israfının önüne geçilerek her ağacın eşit olarak ilaçlanması sağlanacaktır. Mobil 

uygulamada akıllı ilaçlama kiti manuel moda geçirildiğinde çiftçi ilaçlamayı geleneksel ilaçlama 

yöntemlerinde olduğu gibi manuel olarak kontrol edebilirken, akıllı ilaçlama kiti mobil uygulama 

üzerinden otomatik moda geçirildiğinde çiftçi sadece traktörü sürerken ilaçlama otonom olarak 

akıllı ilaçlama kiti tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

 
 

Şekil4.5 Mobil Uygulama Arayüzü 
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İlaçlama sonrasında elde edilen verim, harcanılan zaman ve ilaç miktarı görüntülenebilecek ve 

analizi yapılabilecektir. Bu sayede kullanılacak olan akıllı ilaçlama kiti sayesinde elde edilen 

verim somut olarak izlenebilecek ve takip edilebilecektir. 

 

 
Otonom ilaçlama: Akıllı ilaçlama kiti mobil uygulama ya da 

kumanda aracılığıyla otomatik moda alınması ile otonom 

ilaçlama başlatılmış olur. Otonom ilaçlamada akıllı ilaçlama kiti 

ağaçların yerini saptar ve hızdan bağımsız olarak her hızda eşit 

ilaçlamanın yapılmasına olanak tanır. Ağaçların yerlerinin 

saptanması ultrasonik mesafe senörleri ile gerçekleştirilir bu 

sensörler 6 m uzaklıktaki ağaçları saptayabilmektedir. 

Sensörlerin traktörün sağ ve soluna takılması toplamda 12 m 

uzaklıktaki ağaçların belirlenmesine ve otonom olarak 

ilaçlanabilmesine olanak tanır. Hız verisi Şekil 4.3’te gösterilen 

ilaçlama deposunun tekerine takılacak olan yaklaşım 

sensöründen gelen verilerle sağlanır. 

Akıllı ilaçlama kiti otonom ilaçlama 

sayesinde ilaç tüketimi azaltır, aşırı 

ilaçlamanın önüne geçer ve doğru 

ilaçlama ile mahsül verimini arttırır. 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akıllı ilaçlama üzerine ‘’Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler’’[2] doğrultusunda son 

yıllarda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Akıllı ilaçlama gerçekleştirmek üzerine 

tasarlanmış çeşitli ilaçlama makineleri mevcuttur. Literatür incelendiğinde bu sistemler uzaktan 

kontrol edilebildiği gibi otonom olarak çalışabilmektedir [3]. Fakat literatürde var olan geleneksel 

ilaçlama makinelerine kit olarak yerleştirilmeye uygun ve mobil uygulama kontrollü olup ilaçlama 

analizini kayıt altına alan bir akıllı ilaçlama sistemi mevcut değildir. Atılacak ilaç miktarı 

geliştirilmekte olan algoritma tarafından belirlenir. Nesne saptama algoritma ile ağaçların yeri 

belirlenir ve ilaçlama alınan hız verisi doğrultusunda geliştirilecek algoritma ile anlık basınç 

kontörlü ile hızdan bağımsız olarak gerçekleştirilir. Bu sayede traktörü kullan çiftçimizin anlık 

hızlanıp yavaşlamalarından kaynaklı oluşacak orantısız ilaçlama yapılmasının önüne geçilir. GPS 

sayesinde ilaçlanan ağaçların ve arazinin takibi yapılır. Bu takip sayesinde ilaçlanan bir ağacın 

önünden tekrar geçilmesi durumunda ağacın tekrardan ilaçlamaya maruz kalmasının önüne geçilir 

ve ilaç tasarrufu sağlanırken, aşırı ilaçlamanın önüne geçilmesi sağlanır. Kit montajında yaşanacak 

en büyük sorun montaj sırasında tekere takılacak olan yaklaşım sensörünün doğru konumda 

yerleştirilmemiş oluşudur. Bu sorunun önüne geçebilmek için mobil uygulamada sensör bağlantı 

ve çalışmalarının aktifliği devamlı olarak takip edilecektir. Ve algoritma dışarısında olağan bir 

durumda geliştirilecek olan hata ayıklama algoritmaları sayesinde akıllı ilaçlama kitinde yaşanacak 

herhangi bir sorunu kit kendisi tespit edebilecek ve bu durumu çiftçimize bilgilendirebilecektir.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projenin hayata geçirilmesi için pilot bölge olarak hem takım olarak yaşamakta ve okumakta 

olduğumuz hem de bir tarım şehri olan Manisa da akıllı ilaçlamanın ilk prototipleri 

geliştirilmektedir. Öncelikle MVP modelin geliştirilmeye başlanmadan Manisa’da Agrotek Tarım 

Makineleri ve Parlayan Tarım Makineleri adında iki büyük tarım makine üretici firma ile 

görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonrası iki firmada bu projenin ihtiyaç ve gerekli olduğunu 

düşünerek niyet mektuplarını takımımız ile paylaşmışlardır. Bunun üzerine geliştirilme için pilot 

bölgede bulunan çiftçilerimizden ağaç ekim aralığı geniş ve 40 dönümün üzerinde Zeytin, ceviz 

ağaçları yetiştirmekte olan çiftçilerimiz ile görüşülmüştür. MVP kitlerimiz pilot bölgede ve bunun 

yanında Kocaeli ilimizde aktif olarak çalışmaktadır. Çiftçilerimizin geri dönüşleriyle geliştirilme 

süreci devam etmektedir. Akıllı ilaçlama kitinin devre kartı ekibimiz tarafından tasarlanmış olup 

yerli imkanlarla üretimi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan devre kartı için profesyonel üretim için 

aracı firmalar ile görüşmeler yapılmaktadır. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Tahmini Maliyet Tablosu 

Tahmini Maliyet     

Devre Kartı Malzemeleri (Türkiye Alım )   ₺ 380.00  

Kutu (Türkiye Alım )   ₺ 130.00  

Bağlantı &Switch (Türkiye Alım )   ₺ 210.00  

Kart Sipariş adet    ₺ 120.00  

Diğer Giderler   ₺ 100.00  

Sensörler   ₺ 1,500.00  

 Bir elektonik kit toplam :  ₺ 2,440.00  

 

Tablo 7.2Tahmini Maliyet Tablosu 

Proje Zaman planlaması       

   Dönemler  

Faliyetler   Nisan Mayıs Haziran  Temmuz  Ağustos Eylül 

Tarım İlaçlama Makineleri Saha Analizi         

Donanım Geliştirme Ve Testleri         

Yazılım ve Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi         

Saha Testlerinin Tamamlanması         

Üretim         

Pazarlama ve Müşteri İlişkileri         
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin başlangıçtaki hedef kitlesi 10 dönümün üzerinde tarım arazisi bulunan ve sıralı ekim 

yapılmış arazisinde ilaçlama için bir ilaçlama deposuna ihtiyaç duyan ya da ilaçlama için bir 

ilaçlama deposuna sahip olan çiftçilerimizdir. İlk hedeflenen kullanıcıya ulaşmak için potansiyel 

müşterilimiz tarım makine üreticileridir. Tarım makine üreticilerin üretmekte olduğu geleneksel 

ilaçlama makinelerine, akıllı ilaçlama kitimizi entegre ederek hem tarım makine üreticilerinin 

marka değerini arttırırken hem de çiftçinin doğru ilaçlama üzerine yaşadığı sorunların çözülmesi 

amaçlanmaktadır. 

Yeni bir akıllı ilaçlama makinesi almanın pahalı oluşu çiftçimizi mali açıdan zorlamaktadır. 

Geleneksel ilaçlama makinelerine sahip bu çiftçiler genel pazar hedefimizi oluşturmaktadır. Hedef 

pazarda düşük maliyetle hem çiftçilerimizin sorunlarını çözmeyi hem de çevre ve insanın ilaç 

kullanımın zararlarından en az şekilde etkilenmesini, aşırı ilaç kullanılmasının önüne geçilmesini 

ve ilaç tasarrufunun sağlanmasını amaçlamaktayız. 

 

9. Riskler 

Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

Risk No Riskler B Planı 

1 
Tekere takılacak olan hız sensörünün 

yerleştirilememesi 
Yazılım ile montaj sensorlerin çalışma analizlerinin  

gerçekleştirilip test edilebilir olması. 

2 GPS üzerinden alınan verilerin şaşması Tekerden alınacak veriler ile GPS verisini doğrulama 

3 

İlaçlama sırasında mobil uygulama ile 
bağlantının  

kopması 

Devre kartında bulunan EEPROM sayesinde veriler 
kayıt altına  

alınır veuygulama ile bağlantı kopsada veri kaybı 
yaşanmaz. 

4 
 
. 

Mobil uygulama ve kumandanın aynı anda 
çalışmaması 

 

 

Devre kartında bulunanan algoritma 
sayesindekumanda ve mobil uygulama çalışmaması 

durumunda karta güç verildiğinde  
akıllı ilaçlama kiti kendini otomatik ilaçlama moduna 

ayarlar ve bu şekilde kumanda ya da mobil 
uygulama olmasada ilaçlama  

yapılabilmesi sağlanır. 

 

Tablo 9.2 Risk Tablosu 

 

Risk No Olasılık Etki Risk Sonucu(1-9) 

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

1 X   X   1 

2  X   X  2 

3 X    X  3 

4 X     X 

4 
 
. 
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