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Proje Detay Raporu 

1. Proje Özeti  

 Ziraat, insan nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayan ve artan nüfusla beraber geliştirilmesi 

zorunlu olan bir alandır. Ülkemizde ve dünyada yaygınlaşan otonom teknolojiler, ziraatın 

gelişmesinde göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Otonom teknolojilerini bu denli değerli 

kılan husus; zamandan tasarruf sağlarken iş yükünü minimuma indirmesi ve ilaç, gübre ve 

tohum kullanımında da israfı önlemeyi amaçlamasıdır. Bu proje kapsamında; tarımsal üretim 

faaliyetlerine ait sorunlara yapay zeka destekli otonom teknolojilerle çözüm üretmek 

hedeflenmektedir.  

Dünyada tahıl yetiştiriciliğinde buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırada yer alan mısır, insan 

gıdası ve hayvan yemi olarak değerlendirilmesinin yanı sıra endüstride; sabun, boya, 

yapıştırıcı ve ilaç yapımında da kullanılmaktadır. Yaygın tüketiminden dolayı projenin, ilk 

etapta mısır bitkisi özelinde yürütülmesi hedeflenmektedir. İlerleyen süreçte de ülkemizde ve 

dünyada yaygın olan zirai bitkilerin yetiştiriciliğinde verimin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması planlanmaktadır. 

Günümüz tarımcılığında hasat alanının yabancı otlara ve 

haşerelere karşı ilaçlanması genel olarak zirai hesaplamaya 

tabi tutulmadan, geleneksel tarımcılık anlayışına göre 

yapılmaktadır. Bu durumda tarlanın ilaca ihtiyacı olmayan 

bölgelerinde de pestisit kullanması sebebiyle mahsul, toprak 

ve su kaynakları ciddi ölçüde zarar görmektedir. İlaçlamanın 

yeterli miktarda yapılamaması durumunda ise üretim miktarında büyük kayıplar 

yaşanabilmektedir. 

Projede kullanılan analiz yöntemleriyle, uygulanacak ilaç miktarının doğru ayarlanması 

neticesinde ilaçlama sorunlarının minimuma indirgenmesi 

hedeflenmektedir. 

Projede ele alınan bir diğer sorun ise sık bitkilerdeki 

hastalıkların tespitinin zor olmasıdır. İnsansız hava aracının 

kullanılması ile ekim alanının yukarıdan gözlemlenebilmesi 

sayesinde bitkinin yapraklarındaki hastalıklar daha kolay tespit 

edilebilmektedir. Sık bitki türlerinde hareket alanının kısıtlı 

olması sebebiyle kara yöntemli ilaçlamalarda zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Havadan ilaçlama yönteminin; ilaçlama 

sırasında mahsule verilen zararın azaltılması, ilaçlama işleminin süresini kısaltılması gibi 

artıları mevcuttur. Ayrıca ilaçlamanın havadan yapılmasıyla bitkinin her yaprağına eşit 

miktarda ilacın ulaştırılması sağlanmaktadır. 

Karadan ilaçlama yöntemlerinde araçların geçmesi için hasat alanının belirli bölgelerine ekim 

yapılamamaktadır. Ancak hava aracı sayesinde bu sorun da ortadan kalkmaktadır. 

Özetle projenin amacı, hava aracı ile mahsul alınacak tarlanın haritasını çıkarmak, olası 

hastalıkları tespit etmek ve tespit edilen bölgelerdeki bitki hastalıklarını bölgesel olarak 

ilaçlamaktır. 



 

 

 

2. Problem/Sorun 

Projenin yapılmasını gerekli kılan temel sorun; toprak analizi, tarım alanı haritası, mahsul 

analizi, hastalıklı bölge tespiti gibi konularda çok fazla zaman kaybedilmesi ve bu süreçte 

meydana gelen anomalilerin teşhis edilememesinden dolayı mahsul kayıplarının 

yaşanmasıdır. Dönemlik ilaçların dışında bazı bölgelerde farklı hastalıklar olması nedeniyle 

hastalıklı bölgelerden verim alınamamaktadır. Bu durumda, bölgelere göre farklı ilaçlar 

kullanılmalı ve gerekli mineraller bitkiye kazandırılmalıdır. Günümüzde var olan uygulamalar 

incelendiğinde, ekim alanına ait stres haritaları çıkarılarak bu soruna çözüm üretilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Ancak bu sistemler hem yurt dışından getirilmesi sebebiyle oldukça 

maliyetli olmakta hem de bilgisayarlı görü teknikleri yeterince kullanılmadan daha yüzeysel 

bir analiz yapılmaktadır. Projenin çözüm aradığı bir diğer sorun ise günümüz zirai ilaçlama 

yöntemlerinin sebep olduğu zararlardır. 

2.1 Zirai İlaçlama Sorunları 

              

Geleneksel ilaçlama yöntemlerinde gereğinden fazla ilaç kullanılması söz konusudur. Bu 

durum ürüne, toprağa, su kaynaklarına zarar vermekte ve mali zarara sebebiyet vermektedir. 

Resim 2.1 de görüldüğü gibi insan nüfusunun artışıyla yıllık pestisit kullanımı ciddi oranda 

artmıştır. Aynı zamanda Resim 2.2’de de ifade edildiği gibi fazla kullanım dünya üzerindeki 

doğal yaşamı olumsuz etkilemektedir. [1] 

2.1.1. İnsan sağlığı 

Çoğu pestisit çeşidi insanlarda kanser, doğum anormallikleri, 

tiroit rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebeple 

ilaçlamanın yapıldığı bölgelerde insanların bulunması sağlık açısından 

risk teşkil etmektedir. Bu soruna yönelik günümüzde alınan bazı 

önlemler koruyucu giysi ve maskeler kullanılmasıdır. Ancak bu 

önlemler, sorunu çözmeye yeterli değildir.  

Resim 2.1 

Resim 2.2 



 

 

 
2.1.2. Zaman ve Maliyet 

Günümüzde kullanılan karasal ilaçlama yöntemleri, kaynakların verimli bir şekilde 

kullanımına elverişli olmamasından dolayı oldukça maliyetlidir. Ayrıca bu yöntemlerle 

ilaçlama yapılması uzun zaman almaktadır. 

2.1.3. Arazi Kullanımı ve Bitki Tipi 

Karasal yöntemlerin kullanılması belirli bir hareket alanı 

gerektirdiğinden ekim alanından taviz verilmesine sebebiyet 

vermekte, ayrıca bitkiler belirli bir evreden sonra boyunun 

uzaması sebebiyle karasal araçların geçişine engel olmaktadır. 

Enine bir şekilde büyüyen bitkilerde de benzer bir sorun 

gözlemlenmektedir. 

2.1.4. Mahsule Verilen Zararlar 

İlaçlama işleminde kullanılan karasal yöntemler 

ilaçlama sırasında ürünlere; ezme, kırma gibi fiziksel zararlar 

vermektedir. İlaçlama sürecindeki sorunlardan bir diğeri ise 

ilacın,  mahsulün her noktasına eşit olarak dağıtılamamasıdır. 

Fazla ilaçlama mahsulün yanmasına sebep olurken ilacın 

ulaşmadığı kısımlarda da mahsul kaybı yaşanmaktadır.  

2.1.5. Çevresel Zararları 

Pestisitler yüzeyi eğimli bölgelerde suyun hareketi ile 

taşınır ve yüzeysel sulara ulaşarak suyun kirlenmesine sebep 

olur. Su ekosistemine giren bir pestisit su flora ve faunasını 

olumsuz yönde etkileyerek balıkların, beslenme ortamında 

değişiklik ve oksijen seviyesinde azalma gibi etkiler 

oluşturmaktadır.[1] Ayrıca organizmaların vücudunda uzun süre 

bozulmadan kalabilmektedir. Buhar fazına geçen pestisitler 

toprak veya toprak dışına hareket edebilir. Gaz fazında havada biriken pestisitler ise 

ormanlara ulaşarak doğal süreci olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

 



 

 

2.2. Bitki Anomali Takibi Sorunları 

2.2.1. İlacı İhtiyaca Yönelik Uygulayamama 

Günümüzde yapılan ilaçlamalar sırasında mahsulün durumunun yeterince analiz 

edilememesinden dolayı bitkilere eşit miktarda ilaç uygulanamamaktadır. Ekim alanında 

karşılaşılabilecek salgın hastalıklar ve haşerelerin geç tespit edilmesi de bir başka sorundur. 

Tüm bunların neticesinde üretim miktarında %60 hatta %100’e varan kayıplar 

yaşanabilmektedir. Ayrıca kullanılan ilacın olması gerekenden fazla uygulanması sebebiyle 

2.1’de de anlatıldığı gibi  ürüne, toprağa, su kaynaklarına zarar verilmekte ve mali zarar 

oluşturmaktadır. 

2.2.2. Ekim Alanının Gözlemlenme Sorunları 

Çok büyük veya engebeli arazilerde mahsulün takip edilmesi ve olası sorunlara önlem 

alınması karasal yöntemlerle oldukça güçtür. Bununla birlikte pirinç gibi sulak arazide yetişen 

veya çay gibi yetiştiği ortama girilmesi zor bitkilerin takip edilmesinde de benzer sorunlar 

yaşanmaktadır.  

3. Çözüm  

      3.1. İlaçlamada Hava Aracı Kullanımı  

Madde 2.1’de bahsedilen ilaçlama yöntemlerindeki sorunların geneline zirai insansız hava 

aracı kullanılmasıyla çözüm üretmek hedeflenmektedir.  

3.1.1. İnsan sağlığının korunması 

Ülkemizde, yapraktan ilaçlama isteyen ürünler ağırlıklı olarak traktörle, sırt pülverizatörleri 

ile veya motorlu atomizörlerle ilaçlanmaktadır. Sırta bağlanarak kullanılan bu araçlar çoğu 

kez çiftçinin doğrudan kimyasallara maruz kalması nedeniyle zehirlenmelere sebep 

olmaktadır. İlaçlama işlemi sırasında kullanılan kuvvetli pestisitin insan sağlığına olan 

zararını azaltmanın en iyi yolu tamamen otonom bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmektir. Bu 

sayede el ile yapılan ilaçlamalar sırasında gerekli olan ve ihmal edilen önlemlerin zorunluluğu 

da ortadan kaldırılmış olur. İlaçlama işleminin otonom olmasının bir diğer avantajı ise insan 

hatalarını ortadan kaldırarak olası bir kazanın önüne geçmektir. Tam otonom uçuş kabiliyetini 

ZİHA’ya kazandıracak olan kontrolcü birimleri, uçuş kontrol kartı ve uçuş bilgisayarıdır.  

3.1.2. Zamandan tasarruf edilmesi ve ilaç, işçi ve yakıt ihtiyacının azalması 

Tarnetin verilerine dayanarak ZİHA ile ilaçlamada diğer yöntemlere göre ilaçlama maliyetinin 

%80 oranında düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca ZİHA kullanımıyla 30 kat daha hızlı ilaçlama 

yapılmaktadır. 20L ilaç-su karışımı taşıyan ZİHA yaklaşık olarak saatte 60 dekar alanda 

ilaçlama yapabilmektedir. Böylece bir kişi günde 500 dekar alanı ilaçlayabilmektedir. 

 3.1.3. Tüm arazi tiplerinde uygulanabilirlik  

İnsansız hava araçları, traktörlerin veya çiftçinin mahsule 

zarar vermeden ilaçlayamayacağı sık ekim alanlarında rahatlıkla 

görev yapabilmenin yanı sıra yayla ve çay tarlaları gibi engebeli 

arazilerde de herhangi bir sorun yaşamadan görev 

gerçekleştirebilecek hareket kabiliyetine sahiptir. Günümüzde 

kullanılan ilaçlama yöntemlerinde arazi şartlarından ve ürünün 



 

 

yapısından etkilenilmesi sonucunda karşılaşılan zorlukların havadan görev yapabilen ilaçlama 

araçları kullanılarak aşılması hedeflenmiştir. 

3.1.4. Mahsule verilen zararın önüne geçilmesi 

ZİHA, ilaçlama işlemini mahsullere temas etmeden gerçekleştirdiğinden, ürünlerin 

ezilmesi, kırılması gibi fiziksel zararları ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca pestisitin otonom bir 

şekilde, eşit mesafeden ve eşit dozda uygulanması ile mahsuldeki dengesiz ilaçlamanın önüne 

geçilebilmektedir.  

3.2.1. ZİHA Yardımıyla Mahsul Takibi 

Verim analizi ve mahsul sağlık analizlerini 

yapmaya yönelik 2 boyutlu haritalar oluşturulmasıyla 

ilaç veya minerale ihtiyaç duyan bölgeler hızlıca tespit 

edilerek ilgili bölgelerin ilaçlanması sağlanabilecektir. 

ZİHA’dan elde edilen stres haritası ile ilaç miktarı 

bölgelere göre ölçülendirilmektedir. Böylece ilaca 

ihtiyacı olmayan bölgeler ilaçlamaktan kaçınarak 

maliyetin ve çevresel zararın minimuma indirilmesi 

hedeflenmektedir. Sorunun tespiti için otofokus 

özellikli kameralarla donatılan ZİHA’da mahsullere 

nüfuz eden hastalıkların türünü tespit etmeye yönelik 

algoritmalar kullanılacaktır. Elde edilen analiz 

sonuçları kullanılan veri setleri ve analiz yöntemleri olgunlaşana kadar insan gözetimi altında 

ilaçlama işleminde kullanılacaktır. 

3.2.2. ZİHA gözlem kabiliyeti 

 Günümüz teknolojilerinde İHA’lar geniş alanları görmeye olanak sağlamaktadır. 

ZİHA’da kullanılması planlanan optik yakınlaştırıcı ve otofokus özelliğine sahip kameranın 3 

eksenli gimbal yardımıyla araziye ait veri örnekleri toplanması sağlanarak ROI(Region of 

Interest) işlevselliğine ihtiyaç duyan algoritmaların kullanılmasına yönelik altyapı 

hazırlanmıştır. NDVI kamera ile bitkilerin farklı durumlarda verdiği renk aralıklarından 

bitkinin sağlık durumu analiz edilebilmektedir. Bu sayede oluşturulan farklı haritalarla 

bölgesel müdahaleye olanak sağlanmaktadır.  

3.3. ZİHA Prototipleme 

ZİHA; yük kapasitesi, dayanıklılığı ve uçuş 

süresi gibi parametreler göz önünde 

bulundurularak tasarlanmalıdır. Bu tasarıma 

göre ilk olarak motor sayısı ve 

konfigürasyon türü belirlenmelidir. 

ZİHA’nın yapılması istenen ilaçlama görevi 

için Tablo 3.3’deki verilere göre   6 motorlu 

hexacopter ve “X” konfigürasyonu 

seçilmiştir. 



 

 

Günümüzde kullanılan ilaçlama sistemleri resim 3.3.1 de 

gösterilmiştir. Bu ilaçlama sistemlerinin tek bir ilacı sıkabildiği 

gözlenmektedir. Projemizde kullanmak üzere tasarlanan ilaçlama 

sistemi, iki farklı ilacı mısır bitkisinin hastalıklarına göre 

sıkabilmektedir. Projenin ilk aşamasında 1 L olarak tasarlanan hazneler 

ileriki aşamalarda geliştirilerek ZİHA yardımıyla daha fazla ilacın 

taşınması düşünülmektedir. Resim 3.3.2 de renderi resimleri verilmiştir. 

ZİHA’nın analiz modundaki uçuş süresi 

maksimum 20 dakikadır. Ancak ilaçlama 

modundaki kullanımı ilaçlama hızı, miktarı, 

ve arsadaki anomalilerin birbirine 

uzaklıklarına göre değişiklik 

göstermektedir. Aralıksız ilaçlama 

yapıldığında minimum 11dk uçuş 

performansı vermektedir. 

4. Yöntem 

4.1. 2B Haritalandırma 

Projede geliştirilen ZIHA üzerinden elde edilen fotoğrafların panorama fusion 

işlemleri uygulanarak birleştirilmesi sayesinde ekim alanına ait 2B haritalar 

oluşturulmaktadır.[2] Bu işlem bazı alt sistemlerin bir arada çalışması sayesinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu alt sistemler; 

1. Kullanılan kamera açısı ve görev irtifasına uygun bir şekilde harita üzerinden sınırları 

belirtilen alanı tarayacak yol noktaları atanması, 

2. Gereken mesafe adımlarında fotoğrafları GPS koordinatları ile yakalama işlemi, 

3. Gps noktaları ile kaydedilen fotoğrafların image fusion veya panorama fusion 

teknikleri ile birleştirilerek yüksek çözünürlüklü tarla haritası oluşturulması,[3] 

görevlerini gerçekleştirecek yazılımlardır. 

Haritalandırma işlemini gerçekleştirecek yazılımların oluşturulup geliştirilmesi ve 

kabul edilebilir derecede doğru çalışmasını sağlamak üzere Ros gazebo arayüzlerinde 

simülasyon ortamı hazırlanmıştır. Paketleri ve eklentileri oturmuş bir sürüm olduğu için ROS 

Melodic versiyonu kullanılmıştır.[4] Öncelikle haritalandırma işlemini gerçekleştirmek üzere 

projenin konusu olan mısır bitkisinin ekim alanı simülasyon ortamında modellenmiştir. Ros 

ortamında kullanılan hector quadrotor paketlerinde var olan İHA modelinin sdf dosyaları 

isteğe göre dizayn edilip haritalandırma yapabilecek kabiliyetler ZİHA’ya simülasyon 

ortamında kazandırılmıştır. Ardupilot-ROS bağlantısını oluşturmak üzere SITL yazılımları 

kullanılmış ve ZİHA simülasyon ortamında girilen koordinatlara göre otonom uçuş 

gerçekleştirebilir hale gelmiştir.[5] Opencv kütüphaneleri otonom yazılım algoritması 

içerisinde kullanılmak üzere eklenir ve tarla fotoğrafları waypointler ile birlikte kaydedilir. 

Kaydedilen fotoğrafların GPS noktaları kullanılarak yakınlık ilişkisi tespit edilir ve image 

fusion teknikleri ile tarlanın tek bir fotoğraf halinde haritası çıkarılır. 

Resim 3.3.1 

Resim 3.3.2 



 

 

ROS ortamında geliştirilen algoritmalar gerçek dünya koşulları altında test edilecek ve 

gerekli geliştirmeler yapılacaktır. 

4.2. Yapay Zeka 

Tarladaki verimin arttırılması için öncelikle anomalilerin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle görüntü işleme ve yapay zeka kullanılarak ürünlerdeki hastalıklar 

tespit edilecektir. Küçük objelerde yüksek tahmin doğruluğuna sahip sinir ağı kullanılması 

tespit işlemin gerçekleştirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda küçük objeleri tespit edebilen ve doğruluk oranı yüksek olan Mask-R CNN yapısı 

kullanılacaktır. Hastalıkların tespiti için önceden elde edilmiş hastalık verileri ile sinir ağının 

ağırlıklarının oluşturulması gerekmektedir. Böylece ürün üzerindeki en küçük hastalıklar 

tespit edilerek sağlık haritası oluşturulur. Resim 4.2.1’de görüldüğü üzere elma yaprağındaki 

anomaliler Mask-R CNN yapısıyla tespit edilmiştir. Tüm hastalık çeşitlerinin tespiti ve yapay 

zeka ile oluşturulan tahminlerin doğruluğu için veri kümesi genişletilme çalışmaları 

yürütülmektedir. [6] 

 

Mısır bitkisine ait; pas hastalığı, mısır maymuncuğu gibi belirtilerin bulunduğu 

görsellerin yanında sağlıklı yaprak görselleri de kullanılarak Mask-R CNN yapay sinir ağı 

eğitilmiştir. Mısır pas hastalığı görselleri içinden seçilmiş resimler kullanılarak sinir ağının 

test edilmesi sonucunda %97 mAP değerine ulaşıldığı görülmüştür. 

Yapay zeka ile tespit işlemini uzaktan yapabilmeyi sağlayan ve madde 6’da bahsi geçen bir 

sunucu kurulması planlanmaktadır.  Bu sunucuya hastalık tespiti için gönderilen veriler 

toplanarak yapay zeka eğitiminde kullanılacaktır. Böylece geliştirilen modelin doğruluk oranı 

artacaktır. 

Resim 4.2.1 



 

 

 

4.3. NDVI ile Stres Analizi 

ZİHA yardımıyla mahsul takibi işleminin yapılabilmesi için NDVI sensörünü 

kullanılacaktır. Tarım arazisi üzerinde keşif yapmak için sefer gerçekleştiren ZİHA mevcut 

olması halinde anomalileri tespit etmektedir. En önemli faydası ise göz veya araç ile 

ulaşılamayan alanları ZİHA ve NDVI teknolojisi ile çok 

rahat analiz edilebilmesidir. 

 

 

 

  

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ) 

:Bitkiler fotosentez işlemi esnasında güneşten gelen 

elektromanyetik enerjinin kırmızı ışığa karşılık gelen 

kısmı kullanırlar. NDVI değerinin yüksek olduğu 

alanlarda sağlıklı bitki örtüsü fazladır, düşük olduğu 

bölgelerde çok azdır ya da yoktur. Öte yandan canlı bitki 

örtüsünün yoğun olduğu alanlar, yakın kızılötesi 

elektromanyetik enerjinin yansımasını kaydeden bir uzaktan algılama sisteminde yansıtım 

dolayısıyla yüksek dijital değerlere sahip olacaktır. Kırmızı ve yakın kızılötesi bantları 

kullanan NDVI, sağlıklı bitki örtüsü analizinde en sık kullanılan indislerden biridir. Normal 

kameralar sadece kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılarken NDVI sensörleri bu renkleri ve 

tüm karışım kombinasyonlarını algılayabilir. Bu nedenle, canlı bitkiler, near-infrared (yakın 

kızılötesi yani NIR) kameralarda daha parlak görünür.  Bitki yapraklarında bulunan klorofil, 

fotosentezde kullanılmak üzere görünebilir ışığı (visible light VIS) (0,4-0,7 µm) güçlü bir 

şekilde emer. Yaprakların özel hücre yapısı ise yakın kızılötesi ışığı güçlü bir şekilde yansıtır 

(0,7 ila 1,1 µm). Sonuç olarak bir bitkinin ne kadar çok yaprağı var ise , ışık dalga boyları o 

kadar fazla etkilenir.[7] Bu bilgiler ışığında NDVI şu şekilde hesaplanmaktadır: 

Yakın kızılötesi dalga boylarını algılayan sensörler kullanılarak ekim alanının ortomozaik 

haritası oluşturulur. NDVI hesaplamaları kullanılarak ekim alanının bölgesel ilaçlama haritası 

oluşturulur.  

Ardından stres haritası NDVI sensöründeki verilerin işlenmesiyle elde edilerek stres haritası 

oluşturulacaktır. [8][9] 

Hastalık verileri Mask-RCNN yapısıyla işleme tabi 

tutularak sonuçlandırılacak ve çiftçinin hastalıklı 

bölgeleri teftişi için hastalık haritası 

oluşturulacaktır. 

Çiftçinin tespitleri doğrulaması ardından ilaçları 

hazneye yükleyerek sisteme bildirmesi gereklidir. 

Böylece hastalık için çözüm olacak ilaç yalnızca 

ilgili bölgeye sıkılacak olup verimin artması 



 

 

tasarrufun sağlanacaktır. 

4.4. İlaçlama Sistemi 

Yapılan tespit ve analizler 

sonucunda elde edilen veriler 

kullanılarak projenin hedefi olan 

verimli ilaçlama işlemi için geliştirilen 

algoritmaların bir prototip üzerinde 

denenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

sebeple ilaçlama sistemi ve altyapısına 

sahip tasarlanan ZİHA’nın ilaçlama 

işlemini istenilen bölgelere otonom bir 

şekilde uygulayabilmesi gerekmektedir. 

[10] 

İlaçlama sistemi iki adet 1L lik 

ilaç haznesi, 1 adet pompa, 1 adet iki giriş tek çıkışlı selenoid valf, 6 adet nozul ve taşıyıcı 

borulardan oluşmaktadır. tüm sistem ilaçlama için gereken basınca uygun yapıda parçalar 

kullanılarak tasarlanmıştır.  

Prototip aşamasında olan ZİHA’da 

kullanılan haznelerin 2 litre gibi küçük 

hacimde olmasına karşın ZİHA tasarımı 

tamamlandığında endüstriyel boyutlarda 

hazneler kullanılması hedeflenmektedir. 

Yapay zeka ile tespit edilmiş bölgelerin 

ilaç isterlerini tek kalkışta 

gerçekleştirmek için iki bölmeli 

ilaçlama sistemi oluşturulmuştur. 

İlaçlama işlemi sırasında ilaç tipinin 

seçilmesi, elektronik valfler yardımıyla gerçekleştirilirken ihtiyacı olan bölgeye ilgili ilacın 

uygulanması sağlanacaktır. Elektronik valflerin çalışması Navio2 kontrolcüsünün yardımcı 

çıkışlarından gönderilen PWM sinyallerinin tetiklediği sürücü devreler ile sağlanacaktır. Su 

pompasının tetiklenmesi yine kontrolcünün PWM çıkışına bağlı bir sürücü devre ile 

yapılmaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ilaçlama veya analiz işlemlerini gerçekleştirmek 

üzere birbirinden bağımsız çalışan iki tip ZİHA vardır. Analiz amacıyla kullanılan ZİHA’lar, 

NDVİ ve RGB kameralar kullanılarak oluşturulan multispektral ve görünür bölge haritaları 

sayesinde bitkilerin durumu incelenmektedir. Bu proje’nin geliştirmeyi hedeflediği ZİHA 

hem analiz hem de ilaçlama yapabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Öncelikle NDVI ve 

kamera’nın gimbal üzerinde ZİHA’ya entegre edilerek analiz işlemi gerçekleştirmektedir. 

Analiz işlemi gerçekleştirildikten sonra gimbal sökülerek yerine ilaç haznesi takılarak analiz 

sonuçlarına göre ilaçlama işlemi yapılmaktadır. 

Resim 4.4 



 

 

Günümüzde kullanılan ilaçlama ZİHA’ ları tek seferde bir çeşit ilaçlama işlemi 

yapabilmektedir. Tasarlanan ilaçlama sistemi ile birden fazla ilacın püskürtme kabiliyeti 

sayesinde günümüzdeki sistemlere göre daha hızlı ve verimli operasyon yapılabilecektir. Bu 

sayede hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlanması hedeflenmiştir. 

NDVI ile yapılan stres analizinin yanı sıra geliştirilen yapay sinir ağı kullanılarak 

yüksek çözünürlüklü harita üzerinden mahsul hastalık analizi yapılacaktır. Olası hastalıkların 

tahmini yapılarak hastalıklı bölgenin haritası oluşturulacak ve çiftçiye bildirilecektir. Bu 

konuda var olan akademik çalışmalar incelendiğinde henüz uygulamada kayda değer yol kat 

edilmediği görülmüştür. [11][12][13][14] 

Yapılması planlanan inovatif geliştirmelerden beklenen performans gözlemlendiğinde 

projenin tüm patentlerinin alınması için gerekli adımlar atılacaktır.  

6. Uygulanabilirlik 

İlk etapta projenin ürünleştirilmesi açısından kullanıcı arayüzü ve sunucu 

platformunun oluşturulması hedeflenmektedir. 

Oluşturulan ara yüz sayesinde ZİHA kullanıcılar tarafından kolayca kontrol 

edilebilecektir. Ayrıca stres ve hastalık analizi haritasının arayüze sunulması sayesinde 

çiftçinin tarla durumunu takip etmesi kolaylaştırılacaktır. 

Hastalık ve stres haritasının oluşturulması yüksek işlem gücü gerektirdiğinden 

bilgisayarı yeterli donanıma sahip olmayan tarımcılar sunucuya verileri göndererek analiz 

sonucuna ulaşabilecektir. Bu işleme alternatif olarak analizi kendi bünyesinde yapabilecek 

güçlü işlem birimlerine sahip ZİHA sistemlerinin üretilmesi sunucuya bağlılığı ortadan 

kaldırmaktadır.  

7. Tahmini Maliyeti ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin üretim aşamasına gelindiğinde, prototiplemede oluşan ürünün maliyetininin 

azaltılması hedeflenmektedir. Projenin ilerleyen süreçlerde bulacağı destek kurulacak üretim 

atölyesinde mekaniksel ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır.  Bu sayede ZİHA’nın birim-

maliyet fiyatı düşürülecektir. Öncelikli olarak üretilmesi planlanan ürünler; ilaçlama ve gövde 

sistemleridir. Ülkemizin kompozit üretimi konusunda var olan alt yapısı kullanılarak 

kurulacak olan tedarik zinciri sayesinde gövde üretimi yapılacak ve ZİHA maliyeti 

azaltılacaktır. İlaçlama sisteminde kritik öneme sahip ve oldukça maliyetli nozzle parçasının 

tasarımı ve üretiminin yapılmasıyla hem püskürtme kabiliyetleri geliştirilecek hem de maliyet 

azaltılacaktır.  

7.1. Benzer Projelerin Maliyetleri 

A. Piyasada bulunan multispectral kamera destekli analiz ZİHA’larının fiyatları 

ve özellikleri; 

DJI Phantom 4 Multispektral 

● Uçuş süresi(dk): 27 

● Kalkış ağırlığı(g): 1487  

● Görüş sistemi: RGB, Red Edge, NIR, Green, Red & Blue 

● Fiyat: ₺59.340,85 



 

 

 

 

B. Piyasada bulunan ilaçlama ZİHA’larının fiyatları ve özellikleri; 

DJI T20 

●  Püskürtme genişliği(m): 7 

● Taşıma kapasitesi(L): 20 

● Maksimum Kalkış Ağırlığı (kg): 47 

● Fiyat: ₺110.000 

EFT E410 

● Su deposu(L): 10 

● Çerçeve ağırlığı(kg): 6.5  

● Maksimum kalkış ağırlığı(kg): 25 

● Fiyat: ₺16.146,73 

Örneklerde görüldüğü üzere ilaçlama ve analiz ZİHA’ları ayrı ayrı satılmaktadır. 

Minimum fiyatlı 59.340,85 ₺ olan analiz ZİHA’sı ile minimum 16.146,73₺ fiyatlı ilaçlama 

ZİHA’sı alındığında 75.487,58₺ kadar maliyet oluşturmaktadır. Böylece projede oluşturulan 

ZİHA maliyet tablosundaki fiyatıyla hem analiz hemde ilaçlama işlemlerini 

gerçekleştirdiğinden fiyat performans açısından oldukça verimlidir. 

 

7.3. Proje Takvimi 



 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İlaç miktarını dengeleyerek mahsulden alınan verimi arttırır, ayrıca ilaç miktarı olması 

gerektiğinden fazla olmadığından çevresel sürecin bozulmasını engeller. Tarıma yeni 

başlayan çiftçiler için büyük destek sağlamaktadır. 

Havadan görüntüleme ve analiz yöntemleri sayesinde stresli veya hastalıklı bölgelerin 

takibi kolayca yapılmaktadır büyük ekim alanına sahip çiftçilere arsa hakimiyetini 

sağlamaktadır. 

Halihazırda yapılması hedeflenen proje mısır bitkisi üzerine olduğu için mısır 

yetiştiriciliğine, haritalandırma yapıldığı için ziraat mühendislerine hitap etmektedir.  Bir 

sonraki aşamada farklı bitkiler üzerinde uygulanabilecek olan bu proje ilgili bitkiye ait 

verilerin toplanmasıyla daha geniş kullanım alanına sahip olacaktır. 

Ziraat mühendislerinin genel olarak tarla ile ilgili ölçümleri araçla veya yaya olarak 

yapması hava aracına göre meşakkatlidir. Bunun yanında yapılan ölçümlerdeki hata payının 

yüksek olmasının ve ölçümlerin tekrarlanmasının maliyet ve zaman açısından kayıplara neden 

olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca mısır yetiştiricileri tarlada kara aracı ile ilaçlama veya 

gözlem yaparken mısır bitkisinin sıklığından dolayı zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Bölgesel 

ilaçlama yerine diğer yöntemlerle tüm mahsul alanını ilaçladıkları için ilaç israfının söz 

konusu olduğunu belirtmektedirler. 

  9. Riskler 

Projenin mevcut durumu değerlendirilerek gelecekte proje için risk oluşturabilecek 

unsurların tespit edilmesi ve bunlara karşı gerekli cevapların hazırlanması hedeflenmektedir. 

Proje kapsamının yerine getirilmesi ve proje hedeflerine ulaşılabilmesi için istenmeyen 

durumların önlenmesi, istenen durumlarında olma olasılığının arttırılması amacıyla bu projede 

risk yönetimine önem verilmiştir. 

9.1. Zamanda Kayma Olması 

Projenin başlangıcından final sunumu aşamasına kadar ön değerlendirme ve detaylı 

tasarım raporlarının teslim tarihi de dahil olmak üzere tüm iş paketlerinin belirli bir plana 

dayalı yürütülmesi ve ilgili tarihlere uyulması gerekmektedir. Projede üretilmesi ve 

geliştirilmesi hedeflenen sistemlerin planlanan sürede yetiştirilememesi durumunda ciddi 

sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunların başında projenin ilgi görmemesi ve yeterli 

desteğin alınamaması gelmektedir. Projede zaman ile ilgili önlem alınması gereken 

durumların bazıları şunlardır: 

● Planlamada yapılan hatalar nedeniyle zaman yönetiminin yapılamaması, 

● Araştırma-Geliştirme birimlerinin karşılaştığı teknik sorunların sebep olduğu 

gecikmeler, 

● Tasarlanan prototipin üretiminde kullanılan alt birimlerin ve aletlerin tedarikinde 

yaşanan gecikmeler. 

9.2. Ürün Gereksinimlerine Ulaşılamaması 

Projede geliştirilen alt sistemlerin ve yazılımların fikir boyutundan gerçekleme 

boyutuna getirilmesi, ilerleyen süreçte izlenmesi gereken adımların daha iyi tespit edilip 



 

 

gerçekçi planlar oluşturulmasına yardımcı olacak bilgi birikiminin edinilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Gerçekleştirilecek ürün prototipinin gereksinimlerine ulaşmadığı 

durumlardan bazıları şunlardır: 

● Haritalandırma hata oranının yüksek olması, 

● Yapay zekanın yeterince iyi bir algılama yapamaması, 

● NDVI analizinin doğruluk oranının düşük olması, 

● İlaçlamanın doğru noktalara yapılamaması, 

● Ürün maliyetinin piyasada bulunan benzer ürünler ile rekabet edilemeyecek kadar 

yüksek olması. 

9.3. Bütçe Yetersizlikleri 

Prototiplenecek ZİHA’ya ait alt sistemlerin maliyetinin karşılanabilmesi projenin 

gidişatını doğrudan etkilemektedir. Özellikle yüksek teknoloji olarak kabul edilen bazı alt 

sistemlerin kullanılması testler yapılması ve yazılım geliştirilmesi ürün gereksinimlerine 

ulaşıldığını ve projenin sürdürülebilir olduğunu görebilmek açısından elzemdir. Bu konuda 

projenin yeterli sponsor ve yatırımcı bulabilmesi çok önemlidir. Gereksinimi bahsedilen alt 

sistemlerden bazıları; 

● NDVI sensörü 

● Yüksek Çözünürlüklü optik zoom özelliğine sahip kamera sensörü  

● Uçuş kontrol ünitesi  

● Telemetri ve yer istasyonu üniteleri 

● İtki sistemi üniteleri ve kompozit gövde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.Kaynaklar  

 

[1]Pestisit Kullanımının Zararları, 2010, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/236259 

 

[2] Designing and Testing a UAV Mapping System for Agricultural Field Surveying, 23 

Kasım 2017, https://www.mdpi.com/1424-8220/17/12/2703 

 

[3]Panorama fusion https://www.pyimagesearch.com/2018/12/17/image-stitching-with-opencv-and-

python/ 

 

[4] ROS documantation website http://wiki.ros.org/Documentation 

 

[5] MAVROS documantation http://wiki.ros.org/mavros 

NDVI Değerleri 

[6]MASK R-CNN Facebook AI Research (FAIR)  

https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/He_Mask_R-CNN_ICCV_2017_paper.pdf 

 

[7] Termal Kamera ve NDVI Sensörü Kullanılarak Domatesin Fizyolojik Özelliklerinin 

Tahminlenmesi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/676016 
 

[8] Uydu Verilerine Dayali Olarak Bitki Örtüsü Analizi, Bahar 2018, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510090 

 

[9] UAV/Satellite Multiscale Data Fusion for Crop Monitoring and Early Stress Detection, 

Haziran 2019, http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-715-2019  

 

[10] An Autonomous UAV for Pesticide Spraying, Nisan  2019, 

http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd23161 

 

[11]Mısır Ve Pamuk Ekili Alanlarin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ve Obje Tabanlı Sınıflandırma 

Yöntemi İle Tespiti, Mayıs 2015 https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/13563/1/10080309.pdf 

 

[12] A Survey Paper on Crop Disease Identification and Classification Using Pattern 

Recognition and Digital Image Processing Techniques, Mayıs 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/322574608 

 

[13] A Survey on Diseases Detection and Classification of Agriculture Products using Image 

Processing and Machine Learning, Ocak 2018, http://dx.doi.org/10.5120/ijca20189162494 

 

[14] Application of Artificial Intelligence in detection of diseases in plants: A Survey, Mart 

2021, https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/download/1581/1335 

 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236259
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236259
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/12/2703
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/12/2703
https://www.pyimagesearch.com/2018/12/17/image-stitching-with-opencv-and-python/
https://www.pyimagesearch.com/2018/12/17/image-stitching-with-opencv-and-python/
http://wiki.ros.org/Documentation
http://wiki.ros.org/mavros
https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/He_Mask_R-CNN_ICCV_2017_paper.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/676016
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510090
http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-715-2019
http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd23161
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/13563/1/10080309.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322574608
http://dx.doi.org/10.5120/ijca20189162494
https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/download/1581/1335

