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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ġnsanoğlunun var olduğu tarihten bugüne, hem bireysel hem toplumsal hayatı 

Ģekillendiren en önemli faaliyetlerden birisi olan tarım; günümüzde birincil ekonomik 

faaliyetler arasında yer almakta, sürdürülebilir ekonominin ve yaĢanabilir bir çevrenin kilit 

taĢı olarak insan yaĢamındaki önemini günden güne arttırmaktadır. Projenin gerçekleĢtirilme 

amacı birincil ekonomik faaliyet olan tarımın ülkemizde daha verimli, daha bilinçli ve daha 

modern hale getirilmesidir. Proje tarımda mahsul toplanması için salgın nedeniyle mevsimlik 

iĢçi bulunamaması, iĢçilerin toplama yaparken düĢmesi ve yaralanması gibi sorunları çözmeyi 

hedeflemektedir. Proje otonom Ģekilde  mahsul toplama iĢlemi yapan bir dönerkanatlı insansız 

hava aracıdır. Ġnsansız hava aracı  kullanılmasının sebebi ağaçların üst taraflarının yüksek 

olması ve insanların rahat ulaĢamaması sonucu üst tarafta kalan mahsullerin ziyan olmasının 

önüne geçmektir. Ġnsansız hava aracına eklenen bir kol sayesinde ürünler ağaç dalından 

toplanır. Ardından toplanan ürünler drone‟un altında bulunan file bölüme aktarılır. Bu sayede 

toplanan ürünler yere atılmaz ve zarar görmez. Aynı zamanda toplama iĢlemi sırasında ağaca 

herhangi bir hasar verilmeyeceğinden, ürün veriminin azalmasının önüne geçilecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Geleneksel hasat yöntemleriyle ve bilinçsizce yapılan tarım, tarımda verimliliği  

azaltmakla birlikte kimi zaman insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Geleneksel hasat 

yöntemlerinde karĢılaĢılan sorunlar Ģöyle sıralanabilir: 

            2.1. Meyvedeki Zararlanma:  

Sırıkla hasat sırasında vurma, çarpma ve darbelerden dolayı meyvede yaralanmalar ve  

kayıplar oluĢmaktadır. Zamanında toplanamayan mahsuller çürümekte ve ziyan  

olmaktadır. Bu durum mahsulleri azaltırken ağacın kendisine de zarar vererek gelecek 

mahsulleri de tehlikeye atmaktadır. 

2.2. Vejetatif Organlardaki Zararlanma:  

Özellikle sırıklama ile hasatta dal, filiz ve gözlerde meydana gelen hasarlar  nedeniyle 

bir sonraki yılın mahsulleri olumsuz yönde etkilenmektedir. ÇeĢitli hastalıklar  bir 

ağaçtan diğerine bulaĢmaktadır. Bir yıl mahsullerin verimli olup sonraki yıllarda 

verimin düĢmesi diye adlandırılan periyodisite normalden daha sert bir Ģekilde 

görülmektedir.  Periyodisite verim yılında geç dinlenmeye girme sorununa neden olur. 

Ürün verimine  harcanan kapasite, fotosentetik ürünlerin depolanmasında gecikme 

meydana getirir. Sonucunda bitki erken donlar ve Ģiddetli kıĢ soğuklarından daha fazla 

zarar görme  riski taĢır.  

2.3. İşgücü Teminindeki Zorluklar ve Maliyet:  

Kısa bir zaman dilimine sıkıĢtırılması gereken yoğun iĢçilik faaliyetlerinin hem  

maliyeti yüksek olmakta hem de iĢgücü temini zorlaĢmaktadır. Salgın gibi yaĢanan  

özel durumlarda tarımda insan faaliyeti oldukça azalmaktadır. Ayrıca pandemide 

iĢverenlerin diğer iĢçilerle yakın olmak istememesi robotik faaliyetlerin tarım 

alanındaki önemini  artırmıĢtır. Mahsul toplama iĢlemi için drone kullanımı toplama 

hızını artırmasının yanı sıra salgın döneminde insanlar arası mesafenin korunmasına 

olanak sağlamaktadır. 
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2.4. Can Güvenliğinin Tehlikeye Atılması:  

Özellikle merdivenin yetiĢmediği yüksek kısımlarda insanlar güvenlik önlemleri  

almadan (koruyucu kemer, kask gibi ekipmanlar takmadan) ağaçlara tırmanmaktadır. 

Gençlerin modern Ģehirlerde yaĢamaya yönelmesiyle yaĢlıların kırsal kesimlerde  

geleneksel yöntemlerle uğraĢmaları yaĢlıların can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.  

Özellikle ceviz gibi ağaçların dallarının ince ve kaygan olması birçok insanın ağaçtan  

düĢerek sakatlanmasına hatta hayatını kaybetmesine sebep olmuĢtur. KahramanmaraĢ  

ilinde 01.01.2008- 31.12.2014 tarihleri arasında ağaçtan düĢmeye bağlı ölen 21 olgu  

retrospektif olarak değerlendirilmiĢtir. Ağaçtan düĢmeye bağlı ölümler seyrek  

görülmekle birlikte morbidite ve mortalitesi yüksek yaralanmalar olduğu; bu  

yaralanma türlerinde mortalite ve morbiditeyi azaltmak amacıyla özellikle kırsal  

alanda yaĢayanlara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının, kaza  

önleme çalıĢmalarının ve eğitimlerinin yapılmasının önem taĢıdığı sonucuna  

varılmıĢtır.[14] Geçimlerini tarım ile karĢılayan bireyler herhangi bir can güvenliğinin 

tehlikeye atıldığı durumla karĢılaĢtıklarında sağlıklarından oldukları gibi ekonomik 

sıkıntılarla da karĢılaĢmaktadırlar.  

 

Bu olumsuzluklardan birkaçı aĢağıdaki gibidir:  

 Market ve aktarlarda kilosu 750 TL‟ye kadar çıkan fıstık çamını toplamak oldukça 

zahmetli ve bir o kadar da riskli bir iĢtir. Ekim – Kasım ayları gibi olgunlaĢmaya  

baĢlayan kozalaklar, çoğu zaman yükseklikleri 25 metreye kadar ulaĢan ağaçlara  

tırmanan orman iĢçileri tarafından uzun sırıklarla hasat edilerek toplanır. ĠĢçilerin bu  

Ģekilde ölümle burun buruna gelmesinin ardından ağaçtan düĢürülen kozalaklar yerden  

tekrar toplanarak çuvallanır. Bu iĢler sırasında zaman zaman ağaçtan düĢerek ciddi  

Ģekilde yaralanan iĢçi sayısı az değildir.  

 

      Kayalıklı ve yağıĢın bol olduğu, genellikle 1500 metre üstü rakımlardaki bölgelerde  

yetiĢmekte olan dağ çileği de zorlu koĢullarda toplanmaktadır. Aynı zamanda bu  

bitkinin yetiĢtiği yerlerde yaĢayan ve bu bitkiyle beslenen yaban domuzu ve dağ  

keçileri gibi yabani hayvanların olması, insanların hayatını tehlikeye atmaktadır.  

 

 

 Ġnsansız hava araçları mahsul toplama alanında çok sık kullanılmamakla birlikte 

mahsul toplama için kullanılan insansız hava araçları çok fazla yer kaplamaktadır. 

Toplu bir Ģekilde hareket etmeleri sebebiyle ulaĢım alanları kısıtlıdır. Aynı zamanda 

geniĢ alan kaplamaları sebebiyle ağaç araları belli bir mesafede açık olamayan 

bahçeler için kullanıma uygun değildir. Piyasadaki ürün kollarla sabit bir yere bağlı 

olduğundan yüksek ağaç tepelerine ulaĢımı oldukça zordur. Bu proje bağımsız bir 

Ģekilde hareket ettiğinden ulaĢım alanı oldukça fazladır. Bir yere bağlı olmaması 

sebebiyle ağaç yüksekliği fark etmeksizin ağaçların tepelerine kolaylıkla ulaĢım 

sağlayabilir. Aynı zamanda projede kullanılan insansız hava araçlarının bağımsız 

olması mahsul toplama iĢleminin gerçekleĢtirilmesi için herhangi bir ağaç aralığına 

ihtiyaç duymaz. Bu özelliği kullanım alanın diğer ürünlere göre daha fazla olmasını 

sağlar.  
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3. Çözüm: 

 

Kötü çevre ve hava koĢullarına rağmen drone‟ların istikrarlı bir Ģekilde 

kullanılabilmesi geleneksel yöntemleri geride bırakarak tarımda kayda değer ölçüde ilerleme 

yaĢanacağının kanıtıdır. Bu nedenle drone‟lar düĢük maliyet, kapsamlı iletiĢim, güvenilir veri 

toplamada umut vadeden bir teknoloji ve alternatiftir. Yarattığı kullanım alanları, yapabildiği 

ve yapılmasına olanak sağladığı tüm araĢtırmalar, drone‟ların gelecek nesillerde de 

kullanılacağına ve sürekli olarak gündemde olacağına iĢaret etmektedir. Bu sebeple insansız 

hava araçları tarımın ilaçlama, hassas gübre planlaması, yabancı ot ve hastalık kontrolü, arazi 

ve ağaç haritalaması, mahsul püskürtme gibi pek çok alanında kullanılmaktadır. Ancak 

mahsul toplama alanında yaygın kullanımı mevcut değildir. Proje drone‟ları mahsul toplama 

alanında kullanarak geliĢen teknolojinin getirdiği modern tarım kavramının yaygın kullanımı 

artırmayı hedeflemektedir. drone‟ların mahsul toplama alanında kullanılması ziyan olan 

birçok ürünü ekonomiye kazandıracaktır. 

 

 Projede kullanılacak olan drone'un kodu C++ ve Python yazılım dilleri kullanılarak 

yazılmıĢtır. Kontrol kartı olarak Raspberry Pi 4  tercih edilmiĢtir. Proje geliĢtirilirken piyasada 

yaygın bulunması sebebiyle F450 drone Ģasesi kullanılmıĢtır. Mahsul toplama iĢlemi 

gerçekleĢtirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmaması amacıyla drone otonom olarak 

çalıĢacaktır. drone hafif olması ve herhangi bir yere çarpması durumunda zarar görmemesi 

için dayanıklı bir yapıya sahip olan karbon fiber malzemeden üretilmiĢtir.  Projenin toplama 

yapacak olan kol Tutucu uç mekanizması kullanılarak, toplama yaparken ürüne veya ağaca 

zarar vermeyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Drone OpenCV kütüphanesini kullanarak görüntü 

iĢleme iĢlemini gerçekleĢtirmesinin ardından Tutucu uç kol yardımı ile mahsulu toplayacaktır. 

Hem meyveyi daha iyi kavraması hem de drone‟a yaptığı ağırlığı aza indirmek amacıyla 

toplayıcı kol   üç tutuculu tercih edilmiĢtir. Ürün drone‟a eklenmiĢ olan Tutucu uç 

mekanizması ile koparıldıktan sonra toplayıcı kolun alt bölümünde yer alan aktarıcı file 

bölümüne düĢtükten sonra aktarıcı filenin eğimli yerleĢtirilmesi sayesinde toplanan ürünlerin 

biriktiği ana fileye aktarılmaktadır. File kullanılmasının sebebi ağırlıktan tasarruf edilmesi ve 

mahsullerin zarar görmesini engellemektir.  

 

Proje geliĢtirilirken otonom drone kullanılması kararına; insansız hava araçlarının 

ağaçların yüksek yerlerine ulaĢmasıyla ağaçta kalan ürünlerin ekonomiye kazandırılması, 

tarımda yaygın kullanılan bir teknoloji olması üretiminde kullanılan malzemelerin teminin 

kolay olması, insanların ağaçların üst kısımlarından ürün toplamak isterken hayatlarını riske 

atmalarının önüne geçilmesi, kolay bir kullanıma sahip olması, otonom olarak gece gündüz 

çalıĢabileceğinden ürünlerin insan gücünden çok daha hızlı toplanabilmesi, ürünler yere 

atılmayacağı için zedelenmesinin engellenmesi gibi çıkarımların yapılması ve çözüme 

ulaĢılması ile varılmıĢtır.  
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4. Yöntem 

 

4.1.1. Yazılım: 

 

Yapay zeka destekli mahsul toplama drone‟u Raspberry Pi 4 kullanılarak C++ ve Python 

dillerinde programlanacaktır. OpenCV kütüphanesi kullanılarak yapılacak olan görüntü 

iĢleme yazılımında makine öğrenmesi ile ıĢığın geliĢ açısı, arka plan rengi gibi stabil 

olmayan faktörler göz önüne alınarak toplanması istenen mahsul için oluĢturulan veri 

setleri tanıtılacaktır. Farklı yansıma değerleri içeren veri setlerindeki mahsulün renginin 

ve tonlarının uygulanan komutlarla ayırt edilmesi sağlanacaktır. Ardından gri tonlama ile 

yapılan filtre uygulamasında piksel yoğunluğuna ve yapay zeka destekli Ģekil 

tamamlamasına göre mahsul, geliĢtirilen makine öğrenmesi algoritması sayesinde 

drone‟a tanıtılmıĢ olacaktır.  

 

Görüntü alımı USB veri yoluna bağlı bir webcam kamera ile sağlanacaktır. Alternatif 

olarak kendi özel kablosu ile takılan Raspberry Pi 4 kamerası da kullanılabilir. Mahsul 

Toplama Drone‟u baĢlama komutunun alınmasıyla GPS modülü ile GPS bilgisi alınacak 

ve rota çizilecektir. Daha sonrasında Pixhawk sayesinde otonom sürüĢ sağlanacaktır. 

Ağaç tespiti görüntü iĢleme sayesinde yapıldıktan sonra drone‟un üzerindeki  optik 

mesafe sensörleri yakın mesafede istenilen mahsulün bulunup  bulunmadığını kontrol 

eder ve verileri ana bilgisayar olan  Raspberry Pi 4‟e iletir. Drone‟un mahsul toplama 

kolu meyvenin en az hasar alacağı ve insan elinin iĢlevini görecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

Bu doğrultuda mahsul toplama kolunun uç kısımları Raspberry Pi 4‟ün komutlarıyla 

aktifleĢecektir ve mahsul toplanacaktır. Toplanan mahsul drone‟un altında olan fileye 

yerleĢtirilecektir. Hava aracının havada asılı durmak için ürettiği motor komutları 

kullanılarak tahmini yük miktarı belirlenecektir ve limitinin aĢmaması için her mahsulden 

maksimum kaç tane toplaması gerektiği hesaplanacaktır ve Raspberry Pi 4‟e bu Ģekilde 

kodlanacaktır. Örneğin drone‟un taĢıma kapasitesinin x gram olduğu ve bir zeytinin 

kütlesi x‟in yüzde biri kadar olduğu durumda drone yüz tane zeytin topladığında ana 

bilgisayardan gelen  “TaĢıma alanına git ve ĠniĢ yap” komutu doğrultusunda iniĢ 

yapacaktır.  
 

Drone iniĢ yaptıktan sonra hasat toplama iĢleminin bitip bitmediği sorgulanır. Cevap evet 

ise hasat toplama iĢlemi bitirilir. Aksi halde; batarya durumu sorgulanır ve yetersiz 

olması durumunda batarya, en yakın durağa gönderilerek Ģarj edilecektir. Batarya durumu 

yeterliyse hasat toplama iĢlemine devam edilir.  

 

Drone hareket halindeyken kamerayı dengede tutmak için 3 eksenli gimbal stabilizasyonu 

kullanılacaktır. Aynı zamanda Gazebo simülasyon uygulaması kullanılarak drone‟un 

yazılım ve donanımı birden fazla senaryo ile test edilecek ve ardında Mahsul Toplama 

Drone‟u üretim aĢamasına geçecektir.  

 

Birden fazla drone kullanılarak hasat iĢlemine hız katılabilir. Bu durumda drone‟lar arası 

iletiĢim 4.5G ve Wifi gibi iletiĢim teknolojileri kullanılacaktır. Her drone birbirlerinin 

konumlarını görebilecek ve her drone bir bölge tayin edecek. Görev paylaĢımı 

gerçekleĢtirmiĢ olacaklar. 
 

Projenin yaygınlaĢması durumunda yerleĢim yerlerinde belirli bölgelerde mahsul toplama 

durakları kurulacaktır. Bu duraklar, mahsul toplama alanı olmak dıĢında drone‟un batarya 

dolumu için gerekli Ģarj ekipmanlarının bulunduğu bölgeler olacaktır.   
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Şekil 4.1.1: Yazılım Algoritması 

 

 

4.2 Mekanik Tasarım: 

 

   4.2.1 Şase:  Drone‟un Ģase tasarımı iĢlevsel olması amacıyla F450 olarak seçilmiĢtir. 

ġasenin üzerinde daha fazla akım üretmesi, diğer bataryalara oranla hafif olması ve 

kullanım süresinin daha uzun olması nedeniyle seçilen Lityum polimer batarya, otonom 

sürüĢün gerçekleĢtirilmesi için Pixhawk PX4, görüntü alımı için USB veri yoluna bağlı 

bir webcam kamera , pervane hareketi için A2212 1400KV fırçasız motor, görüntü iĢleme 

ve yüksek seviye algoritmaların koĢturulması için Raspberry Pi 4 bulunmaktadır.  Tutucu 

uç mekanizması Ģaseye karbon fiber bir çubuğa bağlı olarak ön tarafında yer almaktadır. 

Tutucu uç mekanizması da karbon fiber kompozit malzemenin tercih  sebebi malzemenin 

hafifliği sayesinde  drone‟un kararlılığının bozulmasını engellemektir. 
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                                                            Şekil 4.2.1.1: Şase                                          

  

     4.2.2 Pervane: F450 Ģasesi ile uyumlu olması için 1045 Drone Pervanesi tercih edilmiĢtir. 

 

 

4.2.3 Tutucu Mekanizma: Mahsulu rahat kavraması, mahsule ve ağaca herhangi bir zarar 

vermemesi amacıyla üç parmaklı tutucu uç mekanizması kullanılmıĢtır. Farklı türden 

ürünlerin toplanabilmesi için tutucu uç kol ürün boyutuna göre değiĢtirilebilir 

tasarlanmıĢtır. Mahsulün sertliği ve boyut gibi özelliklerinin farklı olması nedeniyle 

drone‟a monte edilebilen baĢlıklar  geliĢtirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.1 Tutucu Mekanizma                   Şekil 4.2.3.2 Gripper Mekanizması 

 

4.2.4 Ürün Depo Mekanizması: Drone‟a eklenen depo mekanizması drone'un stabilitesini 

koruyabilmesi açısından boĢluklu bir yapıya sahip olan ve hafif olan file  tercih edilmiĢtir. 

Tutucu uç ile depo arasında meyvenin aktarılması için aktarıcı file kullanılmıĢtır. 

 
  Şekil 4.2.4.1: Ürün Depo Mekanizması      Şekil 4.2.4.2: Ürün Depo M. Yandan Görünüşü       
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 4.3 Elektronik: 

Drone‟un elektronik bağlantısı ġekil 4.3.1‟deki gibidir. 

  

               Şekil 4.3.1 Elektronik Bağlantı Şablonu 
 

4.3.1 Uçuş Kontrol Kartı: UçuĢ 

kontrol kartı için Pixhawk PX4 

modelini kullanılacaktır. Projenin 

amacı için gereksinimleri 

karĢılamakta ve minimal bir 

yapıda olan  Pixhawk için gerekli 

güç lipo bataryaya bağlı olan güç 

modülünden alınacaktır. 

 

4.3.2 Batarya: Drone güç 

kaynağı olarak 3S 11.1 volt 3000 

mAh batarya kullanılacaktır. 

 

4.3.3 Güç Modülü: DüĢük voltaj 

ve akımla çalıĢan modüllere güç 

sağlamak amacıyla lipo 

bataryaya güç modülü 

bağlanacaktır. 

 

4.3.4 Görüntü İşleme: Görüntü 

iĢlemede kullanılması amacıyla 

drone üstünde Raspberry Pi 4 

kullanılacaktır. Kamera doğrudan 

bu modüle takılacaktır. 

Raspberry için gerekli güç lipo 

bataryaya bağlı olan güç 

modülünün 5 volt 3 amper 

çıkıĢından alınacaktır. 

 

4.3.5 Servo Motor: Gripper bölümünde kullanılacak olan gripper için gerekli güç lipo 

bataryaya ayrı olarak bağlı olan güç dağıtım kartından alınacaktır. 

 

4.3.6 Motor ve ESC: Drone‟da motor olarak A2212 1400kv fırçasız motor kullanılacaktır. 

Motorlar uçuĢ kontrol kartına bağlı olan ESC‟lere bağlanacaktır. ESC‟ler için gerekli güç lipo 

bataryadan direkt olarak alınacaktır. 

 

4.3.7 Tablet: Drone‟dan alacağımız GPS, batarya durumu ve motor hızları gibi verileri 

gözlemlemek için tablet kullanılacaktır. 

 

4.3.8 Telemetri: Drone‟un uzaktan kontrolü için Pixhawk 3DR telemetri kullanılacaktır. 

Telemetrilerden biri doğrudan uçuĢ kontrol kartına, diğeri ise tablete bağlanacaktır.  

 

4.3.9 Uzaktan Kumanda: Drone kontrolü için Radiolink AT9S RC verici  modeli 

kullanılacaktır. RC alıcı ise doğrudan uçuĢ kontrol kartına bağlanacaktır.  
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5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

 

Drone‟lar ülkemizde, tarımda ilaçlama, gübreleme, kontrol ve sayım yapmak üzere  

geliĢtirilip kullanılmaktadırlar. Projenin içerdiği mahsul toplama drone‟ları Türkiye‟de henüz  

geliĢtirilmemiĢtir ve dünyada buna yakın bir giriĢim oluĢturulmamıĢtır. Projenin yenilikçi 

yönlerinden biri, tarımda drone teknolojilerinin belirtilen alanlara ek olarak mahsul toplamada 

da kullanılabilirliğinin sağlanması ve bunu otonom bir Ģekilde gerçekleĢtirmesidir. Tarımda 

otonom  mahsul toplama iĢlemi, yurtdıĢında drone yerine robotik/otomasyon sistemleri 

kullanarak  yapılmaktadır. Salgın ile birlikte insan gücünden kazancı hedefleyen bu sistemler 

ile  robotik hasada olan ilgi daha da artmıĢtır.  

Meyve ve sebzeleri hasat etmek için güvendikleri mevsimlik iĢ gücünü salgından dolayı  

bulamayan birçok çiftçi, mahsullerini tarlalarda çürümeye bırakmakla  karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Yeni Zelanda gibi ülkeler, yaĢanan bu soruna karĢı çözümü otonom bir Ģekilde meyve  

toplayan robotlar geliĢtirerek buldu. Ancak robotlar hareket kısıtı olabilen mekanizmalardan  

oluĢur. Maliyetlerinin yüksek olması ve tespit ettğimiz sorunlara yeterli çözüm üretememesi  

bu mahsul toplamada drone kullanımını ön plana çıkarmaktadır.  

Ġnsansız hava araçlarının mazot ve iĢçi giderlerini ve iĢ yükünü azaltması, zamandan  tasarruf 

etmesi gibi birçok faktör drone‟ların kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır. DüĢük maliyete sahip 

olmaları drone‟ları doğal kaynaklara zarar vermeyen çevreci sistemler haline getirmiĢtir.  

Mahsul toplamak için bu projede geliĢtirilen drone, yurtdıĢında kullanılan robotik sistemlerin  

dezavantajlarını avantaja çevirir. Sahip olduğu sınırsız eriĢimle en yüksek ağaçlardaki  

mahsulleri bile verimli bir Ģekilde toplamaktadır ve insanlar için tehlikeyi minimuma  

indirmektedir. Robotların ve insanların sınırlarının olduğu düĢünülürse tarımda drone  

kullanımı, zorlu ve tehlikeli koĢullarda da sınır tanımamaktadır.  

Tevel Aerobotics adlı Ģirketin geliĢtirdiği mahsul toplama drone'ları otonom çalıĢmaktadır ve 

aldığı her mahsul için toplama sepetine inmektedir. Fakat Tevel Aerobotics „in FAR adı 

verdikleri tarım drone'ları elma, avokado ve portakal gibi büyük meyveleri toplamak üzere 

üretilmiĢ olup bütün droneların zeminden ilerleyen bir makineye bağımlı olmasından dolayı 

yüksek ağaçlar ve makinenin giremeyeceği aralıklar için uygun değildir. Herhangi bir 

makineden bağımsız bir Ģekilde yapılacak bu proje ile birden fazla mahsul toplanıp daha 

sonrasında mahsul boĢaltma sepetlerine gitmektedir. Hem zamandan hem de güçten tasarruf 

sağlamaktadır. 

Tarımda drone teknolojisiyle her yıl fire verilen mahsullerin geri kazanılması ülke 

ekonomisine yarar sağlamaktadır. Mahsullerin düzgün Ģartlar altında toplanması ile ülkenin 

içerisine kalacak mahsul miktarı artacaktır ve ithal etmek yerine ihracat yaparak ülkemiz 

dünyada tarım alanında isim yapacaktır. Ayrıca iĢçi maliyetinin de olmaması ile çiftçiler 

ürünü pazara daha uygun fiyatla satacaktır. Daha uyguna satılan ürünler pazarda da halka 

daha uygun fiyata satılacaktır. Bu da enflasyona olumlu yönden etki edecektir. Fakat normal 

zamanda mevsimlik iĢçi olarak çalıĢan kiĢilerin iĢini kaybetmesi söz konusudur. Bu proje ile 

Türkiye‟de yeni iĢ kolları açılacaktır. Yani bir yerden kapanan iĢ kolu diğer taraftan telafi 

edilebilecektir. 

 

6.   Uygulanabilirlik: 

      Tarımda drone teknolojisi dünyada yaygın bir Ģekilde kullanılmakla birlikte bu teknoloji 

tarımda mahsul toplayıcılığı ile birleĢtirilememiĢtir. Benzer projeler yapılmaya çalıĢılsa da 

tam anlamda yaygınlaĢmamıĢtır. Drone teknolojisinin ülkemizde çok geliĢmiĢ olmasından 
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projenin üretiminde kullanılacak malzemelerin temini hızlı ve kolay olacaktır. Yapılacak 

proje ülkemizde yaygınlaĢması ve beğenilmesi ülkemizi ekonomik ve teknolojik açıdan 

geliĢecektir. Ülkemiz bu geliĢme ile birlikte dünyada birincil ekonomik faaliyet olan tarım 

sektöründe hak ettiği yeri bulacaktır.  
 

      Tarımda mahsul toplayıcılığında insan gücünün yerini robotik faaliyetlere bıraktığı 

çağımızda projemiz önümüzdeki 10 yıla damga vuracak teknolojik ürünler arasında yer 

alacaktır. Tarım sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline gelen drone‟lar ekonomik anlamda 

getirisi yüksek olacaktır. Ürün baĢına düĢen iĢçi maliyetini azaltması ile ürünün fiyatı da 

düĢecektir. Aynı zamanda tarımda mahsul toplayıcılığının evrensel bir sorun olması sebebiyle 

yurt dıĢına ihracatı yapılabilecektir. Ancak test sahası bulunmasında zorluk yaĢanması ya da 

meyve mevsiminin beklenmesi gibi risklerle karĢılaĢılabilinir. Bunun gibi riskler de projenin 

ticari ürüne geçiĢinde sıkıntılar yaratabilir. 
 

     Projenin yaygınlaĢması durumunda yerleĢim yerlerinde belirli bölgelerde mahsul toplama 

durakları kurulacaktır. Drone‟da bulunan GPS modülü sayesinde en yakınındaki durağı tespit 

edecek ve mahsul teslimatını yapıp gerekiyorsa bataryasını dolduracaktır.  Bu duraklar, 

mahsul toplama alanı olmak dıĢında drone‟un batarya dolumu için gerekli Ģarj ekipmanlarının 

bulunduğu bölgeler olacaktır. Projeye sürdürülebilirlik kazandıracak bir uygulama olacaktır. 

GüneĢ ıĢınlarının 90 dereceye yakın düĢtüğü bölgelerde harcadığı enerjinin bir kısmını GüneĢ 

enerjisinden karĢılayan bir sistem geliĢtirilebilir. 

7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Kullanılacak Eleman Adedi Fiyat (₺) Ürün Linki 

Pixhawk PX4 2.4.8 UçuĢ 

Kontrol Seti 
1 670,13 

https://www.robotistan.com/pixhawk-px4-v248-32-bit-ucus-

kontrol-karti-guvenlik-anahtari-buzzer 

30a ESC 4 180,6 
https://www.robotzade.com/30A-Esc-Devresi-Fircasiz-Motor-

ESC-XXD-30A,PR-1220.html 

Raspberry Pi 4-2GB 1 445,94 https://www.robotistan.com/raspberry-pi-4-2gb 

a2212 1400kV Motor 4 277,04 
https://www.robotzade.com/A2212-1400KV-Fircasiz-

Motor,PR-1221.html 

F450 Drone Pervanesi 2 34,22 https://www.robolinkmarket.com/1045-plastik-drone-cw 

Radiolink AT9S Pro 2.4G 12 

Kanal DSSS FHSS Kumanda ve 

9 Kanal R9DS Alıcı 

1 1860,47 

https://www.robotistan.com/radiolink-at9s-pro-24g-12-kanal-

dsss-fhss-kumanda-ve-9-kanal-r9ds-

alici?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786eaIKcow64rwa7

92x3doTumEtqj27TvPevKqNtiELBrOqZkGN-

mZ6BoChTEQAvD_BwE 

3s 3000 mAh Lipo Batarya  1 246,40 
https://www.f1depo.com/3S-111V-Lipo-Pil-Batarya-3000mAh-

25C,PR-533.html 

Samsung USB Veri Kablosu  1 3,00 
https://www.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-

aksesuar/samsung-usb-veri-kablosu-beyaz_pdp_625453265 

Full HD PC Kamera 1 189,90 
https://www.hepsiburada.com/everest-sc-hd03-1080p-full-hd-

usb-webcam-pm- 

F450 Drone Gövdesi 1 154,88 https://www.dronmarket.com/urun/f450-drone-frame-govde 

Tutucu Uç Mekanizması  1 - - 

Servo 1 12,67 https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor 

Toplam Maliyet  4075,25  

Şekil 7.1: Proje Maliyet Tablosu 
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    Projenin maliyetini belirlerken  en güvenilir internet sitelerinden kaliteli ve uygun 

malzemeler seçilmiĢtir. ġekil 7.1‟deki maliyetler değiĢkenlik gösterebileceği gibi 

malzemelerin stokta kalmaması da ihtimaller arasında değerlendirilebilecek durumlardandır. 

Herhangi bir sıkıntı oluĢması ile maliyet artabilir ya da azalabilir. Ortalama minimum toplam 

maliyet 4075,25 TL olarak belirlenmiĢtir. Bu proje minimum toplam maliyet ile yapılabilecek 

bir proje olup ülkemizdeki tarıma önemli ölçüde yarar sağlayabilecek bir projedir. 

Malzemelerin temin iĢlemleri  01.07-30.07 arasında bitmiĢ olacaktır. Daha sonra alınan 

malzemelerin montajlanması ile projenin mekanik kısımları tamamlanacaktır.  

 Piyasadaki benzer projelerden biri olan Tevel Aerobotics‟in TAR isimli projesi 35 günlük bir 

çalıĢmada 100 TAR ünitesi kullanımıyla yaklaĢık 100.000$ gibi bir maliyet istemektedir. Bu 

projenin iĢe baĢlaması için 25.000.000$ yatırım yapılarak birinci finans turunu tamamlandı ve  

ikinci finans turuna geçildi. Artan döviz ile bu miktarlar ülkemiz için önemli ölçüde pahalılık 

arz etmektedir. Eğer yerli üretim bir proje ile ülkemizin tarımına katkı sağlarsak kendi 

ihtiyacımızı karĢıladığımız zaman üretimi geniĢleterek ihracat dahi yapılabilir ki bu da hem 

Türk parasının değerini arttırır hem de tarımda geliĢerek ilerlerlenmesini sağlar. ġekil 7.2‟de 

tarımsal ürünlerdeki dıĢ ticaret dengesi tablolaĢtırılmıĢtır ve Türkiyenin bu dengede tam 

sınırda kaldığı gözlemlenmiĢtir.  

 

Şekil 7.2: Tarımsal Ürünlerde Dış Ticaret Dengesi 

 Görevler 
01.05-

14.05 

15.05-

31.05 

01.06-

14.06 

15.06-

30.06 

01.07-

14.07 

15.07-

30.07 

01.08-

14.08 

15.08-

31.08 

01.09-

14.09 

MEKANĠK 

Literatür Taraması          

Ön Tasarım ve Boyutlandırma          

Kullanılacak Malzemelerin 

Belirlenmesi          

Kullanılacak Malzemelerin Temini          

Malzemelerin Montajlanması          

ELEKTRO-

NĠK 

Literatür Taraması          

Aviyonik Sistemin Tedariği          

Aviyonik Sistem Entegrasyonu          
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YAZILIM 

Literatür Taraması          

Görüntü ĠĢleme Algoritmasının 

GeliĢtirilmesi          

PX4 Otopilot Yazılımı ile Görüntü 

ĠĢleme Algoritmasının Entegrasyonu          

Simülasyon Ortamının OluĢturulması          

ENTEG- 

RASYON 

UçuĢ Kontrol Yazılım Entegrasyonu          

Hava Aracı Entegrasyonu          

TEST 

Simülasyon Yapılarak Tüm 

Sistemlerin Test Edilmesi          

Saha Testi          

ĠyileĢtirmelerin Yapılması          

Prototipin Test UçuĢları          

Şekil 7.3: Maliyet Tablosu 

Projenin hazırlanmasına  literatür taraması ile mayıs ayının baĢında baĢlamaktadır. Mekanik 

alanındaki çalıĢmaların bitmesi ağustos ayının ilk yarısında bitirilecektir. Yazılım alanındaki 

çalıĢmalara  haziran ayının ikinci yarısında baĢlanması hedeflenmektedir. Yazılım alanındaki 

çalıĢmaların kesin bitmesi ise ağustos ayının ilk yarısında bitirilecektir. Yazılım, mekanik ve 

elektronik alanında görevli olan kiĢilerin birbirleriyle koordineli bir Ģekilde çalıĢıp projedeki 

sorumluluklarını eĢ zamanda bitirebilecekleri Ģekilde planlanmıĢtır.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Drone zeytin, erik, elma, portakal, mandalina, limon, Ģeftali, kayısı benzeri meyve ve 

sebzeleri toplayabilmektedir. Türkiyede 1 803 000 çiftçi bulunmaktadır (ÇKS 2020). 

Türkiye‟nin ağırlıklı olarak ihraç ettiği mahsullerden portakal, mandalina, kayısı, zeytin, 

limon, elma gibi mahsulleri drone otonom bir Ģekilde toplayabilmektedir. Bu mahsuller 

çoğunlukla Amasya, Antalya, Bursa, Karaman, Malatya, Niğde illerinde yetiĢmektedir. 

Zeytincilik Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesinde  daha fazla görülmekteyken portakal ve 

turunçgil üretimi Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak gözlemlenmektedir. Görüldüğü üzere ilk 

etapta yaptığımız projenin Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesindeki çiftçilere yarar 

sağlayacağı düĢünülmektedir.  Ġnsanların hayatını tehlikeye atarak topladığı çam kozalağı, dağ 

çileği gibi birçok mahsul için de mahsul toplama drone‟larının kullanılabilirliğini artırırken, 

birçok mahsulün kolay bir Ģekilde toplanılabilir olmasını sağlarken hedef kitleyi 

geniĢletmektedir. Genel bir ifadeyle bu projenin hedef kitlesi Türkiye‟nin dört bir yanındaki 

çiftçiler ve çiftçilikle ilgilenen kiĢiler olarak belirlenmiĢtir. 
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9. Riskler   

 ETKĠ 

O

L

A

SI

LI

K 

OLASILIK  HAFĠF  (1) ORTA  (2) CĠDDĠ  (3) 

KÜÇÜK (1) 

Malzeme 

Temininde 

Sıkıntı Çıkması 

Ekibin Uzaktan 

ÇalıĢması 
Toplam Maliyetin Artması 

ORTA (2) 

Üretilen 

Projenin Talep 

Görmemesi 

Projenin 

ÇalıĢmasında Sıkıntı 

Çıkması 
Yazılım Hatası 

YÜKSEK (3) Üretim Hatası 
Mekanik Tasarım 

Hatası 

 Zorlu Hava ġartlarının Projenin 

UçuĢunda ve Görüntü ĠĢlemesinde 

Sorun Çıkarması 

Şekil 9.1:Olasılık-Etki Matrisi 

Riskler B Planı 

Malzeme temininde sıkıntı çıkması. Teknoloji Pasajlarından elden alım yapılması. 

Ekibin pandemi sebebiyle uzaktan çalıĢması 

ve buna bağlı performans düĢüklüğü oluĢması. 

Belirli periyotlar halinde temizlik, maske, 

mesafe kurallarına uyularak bir araya 

gelinmesi. 

Üretilen projenin talep görmemesi. 

ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlara tanıtım ve 

reklamının yapılması, tarım sektöründe 

faaliyet gösteren firmalarla iĢ birlikleri 

yapılması. 

Dövizin artması durumunda yerli olmayan 

malzemelerin toplam maliyetin artması. 

Projede kullanılacak malzemelerin yerli 

alternatif ürünlerle değiĢtirilmesi. 

Drone‟un ağacın dallarına takılması. 

Manuel kontrolle ağaçtan kurtarılmaya 

çalıĢılması, gerekirse görevlilerin 

müdahalede bulunması. 

Drone‟un hasar görmesi/bozulması. 

Görevli ekip tarafından zarar gören Drone‟un 

bulunduğu son konumdan tamir edilmek 

üzere alınması. 

Projenin ilgili testlerinin pandemi dolayısıyla 

gecikebilmesi, çalıĢmasında sıkıntı çıkması.  

Simülasyon ortamında testin sağlanması ve 

projenin iĢlevi hakkında fikir sahibi olması. 

Projenin maliyetinin yüksek olması. 
Proje ile ilgilenebilecek bir sponsor 

bulunması. 

Şekil 9.2 : Riskler - B Planı Tablosu 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Berre Şengül 

Adı Soyadı 
Projedeki 

Görevi 
Öğrenim Gördüğü 

Okul 
Projeyle veya Problemle İlgili 

Tecrübesi 

Berre Şengül Yazılım 
Maltepe Fen Lisesi - 

12.Sınıf 

Python ve Java yazılım dillerinde orta-

ileri seviyede bulunmaktadır. Maltepe 

Fen Lisesi FRC takımının teknik ekip 

kaptanı olarak görüntü işleme, robot 

kodlaması ve veri analizi konularında 

çalışmalar yaptı. 

Miray Akgün Mekanik 
Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Maltepe Fen Lisesi FRC takımında 

yazılım ve PR bölümlerinde görev aldı. 

Fusion 360 ile Hızlı Prototipleme eğitimi 

aldı. 

Berşan İdil Özaydın AR-GE 
Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Proje geliştirmesi, grafik tasarım ve 

dosya hazırlama alanlarında çalışmalar 

yaptı. 

Hatice Kübra Baydur Elektronik 
Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Elektronik ve sensörler üzerine çevrim içi 

eğitimler alıp kendini geliştirdi,  projenin 

elektronik kısmında çalışmalar yaptı. 

Esin Çelik  Yazılım 
Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Çevrim içi eğitimlerle Python öğrendi. 

Görüntü işleme algoritmaları üzerine 

çalışmalar yapmaktadır. 

Muhammed Samet 

Bahçeci 
Elektronik  

Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Maltepe Fen Lisesi FRC takımında 

mekanik ve elektronik bölümlerinde 

görev aldı. Fusion 360 ile Hızlı 

Prototipleme eğitimi aldı. 

Buğra Bakır Mekanik 
Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Fusion 360 ile Hızlı Prototipleme üzerine 

eğitimler aldı. Drone tasarımı üzerine 

çalışmalar yaptı 

Elif Sude Tural 
Finans & 

Planlama 

Maltepe Fen Lisesi - 

10.Sınıf 

Proje ve bütçe planı üzerine 

çalışmaktadır. 

Şekil 10.1: Proje Ekibi Tablosu 
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