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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Dünya nüfusunun giderek arttığı ancak verimli toprak miktarının azaldığı gerçeği dikkate 

alındığında, toprak materyalinin planlı ve rasyonel olarak kullanılması büyük önem 

taşımaktadır. Mevcut tarım arazilerinin yüksek verim alınacak şekilde değerlendirilmesi 

ülkemizin ekonomisi, çiftçilerimizin istihdamı ve gelecek nesillerin refahı için çok önemli bir 

konu olarak yerini korumaktadır. İnsan yaşam alanlarının gerekli ihtiyacını karşılamak adına 

her geçen gün yeni toprak parçaları tarafımızdan işgal edilirken yaban hayvanlarının yaşam 

alanlarına ciddi müdahaleler yapılmaktadır. Yaban hayatı açısından bu durum incelendiğinde 

yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi sonucunda özellikle besin alanlarının 

ortadan kalkmasıyla tarım alanlarına yaban hayvan müdahalesi ve zararlarının ortaya çıktığı 

gözlenmektedir. Günümüzde çiftçilerin artan şikâyetleri ile gündeme gelen yaban hayat- insan 

çatışması zaman içerisinde iki taraf açısından da kayıplara yol açmaktadır. Projemizde yaban 

hayat-insan çatışmasını en az düzeye indirmek ve tarım alanlarından alınan verimi arttırmak 

için geliştirilmek istenen bir proje ürünü üzerinde çalışılacaktır. Sentinel isimli projemiz tarım 

alanlarında çiftçiler tarafından yaban hayvanlarına karşı alınan tedbirleri daha etkili ve barışçıl 

şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlamıştır. Proje raporumuz içerisinde mevcut yaban 

hayvan-insan çatışmasında alınan tedbirlere değinilecek olup, proje fikrimizin avantajlarından 

ve yapım-üretim-uygulama aşamalarından bahsedilecektir. Sentinel isimli projemizde yaban 

hayvan-insan çatışmasında günümüz teknolojilerinden insansız hava araçlarının otonom 

kullanımı ile nasıl yararlanabileceğimize dair örnek bir çalışma yürütülecektir. Sentinel bir 

Bekçi İHA olarak tasarlanacak ve güneş enerjisi ile güç ihtiyacını karşılaması hedeflenecek 

olan otonom bir araç olacaktır. Projemizin üretiminde yerli üretim malzemeler tercih edilecek 

olup, İHA nın kodlama ve programlanması ekibimiz tarafından gerçekleştirilecektir. İHA 

bileşenlerinin bazı parçaları ise yurt içinde üretilmediğinden bu parçalar için yerli üretim 

şartı aranmayacaktır. 3D yazıcı kullanılarak gövde bileşenleri basılacak bu sayede 

gerektiğinde yedek parça tedarik sorunu yaşanmayacaktır. Proje ürünümüz, tarım alanlarına 

yaklaşan yaban hayvanlarının bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamayı ve görevini yerine 

getirirken yaban hayata zarar vermeden tarım alanlarını korumayı hedeflemektedir. Bu 

fonksiyonlarıyla beraber çiftçilerin tarım alanlarını korumak için kendi aile ve sosyal 

hayatlarından vermek durumunda kaldıkları tavizleri ortadan kaldıracak olan proje 

ürünümüz, geliştirildiğinde tarım alanlarında çok amaçlı işlevlere sahip olma yatkınlığı 

sayesinde sürdürülebilir bir ürün meydana getirmeyi hedeflemektedir. 

 
2. Problem/Sorun: 

Yaban hayvanları ve meydana getirdikleri zararlar neticesinde insan ve yaban hayvanı 

anlaşmazlığı/çatışması denen kavram ortaya çıkmıştır. Bitkisel ve hepçil beslenen yaban 

hayvanları ziraat alanlarında zarara yol açarken, etçil beslenenler ise besi hayvanları ile evcil 

hayvanlara zarar vermekte ve hatta insanlar için tehlike oluşturmaktadır. (AKSAN, Oğurlu, 

& Özdemir, 2013) Özellikle yaban hayvanları yaşam alanında gerekli besin kaynaklarına 

ulaşamadığında, yerleşim yerlerindeki tarım arazilerine çeşitli zararlar vermektedir. (HIZAL, 

2007) Yaban hayat açısından kış oldukça kritik geçmektedir. Yoğun kış şartlarında besin 

kaynakları iyice azalan yaban hayvanları normalde yaklaşmadıkları insan yerleşim 
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bölgelerine ve tarım alanlarına inmekte ve neticesinde çeşitli zararlara neden olmaktadırlar. 

Çiftçiler yaban hayvanlarının kiraz ve elma bahçeleri olmak üzere meyve bahçelerinde, bağ 

alanlarında, çeltik, buğday ve mısır tarlaları başta olmak üzere tarla arazilerinde, arıcılık ve 

gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık yapılan çiftlik arazilerinde oluşturdukları 

zarar ve kayıplardan büyük yaralar almaktadırlar. İnsan-Yaban hayat mücadelesinde her 

geçen gün artan yaban hayvan kaynaklı kayıplardan dolayı çiftçilerimiz ekim ve üretim 

alanlarından uzaklaşmaktadır. Bazı tarım alanlarında ise toprak amacı dışında 

kullanılmaktadır. Tarım arazilerinin ve hayvancılık yapılan alanların terk edilmesi gerek 

istihdam gerekse ülke ekonomisini olumsuz etkilemekle birlikte artan nüfus ve ihtiyaç 

duyulan tarım ürünlerinin verimli tarım arazilerimizden karşılanmaması sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Artan maliyetler ve tarım alanlarının verimliliği düştükçe üretim yapılacak 

arazilerin çiftçiler tarafından terk edilmesi ve geçimlerini farklı yollardan sağlamaya çalışma 

çabaları ortaya çıkmaktadır. Yaban hayvanlarla mücadelede çiftçilerimizin uyguladığı 

yöntemler üretim maliyetini arttırdığı gibi kesin sonuçlar elde edilemediğinden tarım 

alanlarından elde edilen verimin de düşmesi ile çiftçiler zor zamanlar yaşamaktadırlar. 

Günümüzde insan-yaban hayat mücadelesinde kullanılan yöntemlerden bazıları; tüp gaz 

patlatma, ultrasonik ses kaynakları kullanma, saç kılı ile caydırma, domuz savar kimyasal 

ilaçlar kullanma, elektrikli ve elektriksiz çit ile tarım alanını çevirmek, ışık kaynakları 

kullanmak, ateşli silahlar ile tarım alanında gece nöbetlerine kalmak, gerekli izinler alınarak 

sürek avı gerçekleştirmek sayılabilmektedir. Bu yöntemlerin kullanıldığı tarım alanlarında 

sorunun çözüldüğünü görmek kısa bir süre için mümkün olsa da uzun vadede yaban 

hayvanları yöntemlere duyarsızlık geliştirdiklerinden dolayı olumlu sonuç alınamamaktadır. 

Ses ve koku temelli alınan tedbirlere yaban hayvanları kısa sürede alışarak duyarsız hale 

geldiklerinden tarım alanlarında sorunu bu şekilde çözmek mümkün olmamaktadır. Tarım 

alanını çevreleyen çitler ise oldukça maliyetli olmakla beraber, yeterli korumayı 

sağlayamamaktadır. Sürü halinde çitlere gelen hayvanlar maalesef çit engeli kolaylıkla 

aşabilmektedir. Elektrikli çitler daha etkili olmakla beraber çok maliyetli ve bakım isteyen 

tedbirler olduklarından uygulamada zayıf kalmaktadır. Aynı zamanda caydırıcılıklarını uzun 

süre devam ettirememekte ve sağlamlık açısından verimli olamamaktadır. Çiftçilerin bu 

konuda yoğun olarak başvurdukları yöntemlerden birisi ise tarım alanlarını geceleri yaban 

hayvanlarına karşı ateşli silahlar ile nöbet tutmak olmaktadır. Bu durum aylarca sürmekte 

olduğundan yorucu ve yıpratıcı bir çözüm olmaktadır. (Anadolu Ajansı, 2015) Aynı 

zamanda tarım alanının büyüklüğüne göre amacını her zaman gerçekleştirememektedir. 

Diğer bir yöntem ise sürek avıdır. Ama belli zamanlarda, kısa bir süreliğine ve yorucu 

bürokratik işlemler sonucunda gerekli izinler alınarak yapılması bu yönteminde yeterince 

olumlu sonuç vermemesine sebep olmaktadır. Gerek bilimsel gerekse batıl inançlar etrafında 

şekillenmiş bulunan bu tedbirler her zaman pozitif dönüt vermemektedir. Bunun bir sonucu 

olarak bazı bölgelerde insanların tarım alanlarında ürün yetiştirmeyi ve tarımsal faaliyet 

göstermeyi bırakmakta veya yetiştireceği ürünü değiştirme yolunu seçmektedir(Ünal, 2011) 

Domuzlardan ürünlerini korumak için tarlasını elektrikli telle çeviren bazı çiftçilerin kazayla 

yaşamlarını yitirdikleri de bilinmektedir (EKODOSD).Bazı tarım alanlarında yaban 

hayvanlarının zararlarını önlemek adına çiftçiler; ürün maliyetini arttırmak pahasına bekçi 

veya tarım alanının büyüklüğüne göre bekçiler tutmak zorunda kalmaktadır. 
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3. Çözüm 

 

Temel olarak yaban hayvanlarının insan aktivitesinin olduğu yerlerden uzak durduğunu, 

yaban domuzuna ait belirtilerin en çok kıştan başlayarak, sonbahar, ilk bahar ve en az yaz 

olarak görüldüğünü, meşelik ve karışık ormanları tercih ettiğini, dere vejetasyonunu sadece 

beslenmek için indiği (Abaiger, 2009) bilinmektedir. Yaban hayatın tarım alanlarına 

gelmelerinin önlenmesi adına onların yaşam alanlarına mümkün olduğunca müdahale 

edilmemesi, gerekli olan durumlarda ise bu müdahalelerin planlanarak gerçekleştirilmesi 

çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Yaban hayat habitat alanı bozulmadan veya en 

az bozulmaya imkan sunacak şekilde tarım alanlarının yayılmasının denetlenmesi 

gerekmektedir. Yaban hayat insan çatışmalarının yaşandığı tarım alanlarında çözüm olarak 

yaban hayvanlarının temel ihtiyaçlarını giderebileceği tedbirler üzerine çalışmaların teşvik 

edilmesi yoluna gidilebilir. Ekibimizin yürüteceği çalışma ile mevcut tarım alanlarında 

yaşanan çatışmaların barışcıl yollardan çözülmesine katkı sağlayacak bir ürün ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktayız. Rapor içerisinde tespit ettiğimiz sorunlara dair geliştirdiğimiz 

Sentinel ile yaban hayvanlarının tarım alanlarına yaklaşmadan onları insan varlığına dair 

işaretler ile hedef bölgeden uzaklaştırmayı amaçlamaktayız. Proje ürünü olarak 

geliştireceğimiz Sentinel isimli bekçi İHA ile; çiftçilerimizin tarım alanlarında yaşadıkları bu 

zararları, insan hayatına zarar vermeden, çiftçilerin gerek aile gerekse sosyal hayatlarını 

etkilemeden, ateşli silahlar kullanmadan ve yaban hayata zarar vermeden önlemeyi hedefleyen 

barşcıl bir sistem meydana getirmeye çalışacağız. Sentinel tarım alanlarında düzensiz aralıklar 

halinde daha önceden belirlenmiş rotalardan birini seçerek otonom bir şekilde devriye görevi 

yürütecektir. Donanımı sayesinde tarım alanlarında insan aktivitesine dair işaretler yayacağı 

ortamda yaban hayvanlarının bu bölgeye gelişini önleyecektir. Projemizin hayata geçmesi ile 

ilerleyen süreçte Tarım alanı etrafında kurulacak olan bir hareket, ses ve görüntü algılayıcı 

sensör ağı ile devriye esnasında farklı bir bölgedeki yaban hayvan hareketliliğini algılayarak 

gerekli müdahaleyi yapmak üzere o bölgeye hareket edecek ve yaban hayvanlarını görüntü, 

ses, koku ve ışık etkisi ile bölgeden uzaklaştıracaktır. Tarım alanının yaban hayvanlar 

tarafından bir ihlali durumunda çiftçinin telefonuna bildirim göndermek kaydıyla 

bilgilendirme yapacaktır. Sentinel görevlerini yerine getirirken yenilenebilir enerji (güneş 

enerjisi) panelleri kullanacaktır. Kurulacak sistem ile beraber gün ışığında ana ve yedek güç 

modülleri sarj edilecek olan Sentinel yeterli uçuş süresine sahip olacaktır. Öngörülen süre 

görevini yapamayacak durumda olması halinde çiftçi haberdar edilerek olası sorunların 

çözümü ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Tarım alanlarında kullanılacak olan Sentinel isimli otonom insansız aracımızın enerji ihtiyacı 

güneş panelleri ile sağlanacak ve üzerinde bulunan ek donanımlar sayesinde tarım alanlarında 

insan varlığına yönelik algı oluşturacak bu sayede yaban hayvanlarının bölgeden uzaklaşmasını 

sağlayacaktır. Aşağıda kullanılması düşünülen ek bileşenler açıklanmıştır: 

Projenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak olan yer kontrol ünitesinde güneş enerji 

panel   sistemi kurularak gün ışığında enerji depolanacak ve Sentinel şarj edilecektir. Kurulacak 

panel sayısı sistemin denetleyeceği tarım alanının büyüklüğüne göre ayarlanacaktır. İHA nın 

görev yapacağı zaman diliminde istasyona her geri dönüşünde kablosuz olarak şarj 

mekanizması devreye girecek ve olası enerji ihtiyacını sürekli karşılayacaktır. Güneş enerji 

sistemimiz bir evin günlük ortalama ihtiyacı olan 3 kW/h tüketimini karşılayacak şekilde enerji 

depolama kapasitesi ile kurulacaktır. Üç adet güneş paneli bulunacak olan sistem gündüz gün 

ışığı ile enerji depolayacaktır. 
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Sentinel yaban hayvanlarını tarım alanından uzak tutmak için düzensiz aralıklar ve rastgele ayarlanmış 

rotalarda devriye görevi gerçekleştirecek olup bu görev sırasında rastgele zamanlarda üzerindeki 7000k 

yüksek aydınlatma yeteneği olan beyaz ışık sistemleri ile bölgede insan varlığına dair algı yaratacaktır. 

Projemiz özelinde test alanı olarak yaban domuzu sorunu yaşayan tarım bölgeleri seçilmiştir. Yaban 

domuzlarının çakar şeklinde yayılan ışıklara duyarlı olduğu için ışık sistemi çakar şeklinde çalışacaktır. 

Yaban hayvanlarının farklı seviyede ultrasonic ses eşiği bulunduğu için ses sistemi öel olarak 

ayarlanacaktır. Test alanında yaban domuzu hedef alındığı için 40k seviyesinde ses yayan sistem tercih 

edilecektir. Sentinel devriye ve kontrol amaçlı seçilen rotasında uçuşu süresince rastgele aralıklarla 

farklı ses dosyalarını çalıştırarak bölgede insan algısı oluşturacaktır. Aynı zamanda Sentinel devriyesi 

süresince sahip olduğu altı motor ile yaban hayvanlarının etkileneceği yüksek ses seviyesi sayesinde 

yaban hayvanları bölgeden uzak tutacaktır. Sentinel üzerinde bulunan otomatik koku sistemi sayesinde, 

devriye rotası üzerinde bırakacağı koku bileşenleri ile bölgede bulunan hayvanların yalnız olmadıkları, 

çevrede insan varlığının bulunduğuna dair algı oluşturacaktır. 
 

4. Yöntem 

 

Geliştirilmesi planlanan otonom bekçi İHA ürünümüz Sentinel ’in tasarım sürecinde aşağıda 

belirtilen yönetim adımları izlenecektir. Proje prototipi olarak yapılması planlanan Sentinel 

isimli İHA’ya ait katı model görselleri aşağıdaki sunulmuştur. 

 

Sentinel İHA yandan görünüş 

 

Sentinel İHA Üstten görünüş 

 

Sentinel İHA Önden görünüş 

 
Proje kapsamında geliştirilecek Sentinel ’in teknik özellikleri Tablo 4.1 ‘de ve bağlantı şeması 

Resim 4.2 2 ‘de sunulmuştur. 



7 
 

 
 

Tablo 4.1 
Sentinel İHA teknik 

özellikler 

Ortalama uçuş süresi 14-17 dakika 

Batarya kapasitesi 6000 mAh 

Motor özellikleri Sunnysky x3108s 720kv 

Boyut 600 mm 

Yükseklik 300 mm 

İHA Tipi Döner Kanat 

Motor sayısı 6 Adet 

Uçuş Ağırlığı (görev bileşenleri 
dahil) 

2500 gram 

Otonom uçuş kapasitesi DJI Naza 

 

Proje Sentinel tarım alanlarındaki insan-yaban hayat çatışmasında mevcut çözüm yöntemlerini 

birlikte kullanan pratik ve ucuz bir modern tarım aracı olması için geliştirilmek istenmektedir. 

Sentinel çiftçilerin mevcut sorunlarına çözüm ürettiği gibi güç ihtiyacını güneş panellerinden 

elde etmesinden dolayı çevre dostu bir proje olarak düşünülmüştür. Çiftçiye ilk kurulum 

maliyeti dışında ek bir masraf açmaması artı yönlerinden birisi olarak düşünülmektedir. Tarım 

alanlarında kullanılan mevcut yöntemlerden farklı olarak rastlantısal olarak uygulayacağı 

otonom vazifeleri sayesinde yaban hayvanlarının uyum sağlaması problemine çözüm getirmesi 

planlanmıştır. Sentinel bekçi görevini yerine getirirken tarım alanının önceden programlanmış 

farklı pek çok rotası içerisinden rastgele bir rotanın seçilerek devriye gerçekleştirmesi 

düşünülmektedir. Sentinel İHA; tarım alanında gerçekleştirilecek bir değerlendirme ile tarım 

alanının en uygun noktasına yerleştirilecek bir yer kontrol istasyonunu merkez alarak bekçi 

görevini yerine getirecektir. Sentinel batarya ihtiyacını yer kontrol merkezinde bulunan ve 

güneş panelleriyle depolanan güçten Resim 4.2 de gösterilen diyagrama göre sağlayacaktır. 

 

Resim 4.2- Sentinel güç yönetim sistemi diyagramı 
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Resim 4.3 – Sentinel İHA bağlantı şeması 

 

 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Rastgele seçilen rota üzerinde devriye gezecek olan Sentinel aynı zamanda rastgele olarak 

üzerinde bulunan farklı görev mekanizmalarını kullanarak tarım alanında insan varlığı 

göstermek üzere hareket edecek ve bu sayede tarım alanları civarında bulunan yaban 

hayvanlarının bölgeye yaklaşmasına engel olacaktır. Projenin ilerleyen aşamasında ise tarım 

alanı etrafına yerleştirilecek sensör ağı ile eş zamanlı çalışacak olan Sentinel, devriye görevi 

sırasında projenin bir sonraki adımı olarak görüntü işleme fonksiyonunun eklenmesini 

öngörmekteyiz. Sentinel tarım alanlarında teknoloji kullanımı konusunda inovatif bir örnek 

olmayı hedeflemektedir. Tarım alanlarının muhafazası, kayıpları önlerken yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalık yaratacaktır. Piyasada yaban hayvanlarını tarım 

alanlarından uzak tutmayı hedefleyen ürünler içerisinde en yaygın bilineni mekanik kovucu 

adıyla bilinen üründür.(resim 4.1). Çalışma prensibi Lpg hava sıkıştırması ve toplanan havanın 

şiddetli ses gücüne dönmesi ile çalışmaktadır. Ortalama 120 Db. şiddetinde ses üreterek doğaya 

ve canlılara zarar vermeden sadece ses şiddeti ile kışkırtıcı rol oynamaktadır. (Tarım Garaj, 

2021) Bu ürünün bir süre tarlayı yaban hayvanlardan koruduğu görülmüştür. Ama yaban 
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hayvanları bu ürünün kullanıldığı tarım alanlarında bir süre sonra cihazın rutinine alıştıkları için 

çiftçiler ve tarım alanları için tehdit olmaya devam etmektedir. İnsan–Yaban hayatı 

çatışmasında çiftçilerimiz tarafından yoğun olarak uygulanan diğer bir yöntem ekili alanı tel ile 

çevirmek ve teller üzerinden yüksek voltaj elektrik akımı geçirerek yaban hayatı tarım 

alanından uzak tutmaya çalışmaktır. Çiftçilerimizin almaya çalıştığı bilimsel yollar dışında pek 

çok çiftçi alternatif batıl yöntemler ile çözüm aramaya devam etmektedir. Çiftçilerin bu konuda 

uyguladığı çözümlerden birisi de tarım alanlarında geceleri nöbet tutmak ve gerektiğinde bekçi 

olarak işçi çalıştırmak şeklinde olmaktadır. İnsansız hava araçlarının son dönemde savunma ve 

güvenlik alanları dışında sivil alanda kullanılmaya başlanmasıyla tarım, yangın söndürme, 

taşımacılık, doğal yaşamı gözetleme, havadan çekim yapma, deprem sonrası hasar ve radyasyon 

tespiti gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. (Türkseven, Kızmaz, Tekin, Urkan, & Serim, 

2016) Sentinel bu alanlara bir yenisini eklemeyi hedeflemektedir. Sentinel tarım alanlarında 

bekçi görevini otonom olarak yerine getirmektedir. Sadece ses bombası ile kaçırmayı 

hedeflemediğinden hayvanlar tarım alanında sabit bir rutin algılayamayacaklarından dolayı 

bölgeden uzak durmayı tercih edeceklerdir. Sentinel sadece rastgele aralıklarla devriye 

gezmeyecek olup insan hareketliliği olduğuna dair ses, görüntü ve ışık efektleri ile yaban 

hayvanlarını tarım alanından uzak tutacaktır. Ekibimiz sensör kullanımına ek olarak görüntü 

işleme tekniklerinin projemizin verimini arttıracağını düşünmüş olmakla beraber görüntü 

işleme algoritmaları konusunda yeterli deneyime sahip olmadığımız için projenin ilk 

prototipinde bu tekniğe yer vermemiştir. İlerleyen süreçte görüntü işleme tekniklerinin 

kullanılmasının projenin geleceği açısından olumlu etkiler vereceğini düşünmekteyiz. 

6. Uygulanabilirlik 

 
Proje ürünü Sentinel İHA ‘nın gövdesi üç boyutlu yazıcıdan üretilecektir. Üç boyutlu yazıcılar 

günümüzde yaygın kullanım ve erişim kolaylığına sahiptir. Bu durum üretimle konusunda 

kolaylık sağlamaktadır. Rotor kolları için karbon fiber boru kullanılması düşünülen proje ürünü 

için alternatif olarak PLA çıktı kullanmakta üretim olarak avantaj sağlamaktadır. Projenin 

elektronik bileşenleri yerli üretim olarak temin edilemediğinden bu bileşenler hazır olarak satın 

alınacaktır.Yerli pazardan alınabilecek olan malzemeler toptan alınması durumunda yurt dışı 

tedarik süreci planlanarak maliyetlerin azaltılabileceğini de düşünmekteyiz. Bu konuda 

karşılaşılabilecek tek sorun olarak tedarik sürecinin uzun olması düşünülebilir. Yazılım 

konusunda Mission Planner kullanımı planlanmaktadır. Proje ürünümüz Sentinel için 

ilerleyen süreç içerisinde prototip üretimi ve saha testlerinin ardından elde edilen sonuçların 

iyileştirilmesi ve ardından sırasıyla sisteme sensör kitinin eklenmesi, kamera ile görüntü 

işleme tekniklerinin kullanımının tamamlanması planlanmaktadır. İlk etapta prototip ürünün 

başarı göstermesi ile ticari bir ürün haline gelebilme potansiyeli olan Sentinel’in, planlanan 

süreçlerin ardından tarım alanları için vazgeçilmez bir bekçi İHA olarak görev yapabilecek 

kapasiteye ulaşması beklemektedir. Sentinel ilerleyen süreçte istihdam oluşturma potansiyeli 

taşıyan bir projedir. Tarım alanında İHA kullanım alanında yeni bir iş tanımı yaratacağı 

düşünülürse mevcut şartlar altında projemizin ticari bir 
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ürüne dönüşebileceğini söylemenin yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Projemizin 

uygulanabilirliği konusunda en büyük problem olarak iki nokta üzerinde çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. Birinci durum büyük tarım alanlarında karşılaşılacak olan yetersiz kalma ve 

bölgenin hakimiyetini sağlayamamak, ikinci olarak batarya şarj durumunun görevin tamamında 

yeterli gelmemesi. Ekibimiz bu konular üzerinde prototip üretiminin ardından yapıalcak testler 

ve iyileştirmeleri takiben çalışmalarını sürdürmeyi planlamıştır. 

 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanılacak bileşenler yerli ve yabancı pazarlardan kolaylıkla tedarik edilebilecek 

ürünlerden oluşmaktadır. Yabancı pazarlardan alınacak ürünlerde belli oranda maliyet azalırken 

tedarik süreci uzun sürdüğünden maliyet hesaplamaları yerli Pazar fiyatları üzerinden 

değerlendirilmiştir. Ticari ürüne dönüştürülmesi durumunda maliyetin %30-%40 oranında 

azalabileceği düşünülmektedir. Sentinel isimli proje ürünümüzün prototip üretim maliyeti 

6.970,23₺ olarak hesaplanmıştır. Proje maliyeti Tablo 7.1 de sunulmuştur. 

 

Tablo 7.1 -Sentinel Tahmini Maliyet Tablosu 

 

İHA Bileşenin adı 
Parça 

Adeti 

Birim 

fiyatı 

Parça 

Maliyeti 

PLA Malzeme 1 250,00 ₺ 250,00 ₺ 

sunny sky x3108 s 720 kv motor 6 640,15 ₺ 3.840,90 ₺ 

Uçuş kontrol kartı- (Full Set halinde) 1 3.755,00 ₺ 3.750,00 ₺ 

30a Esc Devresi - Fırçasız Motor Esc 6 148,48 ₺ 890,88 ₺ 

Fly-Sky Kumanda 1 1.434,71 ₺ 1.434,71 ₺ 

8000mAh 25C 4S Lipo 14.8V 2 1.699,00 ₺ 3.398,00 ₺ 

Güneş Paneli Seti (24 V) 1 14.460,06 ₺ 14.460,06₺ 

Gold Silver 8006 Su Geçı̇rmez 15 Watt Şarjli Projektör 1 503,90 ₺ 503,90 ₺ 

16mm Karbonfiber Boru 100 cm (16x14x1000mm) 3 425,98 ₺ 1.277,94 ₺ 

Ugreen Hızlı Şarj Destekli Kablosuz Şarj Cihazı 1 379,90 ₺ 379,90 ₺ 

 TOPLAM 

MALİYET 

30.185,45₺ 

 
Projede zaman çizelgesi Tablo 7.2 de sunulmuştur. Projemizde korona tedbirleri çerçevesinde 

ekibin bir araya gelemeyeceği düşünülerek iş paketleri 1 Haziran ve sonrasında yoğun bir 

çalışma yapılmak üzere planlanmıştır. Nisan ve Mayıs aylarında ekiplerin uzaktan 

yürütebilecekleri çalışmalar planlanmıştır. Projenin bileşenlerinin tedarik süreci Mayıs ayından 

başlayarak gerçekleştirilmesi düşünülmüş olup harcamaların büyük bölümünün eğitim 

öğretimin sona ereceği Temmuz ayı başında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Saha testinin 

yapılacağı alanlar çiftçiler ile yapılan görüşmelerden sonra tespit edilecek olan tarım alanında 

gerçekleştirilecektir. Rapor yazım sürecinde prototip üretilemediğinden testler 

gerçekleştirilememiştir. Proje zaman planlamasında ön görülen sürede testler 

gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 7.2 - Sentinel Proje Zaman 

Planlaması 

İş Paketleri Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür taraması     

Tasarım süreci     

Maliyet analizi     

Bileşenlerin Tedarik süreci     

İHA montaj ve üretim süreci     

Otonom sistemin programlanması     

Test ve İyileştirme çalışmaları     

 

 

Son yıllarda tarım alanında İHA kullanımının arttığı gözlenmekle beraber projemizin tarım 

alanlarındaki kullanımı açısından örnek veya benzer bir çalışma olmadığından fiyat performans 

karşılaştırması bu alanda kullanılan alternatif yöntemler açısından değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme sonuçları Tablo 7.3 de gösterilmiştir. Maliyet tablosu günümü şartlarında 

birbirine yakın görünüyor olsada uzun vadede çiftçinin kazanç sağlamasını sağlayan Sentinel 

uygun bir çözüm önerisi sunmaktadır. 

 

Tablo 7.3 - Proje Maliyet 

Karşılaştırması 

  

Tarım 

alanı 
büyüklüğü 

 
Proje Maliyeti 

 

Bakım 

Masrafları 

Beş 

Yıllık 
Tahmini 

Maliyet 

Sentinel İHA 10 dönüm 30.185,45   1.000,00 35.185,45 

Tel Örgü Takım halinde kurulum 
set 

10 dönüm 17.831,96 10.000,00 57.831,96 

Elektrikli Tel Örgü Sistemleri Full 
set 

10 dönüm 35.766,67 12.000,00 83.766,67 

 
Proje maliyet karşılaştırması yapılırken çiftçiler tarafından yaygın olarak seçilen tel örgü ve 

elektrikli tel örgü yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerin maliyet ve bakım masrafları ürün 

satış mağazası ve kullanıcı yorumlarından hesaplanan ortalama değerler alınarak tabloya 

işlenmiştir. (modernciftcilik.com, 2021) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Projemiz tarım alanlarında insan-yaban hayat çatışmasında etkin görev almak üzere 

tasarlanmıştır. Proje ürünümüz tarım çiftçilerine yönelik yaban hayatı tarım alanlarından uzak 

tutmak amaçlı kullanıma sunulacaktır. Yurdumuzda ve dünyada tarım alanlarında yaban 

domuzları, ayılar, kurtlar, çakallar, tohumcul kuşlar başta olmak üzere pek çok yaban hayvanını 

uzak tutmak amacıyla her türlü tarım arazisi, meyve bahçesi , bağ ve bal arıcılığı ile uğraşan 

çiftçilerin kullanabileceği etkin bir araç olmayı hedeflemektedir. 
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9. Riskler 

 
Projemiz ürünü olan bir Sentinel kontrol altında tutulacak olan bölgenin boyutları arttıkça artan 

uçuş süresi ve pildeki azalmanın telafi edilememesi kaynaklı olarak İHA nın görevini istenen 

nitelikte ve sürede gerçekleştirememe riski, İHA nın kullanımı esnasında kullanıcı kaynaklı 

elektronik parçalara gelebilecek risk, kullanıcı hatası nedeniyle yaşanabilecek kaza riski, 

olumsuz hava şartlarına bağlı oluşabilecek risk şeklinde çeşitlendirilebilir. (Alaycı Kuş Takımı, 

2021) İHA bileşenlerinin bir araya getirilmesi sırasında açıkta bırakılan kablolardan 

oluşabilecek risk ve üretim hatalarından kaynaklı risk faktörleri de bulunmaktadır. Projemiz 

risk değerlendirmesinin ardından gerçekleştirilen toplantılar sonunda tespit edilen risk 

faktörlerine karşı B planlarımız oluşturulmuştur. İHA bileşenlerinin ve özellikle kablo 

bileşenlerinin muhafazası ve izolasyonu dikkatle planlanmıştır. Olası bir kısa devreye karşı 

sistem üzerinde sigorta koruması bulunduğu gibi acil durum durdurma düğmesinin rahatlıkla 

erişilebilir bir konuma sahip olması planlanmıştır. Malzeme tedarik süreci konusunda yerli 

pazar ürünleri tedarik edilecek şekilde planlanmış ama gerektiğinde stok sıkıntısı yaşanması 

durumunda alternatif yabancı pazarlar tespit edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına karşı çiftçinin 

İHA nın görevini durdurabileceği uzaktan erişim fonksiyonu üzerinde çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Kullanıcı hatalarını en az seviyede tutmak adına ilerleyen süreç içerisinde detaylı 

kullanım kılavuzu hazırlanması yönünde planlama yapılmıştır. Sentinel İHA risk olasılık/etki 

matrisi Tablo 8.1 ve Tablo 8.2 de sunulmuştur. 

 
Tablo 8.1 Risk Analizi 

Tespit Edilen risk risk kodu 

Kullanıcı Hataları RK-1 

 

Tasarım Hatası ve Üretim hataları 
 
RK-2 

 

Yazılım ve donanım hataları 
 
RK-3 

 

Malzeme Tedarik Sürecindeki Aksamalar 
 
RK-4 

Olumsuz Hava Şartları RK-5 

Batarya Sistemi RK-6 

Güneş Paneli Sistemi RK-7 

 

Tablo 8.2 

Olasılık/Etki Matrisi 

ETKİ 

Düşük Orta Yüksek 

O
L

A
S

IL
IK

 

 

 
Yüksek 

   

 
RK-4 

 

 
Orta 

 

 
RK-7 

 

 
RK-1 

 

 
RK-3,RK-6 

 

 
Düşük 

  

 
RK-5 

 

 
RK-2 
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