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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Çay, sudan sonra en fazla tüketilen ikinci üründür. Çin’den Arap çöllerine kadar birçok 

kişinin hayatında önemli bir konuma sahip çayın ekonomik değeri 50 milyar doların 

üzerindedir. Yıllık rekolteye bağlı olarak dünyada en fazla çay üreten 5. veya 6. ülke olan 

Türkiye, kişi başı tüketimde ise birinci sırada yer almaktadır. 2019 rakamlarına göre 245 bin 

tona ulaşan çay üretimi, tüketimi karşılayacak düzeydedir. Çay sektörünün yıllık cirosunun 

800 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında ise ihracatta istenilen seviyede olunmadığı 

görülmektedir.  Kivi, Antik Çin'de tedavi amaçlı kullanılırken anavatanı Çin olan bir 

meyvedir. Üretilen kivinin yaklaşık %80’i eczacılık, ayakkabı boyası, kozmetik ve şekerleme 

gibi sanayi alanlarında tüketilmektedir. Kivi, ülkemizdeki tarımsal istatistik verilerine 1994 

yılından beri girmektedir. Bu haliyle geleneksel tarım ürünlerimiz yanında yeni bir ürün 

olarak görülmektedir. Aradan geçen yıllarda, üretim alanı ve üretim hacmindeki hızlı artışa 

bağlı olarak önemli bir ekonomik noktaya gelmiştir. FAO’nun 2018 yılı kivi üretim verilerine 

göre Türkiye, dünyada 7. sıradadır. Özellikle çay ve fındığın yetiştirildiği Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde kivi bitkisi yöre çiftçisi için alternatif bir ürün haline gelmiştir. Ülkemizde 

mevcut olan meyve tüketim alışkanlığı dikkate alındığında yılda 50.000 tonluk tüketim ve en 

az 400.000 tonluk üretim potansiyelinden bahsetmek mümkündür. Pestalotiopsis, geniş 

konukçu dizisine sahip bitki patojen türlerini içeren bir cinsdir. Bu cinse ait bazı türler 

bitkilerde farklı lezyonlar oluşturmaktadır. Yapraklarda yanıklıklara, gri ve klorotik lekelere, 

dallarda yanıklık ve kanserlere, meyvelerde çürüklüğe, meyve kabuklarında uyuz ve 

çiçeklerde çürüklük belirtilerine sebep olmaktadır. Ayrıca bu cins insanlarda ve hayvanlarda 

da hastalık yapmaktadır. Projemizde birim alana düşen çay ve kivi verimini %30 düşüren en 

az 4 farklı Pestalotiopsis türünün yapay zekâ uygulaması ile tespit edilmesi, tedavisi için 

üreticilerin uyarılması ve otonom/uzaktan kontrollü ilaç kullanımı yapan İHA tarım aracı 

tasarlanması amaçlanmıştır. Bunun için otonom/uzaktan kontrollü İHA tarım aracı üzerinden 

alınan çay ve kivi bitkisi görüntüleri kendi eğitim modelimizde eğitilerek hastalık tespiti 

yapılacaktır. Yapılan analiz sonucuna göre de hastalık bulunan çay ve kivi bitkilerine 

otonom/uzaktan kontrollü İHA tarım aracı ile ilaç uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda 

üreticilerin ne yapması gerektiği ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunulacaktır. Projemizin 

yapım aşamaları;  

➢ Yapay Zekâ Modelimizin Oluşturulması: Projemizde python programlama dili ve 

kütüphaneleri kullanılarak yapay zekâ alanına giren ve giderek kullanım alanı artan derin 

öğrenme yöntemi, yapay sinir ağları algoritmaları kullanılacaktır. Projemizin uygulama 

kısmında; İlk olarak çay ve kivide hastalığa neden olan pestalotiopsis türünün farklı 

özellikleri yansıtan ve farklı açılardan çekilmiş olan fotoğraflardan bir veri seti 

hazırlanacaktır. Oluşturulan fotoğraf veri seti normalize edildikten sonra hastalık özelliklerine 

göre etiketleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Veri seti rastgele olarak %20 test ve %80 

eğitim amaçlı iki ayrı kümeye ayrılacaktır. Önişlemlerden geçirilen ve etiketlenen fotoğraf 

veri seti sisteme girdi olarak verilerek model oluşturulacak ve ilgili modelin öğrenmesi 

sağlanacaktır. Modelin öğrenmesi işlemi tamamlandıktan sonra test veri kümesi kullanılarak 

modelin doğruluğu test edilecektir.  
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Şekil 1. Yapay zekâ modelimiz ile pestalotiopsis hastalık tespiti 

 

➢ Otonom/Uzaktan Kontrollü Tarımsal İHA Tasarımı: Hazırladığımız yapay zekâ 

modelimizi kullanılarak çay ve kivi bahçelerinden pestalotiopsis hastalıklarının tespit 

edilmesi ve ilaç uygulaması için otonom/uzaktan kontrollü tarımsal İHA tasarımı 

yapılacaktır. Karadeniz bölgesinde arazi şartlarının kara araçları için müsait olmamasından 

dolayı, projemizde tarımsal insansız hava aracı tasarımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 2. Otonom/uzaktan kontrollü tarımsal İHA tasarımı 

 

2. Problem / Sorun 

Ülkemizde özellikle doğu Karadeniz bölgesindeki ailelerin önemli bir geçim kaynağı olan ve 

ülkemize de döviz girdisi sağlayan çay ve kivi tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık %15 paya 

sahiptir. Çay ve kivi ekonomik ve sosyal açıdan stratejik öneme sahiptir. Türkiye, çay 

üretiminde 5. Kivi üretiminde ise 7. büyük üretici olmasına rağmen, birim alana düşen verim 

bakımından diğer ülkelere göre daha düşüktür [2].  Çay ve kivi üretiminde verimi etkileyen 

tarımsal birçok nedenin yanı sıra, hastalıklar ve zararlılar da verimi etkileyen önemli 

nedenlerin başında gelmektedir. Çay ve kivide oluşan verim kayıpların önüne geçilebilmesi 

için hastalık etmenleri ile mücadele etmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle 

mücadele yapılacak etmenin o bölgedeki durumunu belirlemek amacıyla varlığının tespiti ve 

teşhisinin yapılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde çay ve kivi bitkisinin 

yapraklarında yanıklıklara, gri ve klorotik lekelere, dallarda yanıklık ve kanserlere, 

meyvelerde çürüklüğe, meyve kabuklarında uyuz ve çiçeklerde çürüklük belirtilerine sebep 

olan farklı pestalotiopsis türleri belirlenmiştir [1]. Pestalotiopsis theae (Sawada) Steyaer,  
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Pestalotiopsis longiseta, Pestalotiopsis guepinii, Pestalotiopsis neglecta ülkemiz çay ve kivi 

bahçelerinde en çok görülen ve verimi azaltan hastalık alt türleridir. Ülkemizin ve bölgemizin 

stratejik tarımsal ürünlerinden olan çay ve kivi de yaklaşık %30 oranında verim kaybına yol 

açan bu hastalık türleri bitkilere de önemli derece de zarar vermektedir. Ayrıca bu cinsler 

insanlarda ve hayvanlarda da hastalık yapmaktadır [8]. Pestalotiopsis yalnızca çay ve kivi de 

değil diğer birçok tarım bitkisine (fındık, ceviz, muz vb..) de zarar vermekte, ömrünü 

kısaltmakta, verimi önemli ölçüde düşürmektedir.  

 

Şekil 3. Pestalotiopsis bitkilere zararları 

Pestalotiopsis hastalığı ilerledikçe bitkilerin yapraklarındaki lekelenme, dallarındaki yanıklık 

ve meyvelerindeki çürüklükte artmaktadır. İlaçlamanın erken zamanda yapılması bitkide 

hastalığın ilerlemesini durduracak ve verimdeki azalmayı da engelleyecektir.   

3. Çözüm 

Ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan çay ve kivi tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık 

%12-25 oranında paya sahiptir. Çay ve kivi bitkileri ülkemiz özellikle doğu karadeniz bölgesi 

için ekonomik ve sosyal açıdan da stratejik öneme sahiptir. Doğu karadeniz bölgemizde 

ailelerin fındıktan sonraki önemli geçim kaynaklarından biri çay ve kividir. Türkiye, çay 

üretiminde 5. Kivi üretiminde ise 7. büyük üretici olmasına rağmen, birim alana düşen verim 

diğer ülkelere göre daha düşüktür. Çay ve kivi verimini etkileyen tarımsal birçok nedenin yanı 

sıra, hastalıklar ve zararlılar da verimi etkileyen önemli nedenlerin başında gelmektedir. Çay 

ve kivide oluşan verim kayıpların önüne geçilebilmesi için hastalık etmenleri ile mücadele 

etmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle mücadele yapılacak etmenin 

ülkemizdeki durumunu belirlemek amacıyla varlığının tespiti ve teşhisinin yapılması 

gerekmektedir. Bizde projemizde ülkemizin ve bölgemizin stratejik tarımsal ürünlerinden 

olan çay ve kivi de yaklaşık %30 oranında verim kaybına yol açan en az 4 farklı pestalotiopsis 

hastalıklarının tespitinde yapay zekâ uygulamaları kullanarak erken tespitinin yapılarak 

otonom/uzaktan kontrollü İHA tarım aracı ile üreticiye bu hastalıkla ilgili mücadelede yol 

göstermeyi amaçladık. Yaptığımız çalışmada otonom/uzaktan kontrollü İHA tarım aracı 

üzerindeki kamera ile çay ve fındık bitkisinden görüntüleri alarak, bu görüntüleri kendi yapay 

zekâ veri setimizde eğitip, ilaç tedavisi uygulamayı ve üreticiye bu eğitim sonucunda çıkacak 

sonuca göre yol göstermeyi amaçlamaktayız.  
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ÇAY VE KİVİ HASTALIK TESPİTİ

PROJE GENEL ÇALIŞMA ŞEMASI

VERİ SETİ ELDE ETME

LİTERATÜR TARAMASI İLE 
PESTALOTİOPSİS VERİ
SETİ OLUŞTURULMASI

YAPAY ZEKA MODELİ OLUŞTURMA

VERİ SETİNİ YAPAY ZEKA İLE EĞİTME

OTONOM/UZAKTAN KONTROLLÜ
İHA TARIM ARACI TASARIMI

GÖRÜNTÜ ALMA

ÇAY VE KİVİ BAHÇESİNDEN
 GÖRÜNTÜ ALMA

GÖRÜNTÜ İŞLEME

YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME

ÜRETİCİYE BİLGİ VERME

HASTALIK TESPİTİ VE İLAÇLAMA 
HAKKINDA ÜRETİCİYE BİLGİ VERİLMESİ

OTONOM İHA İLE İLAÇ 
UYGULAMASI YAPMA

HASTALIK TESPİTİNDE OTONOM İHA
İLE İLAÇ UYGULAMASI YAPMA

 

Şekil 4. Proje genel çalışma prensibi 

4. Yöntem 

Projemizde belirlediğimiz probleme çözüm geliştirmek için öncelikle literatür taraması ve 

saha analizini gerçekleştirdik. Yapay zekâ ile pestalotiopsis hastalık tespitini yapıp, otonom 

olarak ilaçlama yapacak sistemimizi yapmak için öncelikle yapay zekâ modelimizi 

oluşturacağız.   

 Yapay Zekâ Modelimizin Oluşturulması: 

Çalışmamızda python programlama dili ve kütüphaneleri kullanılarak yapay zekâ alanına 

giren ve giderek kullanım alanı artan derin öğrenme yöntemi, yapay sinir ağları algoritmaları 

kullanılarak soruna çözüm bulmayı amaçladık. Bunun için Şekil 6.da belirtilen yöntem ile 

yapay zeka modelimizi oluşturacağız [11]. 

 

ÇAY VE KİVİ HASTALIK TESPİTİ

DERİN ÖĞRENME MODELİMİZİN OLUŞTURULMASI

ETİKETLEME

PESTALOTİOPSİS VERİ
SETİ ETİKETLEMESİ

CSV

NESNELERİ İÇEREN CSV 
DOSYASI OLUŞTURMA

RECORD

YAZILIM GİRDİSİ 
İÇİN RECORD

DOSYASI OLUŞTURMA

PROTOBUF

PROTOBUF
DERLEME

LABELMAP

SINIF İSİMLERİNİ İÇEREN
LABELMAP OLUŞTURMA

DERİN ÖĞRENME
MODELİ

* YOLO V5
* PYTORCH

MODEL EĞİTİM
VE

GERÇEKLEŞTİRME

GOOGLE COLAB ÜZERİNDEN
DERİN ÖĞRENME MODELİMİZİN

EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRME

 

Şekil 5. Çay ve kivi hastalık tespiti yapay zekâ modeli oluşturma aşamaları 

•  Veri Seti Toplama: Öncelikle Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe/Tarla 

Bitkileri bölümü kütüphanesinden çay ve kivi bitkilerinde pestalotiopsis hastalıklarına ait 
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özellikleri yansıtan, farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan oluşan veri seti oluşturmak için 

araştırmalar yaptık. Ordu ve Giresun il tarım müdürlüğünden yardım alarak bölgemizde çay 

ve kivi üretimi yapılan bahçelerden de farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar elde ettik. Aynı 

zamanda internetten de açık kaynak kod kullanarak (Python3, PyQt5 ve Selenium 

kullanarak) pestalotiopsis hastalıklarına ait özellikleri yansıtan görüntüleri tarayıp indirdik. 

Bunun için python temelli Image Downloader programını kullandık.  

• Veri Seti Etiketleme: Projemiz için veri setlerini elde ettikten sonra bu veri setleri 

üzerinde etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun için pyhton labelImg programını 

kullandık. Bu program sayesinde her bir veri setimizde elde etmek istediğimiz sonuca 

yönelik olarak etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Fotoğraf veri seti normalize edildikten 

sonra uygun bir yüzdelik oranda öğrenme ve test amaçlı iki ayrı kümeye ayrılmıştır. 

Şekil 6. Veri seti etiketleme 

• Veri Setimizi Yapay Zekâ Modelimizle Eğitmek: Derin öğrenme teknikleriyle 

modelimizi oluşturmak için nesne tanıma algoritmalarını inceledik. Yaptığımız literatür 

taraması sonucunda YOLO, RetinaNet, EfficientDet, SSD, RCNN, Fast R-CNN ve Faster R-

CNN modellerinden en başarılı ve hızlı sonuçlar verdiği tespit edilen Faster R-CNN 

algoritmasını kullanarak modelimizi oluşturmaya karar verdik. Etiketleme işlemini 

gerçekleştirdiğimiz veri setlerimizi anlamlandırmak için yapay zekâ modelimizle eğitme 

işlemine geçiyoruz. Yapay zekâ modelimizle eğitime başlamadan önce yüklememiz gereken 

kütüphaneleri yüklüyoruz. Fotoğraf veri seti sisteme girdi olarak verilerek model 

oluşturulacak ve ilgili modelin öğrenmesi sağlanmıştır. 

Şekil 7. Yapay zekâ model eğitme, kütüphanelerin kurulumu 

Bunun için elimizde modeli eğitimini sağlayacak donanıma sahip olan bir bilgisayar mevcut 

olmadığından Google Colab kullanılmıştır. Modelimizin eğitimini drive üzerinden dosyaları 

aktararak Google colab’ta gerçekleştirdik. 
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Şekil 8. Model eğitme işlemi 

 

• Yapay Zekâ Modelimizin Test Edilmesi: Modelimizin öğrenmesi bittikten sonra test 

verilerini kullanarak modelin doğru olup olmadığı test edildi. Bu işlemler sonucu 

hazırladığımız model (derin öğrenme modeli) kullanılarak otonom İHA tarım aracı üzerine 

yerleştirilen kamera sistemi ile çay ve kivi bitkilerinde pestalotiopsis hastalıklarının tespit 

edilmesi sağlanacaktır. Hastalık tespit edilmesi durumunda otonom İHA tarım aracı 

üzerindeki sistem ile ilaç tedavisi de uygulanabilecektir.   

 

Şekil 9. Yapay zekâ modeli çalışması ve sonuçları 

 Otonom/Uzaktan Kontrollü Tarımsal İHA Araç Tasarımı: 

Çay ve kivi bahçelerinden anlık görüntü alıp, bu görüntülerin yapay zeka modelimizde 

işlenmesi ve sonuca göre de hem üreticilere bilgi verilmesi hem de ilaçlama yapılması 

sağlanacaktır. Çay ve kivi bitkilerinin yetiştiği arazilerin çok engebeli ve eğimli olmasından 

dolayı insansız kara aracı ile bu işlemleri yapmak zor olacaktır. Bu yüzden projemizde 

otonom/uzaktan tarımsal insansız hava aracı kullanmaya karar verdik. Otonom/uzaktan 

kontrolün sağlanabilmesi için tarımsal İHA’nın uçuş kontrol kartına sahip olması 

gerekmektedir. Sistemde pixhawk cube uçuş kontrol kartı kullanılmıştır. Bu kartla uçuşun 

daha istikrarlı gerçekleşmesi, GPS sayesinde ara noktaların gerçekçi atanabilmesi, görevleri 

yapabilmesi için istenilen uçuş modlarını kolaylıkla seçilebilindiği sağlanacaktır. 
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Otonom/uzaktan kontrollü İHA’ nın kontrolü ve alınan verilerin işlenip komut 

gönderilebilmesi için yer kontrol birimi ara yüz gerçekleştirilmiştir. Yer kontrol birimi 

otonom/uzaktan kontrolü, anlık görüntünün aktarımı, alınan görüntüye göre yapay zekâ 

modeli ile hastalık tespiti, hastalık tespit sonucunun aktarılması, ilaçlama sisteminin 

otonom/uzaktan çalıştırılması işlemlerindeki bütün veri transferlerini sağlayacaktır. Bunun 

için Python programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmaktadır. Şekil 4. de fındık-İHA 

çalışma mantığı ve sistem tasarımı gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 10. Otonom/Uzaktan kontrollü tarımsal İHA sistem mimarisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Otonom/Uzaktan kontrollü tarımsal İHA ve ilaçlama birimi malzemeleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız literatür araştırmalarında İHA’ lar ile yapılan ilaç sıkma veya tohum atma 

sistemlerinin olduğu gözlemledik. Ancak bu sistemlerin hiçbirinde hastalık tespiti yapılıp 

hastalıklı bölgeye ilaç uygulaması yapılmamaktadır. Bütün bir arazi boyunca ilaçlama 

yapılmaktadır. Aynı zamanda İHA ile bahçeden görüntü haricinde herhangi bir veri de 

alınamamaktadır. Projemizde ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan, büyük oranda iç 

piyasada tüketilen aynı zamanda ihracatını yaptığımız çay ve kivi bitkisinin kalitesinin ve 

birim alan başına düşen veriminin artmasını amaçladık. Projemizin yenilikçi yönü çay ve 

kivide verimi, kaliteyi önemli ölçüde etkileyen hastalıkların otonom/uzaktan kontrollü 

tarımsal insansız hava aracı yardımıyla yapay zekâ teknolojisiyle tespit edilmesi, ilaç 

tedavisinin uygulanması ve üreticilerin bu hastalıklarla mücadele konusunda ne yapmaları 

gerektiğini bildirmesidir. Ayrıca geliştirdiğimiz yapay zekâ modeli ile ülkemiz için stratejik 

öneme sahip farklı bitki türlerindeki hastalıklarda da model eğitimi gerçekleştirilip 

kullanılabilecektir. Ayrıca yapay zekâ modelimizin daha etkin ve efektif çalışması için farklı 

derin öğrenme modelleri ile de geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Derin öğrenme 

yöntemlerini kullanarak geliştirdiğimiz modelimiz için pestalotiopsis hastalığının farklı 

efektlerle ile etiketlemesinin sağlanması ve keras vgg16-vgg19 modelleri ile eğitilerek, 

doğruluk oranlarının artırılması sağlanmıştır. Projemizin bir diğer aşamasında ise ülkemizin 

yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2’ den alınacak olan görsellerin anlık olarak 

yapay zeka modelimizde işlenerek, bitkilerde hastalıkların anlık olarak tespit edilip il ve ilçe 

tarım müdürlüklerine bildirilmesi sağlanacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje fikrinin uygulanabilir olması için üreticilerden sorunları hakkında bilgiler toplanmış, 

literatür çalışmaları yapılmış ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile de işbirliği yapılmıştır. 

Projemizde geliştirilen yapay zekâ modeli ile ilgili çay ve kivi üreticilerinin bahçelerinde 

manuel fotoğraf ve videolar çekilip testler yapılmıştır. Test sonuçları sonucunda başarım 

oranının yüksek olduğu ve pestalotiopsis hastalığı tespit modelimizin düzgün çalıştığı 

doğrulanmıştır. (prediction rate - %90 ve üzeri). Projenin uygulanabilir ve ticari bir ürün 

olması için çay ve kivi bahçelerinde de çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda proje 

başında karar verdiğimiz tarımsal kara aracı tasarımımız, arazilerin engebeli ve eğimli 

olmasından dolayı tarımsal insansız hava aracına dönüştürülmüştür. Tarımsal İHA tasarımına 

rol model olması için örnek bir drone (dji-tello) deneme çalışmaları da yapılmıştır. Özellikle 

görüntü aktarımı ve komut gönderme konusunda çalışmalar yapılarak kendi tasarımımız için 

veriler elde edilmiştir. Proje uygulanabilirliğinde en büyük riskimiz karadeniz bölgesindeki 

olumsuz hava koşulları olacaktır. Yağmurlu gün sayısının fazla olması çay ve kivi 

bahçelerinden tarımsal İHA ile görüntü alma, işleme ve ilaçlama işlemlerimizi 

engelleyebilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin önemli bir kısmı olan yapay zekâ modellemesi kısmı Google Colab üzerinden 

ücretsiz olarak yapılmıştır. finduk-TİHA için uçuş ünitesi, görüntü işleme ünitesi, ilaçlama 

ünitesi ve yer kontrol ünitesi için gerekli olan malzemeler ve fiyat listesi Tablo 1. de 

belirtilmiştir. 

S.N MALZEME ADI ADET FİYAT TOPLAM 

1 Raspberry Pi 4-4GB 1 2000 200 

2 Pi Kamera 1 280 280 

3 İHA Frame Baskı 1 250 250 

4 Pervane  4 75 300 

5 Radiolink Cube Set 1 7500 7500 

6 RadioMaster TX16s Drone Kumandası 1 2500 2500 

7 FrSky X8R Alıcı 1 520 520 

8 Leopard Power 4200mAh 22.2V 6S 30C Lipo Batarya 1 920 920 

9 SunnySky V3508 380KV Fırçasız DC Motor 4 360 1440 

10 Hobbywing Xrotor 40A opto drone Esc 2-6S 4 230 920 

11 RadioMaster GPS modülü 1 230 230 

12 5.8G 600mW 5km kablosuz Av verici TS832+RC832 1 520 520 

13 iMAX B6AC 1 520 520 

14 Arduino 1 80 80 

15 İlaç Deposu 1 200 200 

16 
Tarımsal İHA sprey sistemi accs meme, Su pompası, 

Buck modülü, Pompa valisi, Adaptörü, Su boruları 
1 2500 2100 

  
Toplam Maliyet 18480 TL 

Tablo 1. Proje Maliyet Çizelgesi 

 

Tablo 2. de piyasada mevcut kullanımda olan tarımsal insansız hava araçlarının fiyatları yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Piyasadaki Tarımsal İHA Fiyat Listesi 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. de proje zaman çizelgesi gösterilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizi kullanacak olan hedef kitlemiz çay ve kivi üreticileridir. Ülkemizde başta 

Karadeniz Bölgesi olmak üzere 29 ilde çay veya kivi üretilebilmektedir. Karadeniz 

Bölgesi’nin hem batı hem de doğu kıyısı boyunca çay ve kivi yetiştiriciliği yapılan alanlarda 

yaşayan nüfusun yaklaşık 3,5 milyon kadarı gelirini tarımdan sağlamaktadır. Bu üreticiler ve 

aileleri projemizin hedef kitlesidir. Çay ve kivi üreticileri geniş bir alanda ekim ve dikim 

yapmakta ancak dönüm başına ürün verimleri diğer ülkelere göre oldukça düşük kalmaktadır. 

Verim düşüklüğünün çeşitli sebepleri olmakla birlikte hastalıklar bu sebeplerin birinci 

sırasında yer almaktadır. Tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerimiz hastalıklar ve bu 

hastalıklarla mücadele konusunda yeterli bilgiye de sahip değillerdir. 

9. Riskler 

Projemizde öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz riskler olacaktır. Öngörebildiğimiz 

risklerden ilki çay ve kivi bahçelerinin büyük olmasından kaynaklı tarımsal İHA uçuş 

süresinin fazla olması ve batarya gücündeki azalmadan kaynaklı düşme ve bu düşüşten 

kaynaklı elektronik parçalara gelebilecek zarar riskidir. Bu riski ortadan kaldırmak için, yer 

kontrol birimi yazılımımıza eklediğimiz bir kod bloğu ile tarımsal İHA batarya gücü %20 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

DJI Agras MG-1

DJI Agras T16

DJI Agras T20

Red Dragonfly Q1

Tarımsal İnsansız Hava Araçları Fiyatları



 

13 
 
 

 

seviyesine geldiğinde uyarı verecek, batarya seviyesi %10 ve altına indiğinde zorunlu iniş 

yaptıracaktır.  İkinci risk; tarımsal İHA’ nın hatalı veya bilinçsiz kullanımı ve kullanımdaki 

deneyimsizlikten kaynaklı uçuş kontrol birimi, görüntü birimi ve ilaçlama birimine 

gelebilecek zarar riskidir. Bu riski ortadan kaldırmak için, tarımsal İHA arazi de 

kullanımından önce güvenli bir alanda denemeler gerçekleştirilecektir. Üçüncü risk tarımsal 

İHA elektronik yapısından kaynaklı arızalar. Çözüm için yer kontrol birimi yazılımı her uçuş 

öncesi elektronik sistemi otomatik kontrol edecektir. Son olarak öngörebildiğimiz risk ise 

otomatik ilaçlama sisteminin fazla ilaç kullanması sonucu bahçe bitkilerine ve bahçe 

canlılarına zarar verme olasılığıdır. Bunun için çözümümüz ilaçlama sonrasında da çay ve 

kivi bahçesinden görüntü alınarak yapay zeka modelinde işlenip kontrol edilmesidir. Şu anda 

öngöremediğimiz, uygulama sırasında ortaya çıkacak sorunlar içinde gerekli akademik ve 

bilimsel çalışmalar yapılarak çözümler bulunacaktır. Ayrıca hava olaylarından kaynaklı 

riskler için özellikle meteoroloji takip edilecek olup, yağmur ve dolu riski olan havalarda 

görev gerçekleştirilmemesine dikkat edilecektir.  

OLASILIK 

ETKİ 

Çok Düşük 

1 

Düşük 

2 

Orta 

3 

Yüksek 

4 

Çok Yüksek 

5 

Hava 

Durumu 

1 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

1 

Tarımsal İHA 

elektroniğinde 

projeyi 

etkileyecek 

arızalar oluşmaz.  

2 

Tarımsal İHA 

elektroniğinde 

arızalar olur fakat 

giderilebilir. 

3 

Tarımsal İHA 

elektroniğinde 

önemli arızalar 

olur fakat 

giderilebilir. 

4 

Tarımsal İHA 

elektroniğinde 

giderilemez 

arızalar olur. 

5 

Pestalotiopsis 

Hastalık 

Tespiti 

2 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda 

düşük derecede 

azalma olabilir, 

sorun olmaz. 

2 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda  

küçük sapma 

olabilir. 

 

4 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda orta 

derece sapma 

olabilir, tolere 

edilir. 

 

6 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda 

yüksek derece 

sapma olabilir, 

tekrar gerekebilir. 

8 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda çok 

yüksek derece 

sapma olabilir, 

tekrar gerekir. 

10 

İlaçlama 

3 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

3 

Bahçede tahribat 

olabilir, 

giderilebilir. 

 

6 

Bahçede orta 

derece tahribat 

olabilir, 

giderilebilir. 

9 

Bahçede yüksek 

tahribat olabilir, 

ziraat mühendisi 

kontrol etmelidir. 

12 

Bahçede 

giderilemez 

tahribat olur. 

 

15 

Batarya 

Sorunu  

4 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

4 

Tarımsal İHA 

performansta 

azalma, tolere 

edilebilir. 

8 

Tarımsal İHA 

ağırlık merkezi 

sapması, denge 

problemi 

 

12 

Tarımsal İHA 

ağırlık merkezi 

sapması, dengesiz 

uçuş 

 

16 

Tarımsal İHA 

uçuş anında denge 

bozukluğu, düşme 

olabilir 

20 

Bilinçsiz 

Kullanım 

5 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

 

5 

Tarımsal İHA 

performansta 

azalma 

 

 

10 

Tarımsal İHA 

elektronik arızası 

olur, fakat 

giderilebilir. 

 

15 

Tarımsal İHA 

pervane ve 

ilaçlama sistemi 

arızaları olabilir, 

giderilebilir. 

20 

Kablolama hatası, 

kısa devre ve arıza 

oluşabilir, 

giderilemez. 

 

25 

 

Tablo 4. Olasılık-Etki matrisi 
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GÖRSELLER 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1. Otonom/uzaktan kontrollü tarımsal İHA araç tasarımı 
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Görsel 2. Tarımsal İHA ilaçlama sistemi malzemesi 

 

 

 

 

Görsel 3. Tarımsal İHA ilaç deposu 3D baskımız 
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Görsel 3. Tarımsal İHA malzemeleri 

 

Görsel 4. Yapay zeka modelimizin örnek çalışması  


