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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bazı durumlarda tarlaları hastalık ve zararlılardan korumak gerektiğinde, hava koşulları, yüksek 

nem koşulları veya diğer nedenlerle makineler tarlaya gidememektedir. Kötü hava koşullarında, 

zorlu arazilerde veya dik yokuşlarda el emeğinin verimi düşmektedir. Bu gibi durumlarda, bazı 

çiftçiler tarım uçakları kullanmaktadır.  

Küçük alanların işlenmesi için uçak kullanımı tehlikelidir çünkü kimyasallar alandan dışarı 

sızabilir. Ek olarak, klasik havacılık bir başka önemli dezavantaja da sahiptir, çünkü  pilot için  

yüksek maaş ödenmesi gerekmektedir. 

Azerbaijan AgroDrone adlı projemiz drone yapımına yenilik getirerek  tarımda kullanılacak  

inovatif insansız hava aracı sunacaktır. Dronumuz ekim döneminde kolayca herbisit 

uygulayabilir, istenmeyen yabancı otların pestisitlerle ilaçlanması bitkilerin vejetasyonunun 

sonraki aşamalarında yamaçlarda bulunan bitkilerin sulama ve  fümigasyonunu 

gerçekleştirebilir. Böylece, tarım dronumuz tarımın verimliliğini önemli ölçüde artırarak, 

tarlaların gözlemlenmesini ve ekili ürünlerin zamanında işlenmesini sağlar.  

Sunduğumuz insansız hava aracı otonom olarak çalışabilmekte ve tarifeye göre belirli bir rotada 

uçuşu gerçekleştirilmek üzere programlanabilmektedir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olan tarım ürünlerini yetiştirmek zorundayız. Bu nedenle 

tarlalar  bir takım araç ve gereçlerle düzenli olarak işlenmekte, sulama yapılmakta ve 

ilaçlanmaktadır. Bazı durumlarda ise topraktan herhangi bir ürün elde etmek mümkün 

olmamaktadır. Bunun en önemli nedeni çiftçilerin tarlayı geleneksel gereksiz yöntemlerle 

işlemesidir. Zararlılara karşı kompleks önlemlerin alınması, tarlalarda verimliliğin 

arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Agro-teknik, fiziksel-mekanik, biyolojik, kimyasal 

ve karantina önlemlerinin tutarlı ve bilinçli şekilde uygulanması, tarımsal bitkilerin hastalık ve 

zararlılardan ve istenmeyen yabancı otlardan korunmasında önemlidir.  

Azerbaycan Tarım Bakanlığı'nın yıllık raporuna göre: 

2019'un kış, ilkbahar ve sonbaharında, ılıman hava ve yağmur oranının az olması, ekimlerde 

kemirgenlerin yaygınlaşmasına olanak sağladığından bu zararlılara karşı mücadele 

önlemlerinin zamanında alınması hedeflenmiştir. Böylece 2019 yılında zararlılara karşı 

gerçekleştirilen mücadele önlemlerinin %22,3'ü  (334.1 bin 8 ha) sadece kemirgen kontrol 

önlemlerinin payına düşmektedir. Bunun da 249,5 bin hektarda mücadele önlemleri devlet 

bütçesinden karşılanmıştır. 

Ayrıca toprağın yanlış işlenmesi hem ekolojik dengeye hem de insan sağlığına ve çiftçi ile ülke 

ekonomisine dolaylı olarak zarar vermektedir. Fümigasyon ve ilaçlama süreci bize bu yönde 

yardımcı olmaktadır. Fümigasyon ve ilaçlama insan emeğinin ve zamanının çok fazla 

harcanmasına neden olan bir alandır.  Bunun nedeni, insanların birden fazla ve geniş alanları 

ilaçlamadan sorumlu olmalarıdır. Bir çiftçi sabah uyandığında ve tarlalarını ilaçladığında 
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fazladan zaman ve enerji kaybetmektedir. İnsanlar tarımda önemli bir rol oynarken, insanların 

yanlış davranması (aşırı veya yetersiz ilaçlama, eksik arazi paylaşımı) ürün  verimliliğinde 

önemli bir azalmaya yol açmaktadır. Yaptığımız işin, aldığımız sonuçların ve  kalitenin artması, 

deney sırasında yaptığımız testlere bağlıdır. 

Fümigasyon bitki sağlığı için önemli bir konudur. Bu nedenle fümigasyon işleminin 

yapılmadığı alanlarda birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Onlardan bazıları aşağıdakilerdir: 

 Ürünlerde % 5-10 arasında ağırlık kaybı yaşanabilmektedir. 

 Böceklerin salgıları, oluşturdukları ipliksi ağlar, gömlek ve dışkıları ile ürün kirliliği 

yaratmakta ve ürün kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 

 Ürün bazı durumlarda tamamen kullanılamaz hale gelebilmektedir. 

 Ürün içinde böcek faaliyetlerinin neden olduğu küflenmeler, kokuşmalar ve kızışmalar 

oluşabilmektedir. 

 Bulaşık ürünlerin tüketilmeleri durumunda, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek 

rahatsızlıkların oluşumuna kaynak oluşturmaktadır. Örneğin, başta alerjik vakalar 

olmak üzere bir takım rahatsızlıklar olabilmektedir.  

 Ürün ve mamullerinde genellikle bu zararlıların bir kaçı birlikte bulunarak ortaklaşa 

zararlı olmaktadır. Örneğin, bir  istenmeyen zararlı buğday bitinin (Sitophilus granarius 

), dişisi optimal (20 - 25 0C) sıcaklıklarda 3 -4 ay gibi bir sürede 40 -50 binli sayılara 

ulaşmaktadır. 

Ayrıca dronumuz, fümigasyon sürecini otomatik olarak gerçekleştirmesi sonucunda insanlara 

yönelik tehlikeyi engellemektedir. Böylece: 

Fumigantlar ayrıca insanlar açısından da çok zehirlidir. Gazın etkinliği, insanlar ve diğer 

canlıların zehirlenmemeleri için gaza maruz bırakılacak ortamın sızdırmazlığının sağlanmış 

olması gerekmektedir. Can güvenliği açısından fümigasyonun her aşamasında koruyucu 

önlemler alınmış olmalıdır. 

İlaçlama dronlarının tarımda kullanımının zamanla bölgeye ve ardından tüm dünyaya yayılması 

beklenmektedir. Mevcut ilaçlama dronlarında dron gövdesi altına püskürtme cihazı 

yerleştirilmiştir. Kullanılan depo hacmi arttıkça istikrarlı uçuşa olanak sağlamaktadır.  

Dronların yapısı gereği hareket yönünde kavisli hareket ederek motorun hızının değişmesiyle 

irelilemektedir. Tarımda kullanılan dronlar çok pahalı ve kullanımı zor olmaktadır. Bu nedenle 

dron ile ilaçlama süreci çiftçiler yerine uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Hazırladığımız proje 

yukarıda bahsedilen sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. 

Daha önceki yılların tekniği olan traktör ile ilaçlama sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. 

Örneğin: Bir traktör tarlada hareket halindeyken bitkileri ve yaprakları ezmekte ve ilaçlama 

işlemi için gerekenden fazla besin maddesi kullanmaktadır. Ayrıca, ilaçlama sırasında ilaç 

sadece bitkinin yapraklarına yayılmaktadır. Ancak zararlılar bitkinin yapraklarının altında 

bulunmaktadır. 

 



5 

 

 

3. Çözüm  

Tarımda kullanılan ilaçlama dronları, maliyeti ve dron firmalarına olan bağımlılığı nedeniyle 

çiftçiler tarafından tercih edilmemektedir. Geliştirdiğimiz drone ile çiftçilerimizin otomatik bir 

sistemle kullanabilecekleri, üretim maliyetlerini düşüren bir sistem oluşturulacaktır. Drone 

gövdemiz karbon malzemeden hazırlanmakta, parçalar halinde monte edilmekte ve sistem 

bileşenleri hızlı bağlantıya sahip olmaktadır. Bununla da dronumuz hızlı bir şekilde monte 

edilebilir. Gerekli uçuş sertifikalarını aldıktan sonra çiftçiler dronu kendileri otomatik olarak 

çalıştırabilirler. 

İnsan sağlığı açısından, fümigasyon bazı durumlarda (dikkatsizlik olursa) çok tehlikelidir. Bu 

süreçte bazı kullanıcılar gaz maskesi takmalarına ve özel kıyafetler giymelerine rağmen bazen 

ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Dronumuz otomatik uçuş avantajı ile bu tehdidi 

tamamen ortadan kaldırabilmektedir. Dronumuzun gövdesinin altına monte edilen  parça, 

insanlarla iletişime geçmeden süreci kendisi gerçekleştirmektedir. 

İlaçlama, bir kişinin günlük işlerinin belirli bir kısmını kapsamaktadır. Otomatik ve manuel 

kontrol sistemimiz ile bu sorunu ortadan kaldırıyor ve çiftçiye (kullanıcıya) zaman 

kazandırıyoruz. 

Traktörün hareketinden ek olarak zarar gören bitkileri korumak için dronumuzun belirli bir 

yükseklikten uçması da sorunumuzun  önemli çözümlerinden biridir. İlaç israfını önlemek için 

ilacı aerosol şeklinde uygular.  

 

 

4. Yöntem 

Dronumuzun büyük gövdesi monte edilmektedir. Bu şekle göre parçalar monte edilir ve 

sistemin mekanik kısımları oluşturulur. Üçüncü aşamada kodlar yazılarak modelin prototipi 

hazırlanır. Dronumuz belirli bir alanda, çiftçinin (kullanıcının) belirlediği bir saat modunda 

önceden belirlenmiş koordinatlarda hareket ederek işlemleri gerçekleştirir. Bu koordinatlar 

çiftçi tarafından dronun yazılım kısmına kaydedilir. İlk uçuş gerçekleştirilir. Daha sonra 

tamamlanmış ve hafızaya kayd edilmiş bir uçuş planına göre hareket eder. Bu hareket sırasında 

dron karşılaştığı sorunları kullanıcıya bildirir ve otomatik olarak uçuş planının ilk aşamasında 

belirtilen koordinatlara geri döner ve bu sorunları kullanıcı yardımıyla çözer. 

Sunduğumuz dron, bitkinin yüksekliğine bağlı olarak belirli bir yükseklikten uçmaktadır. 

Ayrıca dronumuz hareket halindeyken oluşturduğu rüzgarın etkisiyle yaprakları döndürebilir. 

Bu yöntemle yaprakların alt kısmı da ilaçlanmış olur. Dronumuzun gövdesindeki püskürtme 

sistemi, depodaki maddeyi aerosol şeklinde püskürterek ilaç israfını engellemektedir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Fümigasyon - Bildiğimiz gibi tarımsal sanayi sektöründeki bitkiler için gereksinimler sulama 

ve ilaçlama ile bitmiyor. Bu gereksinimler bitki sağlığı ve alanın bakımı için fümigasyon 

sürecini de içermektedir. Böcek (yumurta, larva, nimf, pupa vb.) ve diğer zararlıları (nematod, 

mantar, bakteri vb.  gibi) öldürmek için kapalı ortamda (belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir süre 

boyunca) gaz halinde bir kimyasal (fümigant) vererek belirli bir süre tutulması ile meydana 

gelen olaya denir. Fümigasyon, tüm bitki, hayvansal ürünler ve diğer maddeleri zararlılardan 
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korumak, ürün kaybını azaltmak ve kaybı önlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu, diğer ilaçlarla 

alınan önlemler mümkün olmadığında son çaredir. 

Günümüz teknolojisine göre bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan birçok araç 

bulunmaktadır ve bu cihazların otonom olarak hareket etmeleri mümkün değildir. Yani bu 

araçlar ancak insan emeği ile çalışabilir. 

Projemiz bu işi tamamen otomatik olarak yapma yeteneğine sahip bir sistem içermektedir. 

Böylece AgroDrone, sulama ekipmanları ile birlikte kullanıcının gereksinimlerine ve 

rahatlığına uygun olarak fümigasyon işlemini de gerçekleştirebilmektedir. Kullanıcının seçtiği 

alana göre dron, koordinatlar ile hareket ederek  fumigasyon işini birebir eşit olarak 

gerçekleştirebilir. Kullanıcının sadece ilacı araça eklemesi gerekmektedir. Sonraki süreçler 

otomatik olarak devam etmektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Tarım dronumuzu tasarlarken otomatik pilot kontrol sistemi kullanılmaktadır. Drone gövdesi 

için hexacopter gövdesini tercih ettik. Ayrıca dronumuz hem uzaktan kontrol ile hem de GPS'in 

sağladığı koordinatlara göre hareket edebilmektedir. Böylece kullanıcı zaman kaybetmez, 

dronumuz insanın verdiği moda (saate) göre otomatik olarak uçuşunu gerçekleştirir. 

En büyük avantajımız cihazların dron gövdesine kolayca sökülüp takılabilmesidir. Dronumuz 

iki büyük cihazı bir araya getirmektedir: sulama ve fümigasyon. Bu yüzden dronumuz 

kullanıcının isteği doğrultusunda hem fümigasyon hem de sulama ekipmanlarını ayrı ayrı 

rahatlıkla kullanabilmektedir. 

Dronumuz, verilen başlangıç koordinatlarına dönerek birçok zorlu uçuş planında karşılaşılan 

engelleri aşabilmektedir: 

 Fiziksel engellerle karşılaşmak - Fiziksel engellerle karşılaşıldığında dronunun hareketi 

sınırlıdır. Bu durumda sorun kullanıcıya bildirilir ve engel aşılır. 

 Depoda ilaç bitmesi - Depoda yeterli ilaç olmadığında dronumuz uçuş planında verilen 

başlangıç koordinatlarına geri döner. 

 Yüksek voltaj altında hareket etme - Birçok şirketin dronları yüksek voltajlı elektrik 

hatlarının altında hareket edemez. Bu nedenle kontrolü kaybederek dronunun 

arızalanmasına ve hasar görmesine neden olur. Dronumuz bu sorunu tespit etmekte, 

uçuş planını değiştirmekte ve otomatik olarak bu engelleri aşmaktadır. 

 Yağmurlu havada uçuş - Tarım alanlarında ani bir hava değişimi olduğu bilinen bir 

gerçektir. Uçuş sırasında dronumuz yağmurlu havayı algılar ve hızla ilk koordinatlarına 

dönerek ilaçlamayı durdurur. 

 Yangınla karşı karşıya kalmak - Küresel ısınma nedeniyle yaz aylarında tarım 

alanlarında çıkan yangınların artması nedeniyle dronumuza yangın sensörü ekledik. Bu 

alanlarda yangın başladığında bu durumu kontrol etmek daha kolay olduğu için dron 

yangının kapsamı artmadan sesli ve görsel olarak harita koordinatlarına otomatik olarak 
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sinyal gönderir ve ilaçlamayı durdurarak verilen başlangıç koordinatına hızlı bir şekilde 

geri döner. Bu da olası yangınları önlemektedir. 

Günümüzde devamlı olarak tekrarlanan sanayi ve tarım süreçlerinin makinelerle 

otomatikleştirilmesi ile hem daha az insan emeğinin kullanıldığı hem de hata payı daha düşük 

olan iş sistemleri oluşturulmuştur.  Ama hala günümüzde tarım sektörü bu otomatik süreçleri 

tam olarak benimsemiş değildir. Buna sebep olarak makinelerin karmaşıklığı ve fahiş fiyatlarını 

gösterebiliriz. Bizim bu projede temel hedefimiz tam otomatik ve akıllı olarak çalışan tarımsal 

dronlar yapmaktır. Bu dronlar büyük tarım alanlarının devamlı olarak ayarlanması ve 

fümigasyon sürecinin otomatikleşdirilmesi için tasarlanmıştır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün adı Say Fiyat (₺) 

Sunucu 1 498 

Rasperry Pie 4 1 551 

Rasperry Pie Kamera 1 283 

Micro SD 32 GB 1 49 

Sensörler 1 448 

Çevirici 1 51 

Batarya 22000 maH 2 1942 

Lipo Sarj Cihazı 1 90 

Pervane Koruyucu 6 353 

Pervane 2170r 3 647 

ESC 6 499 

Güc dağıtım kartı 1 88 

XT60 Plug 15 90 

Banana connector (M) 10 96 

Banana connector (F) 10 96 

Voltaj düşürücü 1 43 

Lipo pil kapasite göstericisi 3 62 

Multi Rotor Control Board 1 183 

Radiolink 12 Ch 1 1030 

Pixhawk 4 Full Kit 1 948 

Fırçasız Motor 170Kv 6 2574 

Fumigasyon cihazı 1 4350 

Karbon Gövde  944 

TOPLAM  15915 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   

Bu proje hazırlanırken çiftçilerimizin yüksek teknolojiye daha kolay ulaşması hedeflenmiştir. 

Dronlar gelecekte tarımsal uygulamalarda daha fazla yer alacaktır. Hedefimiz her çiftçinin 

kullanabileceği bir tarımsal drona ulaşmasını sağlamaktır.  

Bu nedenle dronumuz kullanıcıya sunulurken kullanım talimatları ile beraber kullanım 

talimatları için görsel materyal da sağlanacaktır. Bu sayede dronumuzla ilk kez tanışan 

kullanıcı, dronunun hareketliliğini ve fonksiyonlarını her açıdan kolaylıkla anlayacaktır. 

 

 

9. Riskler 

Projemiz ile ilgili 2 temel risk algılanmaktadır. 

1) Hava koşullarına bağımlılık: Dronların bariz dezavantajı, meteorolojik koşullara 

bağımlı olmalarıdır. Rüzgarlı havalarda cihazın kontrolü çok zordur, bunun sonucunda 

toplanan veri veya görüntülerin kalitesi düşük olacaktır ve tabii ki, ek işleme ve analiz 

gerektirecektir. 

2) Adaptasyon: Projemiz geleceğin teknolojilerini kullanmaktadır. Bu yüzden özellikle 

ilk zamanlarda insanların alışması zor olacaktır. Bunun için projenin aşamalardan 

oluşturulması planlanmaktadır. İki kısımdan oluşacaktır; birinci kısımda kullanıcıların 

basit ve temel komutları öğrenmelerini sağlayan eğitim sürümü, ikinci kısımda tüm 

özellikleri serbest kullanabildikleri tam sürüm aktif olacaktır. 
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