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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarımda sektöründe, son yıllarda görüntüleme sistemlerindeki gelişmeler yardımı ile özellikle 
uzaktan algılama ile ilgili konularda İHA’lar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda 
hassas tarım teknolojilerinin gelişmesi sayesinde İHA’lar ile havadan tek uçuşla yüzlerce hektar 
büyüklükteki tarlalardan yüksek çözünürlükte görüntüler alınabilmektedir. Bu çalışmalar insan ve 
işgücüne gerek kalmadan daha kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca uydulardan görüntü 
alınamayan bulutlu hava şartlarında dahi görüntü alma imkânı sağlamaktadır (Türkseven vd.). Bu 
projede, tarlalardan yüksek çözünürlükte görüntüler alarak tarımsal faaliyetlerde verimliliği 
arttırmak için tarımsal döner kanatlı İHA ve hareketli şarj istasyonunun tasarımı ve geliştirmesi 
sunulmaktadır. İHA’daki multispektral kamera donanımı sayesinde tarım alanında bulunan 
bitkilerin havadan görüntülemesi alınarak bitkilerin sağlık durumu hakkında analizler 
yapmaktadır. Multispektral kamera görüntülerinden ortomozaik oluşturulacaktır. Çalışma alanına 
ait ortomozaik görüntüler kullanılarak oluşturulan NDVI(Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü 
İndeks) vejetasyon indisi bitki sağlığı belirlemede en uygun indis olarak belirlenmiştir. 
Geliştirilecek İHA esnek modüler ve özgün bir tasarıma sahip olacak ve bu tasarım İHA’ların tarımda 
kullanımını kârlı bir duruma getirerek mali olarak avantajlı bir konuma getirecektir. İlerleyen aşamalarda, 
İHA’ya çıkarılıp takılabilir modüler sistemi ile ilaçlama özelliği eklenecektir. İHA teknolojisinin 
sahada kullanımı sırasında yedek batarya masrafı, havada kalış süresi vb. sorunlara çözüm olması 
için geliştirilen hareketli şarj istasyonun çiftçi için arazide alternatif enerji kaynağı oluşturması 
hedeflenmektedir. 
 
 

2. Problem/Sorun: 

 

 Tarım endüstrisinde geleneksel karasal yaklaşımlarla yoğun zaman ve emek gerektiren veri toplama 
çalışmalarının, ziraat mühendislerini ve çiftçileri mahsulleri hakkında yeterli veriler sağlamaması.  
 
 Gıda üretimi ve tüketimindeki artan taleplerin bir sonucu olarak dünyanın dört bir yanındaki çiftçilere 
ve ziraat mühendislerine, kaynak yönetimini iyileştirmeleri için her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulurken, zorlu hava koşullarında veri toplamak için geleneksel karasal yaklaşımları kullanmak 
projeleri potansiyel olarak günlerce geciktirebiliyor olması. 
 

 Tarım da görüntüleme ve ilaçlama için farklı döner kanatlı İHA kullanılmasından dolayı kullanıcının farklı 
platformlar kullanmasında yaşadığı zorluklar.  
 
 Tarımsal arazilerin çoğunlukla lojistik ve elektrik ulaştırılması konusunda sıkıntılı bölgelerde bulunması ve 
İHA’lardaki havada kalış süresinin az olması dolayısıyla da sürekli şarj istasyonuna ihtiyacının olması.  
 

 Havada kalış süresi 10 dakika olan bir İHA üzerinden örnek verecek olursak; ilaçlanacak bölge için 
arazideki püskürtme sürecini 5 dakika gidiş 5 dakika ise şarj istasyonuna dönüş olarak gerçekleştireceği için 
%50 performansla çalışmış olacaktır.  
 
 Elektriğin ulaştırılmasında zorluk yaşanılan bölgelerde çiftçinin elektrik ihtiyacının karşılanması. 
 

3. Çözüm  

Gerçekleştirilecek proje ile yukarıda belirtilen mevcut problemlerin çözümü için yüzlerce hektar 
büyüklükteki tarlalardan yüksek çözünürlükte görüntüler alınabilen, kontrollü ilaçlama özelliği 
olan IHA ve IHA’nın sahada kullanımı sırasında yedek batarya masrafı, elektriğin 
ulaştırılmasındaki zorluklara, havada kalış süresinin yetersizliği vb. sorunlara çözüm olması için 



3 
 

geliştirilen hareketli şarj istasyonu geliştirilmek üzere tasarlanmıştır Uyduların ve insanlı uçakların 
geleneksel olarak tarımı izlemek için kullanıldığı yerlerde, İHA'lar hızla daha doğru ve uygun 
maliyetli bir yedek olarak kabul ediliyor. Araştırmalar, İHA’daki multispektral kamera 
görüntülerinin bulutlu günlerde bile daha yüksek doğruluk ve çözünürlük sağladığını göstermiştir. 
Zorlu hava koşullarında veri toplamak için geleneksel karasal yaklaşımları kullanmak projeleri 
potansiyel olarak günlerce geciktirebilirken proje kapsamında geliştirilen  İHA kullanılarak yıl 
boyunca doğru ürün sağlığı değerlendirmeleri yapılabilir. Ölçme gerektiren geniş araziler göz 
önüne alındığında, İHA’daki multispektral kamera donanımı artan verimlilik sunarak kullanıcıların 
yüksek çözünürlüklü görüntüleri alternatif yöntemlerden daha hızlı yakalamalarına olanak tanır. 
Özellikle bu değişken piyasa koşullarında, yıllık getiriyi tahmin etmeye, karar verme sürecini 
yönlendirmeye ve beklentileri yönetmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, İHA'lar, özellikle yaya 
olarak gerçekleştirilmesi gereken karasal tekniklerle karşılaştırıldığında, operatörler için tehlikeli 
olabilecek engebeli veya geniş alanlar gibi zor alanların haritalanması için artık daha güvenli bir 
seçenek olarak görülüyor. 

  
 
Şekil 6 da görüldüğü üzere tasarlanan Şarj istasyonu üzerinde bulunması planlanan güneş paneli 
ile proje kapsamında geliştirilen İHA için arazideki güç tedariki bulma sorununa çözüm bulmakla 
birlikte Şekil 7’de belirtilen AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) güç çıkışları sayesinde 
çiftçinin arazide kullanacağız diğer cihazlar için de güç kaynağı olmasını sağlayarak tarlalardaki 
elektrik altyapı sorunlarının kullanılacak cihazlar için sorun olmasının önüne geçmeyi 
hedefliyoruz. 

 
Şekil 8’ de görüldüğü üzere; HAVATAR şarj istasyonu üzerinde bulunan güneş paneli doğrusal 
hareket sistemleri ile hareket ettirilerek İHA konumlandırılması sağlanmış olacaktır. İHA 
konumlandırıldığı pistte Şekil 9’da görülen ve akıllı telefonlarda da çokça kullanılan kablosuz şarj 
ünitesi aracılığıyla bulunduğu konumdan şarj olabilecek. Şarj işlemi pistte bulunacak olan Şekil 
9’daki verici ile İHA bacaklarında bulunacak alıcı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 
 

4. Yöntem 
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Araştırmalar sonucu soruna ait çözümler için proje kapsamında geliştirilen İHA gerekli isterleri 
planlanmıştır. (Tablo 4.1 İHA İsterleri). İnsansız hava aracı ön prototipinin bu isterlere olumlu 
yanıt verebilmesi için NDVI, IoT, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Bilgisayar 
Görüşü Teknolojileri kullanılmıştır. Bu isterlerin karşılanması için de sınır ölçütleri olduğundan 
verimi arttırmak için Şarj İstasyonu tasarımı gerçekleştirilmiştir. Şarj İstasyonu tüm arazi şartlarına 
uygun tasarlanmıştır. Sistemlere ait mekanik, yazılım ve elektronik tasarım sürecinde aşağıda 
belirtilen temel mühendislik ve proje yönetim adımları izlenmiştir.  
                                                           Tablo 4.1 İHA İsterleri 

İSTER GEREKLİ ÖZELLİK 

Motordan Motora Uzunluk 780 mm 

Ağırlık 15 kg 

Uçuş Süresi 30 dakika 

Pervan Ölçüsü 22 inch ve 2 kanatlı 

Batarya Kapasitesi 16000mAh 

Motor Gücü 300kv 

Sensörler GPS, Pusula, Eğim  

Yetenek Görüntü İşleme, Sulama, İlaçlama 

 
 
4.1 Mekanik Tasarım 
 

 İHA 
İHA’nın itki, iyi manevra kabiliyeti ve stabilite taleplerini elde etmek için Quadcopter Co-axial 
olacak şekilde 8 motorlu olmasına karar verilmiştir (Şekil 4.1). İHA kolayca monte–demonte olarak 
tasarlanmıştır. Bu tasarım sulama ve ilaçlama görevlerini yerine getirmek için kullanılmadığında 
Quadcopterin 4 motorlu (Şekil 4.2) olarak kullanılmasına, daha az güç kaybına, daha fazla itki-
ağırlık oranına olanak sağlayacaktır. İHA’nın isterlerine göre boyutları büyük olduğundan 
kullanıcıya lojistik anlamda engel olmaması için kolları iç içe katlanır şekilde tasarlanmıştır (Şekil 
4.3). Sıvı hazne İHA’nın altına konumlandırılmıştır ve ilaçlama ve sulama görevleri dışında 
kullanılacağı zaman kolayca hiçbir ek alete gerek duyulmadan demonte edilebilir. 
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 Rotor İtme Kuvveti Hesaplaması 
Açısal hızlara sahip pervanelerin oluşturduğu itme kuvvetinin hesabı (1)’de gösterilmiştir [2]. 
 
                                                       T    A V r 2      (1) 
 
 = Gerçek Zamanlı Hava Yoğunluğu (kg/m3) 
A = Pervane Kesit Alanı (m2) 
Vr = Pervane Anlık Çevresel Hızı (m/s) 
 

 Motor 

Maksimum Güç Hesaplaması 
 

Motorun maksimum güç hesap formülü (2)’de gösterilmiştir. 
 
                                                     P = V * I       (2) 

P = Güç (Watt) 
V = Gerilim (Volt) 
I = Akım (Amper) 
 
 
Uzun uçuş sürelerinde olasılığı yüksek olan motor arızalanma 
durumlarında Quadcopter Co-axial tasarım ile diğer motorlar 
sayesinde uçuşa sorunsuz devam edilebilir [1]. Şekil 4.4’deki 
Quadcopter Co-axial konfigürasyonunda 2 numaralı, saat 
yönünde dönüş yapan rotorun arızalanması durumunda 6 
numaralı rotor tarafından saat yönünde moment üretilecek ve 
Quadcopterin dönme momenti dengeye girecektir.  

Şekil 4.1 İHA Tasarımı                                  Şekil 4.3 İHA Katlanır Tasarımı                                  

Şekil 4.4 Quadcopter Co-axial 
Konfigürasyonunda 
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Datasheetler, literlatürler ve simülasyon programlarından elde edilen değerlerin tutarlılığı için daha basit 
tasarım (Şekil 4.5, Şekil 4.6) oluşturulup analiz (Şekil 4.7) ve testler bu tasarım üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Tasarımlar SOLIDWORKS yazılımında ve analizler ise ANSYS yazılımında gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
yapısal Analizlerinde Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) adı verilen sayısal teknik kullanılarak Sonlu Elemanlar 
Analizi (FEA) yapılmıştır. Gerilme (stress), gerinim (strain), yer değiştir- me (displacement) ve yorulma 

(fatigue) analizler yapılıp parçaların doğru tasarımınınnasıl olması gerektiği tespit edilerek hataların 
giderilme yollarına başvurulmuştur. Analizler ile İHA’nın mukavemetinin, ömrünün ve güvenlik katsayısının 
arttırılması amaçlanmıştır. 
Analizler kullanılacak filament malzemesinin Tablo 4.2’deki  sınır koşullarına göre 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
Taban plaka için toplam deformasyon 196,2 N altında min 0 ile max 0.140 mm (Şekil 4.8), üst plaka 

ise min 0 ile max 0.0086 mm ölçülmüştür. Kollarda oluşan toplam deformasyon 3.6952 mm 
ölçülmüştür. Toplam gerilme 23.014 MPa olarak ölçülmüştür. 

Bu değerler doğrultusunda ürettiğimiz İHA Test Tasarımının güvenilirliğinden söz etmek 
mümkündür. 
 

Material Density 
(kg/m
3) 

Young’s 
Modulus 
(MPa) 

Tensile 
strength 
(MPa) 

Poisson’s 
ratio 

PA66GF3 
Material 

1370 15000 160 0.36 

Şekil 4.5 İHA Test Tasarımı 
 

Şekil 4.7 İHA Test Tasarım Analizi 

Tablo 4.2 Sınır Koşulları 

Şekil 4.8 İHA Alt Plaka Analizi 
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 Şarj İstasyonu 
Şarj İstasyonunun tasarımında güneş paneli kullanılarak kullanıcının priz girişli güç kaynağına 
uzak olması durumunda bile yüksek kapasite güç sağlanması düşünülmüştür. İHA’nın şarj 
olabilmesi için iniş alanı tasarlanmıştır. Ayrıca her türlü güç ile çalışabilecek komponentlerin 
kullanımına da uygundur. Tasarım (Şekil 4.9) FUSION 360 yazılımında gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 
Uçuş yapmadan önce çalışma alanı tespiti, arazi iktişafı yapılmalı ve uçuş planları hazırlanmalıdır. Uçuş 
için gölge boyunun minimum olduğu ve hava şartlarının uygun olduğu bir zaman seçilmelidir. Elde edilen 
görüntülerin hassas bir şekilde dengelenmesi, birleştirilmesi ve proje referans sistemine göre 
konumlandırılması için yer kontrol noktaları (YKN) çalışma alanında uygun yerlere yerleştirilir. Bu 
noktaların algılayıcı sistemin çözünürlüğüne uygun olarak, alınan görüntü üzerinde görülebilecek 
büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Yer kontrol noktaları jeodezik yöntemler ile uçuş öncesi hassas bir 
şekilde ölçülmesi gerekir (Çömert, Avdan, ve Şenkal 2012).  

 
Şekil: Uçuş Öncesi İş Akışı 

 
Uçuş sırasında ise uçmadan önce cihazın batarya ve depolama birimlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Cihaz kalibrasyonu yapılıp uçuş planlarına uygun uçuşlar gerçekleştirilmelidir. 

 
Şekil: Uçuş İş Akışı 

 
Uçuş işlemi ile toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak elde edilen görüntüler fotogrametrik veri 
işleme yazılımlarında işlenebilmektedir. İHA yardımıyla elde edilmiş olan hava fotoğrafları, Agisoft 
Metashape yazılımında işlenecektir. Agisoft Metashape yazılımında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir: 
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 Hava fotoğraflarının geometrik dış yöneltme işlemleri  
 Yoğun nokta bulutu üretimi 
 3B mesh, texture, tiled modellerin üretimi 
 Dijital yüzey modeli (DYM) üretimi 
 Ortomozaik üretimi 

 
Bu sürecin temel amacı coğrafi referanslı bir ortomozaik oluşturmaktır. Görüntülerden nokta bulutu 
oluşturma yaklaşımı, Structure From Motion (SfM) olarak adlandırılır. SfM, stereoskopik fotogrametri ile 
aynı temel koşullar altında çalışmaktadır (Dereli, Polat, ve Uysal 2019). SfM, kamera konumu ve kamera 
geometrisini yeniden oluşturmak için çoklu bakış noktalarından elde edilen örtüşen görüntüleri kullanır. Bu 
yöntemle ortak özellik noktaları arasında mekânsal ilişkiler oluşturmak mümkündür. Veri işleme 
yöntemleri ile oluşturulacak olan ortomozaik ve sayısal yüzey modelleri (SYM), SfM algoritması temel 
alınarak üretilmektedir (Özcan, Demir, ve Akay 2018). 

 
Şekil: Uçuş Sonrası İş Akışı 

Agisoft aşamalar 
İlk aşama İHA ile elde edilen fotoğrafların yüklenmesidir. Burada multispektral kamera görüntüleri için 
Multi-camera system seçilmelidir. 
 

 

Şekil: Add Photos 

 
 
Fotoğraflar yüklendikten sonra ilk aşama align photos aşamasıdır. Bu adım karşılıklı yöneltme adımıdır. 
Generic preselection çekim zamanı veya dosya adına göre yazılıma bindirmeli fotoğrafların sıralı yani 
birbirinin devamı olarak çekildiğini belirterek işlemi hızlandırır. Reference preselection ise fotoğraf meta 
verilerilerindeki coğrafi konum bilgilerini kullanıp eşleştirmenin hızlanmasını sağlar. Generic ve referans 
preselection kapalı olursa yazılım tüm fotoğrafları birbiriyle karşılaştırarak üzerlerindeki objelere göre 
eşleştirir. Bu özellikle serbest uçuşlarda daha yüksek doğruluklu bir işlemdir ancak otomatik uçuşta artı 
değer sağlamayacaktır. 
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Şekil: Align Photos 

 
Aligment işlemi sonrası mutlak yöneltme için yer kontrol noktaları programa yüklenir. Noktaların koordinat 
sistemine dikkat edilmelidir. Yer kontrol noktaları yüklendikten sonra yeniden align photos işlemi 
gerçekleştirilir.  

 
Şekil: YKN’lerin Programa Yüklenmesi 

 



10 
 

 
Şekil: Koordinat sistemi ayarlama 

 
İkinci kez yapılan align photos adımından sonra yoğun nokta bulutu üretimine geçilir. 
 
 

 

Şekil: Build Dense Cloud 

 
Bir sonraki adımda 3B mesh, texture, tiled modellerin üretimi gerçekleştirilerek 3B model elde edilebilir. 
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Şekil: 3B Mesh, Texture, Tiled Model Sonuç 

 
Bu aşamada ise sayısal yükseklik modeli (SYM) üretimi vardır. SYM bize arazinin topoğrafyası hakkında 
bilgi verir. SYM modeli üretilirken kaynak olarak yoğun nokta bulutunu kullanır. 

 

Şekil: Build DEM 

 
SYM modelini ürettikten sonra ortomozaik üretebiliriz. Ortomozaikler kullanılarak sayısallaştırma, 
sınıflandırma gibi işlemler gerçekleştirilebilir.  
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Şekil: Build Orthomosaic 

 
 
Eğer multispektral bir veri kullandıysak burada NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
hesaplayabiliriz. NDVI yeşil alanları tespit etmenizi, böylelikle bitki örtüsü hakkında bilgi edinmenizi 
sağlayan standart bir indekstir. Bu indeks, yakın kızıl ötesi (NIR) ile görünür ışık (kırmızı) arasındaki 
yansıma değerlerini oranlayan bir formülle bitki örtüsünü tespit eder. Sonuçlar -1 ile 1 arasında bir aralıkta 
değerler alır. Elde ettiğiniz değerler, bitki örtüsünün canlılık ya da olgunluk durumu hakkında da bilgi 
sunar. 

 

 
Şekil: NDVI üretimi 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje kapsamında geliştirilen İHA’nın sadece güçlü olması değil aynı zamanda göreve uyumlu 
olmasını hedeflendiği için HAVATAR İHA’nın çıkarılıp takılabilir motor ve ilaçlama sistemleri 
üzerinde çalışmalar yapılmıştır ve bu doğrultuda İHA tasarlanmıştır. Ayrıca bu sayede İHA araziden 
görüntü alacağı zaman üzerinde gereksiz sayılabilecek 4 motor ve ilaçlama sisteminin yükünden 
kurtulmuş ve havada kalış süresini arttırmış olacaktır. Bununla birlikte Şekil 2 de görüldüğü üzere 
geliştirdiğimiz katlanabilir İHA konsept tasarımı ile İHA’nın taşınması sorunlarının önüne geçmek 
amaçlanmaktadır. Geliştirilen proje bünyesinde modüler İHA ve şarj istasyonu ile bu teknolojinin 
tarımda da son derece etkili ve ekonomik kullanılmasını hedeflenmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Teknolojinin sahada uygulanması konusunda çıkacak sorunlarla ilgili çiftçilerin fikir ve görüşleri 
alınarak bir tasarım yapılmıştır. Kullanılacak teknolojilerin testlerinin yapılması ile sahaya 
uygunluğu belirlenmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İHA’lar geleneksel insanlı hava platformları ile kıyaslandığında, çalışma maliyetlerini düşürmekte, 
riskli çalışma sahalarına ulaşma tehlikesini en aza indirmekte ve yeterli doğruluk sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, İHA fotogrametrisinin mühendislik uygulamalarında düşük maliyet, zaman 
tasarrufu, minimum saha çalışması ve yeterli doğruluğu elde etmektedir. Sonuç ürün olarak 
oluşturulan 3B model, topografyanın gerçek yapısını da çıkarmada oldukça başarılıdır.[3] 
 
 
 
 

Malzeme Adet Fiyat 
Sunnysky V5210 300 Kv 
Drone Motoru 17*5.8 
 

8 adet 8000 TL 

Eolo Katlanabilir Karbon 
Fiber Ve Naylon Kompozit 
22x6.5 Inç Drone Pervanesi 
 

8 adet 4000 TL 

Profuse 
22,2V Lipo Batarya 
16000mAh 35C - 6s Lipo Pil 
 

1 adet 3000 TL 

LittleBee 30A ESC BLHeli_S 
Dshot 2-6S Racer Drone Esc 
4 Lü Seti 
 

1 adet 500 TL 

Pixhawk PX4 v2.4.6 32 Bit 
Uçuş Kontrol Kartı + M8N 
GPS + 915 Mhz Telemetri 
Kombo Set 
 

1 ADET 3000TL 

RadioMaster TX16s Drone 
Kumandası 
 

1 adet 2000 TL 

Gövde tasarım flamentleri abs 4 adet  1000 TL 
 
 
Göre  Planlanan Bitiş Tarihi 
Yazılım testleri 12.07.2021 
Prototip Üretimi 21.08.2021 
Saha Testleri 01.09.2021 

 
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
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Projenin hedef kitlesini orta ve geniş ölçekli arazilerde tarımsal alanda her türlü üretim yapan 

işletmeler, çiftçiler oluşturmaktadır. Başta ülkemiz olmak üzere Dünyada tarımsal faaliyet gösteren 

bireysel üretici, özel tarım işletmeleri, kamu işletmeleri ve paydaşları hedef kitlemiz olarak 

değerlendirilmektedir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Riskler 

Riskler B planı 

Uçuş verilerini değerlendirmek için 

kullanılacak Agisoft programının lisansında 

sorun çıkması   

Farklı programlar kullanılması (pix4d) veya 

açık kaynak kodlu çözümlerin denenmesi 

Artan döviz kurları nedeniyle drone 

malzemelerinin temin edilememesi 

Malzemelerin kiralanması veya hibe yoluyla 

elde edilmesi 

Haberleşmede problemler yaşanması. Kullanıcıya bağlantı problemi hakkında 

bilgi verilerek operasyonun durdurulması. 

Kullanılan yazılımdaki hataların oluşması ve 

sebebin anlaşılmaması. 

Hata durumunun sebebini anlamak için 

sistemdeki veri akışının kara kutu mantığı 

ile kayıt altında tutulması ve test 

yazılımlarının kullanılması. 

 

10. Ekler 
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(İlk Havatar prototipi) 
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