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1. Proje Özeti 

  

Tarımsal bitkiler zararlılarla mücadele için ilaçlanması gerekebilmektedir. Bu ilaçlama 

ülkemizde genellikle karadan traktörle ve sırt pülverizatörü ile yapılmaktadır. 

 

Karadan yapılan ilaçlamanın bazı sakıncaları olabilmektedir. Bunlar, kara araçlarının bitkileri 

ezmesi, ilaçların dengesiz bir şekilde araziye serpilmesi, kara araçlarının engebeli arazilerde 

bitkilere ulaşım sorunu şeklindedir. Bütün bu sorunlar göz önüne alındığında havadan 

ilaçlamanın daha etkili ve verimli olduğu görülmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Zirai ürünler yetiştirilirken bitkiler birtakım zararlılara maruz kalmaktadır. Bu zararlılar temel 

olarak yabancı otlar, böcekler, mantar hastalıkları, akarlar ve bakterilerdir. Zararlılarla 

mücadelede kullanılan en yaygın yöntem ise kimyasal tarım ilaçlarının kullanımıdır.  

Kimyasal ilaçların uygulanması açısından karadan traktör, ilaç makinesi ve sırt pülverizatörü; 

havadan ise uçaklar ile yapılmaktadır.  

 

Traktörle yapılan ilaçlamalarda traktörün tarlaya girmesi gerekmekte ve çoğu zaman bitkileri 

ezerek zarar verebilmektedir. Ayrıca traktörle ilaçlama yöntemi tercih edildiğinde, ilacın küçük 

bir kısmı bitki üzerinde kalmakta, büyük çoğunluğu bitki üzerinden toprağa akmaktadır. Bu 

büyük miktarda toprak kirlenmesi, bitki kaybı ve ilaç ziyanı anlamına gelmektedir (Celen, Ilker 

Huseyin; Önler, Eray; ve Lyon 2020). 

 

Sırt pülverizatörü ise emek yoğun bir yöntem olup oldukça fazla zaman almaktadır.  Ayrıca ilaç 

operatörü ilaçlamayı dengesiz bir şekilde yapabilmekte, bazı yerler çok az ilaçlanmakta bazı 

yerler ise gereğinden fazla ilaç almaktadır.  

Hem traktör hem de sırt pülverizatörü ile yapılan ilaçlamalarda ilaç operatörü; her ne kadar iş 

güvenliği gereği maske ve koruyucu kıyafetleri kullansa da kimyasal olan zirai ilaçlara bir 

miktar maruz kalmaktadır. Bu kimyasallar başta zehirlenmeler olmak üzere, sakat, düşük ve 

ölü doğumlar, kansızlık, hormon bozuklukları, sinir sistemi rahatsızlıkları, asım-alerji, yarık 

damak dudak, depresyon, kanserler, polikistik over sendromu, non-Hodking lenfoma gibi 

birçok ciddi rahatsızlığa sebep olabilmektedirler (Özdemir, 2016). 

 

Uçaklar ile yapılan ilaçlamalar için büyük ölçekli ve düzgün bir tarım arazisine ve büyük 

miktarda sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemle geometrik olarak düzgün şekle sahip 

olmayan arazilerin ilaçlanması zor olmakta, ilaçlar genelde tarlanın sınırlarını aşmaktadır. Bu 

diğer arazilerin de kimyasallarla kirletilmesi anlamına gelmektedir (Ay, Fahrettin; İnce, 

Gökhan 2015).  Ayrıca uçağın çok alçaktan uçması mümkün olmadığı için ilaçlama yüksekten 

yapılmak zorunda kalmakta, bu da ilacın etkin bir şekilde bitkiye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. 

Son zamanlarda bu gibi sorunlara çözüm olarak dron ile ilaçlama ürünleri geliştirilmiş ve ticari 

olarak piyasaya sürülmüştür. Bu ürünlerin fiyatlarına bakıldığında ise çok yüksek rakamlarla 
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karşılaşılmaktadır. Örneğin Dji Agras MG1-P Zirai İlaçlama Dronu fiyatı ülkemizde yaklaşık 

156.523 TL (20.000 USD) olarak karşımıza çıkmaktadır1. 

 

3. Çözüm  

 

Yukarıda sıralanan sağlık ve çevre sorunlarına en uygun çözüm dron ile ilaçlama olarak 

gözükmektedir. Bu tür ticari ilaçlama dronları yurtdışı menşeili olduklarından dolayı fiyatları 

çok yüksek olmakta ve birçok çiftçi için erişilemez olmaktadır. Bu sebepten mümkün 

olduğunca yerli imkanlarla üretilen ilaçlama dronlarının çok daha uygun fiyatlara mal olacak 

ve ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunu olan dış ticaret açığına faydalı katkıda bulunacaktır.  

 

4. Yöntem 

 

Dronlar motor sayısına göre çeşitli şekilde isimlendirilmiştirler. Dört motorlu olanlara 

quadcopter, 6 motorlular hexacopter ve 8 motorlular octocopter olarak adlandırılmaktadır. 

 

Quadcopterlerin çalışma prensipleri motorların ters yönde dönerek yukarı kuvvet uygulamaları 

suretiyle havada askıda kalmalarıdır. Quadcopterler motorların yedeği (redundant) olmadığı 

için herhangi bir motor arızası durumunda dengeyi çok hızlı bir şekilde kaybedip yere 

çakılabilmektedirler (Artale, V. & Ricciardello, Angela & Milazzo, C., 2013). 

 

Hexacopterler, quadcopterlere göre iki tane fazladan motora sahip olduklarından daha fazla 

kaldırma kuvvetine sahiptirler. Ayrıca herhangi bir motor arızasında, diğer motorların güç 

sınırında değilse ve de Uçuş Kontrol Kartı (FCU) yazılımı desteğiyle acil iniş yapabilmektedir 

(Fu-Hsuan, Fu-Yuen ve Jaw-Kuen, 2021). 

 

 

Projemizde geliştireceğimiz dron 6 motorlu (hexacopter) bir araç 

olacaktır. Dronmuzda  Uçuş Kontrol Kartı olarak Cube Orange 

Flight Controller kullanılacaktır.  Her biri %50 güçte 1410gr/f 

itme kuvveti üretebilen 6 adet T-Motor 4014 motor 

kullanılacaktır. Projemiz için düşündüğümüz kargo (payload) 

miktarı 2 litre (yaklaşık 2kg) olacaktır. Tüm parçalar ve yük ile 

toplam ağırlığı 7800gr olarak hesaplanmıştır. Bu değer de 6 

motorun %50 yük ile çalıştığı değerin (8460gr) hemen altındadır. 

Bu da olası bir motor arızası durumunda dronmuzu güvenli bir 

şekilde indirebileceğiz. 

 

  

 

 
1 https://www.klasfoto.com.tr/urun/dji-agras-mg1-p-zirai-ilaclama-dronu 

Şekil 1 Hexacopter motor dönüş yönleri 
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Motorun uçuş değerlerine baktığımızda, 6s batarya ile, 

7800gr ağırlığı kaldırmak için harcayacağı enerji 

(%50 throttle değeri) her bir motor için 6,4Amper, 

toplamda 38,4Amper’e denk gelmektedir. İlaçlama 

pompası ve diğer elektronik kartların çekeceği akım 

1,25 A olarak hesaplanmıştır. Buradan 30 dk uçuş 

süresi için gerekli batarya kapasitesi 

hesapladığımızda: (40*30)/60= 20Ah bataryaya 

ihtiyacımız olmaktadır. Uçuş süresince ilaç yükünün 

azalacağı düşünülünce 30 dakikadan fazla uçuş 

mümkün olabilecektir.  

Tercih edilen motorlar %100 kapasitede 

kullanıldığında en fazla 22,5A akım çekmektedir. Bu da 6 motor için 135A değerine denk 

gelmektedir. Bu değerleri göz önünde bulundurarak, Sony 18650 LiIon batarya hücrelerinden 

(2600mAh, en fazla 35A anlık akım) 6S4P şeklinde (10,4Ah, 140A anlık akım) şeklinde iki 

batarya paketi hazırlanıp paralel bağlanacaktır.  

 

 

Şekil 2 Giksi projesi blok şeması 

Dronumuzun yer istasyonu kısmında bir adet Android tabanlı tablet ve telemetri ayrıca bir adet 

kumanda bulunacaktır. Tablet üzerinde QGroundControl yazılımı yüklenecek ve bu yazılımın 

Survey özelliği ile arazide işaretlenen bölge otonom olarak ilaçlanacaktır. Kumanda ise 

güvenlik açısından gereklidir. Android tabanlı tabletimizin herhangi yazılımsal/donanımsal 

problemle karşılaşması durumunda, kumanda ile dronumuzu güvenli olarak iniş 

yaptırabileceğiz. 

 

İlaç pompası aynı zamanda 500Litre/Saat sıvı pompalama gücüne sahiptir. Dakika cinsine 

çevrilirse yaklaşık 8 Litre/Dakika değeri elde etmiş oluruz. Projemizde kullandığımız sıvı 

tankının kapasitesinin 2 litre olduğunu göz önüne aldığımız zaman bu pompanın kapasitesinin 

Malzeme Ağırlık(gr) 

Pompa, Nozzle 800 

Şasi (Gövde) 1000 

6 x Motor(MN4014) 750 

Kablo, FCU, GPS, etc 500 

Payload 2000 

Pervane 250 

Batarya (6s4p) 2500 

Toplam 7800 
 

Tablo 1 Kullanılacak malzemeler ve ağırlık 

değerleri 
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proje için oldukça yüksek olduğunu görürüz.  Motorun fazla gücünü ise Arduinodan 

göndereceğimiz PWM sinyalleri ile gerektiği kadar ayarlayabileceğiz. 

 

Seçtiğimiz ilaçlama pompası 24V, 22W değerine sahiptir. Bu da yaklaşık olarak 1 Amper akıma 

denk gelmektedir. Bu pompayı L298 motor sürücüsü ile süreceğiz. Bu motor sürücüsü hem 

ucuz bir seçenektir hem de 24V, 2 Ampere kadar motor sürebilmektedir. Motor sürücüsü ile 

batarya arasına LM2596 voltaj regülatörü eklenecektir. Bu regülatör, uçuş boyunca bataryanın 

şarj seviyesinden ve de anlık dalgalanmalarından bağımsız, aynı güçte spreyleme yapması için 

eklenmiştir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Dron ile havadan ilaçlama teknolojisi yeni bir teknoloji değildir. Hatta arazi sınırlarının 

belirtildiği ve otonom ilaçlama yapabilen ticari ilaçlama dronları mevcuttur.  Ancak günümüzde 

henüz yerli bir kuruluş tarafından böyle bir ürün üretimi söz konusu değildir. Bu bağlamda 

yapacağımız çalışma ile dron ile ilaçlama teknolojisinin yerli imkanlarla üretim çalışması 

yapılmaktadır. 

 

Dronumuz için gerekli olan gövde yerli imkanlarla yaptırılacaktır. Gövde çerçevesi karbon 

fiberden ve kollar karbon fiber malzemeden üretilmiştir. Ayrıca dronumzda kullanacağımız sıvı 

tankını da yerli bir tesiste üreteceğiz.  

 

 

Şekil 3 Projemizde kullanacağımız dronun gövde, motor ve pervanleri 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Çiftçilerle görüşmeler yapılmış ve her çiftçinin traktörünün ve ilaçlama sisteminin olmadığı, bu 

ihtiyaçlarının diğer çiftçilerden karşıladığı görülmüştür. Kuzey Kıbrıs’ta uçak ile havadan 

ilaçlamaya müsait arazi bulunmamaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı ucuz maliyetli olabilecek 

olan havadan ilaçlama ürünlerine sıcak bakmaktadırlar. 
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Projemizi gerçekleştirmek için ilk başta bir prototipimizi tamamlayıp ilk ürün haline 

getireceğiz. Bu ürünün saha testlerini gerçekleştirdikten sonra gerekli olan düzeltmeleri yapıp 

final ürünü hazırlayacağız.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizi en uygun maliyetle gerçekleştirmek için Arduino tabanlı uçuş kontrol sistemleri 

incelenmiştir. Ancak bu sistemler otopilot desteği sağlamamakta, basit küçük çaplı dronlar için 

kullanılmaktadır. Dronumuzun otopilot ve survey özelliği kullanmak istediğimiz için, bu 

konuda oldukça başarılı olan Pixhawk The Cube Orange uçuş kontrol kartı, maliyetli olmasına 

rağmen tercih edilmiştir. 

 

Dron motorlarının da kritik öneme sahip olmasından dolayı T-Motor markası maliyetine 

rağmen tercih edilmiştir. Her ne kadar hexacopter bir motorun arızasına tolere edebilmekte ise 

de herhangi motor arızası durumunda, dronun tamamen kaybı söz konusu olabilmektedir. Bu 

konuda diğer motor kullanıcılarının yorumları dikkate alınmış, en çok kullanıcı memnuniyetine 

sahip olan T-Motor markası tercih edilmiştir.  

 

Tablo 2’de projenin maliyeti ile ilgili rakamlar gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 2 Proje Maliyeti 

Gövde 2,000TL 

Motor, Pervane 3,700TL 

Esc 1,500TL 

İlaç Sistemi (Tank, nozzle, pompa, vs) 1,500TL 

Batarya 2,400TL 

Otopilot (Uçuş Kontrol Kartı) 2,400TL 

Yer İstasyonu Malzemeleri (Kumanda, Tablet, Telemetri, vs) 3,500TL 

Toplam: 17,000TL 

 

 

Projemizin gövde imalatını, motor ve ESC’lerinin teminini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca Dronumuzun uçuş kontrol kartının siparişini yurtdışından vermiş bulunmaktayız. İlaç 

sistemini ve yer istasyonu ile ilgili Pazar keşifleri yapılmakta ve en kısa sürede siparişleri 

verilecektir. Parçaların tamamının Haziran ayının son haftasında temin edileceği ve de 

montajının tamamlanacağı planlanmaktadır.  

 

Bu tarihten sonra dronumuzun test uçuşları ve otomatik ilaçlama sistemleri üzerinde çalışmalar 

yapılacaktır. Son olarak dronumuz saha çalışmalarını Ağustos ayı içerisinde tamamlayacağını 

ve yarışmalara hazır olacağı planlanmaktadır. 
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Şekil 4 Giksi Projesi Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

 Projemizin hedef kitlesi Kuzey Kıbrıs sınırlarında bulunan 12,590 tarımsal işletmedir.  

 

9. Riskler 

 

Şu an için projeyi olumsuz olarak etkileyebilecek en büyük unsur, Covid-19 pandemi 

sürecinden dolayı malzeme tedarikinden kaynaklanan sıkıntılardır. Projemiz için hayati öneme 

sahip olan motorların ve otopilot uçuş kontrol kartının yurtdışından gelmesi elzemdir. Maalesef 

bu parçaların yerli üretimi mevcut değildir. Ayrıca pandemi sürecinden dolayı Türk Lirası 

kurunda yaşanan aşırı değer kaybı da maliyetleri çok fazla arttırmıştır.  

 

Diğer bir sorun ise, projeyi gerçekleştirdiğimiz yer olan Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası 

tanınırlığının olmaması ve yurtdışından gelen her türlü malın Türkiye üzerinden gelmek 

zorunda olmasıdır. Bu teslimat süresini en az 1 hafta uzatmaktadır.  

 

Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ın nüfusunun çok az olmasından (yaklaşık 350,000) dolayı hem istenen 

parçanın yerli imkanlarla tedariki, hem de tüketici kitlesinin az olması sebebiyle son ürünün 

pazarlamasında sorun olabilecektir. 

 

Projenin gerçekleştirilmesinde sorun olabilecek maddi sorunların aşılabilmesi için sponsor 

arayışına girilmiştir.  

 

 

10. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Bostan SERTKAYA 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Bölüm 

Bostan SERTKAYA Dron otopilot uçuş ve 

ilaçlama yazılımı 

SSEML Bilişim Teknolojileri 

Halil BOLAYIR Dron otopilot uçuş ve 

ilaçlama yazılımı 

SSEML Bilişim Teknolojileri 
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Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Bölüm 

Mehmet KORKMAZ Yer istasyonu sistemi 

için donanım seçimi ve 

montajı 

SSEML Bilişim Teknolojileri 

Halil ÖZKAYA Dron ve ilaçlama 

sistemi için donanım 

seçimi ve montajı 

SSEML Elektronik 

Yusuf TURUNÇ Dron ve ilaçlama 

sistemi için donanım 

seçimi ve montajı 

SSEML Elektronik 
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