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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

İnsanlığın ilk tarihinden itibaren tarım, insanların hayatını devam ettirmeleri 

için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Hayatını sürdürmek amacıyla insanlar 

teknolojik gelişmelerden her alanda doğrudan etkilenmiştir. Borlaug, 2019 yılında 

yaptığı çalışmada dünyamızda önümüzdeki 50 yıl içerisinde insan nüfusunun 9.6 

milyar seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir. Bu durumda tarımsal üretimin 

%70-100 oranında artırılması gerektiğini eklemiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki tarım 

kurum ve kuruluşları verimli tarımsal üretimin insan ihtiyaçları doğrultusunda 

arttığından dolayı sürdürülebilir tarımsal üretim modellerini geliştirmek amacıyla 

çalışmalarına devam etmektedir (Wu, 2019). 

Bu projede gerçekleştirmek istediğimiz asıl olgu, bölgemizin ulusal ve 

uluslararası alanda zeytin ve zeytinyağında önemli bir hale gelmiş olmasıdır. 

Zeytincilik uzun yıllardan beri bölgemizdeki en önemli geçim kaynakları arasında 

gösterilmektedir. Milas zeytinyağı 2020 yılında Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret 

alan 5. milli ürün olmuştur. Bu nedenle yöremizde toplanan zeytinin en az iş gücüyle 

en üst verim alarak toplanması hayati bir öneme sahip olmaktadır. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte süregelen sırık yardımıyla zeytin silkme yerini son zamanlarda 

zeytin toplama makinelerine bırakmıştır. Zeytin hasadında önemli bir işlev olan silkme 

işleminin bu makinelerle yapılması zeytin dallarına daha az hasar vererek bir sonraki 

sene için verimi arttırdığı bilinmektedir. 

Bu projeyle biz tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde, iş gücünden tasarruf 

ederek verimi artırmak amacıyla gelişen  teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hem 

donanımsal hem de yazılımsal anlamda tasarladığımız insansız hava aracından 

faydalandık.İnsansız hava araçları özel amaçlar için tasarlanmış, herhangi bir alandan 

kalkış ve iniş yapabilen, uzaktan kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik 

(programlanabilir)uçuş yeteneğine sahip araçlardır. Bu araçlar uçuş yeteneklerine göre 

şu şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar; uçak, helikopter veya zeplin şeklinde olabilir 

(Eisenbeiss, H. 2009). 

İnsansız hava araçları insan elinin ulaşamadığı noktalara kara araçlarının 

çıkamadığı arazilere sorunsuzca ulaşabilmektedir. Aynı zamanda bunu insanlı hava 

araçlarına göre oldukça düşük maliyetle yapabilmektedir. Bizlerin yenilikçi çözümü 

savunma sanayinden,sivil kullanıma kadar hayatımıza giren insansız hava araçları ile 

modern zeytin silkeleme aletlerini bir araya getiren bir insansız hava aracı platformu 

oluşturarak;engebeli arazilerde veya zeytin taç yapraklarında ulaşılamayan 

noktalardaki ürünlerin toplanmasına silkelenmesini havadan hızlı ve modern şekilde 

yaparak, zeytin ağaçlarından maksimum hızlı ve verimli şeklinde görev yapan bir 

insansız hava aracı tasarlamaktır. Prototip olarak “hexacopter” insansız hava aracına 

monte edilecek, silkeleme aleti ile yenilikçi bir şekilde soruna çözüm geliştirmeyi 

planlamaktayız. Projemiz ile bı̇rlı̇kte tarım alanında modernleşmeye yeni bir nokta 

getirerek teknolojiyi ülkemize kazandırmayı planlamaktayız. insansız hava aracının 

tasarım aşamaları üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; tasarım, yazılım ve montaj 
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aşamalarıdır. Tasarımımızı diğer ihalara göre daha fazla yük kaldırma ve daha uzun 

uçuş süresi için hexacopter olarak planladık. Tasarlanan hexacopterin yazılımı için 

pixhawk uçuş kartını ve arayüz çalışmalarını mission planner uçuş kontrolcüsü ile 

birlikte geliştirdik. Montaj sürecinde ise motor, frame, pervane ve modüler sistem 

olarak kendi geliştirdiği silkeleme cihazının entegre edilmesiyle tamamlanacaktır. 

Silkeleme cihazını 3 boyutlu yazıcılarda kendimiz tasarlayıp baskısını almayı 

planlıyoruz. Burada da hareket için servo motordan faydalanacağız.Böylelikle bu 

projeyle beraber insansız hava aracının kullanım alanlarına bir yenisini eklemeyi ve 

ilgili çalışmalara kaynak oluşturmasını amaçlıyoruz. 

 

Şekil 1Proje Tasarımının 3 Boyutlu Görüntüsü 

      

2. Problem/Sorun: 

 Zeytin hasadında insan gücünü zorlayan faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, işgücü, 

engebeli arazi, coğrafi şartları, ekonomik maliyetin fazla olması, toplanan zeytin uzun zaman 

bekletilmesinden kaynaklı kalitesinin düşmesidir. Bu verilere bakıldığı zaman zeytincilikte 

verimin düştüğü görülmektedir. Bu projeyle birlikte verimi arttırmak ve insan işgücünü 

azaltmaktayız. Zeytincilikte, zeytin hasadı sırasında bu sorunlar önemli bir etken haline 

gelmektedir. Teknoloji yardımıyla her alanda olduğu gibi iyileştirme çalışmalarına ihitiyaç 

duyulmaktadır. 

 Bu proje sayesinde zeytin silkme işlemi geleneksel yollardan farklı olarak tasarlanan 

insansız hava aracı yardımıyla daha az iş gücü ve daha hızlı olarak verimli bir şekilde 

toplanması amaçlanmaktadır. Böylelikle tarımsal faaliyetlerde verimi artıracak yenilikçi bir 

yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal faaliyetler teknolojinin getirdiği imkan 

doğrultusunda geliştirilerek devam edecektir. Böylelikle genç nesillerin teknolojiyi üretime 

yönelik kullanmaları ve düşünme yapılarına yansımaları amaçlanmaktadır. 

 Uzun yıllardan beri genellikle askeri anlamda kullanılan insansız hava araçları, sivil 

kullanımın artmasıyla beraber tarımsal faaliyetlerde de aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 

İnsansız hava araçları tarımsal üretimdeki verimliliği arttırmak ve ortaya çıkan problemleri en 
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aza indirgeme de aktif rol oynamaya başlamıştır. Bu nedenle günümüzde insansız hava 

araçları verimliliği artırma ve gıda güvenliğini arttırma becerileri ile tüm üreticiler için önemli 

bir hale gelmiştir (Demir, S & Başayiğit, L, 2020). Bu doğrultuda zeytin silkme için 

geliştirdiğimiz modüler insansız hava aracı inovasyonel bakış açısıyla birlikte tarımsal alanda 

kullanılan teknolojik gelişmeleri destekleyecektir. Üreticiler yukarıda belirtilen problem 

durumlarına yönelik olarak daha az iş gücü ile daha fazla verim alacaklardır. 

  

3. Çözüm 

İnsansız hava aracı ile zeytin silkme adlı projemiz tarımsal üretime entegre edilmesi 

sağlanmıştır. Zeytin silkme maliyeti arttırarak iş gücünün fazla olduğu bir tarımsal faaliyettir. 

Geleneksel sırık yardımıyla silkelenen zeytin son zamanlarda gene insan gücünün ön planda 

olduğu zeytin silkme makinaları yardımıyla yapılmaktadır. Bu proje ile üreticinin iş gücü 

azaltılarak, tüketiciye güvenli ve kaliteli ürün hizmeti sunulmuş olacaktır. Böylelikle hasadın 

zor yapıldığı engebeli ve dağlık arazilerde bile kolaylıkla zeytin silkme işlemi tasarlanan 

insansız hava aracı yardımıyla gerçekleştirilecektir. 

 Teknik olarak insansız hava aracı türlerinden olan döner kanat hexacopter tasarımı ile 

projemizin prototip ürünün elde edilmesi ve ilk test,sunumların bununla yapılması 

planlanmaktadır. Projemizde kullanacağımız hexacopter insansız hava aracı uzaktan otonom 

veya manuel kontrol imkanı olan uçuş kartı ile gps, algılama sensörleri içerisinde barındıran 

yapısı ile kolay kullanım imkanı sağlayan,  15 dakika havada kalması süresi , 1000 metre 

çapta kullanım menzili olacaktır, 600 mm büyüklüğündeki insansız hava aracımız yaklaşık 2 

kg ağırlıkta ve 2 kg yük taşıma ve programlanabilir arayüzü ile talebe uygun olarak kullanım 

için mobil uygulamalar yardımı ile herkesin kullanabilmesi  planlamaktadır.İnsansız hava 

aracına monte edeceğimiz hava aracımıza uygun tasarladığımız karbon fiber ve 3d yazıcı 

yardımıyla  özel üreteceğimiz silkeleme aleti içerisindeki motor sistemi sayesinde 180 derece 

yön imkanı ,silkeleme koluna takacağımız özel servo motoru ile de silkeleme işlemini 

içerisindeki mekanizma sayesinde  insansız hava aracından bağımsız şekilde 

yapabilecektir.Monte edilirken titreşim engelleyiciler ile sabitlenecektir. İnsansız hava aracı 

uçuş aerodinamiğine engel olmadan uçurmayı ve görevi planlanan şekilde yapmasını 

sağlayacağız. 

 Prototip olarak tasarladığımız ürün proje sunumları ve testlerden sonra ileriki 

çalışmalar için endüstriyel modelinin arge çalışmaları devam etmektedir. Bizim projemizdeki 

hedefimiz teknolojinin sağladığı katma değer kullanılarak üretimin artırılması ve olumsuz 

etkilerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Geliştirdiğimiz insansız hava aracı prototip 

teknik çizimi aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 2 Çözüme Yönelik Ürün Tasarımı 

  

4. Yöntem 

İnsansız hava aracı sisteminde döner kanat hava araç tasarımında yaptığımız 

analizler sonuçlarına göre güvenli uçuş ve taşıma kapasitesi ile verimlilik açısından 

öne çıkmıştır.6 motorlu 600 mm frame sistemine monte edilecek elektronik sistemler 

Hexacopter sistemine açık kaynak kodlama imkanı olan pixhawk uçuş kartı sistemi ile 

uçuşları güvenli olması sağlanacaktır. Mission planner arayüz ile yapılacak 

geliştirmeler hızlı şekilde sistemin uçar hale gelmesi sağlanarak cihazın  test edilme 

süresini sağlayacağız. Ayrıca pixhawk uçuş kontrolcüsü  açık kaynak olmasından 

dolayı isterlere göre kendi kodlarımız ile cihazı geliştirerek çalışmalara devam 

edeceğiz.Silkeleme aletini uçuş kontrolcüsü üzerinde kontrol edilecektir.Uçuş kartı 

sisteminin açık kaynak olmasından dolayı gerek duyulan kodlama  yapılabilecektir. 

Drone montaj sistemleri motor ,frame ,pervane diğer cihazları üretim 

sıralamasına göre montaj görev  dağılımı ile bı̇rlı̇kte kontrol listesine bağlı kalarak 

montoj işlemleri yapılacaktır.Zeytin silkme sistemini ise yöntem olarak karbon fiber 

kol sistemine bağlı olan 3d yazıcı yardımı ile üreteceğimiz silkeleme sistemi;.Silkme 

kolları çark sistemi ile bir motora bağlı şekilde sağa sola hareket yaparak silkme 

işlemini gerçekleştirecektir.Drone sistemine monte ederek uçuş kartı üzerinde uzak 

kontrol etme imkanı ile manuel ve otonom şekilde silkeleme işlemi yapılması 

planlanmaktadır. 
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Şekil 3Yazılımın Gazebo Simülasyon Testi 

 
Şekil 4 Ecalc Sisteminde Üretilecek Hava Aracının Elektronik Verimlilik Test 
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Şekil 5 Hava Aracının Teknik Resimleri 

 

 
Şekil 6 Yöntemin Algoritması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 İnsansız hava araçları tüm dünyada veri toplama işlemlerinin yanı sıra otonom ve 

programlanabilme becerileri ile desteklenerek arazide istenilen bölgede değişken oranlı 

uygulamalar yapılmasında da kullanılmaktadır. Yenilenen teknolojiler sayesinde daha az 

sürede daha fazla işi yapmasıyla birlikte, insansız hava araçlarının önem düzeyi üst seviyelere 

çıkmaktadır (Bozdoğan, 2016). 

 Projemizde insansız hava araçlarının kullanım alanlarına bakıldığında tarımsal 

uygulamalarda kullanıldığı görülmektedir. Tarımsal alanda insansız hava araçlarının 

kullanıldığı alanlar ise; 
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 ●    Bitki örtüsünün kapladığı alanın belirlenmesi 

 ●    Bitki durumunun incelenmesi 

 ●    Bitki hastalıklarının belirlenmesi 

 ●    Hasar gören ürünlerin tanımlanması 

 ●    Bitki örtüsünün hızlı değerlendirilmesi 

 ●    Verim tahmini 

 ●    Hasatta yapılan iş ve işlemlerin gözlenmesi 

 ●    Bir sonraki hasat dönemi için toprağın incelenmesi 

 ●       Toprağın nem durumunun belirlenmesi 

 ●       İstenmeyen otların tespiti 

 ●    Tarımsal ilaçlama 

 alanlarında kullanıldıkları belirlenmiştir (Urbahs ve Jonaite, 2013: Akt:Akkamış, M & 

Çalışkan, S, 2020). Bu alanlar incelendiğinde de görülmektedir ki insansız hava araçlarının 

mevcut yapılan çalışmalarda üretimden ziyade görüntüleme ve veri aktarma ile 

faydalanılmıştır. Bizim projenin inovatif yönü ürün hasadında doğrudan geliştirdiğimiz 

insansız hava aracının kullanılması olacaktır. Burada geliştirdiğimiz insansız hava aracında 

modüler bir sistem ile zeytin silkme işlemi yapılacaktır. Geliştirdiğimiz hexacopterin alt 

kısmına modüler şekilde yerleştirilecek olan silkme aleti, 3 boyutlu modelleme programında 

tasarlanıp, 3 boyutlu yazıcıdan baskısı alınmıştır. Ayrıca insansız hava aracıyla havada 

kullanılacağından dolayı titreşim motoru yerine havada ağırlık denge merkezini bozmayacak 

olan servo motor ile hareket sağlanacak şekilde tasarım ve ürün geliştirme süreci bitmiştir. 

İlgili alan taraması yapıldığı zaman tarımsal faaliyetler ürün toplama da insansız hava aracı 

kullanımı bulunmamaktadır. Yerli ve milli olarak tasarımını yöresel ihtiyaçlarımıza karşılık 

geliştirdiğimiz insansız hava aracı, bundan sonra alanda yapılan çalışmalara öncülük etmesini 

hedeflemekteyiz. 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projenin hayata geçirilmesi için insansız hava aracı tasarımı ile ilgili mühendislik ve 

proje süreci tasarlanmıştır. Ortaya çıkacak olan tasarımın zeytin silkme işlemi için verimli bir 

şekilde kullanılmasına yönelik ön araştırmalar yapılıp, kullanılacak olan tüm teknik 

materyaller doğrultusunda simülatör yardımıyla havada kalma süresi, taşıyacağı ağırlık gibi 

tüm veriler hesaplanarak, tasarım sürecine dahil edilmiştir. Tasarım süreci sonunda tüm 

veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen teknik bilgiler doğrultusunda insansız hava aracının 

son hali ortaya çizimler ve teknik bilgiler eşliğinde çıkmıştır. Ürün üretim aşamasındadır. Bu 

hava aracına monte edeceğimiz silkme sistemi  zeytin silkme makinaları son yıllarda çiftçiler 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Burada kullanacağımız hexacopterin alt kısmına kendi 

tasarımımız ve üretimimiz olan modüler silkme mekanizması yerleştirilecektir. Cihazın 

aerodinamik ve elektronik simülasyonlarında yeterli verimler alınmıştır 

Projemiz her bakımdan endüstriyel anlamda tasarımı olabilecek düzeyde 

tasarlanmıştır. Tüm veriler doğrultusunda zeytin silkme işlemi modüler sistemler dahilinde 

kullanımı uygun olarak ortaya çıkmaktadır. İnsansız hava aracımız genel özellik itibariyle 
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havada asılı kalma özelliğine sahiptir. Bu nedenle zeytin silkme işlemini önceden belirlenen 

noktalar doğrultusunda gerçekleştirecektir. Her yaş gruptan insanın çok kısa bir teknoloji 

bilgisiyle kullanımına uygun hale getirilmiştir. Otonom ve manuel kullanım şeklinde ürün 

ortaya çıkacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3. Ürün malzeme maliyet tablosu 

No Parça Adı Birim Fiyatı 

(TL) 

Miktarı Toplam Fiyatı 

(TL) 

1 Frame 600mm Hexacopter 2000 1 2000 

2 Pervane 9.4.5 50 10 500 

3 Elektronik Hız Kontrolcüsü 150 8 1200 

4 Uçuş kontrolcüsü Pixhawk 2000 1 2000 

5 Lipo batarya 8000 mah 25 35 c 1200 2 2400 

6 Silkme kolu sistemi üretimi 2000 1 2000 

7 Lipo Şarj aleti İmax B6 300 1 300 

8 Kumanda Radiolink AT9S 1500 1 1500 

9 Motor Sunny sky 2212 980 kw 150 8 1200 

10 Yer kontrol istasyonu tableti 

 

1000 1 1000 

11     

 TOPLAM   14.100 TL 
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Zaman Planlaması 

İP No İşlem 

Kimler 

Tarafından 

Yapılacağı 

Zaman Planı 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

1 

Proje Ekibinin 

Kurulması, Proje 

Fikrinin Belirlenmesi, 

Literatür Taraması 

Proje 

Danışmanı / 

Ekip Lideri 

x x                       

2 

Proje Şablonlarının 

Hazırlanması, Bilimsel 

Hazırlık, Ön 

Değerlendirme 

Raporunun 

Hazırlanması 

Ekip Lideri / 

Alize Selma 

SEVER 

  x x x x                   

3 AR-GE Çalışmaları 

Hayrunnisa 

SÖKELİ \ 

Günay 

SARILAR 

      x x x x               

4 

Proje Detay 

Raporunun 

Hazırlanması 

Onur Burak 

FİDAN \ 

Yunus Emre 

ÇOPUR 

          x x x            

5 

3 Boyutlu Yazılımlar 

İle İHA’nın 

Tasarlanması ve 

Simülasyonda Test 

Edilmesi 

Mehmet 

Vahit 

KARAKUŞ 

/ S. Eren 

ŞENOZAN 

             x x x x        

6 

İHA’nın Üretimi 

(Malzeme Alımı, 

Montaj ) ve Test 

Edilmesi 

Tüm Ekip                  x x x x x x X 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Projenin hedef kitlesini zeytincilik ile ilgilenen çiftçiler başta olmak üzere bu işle 

ilgilenen herkes oluşturmaktadır. Milas yerelde geçimini uzun zamandan beri zeytincilikle 

devam ettiren bir kültürel yapıya sahiptir. Hangi meslek grubunun mensubu olursa olsun her 

ailenin zeytinliği vardır. Bu nedenle zeytincilik alanında yapılan teknolojik gelişmeler 

zeytincilikle bir şekilde uğraşan herkesin ilgisini çekmektedir. 
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9. Riskler      

Tablo 1 Riskler ve B Planları 

Risk 

No 

Riskler  İş Paketi B Planı 

1 Döviz dolayısıyla artan teknolojik 

ürün maliyeti. 

Kullanacağımız İHA tasarımında 

malzemelerin çoğunu 3 boyutlu yazcıcıyla 

üretiyoruz. 

2 İHA tasarlanırken farklı ortamlara 

yönelik verimin hesaplanması.  

İHA tasarlanırken www.ecalh.ch 

sitesinden kullanılacak materyallere göre 

tüm hesaplamalar yapılmıştır. 

3 İHA uçuş süresinin arttırılarak 

zeytin toplama işleminin daha uzun 

süreyle yapılması. 

İHA cihazının klasmanını arttırdık. 

(Quadcopter yerine Hexacopter kullandık.) 

4 Tasarladığımız İHA’nın herkes 

tarafından kolaylıkla 

kullanılabilmesi. 

İHA’nın kolay kullanımı için hem otonom 

hem manuel kullanımı eklenmiştir.      

 

 

Tablo 2 Risk Tablosu 

Risk 

No 

Olasılık Etki Risk 

Sonucu 

(1-9) Düşük (1) Orta (2) Yüksek 

(3) 

Düşük 

(1) 

Orta (2) Yüksek 

(3) 

1        x   x 9 

2 x    x  2 

3  x   x  4 

4   x   x 9 

5        
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