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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanoğlunun var olduğu tarihten bugüne, hem bireysel hem toplumsal hayatı 

şekillendiren en önemli faaliyetlerden birisi olan tarım; günümüzde birincil ekonomik 

faaliyetler arasında yer almakta, sürdürülebilir bir ekonominin ve yaşanabilir bir çevrenin kilit 

taşı olarak insan yaşamındaki önemini günden güne artırmaktadır. Tahıldan meyveye, 

endüstriyel bitkilerden endemik tür yetiştiriciliğine birçok dalı kapsayan tarım uygulamalarında 

fayda/maliyet oranını artırmak, daha verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmek, sürdürülebilir 

istihdamı artırmak adına tüm dünyada akıllı tarım teknolojilerinin rolü önem kazanmıştır.  

Akıllı tarım teknolojilerinin uğraşı alanlarından birisi de tarımsal faaliyet öncesi 

süreçlerdir. Uygun ekin tespitinin yanı sıra, sulama ve gübreleme takvimi gibi kritik öneme haiz 

biyotik ve abiyotik faktörlerin planlanması, tarımsal süreçlerin ve ürünlerin katma değer 

kazanmasını sağlamaktadır. “Akıllı Tarlam” isimli projede, insansız hava araçları ile yapılacak 

ölçümler ile yapay zeka algoritmalarının işbirliği sonucunda birden çok basamaktan oluşan ve 

maliyetli bir süreç olan ekim planlamasının daha az maliyetle, daha modern ve zamandan 

tasarruf edilerek yapılması amaçlanmıştır.  

2. Problem/Sorun: 

Artan besin/ham madde ihtiyacı ve dünya nüfusunun artışına yetişemeyen sınırlı 

kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, tarım arazilerinin en uygun ekinlerle eşleştirilerek 

bu doğrultuda modern tarım yapılması gerekliği ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın giderilebilmesi 

adına, ekim öncesi süreçler ve zirai planlama büyük önem kazanmıştır. 

Günümüzde tarımsal arazilere uygun mahsullerin tespiti, birbirinden bağımsız dört temel 

süreçten oluşmaktadır: 

1. Toprağın elementel yapısı, pH’ı gibi değerlerin incelendiği kimyasal toprak analizi 

2. Bitkinin ihtiyacı olan su, sıcaklık gibi iklim elemanlarının örtüştürülmesi için yapılan 

klimatolojik ve hidrografik analiz 

3. Yükselti, rakım gibi klimatolojik faktörlerin tespiti ve hasat sonrası süreçlerde büyük 

rol oynayan topografik analiz 

4. Yapılacak tarımsal faaliyetin çevrede bulunan diğer ekosistemlere olan etkisinin 

incelendiği biyotik analiz 

Birbirinden farklı uzmanlık alanları gerektiren ve bağımsız parametrelerle 

değerlendirilen dört sürecin tamamlanması 2 ay gibi uzun bir sürede tamamlanmaktadır. Bu 

durum, çiftçi için işgücü, zaman kaybı oluşturmakta ve büyük maliyetlere yol açabilmektedir. 

Aynı zamanda, jeokimya uzmanları veya ziraat mühendisi gibi saha uzmanları tarafından 

değerlendirilen numuneler -özellikle toprak analizi ve biyotik analiz- ideal zaman içinde 

laboratuvara ulaştırılamadığından yabancı ajanlarla kirlenebilmekte ve günlük hayattan uzak 

numune alma yöntemleri örnek toplama sürecindeki riskleri artırmakta, uygun alınmayan 

numuneler hatalı sonuç vermektedir. 

Ekim öncesi süreçlerde yaşanan bir diğer ve önemli faktör ise en uygun ekinin seçilmesi 

sırasında uzmanların birbirinden farklı perspektiflere sahip olması nedeniyle alınabilecek farklı 

tavsiyelerdir. Birbiriyle farklılık ve uyuşmazlık gösteren tarımsal planlamalar, hem işgücü ve 

kaynak kaybına neden olmakta hem de çiftçinin tarımsal planlama sürecine olan güvenini 

zedeleyerek modern tarım uygulamalarından uzaklaşmasına yol açmaktadır.  
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Yukarıda belirtilen riskler ve tolerans aralığı sürdürülebilirlikten uzak yöntemler; 

çiftçiler, kurum ve kuruluşlar ile sektörel organizasyonlar başta olmak üzere tüm tarımsal 

faaliyet paydaşlarını yeni çözümler aramaya yöneltmiştir. Bu arayışın bir sonucu olarak sondaj, 

araçla keşif; en son olarak, insansız hava araçları gibi yöntemler denenmektedir. Anılan 

çözümler, zirai planlamanın dört temel unsurunu bir araya getirerek ve elde edilen verileri 

yapay zekâ desteğiyle yorumlayarak üçüncül kullanıcı olan çiftçiye; açık, sürdürülebilir, hızlı 

ve düşük maliyetli bir planlama desteği sunan bir alternatif geliştirememiştir.  

 

3. Çözüm  

Bölüm 2. de tespit edilen sorunun çözümü adına, dört temel süreci birleştiren pratik ve ucuz 

bir modern tarım uygulaması olan “Akıllı Tarlam” geliştirilmiştir. Bu projede, en uygun ekini 

bulma işleminin dört ayağını oluşturan süreçler tek bir insansız hava aracı üzerinde toplanarak 

kolaylaştırılmış ve daha az maliyetli hale getirilmiştir.  

Verilen tarımsal arazi için en uygun mahsulü bulmak için yapılacak analizlerin ilki olan 

kimyasal toprak analizinin (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014) Şekil 1. de şematize edilen iki 

basamaklı bir yöntemle, teknik çizimi Resim 1. de verilen İHA üzerinde bulunan beta ve gama 

dedektörleriyle yapılması planlanmıştır.  

 

 

Resim 1. “Akıllı Tarlam” projesinde 

kullanılması öngörülen İHA’ya ait fotoğraf 

Şekil 1. Tüm komponentleriyle “Akıllı 

Tarlam” algoritmasına ait akış diyagramı 
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İki adet sintilasyon (ışıldama) detektöründen oluşan β ve γ ışıma detektörleri yardımıyla 

uçuş mesafesinden toprağın elementel analizi, organik maddelerce bileşimi ve tuz analizi 

aşağıda teknik detayları verilen yöntemle yapılarak insansız hava aracı üzerinde bulunan Nvidia 

Jetson tarafından uçuşla eş zamanlı olarak haritalandırılacaktır. 

Doğada radyoaktif türevleri bulunmayan ya da pratik olarak tespit edilemeyen iyonların 

tespiti için kullanılacak β ışıma detektörü, gümüşle aktive edilmiş ZnS fosforu yardımıyla 

topraktaki hafif iyonlardan olan H+ (asitlik değerinin ölçülmesini sağlar), tuz halinde bulunan 

organik maddeler ve Cl-, F-, Mg+2 gibi bitki sağlığı için yüksek önem arz eden ağır olmayan 

iyonlardan tespit edilecek α parçacıklarını sayarak bahsedilen iyonların tarımsal arazideki 

yoğunluğunu analiz edecektir. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2013) 

Doğada eser miktarda radyoaktif izotopları bulunan ve Ca, Fe, Mn gibi metaller ise 

naftalin ile aktive edilmiş γ ışıma detektörü yardımıyla tespit edilecektir. Topraktaki radyoaktif 

bozunmayla birlikte ortaya çıkan γ bozunmalarının sayısını ölçen detektörden gelen veriler, 

radyoaktif izotopun literatürde yer alan doğada bulunma yüzdesine bölünerek birim alandaki 

ağır metal yoğunluğu analiz edilmiş olacaktır. (Wagenigen Üniversitesi, 2018) 

 

 

   

  

Diyagram 1. 

“Akıllı Tarlam” için 

ekibimizce konfigüre 

edilmiş sintilasyon 

detektör ağına ait 

PCB çizimi 

 

• Toprağın pH değeri (asidite)

• Toprakta bulunan organik maddeler 
(organik tuzlar)

• Klorür, florür gibi anyonlar

• Mg gibi ağır olmayan metal katyonları

𝛽 − 𝐼ş𝚤𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑑𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü

• Ca, Fe, Mn gibi görece ağır 
metal katyonları

𝛾 − 𝐼ş𝚤𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑑𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü
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İnsansız hava aracı ile uçuş mesafesinden toprağın elementel haritalandırmasının 

yapılmasının ardından, uygun ekin tespitinin ikinci basamağı olan klimatolojik ve hidrografik 

analiz yapılacaktır. Analit tarımsal arazinin makroklima, (varsa) mikroklima ve hava durumu 

verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınarak Nvidia Jetson üzerinde yer alan 

mahsul kütüphanesindeki verilerle kıyaslanmak üzere işaretlenecektir. Aynı zamanda yakında 

bulunan su kaynakları ve yer altı suyu potansiyeli, Devlet Su İşleri verilerinden toplanarak 

yorumlanmaya hazır hale getirilecektir. 

Tespit algoritmasının üçüncü basamağı olan topografik analiz; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi ve uydu görüntüleri kullanılarak yapılmakta, analit arazinin 

izohips eğrileri Nvidia Jetson üzerinde oluşturularak yükselti, eğim, hakim rüzgar yönü, toprak 

derinliği gibi topografik bilgiler işaretlenmektedir. 

“Akıllı Tarlam” analiz algoritmasının son basamağı biyotik analiz de Tarım ve Orman 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verileri yardımıyla yapılarak 

çevredeki ekosistemlerin olumlu/olumsuz etkilenme potansiyeli, varsa endemik komüniteler 

tespit edilerek kullanılmaya hazır hale getirilir. 

Analiz için gereken verilerin toplanmasının ve Nvidia Jetson üzerinde işlenmeye hazır 

hale getirilmesi ardından, yine insansız hava aracında bulunan Nvidia Jetson üzerindeki 

“mahsul kütüphanesi” nde yer alan referans değerlerle RNN (Tekrarlayan Yapay Sinir Ağları) 

kullanılarak hazırlanmış karar verici algoritmalar yardımıyla kıyaslanır ve çiftçinin ekim 

planlamasına ait tüm öneriler (en uygun ekin, sulama ve gübreleme takvimi, toprak yapısı gibi 

detaylar), kısa ve teknik dilin ötesinde anlaşılır biçimde, İHA üzerinde bulunan SIM modülü 

yardımıyla çiftçinin cep telefonuna mesaj olarak iletilir. 

 

4. Yöntem 

“Akıllı Tarlam”, tarımsal planlama için ihtiyaç duyulan 4 farklı analizi tarımsal araziler 

üzerinde uçuş yaparak bilgi toplayan insansız hava araçları konfigürasyonunu temel alan bir 

proje olduğundan, insansız hava aracı üretim süreçleri ve uçuş yönetimi proje için kritik öneme 

haizdir. “Akıllı Tarlam” projesinin prototip geliştirme fazı kapsamında, teknik çizimi Bölüm 3. 

te verilen ve TEKNOFEST 2018 İnsansız Hava Aracı Destekli İnsansız Kara Aracı 

yarışmasından bugüne ekibimizce geliştirilen ve teknik özellikleri Tablo 1. de verilen insansız 

hava aracı kullanılmaktadır. 

 

Tablo 1. 

“Turuncu-I” Keşif ve Haritalama İnsansız Hava Aracı Teknik Özellikleri 

Ortalama Uçuş Süresi 23 dakika (±3 dakika) 

Batarya Kapasitesi 3500 mAh 

Motor Özellikleri Emax XA2212 880 Kv 

Boyutlar 43 cm genişlik, 6 cm köşegen uzunluğu 

Tipi Döner Kanat 

Ortalama Ağırlık 1645 g (±%0,8) 

Otonom Uçuş Becerisi GPS Destekli Var 
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 Muadillerinden uzun uçuş süresine sahip olması (analiz için yeterince uzun süre), 

üzerinde bulundurduğu Raspberry Pi entegreli Pixhawk uçuş bilgisayarı yardımıyla daha uzun 

menzilde otonom uçuş becerisine sahip olması, hafif olması nedeniyle yüksek manevra 

kabiliyeti ve periyodik bakımının kolay olması, ekibimizin uçuş tecrübesinin bulunduğu bir 

insansız hava aracı olması ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkılar sunması nedeniyle tercih 

edilen İHA’nın proje süresince sorumlulukları şunlardır: 

1. Uçuş güzergahının mobil uygulama üzerinden belirlenmesi 

2. Arazinin ana haritası olan fiziki haritanın çıkarılması 

3. Toprağın elementel analizi ve analizin haritalandırılarak potansiyel ürün/verim 

analizinin yapılması 

4. Alanın topografik, klimatolojik, hidrografik ve biyotik analizinin yapılarak uygun 

ölçekte haritalandırılması ve çiftçi için son önerilerin hazırlanması 

5. Ekim planlamasına ait tüm önerilerin açık, anlaşılır ve çabuk bir biçimde çiftçiye 

ulaştırılması 

6. Elde edilen tüm verilerin ulusal tarım planlaması için kullanılmak üzere işaretlenerek 

tasnifi  

“Akıllı Tarlam”ı konvansiyonel zirai planlama süreçlerinden ayıran en önemli özelliği 

olan gereken tüm analizlerin tek bir seyrüsefer süresi içinde tamamlanmasının (yaklaşık 16-18 

dakika) yapılan senaryo analizleri ve testler sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Tüm dünyayı 

etkileyen pandemi nedeniyle, ilk etapta “Akıllı Tarlam”ı oluşturan tüm bileşenler birleştirilerek 

gerçek testler yapılamamış ancak her bir kısım münferit olarak test edilmiş ve sonuçları analiz 

edilmiştir. Saha analiziyle alakalı tüm testler, Denizli ili Güney ilçesinde bulunan 2 tarlanın 

simüle edilmesi ve elde edilen verilerin gerçek değerlerle kıyaslanmasıyla yapılmıştır. 

Uçuş öncesinde açık kaynak bir uçuş planlama aracı olan Pix4DCapture yardımıyla 

İHA’nın çekim yapacağı ve veri toplayacağı güzergah belirlenmiş, tümüyle otonom 

gerçekleşen uçuş süresince, uçuş güvenliği ve belirlenen noktalarda analitik haritalandırmalar; 

RTK/GPS (Gerçek Zamanlı Kinematik Uydu Navigasyonu) ve GNSS (Küresel Uydu 

Seyrüsefer Sistemi) yardımıyla güvenilir bir biçimde yapılmıştır. 

  Bölüm 3. te devre diyagramı verilen ve işleyişi açıklanan sintilasyon dedektörü, 

ekibimiz tarafından konfigüre edilmiş bir katot tüpü yardımıyla denenmiştir. Elde edilen belirli 

radyasyon değerlerinde, Resim 2. de yer alan sonuçlar elde edilmiş ve katot tüpü bağlanmış 

sintilasyon detektörlerinin yüksek doğrulukla çalıştığı ve radyasyon detektörü kullanılarak 

tespit edilen radyoaktivite yoğunluğu yardımıyla haritalandırmalar yapılabileceği görülmüştür. 

 “Akıllı Tarlam” algoritmasının ekim planlamasından önceki diğer basamakları olan 

topografik, hidrografik, klimatolojik ve biyotik analizlere ait testler; Bölüm 3. te bahsedilen 

kaynaklardan ilgili basamaklara ait verilerin metaveri olarak alınıp kullanılabilir hale 

getirilmesiyle yapılmış ve zirai öneri algoritmasının kullanımına sunulmuştur.  

 “Akıllı Tarlam” algoritmasının son adımı olan planlama önerisinin hazırlanarak çiftçiye 

sunulması basamağı, toplanan verilerin çalışmalarımızda kullandığımız Raspberry Pi üzerinde 

yorumlanarak GSM modülü yardımıyla gönderilmesiyle test edilmiş ve test başarıyla 

sonuçlanmıştır. 
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 Testlerin ayrı ayrı yapılmasından sonra, gerçek bir uçuş esnasında aşırı işlem yükünden 

dolayı oluşabilecek risklerin analizinin yapılabilme testler paketler halinde birleştirilerek tekrar 

edilmiş ve İHA üzerinde yapılacak işlemlerin tek bir mikrokontrolcü üzerinde yapılmasının 

donanıma aşırı yük yüklediği ve bu durumun uçuş güvenliğini riske atabileceği görülmüştür. 

Bu yüzden, Ön Değerlendirme Raporu’nda hem uçuş planlaması hem de analitik işlemlerin tek 

bir Raspberry Pi üzerinde tamamlanması ön görüldüyse de bu raporda, seyrüsefer planlamasının 

Raspberry Pi; analitik işlemlerin ise daha hızlı işlem yapabilen ve daha güçlü bir 

mikrokontrolcü olan Nvidia Jetson ile yapılmasının daha uygun olduğu görülmüştür. Nvidia 

Jetson’un eklenmesinden sonra yapılan ağırlık analizinde, bu durumun uçuş kalitesini 

düşürmediği ve uçuş süresinde gözle görülür bir azalmaya yol açmadığı anlaşılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

“Akıllı Tarlam” projesinin en inovatif yönü, en uygun ekinin tespiti başta olmak üzere 

tüm tarımsal planlama süreçleri için gereken analizleri tek bir araçla (özellikle toprağın 

bileşimini numune dahi almadan çok kısa sürede tamamlar) ve 18 dakika gibi çok kısa bir 

sürede tamamlamasıdır. Dört süreci bir arada toplayan akıllı tarım uygulamasına literatürde 

henüz rastlanmamış olmasının yanı sıra, “Akıllı Tarlam” çiftçileri her türlü maliyet ve zaman 

kaybından korur ve her çiftçi için erişilebilirdir. Aynı zamanda, “Akıllı Tarlam”ın topladığı 

veriler sayesinde ulusal tarım planlamamızın kolaylıkla yapılabileceği ulusal bir tarım 

izleme/mahsul yönetim ağı oluşturulmasının önü açılmış olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Birçok ülkede tarımsal izleme, ürün kalite takibi vb. uygulamalarda insansız hava 

araçları kullanılmakta ve sürdürülebilir tarım uygulamaları adına başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Yapay zekânın kabiliyetleri, tarımda büyük veriyi ve nükleer kimya uygulamalarını aynı 

düzlemde buluşturan “Akıllı Tarlam”, son bilimsel gelişmeler ışığında; radyoaktif haritalamalar 

ve doğada eser miktarda bulunan radyoaktif izotopların tespitinden ilham alarak ve CMBR 

ışıma tayinlerinden tomografi cihazlarına dek kullanılan sintilasyon detektörleri yardımıyla; 

internet tabanlı veriye dayanan analizlerin yanı sıra; tüm zirai planlama sürecini tek bir insansız 

hava aracında toplamanın önündeki en büyük engellerden birisi olan elementel analiz 

problemini de çözerek ülkemizin “Tarım 4.0” teknolojilerinde yerini sağlamlaştırmasına katkı 

sunmayı amaçlamaktadır.  

Prototip geliştirme fazının tamamlanmasıyla,”Akıllı Tarlam” projesinin zirai olarak 

birçok ülkeden daha çok imkana ve çeşitliliğe sahip olan ülkemizde “hizmet/ürün kiralama” 

yöntemiyle hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Her çiftçinin yılda en fazla iki kez ihtiyacının 

olduğu tarımsal planlama süreçleri için insansız hava aracı temin etmesi ve ekipmanları tedarik 

etmesi, maliyeti artıracak ve uçuş güvenliği için riskler doğuracaktır. Bunun yerine, “Akıllı 

Tarlam” bağımsız bir iş modeli olarak ya da Tarım İl/İlçe Müdürlükleri koordinesinde, uzman 

pilotlar tarafından uçurulan İHA’lar yoluyla çiftçilere en kısa sürede analiz sonuçlarını ve 

tavsiye edilen mahsülü iletmesi beklenmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 Yukarıda verilen proje-zaman çizelgesi doğrultusunda geliştirilen “Akıllı Tarlam” a ait 

münferit maliyet analizi Tablo 2. de verilmiştir. 

Malzeme Adet Birim Fiyat Fiyat 

Emax XA2212 4 96,01 TL 384,04 TL 

Raspberry Pi 4 1 385,30 TL 385,30 TL 

Pixhawk 2.4 FC 1 726,88 TL 726,88 TL 

4’lü MC Pervane 1 51,93 TL 51,93 TL 

ESC Sürücüsü 1 44,00 TL 44,00 TL 

İHA Gövdesi 1 86,73 TL 86,73 TL 

3S LiPo Pil 1 259,00 TL 259,00 TL 

Nvidia Jetson Kiti 1 1085,66 TL 1085,66 TL 

Sintilasyon Tüp Seti 2 223,41 TL 446,82 TL 

TOPLAM   2948,92 TL 

Tablo 2. “Akıllı Tarlam” münferit maliyet tablosu (Vurgulanmış gider kalemleri halihazırda 

takımın envanterinde olup tedarik edilmeyecektir) 

  

 Yapılan münferit maliyet analizinden sonra, hektar başına ortalama maliyet hesaplanmış 

ve yapılan literatür taramalarıyla erişilen diğer yöntemlere ait maliyetler, Tablo 3. te “Akıllı 

Tarlam” a ait maliyetlerle kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslamada, “Akıllı Tarlam” hayata 

geçirildiğinde, diğer çözümlerden yaklaşık %55 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

Problemin tespiti (Şubat 2020)

Çözüm yollarının teorik olarak 
oluşturulması ve literatür 

taraması (Mart 2020)

Kavramsal analizlerin 
tamamlanması ve Ön 

Değerlendirme Raporu (Mart 
2020)

Teorik testlerin tamamlanması ve 
uçuş konfigürasyonlarının testi 

(Nisan 2020)

Veri işleme ve tasnifleme 
algoritmalarının geliştirilmesi 

(Nisan 2020)

Analiz basamaklarının deneysel 
olarak test edilmesi ve 

iyileştirmeler (Nisan-Mayıs 2020)

Birleştirilmiş testlerin yapılarak 
uçuş güvenliği, işlem gücü, 

donanımsal hatalar vb. 
iyileştirilmesi, Proje Detay 

Raporu (Mayıs-Haziran 2020)

Detaylı Prototip Geliştirme Fazı 
(Testlerin tamamıyla yapılması, 

tarımsal arazilerde testler ve zirai 
otoritelerce yapılan analizlerle 
kıyaslamalar (Temmuz-Ağustos 

2020)

Son testler ve iyileştirmelerin 
yapılarak "Akıllı Tarlam" 
algoritmasının üçüncül 

kullanıcının erişimine açılması ve 
TEKNOFEST (Eylül 2020)
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 Araçla 

tarama 

Saha 

taraması 

Sondajla 

tarama 

“Akıllı Tarlam” entegre 

sistem 

Günlük giderler 1200 950 1200 900 

Personel giderleri 400 400 1000 400 

Ekipman giderleri 600 350 0 300 

Harcırahî giderler 200 200 0 200 

Örneklem giderleri 0 0 200 0 

Veri analiz/yazılım 

giderleri 
800 800 0 350 

Kalibrasyon giderleri 60 78 132 26 

Diğer giderler 72 66 69 25 

Hektar/maliyet 60 77 78 33 

Tablo 3. Halihazırdaki çözümlere yapılan maliyet analizi ile “Akıllı Tarlam” maliyet 

analizinin kıyaslanması, maliyetler birim para cinsinden verilmiştir 

(Tablo: Egmond, Veeke. (2018). Wagenigen Üniveristesi) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi, Bölüm 2. ve 3. te tarımsal planlama ihtiyacı olan çiftçiler, 

ürünlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak isteyen tarımsal paydaşlar ve 

ulusal/uluslararası tarımsal kaynak planlaması ve yönetimi yapmak isteyen kamu kurum ve 

kuruluşları başta olmak üzere zirai faaliyetlerle ilgilenen herkes ve tüm sektörel paydaşlardır. 

 

9. Riskler 

 “Akıllı Tarlam” projesi, insansız hava aracı üzerinde yapılacak analizler ve 

analiz/haritalandırmalardan elde edilen verilere dayalı bir “tarımsal tavsiye algoritması” üzerine 

inşa edilmiş bir proje olduğu için, en büyük risk faktörleri yine insansız hava aracının uçuş 

güvenliğinden kaynaklanan risklerdir. İHA ile haberleşmenin kesilmesi, otonom uçuş 

algoritmasının herhangi bir nedenle işlevini yerine getirememesi, olası bir güç kesilmesinde 

İHA’yı kalktığı pozisyona geri getirecek “failsafe” modu kurgulanmış ve yapılan testlerde bu 

modun başarıyla çalıştığı görülmüştür. 

 Tasarım sürecinde karşılaşılan bir diğer risk ise sintilasyon detektörlerinin toprakta eser 

miktarda bulunan radyoaktif izotopların ortaya çıkardığı mikrobozunmanın ölçülememesi ve 

haritalandırmanın yapılamamasıydı. Ancak envanterimizde bulunan katot tüplerini  kuvvetli bir 

floresans olan ZnS ile konfigüre ederek Resim 2. deki grafikte yer alan µSv düzeyindeki 

değerler dahi büyük bir hassasiyetle ölçülmüş ve bu risk ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, Bölüm 

3. te yer alan akış diyagramında belirtildiği üzere, sintilasyondan gelen verilerin anlamlılığı ve 

işlenebilirliği; toplanan verinin türevlenerek ve standart sapması alınarak test edilmekte, eğer 

veriler anlamlandırılamayacak derecede ise İHA tarafından floresans uyarısı verilerek 

operatör/uzmanın tüpün hassasiyetini artırması için “failsafe” modu aktif edilmektedir. 
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“AKILLI TARLAM” RİSK 

OLASILIK ETKİ MATRİSİ 

Potansiyel Etki Katsayıları 

1-2 (Az Riskli) 

Önlemini al ve 

operasyona devam et 

3-4 (Orta Risk) 

Askıya al ve güvenlik 

prosedürünü 

tekrarlamadan devam 

etme 

5-6 (Yüksek Risk) 

İşi durdur, kontrol 

altına al ve devam 

etme 

1 Yazılımsal hatalar 

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Hatalı modüle müdahil 

ol, akış diyagramını 

değerlendir ve alternatif 

üret 

İlgili kaynak kodu 

durdur, hatanın 

zararlarını kontrol altına 

al ve yeni alternatif üret 

2 Donanımsal hatalar 
Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Süreci durdur, donanımı 

kontrol altına al ve ilgili 

parçayı tamir et 

Süreci durdur, kendini 

ve donanımı kontrol 

altına al, ilgili parçanın 

alternatifini ara 

3 

Seyrüsefer 

öncesi/sırasında 

güvenlik 

Uçuşa ve analizlere ara 

ver, tüm süreci 

güvenceye al ya da 

ertele 

Uçuşu iptal et, üçüncül 

kullanıcının hakkını 

koru 

Uçuşu iptal et, kendini 

ve donanımı koru, 

kullanıcının zararını 

tazmin et 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Engin Sühan Bilgiç 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okulu İlgili Tecrübeleri 

Engin Sühan Bilgiç 
Takım Lideri ve Uçuş 

Sorumlusu 

Denizli Erbakır Fen 

Lisesi 

Yaklaşık 2 yıldır İHA 

sistemleri ve otonom uçuş 

planlaması üzerinde 

çalışmaktadır. 

Muhammed Can Kılıç 

Kimyasal Süreçler ve 

Bilimsel Planlama 

Sorumlusu 

Denizli Erbakır Fen 

Lisesi 

2019’dan beri bor karbür 

bileşikleri başta olmak 

üzere radyoaktivite 

kimyası üzerine çeşitli 

projelere katılmıştır. 

Başar Kayasu 
Programlama ve Analiz 

Sorumlusu 

Denizli Erbakır Fen 

Lisesi 

2018’den bu yana veri 

işleme, nesnelerin interneti 

alanlarında çalışmış olup 

Jetson konusunda 

tecrübelidir. 

Yapılan testler sonucu analitik süreçlerde Nvidia Jetson kullanılmasına karar verildiği için Başar 

Kayasu, ÖDR aşaması sonrası takımla çalışmalarına başlamıştır. 
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