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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Projemiz drone yapımına yenilik getirmektedir. Tarımda kullanılan ilaçlama 

dronlarından ağırlık yüzünden fazla verim alınamamakta, maaliyetleri yüksek ve faydalı yük 

kapasitesi az olduğu görülmektedir. Hazırladığımız proje ile drone gövdesini direk depo olarak 

tasarlayıp uçuş sistemlerini tasarladığımız depo gövde sistemiyle uçuş ve ilaçlama sistemlerini 

bir dronun kendisine monteleyerek bu olumsuzlukların önüne geçebiliyoruz. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Tarımda ilaçlama dronu kullanımı zaman içinde yaygınlaşacağı ön görülmektedir. Mevcut ilaçlama 

dronlarında alta taklan bir depo ile püskürtme işlemi yapılmaktadır. Kullanılan depo kapasitesi 

arttıkça stabil uçuş imkanı sağlanamamaktadır. Dronlar yapısı gereği hareket yönüne eğim yaparak 

ve motor hızlarınn değişimi ile ilerlemektedirler. Tarımda kullanılan dronların maaliyeti fazla ve 

kullanımları zor. Bu yüzden ilaçlamayı çiftçiler yerine firmada çalışan kişiler yapmakta. Buda 

dronun çiftçiler tarafından kullanılmasına engel olmakta. Hazırladığımız bu proje ile yukarıda 

belirlenen sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. 

 

3. Çözüm 

Tarımda kullanılan ilaçlama dronları yüksek maaliyeti ve dron uçuran firmalara bağımlılık 

yüzünden çiftçiler tarafından tercih edilememekte. Bizim tasarladığımız drone kitiyle üretim 

maliyetleri düşürülerek çiftçilerimizin kendileri tarafından kullanabileceği bir sistem yaptık. 

Drone gövdemiz kompozit malzemeden olmakta, tek parça olarak basılmakta ve sistem 

bileşenleri hızlı bağlantı özelliğine sahiptir. Dronumuzu bir lego gibi drone yapımı hakkında 

hiçbir şey bilmeyen çiftçilerimiz hızlıca dronu toplayıp çalıştırabilirler. Gerekli uçuş 

sertifakalarını aldıktan sonra dronu kendileri kullanabilirler. 
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4. Yöntem 

Hacimsel Gövdeli Dronun tasarım bileşenlerinin tincercad ile modellemesi yapıldı. Bu 

modellemeye göre malzemeler alınarak sistemin mekanik kısmı oluşturuldu. Üçüncü 

aşamada kodlar yazılarak modelin prototipi hazırlandı. .Dördüncü aşamada ise dron gövdesi 

3D yazıcıda basıldı. Daha sonra gövde üzerine ESCler ve güç kabloları monte edildi. 

Batarya bağlantıları oluşturuldu. Dronun parçalarının basımından sonra birbirlerine 

uyumları kontrol edildi. Ve prototip haline geldi. 

 

 -SİSTEM MODELİNİN TİNCER CAD İLE OLUŞTURULMASI: 

Sistemimizi Tincer Cad ile modelini oluştururarak sistemimizi oluşturan ana hatlar belirlendi. 

• Dronu oluşturan parçalar hakkında bilgi edinildi, 

• Drone ait parçaların ön çizimleri yapıldı, 

• Bu çizimlere ait dronun 3D modellemesi yapıldı. 

  

 

Şekil 1. Hacimsel gövdeli dronun tinkercadda tasarımı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Bizim hazırladığımız ilaçlama dronunun kendisi kompozit depo gövde olarak 

kullanılmakta. Üzerinde açılan yuvalara sistem parçaları lego gibi takılıp çıkartılabilir. Bu sayede 

sistemimizin üretim ve kurulum süresi azdır. Çiftçilerin bizzat kendileri tarafınfan 

kullanılabileceği için çok teknik bilgi gerektirmez. Bu da tarımda drone kullanımını 

arttırabilecek bir özelliktir.Diğer tarımsal dronları kullanan firmalar olduğundan işlemlerin 

maliyetini arttırmaktadır.Bu durum çiftçilere ilave maliyet getirmekte dronun maliyete olumlu 

faydaları azalmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

 

Tarımsal dronumuzu tasarlarken oto-pilot özelliği olan uçuş kontrol sistemi kullandık. 

Prototip için hexacopter gövdeyi tercih ettik. Dronumuz uzaktan kumandayla kontrol 

edilebildiği gibi GPS üzerinden verilen koordinatlara göre de hareket edebilir. Motor ESC ve 

ESC gövde bağlantıları parçalar birbirine 

geçtiğinde bağlantı yapılacak şekilde tasarlandı. Parçaların yerleri karışmaması için parça 

renkleri eş yapıldı. Drone gövdesi 3D yazıcıda içi boş olarak basılarak 

ilaçlama için depo olarak kullanılmaktadır. Çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle 

buğdaylara zarar veren süne zararlısı ile mücadelede etkin olarak kullanılabileceğini tespit 

ettik.Bununla birlikte görüntü işleme metodu kullanılarak zararlı otlarla mücadelede 

gereğinden fazla ilaç kullanımının önüne geçilmiş olacağı öngörülmektedir.Zirai ilaçların 

çevreye ve canlılara vereceği zarar 

azalacaktır . 

 

Günümüzde arazilerin parçalı olması ve ürünlerin parçalı ekilmesi uçak ile ilaçlamayı olumsuz 

etkilemiştir.genel ilaçlama doğanın dengesinide bozacağından tarlanın durumuna göre ilaçlama 

yapmak daha verimli olmaktadır 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Dronu oluştururken kullandığımız malzeme özellikleri ve fiyatları aşağıda belirtilmiştir: 

 
 

• APM2.6 Uçuş Kiti - 6M GPS, Pusula, Güç Modülü, Telemtry Modülü APM uçuş kontrol kartı, 

GPS modülü, MAVLink OSD, APM güç modülü, 915MHz telemetri alıcı ve vericisi, GPS 

tutacağı, titreşim emici montaj plakası ve bağlantı kablolarından oluşan eksiksiz bir settir. Bu 

seti kullanarak tamamen otonom özellikli drone veya kara aracı yapmanız mümkündür. 
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APM, Arduino Mega temelli bir kontrol kartıdır. Kart üzerinde ATmega2560 mikrokontrolcü ve 

USB-Seri dönüşümü için ATmega32u2 mikrokontrolcüsü yer almaktadır. Mikrokontrolcülerin yanı 

sıra, otonom hareket için gerekli olan ivmeölçer, jiroskop, barometre ve manyetometre gibi sensörler 

de kart üzerine entegredir. Aracınız için gerekli ESC ve servo bağlantıları kart üzerinde yer 

almaktadır. Harici sensör ve telemetri bağlantıları için hazır konektörler kart üzerinde yer alır. 

 
 

 

UBlox-6M GPS modülü, hava aracınızın belirli bir konumda sabit kalabilmesine, Mission Planner 

yazılımı ile planladığınız rotada hareket etmesinde ve aracın kalkış yaptığı konuma geri 

dönebilmesinde görev alır. 

MAVLink OSD, telemetri bilgisini drone üzerinde bulunan FPV (first-person view) 

sisteminden 

r 
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Kullanılan malzeme ve fiyatları 

 
Malzeme adı Adet fiyat toplam 

ardupilot 1 958 958 

Esc 30 A 6 110 660 

BRUSHLESSMOTOR980 

KV 

6 95 570 

1045 PERVANE 6 12 72 

LİPOPİL 11,1V 2 170 340 

LİPO ÇANTA 1 65 65 

3D BASKI 4 100 400 

FLY SKY İ6 1 450 450 

SU POMPASI 1 70 70 

TOPLAM   3585TL 

 
 

PROJE ZAMAN PLANLANMA 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 

Bu projeyi hazırlarken çiftçilerimizin yüksek teknolojiye daha kolay ulaşmasını hedefledik. 

Dronlar gelecekte tarımsal uygulamalarda daha çok yer alıcaktır. Hedefimiz her çiftçinin 

kullanabileceği bir tarımsal drona ulaşmalarını sağlamaktır.Görüntü işleme teknolojileri 

kullanılarak zararlı otlar ile de etkili mücadele yapılabilir. 

. 
 

9. Riskler 

 

Drone uygulamaları belirli bir bilgi ve uçuş tecrübesi gerektirmektedir. Drone uçuranların 

yaşadığı en büyük sorun donun kırıma uğramasıdır. Biz her drone kullandığımızda ne zaman 

düşücek acaba diye bekliyorduk. Dolayısıyla en büyük risk dronun düşüp maddi hasarlara sebep 

olmasıdır. Bu çiftçiler için büyük bir sorun olacaktır. Bunu da gelecekte ihtiyaç olacak olan 

sigorta firmalarından alınacak DKS(Drone Koruma Sigortası) ile çözebilirler. 

 

 
10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Tüm üyeleri tabloya eklemeniz gerekmektedir. Tablo Örnektir. Farklı tasarımlar ile tablo oluşturabilirsiniz. 
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