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1. Proje Özeti 

 

Bu projede, bir bağ bitkisi olan üzüm asmasında yaygın olarak görülen fungus, virüs ve bakteri 

gibi etmenlerin oluşturduğu hastalıklar ve fazla ilaçlamadan kaynaklanan sorunların otonom 

insansız hava araçları (İHA) ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak tahmin ve erken uyarı 

sistemlerinden yararlanılarak asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

İHA’lar ile alınan görüntülerin geliştirilen görüntü işleme tekniği ile hasar almış yaprakların 

çiftçilerin daha kolay görebileceği bir formata çevrilip görüntü ve GPS bilgileri ile birlikte veri 

tabanına kaydedilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çiftçilerin İHA’nın haznesine ilaç eklemesi ile 

kayıtlı GPS bilgileri kullanılarak havadan otonom bir ilaç püskürtme sistemi geliştirilmesi ve 

düzenli bir ilaçlama programı uygulanması hedeflenmektir. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Bağcılık, insanoğlunun en eski tarımsal faaliyetlerinden biri olup, ülkemiz gibi iklim kuşağının 

elverişli olduğu ülkelerde yaygın tarımsal üretim alanlarından biridir. Ayrıca ülkemiz, 

bulunduğu topraklar dolayısıyla asmanın gen merkezlerinden biri olmasının yanı sıra üzüm 

meyvesini sofralık, kurutmalık ve şaraplık gibi farklı alanlarda kullanarak birçok sektörü 

beslemektedir. Bunun yanı sıra asma yaprağı üretimi, son zamanlarda hazır tüketim pazarında 

ve dış pazarda sıkça talep gören bir ürün olması sebebiyle artış göstermiştir. [1] Bununla beraber 

bitki hastalıkları tarım sektöründe ürün kaybına, kalitenin düşmesine ve dolayısıyla büyük 

ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Asma yaprağındaki hastalıkların yanlış tespiti ve bundan 

kaynaklı yanlış ilaçlamalar, ürünlerin rekoltesini düşürmektedir. Yanlış hastalık tespitlerinin 

yanı sıra çiftçiler tarafından asma bitkilerine uygulanan fazla doz ilaçlar, asma yapraklarında 

saptanan pestisit etken madde ve kalıntı miktarlarında artışa sebep olduğu, bu sebepten dolayı 

AB’ye yapılan ihracatın düştüğü görülmüştür.[2] Ayrıca bitkilerde görülen hastalıkların tespiti 

ve ilaçlamasının insan gücüne bırakıldığında uzun zaman aldığı bu nedenle hastalıkların bağ 

üzerinde hızlıca yayılmakta olduğu gözlenmektedir. Buna göre insan gücünün ihtiyaç 

duyulduğu alanlarda otonom sistemler kullanmak tespit ve ilaçlama süresini önemli derecede 

düşürmektedir. Buna göre, bitki hastalıklarının doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi, erken 

ve doğru bir tedavinin uygulanmasına yardımcı olup ekonomik kayıpları büyük ölçüde 

azaltabilir.  Asma bitkisinde verimliliği arttırmaya amaç edinen diğer çözümler incelendiğinde, 

geliştirilen sistemlerin çiftçiler için yüksek teknoloji bilgisi gerektirdiği gözlemlenmiştir. 

Böylece, geliştirilen çözümlerin daha basit bir hale getirilerek, büyük tarım firmalarının yanı 

sıra küçük işletmelere de hitap etmesi ve bu sayede geniş kitlelere ulaşılmak amaçlanmıştır. 

 

3. Çözüm 

 

Ülkemizde ve Dünyada sürekli artmakta olan nüfusa rağmen, tarım alanlarının şehirleşme ve 

sanayi faaliyetleri gibi faktörlerin etkisiyle azalması, Dünya genelinde tarımsal ürünlerin 

kalitesini koruyarak, gıda üretiminde artış sağlayabilecek, sürdürülebilir tarım modellerinin 

geliştirilme ihtiyacı arttırmıştır. Modeller geliştirilirken çeşitli ekosistemlerin fiziksel şartları 

ve tarımda verimliliğe etki gösterebilecek çok katmanlı değişkenler ölçülerek ve analiz edilerek 

tarım arazilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu sistemler, diğer sektörlere 
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sunduğu cazip sonuçlardan dolayı tarımda büyük veri analizi yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Derin öğrenme teknolojisinin sunduğu hızlı çözümler ve sınıflandırma açısından sahip olduğu 

yüksek performans sebebiyle tarımda vazgeçilmez hale gelmiştir. Son yıllarda asma bitkisinde 

meydana gelen verimin düşmesi, büyük çoğunlukla hastalıklardan meydana geldiği 

gözlemlenmiştir. [3] Hastalıkları önlemek için çiftçiler tarafından kullanılan fazla miktarda 

kimyasal ilaçlar ve yanlış ilaçlama, yanı sıra çiftçilerin yüksek teknolojiye geç uyum sağlaması 

nedeniyle bir çözüm gerekmektedir. Kibele takımı olarak akıllı tarım teknolojilerinde biri olan 

otonom İHA teknolojisinin yardımı ile insan gücü yapılan işlerin çoğunun yerini alacaktır. 

Özellikle yüksek teknoloji 

kısmını İHA’nın                  

gerçekleştirilmesini sağlayarak       

çiftçinin ve üreticinin iş 

yükünü azaltacaktır.  İHA’ya 

eklenecek kontrol kartları ile 

yapılacak tespit ve denetleme 

ile daha hızlı ve güvenilir 

sonuçlar alınacaktır. Buna göre 

hastalıkların yanlış tespiti ile 

uygulanan yanlış tedavi sonucu 

meydana gelebilecek kalite de 

Şekil 1. TÜİK verilerine göre, ülkemizin yıllara göre tarıma elverişli          azalma  ve   ürün   kaybı   gibi 

alanların toplam yüzölçümleri ve ne amaçla kullanıldıkları belirtilmiştir      sorunların    önüne    geçilmek 

için otonom çözümler 

sunulacaktadır. Bunlara göre 

proje fikrimiz, asma bitkisi 

yapraklarında meydana gelen 

hastalıkların tedavi ve tespiti 

için gerekli olan insan iş 

gücünü, hastalık                                                                                                                  

tespiti süresini ve kullanılan 

ilaç      miktarını      en       aza  

Şekil 2. Proje için tasarlanan İHA                                                        indirgemeyi hedeflemektedir.  

 

 

4. Yöntem 

 

Geçtiğimiz son birkaç yılda geliştirilen yeni tarım sistemleri insanları doyurabilmeyi başarsa 

da tarım ürünlerinde hastalık kaynaklı ürün kaybı, Dünya genelinde farklı bölgelerde ve 

ürünlerde %25 ile %40 arasında farklı değerlere ulaşarak [4], tarımda ürün kaybının en büyük 

sebeplerinden biri olmuştur. Ele alınan soruna çözüm bulmak amacıyla asma bitkisinde 

görülebilen hastalıklar incelediğinde Külleme ve mildiyö gibi önemli fungal hastalıkların yanı 

sıra bağlarda; Tüylü Küf, Siyah Çürük, Blister Akarı ve Esca hastalıklarının en fazla ürün 

kaybına sebep olduğu görülmüştür. [5] Belirtilen hastalıkların hızlı bir şekilde tespit etmek 

amacıyla otonom insansız hava araçlarının önceden belirlenmiş arazinin farklı noktalarından ve 
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yüksekliklerinden belirlenen uçuş noktaları ile çeşitli açılardan ve yüksekliklerden görüntü 

alınması planlanmaktadır. Elde edilen görüntülerde bitki hastalıklarının en doğru şekilde tespiti 

amacıyla literatür taraması yapıldığında derin öğrenme yaklaşımı ile oluşturulan sınıflandırma 

algoritmalarının, tarımda yaygın olarak kullanılan görüntü işleme tekniklerinden daha doğru 

bir performans verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca özellikle 2014 yılından sonra derin öğrenme, 

GoogLeNet, VGGNet, ve SENet modellerinin geliştirilmesiyle birlikte görüntü sınıflandırma 

alanında insanlardan daha yetenekli hale gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda yeni bir model 

oluşturmak amacıyla çoğu derin öğrenme uygulanmasında kullanılan ve önceden büyük veri 

setleri ile eğitilmiş mimarilerin üzerinde değişiklikler yaparak, geliştirilmekte olan yeni modele 

önceden eğitilmiş modelden benzer özelliklerin transferini amaç edinen aktarımlı öğrenme 

(transfer learning) tercih edilmiştir. Belirtilen hastalıkları en doğru şekilde sınıflandırmak için 

GoogLeNet tarafından geliştirilmiş, 

ImageNet veri seti ile önceden 

eğitilmiş bir evrişimli sinir ağı olan 

Inception V3 mimarisi, model olarak 

belirlenmiştir. Geliştirdiğimiz 

çözümde Inception V3 modeli, asma 

yaprağı belirleme ve asma yaprağı 

hastalığı sınıflandırma yeteneklerini 

kazanması için University of 

Pennsylvania tarafından oluşturulan                   Şekil 3. Aktarımlı öğrenme modeli şeması                 

 PlantVillage veri seti ile transfer eğitimi 

yapılmıştır. Veri setinde ise kara çürük 

(black rot), kav hastalığı (esca) ve yaprak 

yanıklığı (leaf blight) hastalıklar ile 

sağlıklı üzüm sınıflarına ait fotoğraflar 

bulunmaktadır.  Bu aşamada önceden 

eğitilmiş modele ait tüm base_model 

katmanları dondurulup, transfer eğitimi 

sırasında bu katmanların eğitilmelerinin 

önüne geçilmekte ve eğitilen modelin 

sınıf sayısını softmax fonksiyonunu 

kullanılarak, PlantVillage veri seti’nin 

sınıf sayısı olan 4 değerine eşitlenmektedir. Şekil 4. PlantVillage verisetine ait sınıflar ve örnek sayıları 

 
Şekil 5. Veri setini rastgele train ve test alt veri setlerine ayırma ve eğitilmiş modele ait üst değişkenler. 
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Eğitim aşamasında veri setine ait 

4062 fotoğrafı %80 eğitim (train), 

geri kalanı test olmak üzere, iki farklı 

veri setine ayırarak modelimizin 

train veri setini ezberlemesini 

engellemek için fotoğraflar üstünde 0 

ile 30 derece arasında rastgele 

döndürme, boyutu sabit tutularak 

yatay ve dikey olarak 0,1 oranında 

kaydırma, rastgele değerler alacak 

şekilde yakınlaşma ve uzaklaşma 

işlemleri yapılmaktadır. Eğitilen 

modele ait accuracy (kesinlik) değeri 

%94 ve loss (kayıp) değeri %0,17 

olarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan                          Şekil 6. Yapraklardaki hastalık tespiti   

şekillerde, eğitim sırasında elde edilen 

değerler daha detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. Şekil 7 da yer alan hata 

matrisi (confusion matrix), veri setindeki 

var olan durum ile sınıflandırma 

modelimizin doğru ve yanlış 

tahminlerinin sayısını tablo olarak 

göstermektedir. Matriste her veriye ait 

sınıf ve tahminde bulunulan sınıf 

gösterilmektedir. Bu sayede, gerçek 

pozitif, gerçek negatif, yanlış pozitif ve 

yanlış negatif değerleri hesaplanarak                            Şekil 7. Model hata matrisi
    

doğruluk, kesinlik, hassasiyet gibi başarı ölçütleri hakkında yorum yapabiliriz[6].   

Hastalık tespiti yapan bu modelin gerçek bir sistemde kullanılması için İHA üzerine entegre 

edilen ve içerisinde gerekli algoritmaları bulunduran işlemci bilgisayarlar tercih edilmiştir. İHA 

üzerinden gerçek zamanlı görüntü alınması için ise yine bu kart ile uyumlu Raspberry pi kamera 

modülü kullanılmıştır. Bu kamerayla alınan görüntüler oluşturulan hastalık tespiti algoritmaları 

sayesinde yine bu kart üzerinden işlenecektir. 

Hastalık tespiti, haberleşme, otonom uçuş sistemi ve YKİ ile kontrol edilmektedir. Otonom 

uçuşun sağlanabilmesi için İHA’nın uçuş kontrol kartına sahip olması gerekmektedir. 

Kullanılan yer istasyonun yazılımsal olarak uygunluk, uçuşun daha stabil gerçekleşmesi, GPS 

sayesinde ara noktaların gerçekçi atanabilmesi, görevleri yapabilmesi için istenilen uçuş 

modlarını kolaylıkla seçilebilindiği, içinde barındırdığı barometrik basınç sensörü, pusulası, 

accelometre ve ivmeölçer gibi mekanizmalara sahip olduğundan piyasa da hazır bulunan 

Pixhawk PX4 uçuş kontrol kartı entegre edilmiştir. Test uçuşlarında Pixhawktan kaynaklı irtifa 

sapmaları gözlenmiştir. Sonar sensör ve radar kullanılarak kullanarak yerden 50 metre 

yüksekliğe kadar irtifa sapmaları minimize edilmiş ve sahadaki engellerden otonom olarak 
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kaçınılması sağlanmıştır. Böylece ilaçlama 

yaparken yükseklik sapmasından ve 

engellere çarpılmasından kaynaklı meydana 

gelebilecek kazaların önüne geçilmesi 

sağlanmaktadır. İHA’nın elektronik şeması 

şekilde 8’de verilmiştir.  Yer kontrol 

istasyonu (YKİ) ise bir ara yüz programı ile 

İHA’ları kontrol edebilen ve İHA’dan alınan 

bilgileri işleyebilen kontrol ünitesidir. Buna 

göre, YKİ’de otonom geliştirilen uçuş 

planının İHA üzerindeki otopilota yazılması, 

YKİ’den İHA’ya komut iletiminin 

sağlanması, İHA’ların telemetri verilerinin 

YKİ’ye aktarılması ve İHA’nın otonom biçiminde uçuş yapılması için gerekli olan 

parametrelerin YKİ’den İHA’lara aktarılması haberleşme sistemi ile sağlamaktadır. YKİ ve 

İHA, MAVLink (Micro Air Vehicle Link) protokolü üzerinden haberleşmektedir.[7] MAVLink 

mesajları; yazılım ve yer istasyonu gibi haberleşmenin sağlanabileceği alanlarda veri 

alışverişinin sağlanması için oluşturulan hazır mesajlardır. MAVLink mesajları alt düzey 

kodlama yapısına sahip olup bu durum yazılımın biçimlendirilmesi safhasında zorluklar 

yaşanmasına sebep olabilmektedir. Buna göre, MAVLink protokolü arasında kullanılmak üzere 

açık kaynak kodlu, İHA’ların durum, telemetri ve parametre bilgilerine ulaşımı, görev 

yönetimi, araç hareketi ve işlemleri ile YKİ’den İHA’ya doğrudan kontrol sağlayan DroneKit 

Kütüphanesi, Python programlama dili ile kullanılmaktadır.[8] İHA ile yer kontrol istasyonu 

arasındaki komut ve veri alışverişinin sağlanması için XBee S2C Pro ve 869 MHz bandında 

yayın yapan SATEL 1870 adlı anten kullanılmaktadır. Otopilot ve YKİ’de birer adet kullanılan 

XBee’ler XCTU adlı ara yüz 

programı ile ayarlanarak IEEE 

802.15.4 “Radio Communication 

Protocal” adlı haberleşme protokolü 

ve “point-to-point” haberleşme linki 

ile şifreli bir şekilde ayarlanmıştır.  

 
Şekil 9. Görev Akış Şeması 

5. Yenilikçi Yönü 

Yapılan piyasa araştırmaları ve edinilen bilgiler sonucunda piyasada birçok özelliğe sahip olan 

ilaçlama İHA’ları olduğu tespit edilmiştir. Bu İHA’ların genel olarak kabiliyetleri daha önceden 

Şekil 8. YKİ Sistem Şeması 

 

Şekil 8. İHA’nın elektronik şeması 
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belirlenen alanı genel ilaçlama üzerine olduğu saptanmıştır. Piyasada bulunan ilaçlama 

İHA’ları hastalık tespiti yapmadan kullanıcının daha önceden belirlediği ilaçları tarım alanı 

üzerinde belirlenen rotada uygulamaktadır. Bu projeyi piyasadaki diğer İHA’lardan ayıran 

yönleri; tüm tarım alanını taradıktan sonra yapay zekâ ve görüntü işleme kullanarak hastalıkları 

tespit etmesi ve buna uygun olarak otonom ilaçlama yapmasıdır. Görüntü işleme ekibi 

tarafından geliştirilen yazılım sayesinde hastalık tespiti sağlanıp, tespit edilen hastalığın 

tedavisi doğrultusunda ilaçlama yapılıp tüm bu evrelerden, oluşturulan haberleşme ağı 

sayesinde kullanıcının haberdar olması sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak piyasada bulunan 

ilaçlama İHA’ları 4-6-8 motor kombinasyonlarına sahip olup büyük boyutlarda olmaktadır. Bu 

sebeple taşıma aşamasında kullanıcıya zorluk çıkartmaktadır. Bu sorunların çözümü adına 

tasarlanan İHA, tricopter (3 motor) olarak tasarlanmıştır. Özellikle özgün tasarım olması 

nedeniyle gerektiğinde kamera ve ilaçlama haznesinin sökülüp takılabilir olması sağlanmıştır. 

Böylelikle büyük tarım İHA’larının görev yapamadığı alanlarda görev yapması ve kullanım 

dışı zamanlarda taşıma ve saklama alanından tasarruf sağlanmıştır. 

6. Uygulanabilirlik 

Tablo 1. Tarım Dronelarının Karşılaştırılması 

Tablo 1’de piyasada bulunan bazı 

zirai tarım İHA’ları ve bu 

projedeki zirai tarım ürünleri 

kıyaslandığında piyasada bulunan 

İHA’ların sağlamış olduğu 

özellikleri sağladığı 

görülmektedir. Bunlara ek olarak 

yapay zekâ ve hastalık tespiti 

yapıp lokal olarak ilaçlama 

yapması ticari ürüne dönüşmesi 

adına avantaj sağlamaktadır. 

Lokal ilaçlama yapmasından 

dolayı büyük boyutlara ve 

ilaçlama haznesine ihtiyaç 

duyulmamıştır. Proje ve öğrenci 

ekibi olmamızdan ve maddi 

yetersizliklerden dolayı bu 

projede bazı yetersizlikler görülmektedir fakat bunlar ticari bir ürüne dönüşme aşamasında 

yeterli kaynaklarla geliştirilebilecek kısımlardır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                                             Tablo 2. Proje Maliyet Planlaması  

Özellikler DJI 

Agras 

T16 

DJI 

Agras 

MG1-

P 

Red 

Dragonfly 

- Q1 

KİBELE 

Kalkış Ağırlığı 

(Kilogram) 

40,5 24.8 24 3.2 

Yüklü Uçuş 

Süresi (Dakika) 

10 9 12 10 

İlaç Haznesi 

(Litre) 

16 10 10 2 

Arazi 

Tanımlama 

+ + + - 

Otonom Rota 

Takibi 

+ + + + 

Hassas GPS 

Konumlandırma 

+ + + + 

FPV 

Görüntüleme 

+ + + - 

Yapay zekâ - - - + 

Hastalık Tespiti - - - + 

Malzeme Adı Birim Fiyatı Adet Toplam Tutar

İşlemci Kart: Raspberry Pi 3B+ 335 1 335

Kamera: Picamera Modülü 115 1 115

Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 748 1 748

Ublox Neo-M8N GPS Modülü 247 1 247

EMAX 2750 KV RS2306 Fırçasız Motor 299 3 597

EMax BULLET 30A ESC 182 3 546

Lumenier 4s 2250mAh 35C batarya 300 3 900

Radiolink R12DSM 2.4GHz Alıcı 350 1 350

Radiolink AT9-S 2.4GHz Kumanda 1460 1 1460

1 set pervane (4adet) 20 10 200

XBee Pro S2C 402 2 804

Toplam 6302
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Tablo 3. Piyasadaki Tarım İHA’ları fiyatları 

 Zirai Tarım İHA Modelleri 

DJI Agras T16 DJI Agras MG1-P Red Dragonfly - Q1 KİBELE 

Piyasa Fiyatı (₺) 158.000₺ 127.500₺ 81.250₺ 10.000₺ 

Tablo 4. Proje Zaman Planlaması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Bugün ülkemizde yaklaşık 560.000 hektarlık alanda bağcılık yapılmaktadır.[9] Bu bağlarda 

üretilmekte olan salamura asma yaprağı son yıllarda önemli bir ihraç ürünü haline gelmiştir. 

2005 yılı dış ticaret verileri incelendiğinde ülkemizden ihraç edilen salamura yaprak miktarı 

60.000 tona ulaşmıştır.[10] Böylece, bugün bağcılık, ülkemizde 2.5 milyonu aşkın kişiye gelir 

sağlamaktadır.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Çeşitli Yıllar İtibariyle Türkiye’deki Toplam Bağ Alanı (ha) ve Üretimi (ton) (DİE verileri) 

Asma yapraklarındaki aşırı kimyasal ilaçlamadan dolayı pestisit miktarı, maksimum kalıntı 

limitinin üzerinde olması nedeniyle ihracat konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayan işletmeler 

bulunmaktadır. Çiftçiler tarafından asma yapraklarındaki hastalık tespitinin yanlış yapılması ve 

kullanılan ilaçların etiket bilgilerine uyulmamasından kaynaklı hatalı ilaçlamalar sonucunda 

meydana gelen farklı hastalıklar, bağcılık ile uğraşan çiftçileri maddi zarara sokmaktadır. 

Ayrıca ülkemizde örnek olarak, Tokat ilindeki bağ alanlarında, asmaların dikim mesafeleri çok 

dar olup, dekardaki asma sayısı normalin çok üzerindedir, bu tarz dar ve sık dikim yapılmış 

bölgelerde görülen bitki hastalıklarının tespiti ve ilaçlanması konularında projemiz kullanıcılara 

kolay ve etkili bir sistem sunmaktadır. 1980 tarım sayımına göre Türkiye’de bağcılıkla uğraşan 

toplam 579.000 adet işletme bulunmaktadır (Tablo 1). Tablo 1’e göre küçük aile tipi bağcılık 

İş Paketleri ve Uygulamaları Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı Geçen Süre(Ay) Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

1. Projenin Belirlenmesi ve Ana Hatlarının Oluşturulması 1.03.2020 22.03.2020 1

1.1 Gerekli İş Bölümlerinin Yapılması.

1.2 Her Alt grubun kendine ait literatürü araştırması.

1.3 Kavramsal Tasarımın tamamlanması.

2. Drone Detaylı Tasarımı ve Üretimi 15.03.2020 15.05.2020 2

2.1 Drone Teknik Çizimlerinin Oluşturulması.

2.2 Optimum performans için malzeme seçilmesi.

2.3 Prototipin üretilmesi.

3. Görüntü İşleme Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Drone'a Entegresi 15.04.2020 15.07.2020 3

3.1 Literatür taraması sonucunda belirlenen algoritma test edildi ve doğruluk değerleri belirlenmesi

3.2 Algoritmanın işlevsel hale gelmesi için gerekli ekipmanlar tedarik edilmesi

3.3 Sistem drone üzerine entegre edilerek algoritmalar drone üzerinde denenmesi

3.4  Sistem iyiliştirilmelerinin yapılması

4. Otonom Sistem Geliştirilmesi ve Genel Elektroniklerin Drone'a Entegresi 20.06.2020 30.08.2020 2

4.1 Literatür taraması sonucunda ideal otonom sistem parçaları ve elektronik aksamların belirlenmesi.

4.2 Elektronik ve otonom sistemlerin drone üzerine entegresi

4.3 Seçilen otonom sistem için en uygun yer kontrol istasyonu yazılımı seçilmesi ve geliştirilmesi.

4.4 Otonom sistemin optimum hale getirilmesi.
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Proje Zaman Planlaması 
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oldukça yaygın olduğu görülmektedir. İşletmelerin %87,1’i 100 dekarın altında bulunmaktadır. 

Bu çizelgeye göre, Türkiye de ve diğer ülkelerde bağcılık, asma ve üzüm yetiştiriciliği veya 

ticareti ile uğraşan 

büyük veya küçük 

bu problemleri 

yaşayabilecek her 

çiftçi ve işletme 

hedef kitlemizi   

oluşturmaktadır.    

  

9. Riskler 

Risk, tehlikeli durumların meydana getirebileceği zararın olma ihtimaline göre belirlenmiş 

değerdir. Tehlikenin ihtimali ve şiddeti riskin derecesini belirlemektedir. Her projede olduğu 

gibi bizim projemizde de çeşitli riskler mevcuttur. Bu riskler; çalışılacak alanın boyutlarındaki 

büyüklükten ve artacak olan uçuş süresi ile pildeki azalmadan kaynaklı İHA’nın görevini 

tamamlayamayıp, yetersiz batarya nedeni ile düşme ve bu düşüşten kaynaklı elektronik 

parçalara gelebilecek zarar riski, İHA’ların hatalı veya bilinçsiz kullanımı ve kullanımdaki 

deneyimsizlikten kaynaklı elektronik parçalara gelebilecek zarar riski, hava olaylarından 

kaynaklı İHA elektroniğinde oluşabilecek arıza riski, kablo bağlantılarında herhangi bir 

karışıklık ve açık kalma durumlarında ekipmanlarda meydana gelebilecek kısa devre ve arıza 

riski, birbirine benzerlik gösteren asma yaprağı hastalıklarının yanlış tespit edilmesi riski, İHA 

üzerinde bulunan pillerin ağırlık merkezinden uzak şekilde konumlandırılmasından kaynaklı 

seyir esnasında denge bozukluğu riski ve ilaçlama ekipmanındaki arızadan kaynaklı ürünlere 

fazla doz ilaç kullanılabilme riski gibi çeşitlendirilebilmektedir. Projemizi hayat geçirme 

aşamasında oluşabilecek risklere çözüm ve alınabilecek bazı tedbirler belirlenmiştir. Proje 

kapsamında çalışma yapılacak alan boyutları her görev öncesi belirlenmeli ve düzenlenmeli, 

kullanılacak piller ile yapılacak uçuş süreleri hesaplanıp çalışma planlaması yapılmalıdır. İHA 

kullanımlarında insan güvenliği için kablo bağlantılarının kısa devreye neden olmayacak 

şekilde yapılmalı, İHA elektronik 

aksamlarında herhangi bir arızaya yer 

vermemek için kablo bağlantılarında, 

hiçbir kablonun açıkta kalmayacak 

şekilde ve bağlantı izolasyonun doğru 

yapıldığından her uçuş öncesi emin 

olunmalıdır. Hava olaylarının özellikle 

takip edilmesi, yağmur ve dolu riski olan 

havalarda görev gerçekleştirilmemesine 

dikkat edilmelidir.                

İlaçlama ile çözülemeyecek olan yaprak 

hastalıklarının yapay zekâ modeli 

geliştirme sürecinde eğitilmemeli ve 

ilaçlama ekipmanı her görev öncesi 

özellikle fazla doz ilaçlama gibi sorunlara                       

yer verilmemesi için kontrol edilmelidir.                                     Şekil 11. Olasılık Etki Matrisi                    

Tablo 5. Üzüm İşletmelerinin İşletme Büyüklüklerine Göre Dağılımı (DPT 1997) 
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10. Proje Ekibi 

Takım Danışmanı: Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılım için gerekli motivasyonu, yol 

göstermeyi ve koordinasyonu sağlayarak takım üyelerine danışmanlık eder. 

Takım Kaptanı: Tüm alt ekiplerden sorumludur, alt ekipler arasındaki bilgi akışını ve takım 

danışmanı ile ekip üyelerinin koordinasyonunu sağlar. 

Görüntü İşleme Alt Ekibi: Proje kapsamında 

yapılması gereken canlı tespiti içi gerekli yazılım 

algoritmalarını oluşturur. 

Pilot: Proje kapsamında tasarlanan İHA’nın uçuş 

testlerini gerçekleştirir.  

Otopilot Sistemleri ve İHA Elektroniği Alt Ekibi: 

Proje kapsamında yapılan İHA’nın elektronik 

bileşenlerinin belirlenmesinde ve bağlanmasından 

sorumludur. İHA’nın otonom uçuşunu ve orijinal 

otonom sistem için yazılım algoritmasını hazırlar.                                              

Şekil 12. Takım şeması                                               
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