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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarımın gelişmesi toplum yaşamında insanlık tarihi boyunca doğrudan ve etkin bir olgu 
olmuştur. Bilim adamlarına göre önümüzdeki 25-30 yıl içinde gıda ihtiyacının yüzde 50 artması 
bekleniyor. Bu talebin karşılanması tarımda teknoloji kullanarak mümkün olabilir. Tarımla 
ilgili teknolojiler hızla gelişmekte olup; sulama sistemleri, verimli tohum yetiştirilmesi, 
gübreleme gibi ayrı ayrı kolların, tarıma bağlı ürünlerde özel endüstrilerin doğmasına yol 
açmaktadır. Tarımda otomasyon sistemleri, tarımsal üretim ve verimliliğin artmasına önemli 
katkılar sunmaya devam etmekte olup hızla teknoloji ile beraber gelişmektedir. 

Biz projemizde Hassas Tarım (Precision Agriculture) adı verilen yaklaşımı baz alarak; 
Tarımsal üretimde verimi arttırmaya yönelik, üretici ve çiftçilere yönelik gelişen yeni 
teknolojiler ışığında hem donanımsal (drone, kameralar, algılayıcılar, iletişim imkanları vb..) 
hem de yazılımsal olarak bilgisayar görüsü ve yapay zekâ kullanarak ürünlerin sağlığı, gelişimi, 
sensör verilerini kullanarak bitki bakımının yapılması üzerinde çalışmalar yaptık. Projemizde 
görüntü işleme tekniklerini kullanarak, fenotipleme (fide, fidan, ağaç vb..) adı verilen bitkilerin 
fiziksel özelliklerini elde edip, renk frekanslarını (histogram gibi) kullanarak bitki gelişimini ve 
sağlığını saptamaya yarayan uygulamaları ve bunların yanında yapay zeka-Derin Öğrenme-
Evrişimli Sinir Ağları (CNN) ile ürün sınıflandırmayı ve nesne tespit algoritmalarını 
kullanılarak yabani ot tespiti, ürüne göre hassas ilaçlama, yaklaşık rekolte tespiti gibi 
uygulamaları projemizde birleştirmek istedik. Uygulamamızı yeniden eğitilebilir ve ürün 
değişimine hızla adapte olabilecek şekilde tasarlanıp Mühendislik Tasarım Süreci ilkelerine 
uygun olarak gelişime açık olacaktır.  

Ülkemiz açısından tarımda yapay zekâ teknolojilerinin kullanılması büyük önem taşıyor. 
Ülkemiz dünyanın en büyük 10 tarım ekonomisinden biri olup belirli ürünlerde ilk 3 e girmiştir 
(Tarimdanhaber.com, Temmuz 2019).  Verim açısından gelişmiş ülkeler arasında olmak için 
üretimde verimi ve kaliteyi arttıracak şekilde görüntü işleme, yapay zekâ ve yeni donanımsal 
teknolojilerine her alanda olduğu gibi tarımda da ihtiyaç duymaktadır.   

Projemizdeki amacımız ülkemiz ekonomisinin önemli girdilerinden biri olan tarımsal 
üretimde verimi arttıracak ve çiftçilerimize yardımcı olacak yapay zekâ uygulaması geliştirerek 
katkı sunmak ve genel anlamda ülkemizin gelecek vizyonuna uygun olarak yapay zekâ 
uygulamalarıyla destek olmak aynı zamanda gençlere tarımı sevdirerek teşvik etmeyi 
sağlamaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre nüfus 2050 yılına kadar 2 milyar artacaktır. Ancak, 
yalnızca O zamana kadar % 4 ek arazi ekime girecek. Bu kapsamda en son teknolojik 
çözümlerin kullanılması daha verimli tarım için zorunluluklardan biri olmaya devam ediyor. 
Yapay Zekâ (YZ) birçok sektörler arasında doğrudan uygulama görürken, aynı zamanda 
günümüzde tarıma bir paradigma değişikliği getirebilir. YZ destekli çözümler sayesinde 
çiftçiler daha azıyla daha fazlasını yapacak, aynı zamanda kaliteyi artıracak ve mahsuller için 
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pazara daha hızlı gitmesini sağlayacaktır (Bagchi, 2018). 
Tarım denilince sadece sulama ve traktör teknolojik olarak gelebileceği sınırlarına 

ulaşmaktadır. Verimi daha da arttırmanın bir yolu da yeni teknolojilerin tarım sektörüne 
uyarlanması olacaktır. Biz projemizde donanımsal olarak drone, robot ve merkezi bilgisayar 
olarak kullanarak görüntü işleme ve yapay zekâ yazılım desteği ile tarımsal üretime katkı 
sağlamayı amaçladık. Gerçek yaşam problemimiz STEM altyapımız ile bu alana odaklanmıştır.  

 
3. Çözüm  

MoonSTARIM-YZ adlı projemiz ile çözüm olarak sadece drone değil bunun yanında bir modüler 
sistem önerisi sunmaktayız. Çünkü tarım alan olarak çoklu disiplin gerektiren, farklı iş ve işlemlerin 
toplandığı bir çalışma yaklaşımı gerektirmektedir. Örneğin; Ekim, ilaçlama, gübreleme, sulama, yabani 
otla mücadele, bitki gelişim takibi, tarlanın fenotip (görsel-fiziksel) izlenmesi, verim analizi, rekolte 
tahmini ve bitki ortamının algılayıcılarla takibi gibi bir çok işlemi sıralın veya eş zamanlı yapıldığı bir 
sistemdir. 

Projemiz bu problemlere çözüm sunmak üzere 3 modülde tasarlanmıştır. Bu modüler yapı bizlere 
çiftçinin ihtiyacına göre modüller arttırılıp, azaltılabilme esnekliği imkanı sağlamıştır. 

Modüllerimiz;  
3.1. Tarım Dronu; Tarım dronunun 3 görevi vardır. Bunlar; 

a. Genel İlaçlama: Piyasada bulunan tarım dronları gibi eskiden uçakla yapılan ve havadan 
ilaçlama şeklinde tüm tarlayı dronun haznesine doldurulan ilaçla tarlaya girmeden ve 
ürünlere zarar vermeden dronun altında bulunan ilaç püskürtme ucuna takılan kendi 
tasarladığımız ek adaptör ile 4 ayrı püskürtme sprey nozülü olan ilacı yoğun püskürtme 
amacıyla kullanılır. İlaçlamalarda tercihimiz doğal yolla yapılan ilaçların kullanılmasıdır 
(bkz Görsel 1). 

b. Özel İlaçlama ve Yabani Ot İle Mücadele: Yapay Zekâ Derin Öğrenme sayesinde 
yazılımımıza tanımladığımız bitki türlerinden istediğimizi seçip yavaş ve alçak uçuş 
modunda ve tekli sprey tabancası ucu ile drone uçarken altında kamera ile gördüğü bitkiye 
nişanlayıp ayarlanan miktarda sıkım yapar. Bu fonksiyon sayesinde hem zirai ilaçlama hem 
de yabani ot herbisit (doğal yollarla üretilen ilaç) ile ilaçlama yapmak amacıyla kullanılır. 
 

 
Görsel 1. Dronumuzun 3D Tasarım Yazılımı ile Taslak Render Görüntüsü 

 
c. Tarla Gelişimini İzleme: Drone ile göz seviyesinden daha yukarıdan alınan görüntüleri bir 

görüntü işleme boru hattından geçirerek tarlamızı dijitalleştirerek verileri matematiksel 
olarak işleyebiliriz. Bunun için gerek yeşil rengin frekanslarına bakarak gerek tarlamızın 
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verim haritasını çıkarıp verim öngörüsünde bulunabilir, anormal durum tespiti ve yayılım 
haritalarını çıkartabiliriz (bkz Görsel 2). 

 
Görsel 2. Görüntü İşleme Tekniği İle Tarla Fotosunun Yabani Ot ve Ekin Görüntüsü 

 
3.2. Tarım Robotu: Tarım dronunun 2 görevi vardır. Bunlar; 

a. Özel İlaçlama ve Yabani Ot İle Mücadele: Tarım robotumuz üzerindeki güneş panelleri 
ile kendini şarj edebilmektedir. Tarım dronundaki bazı ekipmanlar tak çalıştır şeklinde 
tasarlanmıştır. Bunun bir faydası maliyet ve enerji tasarrufu amaçlı 4x4 bir robota çekmece 
şeklinde aktarılarak dronun kullanılmadığı zamanlar özel ilaçlama ve yabani ot ile 
mücadele fonksiyonlarını bu robot ile yerine getirmesi sağlanmasıdır (bkz. Görsel 3). Bazı 
sebzelerin erken gelişme döneminde bitki nispeten küçük fide iken arada geniş dolaşım 
mesafesi olması ile özellikle bu dönemde yabani otların herbisit ile tam köke yakın tam 
isabetle ilaçlanmasını daha az enerji ile sağlamaktır. Diğer bir faydası ise dronun diğer 
işlemler için kullanıldığında daha az ağırlık ile daha çok uçmasını sağlamaktır. Robotun en 
önemli faydalarından biri de çiftçilerin gerekli miktardan fazla ilaç sıkmalarının istendik 
fidelere veya bitkilere zarar vermesinin önlenmesidir ve ilaç tasarrufunun sağlanmasıdır. 
 

 
Görsel 3. Prototip Tarım Robotumuzun Yapay Zeka ile Yabani Ot İlaçlama Anlık Görüntüsü 

 
b. Gübreleme: Bazı bitkilerin ekimden önce ve sonra gübrelenmesi amacıyla daha az enerji 

ve daha çok yük taşıması açısından özellikle üzerindeki güneş panelleri olduğundan makul 
bir verimlilikte gübreleme yapabilecektir. Görüntü işleme tekniği ile hat aralarını tespit 
edip sağlıklı bir gübreleme sağlanmaktadır. 
 

3.3. Merkezi Bilgisayar: Tarım dronunun 2 ana görevi vardır. Bunlar; 
a. Görev Kontrol: İnsansız sistemler baz alınarak tasarlanan Merkezi Bilgisayar 

MoonSTARIM-YZ arayüzünden menülerle hem dronu hem de robotu kablosuz kontrol 
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eder, görevleri başlatır, sürdürür ve anlık monitör sağlar. Tüm ağır yapay zeka kodları GPU 
ile çalışan betikler merkezi bilgisayarda bulunmaktadır.  

b. Destek İşlemleri: Burada fide, fidan gelişimini el değmeden takibi ve deneysel gelişim 

adımları için fenotipleme adını verdiğimiz görüntü işleme betiği bulunmaktadır (bkz. 
Görsel 4).  

 

 
Görsel 4. Görüntü İşleme Tekniği İle Fenotipleme ve Analiz Sayfası Ekran Görüntüsü 

 
Yine tarlanın drone ile 5 ,10, 15, 20,30 metre  gibi yüksekten çekilen anlık veya sd hafıza 
karta kayıtlı fotolarından tarlanın genel durumunu izleme, nerede nasıl bir yoğunluk var, 
anormal durumlar neler, renkli sebzelerin kabaca rekoltesi gibi görüntü işleme tekniği ile 
analiz edilmesi sağlanır. Ayrıca meyveler ve sebzeler için yine fotoğraflardan Yapay 
Zeka ile olgun ve olmamış ürün sayımı yapan betiğe menü aracılığıyla ulaşılabilir (bkz. 
Görsel 5).  

Görsel 5. MoonSTARIM-YZ Ürün Sayma Çıktıları 
 

4. Yöntem 
4.1. Yazılım Kısmı 

 Projemizin yazılımının tamamı Anaconda Platformu üzerinde Python dili ile 
yazılmıştır. Bunun nedeni Yapay Zeka ve Görüntü İşleme kodları için en yaygın kullanılan dil 
olması ve topluluk desteği olmasıdır. Yazılım kısmımız yöntem olarak ayrı ayrı betiklerden 
oluşmuştur. Bu betikler daha hızlı çalışması açısından GPU destekli Merkezi Bilgisayarda Tek 
bir Arayüzde Menülerden çağrılacak şekilde tasarlanmıştır. Bunların dışında Robot ve Drone 
üzerindeki Raspberry kartında kamera bağlanıp bunun ile ilgili kodar yazılmıştır ve motor 
(pompa) gibi kartlar için Arduino için kodlar yazılmıştır.  
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4.1.1. Yapay Zeka Kısmı 
 Yapay Zeka olarak Derin Öğrenme Evrişimli Sinir Ağlarını (CNN) nesne tespit 

algoritmalarını kullandık. CNN ağları son yıllarda Bilgisayar Görüsü olarak oldukça başarılı 
sonuçlar vermektedir. Biz projemizde problemimiz bağlı olarak bitki ve ürün tanıma/tespit 
konusunda CNN ağlarını Bigisayar Görüsü amacıyla kullanmaya karar verdik. Sahip 
olduğumuz donanım göz önüne alındığında, hız ve değerlendirme metrikleri açısından iyi bir 
orana sahip olan SSD-Inception ve Faster R CNN ağlarını test ettik. SSD-Inception ağı daha 
hızlı çalışmasına rağmen 300x300 pixel çözünürlükte en iyi sonucu verdiğini tespit ettikten 
sonra bu ağı robotumuzda kullanmaya karar verdik çünkü yere daha yakın bir görüntü ile 
çalıştığı için yüksek çözünürlükte çalışmasına gerek yoktur. Dronumuzda ve ürün sayımında 
ise Faster R CNN ağını kullandık çünkü 720p çözünürlükte olumlu sonuçlar aldık. 

Veri setimizin mevsimde elverince büyük çoğunluğunu kendi fotoğraflarımızla geri 
kalanını ise internetten gerçek ortama uygun seçerek indirdiğimiz ön işlemlerden geçirerek 
hazırladık. Veri Setimizi Pascal VOC formatında LabelImg yardımcı yazılımı ile etiketledik.  

Veri Setlerimizde prototip olarak seçilen bitki ve ürünler aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Veri Seti Sınıflar (Kategoriler) Fotoğraf 

Bitki Veri 
Seti 

Domates Fidesi (Ağacı), Biber Fidesi (Ağacı), 4 Adet Yabani Ot Bitkisi 
800 Train, 
200 Test 

Ürün 
(Meyve) 
Veri Seti 

Olgun Domates, Olgun Çeri Domates, Olgun Yerli Domates, Olgunlaşmamış 
Domates, Olgunlaşmamış Çeri Domates, Olgunlaşmamış Yerli Domates, 
Olgun Sivri Biber, Olgun Kapya Biber, Olgunlaşmamış Sivri Biber, 
Olgunlaşmamış Kapya Biber 

800 Train, 
200 Test 

Tablo 1. Veri Seti Yapısı 
 

Tarımsal ürünler çok sayıda bitki ve ürün türünden oluştuğu için ilk aşamada deney ve 
test amaçlı bazı bitki ve ürün türleri seçilmiştir. Veri setimiz genişlemektedir. Yazılımımızda 
Bitki Veri Setini ilaçlama ve yabani otlarla mücadelede kullanırken Ürün (Meyve) Veri Seti’ni 
olgun ve olgunlaşmamış ürünün MatPlotLib Kütüphanesi ile matematiksel grafiğini çıkarıp  
SQLite-3 ile veri tabanına kaydedip, Ürün Sayma ve Yaklaşık Rekolte Tahmini için 
kullanmaktayız. Ayrıca ilerde projemize eklemeyi düşündüğümüz farklı modüllerde 
kullanacağız (ör: Ürün Ayırma ve/veya Hasat Robotu/Otomasyonu) 

Train işlemini kendi bilgisayarımızda TensorFlow-GPU 1.14 Framework’unu 
kullandık. Çünkü NVIDIA CUDA versiyonumuz buna uyumludur. Bunun için özel bir Train 
Environment oluşturduk. Arayüzümüzün güncel olması için tüm ağlarımızı TensorFlow 2.0 ile 
çalıştırdık. Bilgisayarımızda 4GB Ram’a sahip NVIDIA 940 M ekran kartı ile her bir step 0.225 
milisaniye hız ile tüm eğitimlerimiz 2 haftada tamamlandı. Özellikle SSD_Inception ağının iyi 
çalışması için PIPELINE.Config ayar dosyasında testler sonucunda Augmentation işlevlerini 
arttırarak ve DROPOUT (overfit olmaması için) değerini TRUE yaparak daha iyi sonuçlar 
aldık. 

4.1.2. Görüntü İşleme Kısmı 
Görüntü İşleme olarak Fenotipleme  diye tabir edilen  bitki veya tarlanın fiziksel 

görünüşünü alarak işlem yapan kodlarımızı hazırladık. Bu kısımda OpenCV kütüphanesini 
kullandık. Bu kısım iki betik algoritmasından oluşur.  
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Birinci kısımda fide/fidan’ın anlık veya seçilen profil fotoğrafını boru hattına alarak 
bitkinin el değmeden boyunu, enini, çevresini sırasıyla 8 adet filtreden geçirerek elde eder. Bu 
filtrelerin amacı bitkiyi izole edip elde etmek ve görüntü kalibrasyonu ile fiziksel ölçülerini elde 
etmektir. Bunun yanında renk histogramını çıkararak bitkinin yeşil renk frekansına göre sağlığı 
izlenebilmektedir. Bu işlemi yapma amacımız her çiftçinin tohumlar, fideler veya fidanlar 
üzerinde işlemler yaparak kendine ait en iyi fideyi veya fidanı bulmasıdır.  

İkinci kısımda ise drone ile havadan çekilmiş tarla görüntülerini kullanarak tarla 
hatlarını, bu hatlardaki bitki yoğunluğunu haritalandırma ve arada çıkan aykırı bitkileri 
haritalayan bir boru hattı oluşturduk. Buradaki amacımız tarlamızın gözümüzle zorlandığımız 
yönlerini dijitalleştirerek analiz etmemize yarayan geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Ayrıca 
renkli meyve/ürünleri yoğunluk haritasını çıkarmamıza yarayacaktır. 

Bu kısımda sürekli geliştirmeler ve güncellemer yapıp daha yeni özellikler kazandırma 
çalışmalarımız sürmektedir. Pandemi süreci ve ilimizdeki mevsimsel tarım koşulları gereğince 
sebze ekimleri mayıs ayında başlamakta olup çalışmalarımız bu yönde hız kazanmıştır. 

 

 4.1.3. Raspberry Zero ve Arduino Kodları 
Bu kısımda dronumuzda PixHawk4 uçuş kontol kartı kullanacağız ve drone üzerindeki 

Raspberry Zero W ile Telem2 portundan bağlantı yapacağımız için konu ile alakalı  Ardupilot 
Web Sitesi Developer kısmından(Ardupilot.org, 2020) ve Merkezi Bilgisayardan MAVLink ile 
PixHawk4’e bağlanacağımız için Drone Kit Web Sitesindeki (Dronekit.io, 2020)  GitHub 
Linkinden (GitHub Dronekit-Python, 2020) Python API aracığılıyla kütüphanelerden 
yararlandık. Böylece hem bilgisayarımızdan Ardupilot Mission Planner ile otonum uçuş 
planlama hemde uçuş esnasında anlık izleme, komut verme gibi kodlarımızı hazırlayacağız.  

Geleneksel olarak insansız sistemlere alternatif olacak şekilde dronumuzda ve 
robotumuzda kameramızı Raspberry zero w kartına bağlayıp onuda Pixhawk4 uçuş kontrol 
kartına telem2 portuna bağlıyoruz. Burada amaç gelen görüntülerle ilgili farklı amaçlara 
örneğin engel tanıma veya iniş kalkış veya kısa görüntü işleme işlevlerinde uçuş kontrol kartına 
yardımcı olacak pratik işlemleri yapmak ve wifi protokolü ile raspbberye bağlanmaktır. 
Bunların yanında kamera görüntülerini FPV ile aktamadan önce görsel olarak uçış bilgilerini 
ekrana yazmak gibi gelişmeye açık dokunuşlar yapmaktır. Bunlarla ilgili Dronecode.org 
sitesinde sürekli geliştiriciler için bilgiler ve paylaşımlar bulunmaktadır. 

Arduino kısmında biz arduinoyu sadece motor veya pompa kontrolü için 
kullanmaktayız Raspberry ile seri protokole aruinoya motor kontrolleri için komut 
yollamaktayız. Arduino kullanmasak bile raspberry ve hatta Pixhawk4 hatta kumanda alıcı ile 
de bunları yapabiliriz ama projemizin gelişmeye ve özellik katmaya açık olması açısından 
Arduinomuzu kullanmaya karar vermiş bulunmaktayız. 

 

4.2. Donanım Kısmı 
Prototip Dronumuzda donanım olarak HexaCopter (AltıDöner) yerine QuadCopter 

(Dörtdöner) seçimi yaptık. Çünkü bizim açımızdan hem daha az enerji harcayacak hem daha az 
titreşim ve komplikasyon olacak hem de maliyetimiz önemli ölçüde düşecektir. Pandemi süreci 
nedeniyle prototip dronumuzu henüz yapmadık ama tüm seçim konfigürasyonumuz hazırdır. 
Ön Tasarım Raporumuzda 10 Kg yük taşıyacak bir dron düşünüyorduk yine maliyet açısından 
prototipimizde bu ağırlığı 4 Kg ile güncelledik. En az 1Kg-1.5 Kg lik ilaç kaldırması prototip 
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olarak yeterli olacaktır. Motorlarımızın her biri 2.300 gr itiş vermektedir bu da toplam 
9.2Kg/2kg=4.6 Kg toplam kalkış ağırlığı demek olur şasi, püskürtme mekanik sistemi ve pil 
gibi ağırlıklar yaklaşık 2,5 Kg olacağı için geri kalan ağırlığı  depomuza ayırmış bulunmaktayız. 

Uçuş Kontrol Kartını içinde GPS, 2 adet Telemetrisi de olan PixHawk4 2.4.8 Seti olarak 
alacağız. Kamera olarak Full HD video ve 3280 x 2464 pixel çözünürlüklü fotoğraf çeken 
Raspberry Pi Kamera V2 kullanacağız. Bununla bağlantılı Raspberry Zero W kullanmaya karar 
verdik. SSH ile bağlantı imkanı sağladığı için Raspberry Zero W kullanacağız ve Analog Tv 
çıkışından 600mW FPV verici ile görüntüleri göndereceğiz.  

Robotumuzu hiç bir ayrı donanım olmadan sadece bir Arduino ve Akıllı telefon ile test 
ettik hem iletişim hem kamera hem de diğer tüm işlemleri başarıyla gerçekleştirdi fakat WiFi 
görüntü aktarımlarında 4-8 FPS lerde verim alabildik. Bu nedenle Prototip Robotumuza da 3D 
yazıcılar ile süspansiyon sistemi yapıp maliyeti dronumuza kullanacağız. Ayrıca FPV, ve 
Raspberry Zero W, Püskürtme sistemini kolay tak çıkar şeklinde tasarladığımız için yeniden bu 
ekipmanları almamıza gerek kalmadı. Robotumuzun en önemli özellikleri yabani ot ile 
mücadele daha başarılı olması ve güneş panelleri ile kendini şarj edebilmesidir. 

Tarımsal öngörümüze göre, Erken ekin zamanlarında bitkiler 5cm-30cm boyundayken 
robotumuz ileriki dönemlerde de dronumuz aktif olarak ön planda kullanılacaktır. 

Püskürtme sistemi olarak prototipimizde hem tek bitkiye hem de çoklu püskürtme için 
maliyet ve 12V kullanıma uygun olan araç su fıskiye seti kullanmaya karar verdik. Hem Dron 
hem de robotumuzda bağlantı, nozül ve diğer aparatlar için 3D yazıcımızı kullanacağız. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Drone ve robotun beraber kullanılması projemiz için yenilikçi bir özellik olacaktır. 
Drone ile yabani ot ilaçlama yetiştirilen bitki türüne göre bazen avantajlı bazen de dezavantajlı 
olabilmektedir. Bunun için özellikle erken ekim zamanlarında uygun süspansiyonlu basit bir 
4WD robot ile bu sorunların önüne geçebiliriz. Böylece dronumuz bu ağırlıktan kurtulmuş ve 
diğer görevlere odaklanmış olacaktır. Özellikle ileriki ekin zamanlarında ve ekin boyları 
yükseldiğinde böcek ilaçlama gibi çoklu püskürtme işlevlerinde dronumuz oldukça hızlı ve 
ürüne zarar vermeden etkin bir ilaçlama unsuru olarak kullanılacaktır. Örneğin mekanik olarak 
tarlaya tekerlek değmeden ilaçlama yapabilir, göz seviyesinden yüksek bir bakış açısı sunabilir. 
Çoklu disiplin olarak hem biyolojik (bilimsel), hem matematiksel (istatistik ve sayısal 
hesaplamalar), hem de teknolojik olarak (yazılım) uygun mühendislik (ziraat mühendisliği vb..) 
tasarımları ile tam bir STEM ürünü olarak kullanılması çok faydalı bir üründür. Projemizin 
gelişimi ile bu robot ve dronumuzu beraber bir iletişim ile kullanılması mümkün olacaktır. Bazı 
ekipmanların drondan robota kolay transferi gibi esnek tercihler projemize yenilik katmaktadır.  

Yazılımsal olarak kattığımız yapay zeka ve görüntü işleme kodlarımız sayesinde 
projemizin işlevlerini ve işlev çeşitliliğini arttırmaktadır. Çünkü hem yabani ot ilaçlayan hem 
rekolte tahmini yapan aynı zamanda ürün sayma gibi özellikler bunlara örnektir. Görüntü işleme 
ile tarlanın haritasını çıkararak tarlamızı dijitalleştirmek ve artık sayısal verilerle matematik 
disiplinini daha yoğun kullanmak verimi arttıracaktır. Normal/anormal durumların gübre 
kullanımı, su kullanımı gibi olaylara bitki tepkilerinin izlenmesinde faydalı olacaktır.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz halihazırda şu an çiftçilerimiz için fazla teknolojik gibi görünse de çifçimizin 
teknolojiye olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Projemizi paket halinde çiftçiye pazarlamak 
bir seçenek olsa da daha çok saatlik veya günlük kiralama gibi çiftçiye teknolojik destek vermek 
yöntemi daha ilgi çekebilir. Projemizi özellikle modüler ve işlevsel yapmamızın amacı budur. 
Yani, çiftçiye hizmeti verirken tüm teknik konularda danışmanlık ve uygulama hizmeti verecek 
bir yapı düşünülmüştür. Çiftçi ile iletişime geçildiği anda ihtiyacını hiç detaya girmeden yani 
yapay zeka veya teknolojik olarak değil onların anlayacağı şekilde hizmetin hızlı, etkin ve 
uygun şekilde sunulması düşünülmüştür. Çiftçiye göre esnek çözümler getirilerek herkese hitap 
etmesi amaçlanmıştır. Tarlaya tekerlek girmeden, mazot ve traktör kiralamadan daha uygun bir 
fiyat ile ilaçlamak tüm çiftçilerin dikkatini çekecektir. Özellikle Çukurova gibi tarımın güçlü 
olduğu bölgelerde bazı modüllerin yoğun talep göreceğini öngörmekteyiz. Projemizin gerek 
yazılım gerek donanım olarak sürekli gelişim, güncelleme ve modül eklentileri projemizi 
güçlendirecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin en az maliyetle uygulanabilir yaklaşık maliyet tablosu ve malzeme listesi 
aşağıdaki tabloda verilmiştir(bkz. Tablo 2). 

Tablo 2. Proje Malzeme Listesi ve Yaklaşık Maliyet Tablosu  

Projemizin dronumuza ait malzemeleri Pandemi süreci nedeniyle temin edilememiştir. 
Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında temin edilecektir. Profesyönel Tarım ilaçlama dronları 
150.000 Tl ye varan fiyatlarda satılmaktadır. 750 gram ağırlığında DJI Mavic Pro dronu 12.000 
Tl ye satılmaktadır. Bizim projemiz yazılımı ve projesiyle birlikte prototipi bu fiyatların altına 
mal olmuştur. 

Kategori Ürün Adı Birim fiyatı 

Dron Şasi 500mm PCB versiyonu dört eksenli quadcopter çerçeve karbon 
Fiber 

800 TL 

Dron Motor SUNNYSKY V3508 380 kv Fırçasız Motor CW-CCW – 4 Adet 1290 TL 

Dron ESC 40A ESC 2-4S Simonk Brushless (Fırçasız) Motor Sürücü – 4 Adet 330 TL 

Uçuş Kartı RadioLink Holybro Pixhawk 4 Autopilot Seti Ardupilot 2700 TL 

Telemetri APM Pixhawk Telemetry 915mhz 500mW Telemetri Seti 415 TL 

Lipo Pil DXF Power 14.8V 4s 6500mah 100C Hardcase Lipo Batarya Pil 585 TL 

Kumanda Flysky FS-i10 2.4GHZ 10 kanal Kumanda FS-iA10B Alıcı Dahil 1360 TL 

FPV 
Alıcı/Verici 

Eachine FPV Boscam 5.8G 600 mW 32CH Kablosuz Alıcı ve 
Verici SET  

600 TL 

Su Fıskiyesi Su Fıskıye Depo Setı(Depo+Hortum+Motor) Unıversal Tofaş 65 TL 

Robot Motor 6V 250 Rpm Motor ve Tekerlek Seti – 4 Adet 30 TL 

Arduino Arduino Mega Klon 60 TL 

Motor Sürücü L298n Motor Sürücü 32 TL 

Röle Röle Modülü 10 TL 

Raspberry Raspberry Pi Zero Wireless + Kutu + Soğutucu 160 TL 

Kamera Raspberry PI Kamera Modülü v2 517 TL 

Diğer Filament ve diğer mekanik parçalar  250 TL 

Toplam 9.204 TL 
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Tablo 3. Proje İş Zaman Çizelgesi 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin son kullanıcıları öncelikle çiftçilerimizdir. Projemizin modüler yapısı ve 
ileride eklemeyi düşündüğümüz çeşitli yazılım ve donanımsal eklentiler ile mesela ürün ayırma 
IoT(Nesnelerin Interneti), hasat robotu/otomasyonu ile hedef kitlesi genişleyebilmektedir. 
Tarımsal Kurumlar, Ziraat Mühendisleri ve Mühendislik Ar-Ge Şirketleri de hedef kitlemiz 
arasında yer almaktadır. 

9. Riskler 

Projemizin uygulanması aşamasında oluşabilecek risklerden biri dron konusunda 
meydana gelebilecek titreşimlerdir. Bu özellikle fotoğraf ve video kalitesini etkileyecektir. 
Bunun çözümü için dron şasi yapısı, pervane balansı ve yazılım ayarları ile giderilecektir. Diğer 
bir risk hava koşulları ile ilgilidir; hava koşulları yağışlı olduğunda zaten ilaçlama yapılamaz 
fakat şiddetli rüzgarlı havalarda dron kullanımı güvenli olmaz. Bunun için robotumuz mevcut 
olduğundan bu durumu B-Planı olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer risk ise dronun kuş 
çarpması veya ağaca çarpma gibi bir riskidir. Kuş için mini bir korna takılabilir diğer 
durumlarda ise dronun her bir kenarına ultrasonik sensörler takılarak bu problemin çözülmesi 
düşünülmektedir. Başka bir risk ise çiftçilerimizin teknolojiye olan ön yargıları ve biz 
başaramayız düşüncesi olabilir bu problemi de teknik destek vererek çözmeyi düşünmekteyiz. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Berat KOÇ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

Berat KOÇ Yapay Zeka-(TensorFlow Object 
Detection API), Görüntü  İşleme, Arduino, 
Elektronik Kartlar ve Kontrol 

Bingöl Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi 

50. Tübitak 2204 Yarışması – 
Tarım ve Yapay zeka Yazılım 
Alanında Türkiye 2.Liği  

Muhammed 
KASIM DAĞ 

Yapay Zeka,  Görüntü İşleme, Tasarım, 
Drone, İletişim ve Kontrol Sistemleri 

TBMM Bingöl Fen 
Lisesi 

51. Tübitak 2204 Yarışması – 
IHA ve Yapay zeka Yazılım 
Alanında Bölge Birinciliği 

Elif DURAN Yapay Zeka, Veri Seti Oluşturma 
Etiketleme 

TBMM Bingöl Fen 
Lisesi 

51. Tübitak 2204 Yarışması – 
IHA ve Yapay zeka Yazılım 
Alanında Bölge Birinciliği 

Nurullah 
YILDIZ 

Dökümantasyon, Görsel ve 3D Tasarım, 
3D Yazıcı, Mekanik İşlemler 

TBMM Bingöl Fen 
Lisesi 

SolidWorks ve Fusion 360, 
Arduino ve Motor Kontrol 

Tablo 4. MoonSTARIM-YZ Takımı Üyeleri Listesi 

AYLAR   
İşin Tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Problemin Belirlenmesi X X      
Problem Hakkında Araştırma X X X     
Çözüm Planlanlması  X X X X   
Prototip Yapma  X X X X X  
Test Yapma   X X X X X 
Rapor Hazırlanması X X X X X X X 
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