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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Çam kese böceği (ÇKB) (Thaumetopoea pityocampa) son yıllarda sayısı hızlı bir 

şekilde artan orman zararlısıdır.Ağacın yapraklarını yiyerek ağaçların büyümesine engel 

olur ve ekonomik sorunlara sebep olurlar. Bunun yanında kıllarındaki zehirden dolayı 

insanlarda ve memeli hayvanlarda alerjik hastalıklara ve solunum yolu hastalıklarına neden 

olabilirler. Bu çalışmamızda kimyasal mücadele yerine çözüm olarak çam kese böceğinin 

predatörü (avcısı) olan böcekler kullanılmıştır.  Predatör böcekler Çam kese böcekle rinin 

larvalarını ve yeni oluşmuş pupalarını yiyerek onlara zarar verirler. Bu çalışmada Predator 

böcekleri satın alınan ve yazılımı kendimiz tarafından oluşturulan bir drone yardımı ile 

Çam kese böceklerinin olduğu alanlara bırakılması hedeflenmektedir.Günümüzde insansız 

hava araçları tarımda ilaçlama, gübreleme, mahsül takibi alanlarında kullanılırken 

ülkemizin de hali hazırda ürettiği insansız hava araçları savunma sanayi alanında da 

başarıyla kullanılmaktadır. İnsansız hava araçların engebeli, insanların girmesinin zor 

alanlara kolayca erişebilmesi, hız ve maliyet açısından kullanım avantajları sağlamaktadır. 

Bu bağlamda hız ve erişim kabiliyeti yüksek İHA’ların (insansız hava araçları) orman 

arazilerinde kullanılması büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada İHA’ ların erişim 

yetenekleri kullanılarak ormanları tehdit eden çam kese böceği tespit edilerek mücadelesi 

hedeflenmiştir. Proje ile İnsansız hava aracına takılabilen yapay zekâ destekli bir sitem 

geliştirilmiştir. Yapay zekâ modeli ile tespit edilen çam ağaçlarına sistemde yer alan 

predatör böcekleri bırakılarak biyolojik mücadele ile çam kese böcekleri yok edilmektedir. 

Yapay zekâ modeli makine öğrenmesi yöntemlerinde olan YOLOv4-tiny derin öğrenme 

algoritması ile geliştirilmiştir.  Yapay zekâ modelinin geliştirilmesi için çalışmaya özgü bir 

veri seti oluşturulmuştur. Çalışma da geliştirilen yapay zekâ modelinin nesne tespit başarım 

metrikleri olan mAP ve IoU değerleri sırasıyla  % 94,03 ile  % 68,02 olarak tespit 

edilmiştir. 

Xioami Mi Drone 4K Drone’un Projede insansız hava aracı olarak Şekil 1’de görülen 

alt bölümüne Şekil 2’de yer alan Çam kese böceğini tespit eden modül (tespit modülü) ve 

predatör böcekleri taşıyıp bırakacak kargo kısmı insansız hava aracına (iha) entegre 

edilecektir. 

 

 
Şekil 1- Projede Kullanılacak İnsansız Hava Aracı Xioami Mi Drone 4K 
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Projede Xioami Mi Drone 4K Drone’un iha olarak seçilme amacı 1100 gram yük 

taşıyabilmesi ve alt kısmına yer alan iniş takımlarının ek bir parça takılabilecek nitelikte 

olmasıdır. Taşıma (kargo) ve tespit modülleri Blender 3 boyutlu tasarım programında 

hazırlanmış 3 boyutlu yazıcıdan uygun ölçülerde çıkarılmıştır. Montaj işlemleri kargo 

kapağını açacak şekilde tasarlanmış ve servo motor aracılığıyla kapağın açılması 

sağlanacaktır. 

İha’nın alt iniş takımlarının ölçüleri 19 x 17 cm ölçülerindedir. Ölçüler iha’ya ait user 

manuel elektronik kitabından alınmıştır. Ana gövde içinde yer alacak modüllerin iha’nın 

ağırlık merkezi bozmayacak şekilde yerleştirilecektir. Montaj bölümleri iha’nın alt 

kısmında yer alan iniş takımlarına sabitlenmesi için montaj bölümleri iki parça halindedir 

ve bu parçalar birbirlerine vida bağlantıları sayesinde sabitlenmek için tasarlanmıştır.  

Tespit Modülünde yer alan mini bilgisayarın işlemcisi üzerine sabitlenen fan ile 

soğutulurken diğer donanımların soğutulması ana gövde üzerine açılacak hava kanalları ile 

sağlanacaktır. Tespit modülünde ortam sıcaklığı sıcaklık sensörü (LM35 Sıcaklık Sensörü) 

ile kontrol edilerek sistemin çalışması/durdurulması geri bildirim sağlayacak donanımdır. 

Tespit modülü içinde yer alan donanımların projenin çalışır haldeyken sabit kalması ve 

istenildiği zaman sökülüp takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Tespit modülü ağaçlarda bulunan çam kese böceğini tespit edebilmesi ve 

istenildiğinde predatörleri taşıyan modülü kontrol etmek için tasarlanmıştır. Proje 

çerçevesinde 2 adet yapay zeka modeli geliştirilmiştir. Yapay zeka modelleri tespit 

modülünde yer alan Raspberry pi 4 8GB mini bilgisayar üzerinde çalıştırılmaktadır. Bu 

modellerden bir tanesi ormanlarda çam kese böceğinin varlığını tespit ederken diğer yapay 

zeka modeli ormanlık alanlarda ki durumu kontrol edebilecektir.  

Projede yer alan yazılımlara ait algoritmalar python ve dart dili ile geliştirilmiştir. 

Projede yer alan yazılımların aktif/pasif edilmesi mini bilgisayarın üzerinde yer alan wi-fi 

cihazı ile bağlantı kurabilen proje çerçevesinde geliştirilen mobil bir uygulama ile 

sağlanmaktadır. Mobil uygulama mini bilgisayar üzerinde çalışan apache sunucusuna 

komutlar göndererek yazılımları kontrol etmektedir. Yapay zeka modellerinin 

geliştirilmesinde kullanılan veri setleri web üzerinden alınan görseller ve tarım 

arazilerinden elde edilmiştir. 

2. Problem / Sorun 

 

Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) son yıllarda sayısı hızlı bir şekilde artan 

orman zararlısıdır. Çam kese böcekleri Dünyada Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Avrupa; 

ülkemizde Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve son 

dönemlerde Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi yerlerde yayılış göstermiştir (Keleş, 2018). 

Çam kese böcekleri ormanlar için en zararlı böcek olarak bilinmektedir. Beslenme alanları ve 

yaşam alanları çoğunlukla Kızılçam (Pinus brutia), Karaçam (Pinus nigra), Halep çamı 

(Pinus halepensis), Sarıçam (Pinus brutia)‘dır. (Onaran, 2010).  

Çam Kese Böceği yumurtalarını bölgeden bölgeye farklı zaman dilimlerinde, farklı 

yüksekliklerde, farklı sıcaklıklarda çam ağaçlarının ibrelerine bırakır. 

Yumurta açıldıktan sonra beslenmek için ağaçlardaki iğne yaprakları tüketen larvalar 
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ipliklerden barınak hazırlarlar. (Yüksel, 2019). Ağacın yapraklarını yiyerek ağaçların 

büyümesine engel olur ve ekonomik sorunlara sebep olurlar.  Bunun yanında kıllarındaki 

zehirden dolayı insanlarda ve memelilerde alerjik hastalıklara ve solunum yolu hastalıklarına 

neden olabilirler (İpekdal, 2005). 

 
Şekil 2. Çam kese böceği 

 

Çam kese böceğinin ekonomik ve ekolojik zararları yanında, özellikle tırtıl evresinde 

insanlarda ve evcil hayvanlarda alerjik reaksiyona neden olan zehirli kıllarından dolayı halk 

sağlığı açısından da tehdit oluşturmaktadır. (Battisti vd., 2011). 

İnsanların yapmış oldukları yanlış uygulamalar; özellikle kimyasal mücadele ve ağaç 

türlerinin uygun olmayan yetişme ortamlarında kullanılması bu tür zararlıların daha da etkili 

olmasına zemin hazırlamaktadır. Bu zararlı organizmalar içerisinde en önemli grubu böcekler 

oluşturmaktadır. (Mercikoğlu, 1991).  

Kimyasal ilaçlar canlılar üzerinde kanserojen etki göstermekte, sadece zararlı olan 

canlıları değil tüm ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle en etkin yöntem 

doğa koruyucusu olan biyolojik yöntemlerle zararlıları yok etmektir.  

Predator böcekler Çam kese böceklerinin larvalarını ve yeni oluşmuş pupalarını yiyerek 

çam kese böceklerine zarar verirler. Predatör böcekler yırtıcı ve hareketli oluşunun yanı sıra 

larvalarının ve erginlerinin Çam kese böceği tırtıllarıyla beslenmesi bakımından da son derece 

yararlı bir böcektir (Onaran, 2010). 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012 yılında başlatmış olduğu beş yıllık stratejik 

planında ilk kez Biyolojik Mücadelede kullanılmış ve 2023 yılında yapılması planlanan Zirai 

Mücadele faaliyetlerinin %25’nin Biyolojik Mücadele ile yapılması amaçlanmıştır.  Aynı 

tarihlerde Ankara Üniversitesi Faydalı böcek üretim merkezi ile Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesi Biyolojik Mücadele merkezleri hizmete başlamıştır. BM’nin en başarılı ve 

yaygın bir şekilde kullanılacağı alanlardan biriside orman ekosistemleridir. Ülkemizde bu 

konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün Orman Bölge 

Müdürlükleri bünyesinde “Biyolojik Mücadele Laboratuvarları” kurulmuş olup bu 
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laboratuvarlarda üretim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye 

ormanlarında büyük bir sorun haline gelen çam kese böceği mücadelesinde kullanılan 

Calosoma sycophanta yetiştirilmesi ve salım çalışmaları yapılmaktadır (Birişik, 2015). 

Carabidae familyasından faydalı kın kanatlı böcek türüolan Calosoma sycophanta, 

Laboratuvar şartlarında kitle üretimi yapılarak çam keseböceği (Thaumetopoa pityocampa 

Schiff.), meşe sünger örücüsü (Lymantria dispar L.), altın kıçlı kelebek (Euproctris 

chrysorhoea), sedir kese böceği (Thaumetopoa solitaria), halka kelebeği (Malocosoma 

neustria) gibi zararlı türlere karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Calosoma 

sycophanta 3-4 yıllık ömre sahip bir böcektir. Calosoma sycophanta ergini laboratuvar 

şartlarında günde 2-3 çam kese böceğini tam olarak yiyebilmekte 15-16 tanesini de 

öldürebilmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Calosoma_sycophanta). 

3. Çözüm 

 

Verilen sorunlara bakıldığında çözüm yöntemi olarak biyolojik mücadelenin en etkili ve 

en zararsız çözüm olduğuna karar verildi. Biyolojik mücadele habitatın düzenini bozan 

zararlılar ile kimyasal mücadele etmek yerine sayılarını düşürecek canlıların kullanılmasıdır. 

Bu yüzden bu projede predator böcekler kullanılmıştır. 

Biyolojik mücadele, çevreye zarar vermeyen yöntemlerin başında gelmektedir. Biyolojik 

mücadelede yaygın olarak kullanılan temel faktörlerden iki tanesi parazitoit ve predatörlerdir. 

Biyolojik mücadelenin etkili bir şekilde uygulanabilmesi doğal düşmanların kitle üretimi ve 

bu canlıların istenilen bölgelere doğru olarak bırakılmasına bağlıdır (Külbaş,2015).  

Çam kese böceği özellikle ağaçlandırma alanlarındaki ağaçlar üzerinde belirgin ve etkili 

bir şekilde yerleşmektedir. Bu zararlı genç bitkilerde salgın şeklinde yayılmakta, şekil 

bozukluklarına ve bitkinin bodur olmasına neden olmaktadır. Kalite kaybı ve ormanları bu 

zararlılardan korumak için çalışmalarla ilgili parasal kayıplar dikkate alındığında kaybedilen 

değerlerin en aza indirilmesi için etkin savaş yöntemlerinin belirlenerek bunların planlı ve 

düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz.  

Bu çalışmada Predatör böcekleri satın alınan ve yazılımı kendimiz tarafından oluşturulan 

bir drone yardımı ile Çam kese böceklerinin olduğu alanlara bırakılması hedeflenmektedir. 

4. Yöntem 

 

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan çam ormanları üzerinde, Safvan Anadolu 

İmam-Hatip Lisesi bahçesinde bulunan çamlarda ve Adıyaman’ın değişik bölgelerinde 

bulunan çam ormanlarında bu zararlıya rastlanmıştır. Bu zararlıyla mücadele için Orman 

Genel Müdürlüğü tarafından üretilen predatör böceklerin ormanlarda istenilen bölgeye 

bırakılması için aşağıda ifade edilen şekilde işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen predatör böcekler alınıp orman zararlısının 

olduğu bölgelere drone yardımıyla bırakılması için drone yazılımı geliştirilmiş ve aşağıda 

sıralanan işlem basamakları yapılmıştır. 

Bu çalışmada çam kese böceğini tespit edecek yapay zekâ modelinin eğitiminde 
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kullanılacak olan görüntüler için yapılan araştırmalarda çalışmaya uygun veri seti 

bulunamamıştır. Bu bağlamda internette yapılan aramalar ve çevredeki ağaçlardan görüntüler 

alınmış bunlara ek olarak laboratuvar koşullarında daha önceden muhafaza edilen çam 

keselerine ait numunelerin farklı açılar ve ışık altında çekilen görüntüler ile çalışmaya özgü 

bir veri seti oluşturulmuştur. Şekil 3’te veri setini oluşturma çalışmalarından bir fotoğraf ve 

çalışmada kullanılan çam kese böceği numunesi görülmektedir. 

 

Şekil 3. Veri setini oluşturma çalışmaları ve çam kese böceği numunesi 

Veri setinin hazırlanması sonrasında YOLO algoritmaları ile yapay zekâ model eğitimi 

geliştirebilmek için veri setinde yer alan görüntüler online bir platform olan Roboflow 

üzerinde etiketlendirilmiştir (Roboflow: Give Your Software the Power to See Objects in 

Images and Video, n.d.). Etiketlenen veri setine ait görüntüler Şekil 2.’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Veri setinde yer alan etiketlendirilmiş görüntüler 

Veri setinde yer alan görüntülerin % 70’i eğitim için ayrılırken % 30’ u doğrulama 

verileri için ayrılmıştır. Veri setine ait görüntülerin dağılımı Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Veri setinde bulunan sınıfa göre görüntü sayıları 

Görüntü sayısı Çam kese böceği 

Eğitim seti %70 209 

Doğrulama seti %30 52 

Toplam  261 
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Çalışmaya özgü hazırlanan veri seti ile yapay zekâ modeli geliştirilmesi için bu çalışmada 

kullanılacak olan mini bilgisayar olan Raspberry Pi 4 4GB sistem özelliklerinden dolayı 

YOLO modellerinden YOLOv4-tiny algoritması belirlenmiştir (Jiang et al., n.d.). YOLOv4-

tiny yapay zekâ algoritması ile eğitimin gerçekleşmesi için yüksek hızda GPU’ ya sahip 

Google Colab platformu belirlenmiştir (Colaboratory’ye Hoş Geldiniz - Colaboratory, n.d.). 

Google Colab platformunda geliştirilen model tensorflow kütüphanesi ile çalışabilecek 

formata çevrilmiştir. Geliştirilen yapay zekâ modelinin mini bilgisayar üzerinde çalışması için 

gerekli olan tensorflow, keras, numpy, OpenCv, lxml, tqdm, absl-py,  matplotlib, easydict 

kütüphaneleri mini bilgisayara yüklenmiştir. Çam kese böceğinin tespiti anında bırakılacak 

olan predatör böceklerin insansız hava aracından hedefe bırakılması için servo motor ile 

çalışan bir kapak tasarlanmıştır. Şekil 5’te tasarlanan bölme ve kapağa ait donanım 

görülmektedir. Yapay zekâ modelinin çam kese böceğini tespit ettiği anda geliştirilen yazılım 

ile Şekil 5’te yer alan servo motor devreye girerek Predatör böceklerini hedefe bırakmaktadır.  

Mini bilgisayar üzerinde gerçekleştirilen nesne tespitlerini gözlemleyebilmek için mini 

bilgisayara uzak masaüstü yazılımı olan VNC viewer kurularak ekran tespit görüntüleri 

alınmıştır. 

 

Şekil 5. Böceklerin serbest bırakılmasını sağlayan kapağı kontrol eden servo motor 

Drone yardımıyla biyolojik mücadelenin ulaşılamayan bölgelerde bile daha kolay 

olacaktır.  

Hazırlanan bu donanımla ormanlarımıza zarar veren durumları önlemek adına birçok 

çalışma yapılabilir.  

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan çam ormanları üzerinde, Safvan Anadolu 

İmam-Hatip Lisesi bahçesinde bulunan çamlarda ve Adıyaman’ın değişik bölgelerinde 

bulunan çam ormanlarında bu zararlıya rastlanmıştır. Çam kese böceği çam yapraklarını 

yiyerek o bölgelerin görüntüsünü bozmaktadır.  
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Şekil 6. Çam kese böceğinin çam ağacı üzerindeki görüntüsü 

 

Çalışmamızda çam kese böceğinin bulunduğu alanlar tespit edilmiş, ilgili alanlara dronlar 

yardımıyla predatör böcekler bırakılması planlanmıştır. Bu amaçla drona yazılım yüklemesi 

yapılmıştır. Yapılan yazılımda bütün iş ve işlemler tarafımızdan uygulanmıştır.  

Google Colab platformunda geliştirilen yapay zekâ modeline ait başarım metrikleri Tablo 

3’de gösterilmektedir. Yapay zekâ modelinin 2000 iterasyon eğitilmiş bu eğitim süresince 

ortalama hassasiyet değeri olan mAp değeri %94,03 olarak elde edilirken IoU değeri olarak  

% 68,02 elde edilmiştir. Google Colab platformu üzerinde yapay zekâ modelinin başarısının 

tespit testlerine ait görseller Şekil 7’de görülmektedir. Ayrıca yapılan testlerde Google Colab 

platformunda Tesla K80 GPU donanımı ile fotoğraflar üzerinde yapılan nesne tespit zamanı 

15,47 ms olduğu Tablo3’ te görülmektedir. 

Tablo 2. Yapay zekâ modeline ait başarım metrikleri 

Model  Hassasiyet 

(Precision)  

Geri 

Çağırma 

(Recall) 

F1- 

Skoru 

Tespit 

Zamanı(ms) 

IoU  mAP Boyut 

(Mb) 

YOLOv4-

tiny ile 

geliştirilen 

Model 

0,94 0,90 0,92 15,47 %68,02 %94,03 22,43 
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Şekil 7’ de Google Colab platformunda geliştirilen yapay zekâ modeline ait tahmin 

başarılar görülmektedir. Şekil 7- a’da yer alan görüntüde 2 adet çam kese böceği %97 başarı 

ile tespit edilirken Şekil 75- b’de %93, Şekil 7- c’de %98 oranında çam kese böceği olduğu 

tahmin sonucu olarak görülmüştür. 

 

      a                                             b                                            c  

Şekil 7. Geliştirilen yapay zekâ modeli ile gerçekleştirilen tahmin sonuçları 

Yapay zekâ modelinin başarısını gösteren mAP, Loss ve  iterasyon değerleri  2000 

iterasyon sonunda elde edilmiştir. Elde edilen değerler Şekil 8’de gösterilmektedir. Şekil 8’de 

eğitim boyunca mAp değerinin %94,03 kadar yükseldiği, eğitim kayıplarını gösteren Loss 

değerinin iterasyon sayısının artması ile sıfır değerine yakınsadığı görülmektedir. Geliştirilen 

başarılı yapay zekâ modellerinin Loss değerlerinin azalması beklenirken mAp değerinin 

artması beklenmektedir. Bu çalışmada da Loss değerlerinin azaldığı mAp değerinin arttığı 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 8. Geliştirilen yapay zekâ modeline ait mAP, Loss / İterasyon grafikleri 
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Şekil 9’ de youtube üzerinden alınan bir video üzerinde mini bilgisayar ile geliştirilen 

yapay zekâ modeli test edilmiştir (Aydos Ormanlarında Çam Kese Böcekleri Çamları Sardı, 

Uzmanlar Uyardı - YouTube, n.d.). Video üzerinde gerçekleştirilen tespit sonuçları Şekil 7’ de 

görülmektedir. Şekil 9- a’da çam kese böceği %95, Şekil 9 -b’ de %83 ve Şekil 9 –c’de %98 

oranında tespit edilmiştir.  

 

a                                             b                                            c  

Şekil 9. Mini bilgisayar üzerinde video kaynağında gerçekleştirilen tahmin sonuçları 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Verilen sorunlara bakıldığında çözüm yöntemi olarak biyolojik mücadelenin en etkili ve 

en zararsız çözüm olduğuna karar verildi. Biyolojik mücadele habitatın düzenini bozan 

zararlılar ile kimyasal mücadele etmek yerine sayılarını düşürecek canlıların kullanılmasıdır. 

Bu yüzden bu projede predatör böcekler kullanılmıştır. 

Yaptığımız bu proje ile çam ağaçlarının sağlıklarını doğrudan etkileyen çam kese 

böceğini insansız hava aracı ile tespit edebilen ve çam kese böceğini yok eden predatör 

böcekleri ortama bırakan bir donanım geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında YOLOv4-tiny 

algoritması ile çam kesece böceğini tespit edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirmiştir. 

Geliştirilen bu modelin başarısını gösteren mAP ve IoU değerleri sırasıyla  %94,03 ile  

%68,02 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda ormanları tehdit eden çam kese böceği 

kozalakları ile ilaçsız doğaya zarar vermeden mücadele yöntemi geliştirilmiştir.  

Çalışmamızın son zamanlarda dış baskılardan dolayı yanan, zarar gören ve bu olumsuz 

durumlar nedeniyle değerini daha çok anladığımız ormanlarımızı koruyacağına ve gün 

geçtikçe kuraklaşan ülkemizde alınabilecek önlemlerinden birisi olacağına inanmaktayız. 

Ayrıca küresel ısınmada en önemli savunma alanlarından biri ormanlardır. Buna inanarak 

yaptığımız bu çalışmanın bir nebze de olsa işleri kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. 

6. Uygulanabilirlik 

 

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele 

Laboratuvarlarında üretilen ve çam kese böceği mücadelesinde kullanılan Calosoma 

sycophanta gibi canlıların ilgili alanlara salınımı dronlar aracılığıyla yapılabilir.  

Çalışmadan kullanılan yapay zekâ modelinin başarısının artırılması için çalışmada 
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kullanılan veri setine daha fazla görüntü eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca veri setine 

eklenecek görüntülerin farklı açılar ve ışık altında çekilmesi ile model başarımı arttırılacağı 

öngörülmektedir. Çalışma ile geliştirilen modülün içerisinde yer alan raspberyy pi 4 4GB 

donanım yerine daha yüksek GPU’ya sahip bir mini bilgisayar kullanılması ile daha yüksek 

hızda çam kese böceği tespit edilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenin gerçekleşmesi için gerekli olan malzeme listesi Tablo 2’ de gösterilmektedir. 

Tablo 2’ de 1 numaralı NX30D NVIDIA® Jetson Nano mini bilgisayar geliştirilen yapay 

zekâ modelinin yüksek FPS (Saniye başına kare) oranında çalışma imkânını verecek 

donanımdır. Bu malzemenin tedarik edilmesi durumunda İHA hareket halinde iken 

kameradan alınan görüntüler üzerinde hızlı tespitler gerçekleşecektir. 7.4 V 2S Lipo Batarya-

Pil 4000 mAh donanım mini bilgisayar ve projede yer alan elektronik parçalara enerji 

kaynağı olarak kullanılacaktır. Enerji kaynağı yaklaşık olarak 30 dakika enerji ihtiyacını 

karşılayabilecektir.Microsoft LifeCam HD-3000 T4H-00004 720P HD Webcam donanımı 

dış dünyadna görüntü alarak yapay zekâ modelinin girdi katmanına görüntü kaynağı 

oluşturacak donanımdır. Filament donanımları ve böcek haznesinin 3 boyutlu tasarımını 3D 

yazıcıdan çıkarmak için kullanılacaktır.MG90S Servo Motor predatör böceklerinin çam kese 

böceğinin olduğu alanlara bırakılmasını sağlayacak kapakçığın hareketini sağlayacaktır . 

Micro SD Card mini bilgisayarın işletim sistemi dosyaları ve proje kodlarının üzerinde 

kaydedileceği donanımdır. 

 

Tablo 3. Proje Malzeme Listesi ve Fiyatları 

 

S.No Malzeme Adı  Birim 

Fiyatı  

Adet Fiyat (₺) 

1 NX30D NVIDIA® Jetson Nano 5.971,74 1 5.971,74 

2 7.4 V 2S Lipo Batarya-Pil 4000 mAh 900 1 902 

3 Microsoft LifeCam HD-3000 T4H-00004 720P 

HD Webcam 

320 1 320 

4 Filament 230 1 230 

5 MG90S Servo Motor 54 1 54 

6 Micro SD Card 135 1 135 

   Toplam 7.612,74 

 

Tablo 4. Proje Görev ve Zaman Tablosu 

Görevler  Şubat  Mart Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos 

Modüller ve Ana 

Gövdenin Tasarımı  

X X X     

Yazılımların 

Hazırlanması  
 X X X    

Malzemelerin Tedarik 

Edilmesi(Harcamalar)  
 X X X X   



 

13 
 

 

 

Modüllerin Ana 

Gövdeye Montajı  
    X   

Yazılım Testlerinin 

Gerçekleştirilmesi ve 

Düzeltmeler  

  X X X   

Mekanik Aksamın 

Test Edilmesi  
    X X  

Sonuçların 

Değerlendirilmesi  

    X X X 

Proje Kullanım 

Bilgilerinin 

Hazırlanması(El 

kitabı ve videolar)  

     X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Son zamanlarda dış baskılardan dolayı yanan, zarar gören ve bu olumsuz durumlar nedeniyle 

değerini daha çok anladığımız ormanlarımızı koruyacak ve gün geçtikçe kuraklaşan 

ülkemizde alınabilecek önlemlerden birisi olacağına inanmaktayız. Ayrıca küresel ısınmada 

en önemli savunma alanlarından biri ormanlardır. Buna inanarak yaptığımız bu çalışmanın bir 

nebze de olsa işleri kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. Bu çalışmayı Tarım ve Orman 

Bakanlığı kullanabilir. Bunun yanında birçok biyolojik mücadelede gerekli yazılım 

tamamlanarak kullanılabilir.  

Tarım alanında süren çalışmalar göz önüne alındığında kimyasal ilaçların doğaya ve 

canlılara verdiği zararlar çok fazladır. Kullanılan ilaçlar biyolojik birikime sebep olmakta ve 

öngörülemeyen tahribatlara yol açabilmektedir. Bu sebeple biyolojik mücadele bu konuda 

önemli bir yol ayrımıdır. Hazırlanan bu proje değişik yazılımlarla ve uygulamalarla bir çok 

alanda kullanılabilir. 

9. Riskler 

 

 Sistemin tasarlanmasından üretim, denemeler ve sunuma kadar olabilecek riskler için 

olasılık ve etki hesabı belirlenmiş ve bu hesaba göre riskler ve risklere karşı oluşturulan B 

planları tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Riskler ve B Planları 

Risk no Riskler B Planı 

1 Mobil Uygulama ile İnsansız hava 
aracının bağlantısının kopması  

Proje de mobil uygulama ile iletişim 
kurulamaması halinde kullanıcıya 

bağlantı problemi hakkında bilgi 
verilerek operasyonun durdurulması  
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2 Hedef kitlenin insansız hava aracını 
kullanmak için yeterli bilgiye sahip 
olmaması  

Proje hakkında pdf formatında bir 
yardım dokümanı ve bu dokümana ait 
eğitim videoların çekilerek youtube 

gibi herkesin ulaşabileceği 
platformlara yüklenmesi  

3 Olumsuz hava şartlarının oluşması  Meteroloji web servislerinden alınan 
bilgiler geliştirilen mobil uygulama 
ile rüzgar hızının uçuşa mümkün 
olmayacak hızlarda olması 
durumlarında kullanıcılara uyarı 

olarak bildirim olarak iletilmesi  
 

 

Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı  Projedeki Görevi  Okul  Sınıf  Projeyle veya 

problemle  
ilgili tecrübesi  

İlke Cem 

BOZKURT 

Veri Setinin Hazırlaması ve 
Mekanik bölümlerin 
hazırlanması ve  
montaj işlemleri   

Adıyaman 
Bilim ve Sanat 
Merkezi  
 

10. sınıf Elektronik, 
Yazılım ve 3D 
tasarım 

Berra Elif 

ALTAY 

Çam kese böceği hastalığı 
tespit algoritmalarının 
hazırlanması  

Adıyaman 
Bilim ve Sanat 
Merkezi  

11. sınıf  Dron Teknolojisi 

Enes KOÇ Mobil uygulamanın ve 
sunucu yazılımların 

hazırlanması  

Adıyaman 
Bilim ve Sanat 

Merkezi  

12. sınıf Yazılım Bilgisi 

Senanur 

Nilay 

DOĞAN 

Predatör Böceklerin Tedariki TOBB İmam-

Hatip Fen 

Lisesi 

9. sınıf Entomoloji ve 

biyolojik 

mücadele 

Takım Kaptanı: İlke Cem BOZKURT 
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