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Proje Ön Değerlendirme Raporu 

1. Proje Özeti:  

 Yurt dışından ithal edilen bitkilerle ülkemize gelen Coleoptera (Kın Kanatlılar) 

familyasının  Cerambycidae (teke böceği) türü Türkiye’nin doğasına özgü bir tür değildir ve 

ülkemizde son yıllarda görülmeye başlanmıştır. İstilacı tür olarak nitelendirilen bu türün 

Türkiye'de doğal düşmanları olmadığı için de çok rahat gelişebiliyorlar. Anoplophora 

chinensis (Turunçgil Teke Böceği)  ismiyle bilinen bir türünün de görüldüğü bu zararlıya 

önlem alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde yayılmakta ve ağaç gövdesinde açtığı galeriler 

nedeniyle ağaç canlılığını kaybetmektedir. Yakın zamanda bu böcek türü nedeniyle sadece 

İstanbul'da kısa sürede 180 tane ağaç kesilmek zorunda kalındı. Tasarladığımız yapay zekaya 

sahip drone bu böcek türünü diğer böceklerden veya canlı-cansız varlıklardan ayırt etmekte ve 

lokal ilaçlama veya ağaç gövdesine mikro enjeksiyon yöntemiyle  sadece bu böceği hedef 

alarak etkisiz hale getirmektedir. Böylelikle bu böcek türünün ağaçlara verdiği zararın önüne 

geçilecektir. 

2. Tespit Edilen Sorun: 

Turunçgil teke böceği (TTB), Anoplophora chinensis veya  (Coleoptera: 

Cerambycidae) Teke böceği , çok değişik türden odunsu bitkilere saldırabilen, odun delici, bir 

böcektir . Resim 2.a’da görülmektedir. Sağlıklı ağaçlara saldırabilir ve yaşam döngüsünün 

değişik evrelerinde ağaçların faklı kısımlarına zarar verir.Erginleri, taze kabuğundan 

beslendikleri sürgün ve genç dalların ölmesine neden olur . Dişi, konukçu ağacın kabuğunda 

açtığı yarıklara yumurta koyar. Genç larvalar gövdenin dibinde ve açıktaki köklerde kabuğun 

altında geniş oyuklar açarak floem ve kambiyumu tüketir . Üçüncü evrede, gövdenin dip 

kısmında ve köklerde diri oduna giren larvalar, yukarıya ve aşağıya doğru büyük oyuklar 

açtıkları diri odunda beslenirler.( Kastamonu Univ., Orman Fakültesi Dergisi, 2017, 17 (4): 

565-579). Bu böceğin veya larvalarını istila ettiği ağaçların sürgün veya gövdeleri bir süre 

sonar çürümekte ve kesilmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca bu tür çok hızlı yayılmaktadır.  

Erken fark edilmediği takdirde bölgedeki bir çok  ağaca oldukça hızlı bir şekilde  

bulaşmaktadır.  (bkz. : https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-teke-bocegi-

tehlikesi-180-agac-kesildi-559656.html)   Resim 2.b’ de Teke Böceği istilası sonucunda 

kesilmek zorunda kalınan bir ağacın kesiti görülmektedir.  

 

 

 

 

Resim 2.a Resim 2.b 

 

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-teke-bocegi-tehlikesi-180-agac-kesildi-559656.html
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-teke-bocegi-tehlikesi-180-agac-kesildi-559656.html
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3. Çözüm:  

Teke böceği ile mücadelede geliştirilen iki çözüm vardır: 

a.Ergin Mücadelesi : Imidacloprid SC 350 etken maddeli insektisit ile ilaçlama 

yapılır. Bu ilaçla Teke Böceği hedef alınır. Ancak lokal bir ilaçlama olmadığı için bu 

insektisitden faydalı türlerin de etkilenmesi muhtemeldir.  

Bizim projemizde kullandığımız yapay zeka yöntemi  ile sadece teke böceği 

türü lokal olarak hedef alınmaktadır. Lokal püskürtme yöntemiyle  hem bu böcek 

türüyle etkili mücadele edilecek hem de yararlı türlerin ilaçlamadan dolayı zarar 

görmesi engellenecektir. Resim 3.1’ de yapay zeka mikro işlemci modülü 

görülmektedir.  

b.Larva Mücadelesi:Kök sulama veya mikro enjeksiyon yöntemiyle yapılan 

mücadele şeklidir.  

 Projemizde kullandığımız enejeksiyon sistemi sayesinde mikro enjeksiyon 

yuvalarına veya ağaç köküne insektisit enjekte ederek zaralıyla mücadele 

edilebilinmektedir.  Resim 3.3.a ve Resim 3.3.b’ de enjeksiyon sistemi görülmektedir. 

Projemizde hazırladığımız yapay zeka ve görüntü işleme  çözümü sayesinde bu böcek 

türü diğer türlerden ayırt edilmektedir. Resim 3.1’ de yapay zeka yazılımını 

yüklediğimiz mikro işlmeci modülü görülmektedir.   

 

Resim3.1:Yapay Zeka Mikro İşlemci Modülü 

Bu sistemi bu iş için frame’ni tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıda  baskısını yaptığımız  bir  

drone’ monte ettik. Resim 3.2.a,b,c,d,e’ de drone frame’ i görülmektedir.  
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Resim 3.2.a:Drone Frame’nin 3 Boyutlu 

Baskısı 

 

Resim 3.2.a:Drone Landing Gear(İniş 

Takımlarının) 3 Boyutlu Baskısı 

 

Resim 3.2.c: Drone Frame’nin Baskısı Bitmiş Hali 

  

Resim 3.2.d: Drone Frame ve Takım 

Künyeli Üst Parçası 

Resim 3.2.e: Drone Frame Ve Yapay 

Zeka Mikro İşlemci Modülü 

Drone,  ağacı yapay zeka desteği taramakta ve öncelikle bu böcek türünü tespit 

etmektedir. Daha sonar bu sistem için tasarladığımız enjeksiyon sistemi devreye 

girmektedir. Enjeksiyon sisteminin parçları  Resim 3.3.a’ da, kullanıma hazır hali ise 

Resim 3.3.b’ de görülmektedir.  

 

Resim 3.3.a 

 

Resim 3.3.b 
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Yapay zeka görüşü ile  zararlı böcek tespiti yapıldığında mikro işlemci,  enjeksiyon 

sistemini tetikleyecektir. Enjeksiyon sistemi zararlıya  insektisit püskürtecektir. Ayrıca 

larva bırakmış olma ihtimaline karşı ağaçta bulunan mikro enjeksiyon deliğine de aynı 

şekilde enjeksiyon yapılacaktır. Şayet ağaçta enjeksiyon deliği yok ise ağaç köküne en 

yakın yere insektisit enjekte edilecektir. Enjeksiyon sistemi ile drone teknolojisinin en 

önemli sorunu olan ağırlık problemi de çözülmüştür. Drone montajının bitmiş hali 

Resim 3.4.a, Resim 3.4.b, Resim 3.4.c, Resim 3.4.d’ de görülmektedir. 

 

Resim 3.4.a:Drone Montajının  Son Hali 

 

Resim 3.4.b: Drone Montajının  Son Hali 

 

4.Yöntem: 

Zararlı ile mücadel için öncelikle zararlı türün diğer türlerden ayırt edilmesi gerekir. Bu 

nedenle Yapay Zeka(Artificial intelligence) ile görüntü işleme yöntemi kullanılarak 

zararlı türü diğer türlerden ayırt edilmiştir. Resim 4.1 ve Resim 4.2’ de örnekleri 

görülmektedir. 



 

6 

 

 

Resim 4.1: Yapay Zeka İle Teke böceği Tespiti 

 

Resim 4.2:  Yapay Zeka İle Teke böceği Tespiti 

Teke böceğini diğer türlerden ayırt ettikten sonra enjeksiyon sistemi devreye girmektedir. 

İçerisinde ilaç bulunan enjektör ile böceğe ilaçla müdahele edilerek etkisiz hale 

getirilmektedir. Resim 4.3 ve Resim 4.4’ de enjeksiyon sistemi görülmektedir. 

 

Resim 4.3:Enjeksiyon Sistemi 
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Resim 4.4:Enjeksiyon Sistemi 

      5.Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 

Tarım teknolojilerinde drone kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Ancak ağırlık 

kaldırma ve efektif ilaçlama maliyeti yükseltmektedir. Projemiz  geniş uygulama 

alanlarına uyarlanabilecek nitelikte ve maliyeti düşük bir sistemdir. Projemizde 

kullanıdığımız yapay zeka yazılımı,  drone modeli ve ona tümleşik enjeksiyon sistemi bu 

projenin yenilikçi yönüdür. Ayrıca mevcut problemin çözümünün otonom ve havada 

hareketli  bir sistemle çözülmesi de inovatif yönünü destekler niteliktedir. Geliştirilen 

enjeksiyon sistemine daha önce herhangi bir drone sisteminde rastlanmamıştır. 

6.Uygulanabilirlik: 

Düşük maliyetli ve istenen her yerde kullanılabilcek bir yapıya sahiptir. Ticari bir ürüne 

dönüştürüp her türlü zararlı türle mücadele edilebilir. Bunun için tarımsal ilacın 

enjeksiyon değil  depo sistemi ile taşınması daha efektif sonuçlar doğurabilir. Bilhassa 

geniş tarımsal alanların taranmasında sistemimiz oldukça etkili olabilir. Tek 

dezavantajıise  hava muhalefetinin olduğu zamanlarda kontrolü sağlamak zor 

olabilmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

7.1.Maliyet Tablosu:  
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7.2.İş ve  Zaman Cetveli: 

 

  

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz, zararlı türlerle mücadele eden ve tarımsal faaliyetlerle ilgilenen çiftçilere, 

peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgilenen belediye, özel şirket gibi kuruluşlara hitab 

etmektdir. 

9.Risk Tablosu: 
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10.Sonuç ve Öneriler : 

Kamera sistemi yardımıyla görüntüyü işlenmek üzere akatarbilen ve tarım teknolojilerinde 

uygulama alanı genişleyen bir teknolojidir. Ancak ağırlık kaldırma kapasitesi arttıkça 

maliyeti de artmaktadır ve  ucuz bir teknoloji değildir.Sistemiz,  zararlılarla mücadele için  

verimi yüksek ve maliyeti düşük bir çözüm önerisidir. Zira ilaçlama için sıvı depolu  bir 

sistem terih etseydik maliyeti yaklaşık 4 katına çıkacaktı. Zararlılarla mücadele konusunda 

çalışan araştırmacılara önerimiz yapay zeka ve görüntü işleme konularına  özel olarak 

eğilmleridir.  
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Ayrıntılı Resimler: 

 

Drone’nun Elektronik Montajı 

 

Drone’nun  Uçmaya Hazır Hali 
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İlaç Enjeksiyon Sistemi 

 

Uzun Menzilli 2.4 Ghz Rf Kumanda Modülü 

 


