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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Türkiye çeşitli bitki örtüsü, geniş flora yapısı , iklim koşulları ile arıcılık için gerekli doğal 

kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nun verilerine göre 

dünyada kovan sayısıyla 3.sırada, bal üretimi bakımından 2. Sırada yer almaktadır. Fakat 

medikal, gıda sağlığı ve kozmetik sektöründe kullanılan yüksek katma değerlikli bir ürün olan 

arı sütü Çin, Japonya ve Yeni Zelanda gibi Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bir ürün 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak arı sütü üretiminin düşük 

olmasının sebeplerine baktığımızda arı sütü üretimi ekip işi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Arılıktaki işleyiş ile hasat odasındaki işleyişin aynı anda yapılması mümkün olmadığı için 

arıcılık yapan kişiler genellikle bal üretimine yönelmişlerdir. Arı sütü üretim aşamalarından 

en zoru arı larva transfer işlemidir. Larva transfer işleminde bir iki günlük larvalar arı 

yüksüklerine transfer edilir. Bu yüksükler üretim kolonisine verildikten 2-3 gün sonra 

alınarak, yüksüklerdeki arı sütleri tahta kaşık yarımı ile hasat edilir. Böylelikle bir kovandan 

yaklaşık 250-300 gr arı sütü üretimi yapılır. Biz de projemizde görüntü işleme tekniği 

kullanarak arı larva transfer işleminin otonom olarak yapılmasını hedefledik. Jetson Nano 

yapay zeka kartı kullanarak, görüntü işleme tekniği ile 12-24 saatlik larvaları ve konumlarını 

tespit ederek, larvaların yüksüklere yerleştirilmesini sağlamak amacıyla beş eksenli bir 

prototip gercekleştirdik. Kullanıcıların bu cihazı kolaylıkla kullanmaları amacıyla PYQT5 

kullanarak bir arayüz oluşturduk. Ayrıca cihazımız 12V 0.8A ile çalışmaktadır. Kırsal 

alanlarda jel akü ile 150 saat rahatlıkla çalışabilmektedir ya da güneş panelleri ile sürekli 

çalıştırılabilir. Son olarak sistemin entegrasyonu sağlanmış, test edilmiş ve sistem 

tamamlanmıştır.  

1.1  Amaç 

• Larva transferinin gerçekleştirilebilmesi için 5 eksenli bir transfer cihazının 

hazırlanması, 

• Arıcılık yapan kişilerin cihazı kolay kullanabilmesi için PYQT5 kullanarak bir ara yüz 

oluşturulması ,  

• Yapay zeka teknolojisi kullanarak petek üzerindeki larvaların yaşları ve konumları 

tespit edilmesi,  

• Yaşı uygun olan larvaların peteklerden yüksük çıtalarına transfer edilmesi, 

• Yüksek katma değerlikli bir ürün olan arı sütü üretimi arttırarak ülke ekonomisine katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. 

2. Problem / Sorun 

Türkiye geniş flora sahaları, iklim koşulları ,topoğrafik yapısı ve çeşitli bitki örtüsüyle arıcılık 

için gerekli doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Bu coğrafi özellikler arıcılığı ; en 

eski ve en yaygın üretim faaliyetlerinden birisi yapmıştır. ( KARAKAYA & KIZILOĞLU, 

2015) 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nün 2018 yılında yayınlanan ve 2020 yılında güncellenen 

verilerine göre; kovan varlığı bakımından ülkemiz 8128 bin adet kovan sayısıyla dünyada 3. 

Sırada(Tablo1) , bal üretimi bakımından 114.067 ton üretim ile dünyada 2. Sırada yer 
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almaktadır (Tablo2). Türkiye arıcılıkta önde gelen ülkeler arasında olmasına rağmen arı sütü 

%90 ithal edilen bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. (Tablo3)  

Tablo 2.1: Dünya kovan varlığı (bin adet)           Tablo 2.2: Dünya bal üretimi (ton) 

 Kaynak: FAO, 2021, TÜİK, 2021   

Tablo 2.3: Türkiye Arı Sütü ve Polen İthalat İhracat Verileri 

Kaynak: : TÜİK, 2021 

Tüm larvalar ilk 3 gün arı sütü ile beslenirler. İşçi arılar ve kraliçe arılar arasında genetik 

olarak herhangi bir fark olmamasına rağmen kraliçe arı üretken, daha iri ve dayanıklıdır. İşçi 

arıların yaşam süreleri 2 – 6 ay, kraliçe arıların ömürleri ise yaklaşık 4 – 5 yıl, bazen 7 yıl dır. 

Böyle bir farkın oluşmasının temelinde beslenmeleri yatmaktadır. Larvalar arı sütü ile 

beslenmeye devam edilirse kraliçe arı, polen ve bal ile beslenirlerse işçi arı olurlar. Kraliçe arı 

larvası bol miktarda arı sütü ile beslenir bu besleme sonucunda kraliçe arı adayı larva 5 günde 

1800-2000  katı vücut ağırlığına ulaşmaktadır.  Kraliçe arı ömrü boyunca her gün yaklaşık 

kendi vücut ağırlığı kadar 1500 – 2000 adet yumurta yumurtlamaktadır . Kraliçe arılar 16 

günde larva sürecini tamamlarken, işçi arılar 21 günde tamamlarlar. Kraliçe arının yaşamı, 

oluşumu, ve fonksiyonları arı sütü ile ilişkilendirildiğinden, arı sütünün insan beslenmesinde 

kullanımı son yıllarda artmıştır. (ARSLAN,2019 ve KARLIDAĞ,2015) 

Arı sütü bir besin olmasının yanı sıra, çeşitli hastalıkların tedavisinde , kozmetikte, medikal 

tedavi sürecini destekleyici günlük diyetlerde ve yarış atı gibi hayvanların beslenmesinde 

kullanılıyor olması nedeniyle, yüksek fiyatlara alıcı bulması arı sütü üretimini kârlı ve 

ekonomik kılmaktadır. (Korkmaz ve Akyol, 2015) Yüksek katma değerli bir ürün olan arı 

sütü; Türkiye’de çok az miktarda üretilmektedir. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanıldığı 

belirtilen arı sütünün toptan satıldığında 5 bin TL’ye, kovandan üretilen gözlerle gram gram 

satılması halinde ise kilogram fiyatının 15-20 bin TL seviyelerine çıktığı tahmin edilmektedir. 

(Demir,Saran ve Özcan,2017;132) 
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Arı sütünde Çin’den yapılan ithalat fiyatının ucuz olması, ithalatı cazip hale getirerek yerli 

üretimde rekabet gücünü zorlamaktadır. Ancak ürün içerik ve kalite bakımından 

incelendiğinde; ülkemizdeki zengin floradan ve çeşitli bitki örtüsünden elde edilen arı 

sütlerinin daha kıymetli olduğu yapılan analiz sonuçlarında görülmektedir. İthalatın 

azaltılması; tüketicinin bilinçlenmesi ile birlikte iç piyasadaki üretim artışıyla mümkün 

olabilecektir. Tüketici bilincinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması arı ürünleri 

bakımından dışarıya bağımlılığı azaltacaktır. (Tarım ve Orman Bakanlığı ve Müdürlüğü) 

Genelde ülkemizde arıcılık yapanlar bal üretimine yönelmişlerdir. Bal üretimi yanı sıra 

yüksek katma değerli arı sütü üretimine ise daha çok ekip çalıştırabilecek kişiler yönelmiştir. 

Çünkü bir arıcının tek başına arı sütü üretimi oldukça zordur. Arılıktaki işleyiş ile hasat 

odasındaki işleyişin aynı anda yapılması mümkün olmadığı için arıcının üretimi sınırlı 

kalmaktadır. Bu yüzden ülkemizdeki arıcılar daha çok bal üretimine yönelmişlerdir. 

 Arı sütü üretim aşamalarından en zoru larva transfer işlemidir. Transfer işleminin uzaması 

larvalara zarar verecek, istenilen yaşta transfer edilmesine engel olacaktır. Bir çerçeveden 72 

adet larva alınabilir bu larvaların tek tek incelenmesi en küçük olanının seçilmesi 

gerekmektedir. En fazla arı sütü üretimi 1.gün transfer edilen larvaların transferden 72 saat 

sonra hasat edilmesi ile elde edilmektedir. (Samsun İl Tarım Müdürlüğü,2010) Tablo 2.4’ü  

incelediğimizde larva yaşı ve süt üretimi ilişkisi görülmektedir. Bizde projemizde bir günlük 

larvaların transferini hedefledik. 

Tablo 2.4 Transfer Edilen Larva Yaşı ile Hasat Zamanına Bağlı 
Olarak Üretilen Arı Sütü Miktarları (mg/yüksük). (SAMSUN 
VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ, 2010) 

Şekik 2.1 Arı sütü üretiminde 

larvanın yaşı (SAMSUN 

VALİLİĞİ İL TARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ, 2010) 

  

 Larvanın yaşı arı sütü üretiminde oldukça önemli bir konudur. Larva transferi bal 

peteklerinin içerisindeki larvaların en küçük olanlarının seçilerek yüksüklere yerleştirilmesi 

işlemidir. Bunun için petek gözlerinin tek tek incelenmesi ve larvalara zarar verilmeden 

transfer edilmesi gerekmektedir. Sürekli dikkat isteyen bir işlem olduğu için çalışanların 

yanılma payı vardır. Yapay zeka teknolojisi ile insanlarda ki dalgınlık yorgunluk gibi faktörler 

devre dışı kaldığı için üretim hızı artması mümkündür. Ayrıca bu cihaz ile tek başına arıcılık 

yapan kişiler de rahatlıkla arı sütü üretimi yapabileceklerdir. Çünkü larva transferi bizim 

cihazımız tarafından gerçekleştirilecektir. Arı sütü hasadı için ise arı sütü toplama makinaları 

mevcuttur. Böylelikle üretici herhangi bir ekibe ihtiyaç duymayacak,  arı sütü üretimi 

arttırılacaktır. 
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Arıcılık faaliyetleri genellikle kırsal kesimlerde yapılmaktadır. Larva transfer işlemi için 

sigortalı personel ihtiyacını karşılamak maliyetli bir durum olduğu için ve bazı bölgelerde 

personel ihtiyacının karşılanmaması durumu olduğundan dolayı  kişiler arı sütü üretimi 

yapmamaktadır. Hobi amaçlı girişimci kişilerinde bu durumu karşılaması mümkün 

görünmemektedir. Ama bizim tasarladığımız gibi ucuz maliyetli cihazların kullanımı 

yaygınlaştırılırsa, hobi girişimcilerin bile  arı sütü üretimi yapması mümkün olacaktır. Bunun 

sonucunda ülke ekonomisi ve arıcılık sektörü yaygınlaşarak daha da gelişmiş ve güçlenmiş 

olur. 

"Dijital Türkiye" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonları doğrultusunda projemizi 

mühendislik tamamlama süreçlerini takip ederek gerçekleştirmiş olduk. 

3. Çözüm 

Arı sütü ile yapılan bilimsel çalışmalarda arı sütünün anemi, diyabet, yüksek tansiyon, 

enfeksiyon, kötü kolesterol (LDL) oranı düşürmede destekleyici ürün olarak 

kullanılabileceği tespit edilmiştir. Arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ülkemizde 

arıcılık yan ürünlerinden olan arı sütü üretiminin oldukça düşük olduğu görülmüştür.  

Arı sütünde Çin’den yapılan ithalat fiyatının ucuz olması, ithalatı cazip hale getirerek yerli 

üretimde rekabet gücünü zorlamaktadır. Ancak ürün içerik ve kalite bakımından 

incelendiğinde; ülkemizdeki zengin floradan ve çeşitli bitki örtüsünden elde edilen arı 

sütlerinin daha kıymetli olduğu yapılan analiz sonuçlarında görülmektedir. İthalatın 

azaltılması; tüketicinin bilinçlenmesi ile birlikte iç piyasadaki üretim artışıyla mümkün 

olabilecektir. Tüketici bilincinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması arı ürünleri 

bakımından dışarıya bağımlılığı azaltacaktır (Tarım ve Orman Bakanlığı ve Müdürlüğü) 

Arı sütü üretimi aşamalarından en zoru arı larva transferidir. Larvaların tek tek incelenip bir 

günlük larvaların transfer edilmesi arı sütü üretimini arttırmaktaktadır.  Bunun içinde arıcılık 

faaliyeti yapan kişilerin personel çalıştırma ihtiyacı oluşmuştur. Arıcılık faaliyeti kırsal 

alanlarda yapıldığı düşünüldüğünde bu çok mümkün görülmemektedir.  

Arıcılık faaliyeti yapan kişilerle yaptığımız görüşmelerde larva transfer işleminin insan 

vücudunu çok yorduğunu özellikle gözlerin çok yorulduğunu ve bel ağrısı meydana 

geldiğini belirttiler. Transfer cihazının olmasının arı sütü üretimini arttıracağını ve böyle bir 

cihaz satılırsa satın alacaklarını belirttiler. Larva transfer cihazı personel ihtiyacı olmadan, 

insan iş gücü kullanılmadan, yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecektir. 

Cihazın geliştirilmesi ile birlikte cihaza bir günlük larvalar, iki günlük larvalar ve üç günlük 

larvalar şeklinde gruplandırma seçenekleri eklenebilir. Tablo 2.4’te transfer edilen larva yaşı 

ile hasat zamanına bağlı olarak üretilen arı sütü miktarları (mg/yüksük) gösterilmiştir. 

Tabloya göre hasat zamanları ayarlanarak arı sütü üretim miktarı maksimum seviyede 

arttırılabilir. 

Larva cihazı ile birlikte ülkemizde arı sütü üretimi artacak ve milli teknoloji hamlesi 

desteklenmiş olacaktır. Arı sütü üreticilerine hem maddi hem de zaman bakımından kolaylık 

sağlayacaktır. Arı sütü bakımından dışa bağımlılığı azaltacak,hatta arı sütü üretimi arttıkça 

ihraç edilen bir ürün haline gelebilir. Böylelikle arı sütü herkes  tarafından erişilebilir bir 

besin haline gelecektir.  
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Şekil 3.1 Cihazın basitleştirilmiş çalışma algoritması 

 

4. Yöntem 

Projemiz 3 ana iş paketinden oluşmaktadır. Bunlar;  

1)Arı larvalarının tespit edilmesi ve sağlıklı bir şekilde yüksüklere transfer edilebilmesi için 

bir prototip cihaz oluşturulması,  

2) Arı larvalarının büyüklüklerinin tespit edilmesi, 

3)Uygun yaşta olan arı larvaları tespit edildikten sonra yüksüklere zarar verilmeden 

bırakılması için gerekli konum kordinatlarının ve gerekli hesaplamaların yazılım aracılığı ile 

gerçekleştirilmesi. 

Arı larva transfer cihaz prototipi tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik ve 

proje yönetim adımları izlenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek arı larva transfer cihaz 

teknik özellikleri Tablo 4' te belirtilmiştir. 

Tablo 4.1 Tasarım Özellikleri 

İster Nicelik İster Nicelik 

Tezgah Boyutu 60x50x10cm  Kamera 25x20mm 5MP  

Çalışma Alanı 

Boyutu 

44x40cm Enerji Kaynağı 12V 5A adaptör 

Motor 1*X eksen step  motor 

2*Y eksen step  motor 

1*Z eksen step motor 

1*A eksen mini servo motor 

1*B eksen mini servo motor 

Yapay zeka 

kartı 

JETSON NANO 4 

GB 

Sensörler 5* mini limit switchleri Motor Sürücü 5*DRV8825 

Haberleşme Serial Comport 25000 

baund 

Kontrol Kartı 

& CNC Modül  

Arduino Mega 2560 

Rep-Rap  Ramps 

V1.4 

BAŞLA
KAMERA SIFIR 
KONUMUNDA

BİR GÜNLÜK 
LARVALARIN 

KONUMLARINI 
BELİRLE

KONUMLARI 
BELİRLENEN 
LARVALARI  
SIRASIYLA 

YÜKSÜKLERE 
TRANSFER ET 

TRANSFER 
EDİLECEK LARVA 

KALMADIYSA 
KAMERAYI BİR 

SONRAKİ 
KONUMA GÖTÜR

TARANAN ALAN 
KALMADIYSA 

BİTİR
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4.1 Mekanik Aksam 

Gövde:  CNC tezgahına benzeyen 5 eksenli bir prototip gerçekleştirmeye karar verdik. İlk 

olarak X ve Y eksenlerini oluşturduk.  Z, A ve B eksenleri eksenini ise projemizin bitiş 

aşamasında oluşturduk .  Çünkü Z, A ve B eksenleri bizim için daha karmaşık bir yapıya 

sahipti. Öyle bir eksen tasarlamalıydık ki arı larvasını alırken ve yüksüklere bırakırken 

larvaya zarar vermemesi gerekiyordu. Z eksenimiz kamera ve larva transfer kaşığının aşağı 

yukarı hareket etmesini sağlayan eksendir. A eksenimiz larva transfer kaşığına larvayı alırken 

ve bırakırken  uygun açıyı vermek için kullanıldı. B eksenimiz larvayı yüksüklere bırakmak 

için larva kaşığına basma işlemi için kullanıldı. 

• X ve Y eksenlerimizi nasıl oluşturduk? 

Prototipimizin gövdesi için 3 adet 50 cm ve 2 adet 60 cm ölçülerinde sigma profil 

kullandık.Eksenler için sonsuz dişli kullanılması hareketi daha esnek hale getirebilirdi, fakat 

sonsuz dişli fiyatları çok yüksek olduğu için biz sigma profil kullanmaya karar verdik. 

Şekil 4.1 X ve Y eksenleri oluşturulmuş prototip cihazın 3B model 

 

Prototipimizde X ve Y eksenlerinde doğusal hareketi verebilmek için 3 adet Nema17 step 

motor kullandık. Larvaların bulunduğu petek gözleri çok küçük olduğundan konum kontrolü 

için hareketin hassasiyetini göz önünde bulundurarak step motor tercih ettik. Prototipimizde 

motorlara bağlı tekerleklerin hareket edeceği zemindeki sürtünmenin hareketi kısıtlamaması 

için yeterli tork ‘a sahip olan 16HY4401 step motorları seçtik. 

X eksenin hareketi için bir adet Nema17 ,Y eksenin hareketi için 2 adet Nema17 motor 

kullanılmıştır. Nema17 kullanmamızın sebebi ise CNC projelerinde kullanılan uygun bir ölçü 

olmasıdır. A ve B eksenlerimiz için servo motor kullandık. Bizim prototipimizde CNC 

tezgahına benzediği için bu motoru kullandık. Yapmış olduğumuz denemelerde motorlarımız 

istediğimiz güçte istediğimiz hareketi yapmışlardır. Step motorları Arduino’ya direk 

bağlayamadığımızdan dolayı her motor için bir adet DRV8825 Step sürücü kartı kullandık. 

Step motor sürücülerinin Arduino’ya bağlantılarını kolaylaştırmak için Arduino CNC Shield 

kullandık. 
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Bağlantılarımızı yaptıktan sonra Arduino’ya G-kodu kütüphanesini yükledik ve 

bağlantılarımızın doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için; CNC kontrolü için 

oluşturulmuş UGS platformu kullandık. UGS platformda gerekli adım ve hız ayarlamalarını 

yaparak X ve Y ekseninde istediğimiz hareketi yapabildik. Böylelikle projemizin X ve Y 

ekseni bağlantılarını gerçekleştirdik ve çalışmasını test ettik. 

• Z eksenimizi nasıl oluşturduk?  

Z ekseni tasarımı bizim projemizin en önemli ayaklarından birisiydi. Çünkü Z ekseninin 

hareketiyle; larva petek gözlerinden alınacak ve yüksüklere bırakılacaktı. Z eksenin hareketi 

istenilen hassasiyette olmazsa larvaya zarar verebilir, transfer işlemi başarısızlıkla 

sonuçlanabilirdi. İlk olarak larvayı vakum ile almayı düşündük fakat vakum larvaya zarar 

verebileceğinden larva transfer kaşığı kullanmaya karar verdik. Danışman öğretmenimizden 

yarım alarak 3d yazıcı ile Z eksenin parçalarını oluşturduk. Başta çizimlerimiz başarısızlıkla 

sonuçlansa da, sonunda istediğimiz şekilde z eksenini oluşturmayı başardık. 

Şekil 4.2: Z,A ve B eksenleri önden ve yandan görünüşü 
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4.2 Elektronik Aksam 

 

  

Şekil 4.3 Sistem Mimarisi    Şekil 4.4 Larva Transfer Cihazı 

Kontrolcü, Kamera  ve Motor Sürücüleri: Cihazın kontrolcüsü olarak görüntü işleme için 

128 cuda çekirdekli ,düşük güç tüketimli (5W), modern yapay zeka algoritmalarını 

çalıştırabilmesi için yüksek hesaplama yeteneğine sahip, işlem gücü yüksek olan Jetson Nano 

geliştirici kiti kullandık. Kamera olarakta raspberry pi kamera modülünü kullandık. 

(NVIDIA) Programlama dili olarak internette bolca kaynağa erişebileceğimiz Python dilini 

kullandık. Cihazda bulunan 5 adet motoru CNC tezgahındaki gibi çalıştırabilmek için 

Arduino Mega ve Megaya uyumlu Arduino CNC Shield kullandık. Step motorların gerilim ve 

akım ihtiyacını karşılayabilmek için DRV8825 Step sürücü kartı sisteme entegre edilmiştir. 

Sensörler: Tezgahın güvenliğini sağlamak amacıyla eksenlerin başlangıç ve bitiş noktaları 

olmak üzere 4 adet Limit Switch kullanılmıştır. 
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Şekil 4.4: Elektronik Diyagram 

 

4.3 Yazılım 

Projenin yazılımı 2 kısımda gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme ve kullanıcı arayüzüdür. 

4.3.1 Kullanıcı Arayüzü 

Kullanıcıların cihazı rahatlıkla kullanabilmeleri için bir ara yüz oluşturduk. Python ile 

grafiksel kullanıcı ara yüzlü programlar oluşturmamızı sağlayan PyQt5 grafiksel ara yüz 

aracını kullandık. Ara yüz programımız aşağıda gösterilmektedir. Ara yüz programı ile 

kullanıcılar manuel olarak cihazı kontrol edebilir ve eksen ayarlarını kolaylıkla yapabilirler. 

Şekil 4.5: Larva Transfer cihazının arayüz görüntüsü 
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4.3.2 Larvaların Görüntü İşleme ile Tespit Edilmesi 

Jetson Nano yapay zeka kartı ile kendi kütüphanesinde nesne algılama algoritmalarından biri 

olan SSD-Mobilnet algoritmasınında daha hızlı nesne görüntülerini algılamak için nesneleri 

iki grupta sınıflandırdık . Bu sınıfları label.txt dosyası içinde petek ve larva olarak etiketledik. 

Eğitime başlamadan önce petek ve larva nesnelerinin net bir şekilde 100’er adet fotoğraflarını 

çektik. Raspberry Pi Kamera Modülü ile denemelik çektiğimiz fotoğraflarda petek gözlerinin 

net olarak görüntülenmediğini gördük netliği sağlayabilmek için kameraya mercek entegre 

ederek ve aydınlatmayı güçlendirerek net görüntüler elde ettik. Protoip üzerinde eksenleri 

manuel arayüzden kontrol ederek farklı peteklerden fotoğraflar çekilmiştir.Her fotoğraf 

içerisindeki larvaların ve petek gözlerinin koordinatlarını  Pascal Voc  Xml dosyasında 

yazarak belirledik. Petek gözlerini tanıtmamızın amacı; larvaların petek gözlerinden alınırken  

petek göz duvarlarına zarar verilmemesinin sağlanmasıdır. Larvaların peteklere uzaklığı 

piksel cinsinden ölçülerek  tespit edilmiştir. Petek gözlerini ve larvaları TensorFlow yapay 

zeka kütüphanesi ile eğittik. 

Oluşturduğumuz SSD-Mobilnet modelini Pyhton programlama dili kullanarak OpenCV 

kütüphanesi aracılığı ile nesneleri algılattırmayı başardık.. OpenCV görüntü işleme ve makine 

öğrenmesi için kullanılan 2500 den fazla algoritmeya sahip yüzleri tespit etmek ve tanımak, 

nesneleri tanımlamak, videolardaki insan eylemlerini sınıflandırmak, kamera hareketlerini 

izlemek, hareketli nesneleri izlemek, nesnelerin 3D modellerini çıkarmak, stereo 

kameralardan 3D nokta bulutları üretmek, görüntüleri bir araya getirerek tüm bir sahnenin 

yüksek çözünürlüklü görüntüsünü oluşturmak, bir görüntü veritabanından benzer açık kaynak 

kodlu bir kütüphanedir.(OpenCV) 

Şekil 4.6: Tespit edilen petek gözleri                             Şekil 4.7:Tespit edilen larvalar 

  
Larvaların kamera ile tespit aşamasından sonra piksel olarak konumları yazılım ile 

belirlenmektedir. Yazdığımız program ile larva transfer kaşığı larvanın üzerine gelerek larvayı 

bulunduğu konumdan alarak yüksük yapılarına transfer etmektedir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapmış olduğumuz literatür taramasında larva transferi için bazı çalışmalara rastlanmıştır . 

Bunlardan ilki; Mekanize arı sütü üretimi için larva sıkma makinesi bu cihazın 

kullanılabilmesi için özel üretilmiş peteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Cihaz larvaların kaç 

günlük olduğunu tespit edemediği için; ana arının bu peteğin bulunduğu kovana 

hapsedilerek yumurtlaması beklenmektedir( W. Yuxing,2015) Bizim çalışmamızda özel bir 

peteğe ihtiyaç duyulmamaktadır ayrıca larvaların kaç günlük olduğu tespit edilerek transfer 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Literatür taramasında karşımıza çıkan diğer çalışma; görüntü 

işleme teknikleri kullanarak petek üzerindeki arı larvasının konumunun ve özelliklerinin 

tespiti isimli yüksek lisans tezidir ( Güngörmüş, A.,2020). Burada da larvaların konumları 

tespit edilmiş fakat transferi ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Biz larvaların transferi ile ilgili 

yürüttüğümüz çalışmada larvaların konumunu tespit ederek larvaya zarar vermeden 

transferini gerçekleştirmek için transfer kaşığı kullandık ve larvayı alma hareketini 

sağlayabilmek için 3D yazıcı ile bazı parçalar tasarladık. Bu parçalar ve servo motor 

sayesinde larvaya zarar vermeden transfer işlemini gerçekleştirdik. 

Çalışmada yazılımımızı tamamen kendimiz yazdık herhangi bir yerden alıntı yapılmamıştır. 

Tasarım ve yazılım konusunda özgün bir ürün tasarladık. Katma  değeri yüksek olan arı sütü 

üretimi, için  geliştirdiğimiz cihaza yaptığımız literatür taramalarında rastlamadık özgünlük 

bakımından yerli ve milli bir ürün olacaktır. Projemiz Tubitak 2023 strateji belgesinde 

yayımlanan hedefer ile örtüşmektedir. 

6.Uygulanabilirlik 

Arıcılık faaliyetlerini incelediğimizde arı sütü üretiminin oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

Arıcılık faaliyeti yapan kişilerle yaptığımız görüşmeler ve araştırmalarımız sonucunda arı sütü 

üretiminin larva transfer aşamasında personel çalıştırma ihtiyacının olduğunu ve bu yüzden 

kişilerin bal ve polen üretimi yaptıklarını tespit ettik. Bu problemi çözmek için temel 

mühendislik tasarım aşamalarını kullanarak; yenilikçi, uygulanabilir ve uygun maliyetli bir 

cihaz tasarımı gerçekleştirdik. Kırsal kesimlerde akü ile çalıştırılabilecek şekilde tasarımımızı 

gerçekleştirdik. Cihaz üretime geçirildiğinde sürekli güncellenebilir bir yapıda tasarlanmıştır. 

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek katma değerli bir ürün olan arı sütü üretimini 

arttıracak bu cihaz rahatlıkla ticari bir ürüne dönüştürülebilir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Maliyet Tablosu 

Kategori Ürün - Adet Fiyat 

(₺) 

Ürün - Adet Fiyat 

(₺) 

Kontrolcü  

Sensör 

Kamera 

Jetson Nano  2.620  Arduino Mega 290 

Limit Switch-5 10 Raspberry Pi Kamera Modülü 650 

CNC router 60 Step Motor Sürücü Kartı-4 210 

Tahrik 

Elemanları 

SG92R Servo Motor 20 Nema17 Step motor-4 400 

GT2 Kayış 20 Kablo spireli 30 

28BYJ-48 Step Motor ve Uln2003 Sürücü 30 
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Mekanik Şase 250 Pleksiglas ayak-4 50 

V Teker-12 150   

TOPLAM  FİYAT :     4790TL 

Larva transfer işlemi sırasında personel çalıştırıldığı düşünülürse, personelin asgari ücretle 

çalıştığını varsaydığımızda personelin aylık yemek,ücret ve sigorta giderleri cihazın 

maliyetini geçtiği görülmektedir. 

Tablo 7.2 Proje Zaman Planlaması 

İŞİN TANIMI ARALI

K 

OCA

K 

ŞUBA

T 

MART NİSAN MAYI

S 

HAZİRA

N 

Proje fikrine karar 

verilmesi ve 

Literatür Taraması 

X X 

  

X     

Cihazin tasarımının 

yapılması 

malzemelerin  

planlanması 

 X X X 

  

   

Cihaz gövdesinin 

monte edilmesi 

  X X    

Kullanıcı arayüz 

tasarımı 

  X X    

Yapay zeka ile 

görüntülerin 

eğitilmesi  

    X X  

Cihazın yazılımının 

yapılması ve test 

edilmesi 

     X   

Test sonuçlarına 

göre iyileştirmeler 

yapılması 

      x 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin birincil hedef kitlesi arıcılık faaliyeti ile uğraşanlar, ikincil hedef kitlesi tüketicilerdir 

arı sütü üretiminin artması ile birlikte tüketiciler gerçek arı sütüne daha kolay 

ulaşabileceklerdir. Ülkemizde arcılık faaliyeti ile uğraşan kişiler; gerek hobi olarak, gerekse 

ticari amaçlı uğraşan kişiler zaman ve ekonomik kayıplara uğramadan kolayca arı sütü 

üretebileceklerdir. 
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9. Riskler 

Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

RİSK NO RİSKLER B PLANIMIZ 

1 Larva aydınlatmalarının yetersiz 

gelmesi 

Kabin oluşturularak güçlü aydınlatma 

sağlanması. 

2 Larvaların işlem sırasında kuruması Taransfer cihazının kabin içerisine 

alınarak uygun sıcaklık ve nem ortamının 

sağlanması. 

3 Arıcılık faaliyeti yapan kişilerin 

teknolojiye uyumu 

Cihazın kullanımı ile ilgili videolar ve 

broşürler hazırlanması. 

4 Cihazda kullanılan elektronik 
malzemelerin fiyatlarının artışından 
dolayı hedef kitlenin cihazı ücretini 
karşılayamaması 

Daha düşük maliyetli kontrol kartlarının 
kullanılması.  

 

Tablo 9.2 Risk Tablosu 

Risk 

No 

Olasılık Etki Risk Sonucu(1-

9) Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) 

1  X    X 6 

2  X    X 6 

3 X    X  2 

4 X   X   1 
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Şekil 10: Cihazın test aşamaları

 


