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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 Günümüzün üretim koşullarında çiftçilerimizin bitki büyümesi, bitki hastalıkları 

ve tarım uygulamaları hakkındaki bilgileri yetersiz kalmakla birlikte çiftçi, 

mahsulden optimum verimi alamamaktadır. Yetersiz ürün sorununu engellemek için 

planlamalar yapılsa da her dönem farklı ürün kalemlerinde bu tür sorunlarla 

karşılaşılabilmektedir[1]. Yeryüzündeki kıt kaynaklar ve nüfus artışı dikkate 

alındığında, gelecek yıllarda su ve gıda savaşları olması düşünceleri söz konusu iken; 

küresel ısınma, su baskınları, erozyon vb. doğal afetlerle tarım alanlarının imara 

açılması gibi nedenler karşısında ekilebilir ve tarım yapılabilir arazilerin veriminin 

gün geçtikçe azalması ülkemizde, kaynakların verimli bir şekilde kullanımını zorunlu 

kılmaktadır. TÜİK verilerine göre tarım sektöründe GFE’nde tarımda kullanılan mal 

ve hizmet fiyatları 2021 yılına göre %86,59 oranında arttığı tespit edilmiştir[2]. Tüm 

bu gelişmeler, ilgili maliyetlerinin yüksek olması, teknolojinin ve bunun yanı sıra 

enerjiye olan arzın giderek artmasını da dikkate aldığımızda tarım endüstrisinde 

Tarım 4.0’a kaçınılmaz hale gelmiştir[3]. Hem sağlıklı bir planlama yapabilmek hem 

de çiftçilerimizin alabilecekleri mahsulü maksimize etmek için bilişim araçlarından 

yararlanmanın daha etkin ve hızlı çözümler getireceğini düşünmekteyiz. Projemizin 

ana düşüncesi olarak görüntü işleme teknikleri ile bitki hastalıklarının tespiti ve bitki 

büyümesi kontrol altına alınabilecektir. Ayrıca yapay zekâ desteği ile bitkinin sağlıklı 

ve kontrollü takibinin yanında, ETA Etkin Tarım uygulamamız içerisindeki 

kategorilerle üreticimize öneriler sunulmasını hedeflemekteyiz. Projemizde React 

Native programlama dili ile Android ve IOS işletim sistemine özel tasarlayacağımız 

yapay zeka destekli görüntü işleme veri dizisi ile önerilen tohum ve büyüme 

aşamalarının takibi ile birlikte ek olarak uygulamalı tarım videoları, sulama takvimi, 

gübreleme önerisi, konuma özgü hava durumu, hâl ve borsa fiyatları, yem, et, süt ve 

yumurta fiyatlarının takibi, aylık gelir-gider hesaplama gibi çiftçimizin ihtiyaç 

duyabileceği stratejik verileri tek bir uygulamada sunmayı hedeflemekteyiz. 

Uygulamalı tarım videolarımız ile gübrelemenin ve ilaçlamanın tarım arazisinin 

çeşitlerine göre ve üretilmek istenen ürünün ihtiyacına göre yol gösterecektir. Ayrıca 

çiftçilerimiz; iyi tarım uygulamaları, organik tarım, topraksız tarım, ata-yerel tohum 

kullanım alanları, yabani otla mücadele, meyve ve sebze yetiştiriciliği, sulama, 

ilaçlama, gübreleme ve ekim uygulamaları gibi konulara da uygulamalı tarım 

videolarımız da ulaşabileceklerdir. Üreticiler verimlilik ve sürdürülebilirlik için 

uygulamalı eğitim videolarından da yararlanabilecektir. Sulama takvimi, doğru 

zamanda ve doğru miktarda sulama ile su israfının önüne geçilmesini sağlayacaktır. 

Uygulamaya kaydedilen tarım arazilerinin girilen konumuna göre hava durumunun 

gösterilmesi ve takibin yapılması açısından kolaylık getirecektir. Üreticinin gelir 

gider hesaplarını takip için anlık görüntüleme yapabilmesi, çiftçinin finansal analizine 

destek sağlayacaktır. Ayrıca üretilecek ürünün piyasa analizinin yapılması amacıyla 

hal ve borsa fiyatları, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak gözlemlenebilecektir.   
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 2. Problem / Sorun  

Ülkemizde sürdürülebilir tarımda gelişmeler olmakla birlikte arzu edilen düzeye 

ulaşamadığı ve verim düşüşüne sebebiyet veren ekstantif (ilkel) tarım metodunun 

kullanımının devam ettiği görülmektedir[4]. Gelişen ve değişen dünyada halen bu ilkel 

metodun kullanılıyor olması çiftçinin doğru ve verimli tarım ile ilgili bilgi 

eksikliklerinin yanında mali yetersizliklerden de kaynaklanmaktadır. Çünkü tarım 

teknolojileri gelişmekte olan ülkeler için adapte olma sürecinde finansal sorumluluklar 

getirmektedir[5]. Ayrıca mahsulün dikilme aralıklarına göre büyüme süreçlerinin 

ayrıştırılamaması problemi ile karşılaşan çiftçimiz, yanlış yöntemler kullanarak 

verimliliğin düşmesine sebebiyet vermektedir. Tarımda manuel çalışma (ekim, biçim, 

gübreleme) beraberinde insan hatalarını getirebilmektedir.  

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada 1980’li yıllara kadar tarımsal üretim 

ve birim alan verimliliğinin yükseltilmesi, bu yöntemle üretim maliyetini düşürülmesi 

istenmiştir. Fakat aşırı girdi kullanımının insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerinde 

doğrudan ve dolaylı olarak negatif etkileri tüm dünyada en önemli çevre ve kalkınma 

meselesini ortaya çıkarmıştır. Yeryüzünde bulunan ve yararlanılabilen su 

kaynaklarının dünyadaki dağılımında, popülasyon ile dengeli olmayan bir kullanım 

görülmektedir. Araştırmaları incelenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne 

(FAO) göre, dünya nüfusunun %49’unun 2025 yılında su konusunda çeşitli problemler 

yaşaması beklenirken, 50 ülkede ise kullanılabilir kalite ve miktar açısından su kıtlığı 

ve su stresi yaşanacağı varsayımı yapılmaktadır. Türkiye, su varlığı açısından zengin 

bir ülke olmadığı gibi tarımsal alanlarda su kaynaklarının doğru kullanımı için dikkate 

değer bir planlama gerekmektedir[6]. Türkiye’nin de iklim krizinin yarattığı kuraklık 

nedeniyle, tarım ve sulama alanlarında ciddi tehlikeler oluşturması, kıtlık sorunu ile 

karşı karşıya kalınacağını öngörülmektedir. İklimler değişmekte ve su kaynakları 

giderek azalmaktadır. Çiftçilerin büyük bir çoğunluğu toprak altında neler olup bittiği 

konusunda net bir fikre sahip değildir. Bu durum, çiftçinin en iyi sulama programlarını 

oluşturabilmek için gerekli veri setine sahip olmadığını da göstermektedir. 

Hava durumunun yalnızca şehir bazlı gösterilmesi, çiftçinin bulunduğu yerdeki 

tarım arazisinin hava durumu verilerine ulaşamaması sorununu da doğurmaktadır. 

Çünkü hava durumu sonuçlarında tarım arazisinin eğim, yükselti gibi arazi koşulları, 

şehre uzaklık gibi etkenleri göz önüne alınmadığından sağlıklı ölçümleri 

göstermeyebilmektedir. Sulama kaynaklarını doğru tahsis etmemek, optimum toprak 

sıcaklığında ekim yapmamak, rüzgâr koşullarını izlememek ve ideal hasat nemini 

belirlememek gibi unsurlar mahsul verimini optimize etmede sorunlar 

çıkarabilmektedir.  

3. Çözüm 

Dinamik yapısı ile ETA Etkin Tarım, yapay zekâ (AI) ile oluşturduğumuz veri 

tabanı  sayesinde geleneksel tarım tekniklerinden dolayı ortaya çıkan verimlilik 

kaybının minimize edilmesini ve çiftçilerimizin daha az kaynak ile  yüksek verimi elde 

etmesi için hassas  tarıma  geçmelerine yardımcı olacak bir vizyona sahiptir. 

Çiftçilerimizin bilgiye dayalı eksikliklerini verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde 
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ortadan kaldırarak GSYH’da değer artırmayı hedeflemekteyiz. Uygulamamız 

içerisindeki uzmana sor kısmında anlaşmalı olduğumuz ziraat mühendislerimiz 

aracılığıyla çiftçilerimizin sorunlarına hızlı çözümler sunulabilecektir. Ayrıca yine 

ziraat mühendislerimiz ile birlikte hazırlayacağımız uygulamalı tarım videolarımızla; 

iyi tarım uygulamaları, ata-yerel tohum kullanım alanları, organik tarım, topraksız 

tarım, yabani ot ile mücadele, meyve ve sebze yetiştiriciliği, sulama, ilaçlama, 

gübreleme, ekim uygulamaları ve ilaçsız tarım vb. videolarımız sayesinde 

çiftçilerimizin sürdürülebilir ve verimli tarım için bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bitkinin ihtiyaç duyduğu sulama miktarı ve minareller, toprağın durumu, hastalık ve 

zararlı tespiti ile tahmini hasat zamanını belirlenmesi, ilaçların hangi dozlarda ve hangi 

hava koşullarında uygulanması gerektiği gibi konularda ayrıntılı bilgiler vererek 

verimin artmasını hedeflemekteyiz[7]. Tarımda ihtiyaç duyulan bitki sağlığının 

kontrolü, bitki büyümesinin takibi ve uygulamalarını Tarım ve Orman Bakanlığının 

oluşturmuş olduğu Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Entegre ile 

Mücadele Teknik Talimatı kitapçıklarında uygulanan ilaçlama etken maddesi ile bitki 

zararlıları ile zirai mücadele gerçekleştirilir. Bitki Koruma Ürünleri veri tabanında, 

ilaçlamanın etken maddelerini takip ederek sistemimizde güncel tutmayı 

hedeflemekteyiz. React Native programlama dili ile Android ve IOS işletim sistemi 

için veri tabanına girdiğimiz verileri yapay zekâ desteği ile görüntü işleme teknolojisi 

kullanılarak bitki büyümesinin takibi önerilerle sağlanacaktır. Ziraat 

mühendislerimizin destekleri ile doğru gübreleme, ilaçlama uygulamaları, bilgileri 

girilen arazi ve toprak tipine uygun önerileri çiftçimize sunmayı hedeflemekteyiz. 

Coğrafi koşullara uygun sulama takvimi ile mahsul için en uygun sulamanın ne zaman 

ve ne miktarda yapılması gerektiği belirlenerek su tasarrufu sağlanacaktır. Uygulamaya 

kaydedilen tarım arazilerinin konuma özel hava durumu fonksiyonu ile mevsim 

şartlarına uygun mahsuller için yapılması gereken öneriler sunulacaktır. Uygulamamızı 

kullanan üretici, gelir-gider hesaplarını aylık olarak takip edebilecek ve anlık finansal 

görüntülemeler yapabilecektir. Üretilecek ürünün piyasa analizlerinin takibi amacıyla, 

hal ve borsa fiyatlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık verilerine ulaşım 

sağlanabilecektir.   

4. Yöntem  

        Görüntü işleme teknikleri ve yapay zekâ teknolojisinin günümüzde hızla gelişim 

göstermesi ve kullanımının artmasıyla birlikte ana düşüncemiz olan bitki sağlığı ve 

bitki büyümesinin takibini kolaylaştırmak için oluşturmakta olduğumuz veri seti ile 

mobil uygulama geliştirmekteyiz. Bitki sağlığı ve bitki büyümesinin takibi ve 

uygulamalarını Tarım ve Orman Bakanlığının Oluşturmuş olduğu Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Entegre ile Mücadele Teknik Talimatı 

kitapçıklarında uygulanan ilaçlama etken maddesi, bitki zararlıları ile zirai mücadele 

gerçekleştirilir. Bitki Koruma Ürünleri veri tabanında ilaçlamanın etken maddelerini 

takip ederek sistemimizi güncel tutmayı hedeflemekteyiz[8].  

        Uygulamalı tarım videoları, sulama takvimi[9], gübreleme önerisi[10], konuma 

özgü hava durumu[11], hâl ve borsa fiyatları[12][13], yem, et, süt ve yumurta 
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fiyatlarının takibi[14][15], aylık gelir-gider hesaplama gibi çiftçimizin ihtiyaç 

duyabileceği stratejik verileri tek bir uygulamada sunmayı hedeflemekteyiz.  

        Et, süt ve yem fiyatlarının takibini kolaylaştırmak için Ulusal Et ve Süt 

Konseyinin yayınlamış olduğu liste fiyatlarından çekerek listenin güncel tutulmasını 

sağlayacağız. Hal fiyatlarını Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden, borsa fiyatlarını 

ise Ticaret Borsaları Bilgi Sistemiz üzerinden belirlemiş olduğumuz ürünleri güncel ve 

anlık olarak sorgulanabilir kılacağız. Yapay sinir ağı eğitimi için kullanılmak üzere 

kaggle.com'dan[16] elde edilen veri dizisi yardımıyla aşağıdaki gruplar üzerinde 

uygulama yapılmıştır. Örnek görseller Şekil 4.4 Yaprak Fotoğraf Örnekleri' nde 

gösterilmiştir. Uygulama test çalışmaları öncesinde rastgele seçim ile her bir gruptan 

20 fotoğraf seçilmiştir.  

4.1.Görüntü İşleme  

        Görüntü işlem için kaydedilen bitkilerin büyüme ve hastalık analizleri, fotoğraf 

veri setimiz ile süreci çiftçilerimiz için kolaylaştırarak tespit etmeyi sağlayacaktır. 

Bahsetmiş olduğumuz argümanları sistemimize entegre ederek bitki analiz aşamasının 

gerçekleştirilmesini sağlayarak hastalık tespiti ve bitki büyümesinin sağlıklı takibini 

gerçekleştirmiş olacağız.  

4.2.Nesnelerin İnterneti (IOT)   

        Nesnelerin İnternetini kullanarak el terminalleri, mobil uygulama, bulut sunucu 

vb. birbirinden bağımsız çalışan nesnelerin birbirleriyle etkileşime girmelerini 

sağlayarak hassas tarım uygulamasını kullanıma sunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca 

büyük veri setlerini oluşturup bilgiyi işleyerek, arındırılmış veriden doğru bilgi 

oluşturmayı amaçlamaktayız.  

4.3. Hücresel Ağ Teknolojileri   

         Kablosuz teknoloji ile birlikte uzak mesafedeki iletişimi sağlayan ağlara 

Kablosuz Geniş Alan Ağ (WWAN, Wireless Wide Area Network) olarak telaffuz 

edilir. Bir hücresel ağ, radyo hücresinden oluşur ve her konuma alan ihtiyacına göre 

baz istasyonu konularak iletişim hizmeti verilebilmektedir. 4.5G, hızlı veri akışı ve 

kesintisiz internet bağlantısı, düşük gecikme süresi ile kesintisiz iletişim, yüksek 

görüntü kalitesi, daha iyi kapsama yerleri, bulut bilişim teknolojisiyle entegreli, online 

erişilebilir veri paylaşımı, video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli 

haberleşme, iyileştirilmiş multimedya entegrasyonu, bilgiye uzaktan erişim, girdi 

maliyeti düşüşü, kaynakların etkin kullanılması, zaman ve maliyet tasarrufu olarak 

düşünülebilir [17].   

4.4.Derin Öğrenme    

        Derin öğrenme, verilen bir veri dizisi ile sonuçları tahmin eden birden fazla 

katmandan oluşan bir makine öğrenme yöntemidir. Böylelikle derin öğrenmeyi zaman 

ve iş yükü maliyeti açısından daha üstün kılmaktadır. Hem başarı olasılıklarının yüksek 

olması hem de kullanılan algoritma yapısı itibariyle benzer yaklaşımlardan çok daha 

iyi sonuçlar doğurmaktadır. Derin öğrenme algoritması, makine öğrenmesi 

algoritmasının bir alt dalı olup görüntü işleme, bilgisayar görmesi, nesne tespiti, çeviri, 
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finansal gibi pek çok alanda akıllı çözümler üretmeyi amaçlamaktayız. Bulut sunucu 

içerisinde çalışmasını sağlamak istediğimiz yapay sinir ağı ve algoritmamızın 

yardımıyla derin öğrenme işlemini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.  

4.5.Yapay Zekâ  

        Yapay zekâ teknolojisini görüntü işleme teknikleri ile birleştirerek: Sulama 

takvimi, gübreleme önerisi, uygulamalı tarım videoları, tarla takibi, uzmana sor 

bölümlerimiz ile tekilleştirilmiş, akıllı mobil tarım uygulaması sunmayı 

hedeflemekteyiz. Toplanan görüntüleri veri setimiz içerisinde eğitmiş olduğumuz 

model ile yapay zekayı kullanarak geliştirdiğimiz algoritma ile bitki hastalık tespiti 

yapılır. Mobil programlamada derin öğrenme modelini geliştirerek tarım alanında 

stratejik bilgilere ulaşımın sağlanabilmesi için geri bildirimlerle iyileştirilmesini 

sağlamaktayız.  

        Aşağıda domates bitkisinin uygulama içerisindeki başarı oranları verilmiş olup 

pilot bölge olarak seçtiğimiz Bilecik iline özgü Sarmaşık Zeytini, Çukurören Biberi, 

Napolyon Kirazı ve Barbunya Fasulyesi ürünlerinin başarı oranları araştırma süreci 

içerisinde elde edilecektir.   

        Saha faaliyetlerimizde çekilen resimlerle veri seti oluşturulmaktadır. Linux 

tabanlı sunucumuza aktarılıp kullanıcılarımızın telefon kamerasından çekmiş olduğu 

anlık görseller ile veri tabanından derin öğrenme yöntemi ile hastalık analizi yapılarak 

kullanıcıya ilaçlamanın etken maddeleri öneri olarak sunulacaktır. Örneğin kullanıcı 

ürünün fotoğrafını çekerek alınan veriler yardımıyla bitki üzerindeki hastalığın ne 

olduğunu öğrenir “domateste küf hastalığı vardır” şeklindeki alınan bildirim 

sonucunda kullanıcıya hastalığın tanımı sunulacaktır. Bitkide hastalık belirtisi 

yaprağının üst yüzeyinde başlayarak yaprağın yüzey kısımlarına kadar giderek küçük 

lekeleri meydana getirir. Ortaya çıkan lekeler sarımsı ya da açık yeşildir. Bu lekelerin 

alt kısmında küf tabakaları oluşur. Hastalık bitkiye yayılmaya başladıkça yaprağı 

kurutur ve bitki ölür. Bitkinin yapraklarının ve sapının hastalanması, çiçeklerde meyve 

oluşumunu engelleyerek meyvelerin bitkiden düşmesine sebebiyet verir[18]. Sonraki 

aşama olarak da Tedavi yöntemi veri setimiz içerisinde bulunan fotoğraflar yardımıyla 

çözüm yöntemini kullanıcıya sunulacaktır. İlaçlama yöntemi aşağıda belirtilmektedir.  

 
 Tablo 4.1 Yaprak Küfü İlaç Etken Maddesi & Uygulaması   
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• Domates Yaprağında Bakteriyel Nokta Hastalığı (Bacterial Spot) (2107 Adet 

Fotoğraf) başarı oranı: %100,0 Başarı   

• Domates Yaprağında Erken Yanıklık (Early Blight) (980 Adet Fotoğraf) başarı 

oranı: %85,0 Başarı   

• Sağlıklı Domates Yaprağı (Healthy) (1570 Adet Fotoğraf) başarı oranı: %100,0 

Başarı   

• Domates Yaprağında Geç Yanıklık (Late Blight) (1889 Adet Fotoğraf) başarı oranı: 

%100,0 Başarı  

• Domates Yaprağında Yaprak Küfü (Leaf Mold) (932 Adet Fotoğraf) başarı oranı: 

%95,0 Başarı   

• Domates Yaprağında Mozaik Virüs (Mosaic Virus) (353 Adet Fotoğraf) başarı 

oranı: %100,0 Başarı   

• Domates Yaprağında Septorya Yaprak Lekesi (Septoria Leaf Spot) (1751 Adet 

Fotoğraf) başarı oranı: %100,0 Başarı   

• Domates Yaprağında Yaprak Lekesi (Target Spot) (1484 Adet Fotoğraf) başarı 

oranı: %100,0 Başarı  

• Domates Yaprağında İki Benekli Örümcek Akarı (Two Spotted Spider Mite) (1656 

Adet Fotoğraf) başarı oranı: %95,0 Başarı   

• Domates Yaprağında Sarı Yaprak Kıvırcık Virüsü (Yellow Leaf Curl Virus) (3189 

Adet Fotoğraf) başarı oranı: %95,0 Başarı   

Derin öğrenme modeli 200 adımda eğitilmiş olup, her bir adımda 13438 fotoğraf 

eğitim için ve 2372 fotoğraf ise test için kullanılmıştır. Eğitilen model %0,9701 

tutarlılık ve %0,1606 oranına sahiptir. İlgili grafikler eğitim sürecindeki model hata 

ve tutarlılık oranlarını göstermektedir.[16] 

  
Şekil 4.1 Model Hata ve Tutarlılık Oranları  
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Şekil 4.2 Sistem Mimarisi  

 

 
 

Şekil 4.3 Veri Akış Şeması  
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Soldan Sağa: yaprak küfü, geç yanıklık, sağlıklı, erken yanıklık, bakteriyel nokta  

  
Soldan Sağa: sarı yaprak kıvırcık virüsü, iki benekli örümcek akarı, yaprak lekesi, 

septorya yaprak lekesi, mosaik virüs  

Şekil 4.4 Yaprak Fotoğraf Örnekleri  

 

 
  Şekil 4.5 Uygulama Arayüzü  
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Web Sitemiz: https://etaetkintarim.wixsite.com/anasayfa 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/etaetkintarim/ 

 

Instagram: https://www.instagram.com/etaetkintarim/ 

  
Şekil 4.6 Uygulama Arayüzü  

https://etaetkintarim.wixsite.com/anasayfa
https://www.linkedin.com/company/etaetkintarim/
https://www.instagram.com/etaetkintarim/
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

        Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknikleriyle bitki büyümesinin analizinin 

yapılması, ürün üretiminin takibi yapılarak tarımın verimli ve etkin bir şekilde 

sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu durum üretici açısından mahsulden optimum verim 

alınmasını sağlamakla birlikte tüketici açısından ise mineral ve vitamini zengin 

ürünlerin üretimini sağlamaktadır. Ayrıca sulama takvimimiz sayesinde yanlış sulama 

süreçlerinin önüne geçerek ürünün su ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. Fiyatların 

takip edilmesi ve gelir-gider hesaplarını tek bir uygulamadan kontrolünün sağlanması 

ve izlenmesi için uygulama içerisinde finansal tablolar bulunacaktır. Uygulamalı tarım 

videolarımız ile gübreleme ve ilaçlama süreçlerinin ne kadar sıklıkla kullanılması 

gerektiği Ziraat Mühendislerimizin öncülüğünde kullanıcılarımıza sunulacaktır. 

Üreticilerin konumu girilen tarım arazisinin takibi için öneri bildirimleri ve zirai 

uyarılar gönderilecektir. ETA Akademi ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi 

planlanan canlı yayınlarımızla Ziraat Mühendislerimiz ve çiftçilerimizi bir araya 

getirerek soru ve cevaplar ile verimli tarım yolunda çiftçilerimizi bir adım ileriye 

taşımak temel amacımızdır. Yeni mezun ziraat mühendislerimizin deneyim kazanması 

ve ülkemize istihdam sağlanmasıyla tarım alanında uzman bireyler yetiştireceğiz. 

Yerinde hava durumu bilgilerine erişim sağlayan çiftçilerimiz mahsul verimini 

optimize etmeye ve girdilerden tasarruf edilmesine yardımcı olunacaktır.   

        ETA bir AI teknolojisiyle geliştirilmekte olup bitkilerde bulunan zararlıları tespit 

edip bitkileri zararlılardan koruma maliyetlerini azaltacaktır. Bu durumda daha az saha 

ziyareti ve daha verimli zararlıların kontrolü sağlanacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

        ETA Etkin Tarım projemiz mobil uygulama olarak tasarlanacaktır. Takım 

arkadaşlarımızla araştırmalarımızı Bilecik İl Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Rektörlüğü ve Personelleri, Bilecik İl Tarım ve Orman Bakanlığı 

yetkilileri ile gerçekleştirilerek veriler elde edilecektir. Bu veriler Pilot bölge olarak 

seçtiğimiz Bilecik ilimize ait olan yerel tohumların temin edildiği köylerden 

çiftçilerimizin desteğiyle alınacaktır.  Uygulamamız React Native programlama dili ile 

Android işletim sistemine özel tasarlanacak olup verilerin toplanmaya başlanmasından 

itibaren üç yıl içerisinde kullanıcılara açık hale getirilecektir. Veriler kolay ve anlaşılır 

bir arayüz tasarımı ile entegre edilecek olup akıllı cihaz (akıllı telefon, tablet, vs.) sahibi 

olan herkes tarafından kullanılabilir hale getirilecektir. Mobil uygulamamız sayesinde 

çiftçilerimiz görüntü işleme ile yapay zekâ destekli bitki büyümesinin sağlıklı ve 

kontrollü takibinin yanında, tarım videoları, sulama takvimi, gübreleme önerisi, 

konuma özgü hava durumu, hal ve borsa fiyatları, yem, et, süt ve yumurta fiyatlarının 

takibi, aylık gelir- gider hesaplama gibi birçok konu hakkında olduğu yerden gerekli 

verilere ulaşarak daha verimli ve daha hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecektir.  

Projemiz ilerleyen zamanlarda kamu tarafından TARNET ile iş birliği yapılması 

sonucunda TARNET bilişim alanından da yararlanarak ticari hale getirilebilir ya da 

özel olarak bankalar veya bilinmiş şirketler ile anlaşarak çiftçilerimize daha iyi katkıda 

bulunup ticarileştirilebilir. Olası risklerde ise kamu, bankalar ya da bilinen şirketler 
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tarafından desteklenme yapılmaması durumunda projemizin uygulanabilirliği tehdit 

altında olabilecektir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

        ETA Etkin Tarım projemizin tahmini geliştirilme süresi 3 yıl olmakla birlikte 

birinci senenin zaman şeması aşağıda verilmiştir. Projenin ilk iki senesinde sahadan 

veri toplanacak olup toplanan veriler ışığında geliştirilen bu uygulama üç yıl boyunca 

test cihazları ile test edilecektir. Toplam maliyeti orta fiyat olarak 35.439 TL, pahalı 

fiyat olarak 52.197 TL’dir. Maliyet harcamalarına konu olan ürünlerin proje geliştirilme 

süreci içerisinde temin edilmesi gerekmektedir.  

  
Tablo7.1 Proje Gant Şeması    

Ürün Adı  Orta Fiyat  Pahalı Fiyat  

Linux Sunucu Kiralama (1 yıl )  13.000  23.000 

Test Cihazları (Android) Oppo A74 128gb  4.256  4.999 

Test Cihazları (IOS) Iphone SE 2 2020 64 gb  7.399  8.249 

Yazılım Eğitimi (React Native) Mobil  35  350 

Fotoğraf Makinesi  9.999  14.299 

Çekiğm Arka Fon 1,83*11m   750  1.300 

Ulaşım Bedeli (140 km )  3.360  6.720 

Toplam maliyet   38.799      58.917 

Tablo7.2 Tahmini Maliyet Çizelgesi   
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

        2019 yılı verilerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminde 

kayıtlı yaklaşık 2 milyon çiftçimizin bulunduğu görülmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine 

henüz kaydı bulunmayan tarımla uğraşı olan çiftçimiz oldukça fazladır. Son 

gerçekleştirilen anketlere göre çiftçilerin %61’i kazançlarının beş sene öncesine göre 

azaldığını dile getirmiştir[19]. Türkiye'nin yaş ortalaması 28 olurken tarımla 

uğraşanların ise yaş ortalaması 54 ve bu nedenle çok kıymetli ürünün ekiminden 

biçimine kadar olan tecrübe bilgisine gelecekte 5-10 yıl içinde kaybolması 

öngörülmektedir[20]. Ana kitlemiz akıllı cihaz (akıllı telefon, tablet, vb.) kullanan 

herkesi, kazancını arttırmak ve birim alandan alınabilecek randımanı en yüksek ve en 

verimli mahsulü almak isteyen çiftçilerimizdir. 

9. Riskler   

Proje ile ilgili risk oluşturabilecek durumlar ve etkileri aşağıda belirtilmiştir.  

R1- Hastalık kaynaklı riskler dışında oluşabilecek doğal afetlerin üretimi tehdit etmesi.  

R2- Arazi ve coğrafi şartlara uygun bitki türleri tercih edilmemektedir.   

R3- Geleneksel Tarım Yöntemini kullanan çiftçilerin ve üreticilerin uygulamayı 

kullanması ve adapte olması zaman alabilir.   

R4- Aynı yaprak üzerinde birden fazla hastalık türünü ayırt etmede oluşacak olan 

sorunlar.   

R5- Üreticiler en iyi sulama programlarını oluşturabilmek için veri setlerine sahip 

değillerdir.   

R6- Kullanıcıların bulundukları konum dolayısıyla internet erişiminde kesintiler 

yaşaması.   

R7- Elde edilen görüntülerin veri tabanında karşılık bulamaması.   

R8- Artan piyasa koşullarının üretimi etkilemesi.  

R9- Çekilen görüntülerin arka plan da ayırt edilememesi.   

 B Planı   

R1-Uygulama içerisinde toprağın yapısı, arazi koşulları, konuma göre nem, sıcaklık ve 

hava durumu sayesinde istenilen alanlarda koşullar hakkında bilgi verilecektir.    

R2- Arazi yapıları/ çeşitleri, bölgelere göre üretilecek olan ürünler ve güncel bilgilere 

göre bölgelerde yetiştirilebilecek ürünlerin bilgileri ve miktarlarının belirlenerek doğru 

ürünlerin tercih edilmesi sağlanacaktır.   

R3- Tarım bakanlığının desteği ile uygulama kullanımı için eğitimler verilerek 

bilgilendirilmeler yapılabilir.   

R4- Bitki üzerinde bulunan farklı hastalıkların veri tabanında oranı verilerek ayırt 

edilebilir.   

R5 – Üreticilere sulama için günlük, aylık ve yıllık takvimler oluşturulabilir. Hava 

durumuna bağlı olarak da takvimlerde değerlendirilmeler güncellenebilir.  

R6-  Operatör firmalarının kesintisiz internet için daha fazla yatırım yapmaları 

sağlanabilir.   
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R7- Öncelikli hedef veri tabanında birden fazla görüntüye yer verip uygulama tabanlı 

bir veri merkezi oluşturmaktır.  

R8- Tarım müdürlüğünün de desteği ile üreticiler için piyasa analizleri ve ekilen 

ürünlerin türlerine göre hasat kar payları hesaplanabilir. Böylece üreticiler ürünün kar 

marjına veya zirai ürün maliyetlerine göre ekim faaliyetlerini gerçekleştirebilir.  

R9- Görüntü işleme tekniği ile birden fazla veri seti elde edilebilir ve arka plan bitki 

geçişlerinde ayrıştırılmalar yapılabilir.  

Risk No   Olasılık    Etki   Risk 

sonucu  

(1-9)  
Düşük 

(1)  

Orta(2)  Yüksek(3)  Düşük 

(1)  

Orta(2)  Yüksek(3)  

R1      x      x  9  

R2    x        x  6  

R3    x      x    4  

R4      x    x    6  

R5    x        x  6  

R6      x    x    6  

R7    x      x    4  

R8      x      x  9  

R9    x      x    4  

  

 Tablo 9.1 Risk Tablosu  

 

 

 
            Tablo 9.2 Olasılık Ve Etki Matriksi 
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