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1. Proje Özeti   

İlk insan Hz. Adem’den günümüze insanlar toprakla sürekli ilgilenmişler ve tarımsal ürünler 

yetiştirmişlerdir. Bu süreçte çiftçiler zirai ürünleri ıslah etmişler ve verimi arttırmışlardır. 

Günümüzde verimi yüksek ve genetiği değiştirilmemiş bitkiler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu süreçte çiftçilerin en büyük sorunlarından birisi ürettikleri bitkinin hastalanmasıdır. 

Hastalığın tespiti konusunda yetersiz kalan çiftçiler bilinçsiz ilaçlama yapmaktadırlar. Çoğu 

zaman bu ilaçlama işlemi bitkilere ve toprağa zarar vermektedir. Ayrıca verimi düşürmektedir. 

Proje kapsamında bitki hastalıklarını tespit eden ve ilaçlar öneren mobil bir uygulamaya 

geliştirilmiştir.  Tasarlanan uygulamada çiftçi bitkinin fotoğrafını çekip işlemi başlattığında 

sistem hastalığı tanımakta ve hangi ilacın ya da doğal korunma yolunun izleneceğini 

göstermektedir. Böylelikle zamandan ve üretim boyutunda verimden kazanç sağlanacaktır. 

Ayrıca çiftçilerin hastalıkları öğrenmeleri ve süreç içerisinde üretim tekniklerini geliştirmesi 

sağlanacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan sorun çiftçilerin yanlış ve bilinçsiz ilaçlama yapması ve 

istediği verimi alamaması hatta ektiği/diktiği bitkinin ürün vermemesi. Bunun yanında yanlış 

ilaçlama yapılması nedeniyle toprağın veriminin düşmesi.  Toprak verimliliği düştüğü için de 

sonraki dönemlerde ekilecek bitkinin topraktan ihtiyacı olan besinleri alamaması. Yine bunun 

sonucuna bağlı olarak verimin azalması, çiftçinin gelirinin düşmesi.   

 

3. Çözüm 

Türkiye genelinde çiftçileri kontrol edecek ve yanlış tarım uygulamalarını ve ilaçlamayı 

engelleyecek bir kurum/ kuruluş yoktur. Ayrıca çiftçilerin çoğu da ziraat mühendisleriyle 

iletişime geçmemektedir. Bu noktada çiftçiye fikir verecek, hızlı çözümler üretmesini 

sağlayacak araçlar ve mobil uygulamalar geliştirilmesi tarımsal ürünlerin verimini arttıracak ve 

doğaya verilen zarar minimuma indirilebilecektir. Problemin çözümü için proje ekibi yapay 

zeka temelli biz uygulama geliştirmiştir. Akıllı telefonlar sayesinde mobil uygulamalar herkesin 

kolaylıkla ulaşabileceği ve her zaman kullanabileceği kolaylıkla çözümler üretmeye olanak 

kılmaktadır.    

Proje ülkemiz şartlarında üretimde en büyük payı olan çiftçilere hitap etmektedir.  Çiftçilerin 

en büyük sıkıntıları istedikleri verimi alamamaları ve hangi hastalık için hangi ilacı 

kullanacaklarını konusunda bilgi yetersizliği yaşamalarıdır. Proje kapsamında Kastamonu-

Merkez ilçe, Taşköprü, Devrekani ve Tosya ilçelerinde 27 çiftçi ile görüşülmüştür. Ayrıca tarım 

il ve ilçe müdürlüklerindeki ziraat mühendisleri (8), ilaç bayileri (5) ve kendi bahçelerini eken 

(12) kişilerle bölgede görülen hastalıklar ve aldıkları önlemeler konularında görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Proje sürecinde hem çiftçiler hem de profesyonel destek hizmeti sağlayan 

kuruluşlar bu tür çalışmaların süreci hızlandıracağı ve çiftçinin emeğinin başa gitmesini 

önleyeceğini belirtmiştir.  

Kastamonu geneli düşünüldüğünde sarımsak, mısır, şeker pancarı, patates gibi bitkiler ve elma, 

armut, kayısı gibi ağaçlar çokça üretim için kullanılmaktadır. Bu noktada özellikle yaprak 

hastalıkları başta olmak üzere (karaleke, memelipas, yaprak kıvırcıklığı, yaprakdelen) birçok 

hastalık üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Şuanda uygulamanın 6 farklı bitki ve bunlardan 
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bazıları için birden çok hastalığı tanımasını sağlayacak (toplam 10 değişik hastalık) algoritma 

hazırlanmış ve 7 tanesi için %86 doğrulukta tanımlama sağlanabilmiştir. Geriye kalan 3 hastalık 

için ise bu oran %68’tir. Bu noktada örneklem havuzu sürekli geliştirilmektedir. Özellikle 

bölgede tarım faaliyetlerinin haziran ayında hızlandığı düşünüldüğünde elde edilecek yeni 

verilerle bu oranların daha da yukarı çıkacağı düşünülmektedir. Veri setinde 952 fotoğraflık bir 

arşiv kullanılmakta olup bu kaynaklar doğrudan çiftçilerden ve ziraat mühendislerinden 

alınmıştır. Veri seti eşlemesinde ise tarım kredi kooperatifinde çalışan ve bitki koruma uzmanı 

olan ziraat mühendislerinden yardım alınmaktadır.  

Proje çalışması ilk aşamasında daha çok hastalığın tespiti ve kimyasal ilaç öneri şeklinde 

planlanmış olmasına karşın yapılan görüşmeler ile doğal yollarında göz önünde bulundurulması 

gerektiği kararına varılmış ve her iki öneri birlikte sunulmaktadır.  

 

4. Yöntem 

Proje kapsamında yapay zeka uygulamalarından yararlanılmaktadır. Çalışma kapsamında blok 

tabanlı kodlamaya ve makine öğrenmesini kullanmaya olanak sağlayan pictoblox 

kullanılmaktadır. Pictoblox makine öğrenmesi boyutunda Google tarafından geliştirilen yapay 

zeka işleme (https://teachablemachine.withgoogle.com/train) sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca 

python ile görüntü işleme üzerine de çalışmalara başlanmıştır. Mobil uygulama ise App 

inventor ile geliştirilmektedir. Bu yazılımların kullanılma nedenleri ücretsiz ve açık kaynak 

olmalarıdır. Veri seti için seçilen fotoğraflar ilk aşamada %75 oranında hastalıklı bitkilere 

yöneliktir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Çalışmanın yenilikçi yönü ele alındığında ise yapay zeka boyutu ön plana çıkmaktadır. Dünya 

genelinde son 5 yılda bitkileri tanımaya çalışan uygulamalar geliştirilmiştir. Ancak birçok 

bitkiyi tanımaya çalıştıkları için eşleştirme oranları düşüktür. Bu noktada geliştirilen uygulama 

daha çok hastalıklı bitkiler üzerinden  ve belirli bir gruba yönelik olduğu için daha etkili 

sonuçlar sunabilmektedir. Ayrıca uygulama üzerinde geliştirmeler devam etmektedir. Özellikle 

hastalığı doğrulamak için fotoğraf tanımlamasının ardından sorularda sorularak en doğru 

sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Bu proje tamamlandığında ve içerisindeki bitki çeşitliliği 

arttırıldığında çiftçiler için birçok kullanım kolaylığı sunacaktır.   

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin uygulanabilirliği boyutunda şuan da bölgesel hastalıklara odaklanılmaktadır. Bu 

hastalıklar Türkiye’nin %60’ında görülmektedir. Bu noktada yaygınlaştırılması kolay olacaktır. 

Uygulama Google play üzerinde ücretsiz olarak sunulacaktır. İndirme ve kullanıcı geri 

dönütleri sürekli değerlendirilecektir. Bu noktada il ilçe tarım müdürlükleri ile yapılan 

görüşmelerde kullanımı konusunda testlere yardımcı olacaklar ve verimlilik oranına göre 

tavsiyede bulunacaklardır. Ayrıca ilaç firmaları içinde bu proje ürünlerini satmaları konusunda 

kolaylık sağlayabileceği için ilerleyen süreçte ticari bir girişime dönmesi mümkün 

görünmektedir.  

   

https://teachablemachine.withgoogle.com/train
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi şuan için 0 TL dir. Bu noktada fotoğrafların temini ve yapay zeka 

uygulamalarının geliştirilmesi boyutunda her hangi bir ücret ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. 

Ancak bu ürünün cep telefonu dışında portatif bir araç halinde tasarlanması için deneyap kartları 

kullanılabilecektir. Bu üründe şuan 195 TL civarındadır.  

Zaman planlaması boyutunda ise proje veri seti günden güne güncellenmektedir. Bu noktada 

yarışma takvimine paralel bir seyirde tamamlanacağı ön görülmektedir. Haziran ayı sonu itibari 

ile projenin sonuçlandırılabileceği söylenebilir.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi tarımla uğraşan herkestir. Öncelikli grubumuz ise Karadeniz Bölgesinde 

çiftçilik faaliyetleriyle uğraşan, ürünlerin hastalanması ve yanlış ilaçlama yaparak ürünün ve 

toprağın verimini düşüren çiftçilerdir. Ayrıca tarımsal faaliyetlere ilgi duyan gençler, yeni bilgi 

ve teknolojiye ihtiyaç duyan her kesimden bireylerdir.   

 

9. Riskler 

Projemizdeki tarımsal üretimin en önemli sorunu; bilgi, gelenek, davranışlar ve eğitimdir. 

Genelde bütün dünyada, tarımsal ya da kırsal alanda yaşayan toplum daha az bilgilidir. Eğitim 

düzeylerinin düşük olması, bu kesimde yeni teknolojilerin kabulü oldukça zorlaştırır. Tarımsal 

kalkınmada yeni teknolojilerin daha etkin kullanılması, üretimin her kademesinde ve ürünün 

değerlendirilmesinde, bilgili tarımcının daha kaliteli ve daha fazla ürün üreteceği gerçeği 

kesindir. Ayrıca, tarımsal kaynakların ve tarıma verilen tüm desteklerin daha etkin 

değerlendirilmesi, üreticilerin sahip olduğu bilgi, gelenek, davranışları ve eğitim ile yakından 

ilgidir.  

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Çağrı AVAN Takım Danışmanı Kastamonu Deneyap  

Beyza GÖKMEN Takım Kaptanı Taşköprü Fen Lisesi  Tarımla uğraşıyor. 

Elif Gökçe DEMİR Takım Üyesi Abdurrahman Paşa Lisesi  Yapay zeka üzerine 

çalışıyor. 

Ezgi Yağmur KABADAŞ Takım Üyesi Abdurrahman Paşa Lisesi Mobil uygulamalar 

üzerine çalışıyor. 

11. Kaynaklar  
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