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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Arılar, tarımı yapılan bitkilerde tozlaşmayı sağlamaları ile doğal dengede ve tarımsal 

üretimde hayati öneme sahip oldukları için arı kayıplarını artıran, içinden çıkılmaz bir sorun 

haline getiren "Koloni çöküş bozukluğu" ile mücadele etmek zorundayız. Yalnızca 2013'e kadar 

geçen altı yılda, dünya çapında 10 milyondan fazla arı kolonisinin, genellikle "Koloni çöküş 

bozukluğu" nedeniyle kaybedilmesi durumun ciddiyetini gösteriyor[1.1]. Bu ani arı 

kayıplarının birçok sebebi olsa da en büyük tehlikeyi arılara asalak yaşayan Varroa’nın (Görsel 

1) oluşturduğuna inanarak projemizi geliştirdik. Varroa'nın atadan kalma arıcılık yöntemleri ile 

çözülmesi oldukça zordur. Tamamen otonom bir sistem ile kovanın dışında görüntü işleme 

teknolojisi kullanarak Varroa'yı tespit etmeyi, Varroalı arıyı kovandaki düzenin işleyişini 

bozmadan tedavi etmeyi ve de geliştireceğimiz mobil uygulama ile arıcının kovanın sağlık 

durumunu takip etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. 

 

                                  
(Görsel 1) Arı ve üzerindeki Varroa 

2. Problem/Sorun 

Arılar, yediğimiz gıdanın üçte birini üreten ve çiçekli bitkilerin % 80'ini tozlaştıran dünyanın 

en önemli tozlayıcılarıdır[2]. Dünya çapında, bal arıları ve diğer tozlayıcılar yaklaşık 170 

milyar dolar kazanç sağlıyor bize[3.1]. Bu yüzden küresel gıda üretimini sürdürmek amacıyla 

arılara çok ihtiyacımız var ancak on yıllardır, bu canlıların sayıları önemli ölçüde azaldı[1.2] 

(Görsel 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (Görsel 2) 2007-2020 yılları arasında dünya çapındaki arı kayıpları [9] 
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 Tozlayıcı kaybı büyük ve karmaşık bir sorundur[4]. National Geographic'e göre, son 15 yılda 

arı kolonileri "koloni çöküş bozukluğu" ile yok oluyor. Yayına göre bazı bölgelerde % 90'a 

varan kayıplar görüldü[3.2]. Bal arısı popülasyonunun azaldığı yerde bitki türleri de kayıp 

yaşar, bu da daha yüksek gıda fiyatlarına neden olabilir (Görsel 3). 

Öte yandan arı popülasyonunun azalmasıyla, Çin gibi dünyanın bazı bölgelerindeki çiftçilerin 

bahçelerini elle tozlaştırmaya başlaması[5.1] durumun ciddiyetini gösteriyor. 

 

                   

            (Görsel 3) Tozlayıcıların, tarımsal üretimde dünya çapındaki ekonomik etkileri[10] 

 Artan kayıpların birçok nedeni vardır[5.2]: tarım veya kentleşme için arazi kullanım 

değişiklikleri, parazitler, kimyasal ilaçlar, bilinçsiz tarım uygulamaları...(Görsel 4) 

Ancak arı sağlığı için en önemli tehdit, Varroa’dır[6][3.3]. 

 

                        

(Görsel 4) Arı kayıplarının sebeplerinin oranı[11] 

Varroa, işçi ve erkek arılar ile kovana taşınan, larvaların bulundukları petekleri üreme alanı 

olarak kullanarak zaman ile kovanı istila eden; asalak yaşayarak arıların protein içeriğini bozan, 

kuru vücut ağırlıklarını azaltan, organ gelişimini engelleyen bir akardır (Görsel 5). Varroa 

çıplak gözle direkt görülemeyecek kadar küçüktür ve arıların sayılarının fazla, boyutlarının 
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küçük, hareketlerinin hızlı olması ile geleneksel arıcılık yöntemlerinin çözemeyeceği bir durum 

oluşur.  

Geleneksel arıcılık yöntemleri yetersiz kalır çünkü: 

 Otonom değildir. 

 Sürekli değildir. 

 Zahmetlidir ve uzun zaman alır. 

 Kesinlik vermez. 

 Balın kalitesine, koloniye, kovanın bulunduğu ekosisteme zarar verebilir. 

 

              

                     (Görsel 5) Petek İçerisindeki Larva ve Peteğe İnen Varroa 

 

3. Çözüm  

Kovana girecek arılarda Varroa olup olmadığını belirlemek için görüntü işleme teknolojisi 

(CNN) kullanacağız. Arılar kovanın uçuş tahtasına geldiklerinde, sistemimizdeki kameralar ile 

incelenerek "Varroa var" veya "Varroa yok" şeklinde geri bildirim oluşturularak 

sınıflandırılacaktır. Sınıflandırılmış arılar, uçuş tahtasının devamındaki tünellerden kovana 

ulaşmak için geçerken tünel girişine bakan kamera arıların hangi tünele girdiğinin bilgisini 

toplayacaktır. 

Sistemin sorunsuz çalışması için arıların kovandaki düzeni etkilenmemelidir. Sistemin 

uygulanabilirliğini artırmak için mevcut uçuş tahtalarını optimize ettik (Çizim). Tasarladığımız 

uçuş tahtası çoklu girişe sahip olmakla her giriş yalnızca birkaç arının geçebileceği 

büyüklüktedir, böylece yalnızca hasta arılara odaklanılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

(Çizim 1) Tasarlanılan uçuş tahtasının önden görünümü 
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(Çizim 2) Tasarımın kovan ile birleşeceği kısmın görünümü 

 

Varroalı arılarda -kesinliği artırabilmek için- 3 aşamalı bir tedavi uygulanacaktır: 

 

İlk Aşama: Varroalı arının girişi tespit edilen tüneldeki fırçalar, bağlı olduğu motor sayesinde 

tüneli daraltarak arının genelde sırtında konumlanan Varroa’yı sürtünme ile düşürmeyi 

amaçlamaktadır(Çizim 3). 

 

 

 

 

 

 

 

(Çizim 3) Tünelin içinde konumlanan fırçalar 

 

İkinci Aşama: Varroa’nın, pudra şekerinden hoşlanmadığı için bulunduğu arıdan ayrıldığı 

bilinmektedir. Pudra şekeri, aynı –ilk aşamada bahsedilen- tünelin devamında arı üzerine 

dökülecektir. 

 

Üçüncü Aşama: İlk aşama tekrarlanacaktır.  

 

Aşamalarda etkisiz hale gelen Varroa, tünellerin altında konumlanan ızgara araclığıyla -

Varroa’ların istenildiği zaman alınabileceği- cam bir hazneye düşecektir. Böylece, Varroa’dan 

kurtulan arılar diğer sağlıklı arılar ile kovana direkt giriş yapabilecektir. 

 

Önerilen sistemin avantajları: 

 

 Arıcılık için en büyük problem olan Varroa hastalığının büyük oranda önüne 

geçilecektir. 

 Geliştireceğimiz mobil uygulama ve tamamen otonom olan sistemimiz ile kovanın 

sağlık durumunun takibinde süreklilik sağlanacaktır, daha kesin ve hızlı sonuçlar elde 

edilecektir. 

 Arıların sağlığını, balın kalitesini, doğadaki dengeyi bozarak tarımsal verimi bile 

düşürebilen kimyasal ilaçlar yerine geleneksel arıcılıkta da kullanılan doğal ve zararsız 
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olan pudra şekeri tedavide kullanılacaktır. Pudra şekeri tüpleri, arıların kovana girişinde 

oluşacak problemlerin önüne geçmek için tasarladığımız tünellerin üstünde 

konumlanacaktır.  

 Sistemin gücünü güneş enerjisi panelinden karşılayarak doğa dostu çözüm üretmeyi 

hedefliyoruz. Sisteme yerleştirilecek sensör ile güneş panelinin çalışması gereken 

zamanlar belirlenerek sistemin sorunsuz, sürekli çalışması sağlanacaktır. 

 Etkisiz tedaviler ile tamamen kaybedilen ya da önemli ölçüde nüfus kaybı yaşayan 

koloni kurtarılarak arıcının, ülkenin ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçilecektir. 

 Kesinlik vermeyen, bazı kolonilerce hoş karşılanamayabilen piyasadaki birçok arıcılık 

ürünü ile elde edilmeye çalışılan sonuçları tek sistemle hallederek arıcının ekonomik 

kayıp ve zaman kaybı yaşamasının önüne geçilecektir. 

 Görüntü işleme kullanılarak elde edilen bilgilerin derin öğrenme modeli ile analizi 

yapılarak sistemdeki sonuçların verimi ve sonuçların elde edilmesi sürecinin hızı 

artırılacaktır.  

 

 

Önerilen Sistemin Kovan Üzerindeki Kullanımı 
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4. Yöntem 

Projemizi gerçekleştirmek için birçok teknik incelenmiştir. Araştırmalarımız ile projemizi 

hayata geçirmek aşağıdaki iş paketleri sırayla gerçekleştirilecektir. 

 

4.1. İş Paketi (Tasarım) 

Piyasada kovanın ihtiyacına göre çeşitli uçuş tahtaları bulunmaktadır. Çözüm üzerine 

yaptığımız ön değerlendirmelerle sistemin uygulanabilirliğini, sürekliliğini, taşınabilirliğini 

artırmak için mevcut kovanların ortalama büyüklüğüne göre sistemimimizin kilit noktası uçuş 

tahtasını Fusion 360’ı kullanarak yeniden tasarladık. Öncelikli hedefimiz, geleneksel arıcılık 

yöntemlerindeki yanlış uygulamalardan kaçarak Varroa’yı kovanın dışında etkisiz hale 

getirmektir. Bu yüzden uçuş tahtasında, görüntü işleme ile sınıflandırılan arıların kovana 

girmeden Varroa’yı etkisiz hale getirmek için pudra şekeri ve sistemdeki geri dönüte göre 

hareket eden fırçaların bulunduğu tünellerden geçmeleri gerekmektedir. Tünelin uzunluğu, 

genişliği yalnızca standart kovanların değil arıların, fırçaların boyutuna göre ayarlanmıştır. 

Sistem için gerekli olan enerjiyi güneşten karşılayabilmek için  5V’lik 4x8 boyutundaki 

güneş panellerinden 6 adet kullanılması planlanmaktadır. 

 

4.2. İş Paketi (Yazılım) 

Çok sayıdaki veriyi, karmaşık yapıları çözebilen; veri analizi için basit doğrusal modelleme 

sağlayan “Derin Öğrenme”yi temel alan görüntü işlemede “CNN”i, arıları kovana girmeden 

analiz ederek sınıflandırmak için kullanacağız.  

Biyomedikal sinyal/görüntü işlemede (beyin tümörü için otomatik MRI segmentasyonu, 

iyi ve kötü huylu tümörlerin tespiti...), doğal dil işlemede, görüntü/video işlemede [18] 

kullanılmakta olan CNN; beş katmanlıdır (Görsel 6): Giriş katmanı (Input Layer), özellikleri 

saptayan konvolüsyon katmanı (Convulation Layer), sistem için doğrusal olmayan seçen 

düzleştirilmiş doğrusal birim katmanı (Rectified Linear Units Layer(ReLu), uygunluğu kontrol 

eden havuzlama katmanı (Pooling Layer), tam bağlantılı katman (Fully Connected Layer) [19]. 

Derin Öğrenme kavramına ait temel mimari ESA mimarisi kabul edilir. ESA’lar art arda 

yerleştirilmiş birden fazla eğitilebilir bölümlerden oluşur. ESA’da giriş verilerini aldıktan sonra 

katman katman işlemler yapılarak eğitim süreci gerçekleştirilir[19]. 

 

 

                                          (Görsel 6) CNN’in katmanları 
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Kaggle'da "Honey Bee Annotated Image Dataset" adıyla bulunan [21] verileri CNN'i 

eğitmek için kullandık. Bu iş paketi süresince ilk CNN modelimizi %76.3 doğruluk oranı ile 

eğitmeyi başardık[22]. Daha yüksek doğruluk oranları alabilmek için prototip aşamasında veri 

miktarını artırmayı planlamaktayız. Daha fazla çeşitteki veri kullanımı modelimizin 

öğrenmesini bir üst seviyeye taşıyacak, Varroa tespiti sırasında çok daha başarılı olacaktır. 

 

4.3. İş Paketi (Üretim)  

Sistem entegrasyonunun sağlanması amacıyla sistemin inşası için piyasada bulunamayan 

parçalar kullanılmıştır. Bu yüzden bazı parçaların 3D yazıcı ile basılması önem arz etmektedir: 

Uzun süreli kullanımda bazı parçaların yenileri ile değiştirilmesi gerekebilir, siparişte sıkıntı 

çıkabilir, direkt bir üründen temini olamaz. 1.İş Paketindeki parçaların üretimi 

gerçekleştirilecektir.  Kestamit malzemeden imal edilecek parçaların, CNC makinesi ile son 

hali verilecektir. Metal olmaması gereken parçalar kaynaklı imalat yöntemi ile üretilecektir. 

 

4.4. İş Paketi (Prototip ve Montaj)  

Rapor sonuçlarınca ve saha testlerince iyileştirilmesi planlanan sistemin son halini 

almasıdır. İmalatı gerçekleşen parçaların mekanik uyumluluk testi, suya dayanıklılık ve 

sağlamlık testleri yapılacak; istenilen sanal modellere uygunluğu denetlenecektir.  

Siparişi ya da 3D yazıcıda basılması planlanan parçaların test ve prototip için birleştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde, arıcılar Varroa karşısında oldukça yetersiz metotlara sahiptir. Bitkisel 

karışımların (lavanta yağı, kekik yağı vb.) kullanımı, uygulanan tedavinin yeterince etkili 

olamamasına sebep olduğu ve kullanılan kimyasal ilaçlar[25] arıların sağlığını olumsuz 

etkilediği için tamamen doğal pudra şekerini sistemimizde tedavi için kullanarak sonuçları 

iyileştirmeyi hedefledik. 

Piyasada, Varroa tespiti için arıcının telefonunun kamerasına kovandaki çerçeveleri 

okutarak Varroa varlığı ile ilgili bilgilendiği bir mobil uygulama bulunmaktadır[23]. Ancak 

süreklilik için uygulamanın arıcı tarafından periyodik olarak kullanılması gerekir. Mobil 

uygulamaya ve tamamen manuel olan geleneksel yöntemlere kıyasla Varroa’nın tespitinin, 

tedavisinin otonom gerçekleşeceği bir sistem tasarladık.  

Piyasada Varroalı arıları tedavi etmeye yönelik özel bir kovan girişi bulunmaktadır[7][8]. 

Ancak bu kovan girişi, arıları sınıflandırmaksızın her arıya kimyasal tedavi uygulamaktadır. Bu 

sistemin aksine projemizde tasarladığımız özel uçuş tahtası ile sadece Varroalı arıya doğal 

tedavi uygulanacaktır.  

Kovanın üzerinde konumlanan güneş panelleri ile sistem, sürdürülebilir bir kaynak olan 

güneş enerjisi ile gerekli enerjiyi kendisi üretebilecektir. Güneşlenme süresinin yetersiz kaldığı 

durumlarda ikincil güç kaynağı olarak akü kullanılacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

2019 verilerine göre Dünyada arı kolonisi sayısında 12 milyon 247 bin adet ile Hindistan 

birinci, 9 milyon 88 bin adet ile Çin ikinci, 8 milyon 128 bin adet ile Türkiye üçüncü sıradadır. 

Bu verilere göre ülkemiz için önemli kazançlar sağlayan arıcılıktaki verimin artması 

amaçlanmaktadır. 

Hayata geçirilmesi için projemizi, herhangi bir kovana entegre edilebilecek şekilde; 

arıcıların istekleri doğrultusunda tasarlayarak sistemin piyasada satışı durumunda arıcılıkla 

ilgilenen herhangi birinin, sistemi kovanlar üzerinde kullanabilecektir. 

Tedavi aşamasında kullanılan pudra şekeri, kovanın düzenini bozmamak için yalnızca 

Varroa tespit edilen arılarda uygulanacaktır. Böylece arıların kovana girişinde bir düzensizlik 

yaşanmasının önüne geçilecektir. Sistemde tedavi için kullanılan pudra şekerinin bitmesi veya 

fırçanın uzun kullanım sonucu eskimesi durumunda arıcı; pudra şekeri takviyesi yapabilecek, 

fırçaları değiştirebilecektir.  

CNN kullanacağımız görüntü işlemede daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşabilmek için 

sistemin yazılımının güncel tutulması planlanmaktadır. Raspberry Pi geliştirme kartı ve Python 

yazılım dili kullanarak sistem yalnızca bizler tarafından değil, katkıda bulunmak isteyen 

herhangi bir yazılımcı tarafından geliştirebilecektir. Arıcının kovanın sağlığı hakkındaki 

verilere ulaşabilmesi için “MIT App Inventor” ya da alternatif bir yazılım sayesinde mobil 

aplikasyon tasarlanacaktır. Arıcıların geri bildirimleri göz önüne alınarak aplikasyon 

geliştirilecektir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Ölçü Miktar Br. Fiyatı Toplam 

Arı Kovanı adet 1 adet 300,00 TL 300,00 TL 

Rapberry Pi 4 - 4 GB adet 1 adet 720,00 TL 720,00 TL 

Raspberry Pi Kamera adet 3 adet 150,00 TL 450,00 TL 

Dc Motoru adet 14 adet 7,00 TL 98,00 TL 

Arıcı Fırçası adet 4 adet 20,00 TL 80,00 TL 

Li-on Batarya adet 2 adet 240,00 TL 480,00 TL 

Güneş Paneli adet 6 adet 20,00 TL 120,00 TL 

Güneş Paneli Güç Yönetim Kartı adet 1 adet 110,00 TL 110,00 TL 

Pudra Şekeri kg 1 kg 10,00 TL 10,00 TL 

Ardunio UNO adet 1 adet 100,00 TL 100,00 TL 

Akü (ikincil güç kaynağı) adet 1 adet 110,00 TL 110,00 TL 

Hareket Sensörü adet 10 adet 10,00 TL 100,00 TL 

Toplam Tutar:                                                                                                  2678 TL 
 

Tablo 1: Tahmini Maliyet Listesi 
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İş paketleri ve Planlar Proje süresi ve Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sorunun Tespiti, Alandaki 

Kişilerle Görüşülmesi 

        

Takımın Kurulması, Başvuru 

Yapılması    

        

1.İş Paketi: Tasarım         

Proje Ön Raporunun 

Hazırlanması 

        

2.İş Paketi: Yazılım         

Proje Ön Değerlendirme 

Raporu Sonuçlarına Göre 

Projenin İyileştirilmesi 

        

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

        

Parçaların Siparişi         

3.İş Paketi: Üretim          

4.İş Paketi: Montaj ve 

Prototip 

        

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İklim şartlarının, coğrafik koşulların ve bitki örtüsünün arıcılığa uygun olduğu pek çok yerde 

arıcılık sektörünün sürekli gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. TUİK'in verilerine göre 1991'de 

ülkemizdeki koloni varlığı 3.428.442 adet iken 2017'de bu veriler 7.991.072 adettir. Koloni 

sayısının artışıyla Varroa varlığı da bir artış göstermiştir. Projemiz, kırsal kesimdekiler için iş 

kaynağı oluşturan arıcılık sektöründeki herkes içindir. 
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9. Riskler 

 RİSKLER B PLANI 

A-Yazılımsal 1-Düşük maliyetli sensör 

kullanımı ile veride ve hızında 

kayıp 

Kullanılan ürünün, yazılımsal 

yöntemin değişilmesi ile sistem 

optimizasyonunu sağlamak 

B-Donanımsal 2-Prototipte sorun Sorun yaratan parçanın, ürünün ya 

da aşamanın gözden geçirilmesi 

3-Tasarım hatası Tasarımın gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi 

4-Parçaların birleşiminde sorun Sorun yaratan parçanın, ürünün ya 

da aşamanın gözden geçirilmesi 

C-Diğer 5-Maaliyet artışı Yerli ya da daha düşük fiyatlı 

ürünlerin tercihi ile kullanılacak 

ürün listesinin güncellenmesi 

6-Malzeme teslimatının gecikmesi Mevcut ürünlerin kullanılması 

7-Zamanında bitirememe Proje için daha uzun süre çalışılması 

8-Ürünün talep görmemesi Ürüne yeni özelliklerin eklenmesi 

 

                       ETKİ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

O
L

A
S

IL
IK

 

 hafif orta ciddi 

küçük 4 8 3 

orta 6 1 2 

yüksek 5  7 
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