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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

İlk Çağ’dan günümüze insanlığın vazgeçilmezi, yaşamın bel kemiği olan tarım her geçen gün 

gelişip değişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde çiftçiler verimi en yüksek 

düzeye çıkarmak için bazı zirai ilaçları kullanmaya başlamışlardır. Zirai ilaç kullanımı 

günümüze değin ulaşmış olup bilinçsizce bitkiler ile buluşturulmaya devam edilmektedir. Bu 

süreç içerisinde çiftçiler bilinçsizce ilaçlama ile tarımda verimliliği amaçlarken durum bir süre 

sonra tam tersi yönde etki etmektedir.  

 

Çiftçiler ektikleri/diktikleri bitkinin hastalığını tespit etme konusunda bilgi yetersizliği 

yaşamaktadır. Çiftçilerin bulunduğu konum itibarı ile zirai açıdan uzman kişiler ile iletişime 

geçme olasılığı Türkiye şartlarında oldukça düşüktür. Bu durum kulaktan dolma bilgiler ile 

çiftçileri tarım yapmaya sürüklemiştir. Bilinçsiz ve gereksiz ilaçlama yapılan tarlalarda ürün 

veriminin azaldığı, sonraki yıllarda ise toprak verimliliğinin gözle görülür oranda düştüğü 

tespit edilmiştir. Ayrıca tarımda yapılan yanlış ilaçlama ile arı ve yararlı böceklerin öldüğü 

bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

 

Takım üyeleri gereksiz ve yanlış ilaçlamanın önüne geçip toprak ve ürün verimliliğini 

arttırmak amacıyla bir araya gelmiş olup yapay zeka temelli çalışan bir mobil uygulama 

tasarlamışlardır. Mobil uygulamanın kullanımı oldukça basit olup günümüz şartlarında her 

evde bir akıllı telefon olduğunu varsayılarak çiftçilere herhangi bir maddi yük 

getirmemektedir. Çiftçilerin yapması gereken tek şey hastalıklı bitkinin fotoğrafını 

uygulamaya okutmaktır. Uygulama bitkinin hastalığını ve tedavisi için varsa doğal yöntemi 

yoksa da hangi ilacı kullanması gerektiğini çiftçiye söyleyecektir. Ayrıca mobil uygulama 

önceki yıllardaki verileri de hafızasında tutarak sonraki yıllarda elde edilecek verileri çiftçiye 

kıyaslama imkanı sunmaktadır.    

 

2. Problem / Sorun 

 

 Yapılan projede belirlenen sorun tarım alanındaki verimin düzensizliği ve bilinçsiz ilaçlama 

sonucu elde edilen ürün miktarının azalmasıdır. Bitki için doğru ilaçlama analizi 

yapılamaması durumunda çiftçinin kullandığı yanlış ilaçlar oradaki ürün verimliliğini 

azaltmakta ve toprağın yapısını bozmaktadır. Çiftçinin ilaç oranını doğru ayarlayamaması 

durumunda ise toprağın pH değeri düşerek yine aynı problemlerle karşılaşılmaktadır. Tablo 

1’de Türkiye’de ve Kastamonu’da tarım ilacı kullanımı gösterilmektedir. Bu tablo 

incelendiğinde ise tarım ilacı kullanımının özellikle Kastamonu’da son yıllarda giderek arttığı 

görülmektedir. Verimliliği doğrudan etkileyen bu durum iyi tarım uygulamaları ile 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak iyi tarım uygulamaları (ilaçsız üretim) oranı son yıllarda 

artsa da ülkemiz için 2023’e kadar % 6,1’e ulaşması hedeflenmektedir. Bu oran toplam için 

çok düşüktür. İlaçların kullanımının toprağın yapısını bozması üretim ortamını olumsuz 

etkilemekte bu sorun önce çiftçiyi daha sonra ise dolaylı olarak halkı etkilemektedir.  
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Tablo 1. Türkiye’de ve Kastamonu’da tarım ilacı kullanımı (ton) 

Yıl Türkiye Toplam Kastamonu Toplam 

2021 52965 11,58 

2020 53672 4,33 

2019 51297 2,55 

2018 60020 2,90 

2017 54098 2,69 

2016 50054 2,38 

2015 39026 Veri yok 

 

 

Genel araştırmaların yaşanılan bölgeyi nasıl etkilediği konusunda çiftçiler ile gerçekleştirilen 

görüşmeler ve inceleme imkanı bulunan tarlalar neticesinde tarımsal alanda yapılan en büyük 

sorunun yanlış ve gereksiz ilaçlama olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin tarım ilacı kullanımına 

ağırlık vermesinin sebepleri bilgi yetersizliği ve bitkisel üretimde zararlılarda mücadelede en 

etkili ve sonuca en çabuk ulaşım sağlanan yöntem olmasıdır.  

 

Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda tarımsal üretimde girdi yoğun 

döneme geçilmesi ile birlikte tarım ilacı kullanımında önemli artışlar yaşanmıştır. Daha 

sonraki süreçte ise tarım ilaçlarının çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehditler, 

kullanımı ile ilgili tedbirler almayı gerektirmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) verilerine göre, 2015 yılında 39 bin ton tarım ilacı kullanımı gerçekleştirmiştir. 

FAO’dan alınan 26 yıllık verilere (1990-2015), zaman serisi analizlerinden ARİMA modeli 

ve Çift Üstel Düzeltme Metodu uygulanarak geleceğe yönelik yaptığı tahminlere göre 2022 

yılında 72,576 bin ton ilaç kullanılacağı öngörülmektedir. İlaç kullanımı için öngörülen 

rakamların oldukça yüksek olması ve bu durum sonucunda toprağın verimsizleşmesi ve 

bitkilerin organikliğini kaybetmesi tespit edilen en büyük sorundur. 

 

3. Çözüm 

 

Türkiye genelinde çiftçileri kontrol edecek ve yanlış tarım uygulamalarını ve ilaçlamayı 

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

mühendisleriyle iletişime geçememektedir. 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 bir uygulama geliştirmiştir. Akıllı telefonlar sayesinde mobil 

uygulamalar herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve her zaman kullanabileceği kolaylıkla 

çözümler üretmeye olanak kılmaktadır. 

  

Yapılan proje üretimde en büyük paya sahip olan çiftçilere hitap etmektedir. Çiftçilerin 
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karşılaştıkları en büyük zorluk istedikleri oranda verim alamamaları ve hangi hasatlığa hangi 

ilacı kullanmaları konusunda bilgi yetersizliği yaşamalarıdır. Üstelik yıldan yıla bilinçsiz 

ilaçlama neticesinde toprak verimliliğinin azalması çiftçiler ve tarımsal üretimin devamı için 

büyük bir sorun haline gelmiştir. Proje kapsamında Kastamonu Merkez ilçe, Taşköprü, 

Devrekani ve Daday ilçelerinde 34 çiftçi ile görüşülmüştür. Ayrıca tarım il ve ilçe 

müdürlüklerindeki ziraat mühendisleri (9), ilaç bayileri (5) ve kendi bahçelerini eken (21) 

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 ve geneli düşürüldüğünde çiftçilerin en çok kazanç sağlayıp ticaretini yaptığı 

sarımsak ve şeker pancarı bitkileri ele alınmış olup takım üyeleri tarafından 85 dönüm 

sarımsak 110 dönüm şeker pancarı bitkisi yerinde incelenmiş olup çiftçiler ile yüz yüze 

görüşme imkanı elde edilmiştir. Yapılan gözlemler ve uzmanlarla yapılan görüşmeler 

neticesinde sarımsak bitkisinde görülen hastalıkların %61’inin pas hastalığı; şeker pancarı 

bitkisinde görülen hastalıkların ise %48’inin ise yaprak yanıklığı olduğu tespit edildiği 

öğrenilmiştir. Ayrıca çiftçilerin tespitinde zorlandığı ve verimi en çok düşüren hastalıkların 

pas hastalığı ve yaprak yanıklığı olduğu dikkat çekmiştir. 

 

    
 

Resim 1. Bitki hastalıkları 

  

Şuanda uygulamanın 2 farklı bitki ve çiftçileri zarara uğratan 2 farklı hastalık için algoritma 

hazırlanmış ve bu hastalıklardan yaprak yanıklığının tespitinde  %86 doğrulukta tanımlama 

sağlanabilmiştir. Sarımsakta görülen pas hastalığında ise bu oran %68’tir. Bu noktada 

örneklem havuzu sürekli geliştirilmektedir. Özellikle bölgede tarım faaliyetlerinin sarımsak 

için temmuz ayında; şeker pancarı içinse ekim ayında hızlandığı düşünüldüğünde elde 

edilecek yeni verilerle bu oranların daha da yukarı çıkacağı düşünülmektedir. Veri setinde 876 

fotoğraflık bir arşiv kullanılmakta olup bu kaynaklar doğrudan çiftçilerden ve ziraat 

mühendislerinden alınmıştır. Veri seti eşlemesinde ise tarım ilçe müdürlüğü ve 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 



 

6 
 
 

 

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 pythonun keras kütüphanesi ile görüntü işleme ve derin öğrenme üzerine de 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada her iki ortamın verimliliği de karşılaştırılacaktır. Mobil 

uygulama boyutunda ise App inventor ile blok tabanlı geliştirmeler devam etmekte ve proje 

ekibi yazılım sorumlusu tarafından flutter destekli bir ortam hazırlanmaktadır. 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 %45’inde 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. 

   

Ayrıca uygulama verilerine göre alınacak ilaçlar sayesinde de ekonomik olarak katkı 

sağlayacaktır. Aynı zamanda uygulama geliştirilip ilaçlar yine uygulama tarafından eve 

getirilerek ilaç parası yine uygulama için karlı bir hale getirilebilir.  
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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 herhangi bir ücret ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. 

Ayrıca mobil uygulama haline getirildiğinde açık kaynak olarak yayınlanacak sistemler  

üzerinden çalışacağı için yine hiçbir ücret ödemeden kullanılabilecektir. Ancak bu ürünün cep 

telefonu dışında portatif bir araç halinde tasarlanması için deneyap kartları kullanılabilecektir. 

Bu üründe şuan 420 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 Kastamonu ilinde 

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

toprağın verimini düşüren çiftçilerdir. Ayrıca proje tarımsal faaliyetlere ilgi duyan gençleri, 

şehir hayatından sıkılıp kırsal hayata yerleşen bu işe yeni başlamış ve yabancısı olan insanları, 

yeni bilgi ve teknolojiye ihtiyaç duyan her kesimden bireyi hedef alır. 

 

9. Riskler 

 

Projemizdeki tarımsal üretimin en önemli sorunu; bilgi eksikliği ve geleneksel tarıma olan 

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

bilgilidir. Eğitim düzeyinin düşük olması teknolojik gelişmelerin kabulünü ve faydasını 

kabullenmeyi oldukça zorlaştırmaktadır.  

 

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. 

 

Uygulamanın herkese açık bir platformda sunulması ise uygulamanın aleyhine yorumlara her 

zaman açık olacaktır. Ayrıca uygulamanın anlaşılamaması durumunda da yanlış bir işlem 

yapılırsa yine uygulama için dezavantajlı geri dönüşler alınabilir. Bu noktada riskleri en aza 

indirmek için çiftçiden doğrulama sorularına cevap vermeleri sağlanacaktır.  
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