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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım ülke ekonomimizin en önemli alanlarından birisidir. Değişen iklim koşulları, kuraklık, 

köyden şehirlere göçler, şehirleşme gibi nedenlerden dolayı tarım arazilerinin sayısı düşmektedir. 

Bu nedenle mevcut tarım arazilerinin de verimliliği büyük önem arz etmektedir. Tarımda verimliliği 

etkileyen faktörlerin başında da tarım zararlıları gelmektedir. Tarım zararlıları mahsule zarar vererek 

verimi düşürmekte, bu durum da ülke ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Bunun önüne 

geçilebilmesi için Tarım zararlılarının tespit edilmesi ve uygun şekilde müdahale edilmesi 

gerekmektedir. 

Derin Öğrenme yöntemleri son yıllarda bir çok sorunun çözümünde kullanılmaktadır. Ses, 

Veri ve Görüntü işleme teknolojileri derin öğrenme yöntemleriyle birleştirildiğinde etkili sonuçlar 

alınmaktadır. Bu projede Derin Öğrenme yöntemleri kullanılarak tarım arazilerindeki zararlıların 

tespit edilmesini ve sınıflandırılması amaçlayan bir mobil uygulama geliştirilmiştir.Geliştirilen 

uygulamada tespit ve sınıflandırmadan sonra kullanıcıya tarım zararlısı hakkında bilgilendirme 

yapılarak önlem alınması sağlanmaktadır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

   Tarımda verimliliği en çok etkileyen faktörlerin başında tarım zararlıları gelmektedir. Tarım 

zararlılarının tespit edilmesi ve buna uygun çözüm üretilmesi mahsul verimliliğini artırmak için 

önem arz etmektedir [1]. Eğer tarım zararlısı erken tespit edilirse çözüm daha erken 

gerçekleştirilebilir. Tarımda zararlıların tespit edilebilmesi için o böceği tanımlayabilecek uzmana 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da hem maddi hem de vakit kaybına neden olmaktadır. Şekil 1’de 

gösterilen Carpophilus hemipterus adlı tarım zararlısı böcek mısır, incir ve depolanmış ürünlere büyük zarar 

vermektedir [2]. 

 

    

 

   Tahıl kurdu veya tahıl ambarı kurdu olarak da bilinen buğday biti, tahıl taneleri ile beslenen 

bir böcektir ve birçok yerde yaygın bir haşeredir. Özellikle depolanmış, Hasat edilen tahıllarda 

önemli hasara neden olabilir ve mahsul verimini büyük oranda azaltabilir[3].  

 

 
 

 

Şekil 2: Carpophilus hemipterus adlı tarım zararlısı böcek 

mısır üzerinde 
Şekil 1: Sitophilus granarius (Buğday biti) tarım zararlısının 

depolanmış tahıl ürünleri üzerindeyken 
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   Aşağıdaki tabloda verisetini oluşturan tarım zararlısı böceklerin bilimsel isimleri, yaygın 

isimleri, resimleri ve zarar verdikleri tarım ürünleri verilmiştir.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Çalışmada kullanılan tarım zararlısı böcek türleri 

 

 

Bilimsel Adı Yaygın İsim Resim Etkilediği 

Tarım 

Ürünleri 

Carpophilus hemipterus  

Kurutulmuş 

Meyve Böceği 

 

Kuru İncir, 

Mısır 

Ephestia kuehniella  
Değirmen 

Güvesi 
 Tahıl  

lasioderma serricorne  

Tütün Böceği 

 

Buğday, Tahıl, 

Tütün 

Oryzaephilus surinamensis Testereli 

Böcek 
 Tahıl 

Plodia interpunctella  
Kuru Meyve 

Güvesi 

 Kuru Meyve 

Sitophilus granarius 
Buğday Biti 

 Buğday, Tahıl 

Tribolium castaneum 
Kırmızı Un 

Böceği 
 

Depolanmış 

kuru ürün 

Trogederma granium  

Khapra 

Böceği 

 

Hububat 

çeşitleri, Bira 

mayası, Kuru 

gıdalar 

Agrotis Ipsilon 

Bozkurt 

 Mısır, Sebzeler 

Loxostege sticticalis  

Çayır Tırtılı 

 Ayçiçeği, Sebze 

Helicoverpa armigera [4] 

Yeşil Kurt 

 

Domates, Biber, 

Patlıcan, Mısır 

Gryllotalpa gryllotalpa [5] 

Danaburnu 

 

Sebze, Mısır, 

Ayçiçeği 

Forficula auricularia [6] Kulağa 

Kaçanlar  

Dermaptera  Kayısı, Meyve 
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3. Çözüm  

Bu projede Derin Öğrenme yöntemleri kullanılarak Tarımdaki zararlıların tespit edilmesini 

sağlayan bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Uygulamada Türkiye’de en çok tarımı yapılan 

ürünlerdeki zararlılar tespit edilmiş ve buna uygun olarak yazılım geliştirilmiştir.  

Çalışmada  EfficentNet Derin Öğrenme modeli, Tensorflow derin öğrenme kütüphanesi, 

OpenCV görüntü işleme kütüphanesi kullanılmıştır [7]. Derin Öğrenme eğitimi Google Colab sanal 

bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Google Colab tarayıcı üzerinde Python kodlarını yazmayı 

ve çalıştırmayı sağlayan bir araçtır [8]. 

Proje kapsamında Türkiye’de Tarımda en çok görülen 13 tarım zararlısı belirlenmiş ve 

resimleri arama motorları ve diğer web sitelerinden elde edilmiştir. Elde edilen resimler daha sonra 

veri çoğaltma işlemi yapılmış ve toplamda 6845 resim eğitimde kullanılmıştır. 

 

 

 

4. Yöntem 

Çalışmada, öncelikle çalışılacak böcek türleri tespit edilmiştir. Bununla ilgili literatür 

incelendiğinde Türkiye’de en çok mahsul alınan ürünlerdeki verimi düşüren tarım zararlıları 

belirlenmiş ve bunlarla ilgili görseller arama motorlarından ve çeşitli sitelerden elde edilmiştir. 

Görsellerin elde edilmesi sırasında bazı türlerin görsellerinin az olduğu görülmüştür. Bu görseller 

Derin Öğrenme eğitiminde kullanıcağından, Derin Öğrenmenin verimli gerçekleşebilmesi için 

görsellerin ön görüntü işlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Çeşitli yadımcı yazılımlar ile 

görsellerin ön görüntü işleme işlemleri yapılmıştır. Eğitimin verimli gerçekleşebilmesi için diğer bir 

unsur da kullanılan görsel sayısıdır. Görsel sayısı da Veri Artırma (Data Augmentation) ile 

çoğaltılmıştır. İstenilen düzeyde görsel sayısına ulaştıktan sonra görseller türlere göre 

sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.  

 

 

 

Veriseti Sınıflarının 

Belirlenmesi 

Verisetinin 

Oluşturulması 

Arama 

Motorları, 

Web 

Siteleri 

Veri Setinin 

Etiketlenmesi,  

Ön Görüntü İşleme,  

Data Augmentation 

Eğitim Ortamı için gerekli 

kütüphanelerin Kurulumu 

(Tensorflow,OpenCV,vb) 

EfficientNET ağ modeli için 

ayarlamaların yapılması 
Eğtimin gerçekleştirilmesi 

Mobil Uygulama Arayüz tasarımı ve kodlanması 
Eğtim 

dosyasının 

Mobil 

Uygulama 

entegrasyonu 

Yazılım Test 

Edilmesi ve 

Hataların Tespiti 

Test için veriseti 

oluşturulması 

Rapor yazılması ve 

Sonuç 

Şekil  3: Çalışma Yöntemi Uygulama Aşamaları 
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Derin Öğrenme yöntemi olarak bir CNN sınıflandırma algoritması olan EfficientNET 

kullanılmıştır. EfficientNET nesne sınıflandırılmasında kullanılan, diğer sınıflandırma modellerine 

göre oldukça verimli olan bir ağ modelidir [9] . Veriseti ile ilgili işlemler bittikten sonra 

EfficientNET ağ modelini kullanabilmek için Tensorflow kütüphanesi kurulmuştur. TensorFlow, 

makine öğrenimi için ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir [10]. Eğitim ortamını 

hazırlamak için Google Colab üzerinde Tensoflow’un dışında bir görüntü işleme kütüphanesi olan 

OpenCV ve diğer ek kütüphaneleri kurulmuştur [7]. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra eğitim 

gerçekleştirilmiştir.  

Geliştirilen model mobil uygulamada kullanılacağından Mobil Arayüz tasarımı, gerekli 

kodlamalar, veritabanı işlemleri Android Studio IDE ortamında yapılmıştır.  

Eğitim yaklaşık 2 saat sonunda tamamlanmıştır. Eğitimin sonunda mobil uygulamaya 

entegre edilecek tflite uzantılı bir model dosyası dışarı aktarıldı. Bu dosya uygulamanın böcek tespiti 

için kilit dosya konumundadır. Sınıflandırma işlemi bu dosya sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

Dosya Android Studio’nun Tensorflow desteği sayesinde kolayca eklenebilmektedir. Eklemenin 

ardından sınıflandırmayı sağlayacak kodlamalar yapılmıştır.  

Test için, eğitimde kullanılan verisetinden bağımsız veriseti oluşturulmuştur. Test için 

oluşturulan verisetindeki resimlerin böceklerin karakteristik özelliklerini yansıtmasına özen 

gösterilmiştir. Test işlemleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Doğruluk Oranı düşük 

olan böcek türleri için Şekil 3’de de gösterildiği gibi eğtim veri seti gözden geçirilmiş hatalı yerler 

düzeltilerek tekrar eğitime sokulmuştur. İstenilen doğruluk sağlana kadar bu işlem bir kaç kere daha 

devam etmiştir. Son test işleminde her böcek için kullanılan resim sayısı, Doğru Sonuç Sayısı (DSS) 

ve Doğruluk Oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

Bilimsel Adı Resim Sayısı DSS Oran 

Carpophilus hemipterus  30 21 70,00% 

Ephestia kuehniella  30 20 66,67% 

lasioderma serricorne  30 18 60,00% 

Oryzaephilus surinamensis 30 21 70,00% 

Plodia interpunctella  30 23 76,67% 

Sitophilus granarius  30 24 80,00% 

Tribolium castaneum 30 17 56,67% 

Trogederma granium  30 19 63,33% 

Agrotis Ipsilon 30 21 70,00% 

Loxostege sticticalis 30 21 70,00% 

Helicoverpa armigera 30 20 66,67% 

Gryllotalpa gryllotalpa 42 38 90,48% 

Dermaptera 50 43 86,00% 
 

Tablo 2: Test Sonuçları 

 

 

Her böcek türüne ait fotoğraflar oluşturulan uygulama üzerinde test edilmiştir. Testlerde 

sınanan görüntü sonucunda sınıflandırma ve 0 ile 1 arasında sınıflandırma değeri oluşmaktadır. Bu 
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değer 0.5 eşik değerinden büyük ve doğru sınıflandırma gerçekleşmişse başarılı sonuç olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre aşağıdaki her böcek türü için kullanılan test resim sayısı ve sınıflandırma 

sonuçları verilmiştir. Test resimleri, eğitim sırasında kullanılan resimlerden farklı seçilmiştir. Bazı 

böcek türlerinin resimleri internet ortamında az bulunduğundan test resim sayıları arzu edilen sayıda 

olmamıştır. 

Elde edilen bulgular ve yapılan analizler göstermektedir ki bu çalışmada tarım yapılan 

uygulama tarım zararlılarının tespiti ve sınıflandırılmasında başarılı sonuçlar vermiştir. Tarım 

zararlıların tespitinde aktif olarak kullanılırsa biyolojik ve kimyasal mücadelenin daha hızlı 

yapılmasını sağlayarak tarım arazilerinin verimliliğini artırır. Böylelikle mahsul zararının 

minumuma inmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilir.  

Bazı böcek türlerinde çıkan sınıflandırma oranlarının diğerlerine göre düşük olmasının 

nedeni benzer türlerin olmasından kaynaklanmaktadır.  Veri seti çoğaltıldığı takdirde benzer türlerin 

karıştırılma ihtimali de azalacaktır.   

Elbette eğer verisetini çoğaltılır ve yeni türler eklenirse daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. 

Üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapıldığı takdirde verisetinin çoğaltıması sağlanabilir. 

Benzer çalışma yapmak isteyen araştırmacılar veri seti oluşturmaları gerekiyorsa; 

oluşturmak istedikleri veri setinin uzmanları ile görüşüp daha fazla resim elde ederlerse daha başarılı 

olabilirler.  

Algoritmanın eğitiminde bir çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların karşılarına 

çıkabileceklerini düşünerek çalışma planlamasını düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bir objenin tespit edilmesi klasik görüntü işleme teknikleri ile gerçekleştirilebilir. [11] Ama 

objenin doğru tespit edilebilmesi için kameranın sabit, objenin sabit , ışığın yeterli olması gibi bir 

çok koşulun sağlanması gerekmektedir. Bunun için bir düzenek kurulması, böceğin yakalanması ve 

böceğin bu düzeneğin içine konarak tespitinin yapılması sağlanır.  

 

Bu pratikte zor olacağından görüntüden böcek tespiti için daha yenilikçi bir çözüm 

gerekmektedir. Derin Öğrenme yöntemleri kullanılarak obje tespiti son yıllarda bir çok alanda 

kullanılmaktadır [12] . Bu yöntem sayesinde görüntü işlemedeki şartlar sağlanmasa dahi obje tespiti 

yapılabilmektedir [13]. Bu proje derin öğrenme yöntemleri tarım zararlıların tespiti için 

kullanılmıştır. Ayrıca geliştirilen yazılım mobil uygulamaya entegre edilerek herkesin rahatlıkla 

kullanabileceği bir hale dönüştürülmüştür. 
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6. Uygulanabilirlik  

Proje tarımda verimliliği artırmaya yönelik olduğundan hedef kitle çiftçiler, ziraat 

mühendisleri ve tarımla ilgili uğraşan diğer kişi ya da kuruluşlardır. Geliştirilen uygulama Google 

Play, App Store gibi uygulama marketlerinden cihazlarına yükleyebileceklerdir. Proje ücretli ya da 

ücretsiz reklamlı (sınırlı) olarak kullanılabilir. Uygulamanın ücretli sürümünde kullanıcılar reklam 

görmeden ve herhangi bir kullanım sınırı olmadan uygulamayı kullanabileceklerdir.  

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje yazılım projesi olduğundan maliyetler diğer projelere nazaran daha düşüktür. Projede 

kullanılan Tensorflow, OpenCV gibi yazılım kütüphaneleri açık kaynak olduğundan ücretsiz olarak 

kullanılabilmektedir. Aynı şekilde yazılım geliştirildiği Android Studio’da ücretsiz olarak 

kullanılabilmektedir. Derin Öğrenme sanal sunucular üzerinden gerçekleştirilmiştir. Google Colab 

platformu üzerinden ücretsiz olarak model eğitimi gerçekleştirilmiştir. Fakat model geliştirilmek 

istenirse ücretli ve daha yüksek kapasiteye sahip sunucular tercih edilmesi gerekmektedir.  

Şekil  4: Mobil Uygulama Arayüzü ve Örnek sınıflandırma sonuçları 
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Geliştirilen uygulama Google Play ve App Store gibi uygulama marketlerinde 

yayınlanacaktır. Bu marketlerde de geliştirici ücreti olmaktadır. Google Play tek seferlik 25$, App 

Store ise yıllık 99$ gibi bir ücret talep etmektedir. Yani her iki markette de programın yer alması 

için 124$ gibi bir ücret oluşmaktadır. Yazılım Ağustos ayında, ilk aşamada sadece Google Play’de 

kullanılama sunulacaktır. 

Projenin planlanması Şekil 5’te gösterilmiştir. 6 aylık süreçte hangi ayda neler yapılacağı 

detaylı olarak şekilde mevcuttur. Bundan sonraki süreçte, Temmuz ve Ağustos aylarında projenin 

son şekli verilerek, iyileştirilmeler yapılarak sunum yapılacaktır. 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Projenin hedef kitlesi; tarım ile uğraşan çiftçiler, ziraat mühendisleri, akademisyenler ve 

tarım ile ilgili kurum ve kuruluşlardır. Tarımla uğraşan ama tarım zararlıları hakkında yeterli bilgisi 

olmayan kişiler mahsuldeki tarım zararlılarının tespit edilmesinde sıkıntı yaşamaktadırlar. Tarım 

zararlıların erken tespiti ve alınacak önlem verim açısından büyük önem arz etmektedir. Geliştirilen 

yazılım internet olmadan bile tespit işlemi yapabildiğinden şebekenin yetersiz olduğu tarım 

alanlarında bile kullanıcılar yazılımı rahatlıkla kullanabileceklerdir. Bununla birlikte yazılım sade 

arayüzü ile kullanımı kolay ve cihaz donanımına fazla iş yükü bindirmediğinden uzun saatler 

boyunca kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 

MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

• Kullanılacak kütüphane ve 

yazılımların belirlenmesi 

• Tasarıma başlanması 

• Veri Seti oluşturulması 

• Verisetinin etiketlenmesi ve 

ayarlanması 

•  

• Çalışmanın yazılımının 

programlanması 

• Arayüz tasarımı 

• Tasarıma başlanması 

• Yazılıma son şeklinin verilmesi 

• Arayüzün geliştirilmesi 

• Programın uygulama marketlerine 

yüklenmesi 

• Tanıtım broşürünün hazırlanması 

• Yazılımın test edilmesi 

• Eksiklerin ve hataların belirlenmesi 

• Eksik ve hataların giderilmesi 

• Son Test işlemleri 

• Eğitim için ayarlamaların yapılması 

• Kütüphanelerin yüklenmesi  

• Eğitimin gerçekleştirilmesi 

• Sorunun tespit edilmesi ve çözüm yollarının 

üretilmesi 

• Tasarımın belirlenmesi 

• Veriseti sınıflarının belirlenmesi 

Şekil  5: Proje Planlanması 
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9. Riskler 

 Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların başında kullanıcılar tarafından çekilen görüntünün 

net olmamasından kaynaklı sınıflandırma hataları gelmektedir. Kullanıcılar net fotoğraf elde 

edemedikleri takdirde,  böceğin sınıflandırma için gerekli karakteristik özellikleri 

yansımayacağından sınıflandırma hatalı yada hiç olmayabilir. Uygulama kullanıcıya iyi fotoğraf 

çekmesini için talimat verse bile kullanıcının fotoğraf çekme yeteneği, ışık, çözünürlük, açı gibi 

nedenler uygulamanın sınıflandırmayı hatalı yapmasına neden olur.  
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