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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen, birim alana düşen verim fındık 

yetiştiriciliği yapan diğer batı ülkelerine göre daha düşüktür. Fındık verimini etkileyen tarımsal 

birçok nedenin yanı sıra, hastalıklar ve zararlılar da verimi etkileyen önemli nedenlerin başında 

gelmektedir. Projemizde birim alana düşen fındık verimini %40 düşüren fındık külleme ve 

bakteriyel yanıklık hastalıklarının yapay zekâ uygulaması ile tespit edilmesi, tedavisi için 

üreticilerin uyarılması ve otonom/uzaktan kontrollü ilaç kullanımı yapan tarım insansız hava 

aracı (finduk-TİHA) tasarlamaya çalıştık. Bunun için otonom/uzaktan kontrollü tarım İHA 

üzerinden alınan fındık bitkisi görüntüleri kendi eğitim modelimizde eğitilerek hastalık tespiti 

yapılıyor. Yapılan analiz sonucuna göre de hastalık bulunan fındık bitkilerine otonom/uzaktan 

kontrollü tarım İHA ile ilaç uygulaması yapılmaktadır. Aynı zamanda üreticilerin ne yapması 

gerektiği ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunuyor. Projemizde python programlama dili ve 

kütüphaneleri kullanılarak yapay zekâ alanına giren ve giderek kullanım alanı artan derin 

öğrenme yöntemi, yapay sinir ağları algoritmaları kullanılmıştır. 

Projemizin uygulama kısmında; 

➢ Yapay zekâ modelimizin oluşturulması 

İlk olarak fındık külleme ve bakteriyel yanıklık hastalıklarına ait farklı özellikleri yansıtan ve 

farklı açılardan çekilmiş olan fotoğraflardan bir veri seti hazırladık. Veri setimiz için Ordu 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, fındık bahçelerinden kendi 

çektiğimiz fotoğraflar ve image downlader programı ile internetten bulduğumuz fotoğrafları 

kullandık. 

Oluşturduğumuz fotoğraf veri seti içindeki gereksiz fotoğraflar silinerek ve dosya uzantıları 

standardize yapılarak normalize edildi. Daha sonra fotoğraf veri setinde hastalık özelliklerine 

göre etiketleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Etiketleme işlemi için Label Imaging programını 

kullandık. Etiketlenen veri setimizi rastgele olarak %20 test ve %80 train amaçlı iki ayrı kümeye 

ayırdık. Derin öğrenme teknikleriyle modelimizi oluşturmak için nesne tanıma algoritmalarını 

inceledik. Yaptığımız literatür taraması sonucunda YOLO, RetinaNet, EfficientDet, SSD, 

RCNN, Fast R-CNN ve Faster R-CNN modellerinden en başarılı ve hızlı sonuçlar verdiği tespit 

edilen Faster R-CNN algoritmasını kullanarak modelimizi oluşturmaya karar verdik. 

Modelimizin eğitimini gerçekleştirmek için donanımımız yeterli olmadığı için Google Colab 

üzerinden modelimizi eğittik. Önişlemlerden geçirilen ve etiketlenen fotoğraf veri setini Google 

Colab’a girdi olarak verilerek model eğitimimiz başlatıldı ve ilgili modelin öğrenmesi sağlandı. 

Modelin öğrenmesi işlemi tamamlandıktan sonra test veri kümesi kullanılarak modelin 

doğruluğu test edilmiştir. 
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Şekil 1. Teknofinduk yapay zekâ modeli uygulaması 

 

➢ Tarımsal insansız hava aracı tasarımı: 

Hazırladığımız derin öğrenme modelimizi kullanabilmemiz ve tespit edilen hastalık sonucuna 

göre ilaç uygulaması yapabilmemiz için tarımsal araç tasarımı yapılacaktır. Karadeniz 

bölgesinde arazi şartlarının kara araçları için müsait olmamasından dolayı, projemizde 

tarımsal insansız hava aracı (finduk-TİHA) tasarımı yapılmıştır. 

Çalışmamızda hazırladığımız derin öğrenme modeli kullanılarak fındık külleme ve yanıklık 

hastalığının otonom/uzaktan kontrollü tarımsal insansız hava aracı ile yapay zekâ yöntemi 

kullanılarak tespit edildiği ve gerekli ilaç uygulamasının yapıldığı demo çalışması yapılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Fındığın dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan ülkemiz, dünya toplam fındık 

üretiminin %70’ini ihracatının ise %82’sini tek başına gerçekleştirmektedir. Başta Karadeniz 

Bölgesi olmak üzere 39 ilde fındık üretilebilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin hem batı hem de 

doğu kıyısı boyunca fındık yetiştiriciliği yapılan alanlarda yaşayan nüfusun yaklaşık 3,5 milyon 

kadarı gelirini fındık yetiştiriciliğinden sağlamaktadır. Ülkemize önemli bir döviz girdisi 

sağlayan fındık tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık %15-20 paya sahiptir. Fındık bu bölgeler 

için ekonomik ve sosyal açıdan stratejik öneme sahiptir Bu durum fındığın bölge insanının 

sosyoekonomik yapısı üzerine etkisini, dolayısıyla da ülkemiz için ne kadar stratejik bir ürün 

olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen, 

birim alana düşen verim fındık yetiştiriciliği yapan diğer Batı ülkelerine göre daha düşüktür. 

Fındık verimini etkileyen tarımsal birçok nedenin yanı sıra, hastalıklar ve zararlılar da verimi 

etkileyen önemli nedenlerin başında gelmektedir. Fındıklarda bakteri, fungus, virüs, böcek ve 

akar gibi değişik organizmalar çeşitli hastalıklara ve zararlara neden olarak verimi olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bunlardan bazıları çok kısa süre içerisinde etkisini gösterirken bir 

kısmının etkisinin görülmesi uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Bazı etmenler meyve 

üzerinde doğrudan zarar yaparak üründe ciddi kayıplara neden olurken bazıları değişik bitki 

organlarında zarar yapmakta, zarar uzun bir süre içinde ortaya çıkmakta, hatta bitki tamamen 

ölmektedir. Hastalık ve zararlıların yayılışı ve yoğunluğu bölgelere ve yıllara göre de değişim 

göstermektedir. Bu değişim üzerinde daha ziyade iklim faktörleri etkili olmaktadır. Özellikle 

son yıllarda muhtemelen iklim değişikliklerine bağlı olarak daha önce fındıkta zararlı olduğu 

bilinmeyen türler de ortaya çıkmaktadır. Bu yeni bulaşmalar üzerinde artan uluslararası 

seyahatlerin ve ilişkilerin etkisini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Fındık üzerinde 

hastalık ve zarar yapan başlıca 8 adet hastalık etmeninden bahsetmek mümkündür. Ancak 
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yaygınlıkları ve yoğunlukları dikkate alındığında bunlar arasında ekonomik anlamda zararlı 

olan ve verimi oldukça düşüren 2 hastalık türünden bahsetmek mümkündür. Fındık 

bahçelerinde tarımsal ilaç kullanımı genel olarak fındık kurduna (Curculio nucum) ve son 

yıllarda küllemeye (Erysiphe corylacearum) karşı yapılmaktadır. Ancak yıllara göre değişmek 

üzere diğer hastalık ve zararlılara karşı da daha sınırlı ölçekte kimyasal mücadele yapılmaktadır. 

Ayrıca bazı hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemler alınmakta, mekaniksel ve biyoteknik 

mücadele uygulamaları yapılmaktadır. Fındık üzerinde çok sayıda hastalığa rastlanmasına 

rağmen son yıllara kadar fındıkta ekonomik zararı yüksek bir hastalık türünden genel olarak 

bahsedilmemiştir. Ancak fındıkta eski bir hastalık olan küllemeye (Phyllactinia guttata) ilave 

olarak yeni bir Külleme hastalığı (Erysiphe corylacearum), ilk olarak 2013 yılında Giresun, 

Ordu ve Trabzon’da ortaya çıkmıştır. (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Fındıkta külleme hastalığı 

Hastalık ilk görüldüğü yıllardan itibaren ülkemizin tüm fındık alanlarında şiddetli bir epidemi 

oluşturmuş ve ekonomik anlamda zarar yapmıştır. Hastalık şu anda şiddetini ilk yıllara oranla 

nispeten kaybetmiş gibi görülse de hâlâ birçok bölgede önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmak ve verimi önemli ölçüde düşürmektedir. Külleme hastalığının sorun olduğu bahçelerde 

kültürel önlemlere ilave olarak ilkbaharda hastalık görülür görülmez ilaçlı mücadeleye 

başlanmakta ve mevcut duruma göre ilaçlama tekrarlanmaktadır. Yeni bir hastalık olmasına 

rağmen bu hastalığa karşı kısa süre içerisinde birkaç tane kimyasal ilacın ruhsatlandırılma 

süreci tamamlanmıştır.  Bunun yanı sıra uygun olmayan çevre koşullarında yüksek taban suyu, 

elverişsiz toprak yapısı, topraktaki besin maddelerinin noksanlığı ve kültürel işlemler nedeniyle 

bakteriyel yanıklık (Xanthomonas arboricola pv. corylina) hastalığı görülmektedir ve 

ülkemizde fındık yetiştirilen alanlarda %15’e varan yaygınlık oranı göstermektedir.(Şekil 2). 

Yaygın olarak görülen bu hastalığın fındıktaki verim ve kalite üzerine etkileri konusunda daha 

ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olmak beraber, ilk araştırma verilerine göre verimi %30 oranında 

azaltmaktadır. Daha az sıklıkla rastlanılan diğer hastalıklarda olduğu gibi mücadele amacıyla 

gerektiğinde kültürel mücadele ve koruyucu ilaçlama uygulamaları yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Fındık bakteriyel yanıklık hastalığı 
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Tarımsal üretimde kültürü yapılan bitkilerde zarar oluşturan hastalıkların durumlarının tespitine 

yönelik çalışmaların yapılmaması durumunda önemli kayıpların oluşması kaçınılmazdır. 

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerin epidemi oluşturması durumunda üretim alanındaki tüm 

bitkiler hastalanmakta ve çoğu ölmektedir. Bitkilerde oluşan bu kayıpların önüne geçilebilmesi 

için hastalık etmenleri ile mücadele etmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle 

mücadele yapılacak etmenin o bölgedeki durumunu belirlemek amacıyla varlığının tespiti ve 

teşhisinin yapılması gerekmektedir. 

Bizde projemizde ülkemizin ve bölgemizin stratejik tarımsal ürünü olan fındıkta yaklaşık %40 

oranında verim kaybına yol açan külleme ve bakteriyel yanıklık hastalıklarının tespitinde yapay 

zekâ uygulamaları kullanarak erken tespitinin yapılarak üreticiye bu hastalıkla ilgili 

mücadelede yol göstermeyi amaçladık. Bunun için öncelikli olarak Ordu Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi ile iletişime geçerek bu hastalıklar hakkında bilgiler aldık. Aynı zamanda literatür 

taraması yaparak elimizdeki veri setini genişlettik. Yaptığımız çalışmada iha üzerindeki kamera 

ile fındık dallarındaki görüntüleri alarak, bu görüntüleri kendi yapay zekâ veri setimizde eğitip 

üreticiye bu eğitim sonucunda çıkaracak sonuca göre yol göstermeyi amaçladık. 

 

3. Çözüm  

Ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan fındık tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık %15-

20 paya sahiptir. Fındık ekonomik ve sosyal açıdan stratejik öneme sahiptir. Türkiye, dünyanın 

en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen, birim alana düşen verim fındık yetiştiriciliği yapan 

diğer batı ülkelerine göre daha düşüktür. Fındık verimini etkileyen tarımsal birçok nedenin yanı 

sıra, hastalıklar ve zararlılar da verimi etkileyen önemli nedenlerin başında gelmektedir. 

Fındıkta oluşan verim kayıpların önüne geçilebilmesi için hastalık etmenleri ile mücadele 

etmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle mücadele yapılacak etmenin o 

bölgedeki durumunu belirlemek amacıyla varlığının tespiti ve teşhisinin yapılması 

gerekmektedir. 

Bizde projemizde ülkemizin ve bölgemizin stratejik tarımsal ürünü olan fındıkta yaklaşık %40 

oranında verim kaybına yol açan fındık külleme ve bakteriyel yanıklık hastalıklarının tespitinde 

yapay zekâ uygulamaları kullanarak erken tespitinin yapılarak üreticiye bu hastalıkla ilgili 

mücadelede yol göstermeyi amaçladık. 

Yaptığımız çalışmada fındıkta hastalıkları tespit eden yapay zekâ modeli oluşturarak, finduk-

TİHA üzerindeki kamera ile fındık dallarındaki görüntüleri alarak, bu görüntüleri kendi yapay 

zekâ veri setimizde eğitip üreticiye bu eğitim sonucunda çıkaracak sonuca göre yol göstermeyi 

amaçlamaktayız. Aynı zamanda finduk-TİHA ile ilaçlama işlemi de yapılacaktır. 
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Şekil 4. Teknofinduk yapay zekâ modeli çalışması ve sonuçları 

 

4. Yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Teknofinduk fındık hastalık tespit ve tedavisi genel çalışma prensibi 

 

➢ Veri Seti Toplama: Öncelikle Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe/Tarla Bitkileri 

bölümü kütüphanesi ile Altınordu İlçe Tarım Müdürlüğünde fındık külleme ve bakteriyel 

yanıklık hastalıklarına ait özellikleri yansıtan, farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan oluşan 

veri seti oluşturmak için araştırmalar yaptık. Aynı zamanda internetten de açık kaynak kod 

kullanarak (Python3, PyQt5 ve Selenium kullanarak) fındık külleme ve bakteriyel yanıklık 

hastalıklarına ait özellikleri yansıtan görüntüleri tarayıp indirdik. Bunun için python temelli 

Image Downloader programını kullandık.  

 

Şekil 6. Veri seti toplama 
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➢ Veri Seti Etiketleme: Projemiz için veri setlerini elde ettikten sonra bu veri setleri 

üzerinde etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun için pyhton labelImg programını 

kullandık. Bu program sayesinde her bir veri setimizde elde etmek istediğimiz sonuca yönelik 

olarak etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Fotoğraf veri seti normalize edildikten sonra 

uygun bir yüzdelik oranda öğrenme ve test amaçlı iki ayrı kümeye ayrılmıştır. 

Şekil 7. Veri seti etiketleme 

 

➢ Veri Setimizi Yapay Zekâ Modelimizle Eğitmek: Derin öğrenme teknikleriyle 

modelimizi oluşturmak için nesne tanıma algoritmalarını inceledik. Yaptığımız literatür 

taraması sonucunda YOLO, RetinaNet, EfficientDet, SSD, RCNN, Fast R-CNN ve Faster R-

CNN modellerinden en başarılı ve hızlı sonuçlar verdiği tespit edilen Faster R-CNN 

algoritmasını kullanarak modelimizi oluşturmaya karar verdik. Etiketleme işlemini 

gerçekleştirdiğimiz veri setlerimizi anlamlandırmak için yapay zekâ modelimizle eğitme 

işlemine geçiyoruz. Yapay zekâ modelimizle eğitime başlamadan önce yüklememiz gereken 

kütüphaneleri yüklüyoruz. Fotoğraf veri seti sisteme girdi olarak verilerek model oluşturulacak 

ve ilgili modelin öğrenmesi sağlanmıştır. 

Şekil 8. Yapay zekâ model eğitme, kütüphanelerin kurulumu 
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Bunun için elimizde modeli eğitimini sağlayacak donanıma sahip olan bir bilgisayar mevcut 

olmadığından Google Colab kullanılmıştır. Google Colab yapay sinir ağları ile derin öğrenme 

ve model oluşturmak için üzerinde online olarak ücretsiz olarak kullanıma sunulan Nvidia K-

80 grafik işlemciye sahip bulut bilişim ortamında çalışan sunucuya sahiptir. Aynı zamanda 

RAM ve Disk desteği de sağlamaktadır. Modelimizin eğitimini drive üzerinden dosyaları 

aktararak Google colab’ta gerçekleştirdik. 

 

Şekil 9. Model eğitme işlemi 

 

➢ Yapay Zekâ Modelimizin Test Edilmesi: Modelimizin öğrenmesi bittikten sonra test 

verilerini kullanarak modelin doğru olup olmadığı test edildi. Bu işlemler sonucu hazırladığımız 

model (derin öğrenme modeli) kullanılarak İHA üzerine yerleştirilen kamera sistemi ile fındık 

bahçesinde külleme ve bakteriyel yanıklık hastalıklarının tespit edilmesi ve tespit sonucunda 

göre de ilaçlama yapılacaktır. 

➢ Tarımsal İnsansız Hava Aracı Sistemi: Projemizde fındık bahçelerinden anlık görüntü 

alıp, bu görüntülerin yapay zeka modelimizde değerlendirilmesi ve sonuca göre de hem 

üreticilere bilgi verilmesi hem de ilaçlama yapılması sağlanacaktır. Fındık bitkilerinin yetiştiği 

arazilerin çok engebeli ve eğimli olmasından dolayı insansız kara aracı ile bu işlemleri yapmak 

zor olacaktır. Bu yüzden projemizde tarımsal insansız hava aracı(finduk-TİHA) kullanmaya 

karar verdik. Uzaktan kontrolün sağlanabilmesi için finduk-TİHA’nın uçuş kontrol kartına 

sahip olması gerekmektedir. Sistemde Pixhawk PX4 uçuş kontrol kartı kullanılmıştır. Bu kartla 

uçuşun daha istikrarlı gerçekleşmesi, GPS sayesinde ara noktaların gerçekçi atanabilmesi, 

görevleri yapabilmesi için istenilen uçuş modlarını kolaylıkla seçilebilindiği sağlanacaktır. 

finduk-İHA’ nın kontrolü ve alınan verilerin işlenip komut gönderilebilmesi için Yer Kontrol 

Birimi ara yüz gerçekleştirilmiştir. Yer Kontrol Birimi tarım-İHA otonom/uzaktan kontrolü, 

anlık görüntünün aktarımı, alınan görüntüye göre yapay zekâ modeli ile hastalık tespiti, hastalık 

tespit sonucunun aktarılması, ilaçlama sisteminin otonom/uzaktan çalıştırılması işlemlerindeki 

bütün veri transferlerini sağlayacaktır. Bunun için Python programlama dili ve kütüphaneleri 

kullanılmaktadır. Şekil 4. de fındık-İHA çalışma mantığı ve sistem tasarımı gösterilmiştir. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. finduk-TİHA sistem mimarisi 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan, büyük oranda ihracatını yaptığımız 

fındık bitkisinin kalitesinin ve birim alan başına düşen veriminin artmasını amaçladık. 

Projemizin yenilikçi yönü fındıkta verim ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen hastalıkların 

otonom/uzaktan kontrollü tarımsal insansız hava aracı yardımıyla yapay zekâ teknolojisiyle 

tespit edilmesi, ilaç tedavisinin uygulanması ve üreticilerin bu hastalıklarla mücadele 

konusunda ne yapmaları gerektiğini bildirmesidir. Ayrıca geliştirdiğimiz yapay zekâ modeli ile 

ülkemiz için stratejik öneme sahip farklı bitki türlerindeki hastalıklarda da model eğitimi 

gerçekleştirilip kullanılabilecektir.  

Ayrıca yapay zekâ modelimizin daha etkin ve efektif çalışması için farklı derin öğrenme 

modelleri ile de geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Derin öğrenme yöntemlerini 

kullanarak geliştirdiğimiz modelimiz için fındık hastalıklarının farklı efektlerle ile 

etiketlemesinin sağlanması ve keras vgg16-vgg19 modelleri ile eğitilerek, doğruluk oranlarının 

artırılması sağlanmıştır. Projemizin bir diğer aşamasında ise ülkemizin yüksek çözünürlüklü 

yerli keşif uydusu Göktürk-2’ den alınacak olan görsellerin anlık olarak yapay zeka 

modelimizde işlenerek, fındıkta hastalıkların anlık olarak tespit edilip il ve ilçe tarım 

müdürlüklerine bildirilmesi sağlanacaktır.  
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6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrinin uygulanabilir olması için üreticilerden sorunları hakkında bilgiler toplanmış, 

literatür çalışmaları yapılmış ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile de işbirliği yapılmıştır. 

Projemizde geliştirilen yapay zeka modeli ile ilgili fındık bahçelerinde manuel fotoğraf ve 

videolar çekilip testler yapılmıştır. Test sonuçları sonucunda başarım oranının yüksek olduğu 

ve fındık hastalığı tespit modelimizin düzgün çalıştığı doğrulanmıştır. (prediction rate - %90 ve 

üzeri). Projenin uygulanabilir ve ticari bir ürün olması için fındık arazilerinde de çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda proje başında karar verdiğimiz tarımsal kara aracı 

tasarımımız, arazilerin engebeli ve eğimli olmasından dolayı tarımsal insansız hava aracına 

dönüştürülmüştür. finduk-TİHA tasarımına rol model olması için örnek bir drone (dji-tello) 

deneme çalışmaları da yapılmıştır. Özellikle görüntü aktarımı ve komut gönderme konusunda 

çalışmalar yapılarak kendi tasarımımız için veriler elde edilmiştir. Proje uygulanabilirliğinde 

en büyük riskimiz karadeniz bölgesindeki olumsuz hava koşulları olacaktır. Yağmurlu gün 

sayısının fazla olması fındık bitkisinden finduk-TİHA ile görüntü alma, işleme ve ilaçlama 

işlemlerimizi engelleyecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin önemli bir kısmı olan yapay zekâ modellemesi kısmı Google Colab üzerinden 

ücretsiz olarak yapılmıştır. finduk-TİHA için uçuş ünitesi, görüntü işleme ünitesi, ilaçlama 

ünitesi ve yer kontrol ünitesi için gerekli olan malzemeler ve fiyat listesi Tablo 1. de 

belirtilmiştir. 

S.N MALZEME ADI ADET FİYAT TOPLAM 

1 Raspberry Pi 4-4GB 1 700 700 

2 Pi Kamera 1 250 250 

3 İHA Frame Baskı 1 150 150 

4 Pervane  4 100 400 

5 Radiolink PixHawk 4 Set 1 2520 2520 

6 RadioMaster TX16s Drone Kumandası 1 2500 2500 

7 FrSky X8R Alıcı 1 520 520 

8 Leopard Power 4200mAh 22.2V 6S 30C Lipo Batarya 1 920 920 

9 SunnySky V3508 380KV Fırçasız DC Motor 4 360 1440 

10 Hobbywing Xrotor 40A opto drone Esc 2-6S 4 230 920 

11 RadioMaster GPS modülü 1 230 230 

12 5.8G 600mW 5km kablosuz Av verici TS832+RC832 1 520 520 

13 iMAX B6AC 1 520 520 

14 Arduino 1 35 35 

15 İlaç Deposu 1 120 120 

16 
finduk-TİHA sprey sistemi accs meme, Su pompası, 

Buck modülü, Pompa valisi, Adaptörü, Su boruları 
1 2100 2100 

  Toplam Maliyet 13845 

Tablo 1. Proje Maliyet Çizelgesi 
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Tablo 2. de piyasada mevcut kullanımda olan tarımsal insansız hava araçlarının fiyatları yer 

almaktadır. 

 
Tablo 2. Piyasadaki Tarımsal İHA Fiyat Listesi 

 

Tablo 3. de proje zaman çizelgesi gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. TeknoFinduk proje zaman çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizi kullanacak olan hedef kitlemiz fındık üreticileridir. Ülkemizde başta Karadeniz 

Bölgesi olmak üzere 39 ilde fındık üretilebilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin hem batı hem de 

doğu kıyısı boyunca fındık yetiştiriciliği yapılan alanlarda yaşayan nüfusun yaklaşık 3,5 milyon 

kadarı gelirini fındık yetiştiriciliğinden sağlamaktadır. Bu üreticiler ve aileleri projemizin hedef 

kitlesidir. Fındık üreticileri geniş bir alanda ekim ve dikim yapmakta ancak dönüm başına fındık 

verimleri diğer ülkelere göre oldukça düşük kalmaktadır. Verim düşüklüğünün çeşitli sebepleri 

olmakla birlikte hastalıklar bu sebeplerin birinci sırasında yer almaktadır. Fındık üreticileri 

hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele konusunda yeterli bilgiye de sahip değillerdir. 

 

9. Riskler 

Projemizde öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz riskler olacaktır. Öngörebildiğimiz 

risklerden ilki fındık bahçesinin büyük olmasından kaynaklı finduk-TİHA uçuş süresinin fazla 
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olması ve batarya gücündeki azalmadan kaynaklı düşme ve bu düşüşten kaynaklı elektronik 

parçalara gelebilecek zarar riskidir. Bu riski ortadan kaldırmak için, yer kontrol birimi 

yazılımımıza eklediğimiz bir kod bloğu ile finduk-TİHA batarya gücü %20 seviyesine 

geldiğinde uyarı verecek, batarya seviyesi %10 ve altına indiğinde zorunlu iniş yaptıracaktır.  

İkinci risk; finduk-TİHA’nın hatalı veya bilinçsiz kullanımı ve kullanımdaki deneyimsizlikten 

kaynaklı uçuş kontrol birimi, görüntü birimi ve ilaçlama birimine gelebilecek zarar riskidir. Bu 

riski ortadan kaldırmak için, finduk-TİHA arazi de kullanımından önce güvenli bir alanda 

denemeler gerçekleştirilecektir. Üçüncü risk finduk-TİHA elektronik yapısından kaynaklı 

arızalar. Çözüm için yer kontrol birimi yazılımı her uçuş öncesi elektronik sistemi otomatik 

kontrol edecektir. Son olarak öngörebildiğimiz risk ise otomatik ilaçlama sisteminin fazla ilaç 

kullanması sonucu fındık bitkilerine ve bahçe canlılarına zarar verme olasılığıdır. Bunun için 

çözümümüz ilaçlama sonrasında da fındık bahçesinden görüntü alınarak yapay zeka modelinde 

işlenip kontrol edilmesidir. Şu anda öngöremediğimiz, uygulama sırasında ortaya çıkacak 

sorunlar içinde gerekli akademik ve bilimsel çalışmalar yapılarak çözümler bulunacaktır. 

Ayrıca hava olaylarından kaynaklı riskler için özellikle meteoroloji takip edilecek olup, yağmur 

ve dolu riski olan havalarda görev gerçekleştirilmemesine dikkat edilecektir. (2020, Tarım 

Teknolojileri Yarışması, Kibele Takımı) 

OLASILIK 

ETKİ 

Çok Düşük 

1 

Düşük 

2 

Orta 

3 

Yüksek 

4 

Çok Yüksek 

5 

Hava 

Durumu 

1 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

1 

finduk-TİHA 

elektroniğinde 

projeyi 

etkileyecek 

arızalar oluşmaz.  

2 

finduk-TİHA 

elektroniğinde 

arızalar olur fakat 

giderilebilir. 

3 

finduk-TİHA 

elektroniğinde 

önemli arızalar 

olur fakat 

giderilebilir. 

4 

finduk-TİHA 

elektroniğinde 

giderilemez 

arızalar olur. 

5 

Fındık 

Hastalık 

Tespiti 

2 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda 

düşük derecede 

azalma olabilir, 

sorun olmaz. 

2 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda  

küçük sapma 

olabilir. 

 

4 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda 

orta derece sapma 

olabilir, tolere 

edilir. 

6 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda 

yüksek derece 

sapma olabilir, 

tekrar gerekebilir. 

8 

Hastalık tespitinin 

doğruluğunda çok 

yüksek derece 

sapma olabilir, 

tekrar gerekir. 

10 

İlaçlama 

3 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

3 

Fındıkta tahribat 

olabilir, 

giderilebilir. 

 

6 

Fındıkta orta 

derece tahribat 

olabilir, 

giderilebilir. 

9 

Fındıkta yüksek 

tahribat olabilir, 

ziraat mühendisi 

kontrol etmelidir. 

12 

Fındıkta 

giderilemez 

tahribat olur. 

 

15 

Batarya 

Sorunu  

4 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

4 

finduk-TİHA 

performansta 

azalma, tolere 

edilebilir. 

8 

finduk-TİHA 

ağırlık merkezi 

sapması, denge 

problemi 

 

12 

finduk-TİHA 

ağırlık merkezi 

sapması, dengesiz 

uçuş 

 

16 

finduk-TİHA 

uçuş anında 

denge bozukluğu, 

düşme olabilir 

20 

Bilinçsiz 

Kullanım 

5 

Hiçbir etkisi yok 

veya önemsiz 

 

 

 

5 

finduk-TİHA 

performansta 

azalma 

 

 

10 

finduk-TİHA 

elektronik arızası 

olur, fakat 

giderilebilir. 

 

15 

finduk-TİHA 

pervane ve 

ilaçlama sistemi 

arızaları olabilir, 

giderilebilir. 

20 

Kablolama hatası, 

kısa devre ve 

arıza oluşabilir, 

giderilemez. 

 

25 

Tablo 4. Olasılık-Etki matrisi 
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Şekil 11. finduk-TİHA yer kontrol birimi yazılımı ve yapay zekâ modeli çalışması 
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Şekil 12. finduk-TİHA tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. finduk-TİHA ilaçlama sistemi 

 

 

Şekil 14. finduk-TİHA yapay zekâ model hastalık tespiti 
 

 

 

 


