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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde TÜİK verilerine göre yıllık buğday üretimi 20 milyon ton civarındadır. Dünya 

buğday üretiminin %3 Türkiye’de yapılmaktadır. Sarı pas hastalığı (Puccinia striiformis f. 

sp.tritici) fungal etmenlerde buğdaylarda görülen buğday üretimini verimini ve kalitesini 

düşüren bir hastalıktır[1]. Sarı pas hastalığı Türkiye’de buğdaylarda görülen en önemli 

hastalıktır. Buğdayın sap, başak ve yapraklarında görülmektedir[2]. 

Doy-Drone projesi buğday üretimi yapılan tarım arazilerinde yapay zekânın bilgisayarlı görü 

alanında geliştirilen yapay zekâ modelleri ile buğdaylarda verimliliği düşüren sarı pas 

hastalığının tespitini sağlayarak hedef kitleye sarı pas hastalığın konumunu ve görselleri ile 

birlikte vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Proje ile buğday üretimi yapılan arazide 

verimliliğinin azaldığı alanların tespit ederek gübreleme yapılacak alanların gps verileri ile 

belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje ile sarı pas hastalığının tespit edildiği gps 

konumları kullanılarak insansız hava aracı üzerinde bulunan ilaçlama mekanizması ile 

ilaçlama yapılması hedeflenmiştir. 

Xioami Mi Drone 4K Drone’un Projede insansız hava aracı olarak Şekil 1’de görülen alt 

bölümüne Şekil 2’de yer alan sarı pas hastalığını tespit eden modül(tespit modülü) ve ilaçlama 

modülü insansız hava aracına(iha) entegre edilecektir.  

 

Şekil 1- Projede Kullanılacak İnsansız Hava Aracı Xioami Mi Drone 4K 

Projede Xioami Mi Drone 4K Drone’un iha olarak seçilme amacı 1100 gram yük 

taşıyabilmesi ve alt kısmına yer alan iniş takımlarının ek bir parça takılabilecek nitelikte 

olmasıdır[3].İlaçlama ve tespit modülleri Blender 3 boyutlu tasarım programında hazırlanmış 

3 boyutlu yazıcıdan uygun ölçülerde çıkarılmıştır. Şekil 2’de yer alan ilaçlama ve tespit 

modülleri 2 ayrı alana ayrılarak izolasyonları bölmeler ile sağlanmıştır. İlaçlama bölmesinin 

ilaç doldurma işleminin güvenli olarak yapılması için Şekil 2’de yer alan su tapası bölümü 

kullanılacaktır. Şekil 2’de yer alan modülleri bir arada tutan ana gövdenin Şekil 1 ‘de yer alan 

insansız hava aracına montajı için Şekil 5’ te belirtilen montaj bölümü 1 ve montaj bölümü 2 

alanları kullanılacaktır. 

19 cm 

17 cm 
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Şekil 2- Sarı Pas Hastalığı Tespit Modülü Ve İlaçlama Modülünü Birleştiren Ana Gövde 

Yandan Görünümü 

Şekil 1’de yer alan iha’nın alt iniş takımlarının ölçüleri 19 x 17 cm ölçülerindedir. Modülleri 

bir arada tutan Şekil 2’deki ana gövdenin üstünde yer alan montaj 1 ve montaj 2 alanları bu 

ölçüler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Ölçüler iha’ya ait user manuel elektronik kitabından 

alınmıştır[3].Ana gövde içinde yer alacak modüllerin iha’nın ağırlık merkezi bozmayacak 

şekilde yerleştirilecektir. Montaj 1 ve montaj 2 bölümleri iha’nın alt kısmında yer alan iniş 

takımlarına sabitlenmesi için montaj bölümleri iki parça halindedir ve bu parçalar birbirlerine 

vida bağlantıları sayesinde sabitlenmek için tasarlanmıştır. Şekil 5’te montaj bölümleri 

gösterilmiştir.  

Tespit Modülünde yer alan mini bilgisayarın işlemcisi üzerine sabitlenen fan ile soğutulurken 

diğer donanımların soğutulması ana gövde üzerine açılacak hava kanalları ile sağlanacaktır. 

Tespit modülünde ortam sıcaklığı sıcaklık sensörü(LM35 Sıcaklık Sensörü) ile kontrol 

edilerek sistemin çalışması/durdurulması geri bildirim sağlayacak donanımdır. Tespit modülü 

içinde yer alan donanımların projenin çalışır haldeyken sabit kalması ve istenildiği zaman 

sökülüp takılabilmesi için Şekil 3’te gösterilen cırt cırtlı bant kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 3-Cırt cırtlı bant 

 

Tespit modülü buğdaylarda sarı pas hastalığını tespit edebilmesi ve istenildiğinde ilaçlama 

modülünü kontrol etmek için tasarlanmıştır. Proje çerçevesinde 2 adet yapay zeka modeli 

Sarı kesik çizgiler ile 

belirtilen alan tespit 

modülüne ait alandır. 

Kırmızı kesik çizgiler 

ile belirtilen alan 

ilaçlama modülüne ait 

alandır. 

Montaj Bölüm 2’nin 

arka bölümünde yer 

alan su tapasının 

bağlantı kapağının alt 

bölümü 



5 

 

geliştirilmiştir. Yapay zeka modelleri tespit modülünde yer alan Raspberry pi 4 8GB mini 

bilgisayar üzerinde çalıştırılmaktadır. Bu modellerden bir tanesi buğdaylarda sarı pas 

hastalığının tespiti için kullanılırken diğer yapay zeka modeli buğday ekilen alanlarda 

verimliliğin düştüğü alanların tespiti için kullanılmaktadır. Şekil 4’te tespit modülüne ait 

donanımların bağlantıları görülmektedir. 

 

 

Şekil 4-Tespit Modülü Donanım Şeması 

Projede yer alan yazılımlara ait algoritmalar python ve dart dili ile geliştirilmiştir. Projede yer 

alan yazılımların aktif/pasif edilmesi mini bilgisayarın üzerinde yer alan wi-fi cihazı ile 

bağlantı kurabilen proje çerçevesinde geliştirilen mobil bir uygulama ile sağlanmaktadır. 

Mobil uygulama mini bilgisayar üzerinde çalışan apache sunucusuna komutlar göndererek 

yazılımları kontrol etmektedir. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kullanılan veri 

setleri web üzerinden alınan görseller ve tarım arazilerinden elde edilmiştir. İlaçlama 

modülünde yer alan su motorunun kontrol edilmesi ve GPS modülünden veri alınması için 

mini bilgisayarda yer alan giriş/çıkış pinleri kullanılmıştır. İnsanız hava aracının altına ana 

gövdenin sabitlenmesi için Şekil 5’te yer alan montaj bölümü 1 ve 2 kullanılacaktır. Montaj 

Bölümü 1 ve 2 alt ve üst parçalardan oluşmakta üzerlerinde yer alan 4 adet vida bölümü ile 

sabitlenmektedir. 

 

 
Şekil 5- Ana Gövdenin İha'ya Sabitleneceği Montaj Bölümleri 
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2. Problem/Sorun: 

Buğdaylarda görülen sarı pas hastalığının tespit edilmesi, buğday verimliliğinin azaldığı 

tarım alanların tespit edilebilmesi ve zamanında müdahale ürün kaybını azaltmaktadır. Ürün 

kayıpları doğal olarak üreticilere ve ülkemizin ekonomisine zarar vermektedir. Sarı pas 

hastalığı erken dönemlerde buğdayın bayrak yaprağına ulaşmadan tespit edilerek gerekli 

ilaçlama yapıldığı dönemlerde sarı pas hastalığı ile mücadele etkili olmaktadır. Buğday 

üretimi yapılan tarım arazilerde sarı pas hastalığının erken dönemde tespit edilmesi hastalıkla 

mücadelede önemli bir yer oluşturmaktadır. Türkiye’de buğdaylarda görülen bu salgın buğday 

üretimini tehdit etmekte, %10 ile %75 arasında ürün kaybına neden olmaktadır[6].Şekil 6’da 

sarı pas hastalığı görülmektedir. 

.  

Şekil 6-Sarı Pas Hastalığının Buğday Yaprağındaki Belirtileri[7] 

3. Çözüm  

Buğday ekili olan tarımsal arazilerde tarımsal araziye ayak basmadan proje 

kapsamında geliştirilen modüller insansız hava aracın alt bölümüne monte edilecektir. Tespit 

modülünde yer alan kameradan alınan anlık görüntüler geliştirilen sarı pas yapay zekâ 

modelinden geçirilerek sarı pas hastalığının tespiti yapılacaktır. Hastalığın görüldüğü konum 

bilgileri ve tespit edilen bölgelerin resimleri üreticiye iletmek amacıyla mini bilgisayarın 

hafızasına csv formatında kaydedilmektedir. Projenin hedef kitlesi bireysel(tarım arazisi 

sahipleri) ve kurumsal kullanıcılar (Tarım ve Orman Müdürlükleri) olarak belirlenmiştir. Eğer 

insansız hava aracının bireysel kullanıcılar kullanıyor ise insansız hava aracında yer alan 

ilaçlama ünitesi ile tarım arazileri tespit edilen gps konumlarına göre ilaçlanabilecektir. 

Ayrıca illerde yer alan Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kullanması ile ilde tespit edilen sarı 

pas hastalığının görüldüğü tarım arazileri çiftçilere bildirilecek ve gerekli ilaçlamanın nasıl 

yapılacağı hakkında bilgiler verebilecektir. Ayrıca kurumsal kullanımın sağlanması ile 

buğdaylarda görülen sarı pas hastalığı ve buğday verimliliğin düştüğü arazilere ait csv 

formatındaki gps verileri ile Türkiye geneli istatistikler çıkarılarak buğday verimliliği düşen 

ve hastalıklı alanların genel bir haritası çıkarılarak yapılan mücadelenin bir önceki yıllara göre 

sonuçlarının karşılaştırılması sağlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ 

modellerinin algoritmalarına ait akış şemaları Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. İnsansız 

hava aracının uçuş anında tespit ve ilaçlama modüllerini bir arada kararlı bir şekilde hareket 

edebilmesi için ana gövde tasarlanmıştır.  
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Şekil 8- Buğday Verimi Tespit Algoritmasının Akış Şeması 

Şekil 7- Sarı Pas Hastalığını Tespit Eden Algoritmanın Akış Şeması 
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Ana gövdeye at tasarımın 3 boyutlu görseli Şekil 2’de gösterilmiştir. İlaçlama modülünün 

kontrolü için wi-fi ile çalışan bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama TCP/IP protokolleri 

ile mini bilgisayar ile haberleşmekte ve mini bilgisayar üzerinden ilaçlama modülünde yer 

alan DC su pompası devreye alarak ilaçlama yapabilmektedir. Mobil uygulama ile ilaçlama 

işleminin gerçekleşmesi Şekil 9’da görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9- Mobil Uygulama İle Sistem Haberleşmesi 

4. Yöntem 

Sarı pas hastalığının tespiti içi geliştirilen derin öğrenme modelinin eğitilmesi için oluşturulan 

veri seti webden alınan sarı pas hastalığına ait görsellerden ve tarım alanından görsellerden 

oluşturulmuştur.  Günümüzde gerçek zamanlı görüntü tespiti yapabilen algoritmalarda hız ve 

başarım oranı olarak en yüksek olarak YOLO(You Only  Look Once)ve SSD  (Single  Shot  

Detector) teknolojileri öne çıkmaktadır[4]. Bu çalışmada YOLO algoritmaları kullanılmıştır. 

Projede kullanılan yapay zekâ modeli Google Colab platformunda geliştirilmiştir. Yapay zekâ 

modeli yolo4-tiny modeli ile ağırlık transferi ile geliştirilmiştir. Yolo4-tiny modelinden ağırlık 

transferi yapılmasının nedeni derin öğrenme modellerinde kullanılan evrişimli sinir ağlarının 

sıfırdan eğitilmesi için çok fazla veriye sahip olmamız gerekmektedir[5]. Bu bağlamda az bir 

veri seti ile başarılı yapay zeka model eğitimleri için transfer öğrenme kullanılmaktadır. 

İnsansız hava aracında kullanılabilmesi için Raspberry pi 4- 8GB model mini bilgisayar tercih 

edilmiştir. Raspbbery Pi 4-8GB üzerinde raspbian işletim sistemi kurulmuş, yapay zeka 

modelin çalışabilmesi için ilgili kütüphaneler yüklenmiştir. Gps verilerinin kaydedilmesi için 

GY-NEO6MV2 APM2.5 GPS Modül kullanılmıştır. İlacın sarı pas hastalığı bulunan 

buğdaylara uygulanması için ilaç haznesi hazırlanmış bu hazneden sıvı olarak ilgili alana 

ilacın dökülmesi için DC su pompası kullanılmıştır. Sarı pas hastalığının görüldüğü yerlerin 

fotoğrafları ve gps konum verileri raspberry üzerinde csv formatında kaydedilmiştir. 

İstenilirse internet hizmeti alınan bölgelerde sarı pas hastalığı görülen alanların fotoğrafları ve 

konum bilgileri e-posta üzerinde tanımlanan kişilere gönderilmesi için yazılımda e-posta 

gönderme seçeneği mevcuttur. E-posta seçeneği mini bilgisayar üzerindeki giriş/çıkış 

pinlerine dışarıdan bağlı bir buton ile aktif edilmektedir. Buğday ekili alanlarda ürünün seyrek 

ürün yetişen yerler insansız hava aracı konumları tespit edilerek gübreleme ve gerekli zirai 

müdahaleler ile seyrek bölgelerde ürün üretiminin artması hedeflenmiştir. Projede Microsoft 

LifeCam HD-3000 T4H-00004 720P HD Webcam, raspberry pi 4 8GB micro pc, enerji 

beslemesi için Baseus Q Pow 10.000 mAh LCD Display 3A. powerbank, internet bağlantısı 

için Raspberry Pi GSM Shield - Genişletme Kartı,GY-NEO6MV2 APM2.5 GPS modülü 

Blender 3D modelleme programı ile tasarlanan ve 3D yazıcıdan çıkarılan kutu içerisinde 

birleştirilmiştir. Bu kutuya(tasarlanan gövde Şekil 2) uygun bir insansız hava aracına(ı olarak 

Şekil 1’de görülen) entegre edilecektir. Burada insansız hava aracı üzerindeki kamera 

Mobil 

Uygulama 

Raspberry Pi 4 

(mini bilgisayar) 

(Tespit Modülü) 

DC Su Pompası 

(İlaçlama 

Modülü) 
AÇ/KAPA TCP/IP 
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kullanılmamıştır. Çünkü bütün insansız hava araçların altına yerleştirebilecek bir sistem 

tasarlanmak istenmiştir. Tasarlanan bu sistemin yazılım ve donanım bileşenleri sabit sadece 

bu donanımları bir arada tutacak ana gövde insansız hava araçların ebatlarına göre 

ayarlanacaktır.  Geliştirilen sarı pas yapay zeka algoritmasının Google colab ortamında 

testleri gerçekleştirilmiş Şekil 10’daki sonuçlar test veri setinden elde edilmiştir. Geliştirilen 

yapay zeka modeline ait karışıklık matrisi Tablo 1’de ve yapay zeka modelinin test verileri 

üzerindeki başarı oranı Tablo 2’de gösterilmiştir.  

  

 

Şekil 10- Sarı Pas Tespit Yapay Zeka Modelinin Test Görselleri Üzerindeki Test Sonuçları 

Tablo 1 Karışıklık Matrisi 

 Doğru Pozitif Yanlış Pozitif 

Buğdayda Sarı Pas 580 140 

Buğday Verimliliği 497 103 

 

Eğitilen ağın test verileri üzerinde oluşan başarı oranı Tablo 2 de verilmiştir. 

  

Tablo 2 Eğitilen Modelin Test Verileri Üzerindeki Başarı Oranları 

Buğdayda Sarı Pas Tahmin Başarısı %90,82 

Buğday Verimliliği Tahmin Başarısı %86,42 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Doy-Drone insansız hava aracı projesiyle teknolojinin gücünü kullanarak ekili 

alanlarda ayak basmadan buğdaylarda görülen sarı pas hastalığının tespiti geliştirilen yapay 

zekâ modeli ile sağlanmaktadır. Tespit edilen sarı pas hastalığının gps verileri ve fotoğrafları 

üreticilere ulaştırılarak gerekli zirai müdahalenin zamanında yapılması hedeflenmiştir. Proje 

ile buğday ekili alanlarda seyrek ürün yetiştiği bölgeler tespit edilerek ilgili alanın 

gübrelenmesi için gps konum verileri ve fotoğrafları kaydedilmektedir. Türkiye’de Bursa 

Uludağ Üniversitesi tarafından buğdaylarda yabancı otlara karşı drone ile ilaçlama 

gerçekleştirilmiştir[8]. Uludağ Üniversitesi tarafından geliştirilen uygulamadan farklı olarak 

bu projede yapay zeka algoritmalarıyla buğdayda sarı pas hastalığının tespiti ve buğday 

verimliliğin düştüğü alanlar belirlenerek ilaçlama yapılmaktadır. Ayrıca tespit edilen 

bölgelerin csv formatında bilgileri ve fotoğrafları daha sonra kullanılmak üzere mini 

bilgisayarın hafızasında kaydedilmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Proje kurumsal ve bireysel olarak buğday üretimi yapılan tüm bölgelerde 

kullanılabilir. Özellikle kurumsal olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı illerdeki 

Müdürlüklerde kullanılarak sarı pas hastalığının yıllara göre istatistiksek olarak 

değerlendirmelerini yapabileceği verileri bu projede yer alan gps ve verimsiz bölgeler 

hakkındaki verilerden yararlanılabilir. Proje çerçevesinde geliştirilen ürün ticari olarak 

satılabilir ve seri olarak üretilebilir. Üzerinde yer alan yazılımlar tek merkezden github gibi 

repo alanlarından güncellenebilir durumdadır. Proje uygulanması noktasında insansız hava 

aracı kullanabilecek nitelikte bir insan olması yeterlidir. Proje uygulanması noktasında 

insansız hava aracı kullanabilecek düzeyde bilişim bilgisine sahip birey insan olması 

yeterlidir. Ayrıca projenin kullanımına dair eğitim videoları ve el kitapları hazırlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 3 Maliyet Tablosu 

Kategori Ürün/Malzeme Adet Fiyat 

İnsansız Hava Aracı Xioami Mi 

Drone 4K 

1 6000₺ 

Kontrol Elemanları / 

Sensörler 

Raspberry Pi 4 

8GB 

1 898,86 ₺ 

Sıvı Seviye 

Sensörü 

1 5,14 ₺ 

LM35 Sıcaklık 

Sensörü 

1 10 ₺ 

Güç Elemanları Baseus Mini Ja 

20000 mAh 

1 180 ₺ 

Görüntüleme 

Elemanı 

Microsoft 

LifeCam HD-

3000 T4H-00004 

720P HD 

Webcam 

1 340 ₺ 

Konumlandırma 

Elamanı 

GY-NEO6MV2 

APM2.5 GPS 

modülü 

1 55 ₺ 

Tahrik Elemanları 5V Dc Su 

Pompası  

1 27 ₺ 

Soğutucu Elamanı 5V Fan 1 25 ₺ 

Gövde(kabuk) ve 

Bağlantı Ekipmanları 

2,85mm Flament 1 85 ₺ 

Kablo 

Bağlantıları 

1 9 ₺ 

Cırt Cırtlı Bant 1 mx 2cm 1 22 ₺ 

Toplam  13 7657 ₺ 



11 

 

 

Tablo 4 -Görevler ve Zamanlama Tablosu 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eyl

ül 

Modüller ve Ana 

Gövdenin Tasarımı 

x x      

Yazılımların 

Hazırlanması 

 x x x    

Malzemelerin Tedarik 

Edilmesi(Harcamalar) 

    x x  

Modüllerin Ana 

Gövdeye Montajı 

     x  

Yazılım Testlerinin 

Gerçekleştirilmesi ve 

Düzeltmeler 

  x x x   

Mekanik Aksamın 

Test Edilmesi 

     x x 

Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

      x 

Proje Kullanım 

Bilgilerinin 

Hazırlanması(El 

kitabı ve videolar) 

      x 

 

Tarım teknolojilerinde drone(İha) kullanımı projelerinde Türkiye’de Bursa Uludağ 

Üniversitesi tarafından 800 dekarlık arazide buğdaylarda yabancı otlara karşı drone(İha) ile 

ilaçlama projesi gerçekleştirilmiştir[7]. Bu projede sadece yabancı otlara ilaçlama yapıldığı 

için proje maliyetleri kullanılan donanımların farklı olmasından dolayı benzerlik 

göstermemektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Doy-Drone projesi bireysel ve kurumsal kullanıcıları hedeflemektedir. Proje buğday ekili 

tarım arazilerinde buğday veriminin düşüren sarı pas hastalığının tarım arazilerine ayak 

basmadan tespit edilmesi gerekli zirai mücadele gerekmektedir. Doy-Drone projesi insansız 

hava araç kullanabilen kişiler tarafından kolaylıkla kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Tarım 

arazi sahiplerinin insansız hava aracını tarım arazisi üzerinde uçurabilmeleri öngörülmüştür. 

Kurumsal kullanıcılar olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinde yer alan 

personeller tarafından tarım arazileri gezilerek projeyi kullanmasıyla sarı pas hastalığına 

yakalanan arazilerin konumları ve fotoğrafları kaydedilerek gerekli müdahaleler için gps 

verileri ve fotoğraflar ile ilgili tarım arazisi sahipleri bilgilendirilecektir. 
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9. Riskler      

Riskler 

ve B 

Planları 
Risk No  

Riskler  B Planı  

1  Korona virüsünden dolayı takım 

çalışmasının sağlanamaması 

İnternet üzerinden team link, zoom 

gibi ücretsiz yazılımlar üzerinden grup 

ve danışman toplantıları düzenlenmesi 

2  Korona virüsünden dolayı kurumda 

yer alan kapasitesi yüksek 

bilgisayarlar(3d tasarım ve Mobil 

Uygulama Aşamaları ve Yapa Zekâ 

algoritmaları hazırlanması için) ve 3 

boyutlu yazıcılara erişimin kısıtlı 

olması 

Kurumda takım tarafından tüm 

kullanıcıların erişimine açık 4 adet 

Bilgisayar uzaktan erişim için yazılım 

kurulumları yapılarak takım üyelerine 

sunulması. 1 adet 3D yazıcı kurum 

içerisinde bir bilgisayar ve yazıcının 

yazdırma durumunun kontrol 

edilebilmesi için kamera ile 

izlenebilecek şekilde ayarlanması. 

Ayrıca GPU özelliği yüksek ve 

ücretsiz servis veren Google Colab 

ortamları hakkında gerekli eğitimler 

verilerek takım üyelerinin 

kullanımının sağlanması 

3  Mobil Uygulama ile İnsansız hava 

aracının bağlantısının kopması   

Proje de mobil uygulama ile iletişim 

kurulamaması halinde kullanıcıya 

bağlantı problemi hakkında bilgi 

verilerek operasyonun durdurulması 

4  Hedef kitlenin insansız hava aracını 

kullanmak için yeterli bilgiye sahip 

olmaması  

Proje hakkında pdf formatında bir 

yardım dokümanı ve bu dokümana ait 

eğitim videoların çekilerek youtube 

gibi herkesin ulaşabileceği 

platformlara yüklenmesi  

5  İlaçlama bölümün zarar görmesi veya 

herhangi bir sebepten sıvı 

sızdırmasının Tespit Modülüne zarar 

verme ihtimali 

Tespit Modülü ile ilaçlama bölümü  

arasına izolasyon  bölümünün alt 

kısmına gider bölümlerinin açılması 

6 Olumsuz hava şartlarının oluşması Meteroloji web servislerinden alınan 

bilgiler geliştirilen mobil uygulama ile 

rüzgar hızının uçuşa mümkün 

olmayacak hızlarda olması 

durumlarında kullanıcılara uyarı 

olarak bildirim olarak iletilmesi 

 

 Proje Ekibi 

Adı 

Soyadı 

Projedeki Görevi Okul  Sınıf Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Melih 

Sağlam 

Veri Setinin 

Hazırlaması ve 

Mekanik bölümlerin 

hazırlanması ve 

Adıyaman 

Bilim ve 

Sanat 

Merkezi 

11 2020 yılında yapay zeka 

alanında Bilim ve Sanat 

Merkezinde  Eğitimler 

almıştır. Yerel Robot 



13 

 

 Takım Lideri: Efdal Zahid Kürker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montaj işlemleri yarışmalarında yarışmıştır. 

Efdal 

Zahid 

Kürker 

Sarı pas hastalığı 

tespit algoritmalarının 

hazırlanması 

Adıyaman 

Fen Lisesi 

10 2018 yılında C# dili ile Unity 

Ortamında oyun geliştirmiştir.  

2020 Yılında python eğitimleri 

alarak YOLO ile yapay zekâ 

modelleri geliştirmiştir. 

İlke 

Cem 

Bozkurt 

Mobil uygulamanın ve 

sunucu yazılımların 

hazırlanması 

Adıyaman 

Bilim ve 

Sanat 

Merkezi 

11 2020 yılında Bilim Sanat 

Merkezinde MIT ve Flutter 

kursları almıştır. 

Enes 

Koç 

Buğday verimliliği 

tespit algoritmalarının 

hazırlanması 

Adıyaman 

Bilim ve 

Sanat 

Merkezi 

11 2020 Yılında Derin 

Öğrenmeyle Görüntü işleme 

ve Derin Öğrenme kursunu 

Bilim Sanat Merkezi 

bünyesinde eğitimler almıştır. 
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