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Proje Detay Raporu Formu 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde tarımsal üretimde zararlı böceklerden dolayı meydana gelen verimliliğin 

azalmasının engellenmesi ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilebilmesi için “doğru 

ilaçlamanın” yapılması; tarımsal verim, ürün kalitesinin artırılması ve sağlık gibi konularda 

büyük önemlere sahiptir. Bahsedilen bu doğru ilaçlamanın yapılabilmesi için bitki çeşidi ve 

zararlı böcek türünün tanınması gerekmektedir. Bu projede önerilen “LiveScan” isimli uygulama 

ile görüntü içinde bulunan bitki ve böcek türlerinin anlık taraması yapılarak tespiti 

yapılmaktadır. Zirai uzmanlıklar ile oluşturulmuş kural tablosuna göre hangi böcek türünün, 

hangi bitki türüne zararlı olduğu ve ilaç önerimi çıkarımları yapılarak, kullanıcılara ne yapılması 

gerekliliği hakkında bilgiler vermektedir. Faydalı böcek türleri için açıklamalar yapılırken, 

zararlı olabilecek böcekler için de kullanılması gereken tarım ilaçları ve kullanım dozajları 

hakkında bilgiler kullanıcılara sunulmaktadır. Bu sayede genel kullanıcılar, geliştirilmekte olan 

bu uygulama ile canlıları tanıyabilirken, çiftçi kullanıcılarımız ise ürünlerindeki tarımsal 

üretimde kullandıkları girdileri; ihtiyaç duyulduğu yer, zaman ve miktarlarda kullanabilme 

imkânı sağlanacaktır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Türkiye’de her geçen yıl çiftçi sayısı daha da hızlı bir şekilde azalıyor. 2008 yılında çiftçi 

sayısı [Şekil -1] 1 milyon 127 bin iken, 2018’de 697 bine kadar düştü. Türkiye’nin 2017 yılındaki 

tarım arazileri 23 milyon 379 bin hektar olmasına rağmen çiftçi sayısının bu denli düşüş 

göstermesi Türkiye için ciddi bir problemdir. Çiftçi sayısının azalmasındaki en büyük 

etkenlerden birisi; Çiftçilerin yeteri kadar verimli ürünler elde edememelerinden ve bu 

durumdan dolayı yüksek kazançlar sağlanamamasından ötürü farklı mesleklere yönelmesidir. 

İnternette bilgi kirliliğinin çok olmasından doğru bilgiye ulaşmanın zor oluşu ve doğru çiftçilik 

ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmamasından dolayı yanlış ilaçlama, sulama vb. durumlar 

verimsiz/yetersiz ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bitki sağlığı koruma, bitki 

besleme üzerine bir mobil uygulama geliştirerek bu sorunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
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Şekil-1: Türkiye’de Geçmiş Yıllardan Bu Zamana Çiftçi Sayısı 

 

3. Çözüm  

Bu probleme yönelik kolay ve daha ulaşılabilir bir çözüm olması için IOS ve Android 

destekli bir mobil uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çözüm yöntemi ise; İl Tarım ve 

Orman Müdürlüklerinden böcek ve bitkilere yönelik talep edilecek veya kendi toplayacağımız 

görsel veri setlerini Firebase ML Kit ve MySQL yardımıyla işleyerek veri tabanı 

oluşturulacaktır. Açık kaynak kodlu derin öğrenme kütüphaneleriyle (TensorFlow, Keras vb.) 

yapılacak Görüntü İşleme sonucunda elde edilen çıktıları, Cross-platform (Tek kod ile bütün 

platformlara geliştirilebilir.) olarak anılan Flutter ile tasarlanacak mobil uygulama üzerinden 

kullanıcılara; bitki ve böcek eşleşmesi sonucunda [Şekil-2] ne gibi bir işlem yapılması 

gerektiğiyle ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. LiveScan Uygulaması ile asıl amaç tarımsal 

ürünlerin verimliliğini arttırmak, çiftçileri doğru ilaçlama konusunda bilinçlendirmek ve tarımsal 

üretimde de teknolojiyi pratik bir sekil de kullanan, tarımsal gelişmeleri takip eden ve uygulayan 

çiftçilerin oluşmasını sağlamaktır. 
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Şekil-2: Uygulama Tahmini Ara yüzleri 

 

4. Yöntem 

Öncelikli olarak OpenCV haarcascade ile bitki ve böceklerin ilgili resim verileri elde 

edilerek “Live Scan” projemize yönelik veri setlerimizi oluşturuldu. Elde edilen bu veri setleri 

ile proje özelinde haarcascade’ler oluşturuldu. Şu an ki süreç için 33 tane bitki türü ve 20 tane 

böcek türüne yüzde 90 yaklaşımla doğru eşleştirme oranı elde edilmiştir. Python ile 

geliştirdiğimiz algoritmada tanınan bitki ve böceklerle ilgili bağlantıları sağladık yani hangi 

böcek hangi bitki için yararlı, eğer iki veri aynı anda görüntülendiğinde yararlı ise [Şekil-2] de 

görüntülendiği üzere yapılması gerekenlere yönelik önermeler ve kullanıcının almak istediği 

hizmetlere yönelik faaliyet planlama önerileri sunulmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda 

sınıflandırmalar yaparak hata payını düşürmek için veri tabanımızdaki verileri kaydedecek ve 

veri setini genişleteceğiz. Mobil uygulamayı Flutter daha ulaşılabilir ve kullanışlı olması için 

flutter üzerinden oluştururken, veri setlerinin mobil uygulamaya aktarımını Firebase kullanarak 

gerçekleştireceğiz. Kaydedilen veriler kullanılarak ilişki kurulumları sağlanıp bu bağlantılar 

üzerinden önerilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi adına Ziraat Mühendisliğindeki alacağımız 

danışmanlık desteği ile kullanıcılara gerekli olan ilaç önerileri veya yapılması gereken faaliyet 

önermeleri sağlanacaktır. Prototip çalışması görsellerine [Şekil-2] üzerinden erişim 

sağlayabilirsiniz. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde görsel analiz yöntemleriyle bir bitki veya böcek yani canlı tanıma işlemleri 

Google Lens gibi bazı mobil uygulamalar tarafından yapılabiliyor ancak biz hazırlamış 

olduğumuz ürünümüzde muadillerinin yanı sıra “LiveScan” ile bitki ve böcekleri tanıyıp 

bunlarla alakalı önemli bilgileri kullanıcılara sunarken özelde (ek fonksiyonlarla) çiftçilere hangi 

bitkiye hangi böceklerin zararlı veya yararlı olduğunu söyleyebilmeyi ve bunlarla ilgili ne tür 
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önlemler alınması gerektiğine dair bilgilendirmeleri çözümde belirtilen yöntemler ile yapılması 

hedeflenmektedir. Uygulamamız Android ve IOS kullanıcılarına sunuluyor olup ulaşılabilirliği 

açısından da fark oluşturmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz ön prototip aşamasındadır. Uygulanabilirliği teknik olarak almış olduğumuz 

akademik danışmanlık ile mümkün görülmüş ve prototipleme aşamasına geçilmiştir. Projemiz 

ilerleyen aşamalarda ticari bir ürüne dönüşmeyi hedeflemektedir. Ticari ürüne dönüşmesi 

anlamında hedef kitlemiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz ön görüşmeler projenin ihtiyaca binaen 

üretildiğini ortaya koymuştur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin mobil uygulama aşamasında herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır Ek 

donanıma gerek duyulmamaktadır. İlerleyen aşamalarda elde edilmek istenilen veriler için 

şirketler ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklık planlanmaktadır. Proje zaman planlanması 

ise şu şekildedir; 2020 Ocak'ta proje fikrinin ortaya atılması(çıkışı) ve ekibin kurulması, 2020 

Ocak ve Şubat'ta proje fikrinin geliştirilmesi, 2020 Mart'ta proje için gerekli planların yapılması 

ve proje tasarımı ve modellemesinin yapılması, 2020 Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da 

uygulamanın kodlanması(programlanması), demo sürümünün bitirilmesi ve son olarak 2020 

Ağustos'da ürünün test edilip gerekli müdahalelerin yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3: İş Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini 18-65 yaş arası çiftçiler olan geçleri, çiçekçileri ve tarıma ilgi 

duyan diğer bireyleri de kapsamaktadır. 
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9. Riskler 

Risklerimiz öngördüğümüz kadar iki tanedir. Birinci riskimiz projemiz kapsamında 

oluşturmak istediğimiz veri tabanına hedeflerimiz doğrultusunda ulaşmamamızdır. Verilerin 

büyük çoğunluğunu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda elde edilen 

verilerden oluşacaktır. Bakanlık verilerinin yanı sıra böcek ilaçları şirketlerinin verilerinden 

faydalanmak da hedeflerimiz arasında. Şirketlerin verileri en çok ilaç talebinin bulunduğu böcek 

türlerine yönelik olduğu için uygulamamızı kullanan kişilerin de ulaşmak istediği bilginin 

çoğunluğunu karşılayacaktır. 

 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Gülay Turcan – Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf  - Proje Yürütücüsü 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Mücahit Öztürk Proje İş Takibi 

Harran Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

3. Sınıf 

İTÜ Çekirdek te 

girişimcilik tecrübesi 

var ve mobil uygulama 

üzerine 1 yıl aktif olarak 

proje geliştirdi. 

Şehriban Taş 
Mobil Uygulama Ara 

yüz geliştirici 

Harran Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

3. Sınıf 

 

2 yıl boyunca e ticaret 

üzerine çalışmalar 

yapan bir firmada mobil 

uygulama geliştirdi. 

Sevda Engin IOS uygulama geliştirici 

Harran Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

3. Sınıf 

 

3 yıldız aktif olarak bir 

firmanın yazılım 

departmanında 

uygulama geliştiricisi 

olarak çalışmalarını 

sürdürüyor. 

Serhat Uzun 
Görüntü İşleme 

Algoritmaları 

Harran Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

4. Sınıf 

Görüntü işleme üzerine 

1.5 yıllık proje üzerine 

çalışması bulunuyor. 
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