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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde üretim için en önemli ekonomik alanlardan 

biridir. Tarım olduğu sürece temel ihtiyacımız olan yiyecek ve içeceklerin de teminatı 

sağlanmış olur. Ne kadar çok öz kaynakla verimli tarım yapılabilirse o kadar dışa bağımlılık 

azalır. Son yılllarda şehir nüfusunun tarıma olan ilgisinde bir artış görülmektedir. İnsanlar 

şehir hayatından kopmak istemekte, kendi ürettiği bildiği ve güvendiği gıdaları tüketme 

ihtiyacı gütmektedirler. Bu sebeple amatör tarımla uğraşan insanların sayısı günden güne 

artmaktadır. 

Projemizde öncelikli olarak amatör tarım, yeni başlayan ve orta düzeyde tarım yapan kişileri 

hedefleyerek meyve ve sebze yapraklarından hastalık tespit eden bir uygulama geliştirdik. 

Uygulamamız çekilen yaprak görüntülerini sınıflandırarak hangi hastalığa sahip yada 

sağlıklı mı tespit etmektedir. Geliştirdiğimiz uygulama 22 meyve sebze türüne ait 38 

hastalığı tespit edebilmektedir. Bu sayı artmaya devam etmektedir. Ayrıca uygulamamızda 

tespit edilen hastalık hakkında bilgi, tedavi önerileri, kültürel ve kimyasal mücadele 

yöntemleri sunulmaktadır. 

Geliştirdiğimiz uygulama hem IOS hem de Android işletim sistemlerinde çalışır durumda 

olacaktır.Dolasıyla uygulama günümüzdeki telefonların yaklaşık olarak %84,69’unda 

kullanılabilir durumdadır. 

 

2. Problem / Sorun 

Tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir ekonomik alandır. Yaşamın devam 

etmesi; gıdanın sürdürülebilmesi ve gıdanın kalitesi tarımla doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz 

kendisini tarım toplumu diye sınıflandıran bir yapıya sahiptir. Ancak GSYH’de tarımın payı 

2011 yılında % 8,2 iken 2018 yılında %5,8’e düşmüştür. 2011’den 2018’e kadar olan süreçte 

bu pay düşüş eğiliminde olsa da 2019’ da %6,4’e 2020 yılında ise %,7,0’e kadar çıkmıştır.[1] 

Bununla birlikte köy ve beldelerde yaşayan nüfusun oranına bakıldığında 2018 yılında %7,7 

iken 2019 yılında %7,2’ye düşmüştür. [2]Ayrıca yıllık bazda sebze[3]ve meyve[4]üretimleri 

incelendiğinde üretimin devamlı olarak arttığı gözlemleniştir. İnsanlar il ve ilçe merkezlerine 

yerleşseler dahi Tarımdan kopamamakta ve daima üretmeye çaba sarf etmektedirler. 

Tarımsal verimliği etkileyen en önemli unsurlardan biri de üretilen ürünlerin sağlıklı olarak 

üretilebilmesi; tarlaya; bahçeye veya bağa herhangi bir hastalık unsurunun bulaşmamasıdır. 

Bitki hastalıkları tarımsal verimliği oldukça düşürmekte; hem zaman kaybına hem de maddi 

kayıplara sebep olmaktadır. 

 

3. Çözüm 

Bazı bitki hastalıkları erken teşhis edilmediğinde tüm mahsule yayılmakta; belki de çiftçinin 

elindeki tüm ürünü kaybetmesine sebep olmaktadır. Bitki hastalıklarının bu denli etkilediği 

bir sektörde doğru şekilde üretim yapmak ve bitkiyi doğru şekilde teşhis etmek son derece 

önemlidir. Tarımı doğru şekilde yapmak, bitki hastalıklarının teşhisi gibi konular Ziraat 

mühendisliğinin çalışma alanı olmakla birlikte bu çalışmada ziraat alanında az bilgiye sahip, 

bitki hastalıkları konusunda uzman olmayan kişilere yardımcı olacak bir yazılım 
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geliştirilmeye çalışılacaktır. Çalışmada fotoğrafı çekilen bitkinin; türü ve varsa hastalığı yoksa 

da sağlıklı olduğunu teşhis eden bir mobil uygulama geliştirilmek amaçlanmıştır. 

Uygulamanın çalışma biçimi ve Use-Case modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1Uygulamanın Use-Case Modeli 

 

Projemizde çiftçi hastalıklı olduğunu düşündüğü meyve ya da sebzenin fotoğrafını çekerek 

projede geliştireceğimiz mobil uygulamaya yükler. Yazılımımız bu bitki yaprağının hangi 

bitkiye ve hangi hastalığa ait olduğunu tespit eder ve tedavi önerisini çiftçiye gösterir. 

Hastalık hakkında genel bilgi verirken hem kültürel hem de kimyasal mücadeleler ve hastalık 

görsellerini gösterir. 

Tedavi yöntemleri önermede herhangi bir ilaç önerisinde bulunulmamıştır çünkü çalışmada 

kullanılan bitki türleri tarımsal olarak gıda üretiminde kullanılmaktadır. Bu sebeple herhangi 

bir ilaç önerisi insan sağlığına doğrudan etki edeceğinden herhangi bir olumsuzluğa mahal 

vermemek adına ilaç önerisi yerine zirai tedavi önerilerinde bulunulmuştur.  

Ayrıca çiftçi siteme üye olabilir, üye olduğu zaman geçmiş sorgulamalarını da görmüş olur.  

Aşağıda uygulamada galeriden seçilen resimden hastalık tespit edilmesi ve “Öneri ve Tedavi” 

ekranını gösteren görseller bulunmaktadır. 



 

 
 

 

Galeriden Fotoğraf Seçilmesi 

Şekil 

Projede “Bitki ve Hastalıklar” ekranı da bulunmaktadır. Bu ekranda bitkiler ve 

hastalıklarının yanı sıra tedavi önerilerinin bulunduğu bilgi sayfası bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra kullanıcının geçmiş tespitler

giriş yapacağı bir giriş ekranı bulunacaktır. Aşağıda bu ekranları gösteren görseller 

bulunmakladır. 

Bitki ve Hastalıklar Ekranı  
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Seçilen Yaprak Resminden 

Hastalık Tespit Edilmesi 

Tespit Edilen Hastalık 

İleİlgili Tedavi Önerileri
Şekil 2 Resimden Hastalık Tespiti ve Tedavi Önerileri 

“Bitki ve Hastalıklar” ekranı da bulunmaktadır. Bu ekranda bitkiler ve 

hastalıklarının yanı sıra tedavi önerilerinin bulunduğu bilgi sayfası bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra kullanıcının geçmiş tespitlerini gösterecek bir akış ekranı ile kullanıcının sisteme 

giriş yapacağı bir giriş ekranı bulunacaktır. Aşağıda bu ekranları gösteren görseller 

  
Kullanıcı Geçmiş Hastalık Ekranı Kullanıcı Giriş Ekranı

Şekil 3 Uygulamanın Diğer Önemli Bölümleri 

 
Tespit Edilen Hastalık 

İlgili Tedavi Önerileri 
 

“Bitki ve Hastalıklar” ekranı da bulunmaktadır. Bu ekranda bitkiler ve 

hastalıklarının yanı sıra tedavi önerilerinin bulunduğu bilgi sayfası bulunmaktadır. Bunun 

ini gösterecek bir akış ekranı ile kullanıcının sisteme 

giriş yapacağı bir giriş ekranı bulunacaktır. Aşağıda bu ekranları gösteren görseller 

 
Kullanıcı Giriş Ekranı 
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Problem için çözüm önerisi veya önerilerinizi belirtiniz. Proje fikrinin toplumsal olarak 

hangi problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu belirtiniz.Problemi nasıl çözdüğünüzü 

mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde tarif ediniz. 

Bu kısımda çözüme ait görsellere (prototip fotoğrafı,3B teknik resimler vb.) ve tasarım 

hakkında bilgilere yer verilmelidir. Prototipinizle alakalı alt bileşenler detaylı bir şekilde 

anlatılmalıdır.Kolay veanlaşılabilir olması için çözüm algoritması şeklinde 

açıklayabilirsiniz. 

 

4. Yöntem 

Çalışmada önce kullanılacak verilerin belirlenmesi aşaması ardından belirlenen veri 

kümesindeki resimlerin sınıflandırılması ve sınıf isimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Daha sonra veri kümesinin Resim Sınıflandırma (İmageClassification) şeklinde eğitilmesi 

gerekmektedir. Bu aşamada Google Colaboratory üzerinde eğitim gerçekleştirdikten sonra 

model dosyası elde edilmiştir. Mobil uygulama geliştirme aşamasında geliştirilen model 

dosyası uygulamaya dahil edilmiştir. Uygulamanın geliştirmesi aşamasının ardından test 

edilmesi ve hatalarının giderilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamanın ardından son olarak 

ise sonuçların raporlandırılması aşamasına geçilmiştir. Sonuçlar raporlandırılmıştır.Şekil 4’de 

Bitki Türü ve Hastalık tespiti mobil uygulamasının geliştirme aşamaları gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 4Bitki Türü ve Hastalık tespiti mobil uygulamasının geliştirme aşamaları 

Veri kümesinin belirlenmesi aşamasında Türkiye’de ve Dünyada sıklıkla yetiştirilen sebze ve 

meyvelerin bulunduğu veri kümesi tercih edilmesi amaçlanmıştır.ÇalışmamızdaPlantVillage 

veri kümesi tercih edilmiştir. Çünkü PlantVillage veri kümesi sıkça üretilen ve tüketilen 14 

sebze-meyve türünü ve bu sebze-meyvelerde sık karşılaşılan 26 hastalık türüne ait resimleri 

barındırmaktadır. Bununla birlikte veri kümesinde kullanılan yaprakların çeşitliğinin fazla ve 

Kullanılacak Veri 
Kümesinin Belirlenmesi 

ve Veri Kümesinin 
Genişletilmesi

Resimlerin 
Sınıflandırılması

(Klasörlenmesi)

Google Colaboratory 
Üzerinde Image 

Classfication Eğitimi

-TFlite model dosyasının 
elde edilmesi

Mobil Uygulamanın 
Geliştirilmesi

TFLite Model dosyasının 
Uygulamaya Entegre 

edilmesi

Uygulamanın Test 
Edilmesi

Hatalarının Giderilmesi
Sonuçların Raporlanması



 

 
 

 

her bir sınıftan çok sayıda resim bulunması da tercih nedenlerindendir. Bununla birlikte 

PlantVillage kütüphanesi yeterli görülmemiştir. Bu sebeple bu veri kümesine 8 farklı meyve 

türüne ait 12 hastalık türü de eklenmiştir. Bunun sonucunda 22 bitki türüne ait 38 hastalık türü 

çalışma kapsamına alınarak 50 farklı sınıf üzerinde çalışma yapılmıştır.

Veri kümesinin belirlenmesinin ardından verilen klasörlere ayrılarak sınıflandırılması 

gerekmektedir. Şekil4-5’de resimlerin sınıflandırılması gösterilmiştir.

 

Şekil4-5’de de görüldüğü üzere meyvesebzeadi__hastalikadi düzeninde isimlendirilmiştir. 

Eğitim aşamasında da bu isimler kullanılacaktır. Bu yüzden isimlendirmenin bu şekilde 

yapılması önem arz etmekted

olarak kolaylıkla tespit edilebilecektir.

Eğitim Google Colab üzerinde gerçekleştirileceğinden eğitim verilerinin yani veri kümesinin 

bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Google Colab; Github ve

verileri alabilmektedir. Dolasıyla bu çalışma için Google Drive üzerine verilerin yüklenmesi 

tercih edilmiştir. Yerel bilgisayar üzerinde aynı klasör ve dizin yapısıyla Drive alanına veriler 

yüklenmiştir. Drive hesabına verilerin y

verilerin Google Colab üzerine entegre edilmesi aktivasyon kodu girilerek sağlanır.

Şekil-6Drive üzerindeki verilerin Google Colab'e entegre edilmesi

Şekil-6’da yapılan entegrasyon işleminden sonra verilerin işlenm

gerekmektedir. 

Bu işlemin arından Google Colab üzerinde model eğitimi aşamasında gerekli olan Python 

yazılım kütüphanelerinin de bulut üzerine kurulması gerekmektedir. Bu sebeple gerekli 

kütüphaneler bu aşamada kurulur. Google Colab bulut

her oturum öncesinde gerekli olan kütüphanelerin tekrar kurulması gerekmektedir. Bununla 

birlikte yine her seferinde Google Drive entegrasyonu tekrar yapılması gerekmektedir. 
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da resim bulunması da tercih nedenlerindendir. Bununla birlikte 

PlantVillage kütüphanesi yeterli görülmemiştir. Bu sebeple bu veri kümesine 8 farklı meyve 

türüne ait 12 hastalık türü de eklenmiştir. Bunun sonucunda 22 bitki türüne ait 38 hastalık türü 

şma kapsamına alınarak 50 farklı sınıf üzerinde çalışma yapılmıştır. 

Veri kümesinin belirlenmesinin ardından verilen klasörlere ayrılarak sınıflandırılması 

’de resimlerin sınıflandırılması gösterilmiştir. 

Şekil4-5Resimlerin Sınıflandırılması 

’de de görüldüğü üzere meyvesebzeadi__hastalikadi düzeninde isimlendirilmiştir. 

Eğitim aşamasında da bu isimler kullanılacaktır. Bu yüzden isimlendirmenin bu şekilde 

yapılması önem arz etmektedir. Zira uygulamada meyve-sebze adı ve hastalık adı ayrı ayrı 

olarak kolaylıkla tespit edilebilecektir. 

Eğitim Google Colab üzerinde gerçekleştirileceğinden eğitim verilerinin yani veri kümesinin 

bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Google Colab; Github ve Google Drive üzerindeki 

verileri alabilmektedir. Dolasıyla bu çalışma için Google Drive üzerine verilerin yüklenmesi 

tercih edilmiştir. Yerel bilgisayar üzerinde aynı klasör ve dizin yapısıyla Drive alanına veriler 

yüklenmiştir. Drive hesabına verilerin yüklenmesinin ardından Şekil-6’d

verilerin Google Colab üzerine entegre edilmesi aktivasyon kodu girilerek sağlanır.

Drive üzerindeki verilerin Google Colab'e entegre edilmesi

yapılan entegrasyon işleminden sonra verilerin işlenm

Bu işlemin arından Google Colab üzerinde model eğitimi aşamasında gerekli olan Python 

yazılım kütüphanelerinin de bulut üzerine kurulması gerekmektedir. Bu sebeple gerekli 

kütüphaneler bu aşamada kurulur. Google Colab bulut üzerinde çalışan bir sistem olduğundan 

her oturum öncesinde gerekli olan kütüphanelerin tekrar kurulması gerekmektedir. Bununla 

birlikte yine her seferinde Google Drive entegrasyonu tekrar yapılması gerekmektedir. 

da resim bulunması da tercih nedenlerindendir. Bununla birlikte 

PlantVillage kütüphanesi yeterli görülmemiştir. Bu sebeple bu veri kümesine 8 farklı meyve 

türüne ait 12 hastalık türü de eklenmiştir. Bunun sonucunda 22 bitki türüne ait 38 hastalık türü 

Veri kümesinin belirlenmesinin ardından verilen klasörlere ayrılarak sınıflandırılması 

 

’de de görüldüğü üzere meyvesebzeadi__hastalikadi düzeninde isimlendirilmiştir. 

Eğitim aşamasında da bu isimler kullanılacaktır. Bu yüzden isimlendirmenin bu şekilde 

sebze adı ve hastalık adı ayrı ayrı 

Eğitim Google Colab üzerinde gerçekleştirileceğinden eğitim verilerinin yani veri kümesinin 

Google Drive üzerindeki 

verileri alabilmektedir. Dolasıyla bu çalışma için Google Drive üzerine verilerin yüklenmesi 

tercih edilmiştir. Yerel bilgisayar üzerinde aynı klasör ve dizin yapısıyla Drive alanına veriler 

’da gösterildiği gibi 

verilerin Google Colab üzerine entegre edilmesi aktivasyon kodu girilerek sağlanır. 

 
Drive üzerindeki verilerin Google Colab'e entegre edilmesi 

yapılan entegrasyon işleminden sonra verilerin işlenmesi ve eğitilmesi 

Bu işlemin arından Google Colab üzerinde model eğitimi aşamasında gerekli olan Python 

yazılım kütüphanelerinin de bulut üzerine kurulması gerekmektedir. Bu sebeple gerekli 

üzerinde çalışan bir sistem olduğundan 

her oturum öncesinde gerekli olan kütüphanelerin tekrar kurulması gerekmektedir. Bununla 

birlikte yine her seferinde Google Drive entegrasyonu tekrar yapılması gerekmektedir.  
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Kurulumların ve gerekli kütüphanelerin sisteme entegre edilmesinden sonra verilerin train ve 

test olarak ayrılması gerekmektedir. Veriler her bir sınıfta %90 train, %10 test olarak 

ayrılmıştır. Dolasıyla 50951 adet resim verisinin 45856’i train, 5095 adet resim test olarak 

ayrılmıştır.  

Verilen ayrılmasının ardından verilerin eğitimi aşmasına geçilmektedir. Eğitim aşamasında 

EfficientNet-Lite0[16] modeli benimsenerek ardışık düzende eğitim yapılması planlanmıştır. 

Eğitim aşaması 5 devirde(epoch) 1432 adımla gerçekleştirilmiştir. Şekil -7’de eğitim 

aşamasının gerçekleştirilmesi gösterilmiştir. 

 

 
Şekil -7Eğitim aşamasının gerçekleştirilmesi 

Eğitim başlangıcında eğitilen modelin loss değeri 4,1975 gibi bir değere; doğruluk(accuracy) 

değeri de 0,0226 gibi bir değere sahip olduğu Şekil-8 ‘de gösterilmiştir.  

 
Şekil-8Başlangıçtaki loss ve accuracy değerleri 

Model eğitildikçe loss değerinde azalma, accuracy değerinde ise artış söz konusu olmuştur. 

Eğitim sonunda loss değeri 1,0071 olurken, doğruluk değeri ise 0,9535 olmuştur. Şekil-9’da 

loss ve accuracy değerlerindeki değişim gösterilmiştir. 

 
Şekil-9Loss ve Accuracy değerlerindeki değişim 

Şekil-9’dan da görüldüğü üzere eğitim toplamda 14980 saniyede tamamlanmış. Bu süre de 

yaklaşık olarak 250 dakikaya karşılık gelmektedir. Eğitim aşamasının tamamlanmasından 

sonra modelin değerlendirilmesi(evaluate) aşaması gelmektedir. Değerlendirme aşamasında 

test verileri kullanılmaktadır. Değerlendime sonunda loss değerinin 0.9604’e, accuracy 

değerinin ise 0.9680’e çıktığı Şekil 4-10’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4-10Model Değerlendirme 
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Değerlendirme işleminin ardından model kullanıma hazır hale gelmiştir. Tamamlanan 

modelimizin tflite formatında dışarıya aktarımı yapılmıştır. 

 

Modelin elde edilmesinin ardından Android temelli mobil cihazlara yönelik uygulamanın 

yapım aşamasına geçilmiştir. Android temelli bir uygulama geliştirileceğinden geliştirme 

aracı olarak AndoridStudio aracı kullanılmıştır. Geliştirme dili olarak Kotlin programlama dili 

tercih edilmiştir.  

Uygulama geliştirme aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin; hazırlanacak kullanıcı 

arayüzlerinin, kullanıcı sınıflarının, kullanım senaryolarının planlanması gerekmektedir. Bu 

seneyolarplanlaıp Çözüm kısmında belirtildiği gibi Use-Case diyagramına aktarılmıştır ve bu 

diyagrama göre program tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Android programlama da her bir ekrana Activity denmektedir. Use Case diyagramı 

düşünüldüğünde program da birkaç farklı kullanıcı arayüzü yani aktivite olacaktır. Program 

ilk açıldığında defa açıldığında üye girişi aktivitesi kullanıcıyı karşılayacaktır. Kullanıcı girişi 

yaparsa Kullanıcı Bitki Hastalık Liste aktivitesi karşısına çıkacaktır. Kullanıcı burada 

menüden “Bitki Ekle” seçeneğine tıkladığında Tespit Ekranına (MainActivity) geçiş 

yapacaktır. Kullanıcı üye girişi yaptıktan sonra menüden Bitki ve Hastalıkların bulunduğu 

bilgi deposu olan BitkiHastalıkActivity ekranına da geçiş yapabilecektir.    Şekil-11’de Bitki 

türü ve hastalık tespit uygulamasının sınıf diyagramı gösterilmiştir. 

 
Şekil-11Bitki Türü ve Hastalık Tespit Mobil Uygulaması Class Diyagramı 

Kullanıcının programı etkin şekilde kullanabilmesi için arayüzlerin bulunması gerekmektedir. 

Android uygulama yazımınıda kullanıcı arayüzleri aktiviteler ile sağlanmaktadır. Her bir 

aktivite programın bir işlevini yerine getirmektedir. Çizelge.1’de uygulamada kullanılan 



 

 
 

 

aktivite ve menülerle birlikte; aktivitelerde kullanılan recyclerView’ler hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Çizelge.1Bitki Türü ve Hastalıkları Tespiti uygulamasında kullanılan kullanıcı ara 

yüzleri (aktiviteler) 

A. Üye Giriş Aktivite 

(activity_giris.xml) 

B. Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

Aktivite 

(activity_kullanici_liste.xml)

 

 
C. Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

RecvclerView 

(recycler_view_row.xml)
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aktivite ve menülerle birlikte; aktivitelerde kullanılan recyclerView’ler hakkında bilgiler 

Bitki Türü ve Hastalıkları Tespiti uygulamasında kullanılan kullanıcı ara 

 
Üye Giriş Aktivite 

Üye Girişi Aktivite Ekranında Kullanıcı email ve 

şifresi ile kayıt olabilmekte

kullanıcılar sisteme email ve kullanıcı adı ile 1 kez 

giriş yapmaları yeterli olmaktadır. Üyeler çıkış 

yapmadığı sürece bu aktivite ekranı gelmemekte 

onun yerine Kullanıcı Bitki Hastalık Liste aktivitesi 

ile karşılaşmaktadırlar. 

Üyelik bilgileri Google Firebase sistemi ile bulut 

üzerinde saklanmaktadır. 

Sistemi kullanıcılar çevrim dışı devam et seçeneğini 

seçerek de kullanabilmektedir. Bu butona 

tıklandığında tespit ekranı yani MainActivity 

açılmaktadır.  

 
Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

(activity_kullanici_liste.xml) 

Üye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının tespitler 

gönderi şeklinde zaman sıralı olarak 

listelenmektedir. Bu ekranın listelenmesinde 

recylerView elemanı kullanılmıştır.  recylerView

için ise ayrıca bir tasarım oluşturulmuştur.

Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

(recycler_view_row.xml) 

Kullanıcı Bitki Hastalık Liste Aktivitesinde hangi 

düzende listeleme yapılacağının belirleneceği 

dosyadır. Bu dosyada; 

 Sınıf adının gösterileceği resmin üzerinde yer 

alan bir TextView elemanı 

 Tespit edilen görüntü 

 Tespit edilen görüntünün altında yer alan ve 

tespit oranının gösterildiği TextView

Yer almaktadır. Burada belirlenen düzen 

doğrultusunda Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

Aktivitesinde kullanıcı tespitleri görüntülenir.

aktivite ve menülerle birlikte; aktivitelerde kullanılan recyclerView’ler hakkında bilgiler 

Bitki Türü ve Hastalıkları Tespiti uygulamasında kullanılan kullanıcı ara 

Üye Girişi Aktivite Ekranında Kullanıcı email ve 

şifresi ile kayıt olabilmektedir. Kayıtlı olan 

kullanıcılar sisteme email ve kullanıcı adı ile 1 kez 

giriş yapmaları yeterli olmaktadır. Üyeler çıkış 

yapmadığı sürece bu aktivite ekranı gelmemekte 

onun yerine Kullanıcı Bitki Hastalık Liste aktivitesi 

lgileri Google Firebase sistemi ile bulut 

Sistemi kullanıcılar çevrim dışı devam et seçeneğini 

seçerek de kullanabilmektedir. Bu butona 

tıklandığında tespit ekranı yani MainActivity 

Üye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının tespitler 

gönderi şeklinde zaman sıralı olarak 

listelenmektedir. Bu ekranın listelenmesinde 

recylerView elemanı kullanılmıştır.  recylerView 

için ise ayrıca bir tasarım oluşturulmuştur. 

Kullanıcı Bitki Hastalık Liste Aktivitesinde hangi 

düzende listeleme yapılacağının belirleneceği 

leceği resmin üzerinde yer 

alan bir TextView elemanı  

Tespit edilen görüntünün altında yer alan ve 

tespit oranının gösterildiği TextView 

Yer almaktadır. Burada belirlenen düzen 

doğrultusunda Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

e kullanıcı tespitleri görüntülenir. 



 

 
 

 

 
D. Tespit Ekranı 

(Activity_main.xml) 

E. Activity_kullanici_liste.xml

F. Activity_bitki_hastalik.xm
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Tespit Ekranı 

MainActivity’(Tespit Ekranı)de 4 adet buton 

bulunmaktadır. 

Resim Seç butonuna basıldığında galeriden resim 

seçme isteği gönderilir.  

Kamera aç butonuna basıldığında ise kameranın 

çalıştırılması ile istek gönderilir. Bu butonlarıdan 

gelen isteklere göre onActivityResult() fonksiyonu 

çalışmaktadır. 

Galeriden veya kameradan edinilen görüntü 

merkezde yer alan imageView elemanına aktarılır. 

Resim kullanıcıya gösterilmiş olur.

Tespit et butonuna tıkladığında uygulama tflite 

model dosyasını çalıştırmak için classifer sınıfına 

bilgileri gönderir. Classifer sınıfı tflite dosyasını 

çalıştırarak görüntüdeki yaprağın ve hastalığın hangi 

sınıfa ait olduğunu ve oran bilgilerini gönderir. 

Gelen bilgiler ile kullanıcıya elde edilen tespitin 

Türkçe yada İngilizce karşılıkları gösterilir.

Kaydet butonuna tıklandığında yapılan tespit 

kullanıcı bulut hesabına yüklenmektedir.

 
Activity_kullanici_liste.xml 

Üye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının tespitler 

gönderi şeklinde zaman sıralı olarak 

listelenmektedir. Bu ekranın listelenmesinde 

recylerView elemanı kullanılmıştır.  recylerView 

için ise ayrıca bir tasarım oluşturulmuştur.

 
Activity_bitki_hastalik.xml 

Kullanıcı Bitki Hastalık Liste Aktivitesinde hangi 

düzende listeleme yapılacağının belirleneceği 

dosyadır. Bu dosyada; 

 Sınıf adının gösterileceği resmin üzerinde yer 

alan bir TextView elemanı 

 Tespit edilen görüntü 

 Tespit edilen görüntünün altında yer al

tespit oranının gösterildiği TextView

Yer almaktadır. Burada belirlenen düzen 

doğrultusunda Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

Aktivitesinde kullanıcı tespitleri görüntülenir.

MainActivity’(Tespit Ekranı)de 4 adet buton 

Resim Seç butonuna basıldığında galeriden resim 

Kamera aç butonuna basıldığında ise kameranın 

çalıştırılması ile istek gönderilir. Bu butonlarıdan 

gelen isteklere göre onActivityResult() fonksiyonu 

Galeriden veya kameradan edinilen görüntü 

merkezde yer alan imageView elemanına aktarılır. 

Resim kullanıcıya gösterilmiş olur. 

Tespit et butonuna tıkladığında uygulama tflite 

model dosyasını çalıştırmak için classifer sınıfına 

bilgileri gönderir. Classifer sınıfı tflite dosyasını 

çalıştırarak görüntüdeki yaprağın ve hastalığın hangi 

lduğunu ve oran bilgilerini gönderir. 

Gelen bilgiler ile kullanıcıya elde edilen tespitin 

Türkçe yada İngilizce karşılıkları gösterilir. 

Kaydet butonuna tıklandığında yapılan tespit 

kullanıcı bulut hesabına yüklenmektedir. 

ye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının tespitler 

gönderi şeklinde zaman sıralı olarak 

listelenmektedir. Bu ekranın listelenmesinde 

recylerView elemanı kullanılmıştır.  recylerView 

için ise ayrıca bir tasarım oluşturulmuştur. 

Kullanıcı Bitki Hastalık Liste Aktivitesinde hangi 

düzende listeleme yapılacağının belirleneceği 

Sınıf adının gösterileceği resmin üzerinde yer 

alan bir TextView elemanı  

Tespit edilen görüntünün altında yer alan ve 

tespit oranının gösterildiği TextView 

Yer almaktadır. Burada belirlenen düzen 

doğrultusunda Kullanıcı Bitki Hastalık Liste 

Aktivitesinde kullanıcı tespitleri görüntülenir. 



 

 
 

 

G. Secenek_menu.xml 

 
H. Activity_bitki_hastalik.xml

 

İ. Activity_hastalik_bilgi.xm

 

Şekil 
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Uygulamanın her aktivitelere arası geçişe olanak 

sağlayan menü eklenmiştir. Bu menüde;

 Bitki Ekle seçeneğine tıklandığında menü 

MainActivity açılmakta 

 Bitki ve Hastalıklar seçenğine tıklandığında 

Activity_bitki_hastalik açılmakta burada 

çalışmaya dahil edilen bitki ve hastalıklar 

hakkında bilgileri yer almaktadır

 Çıkış Yap seçeneğine tıklandığında 

cikisYap() fonksiyonu çalışmaktadır.

 

 

Activity_bitki_hastalik.xml 

Activity_bitki_hastalik aktivitesinde Çalışmada yer 

alan bitki ve hastalıkların; 

 Bitki Adı 

 Hastalık Adı  

 Sınıf Adı 

 Resim 

 Semptomları 

 Kültürel ve Kimyasal mücadele yöntemleri

Gibi bilgiler yer almaktadır. RecyclerView 

kullanılmıştır. Bilgiler Firebase sisteminde 

Cloud(Bulut) FireStore üzerinde tutulmakta, 

resimler ise Firebase sisteminde Storage 

üzerinde tutulmaktadır. 

 

 
Activity_hastalik_bilgi.xml 

Activity_hastalik_bilgi aktivitesinde Çalışmada yer 

alan bitki ve hastalıkların; 

 Bitki Adı 

 Hastalık Adı  

 Sınıf Adı 

 Resim 

 Semptomları 

 Kültürel ve Kimyasal mücadele yöntemleri

Gibi bilgiler yer almaktadır. Bilgiler Firebase 

sisteminde Cloud(Bulut) FireStore üzerinde 

tutulmakta, resimler ise Firebase sisteminde 

Storage üzerinde tutulmaktadır.

 

Şekil 4-12 Uygulamanın Tespit Yapması 

Uygulamanın her aktivitelere arası geçişe olanak 

menü eklenmiştir. Bu menüde; 

Bitki Ekle seçeneğine tıklandığında menü 

Bitki ve Hastalıklar seçenğine tıklandığında 

Activity_bitki_hastalik açılmakta burada 

çalışmaya dahil edilen bitki ve hastalıklar 

hakkında bilgileri yer almaktadır. 

Çıkış Yap seçeneğine tıklandığında 

cikisYap() fonksiyonu çalışmaktadır. 

Activity_bitki_hastalik aktivitesinde Çalışmada yer 

Kimyasal mücadele yöntemleri 

Gibi bilgiler yer almaktadır. RecyclerView 

kullanılmıştır. Bilgiler Firebase sisteminde 

Cloud(Bulut) FireStore üzerinde tutulmakta, 

resimler ise Firebase sisteminde Storage 

Activity_hastalik_bilgi aktivitesinde Çalışmada yer 

Kültürel ve Kimyasal mücadele yöntemleri 

Gibi bilgiler yer almaktadır. Bilgiler Firebase 

FireStore üzerinde 

tutulmakta, resimler ise Firebase sisteminde 

Storage üzerinde tutulmaktadır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde Açık Kaynak olarak kullanılabilen PlantVillage veri kümesi kullanılacaktır. Bu 

kütüphaneye ek olarak Bu aşamada bitki hastalık tespitinde kullanılan bir model olan 

PlantVillage[4] veri kümesi tercih edilmiştir. PlantVillage[5]veri kümesine ek olarak Tuik 

Tarafından yayınlanan Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bülteninde[4]yer alan Meyve 

ürünleri, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarları[4]tablosunda yer alan 9 meyveye ait 12 

hastalık eklenmiştir. Bu sebeple bu çalışma ülkemiz meyve ve sebzelerini diğer çalışmalara 

göre daha çok kapsamaktadır. Ayrıca mobil uygulama olduğundan her an kullanıma hazır 

olacaktır. Çevrimdışı çalıştığından internet çekmeyen bölgelerde de kullanım imkanı 

sunmaktadır. 

Projemiz geliştirilebilir yeni meyve, sebze ve diğer bitkilerle hastalıkları eklenebilir 

durumdadır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Çalışmamızda meyve ve sebze yapraklarının görüntüleri üzerinden hastalık tespiti ve tedavi 

önerilerini gösteren mobil uygulama tasarlanacaktır. Android işletim sistemine sahip mobil 

telefonlar Ocak 2022 itibariyle günümüzdeki telefonların yüzde %69,74[6]’ünü, IOS işletim 

sistemine telefonlar ise %25,49[6]’unu oluşturmaktadır. Uygulama öncelikli olarak Android 

işletim sistemine sahip mobil telefonlar için uygulanması planlanmıştır. Ancak ön 

değerlendirme raporunda belirtiler öneriler neticesinde IOS işletim sistemine yönelik olarak 

da mobil uygulama yapılacaktır.Uygulama android6 ve üzeri işletim sistemine sahip 

cihazların yaklaşık olarak %84,9[6]’unu kapsamaktadır. IOS cihazların ise tamamını 

kapsayacaktır. Dolasıyla uygulama günümüzdeki telefonların yaklaşık olarak %84,69’unda 

kullanılabilir durumdadır.Araştırmada veri kümesinde 22 bitki türü 38 hastalık olmak üzere 

50 sınıf bulunmaktadır. Bu veri kümesine eklemeler yapılabilir. 

Bu bölümde  proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut şartlar 

altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. 

Uygulanabilirliğinde mevcut riskler nelerdir belirtiniz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin yapım aşamasında ilk aşamada herhangi bir maliyet söz konusu değildir, çünkü 

mobil uygulama olduğundan her şey bilgisayar üzerindedir. Ancak projemizin gösterimi 

bakımından mobil cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Bununla birlikte projemizin zaman çizelgesi ve planı aşağıdaki gibidir; 

  Aylar 
İş

le
r 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Problem Tespiti X      

Kaynak Taraması X      

Projenin Geliştirilmesi   X X    

Veri Setinin 

Oluşturulması 

 X X    

Veri Setinin Eğitimi   X    

Mobil Uygulamanın 

Geliştirilmesi 

  X X X  

Mobil Uygulamadaki 

Hataların Giderilmesi 

   X X X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Son yıllarda şehirde yaşayan insanlar şehir hayatından bunalıp bahçe, tarla vs alıp tarımsal 

faaliyet arayışına girmişlerdir. Projemiz öncelikli olarak bu şekilde amatör tarıma merak salan 

amatör çiftçileri hedef almaktadır. Bu çiftçiler amatör olarak uğraşamaya başladıkları için 

tarım konusunda kendilerini eksik hissetmedirler ve yanlış uygulama yapmaktan kaçınmaya 

çalışmakta ve endişe duymaktadırlar. Bu çitçilere yardımcı olacak bir mobil uygulama 

olacağını hedeflemekteyiz.  

Ayrıca mobil uygulamamızda bitki ve hastalıklar sayfası olduğundan profesyonel olarak 

tarımla uğraşan çiftçiler için de yardımcı olacak bir uygulama da olacağını düşünmekteyiz. 

Projemiz geliştirmeye müsait bir uygulama olduğundan ev bitkisi besleyen insanlara yönelik 

de eklemeler yapmayı düşünmekteyiz.  

9. Riskler 

 Etmen 
Olasılık 

Skoru(O) 
Etki Skoru(E ) 

Risk 

Skoru(OxE) 

Seviyesi 

 

Risk 

Oluşturabilecek  

Unsurlar 

Programın 

Aniden 

Kapanması  

3 3 9 Orta 

Programın 

Hastalığı 

Tespit 

Edememesi 

4 4 16 Yüksek 

 

Mobil uygulama geliştirirken sınama aşamasında programın aninden kapanması olayı ile sık 

karşılaşılır. Bu sebeple bilgisayar üzerinde yapılan simülasyonlarda program sık sık 
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denenecek bu kapanmaya sebep olabilecek hatalar giderilecek bilinmeyen hataların 

oluşmasını engellemek amacıyla try-catch blokları sıklıkla kullanılacaktır. 

Geliştirdiğimiz mobil uygulamada yapraktan hastalık tespit edememe durumu olabilir. Bunun 

nedenleri araştırılacak en muhtemel nedeni veri setindeki ait olduğu sınıfta az veri 

kullanılması olabilir. Programdaki bu veri seti devamlı yeni resimler ile güncellenip, yazılım 

güncellemesi ile programa yüklenecektir. Bu şekilde program devamlı olarak güncel ve daha 

iyi eğitilmiş model ile çalışacaktır. Bununla birlikte program içerisinde “Bitki ve Hastalıklar” 

bölümü olduğundan kullanıcı alternatif bir yöntem olarak burayı kullanarak birkisindeki 

hastalığı teşhis edebilecektir. 
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