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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Üzüm, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye tarım ihracatında çok önemli bir paya 

sahiptir [5]. Üzüm bitkisinin ihracattaki bu önemli payına karşı üzüm bitkisinin verimi çeşitli 

faktörlerden dolayı düşebilmektedir. Bu faktörlerin başlıcalarından biri üzümde görülen 

tarımsal hastalıklardır. Üzümde görülen hastalıklar hem üzüm bitkileri arası yayılmcı 

olabilmekte hem de verimi düşürebilmektededir[2]. Üzümde görülen bu hastalıkların 

yayılımcı olması sebebiyle hastalıklara erken bir şekilde müdahele edilmesi  Üzümdeki verim 

açısından çok önemlidir. Çiftçiler kimi zaman hastalık türünün ne olduğunu bilemedikleri için 

ya da hastalıkları belirleyemedikleri için yanlış ilaç kullanmakta ya da hiç kullanmamaktadır. 

Böylelikle hem üzümde verim düşüklüğü, yanlış ilaç kullanımı gibi çeşitli sorunlar ortaya 

çıkabilmektededir. Bu projede ise üzümdeki verimlilik düşürücü hastalıkların tespitini 

yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak için yapay zeka destekli bir mobil uygulama öne 

sürülmektedir. Öne sürülen mobil uygulama yapay zekanın atl dallarından olan görüntü 

sınıflandırması(image classification) algoritmaları ile geliştirilmiştir. Üzümdeki verimlilik 

düşüren hastalıkları tespit edecek yapay zeka modeli kendimizin saha çalışmaları sonucu 

elde edilen üzüm fotoğraflarına ait veri seti ile eğitilmiştir. Eğitim sonucunda elde 

edilen yapay zeka modeli Android Studio üzerinden Kotlin dili ile kodlanarak mobil 

uygulama sistemine entegre edilmiştir. Sonuç olarak da girdi olarak girilen üzüm bitkisine ait 

resmi ait olduğu hastalığa göre sınıflandırabilen ve tespit edilen hastalık sonucu ilaç tavsiyesi 

yapan bir mobil uygulama elde edilmiştir. Geliştirlen mobil uygulama ile çiftçilere yardımcı 

olmak amaçlanmıştır. Geliştirilen sistem Gerçek hayattaki çiftçiler ile entegreli bir şekilde 

üretilmiştir. 

2. Problem / Sorun 

Üzüm Tarımının devamlılığı ve sürdülünebilirliği için üzümdeki verim çok önemlidir. Üzüm 

Tarımındaki verimliliği düşüren pek çok etmen bulunmaktadır. Bitki hastalıkları bu 

etmenlerin başlıcalarından biridir. Üzüm bitkisinde de diğer bitkiler de olduğu gibi bitkisel 

hastalıklar kaynaklı verim düşüklükleri ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca Üzüm bitkisinde 

görülen hastalıklar yayılımcı oldukları için müdahale edilmediği sürece yayılımı devam 

edebilmektedir[2]. Bunun sonucunda ise üzüm tarımındaki devamlılık katlanarak 

düşebilmektedir. Ayrıca çiftçiler üzüm bitkisinde görülen hastalıkların türünü bilmediği için 

ya da hastalıkları tespit edemedikleri için yanlış ilaç kullanabilmekte ya da hiç 

kullanamamaktadırlar. Bunun sonucunda ise gereksiz ilaç kullanımı ve verimsiz ilaçlama gibi 
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sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

3. Çözüm 

Bu çalışmada Üzümde verimlilik düşüklüğüne sebep olan hastalıkların tespitini 

kolaylaştırmak için yapay zekanın alt dallarından olan görüntü sınıflandırılması temelli bir 

mobil uygulama geliştirilmiştir.Mobil uygulamayı geliştirmek için ilk olarak üzüm 

bitkisindeki verim düşüklüğüne sebep olan hastalıkların başlıcalarından 4 tanesi 

belirlenmiş,hastalıklar belirlenirken gerçek hayattan çiftçilerle konuşulmuştur, ve Bu 

hastalıklara ait görseller saha çalışmaları ile toplanmıştır.  Mobil uygulamada görüntü 

sınıflandırılması modeli olarak mobil uygulamalar ile optimizasyonu sebebiyle EfficentNet 

görüntü sınıflandırılma modeli kullanılmıştır.Yapay Zeka model eğitimi de Python dilinde ve 

Google Colab bulut sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Google Colab tarayıcı üzerinde 

Python kodlarını çalıştırmayı sağlayan bulut bir servistir.  

4. Yöntem 

Üzüm bitkisinde görülen bu hastalıkları tespit edebilmek için yapay zeka destekli mobil 

uygulamamızı öne sürmekteyiz. Yapay zeka destekli mobil uygulamamızı geliştirmeyi 

Yapay Zeka Modelinin Eğitimi ve Eğitilen Modelin Mobil Uygulamaya Uyarlanışı 

şeklinde 2 bölüme ayırabiliriz. İlk aşama olan Yapay Zeka Modelinin Eğitimininin 

uygulama basamakları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

               Şekil 1 Yapay Zeka Model Eğitimini Uygulama Basamakları 
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4.1 Yapay Zeka Modelinin Eğitimi 

4.1.1 Veri Seti Eldesi 

  Üzüm bitkisindeki Hastalıkları tespit edecek Yapay zeka modelimizi eğitebilmek için 2 

farklı kaynaktan veri setleri elde edilmiştir. İlk veri seti kaynağı olarak Konya ilinde yapılan 

saha çalışmaları ile gerçek hayata ait üzüm bitkisine ait resimlerden oluşan bir veri seti elde 

edilmiştir. Saha çalışmalarına ait görseller Şekil 2’de verilmiştir. İkinci veri seti kaynağı 

olarak da github üzerinden herkese açık bir şekilde yayınlanmış “PlantVillage-Dataset” adlı 

veri setini kullanmaktayız. Veri setinde üzüm bitkisine ait 4 çeşit veri bulunmaktadır. Bunlar 

sırasıyla şöyledir: Sağlıklı Üzüm, Leaf Blight hastalığına sahip üzüm, Esca hastalığına sahip 

üzüm ve Black Rot hastalğına sahip üzümdür. 

                                     Şekil 2 Saha Çalışmaları İle Veri Seti Eldesi 

 

4.1.2 Yapay Zeka Modelinin Eğitilmesi 

  Yapay Zeka Modelini eğitmek için ilk olarak eğitilecek Yapay zeka modeli belirlenmiştir. 

Yapay zeka modeli belirlenirken modelin hızlı bir şekilde çalışmasına, yüksek doğruluk 

oranına sahip olmasına ve mobil uygulama gibi sistemlerle optimizasyonuna dikkat 
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edilmiştir. Bu doğrultuda yapay zeka modeli olarak bir CNN modeli olan EfficientNet 

mimarisi kullanılmıştır. EfficientNet yapay zeka modelinin mimarisi Şekil 3’de verilmiştir. 

 

                                               Şekil 3 EfficientNet Mimarisi 

 EfficientNet yapay zeka modelini eğitebilmek için saha çalışmaları ve internet üzerinden 

elde ettiğimiz veri setini  yapay zeka modelimize girdi olarak girerek yapay zeka modelimizi 

eğittik. Model Eğitimine ait kod parçası Şekil 5’de verilmiştir. Yapay Zeka modeli python 

dilinde ve Google Colab Bulut Servisinde eğitilmiştir. 

 

                                        Şekil 5   Model Eğitimine Ait Kod Parçası 

 

Yapay Zeka modelinin Eğitimi sonucunda ise 4  farklı Üzüm Hastalık Sınıfını 

sınıflandırabilen (Sağlıklı Üzüm, Leaf Blight hastalığına sahip üzüm, Esca hastalığına sahip 

üzüm,Black Rot hastalğına sahip üzüm) bir yapay zeka modeli elde edilmiştir. 

 4.1.3 Modelin TensorFlow Lite Modeline Dönüştürülmesi 
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     Bir önceki aşamada eğittiğimiz Yapay Zeka modelini mobil uygulama sistemine entegre 

edebilmek için TensorFlowLite dönüştürücü kullanarak tflite (TensorFlowLite) uzantılı 

olacak şekilde kaydettik. TensorFlow Lite, Tensorflow Modellerinin mobil uygulamalar gibi 

sistemlerde de çalışabilmesi için geliştirilmiş bir framworktur[1]. TensorFlowLite dönüşüm 

işlemi sonucunda eğittiğimiz yapay zeka modelimi mobil uygulamalarda da uygulanabilir 

hale getirdik. Daha sonra tflite modelimizi Android Studionun TensorFlow Lite desteği 

sayesinde Android Studio sistemine kolayca aktarabildik. TensorFlow Lite dönüştürücüye ait 

kod parçaları Şekil 6’da verilmiştir. 

                     

                             Şekil 6 TensorFlow Lite dönüştürücüye ait kod parçaları 

4.2 Eğitilen Modelin Mobil Uygulamaya Uyarlanışı 

Üzüm hastalıklarını tespit edecek mobil uygulamayı geliştirirken Android Studio programı 

kullanılmıştır. Arayüz tasarımı için XML dili ve Programlama için de Kotlin Programlama 

dili kullanılmıştır. Elde edilen modeli Android Studio sistemine entegre etmek içinse 

TensorFlow Lite kütüphaneleri kullanılmıştır.  Eğitilen Modelin Mobil Uygulamaya 

Uyarlanışı’nın geliştirme basamakları Şekil 2’de gösterilmiştir 

 

  Şekil 2 Eğitilen Modelin Mobil Uygulamaya Uyarlanışı’nın Geliştirme Basamakları 
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4.2.1  TensorFlow Lite Kütüphanelerinin Kurulumu 

Android Studio sistemine aktarılan TensorFlow Lite uzantılı yapay zeka modeli üzerinden 

çıktılar alabilmek için  TensorFlow Lite kütüphaneleri kullanılmıştır. TensorFlow Lite, 

Tensorflow Modellerinin mobil uygulamalar gibi sistemlerde de çalışabilmesi için 

geliştirilmiş bir frameworktur[1]. TensorFlowLite kütüphanelerinin kurulumuna ait kod Şekil 

7’de verilmiştir. 

 

                        Şekil 7 TensorFlowLite Kütüphanelerinin Kurulumu 

 

4.2.2 Arayüz Tasarımı 

      Mobil uygulamanın arayüzü XML dili kullanılarak elde edilmiştir. Mobil Uygulamamızın 

arayüzünü tasarlarken arayüzünün sade,anlaşılır ve kullanıcı dostu olmasına dikkat ettik. 

Arayüzde kullanıcı fotoğraf çek butonuna tıklayarak fotoğraf çekme ekranını açıyor ve 

fotoğraf çekiyor daha sonrasında kullanıcıdan alınan bu fotoğraf eğitilen EfficientNet görüntü 

sınıflandırma modelimize girdi olarak girilerek sınıflandırma sonucu alınıyor ve tespit edilen 
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hastalığa göre ilaç önerisinde bulunuluyor. Böylelikle kullanıcı hastalık hakkında bilgi sahibi 

olabiliyor. 

 

4.2.3 Kodlamaların Yapılması 

       Mobil Uygulamanın temelini oluşturan kodlamalar Kotlin Dilinde yapılmıştır. 

Kodlamalar yapılırken arayüzle senkronize çalışılmıştır. Ayrıca kodlamalar yapılırken doğru 

bir model entegrasyonu için TensorFlowLite dökümanlarından yararlanılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilen projede Son yıllarda popülerleşen yapay zeka modellerinden olan görüntü  

sınıflandırma modelleri kullanışmıştır. Mobil uygulama geliştirilirken kullandığımız  yapay 

zeka modelinin mobil uygulamalarla uyumlu bir mimari olmasına dikkat edilmiş, bu 

doğrultuda Bir CNN modeli olan EfficientNet[3] mimarisi seçilmiştir. Ayrıca geliştirilen 

yapay zeka modeli de mobil uygulama sistemine entegre edilmiştir. Böylelikle yeni 

yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir proje ürünü ortaya çıkmıştır. 

6. Uygulanabilirlik 

Bu projede geliştirilen sistem üzüm tarımındaki verimliliği artırmaya yönelik olduğundan 

hedef kitle çiftçiler ve üzüm tarımı ile uğraşan kişilerdir. Geliştirilen uygulamanın herhangi 

bir uygulama marketinde yayınlanması ile kolayca ulaşılabilecek bir hale gelecektir. Böylece 

geliştirilen sistemin Uygulanabilirliği konusunda bir sorun bulunmamaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projeden kullanılan kütüphaneler açık kaynak kodlu kütüpahenler oldukları için ayrı bir 

maliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca mobil uygulamayı geliştirmek için kullanılan Android 

Studio sistemi ve yapay zeka modelini geliştirmek için kullanılan Google Colab sistemi de 

ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir. Sonuç olarak Geliştirilen projenin herhangi bir 

maaliyeti bulunmamaktadır. Ancak Mobil uygulamayı en popüler uygulama marketlerinden 

olan  Google Play Store üzerinde yayınlamak için 400 TL(25 Dolar) civarı bir bütçe 

gerekmektedir. 
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Proje Zamanlaması Şekil 8’de verilmiştir. Proje zaman çizelgesi Teknofest 2022 ile paraler 

bir şekilde yürütülmüştür. Olası aksaklıklar için Zaman Planlanması bakımından önlemler 

alınmıştır. 

 

                                                 Şekil 8 Proje Zaman Planlaması 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Geliştirilen projenin ana hedef kitlesi Üzüm Tarımı ile ilgilenen herkestir. Konya ilinde 

yaptığımız saha çalışmaları sonucunda çitfçilerin bir çoğunun hastalık türlerini 

belirleyemediklerini bu yüzden yanlış ilaç kullandıklarını ya da hiç kullanmadıklarını tespit 

ettik.  Üzümde görülen hastalıkların yayılmcı olması sebebiyle erken müdahele tarımsal 

verim açısından çok önemlidir. Geliştirilen mobil uygulama sisteminin çiftçilerin 

karşılaştıkları bu sorunlara karşı fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

9. Riskler 

Bu projede geliştirilen mobil uygulama sisteminin karşılaşabileceği en büyük sorun 

kullanıcıdan alınan resmin düzgün çıkmaması sebebiyle ortaya çıkan  üzüm bitkisi hastalık 

sınıflandırma hatalarıdır. Her ne kadar uygulamada kullanıcılara net bir fotoğraf çekilmesi 

için uyarılar da bulunsa da bu çözüm kalıcı bir çözüm değildir. İleriki çalışmalarda bu konu 

üzerinde çeşitli çalışmalar yapılabilir.  
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