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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemiz coğrafi koşulları ve iklim şartları itibariyle tarıma elverişli topraklara sahiptir. 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de hem yabani hem de kültüre alınmış meyve türü sayısı 

75’in üzerindedir[1].  Bu meyve türlerinden olan elma Türkiye’de yaklaşık 1.7 milyon dekar 

alanda üretilmektedir. Niğde, Isparta ve Karaman en fazla elma alanı bulunan illerimizdir. 

Ton bazında ülkemiz elma üretiminde dünyada 3. Sırada yer almaktadır[2]. Elma üretimi 

yapılan tüm bölgelerimizde elma kara lekesi (Venturia inaequalis) hastalığı görülmekte ve 

ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır [3].Elma kara lekesi hastalığının 

belirtileri yapraklarda, meyvelerde ve sürgünlerinde görülür. Elma kara lekesi öncelikle 

yapraklarda başlangıçta yağlı lekeler halinde görülmekte daha sonra meyvelerde yeşilim tırak 

bir renkteyken zamanla kahverengi rengini alırlar. Küçük lekeler zamanla birleşerek 

büyümekte meyvelerin gelişimi durdurmakta ve meyvelerin şeklini bozmaktadır. Elma kara 

lekesi hastalığı nedeniyle ülkemizde ürün kaybı ortalama %25-40 oranındadır [3]. Bu 

bağlamda Göksu Drone projesiyle elma üretiminin verimliliğini arttırmak ve elma ağaçlarının 

sağlıklarını koruyabilmek için elma kara lekesi hastalığının geliştirilen yapay zekâ 

algoritmalarıyla tespit ederek ilgili kurum ve kişilere iletmek için elma kara lekesi hastalığına 

yakalanan tarımsal alanın gps verilerini ve fotoğraflarını insansız hava araçları ile tespit 

edilmesi hedeflenmiştir. 

Günümüz teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde yürütülen milli teknoloji 

hamleleri ile ülkemizde başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda ülkemizi 

geliştirmektedir. Ülkemizde tarım alanların büyüklüğü ve ülkemizin coğrafi koşulları itibari 

ile var olan bu zenginliğimizi teknolojinin yardımıyla daha etkin kullanmak çağımızın 

gereğidir. Bu bağlamda çağa uygun yapay zekâ modellerinin özel alanlarda uygulanması 

karmaşık sorunlarının çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmayla kısa süre içerisinde 

birçok tarımsal alanda yapay zekânın bilgisayarlı görme alanından yararlanılarak elma kara 

lekesinin tespitinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede insansız hava araçlarına ek bir 

parça olarak takılabilen bir donanım geliştirilmiştir. Bu donanımda mini bilgisayar, güç 

kaynağı, kamera, gps cihazı yer almaktadır. Geliştirilen donanımın dış kabuğu 3 boyutlu 

tasarım programında tasarlanarak ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır.  

Geliştirilen yapay zekâ modelinin üzerinde çalıştığı Raspberry pi 4 8GB mini bilgisayar, 

gps modülü, kamera ve bu donanımların çalışmasını sağlayan güç kaynağını bir arada tutacak 

bir parça geliştirilmiştir. Bu parça Blender programında tasarlanıp 3 boyutlu yazıcıdan 

çıkarılmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2’de bu parçanın tasarımı ve çıktısı görülmektedir. 

 
Şekil 1- Blender yazılımında tasarlanan parça(Tespit Modülü) 
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Şekil 2- Tasarlanan donanım 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış hali(Tespit Modülü) 

Şekil 2’de görülen donanım insansız hava aracının alt bölümüne(iniş takımına) Şekil 

3’te tasarlanan parça ile monte edilecektir.  

 

Şekil 3- Montaj Bölümleri 

Şekil 2’de üretilen kamera, mini bilgisayarın içinde yer alacağı parça Şekil 3’te 1 

numara ile ifade edilen bölüme sabitlenecektir. Sabitleme için Şekil 2’de yer alan parça ile 

Şekil 3’deki 1 numaralı parça arasında vidalama işlemi yapılacaktır. Böyle istenildiğinde 

tekrar sökülüp takılabilir durumda olacaktır. Şekil 2 ve Şekil 3 de yer alan parçalarda 

donanımların soğutulması için havalandırma kanalları açılacaktır. Şekil 3’de yer alan 2 

numaralı bölüm projede kullanılacak insansız hava aracının iniş takımlarına Şekil 3’teki 

montaj bölümün vida ile sabitlenmesi için tasarlanmıştır. 3 numara ile gösterilen çıkıntılar 

vidaların takılacağı alanları göstermektedir. 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( Şekil 2) 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 4’te 

gösterilen cırt cırtlı bant kullanılacaktır.  
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Şekil 4 - Cırt cırtlı bant 

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. 

Projede yer alan yazılımlar python ve dart dili ile geliştirilmektedir. Yapay zekâ modelleri 

tespit modülünde yer alan Raspberry pi 4 8GB mini bilgisayar üzerinde çalıştırılmaktadır. Bu 

modellerden bir tanesi buğdaylarda elma kara lekesi 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 5  -  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 
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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. 

Proje ile illerde yer alan Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kullanılması ile 

hastalığın görüldüğü tarımsal alanların fotoğrafları ve gps konumları bilineceği için hastalıkla 

zamanında ve doğru mücadelenin nasıl yapılacağı hakkında ilgili tarım arazisi sahibi doğru 

şekilde yönlendirilecektir. Böylece doğru zirai müdahaleler ile fazla ilaçlama yapmadan elma 

bahçelerinin sağlıkları korunarak elma üretim verimliliği artacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Elma yetiştirilen tarımsal alanlarda elma kara lekesi (Venturia inaequalis)  

hastalığından dolayı ürün kaybı gerçekleşmekte, ayrıca ağaç yapraklarında yeterli solunum ve 

fotosentez olmadığı için elma ağaçlarının sağlıkları tehlike altındadır[3]. Elma meyvesinin 

üretim verimliliği elma kara lekesi hastalığı nedeniyle düşmektedir. Ülkemizde üretilen 

meyve türlerinden olan elmada görülen elma kara lekesi (Venturia inaequalis) hastalığı büyük 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır.   

3. Çözüm  

Proje ile ülkemizin tüm bölgelerinde elma ağaçlarında görülen elma kara lekesi 

(Venturia inaequalis ) hastalığının tespit edilmesi ve gerekli zirai müdahalenin yapılması ve 

sonuçların takibi önem arz etmektedir. Elma kara lekesi hastalığının kısa süre içerisinde, 

tarımsal araziye ayak basmadan gerçekleşmemesi için insansız hava aracı kullanılarak 

gerçekleştirilebilir. İnsansız hava aracınınım alt bölümüne yerleştirilecek yapay zekâ destekli 

elma kara lekesini tespit eden modül ile hastalana elma ağaçları tespit edilebilir olacaktır. 

Elma kara lekesi hastalığı tespit edildiği anda projede yer alan yazılımlar ile ağacın gps 

konumu ve hastalığa yakalanan meyve ve yaprakların görselleri mini bilgisayarın hafızasında 

tutulacaktır. Kaydedilen bu bilgiler kontrol edilerek gps bilgilerine göre gerekli müdahalelerin 

yapılması ve sürecin takip edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Tespit modülünde mini 

bilgisayar üzerinde çalışacak olan proje kapsamında geliştirilen elma kara lekesi yapay zekâ 

modelinin algoritmasına ait akış şeması Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6 – Elma Kara Lekesi Hastalığını Tespit Eden Algoritmanın Akış Şeması 
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4. Yöntem 

Elma kara lekesi hastalığının tespiti içi geliştirilen derin öğrenme modelinin eğitilmesi 

için oluşturulan veri seti webden alınan Elma kara lekesi hastalığına ait görsellerinden ve 

Kaagle platformunda alınan data setler ile oluşturulmuştur. Elma kara lekesi hastalığını tespit 

edecek yapay zekâ modeline ait veri seti Roboflow internet sitesi üzerinden 2 sınıf(meyvede 

ve yaprakta elma kara lekesi) halinde etiketlenmiştir. Şekil 7’de etiketlendirmelere dair bir 

görsel yer almaktadır. Yapay zekâ modelinin eğitimi için 1019 görselin 715 adedi eğitim için 

181 adedi doğrulama ve 123 adedi test verisi olarak kullanılmıştır. Roboflow üzerinde veri 

çoğaltma programı sayesinde 715 resim simetri alma, döndürme, kırpma, bulanıklaştırma 

metotlarıyla 2145 adede çıkarılmıştır. 

 

Şekil 7 - Roboflow internet sitesi üzerinden oluşturulan veri setinden ve 

etiketlendirmeden bir bölüm 

Elma kara lekesi hastalığının elma ağaçlarının yapraklarında ve meyvelerinde tespiti 

sağlayacak olan yapa zekâ modelinin Google Colab platformu üzerinden eğitilmiştir. 

Geliştirilen yapay zekâ modelinin hata matrisi(Confusion Matrix) Tablo 1 ve eğitilen modelin 

test başarıları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1 - Hata Matrisi 

 Doğru Pozitif Yanlış Pozitif 

Yapraklarda 138 18 

Meyvelerde 58 14 

 

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

 

Tablo 2 - Eğitilen Modelin Test Verileri Üzerindeki Başarı Oranları 

Yapraklara elma kara lekesi tahmin başarısı Meyvelerde elma kara lekesi tahmin 

başarısı 

%98,07 %91,86 

 

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 zeka modeli Google Colab platformunda geliştirilmiştir. Yapay zekâ modeli 
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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 zekâ 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 zekâ 

modelin çalışabilmesi için ilgili kütüphaneler yüklenecektir. Gps verilerinin kaydedilmesi için 

GY-NEO6MV2 APM2.5 GPS Modül kullanılacaktır. Elma kara lekesi hastalığının görüldüğü 

yerlerin fotoğrafları ve gps konum verileri raspberry üzerinde mysql veri tabanına 

kaydedilecektir. Projede Microsoft LifeCam HD-3000 T4H-00004 720P HD Webcam, 

raspberry pi 4 8GB mini bilgisayar, 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 birleştirilecektir. Bu kutuya uygun bir insansız hava 

aracına(Xioami Mi Drone 4K) entegre edilecektir. Burada drone üzerindeki kamera 

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 kutu insansız hava araçların ebatlarına göre ayarlanacaktır.  

İnsansız hava araçlarının İnternet bağlantısı raspberry mini bilgisayarlar üzerinde bulunan 

mobil internet modülleri(Raspberry Pi GSM Shield - Genişletme Kartı) ile sağlanacaktır.  

İstenilirse internetin kullanılabildiği tarımsal alanlarda elma kara lekesi hastalığı görülen 

alanların fotoğrafları ve konum bilgileri e-posta üzerinde tanımlanan kişilere gönderilecektir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Göksu Drone projesi insansız hava aracı projesiyle teknolojinin gücünü kullanarak 

elma ağaçlarında görülen elma kara lekesi hastalığının tespiti geliştirilen yapay zeka modeli 

ile sağlanmaktadır. Tespit edilen elma kara lekesi hastalığının gps verileri ve fotoğrafları 

üreticilere ulaştırılması ile gerekli zirai müdahalenin zamanında yapılması hedeflenmiştir. İl 

Orman ve Tarım Müdürlüklerinin projeyi kullanmasıyla elma kara lekesi görülen arazi 

sahipleri bilgilendirilecek ve hastalıkla etkin mücadele sağlanacaktır. Ülkemizde projenin 

yaygın kullanılması ile tüm bölgeler ve şehirlere ait haritalar oluşturularak elma kara lekesi ile 

etkin mücadelenin takibi sağlanacaktır. Müdahale edilen yerlerin gps konumların 

işaretlenecek web sayfası üzerinden tüm çiftçilerin ve ilgili kişilerin kullanıma açılacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Proje kurumsal ve bireysel olarak elma üretimi yapılan tüm bölgelerde kullanılabilir. 

Özellikle kurumsal olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı illerdeki Müdürlüklerde 

kullanılarak elma kara lekesi hastalığının yıllara göre istatistiksek olarak değerlendirmelerini 

yapabileceği verileri bu projede yer alan gps ve görsel 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 düzeyde bilişim bilgisine sahip 

birey insan olması yeterlidir. Ayrıca projenin kullanımına dair eğitim videoları ve el kitapları 

hazırlanacaktır. 
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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/Modüller 

Raspberry Pi 4 

8GB 

1 898,86 ₺ 

LM35 Sıcaklık 

Sensörü 

1 10 ₺ 

Raspberry Pi 

GSM Shield 

1 253₺ 

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 ₺ 

Soğutucu Elamanı 5V Fan 1 27 ₺ 

Gövde(kabuk) ve 

Bağlantı 

Ekipmanları 

2,85mm Flament 1 25 ₺ 

Kablo 

Bağlantıları 

1 85 ₺ 

1 mx 2cm 1 9 ₺ 

Cırt Cırtlı Bant 1 22 ₺ 

Toplam  12 7904,86 ₺ 

Tablo 4 -Görevler ve Zamanlama Tablosu 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylü

l 

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    x x   
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Gerçekleştirilmesi 

Mekanik Aksamın 

Test Edilmesi 

     x x 

Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

      x 

Proje Kullanım 

Bilgilerinin 

Hazırlanması(El 

kitabı ve videolar) 

      x 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

 Proje ile bireysel ve kurumsal kullanıcılar hedeflemektedir. Proje elma ekili tarım 

arazilerinde elma meyvesi verimini düşüren elma kara lekesi hastalığının tarım arazilerine 

ayak basmadan tespit edilmesini ve gerekli zirai müdahaleyi hedeflemektedir. Tarım arazi 

sahiplerinin gerekli eğitimleri aldıktan sonra insansız hava aracını tarım arazisi üzerinde 

kullanmaları öngörülmüştür. Proje bireysel kullanımın yanında illerde Tarım ve Orman 

Müdürlükleri’nin kullanmasıyla insansız hava aracı ilde yer alan tüm tarımsal alanları 

tarayarak çiftçileri elma kara lekesi hastalığının görüldüğü arazileri hakkında 

uyarabileceklerdir. Hastalığın tespit edildiği yerler mysql veri tabanına kaydedildiğinden bu 

bilgiler Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesinde bir web sayfası aracılığı ile çiftçilere 

ulaştırılacaktır. 

  

9. Riskler 

 

Tablo 9.1 Riskler ve B 

Planları Risk No  

Riskler  B Planı  

1 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  

2 Olumsuz hava şartların oluşması Meteroloji web 

servislerinden alınan bilgiler 

geliştirilen mobil uygulama 

ile rüzgar hızının uçuşa 

mümkün olmayacak 

hızlarda olması 

durumlarında kullanıcılara 

uyarı olarak bildirim olarak 

iletilmesi[6] 

3 Mobil Uygulama ile İnsansız 

hava aracının bağlantısının 

Proje de mobil uygulama ile 

iletişim kurulamaması 
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kopması   halinde kullanıcıya bağlantı 

problemi hakkında bilgi 

verilerek operasyonun 

durdurulması 

4 Herhangi bir sebepten tespit 

modülünde yer alan kameranın 

lensinin kirlenmesi 

Kameranın cam bölümü 

Fotokatalist Nano Cam 

Kaplama ile kaplanması[7] 

5 Tespit modülünde (Şekil 3) yer 

alan donanımların aşırı ısınması 

Sıcaklı sensöründen alınan 

değerlerde aşırı sıcaklık 

artışı olduğu durumda mini 

bilgisayarın kapatılarak 

mobil uygulama üzerinden 

kullanıcıya bilgi verilmesi 
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