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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım arazisinin mineral eksikliklerini tespit etmek için kimyasal tepkimeler ile toprak veya 

yaprak analizi yapılmaktadır. Tarımda verime etki eden en önemli faktör arazinin mineral 

bakımından istenilen düzeyde olmasıdır. Toprak verimi istenilen düzeyde olmadığında hem 

çiftçiye hem de dolaylı yoldan ülke ekonomisine zarar vermektedir. VETA projesinde ise bu 

eksiklikler ve bitki gelişimine zarar veren virüs, yabancı ot gibi çeşitli etmenler İHA destekli 

görüntü işleme kullanılarak tespit edilmektedir. “Verimli Tarım Verimli Türkiye” sloganı ile 

yola çıkılan projede AR-GE noktası iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etap veri setinin 

toplanması ikinci etap ise bu veri setinin İHA ile uyumlu şekilde çiftçiyle buluşturulmasıdır. 

Yerli imkanlarla geliştirilmiş, endüstri 4.0 ürünü bir teknoloji ortaya çıkartılması 

hedeflenmektedir. Yöntem başlığı altında yer alan birinci etap İHA prototipi, ekibimiz 

tarafından geliştirilmiş ve açık kaynak yazılımları kullanılmıştır. 

2. Problem/Sorun 

Yaşamımızın vazgeçilmez unsuru olan tarım ürünlerini yetiştirmek zorundayız ve bu sebeple 

toprağı sistemli olarak birtakım alet ve ekipmanlar ile işlemekte, sulamakta ve gübrelemekteyiz. 

Bazı durumlarda ise topraktan istediğimiz verimi elde edememekteyiz. Bunun başlıca 

nedenlerinden en önemlisi çiftçilerimizin geleneksel yöntemler ile toprağı bilinçsiz işlemesidir. 

Toprağı bilinçsiz olarak işlemek hem ekolojik dengeye ve insan sağlığına hem de çiftçiye ve 

dolaylı yoldan da ülke ekonomisine zarar vermektedir. Türkiye’de Tarımın GSYH içindeki payı 

2010 yılında %9 iken 2018 yılına gelindiğinde ise tüm çabalara rağmen maalesef %5,8 e 

geriledi [1]. Bu gerilemenin birçok sebebi olmakla birlikte özellikle çiftçinin ekilen ürünlerden 

istediği mahsulü alamamasından ötürü sürekli borçlanarak yaşamını sürdürmesi ve tarım alanını 

işlemeyi bırakarak, kente göç edip farklı iş gruplarında çalışması gösterilebilir. TÜİK’in 

yayınladığı tarım alanları ile ilgili olan istatistiklere baktığımızda; 2010 yılında 23,8 milyon 

hektar iken, 2019 yılında 23 milyon hektara gerilediğini yine 2010 yılında Köy Nüfus oranı 

%23,74 iken 2019 yılına gelindiğinde bu oran %7.22 ye gerilediği görülmektedir [2]. Tarım 

sektörünün önem kazandığı günümüzde, her zaman üreten insana ihtiyaç duymaktayız. 

Verilerden de anlaşılacağı gibi son dönemlerde çiftçiler, topraktan ve dolayısı ile bitkilerden 

istedikleri verimi alamamaktadırlar. Bu da onlara büyük ölçüde maddi kayıp ve hayal kırıklığı 

başta olmak üzere pek çok olumsuz etki yaratmaktadır. 

3. Çözüm  

VETA projesinde çiftçi bilinçsizliğini ortadan kaldırmak ve bu sayede tarımın GSYH’daki 

değerini arttırmak için Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılmaktadır. Tarım alanını sürekli takip 

ve analiz ederek çiftçiye gerekli bilgilendirmeler sağlanacaktır. Birinci etap İHA ile alınan 

yaprak görüntüleri bulut sunucusuna aktarılacaktır. Bulut sunucusunda Yapay Zeka yardımı ile 

Görüntü İşleme yapılarak bitkide meydana gelen hastalık tespit edilmektedir. Tespit edilen 

soruna uygun çözüm yolu, çiftçiye mobil uygulama üzerinden Nesnelerin İnterneti yardımı ile 

rapor şeklinde iletilecektir.  
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4. Yöntem 

Görüntü işleme teknikleri ve yapay sinir ağı modelleri günümüzde popülerliğini arttırarak 

gelişmektedir. Görüntü işleme yöntemleri ile yapay zekâ teknolojisini birlikte kullanarak 

oluşturduğumuz ve eğittiğimiz derin öğrenme (yapay sinir ağı) modelini tarım sektöründe 

kullanmayı hedeflemekteyiz. İHA (Quadcopter) aracılığıyla elde edilen görüntüler internet 

aracılığıyla bir Linux işletim sistemli bulut sunucuya iletilerek kontrolünün sağlanması, bu 

görüntü üzerinde derin öğrenme modelinin çalışarak tarla, arazi üzerindeki sorunu düzeltmek 

için kullanılacak yöntemleri bulması ve yine bir mobil uygulama ile kullanıcıya ulaştırması 

amaçlanmaktadır.  

4.1. Görüntü İşleme 

Geliştirdiğimiz bir model ve veri seti ile görüntü işlemeyi genelleştirerek hem hastalıkları hem 

bitki yapraklarında da görülebilen vitamin, mineral veya çeşitli eksiklikleri tespit etmek 

istemekteyiz. Bizler bu teknolojiyi gerek İHA’na gerek sistemimize aktararak hem öğrenme hem 

de yaprak analiz aşamasını gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. 

4.2. Nesnelerin İnterneti 

Nesnelerin İnternetini kullanarak İHA, bulut sunucu ve mobil uygulama gibi farklı nesneleri 

birbirleriyle haberleştirerek bu bilimsel uygulamayı hayata geçirmekteyiz. Ayrıca büyük veri 

setlerini işleyerek ve kullanarak işlenmiş veriden bilgi elde etmeyi amaçlamaktayız. 

4.3. Yapay Zekâ Teknolojisi 

Yapay zekâ teknolojisini İHA ile birleştirerek akıllı İHA’lar yapmayı amaçlamaktayız.  Makine 

Öğrenmesi İHA üzerinden elde edilen görüntüleri elimizdeki veri seti eğitilen model ile makine 

öğrenmesi yaparak yüzlerce hatta binlerce veri içerisinde eğitim ve öğretim yapmak 

istemekteyiz. 

4.4. Derin Öğrenme 

Makine öğreniminin alt dalı olan derin öğrenme ile sunucu içerisinde çalıştırmak istediğimiz 

derin öğrenme algoritmamız ve yaptığımız sinir ağı yardımıyla derin öğrenme işlemini 

gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Derin öğrenme ağımızın girişine verilen verinin işletilmesi 

sonucu sorun tespiti yapılmak istenmektedir. 

4.5. Prototip İHA Görselleri 

 

Şekil 1. İHA Katı Modeli Görseli 
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4.6. Derin Öğrenme Modeli Bilgileri ve Eğitimde Kullanılan Veri Seti İçeriği  

Yapay sinir ağının eğitiminde kullanılmak üzere kaggle.com [3]’dan alınan veri seti yardımıyla 

aşağıdaki sınıflar üzerinde çalışma yapılmıştır. Örnek fotoğraflar EK-2’de verilmiştir. Eğitim 

ve test işlemleri öncesinde rastgele seçim yöntemiyle her bir sınıftan 20’şer fotoğraf seçilmiştir. 

• Domates Yaprağında Bakteriyel Nokta Hastalığı (Bacterial Spot) (2107 Adet Fotoğraf) 

başarı oranı: %100,0 Başarı 

• Domates Yaprağında Erken Yanıklık (Early Blight) (980 Adet Fotoğraf) başarı oranı: 

%85,0 Başarı 

• Sağlıklı Domates Yaprağı (Healthy) (1570 Adet Fotoğraf) başarı oranı: %100,0 Başarı 

• Domates Yaprağında Geç Yanıklık (Late Blight) (1889 Adet Fotoğraf) başarı oranı: %100,0 

Başarı 

• Domates Yaprağında Yaprak Küfü (Leaf Mold) (932 Adet Fotoğraf) başarı oranı: %95,0 

Başarı 

• Domates Yaprağında Mozaik Virüs (Mosaic Virus) (353 Adet Fotoğraf) başarı oranı: 

%100,0 Başarı 

• Domates Yaprağında Septorya Yaprak Lekesi (Septoria Leaf Spot) (1751 Adet Fotoğraf) 

başarı oranı: %100,0 Başarı 

• Domates Yaprağında Yaprak Lekesi (Target Spot) (1484 Adet Fotoğraf) başarı oranı: 

%100,0 Başarı 

• Domates Yaprağında İki Benekli Örümcek Akarı (Two Spotted Spider Mite) (1656 Adet 

Fotoğraf) başarı oranı: %95,0 Başarı 

• Domates Yaprağında Sarı Yaprak Kıvırcık Virüsü (Yellow Leaf Curl Virus) (3189 Adet 

Fotoğraf) başarı oranı: %95,0 Başarı 

Derin öğrenme modeli 200 adımda eğitilmiş olup, her bir adımda 13438 fotoğraf eğitim için ve 

2372 fotoğraf ise test için kullanılmıştır. Eğitilen model %0,9701 tutarlılık ve %0,1606 oranına 

sahiptir. İlgili grafikler eğitim sürecindeki model hata ve tutarlılık oranlarını göstermektedir. 

[4] [5] 

 

Şekil 2. Model Hata ve Tutarlılık Oranları 
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4.7. Donanım Bağlantı Bilgileri 

 

Şekil 3. Donanım Bağlantı Şeması 

 

Şekil 4. Sistem Mimarisi 
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Şekil 5. Veri Akış Şeması  

 

Soldan sağa: bakteriyel nokta, erken yanıklık, sağlıklı, geç yanıklık, yaprak küfü 

 

Soldan sağa: mosaik virüs, septorya yaprak lekesi, yaprak lekesi, iki benekli örümcek akarı, sarı 

yaprak kıvırcık virüsü 

Şekil 6. Yaprak Fotoğraf Örnekleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Tarım sektörü, ülkemiz ve coğrafyamızın vazgeçilmezlerinden biri olmasının yanı sıra diğer 

sektör gelişimlerine kıyasla gelişimi yakalamakta yavaş kaldığımız sektörlerden biri olmasıyla 

beraber gelecek için en stratejik ve hassas sektörlerden bir tanesidir. Atatürk’ün tarım için 

söylemiş olduğu “Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi.” Sözü de bu 

önemi vurgular niteliktedir. Yakın tarihte Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar Tarım 3.0 

uygulamaları ile uğraşlarını artırmaya başlamışlardır. Vodafone Türkiye Akıllı Köy, Turkcell 

Akıllı Tarım gibi oluşumlar sensörlerden aldıkları verileri anlamlandırarak kullanıcıya yapması 

gerekenler hakkında bilgi vermektedir. Yine günümüzde kimyasal tepkimelerle toprak ve 

yaprak analizi yapan kurumlar, rapor sonuçlarını 2 ila 3 hafta arasında iletebilmektedirler. Bu 

süre bir bitkinin kurumaya ve çürümesine yetebileceği gibi, yurtdışı uygulamalarıyla 

kıyaslandığında oldukça yavaş kalmaktadır. Aynı zamanda bu süre birçok çiftçiyi bu 

analizlerden caydıracak niteliktedir. Dünya üzerinde birçok ülke derin öğrenme ve yapay zekâ 

destekli tarım faaliyetlerine başlamışken Türkiye’nin bu alanda yerli ve milli çözümlere ihtiyacı 

oldukça fazladır Hollanda’da 2017 yılında Tarımsal Dış İhracat geliri 100 milyar doları 

bulurken ülkemizde bu rakam 17 milyon dolar seviyelerinde kaldığı görülmektedir [2]. Bu 

projede, yapay zekâ destekli yazılım kullanılarak tüm bu işlemleri birkaç dakika gibi kısa bir 

sürede %94 doğruluk ile yapılması planlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapılan bu projede, 

İHA adımından başlayarak tamamen yerli imkanlarla üretilmiş bir teknoloji yaratılması 

hedeflenmektedir. Mevcut projelerin birçoğunda İHA, yurtdışı üretimli firmalardan alınıp 

modifikasyonlarla teknoloji üretilirken, bu projede İHA’nın temelden geliştirilerek yapay zekâ 

ile bir bütün halinde olması istenmektedir. İHA’nın yerli imkanlarla üretilmesi dışa bağımlılığı 

ortadan kaldıracak ve maliyeti düşürecektir. Ülkemiz içerisinde yeni istihdam alanları 

oluşturacak bu proje, tarım alanında ülkemizin adını duyuracak ve tekrar hak ettiğimiz konuma 

getirecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projede tasarlanan İHA’nın gövdesi 3-B yazıcı üzerinden üretilebileceği gibi merkez kısmı 

ilerleyen süreçlerde karbon fiber malzeme işlenerek de üretilebilir. 3-B yazıcıların 

erişilebilirliği günümüzde oldukça yüksektir. Bu kolay ulaşım sayesinde İHA gövdesi için 

üretim oldukça kısa zamanda, hatalara müdahale edilebilir düzeyde olacaktır. Kullanılacak 

elektronik donanım için yerli imkanlar el verdiği sürece tercih edilecektir. WeAreSocial’ın 

2020 Dijital Raporu’na göre Türkiye’de 16-64 arası kişilerin %89’u akıllı telefon 

kullanmaktadır. Bu değer, projede yapılacak olan mobil uygulamanın kullanımı için bir sorun 

teşkil etmediğini göstermektedir. Türkiye genelinde, çiftçiler hakkında yapılan bir anket ve 

araştırma sonucunda ise çiftçilerin Tarla uygulamaları noktasında kendinden sonra bilgi almak 

için ulaştığı grup bayi (%18) ve İl/İlçe Tarım Müdürlükleri (%12) olduğu saptanmıştır. [6] 

Hedef kitleye ulaşım noktasında bu kanallarda kullanılacaktır. Bu uygulamanın çiftçilere özel 

olması, bilgiye ulaşmak için neredeyse evden dışarı dahi çıkmayacak olan çiftçilerimizin tercih 

sebebi olacaktır. Uygulama bireysel olarak kullanılabileceği gibi, abonelik sistemi ile belirli 

aralıklarda yapılacak kontrollerle çiftçiye bilgi verilmesi de bir seçenek olabilir. Kullanıcıya 

çok çeşitli erişim imkanları sağlayan bu proje, üretim alanında az ekipman ihtiyacı sebebiyle 

üretimi oldukça kolaydır. Kolay üretim ihtiyaçları, şirketleşme sürecinde proje yürütücülerine 

de kolaylık sağlayacak bir durumdur. Tarım Orman Bakanlığı ve İl Tarım Müdürlükleriyle 

çalışma gerçekleştirilerek ÇKS sistemine kayıt olup analiz yaptırmayan ve kontrol dışı toprak 
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işlemesi yapan çiftçilerin tarımsal verimlilikleri raporlandırılarak hem bölgesel kalkınma planı 

oluşturulması için zemin hazırlanması hem de bölge bazlı verimlilik haritası çıkartılarak 

gelecek dönem kararlarda etkin rol olması beklenmektedir.  Bu projede Teknofest yarışmasında 

elde edilecek başarılar, ileri süreçte girişimcilik yarışmaları ile desteklenerek ticarileşmesi 

amaçlanmaktadır. Ülkemiz TÜBİTAK, Arıkovanı, KOSGEB ve daha birçok kanal sayesinde 

girişimcilik alanında oldukça zengindir. Bu zenginlik, günümüzde ticarileşme faaliyetlerinin 

önünün açılmasında büyük rol oynamaktadır. Durumun doğru analizi ve kaynakların doğru 

kullanımında bu projenin ticarileşme alanında probleminin olmadığı görülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Ürün Adı Orta Fiyat(TL) Pahalı Fiyat(TL) 

Raspberry Pi 4 / 4GB  540 555 

 Raspberry Pi Kamera Modülü V2 274 342 

VINN MF667 21.6 Mbsp 74 100 

İnternet Paketi Olan Simcard (3G),(6Aylık) 600 720 

Samsung EVO Plus 32GB 95 MB/s microSDHC Kart (SD 

Adaptör) MB-MC32GA/TR 
45 47 

KK2.1.5 Multi-Rotor Control Board 179.6 184.67 

Flysky FS-i6 2.4Ghz 6 Kanal RC Kumanda Seti  351.9 475.7 

2 Adet Emax MT2213 Fırçasız Motor 935KV CCW 273.6 396.4 

4 Adet 25 A ESC - Fırçasız Motor Sürücü Modülü 416.8 432 

4 Adet 1045 Karbon Katkılı CCW Pervane Seti - Carbon 

Propeller Kit 
53 69.9 

4 Adet 1045 Karbon Katkılı CW Pervane Seti - Carbon 

Propeller Kit 
53 69.9 

2 Adet Emax MT2213 Fırçasız Motor 935KV CW 273.6 396.4 

2 adet 11.1v 6000mah 35c Lipo Batarya 1002 1524 

Lipo Pil Şarj Cihazı IMAX Lipo Şarj Aleti B3 2S 3S 79.9 129.9 

Linux Sunucu: 2GB RAM & 2 CPU(6Aylık) 2160 2700 

2 adet Li-po Saklama Çantası 116 138.6 

Raspberry Pi 4 Alüminyum Soğutucu Kasa 112.7 179.6 

10 Takım XT60 Plug 60A Li-Po Konnektör Takım 60 70 

4 Takım 4 mm Banana - Erkek XT60 Dönüştürücü Kablo - 

30 cm, 14 AWG 
125 145 

LM2596 Ayarlanabilir Voltaj Düşürücü Güç Modülü 15.86 20.06 

Güç dağıtım kartı Matek Mini PDB/ BEC 5V & 12v 49.97 59 

Isı Ayarlı Havya (Sunline 937D) 251.45 290.75 

Bağlantı ve Ara Malzemeler 426.02 675.51 

İHA Teknik Uygunluk Başvuru Ücreti 185 185 

DC 6.5-100V 100Amper Voltmetre Ampermetre 211.23 232 

İHA Gövde Maliyeti 645 780 

2 adet 3S Lipo Pil Kapasite Göstergesi 37 40 

TOPLAM 8611.63 9045.88 
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Şekil 7. Proje Gantt Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 verilerine göre Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı bulunan 2 milyon 

264bin çiftçi bulunmaktadır. Günümüzde ise hala ÇKS’ne kayıt olmayan çiftçi sayısı bir hayli 

fazladır. Yapılan araştırmalarda çiftçilerin %61’i kazançlarının beş sene öncesine göre 

azaldığını beyan etmiştir [6]. Hedef kitlemiz ise kazancını arttırmak ve birim alandan 

alınabilecek en kaliteli, en fazla mahsulü almak isteyen üreticilerimiz/çiftçilerimiz olacaktır. 

9. Riskler 

 

RİSK ANALİZİ 

 

 

 

TEKNİK 

R1- İHA ile yararlı görüntü elde edilememesi. 

R2- Çekilen görüntüde arka planının farklılığı. 

R3- Yakalanan görüntülerin analize uygun olmayışı. 

R4- Elde edilen görüntüde aynı yaprak üzerinde iki farklı semptomun ayırt 

edilmesindeki zorluk. 

 

MALİYET 

R5- Projenin ticarileşme aşamasında hedef kitlenin karşılayabileceği 

düzeyde ücret talep edemeyebiliriz. 

R6- Kullanılan malzemelerin fiyatların artarak devam edişi 

 

 

ZAMAN  

R7- Görüntüleri toplayarak elde edeceğimiz veri setlerine ulaşmak bizim için 

uzun zaman olabilir 

R8- Klasik yöntemle çiftçilik yapan hedef kitleyi projeye adapte etmek uzun 

zaman alabilir. 

R9- Çiftçilerin yaş aralığının teknolojiye uyumu. 
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9.1. Riskler için çözüm önerileri 

R1- İHA kamerası değiştirilebilir, hassas sensörler arttırılarak görüntü alımı yapılabilir. 

R2- Görüntü işleme teknikleri ile arka plan yaprak arası geçişler kullanılarak arka plan 

ayrıştırması yapılabilir. 

R3- Yeni veri seti eklenebilir, yapay zeka eğitim ve test değiştirilebilir. 

R4- Hastalık çeşitleri yüzdelik dilimler halinde yapay zekadan sonuç olarak alınabilir. 

R5-Kullanıcılara özel plan ve ödeme şekilleri oluşturulabilir. 

R6- Mümkün olan birçok ekipmanı yerli üretmeyi hedeflemekteyiz. 

R7- Büyük Veri paketleri üzerinde çalışma gerçekleştirebiliriz. 

R8- Saha personelleri VETA’nın artılarını çiftçinin kendi arazisinde gösterebilir. 

R9-Saha personelleri aracılığı ile kişisel tanıtım yapılabilir. 

    OLASILIK 

  R6 

R9 R5,R1,R7 R8 

R2 R10 R3 

 

               ETKİ 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Tecrübe 

Berkan AKIN 

(Takım Lideri) 

ZİRAAT      

VE   AR-GE E. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 

Özlem ONAK AR-GE E. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 

Merve KARATAŞ FİNANS E. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 

Emin TOPAL YAZILIM E. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  - 

Deniz NİKBAY İHA E. Atılım Üniversitesi - 

 

 

DÜŞÜK 

ORTA 

YÜKSEK 

YÜKSEK ORTA DÜŞÜK 
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