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İnsansız hava aracı (İHA) teknolojisinin sivil alanda kullanıma geçmesi ile kullanım alanı 

genişlemiştir. Tarımsal çalışmalardan sinema sektörüne kadar birçok alanda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Uydu görüntülerinden daha yüksek doğrulukta, hızlı ve uygun maliyetli veri üretimi 

İHA’ların daha çok tercih edilmesini sağlamaktadır. Derin öğrenme, en çok araştırma yapılan ve 

uygulama geliştirilen yapay zekâ çalışma alanlarından biridir. Derin öğrenme, görüntülerin 

sınıflandırılmasında klasik yöntemlere kıyasla genellikle yüksek başarılar elde eden bir yöntemdir. Bu 

başarının temelinde çok katmanlı sinir ağlarına sahip olması yatmaktadır. Verilerin özniteliklerini 

doğrudan tespit etmesi ile yapılacak iş yükünü azaltması ve eğitilmiş bir ağ için sonuç elde etmenin kısa 

sürmesi açısından önemlidir.  

Bu tez çalışmasında, Karaman ili Kisecik köyüne ait çalışma alanında element eksikliği olan 

mısır bitkilerinin sınıflandırılması amaçlanmıştır. İHA ile 3 farklı tarihte 2 farklı irtifadan olmak üzere 

toplam 6 uçuş gerçekleştirilmiştir. Veri setleri, İHA ile alınan görüntülerin 270x270 piksel boyutundaki 

alt görüntülerinin alınması ile oluşturulmuştur. Derin sinir ağ mimarilerinden olan VGG-16 modeli 

geliştirilerek eğitilmiş ve element eksikliği olan mısır görüntülerinin sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. 

Model sonuçları, uzman tespiti ile karşılaştırılarak test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, en iyi 

sonuç 8 Temmuz 2021 tarihli 50m irtifadan alınan görüntülerle eğitilen modelden alınmıştır. Model 

performansı %97 olarak hesaplanmıştır. 
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Unmanned aerial vehicle (UAV) technology has been widely used in many fields from the 

agricultural sector to the cinema sector in recent years. Higher accuracy, fast and cost-effective data 

production from satellite images of unmanned aerial vehicles makes it more preferred. Deep learning is 

one of the most researched and applied fields of artificial intelligence. In addition, it is a method that 

generally achieves high success in classifying images compared to classical methods. The basis of this 

success lies in the fact that it has multi-layered neural networks. It is important in terms of reducing the 

workload by directly detecting the attributes of the data and obtaining results for a trained network. 

In this thesis, it is intended to classify the element deficient corn plants in the study area of 

Kisecik village of Karaman province. A total of six flights were carried out from the corn field by UAV 

on 3 different dates from 2 different altitudes. The datasets were created by taking subimages of 270x270 

pixels. The VGG-16 model, which is one of the deep neural network architectures, has been developed 

and trained with the help of the model, and the classification of the corn images with element deficiencies 

was carried out. Model results were tested by comparing with expert determination. As a result, the best 

result was obtained from the model trained with images taken from 50m altitude dated 8 July 2021. 

Model performance was calculated as 97%. 

 
Keywords: Deep Learning, UAV, Corn, Classification, VGG-16 
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1 

1. GİRİŞ 

 

Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, ürünlerin kalite ve verimlerinin 

arttırılması, bu ürünlerin ideal şartlarda saklanması, işlenip değerlendirilmesi ve 

pazarlanmasını konu alan bir bilim dalıdır. Başka bir anlatım ile insan besini olabilecek 

ve ekonomik değere sahip olan tarımsal-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, 

koruma ve mekanizasyon çalışmalarının tümüdür (ATB, 2010).  

Tarım ürünlerine olan talep artışı ve tarımsal üretimin çevre koşullarına olan 

bağlılığı bitkisel üretimin izlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sadece bölgesel 

ölçekte değil global ölçekte de bitki üretiminin izlenmesi ve tahmini, tarımsal alan 

yönetimi, gıda güvenliği uyarı sistemi, gıda ticaret politikaları ve karbon döngüsü 

araştırmaları için oldukça önemlidir (Tao ve ark., 2005). 

İnsan yaşamı için temel ihtiyaç olan gıda, artan nüfus ile talebi karşılamak için 

verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara gereksinim duymaktadır. 1940’lardan 

itibaren tarımda makineleşmenin başlaması, böcek ilaçlarının ve gübrelerin 

yaygınlaşması ile verim artmaya başlamıştır. 1800’lü yıllarda sanayide su ve buhar gücü 

kullanılmaya başlanmış, 20.yüzyıl başlarında ise elektrik enerjisi ile üretimde 

makinelere geçiş başlamış fakat daha çok insan gücünün aktif olduğu bir süreç 

yaşanmıştır. 21.yüzyıl sonrası endüstri 4.0 ile sanayide yaşanan devrime paralel olarak 

bilgi teknolojilerinin tarımda kullanılması ile Tarım 4.0 süreci başlamıştır. Bu gelişimle 

birlikte emek odaklı süreçten bilgi odaklı sürece, doğal risklere açık üretimden planlı ve 

kontrollü yapılan üretime geçilmiştir. Tarım 4.0, maliyetleri düşürmeyi, verimi 

arttırmayı, alanları en küçük ölçekte yönetmeyi, beklenti ve pazara uygun üretim 

yapmayı hedeflemektedir (Pakdemirli ve ark., 2021). Dünyada tarıma yatırım 

çoğunlukla kaliteli gıda için yapılmaktadır. Tarımda buğday, mısır, pirinç ve soya 

yapılan yatırımlardaki en büyük paya sahiptir. 

Dünyada mısır üretimi ve ticareti verimde yükselişe bağlı olarak her geçen yıl 

artmaktadır. 2020/21 sezonu Dünya mısır üretimi, bir önceki sezona göre %1 artarak 

1134 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 2021/22 sezonunda ekim alanında beklenen 

artışla %5 oranında artması öngörülmektedir. Dünyadaki mısır üretim paylarını 

incelediğimizde ilk sırada ABD (%32) ve ardından Çin (%23) gelmektedir. Dünyadaki 

mısır ihracat paylarını incelediğimizde ABD (%36), Brezilya (%21), Arjantin (%18) ve 

Ukrayna (%13) ülkeleri öne çıkmaktadır (TMO, 2021). 
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Dünyada dekar başına alınan mısır verimi ortalaması 580 kg iken Türkiye’de 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ocak 2021’de yayınladığı mısır bültenine göre, 2020 

yılında ortalama mısır verimi dekar başına 940 kg’dır. Dünyadaki verim ortalamasının 

üzerinde mısır verimi elde edilmesine rağmen üretimin tüketimi karşılayamaması 

sonucunda mısır ithal edilmektedir. 2020 yılında yaklaşık 2 milyon ton mısır ithalatı 

gerçekleşmiştir (BUGEM, 2021). 

Tarımsal faaliyetlerde önce uzaktan algılama teknolojilerinden yalnızca uydu 

görüntüleri ile çalışmalar yapılmıştır. Uydu görüntüleriyle çoğunluklar NDVI 

(Normalize Edilmiş Farklı Bitki İndeksi) haritaların oluşturulması ve yer şekilleri 

bilgileri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Uydu görüntüleri ile oluşturulan 

haritaların düşük çözünürlüklü olması sebebiyle ada/parsel bazında altlık haritalar 

oluşturulamamıştır. Ayrıca uydu görüntülerinden gerçek zamanlı görüntülerin 

alınamaması, yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin fiyat fazlalığı, görüntü 

kalitelerinde kötü hava şartlarından kaynaklanan bozukluklar, anlık müdahale 

edilememesi uydu görüntülerinin dezavantajları olarak görülmektedir. Bahsedilen 

dezavantajlara alternatif olarak insansız hava aracının kullanımı artmaya başlamıştır. 

Klasik yöntemlere kıyasla İHA teknolojisinin gelişmesi arazi verilerinin daha doğru, 

hızlı ve düşük fiyatlı elde edilmesine olanak sağlamıştır. 

Fotogrametri ve uzaktan algılamanın yanı sıra bilgisayar teknolojileri, robotik ve 

yapay zekâ topluluklarında sıklıkla kullanılan İHA terimi, bir uçuş planına bağlı 

olarak/olmayarak otomatik, yarı otomatik ya da manuel hareket edebilen veya 

istasyondan bir pilot tarafından uzaktan kumanda edilerek uçurulan bir ölçüm aracıdır 

(Ceylan ve ark., 2014; Eisenbeiss, 2009). İHA platformu; sayısal kamera, GPS/INS 

entegrasyonundan oluşan bir sistemdir (Eisenbeiss, 2003). İHA platformu denetleme, 

gözetleme, haritalama ve 3 boyutlu modelleme konularında değerli bir veri kaynağıdır 

(Nex ve Remondino, 2014). 

İHA’lar amaca uygun kamera ve sensor yardımı ile havadan görüntü verileri 

toplayarak mahsul izleme, akıllı ilaçlama, hastalık ve zararlı tespiti, bitki ürün deseni 

haritalaması, gübreleme gibi hassas tarım uygulamalarına katkı sağlamaktadır. İHA 

tabanlı izleme sistemleri, kullanıcının arzusu doğrultusunda düzenlenebildiği için 

yüksek zamansal çözünürlüğe sahiptir (Tsouros ve ark., 2019). 

Yapay zekâ; makinelere insanlar gibi düşünebilme, akıllı davranışlar 

sergiletebilme bilimidir. Makine öğrenmesi, bir yapay zekâ uygulamasıdır. Makinenin 

öğrenmesi, makinelerin insanlar gibi öğrenme gerçekleştirebilmesi düşüncesinden 
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doğmuştur. Makine öğrenmesi yöntemleri, yapay zekânın diğer tekniklerine göre daha 

başarılıdır (Hinton ve ark., 1986) ve bilinen olguları öğrenerek bilinmeyen olgular 

üzerinden doğru tahminler üretmeyi amaçlamaktadır.    

Teknolojik gelişmeler ve özellikle sosyal medya kullanımın artması ile çok 

büyük veri kümeleri oluşmuştur. Ayrıca bilgisayar donanımları olan CPU ve GPU’ların 

geliştirilmesiyle büyük verilerin işlenmesi, bilgiye çevrilmesi mümkün olmuştur. Derin 

sinir ağları, YSA’ların daha derin ve geniş katmanlı halidir. Bu ağlarla gerçekleşen 

makine öğrenmesine de “derin öğrenme” denilmektedir. Derin öğrenme, veriden 

otomatik olarak öznitelikler çıkarabilmesi ile çalışmanın iş yükünü azaltıp zamandan ve 

maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Derin sinir ağlarında ham verilerden faydalı, 

kompleks öznitelik temsilleri elde edilmekte ve bu özniteliklerle model eğitimi 

gerçekleştirilmektedir (Scott ve Hughes, 2009). 

Fotogrametri ve uzaktan algılama alanında görüntü analizinde başarılı sonuçları 

vermesi sebebiyle en çok tercih edilen derin sinir ağı mimarisi Evrişimli Sinir Ağları 

(ESA)’dır. Evrişimli Sinir Ağları; nesne tanıma, sınıflandırma gibi alanlarda sıklıkla 

kullanılmaktadır (İnik ve Ülker, 2017). Görüntü sınıflandırmada girdi verisi ne kadar 

çoksa öğrenme o kadar doğru gerçekleşir ve sonuçta model doğruluğu artar. Giriş 

verilerinin fazlalığı kadar model tasarımı da çok önemlidir. Ayrıca, model eğitimi için 

kullanılacak veri setlerinin dağılımlarının orantılı olması gerekmektedir (Khan ve ark., 

2018). 

Bütün bilgiler doğrultusunda tez çalışmasında mısır bitkisinin seçilmesinde 

Türkiye ve Dünya’daki önemine bakılarak karar verilmiştir. Günümüze kadar literatür 

incelendiğinde bitki gelişimlerinin izlenmesi, hastalık tespiti, arazi örtüsü haritalama 

gibi tarımsal faaliyetlerde istenilen zamanda kullanılabilmesi, ekonomik uygunluğu ve 

sağladığı kaliteli çözünürlük sayesinde İHA’lar ile ölçüm yapmanın avantajlı olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca görüntü verilerinin işlenmesi için klasik yöntemlere göre derin 

sinir ağı modellerinin doğruluk arttırıcı etkisi gözlemlenmiştir. Derin sinir ağ modeli 

oluşturulurken veri setlerinin dağılımlarına dikkat edilmiştir. 

Element eksikliği olan mısır bitkilerinin sınıflandırılması ile mısır veriminin 

arttırılması ekonomik olarak son derece önemlidir.  Element eksikliği olan mısır 

bitkilerinin sınıflandırma çalışmalarında kullanılan klasik yöntemlerle oldukça yüksek 

maliyetler ortaya çıkmakta ve istenen doğruluklar elde edilememektedir.   
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İHA yardımıyla toplanan görüntü verilerinden element eksikliğine bağlı olarak 

hasta gelişim gösteren mısır bitkileri ile sağlıklı gelişim gösteren mısır bitkilerinin derin 

sinir ağları kullanılarak sınıflandırılması tezin amacını oluşturmaktadır. 

Sınıflandırma işleminin yapılabilmesi için geçmiş yıllardaki element eksikliğinin 

görüldüğü alanlar belirlenmiştir. Mısırın hasta ve sağlıklı gelişim gösterdiği bölgelerden 

toprak numuneleri alınarak toprak analiz raporları temin edilmiştir. İHA yardımı ile 3 

farklı tarihte ve 50 m, 100 m olmak üzere 2 farklı irtifadan toplam 6 adet görüntü verisi 

toplanarak mısır gelişiminde element eksikliğinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Mısır 

gelişiminin 3 farklı döneminde ve 2 farklı irtifadan görüntüler alındığından model 

eğitimini olumsuz etkilememesi için her uçuş grubu kendi içerisinde değerlendirilmiştir. 

Uçuşlara ait görüntüler tek tek değerlendirilerek her görüntünün alt görüntüsü alınmış 

ve model eğitimi bu alt görüntülerden oluşan veri setleri ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçta 

mısır bitkisinin vejetatif dönem sonuna en yakın olan 08.07.21 tarihinde 50 m irtifadan 

toplanan görüntü verileri ile %97 oranında en yüksek model performansı elde edilmiştir.  

Tezin sonraki bölümlerinde açıklanan bilgiler şu düzende ilerlemektedir; 

Materyal ve Metot bölümünde tez çalışmasında kullanılan materyal ve yöntemler 

açıklanmış; çalışma alanın seçilmesi, mısır bitkisinin gelişim evreleri, insansız hava 

aracı ve kullanım alanları, kontrollü makine öğrenmesi, Derin öğrenme, Python 

programlama dili ve kütüphaneleri, VGG-16 modeli, Google Colaboratory ve Karışıklık 

Matrisi hakkında bilgiler verilmiştir. Uygulama bölümünde İHA ile elde edilen verilerin 

düzenlenmesi, görüntülerin etiketlenmesi, veri setlerinin oluşturulması, modelin 

oluşturulup eğitilmesi ve test edilmesi açıklanmıştır. 

Tezin sonuç bölümünde ise, 6 farklı uçuşa ait model performansları ve elde 

edilen sonuçların genel değerlendirmesi yapılmıştır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

2.1. İnsansız Hava Aracının Tarımda Kullanımı ile ilgili Kaynak Araştırması 

 

Uzaktan algılama, herhangi bir temasta bulunmaksızın algılayıcı sistemler 

yardımıyla yer yüzeyi ve üzerindeki cisimler hakkında bilgi edinme bilimidir. Uzaktan 

algılama teknolojileri, yer yüzeyinden ve yer yüzeyinde bulunan cisimlerden yansıyan 

ve yayılan enerjinin algılanmasında, kayıt altına alınmasında, toplanan verilerin analiz 

edilmesinde kullanılmaktadır. 

Uzaktan algılama, insan hayatında çeşitli amaçlara ve uygulamalara hızlı ve 

ekonomik çözümler ortaya koyan bir bilimdir (Jensen, 1996). Dünyada meydana gelen 

doğal ve insani çevresel farklılıkların gözlemlenmesi ve analizi için senelerdir 

kullanılmaktadır (Collins ve Woodcock, 1996). 

Geçmişte veriler klasik yöntem ve cihazlarla uzun süren arazi çalışmaları sonucu 

elde edilirken günümüzde uzaktan algılama ve bilişim teknolojisinin gelişmesiyle 

beraber verilerin toplanması, işlenmesi ve analizi basitleşmiştir (Aksoy ve ark., 2001). 

Artan nüfus ve insani ihtiyaçlar doğrultusunda tarım, çevresel ve ekonomik 

taleplere yönelik olarak hızla büyüyen enformasyon tabanlı bir endüstri olmaktadır. 

Artan veri ihtiyacının karşılanması için talebe ve kişiye yönelik kullanılabilmesi 

sayesinde İHA’ların tarımsal çalışmalardaki kullanımı artmıştır (Leboeuf, 2002). 

Gelişmiş kamera ve sensör algılayıcıları barındıran İHA’lar ekonomik ve başarılı 

sonuçlar vermektedir. İHA’lar zamandan ve ekonomiden tasarruf sağladığı için yersel 

yöntemlerde karşılaşılan olumsuz durumları yok edebilecek durumdadır (Tsouros ve 

ark., 2019) 

Hafifleyen ve çeşitli sensörlere sahip kameralar gibi gelişmiş İHA ekipmanları 

sayesinde yüksek uzamsal ve zamansal çözünürlük sağlayan İHA’ların tarımsal çalışma 

ve uygulamalardaki etkinliği artmıştır (Zhang ve ark., 2012; Matese ve ark., 2015). 

Termal kameralar, bitkilerdeki su miktarı ve su stresinin tespit edilmesinde (Berni ve 

ark., 2009; Zarco-Tejada ve ark., 2012), sulama süresi ve sulama aralığının 

programlanması (Sanchez-Diaz ve ark., 2015) çalışmalarına katkı sağlamaktadır. RGB, 

NIR bantlara sahip multi spektral kameralarla toplanan veriler çeşitli algoritmalar 

yardımıyla bitki indeksleri oluşturularak bitki stresi ve bitki canlılığının tespit ve takibi 

yapılabilmektedir. NDVI, sık kullanılan bitki indekslerinden biridir (Rouse ve ark. 

1973). Berni ve ark. (2009) su stresi için Fotokimyasal Yansıtma İndeksi (PRI) 
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hesaplayarak bitkisel gelişimi incelemişlerdir. Todd ve Hoffer (1998), toprak kalitesini 

ve su içeriğinin NDVI bitki indeksi ile tespiti üzerine çalışmışlardır. Hassan ve ark. 

(2019) farklı sulama yöntemiyle buğday yetiştiriciliği ve verim tahminine yönelik 

yaptıkları çalışma sonucunda İHA’ya monte edilen multi spektral kameralar sayesinde 

çeşitli mahsul büyüme aşamalarında bitki indeks özelliklerinin kolayca 

değerlendirilebildiğini söylemişlerdir. 

Tarım sektöründeki hızlı gelişim ve çeşitlilik ülkemizde arazi kullanımları 

üzerinde etkili olmaktadır. Ekolojik zarara neden olmaması için kullanımlarının arazi 

potansiyeline uygun, planlı ve stratejik düzenlenmesi gerekmektedir (Gülersoy, 2008). 

Huang ve ark. (2010) arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliği haritalaması için iki 

farklı yöntem üzerine çalışmış ve bu yöntemleri karşılaştırarak test doğruluğu ve 

uygulama kolaylığına göre önerilerde bulunmuşlardır.  Akbari ve ark. (2006) yaptıkları 

çalışmada Landsat 7 uydu görüntüsünü kullanarak ürün deseni için bir sınıflandırma 

analizi yapmışlardır.  

Tarımsal çalışmalarda ilaç ve gübre uygulamaları mahsul verimini 

etkilemektedir. Bu uygulamaların İHA ile yapılması ürün kaybını, dengesiz ilaç 

kullanımını ve masrafları azaltmaktadır. Fakat, rüzgârın şiddeti ve yönü İHA’nın 

ilaçlama performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Faiçal ve ark. (2014) bu 

olumsuzluğu düzeltebilmek için farklı aralıklarla püskürtme işlemi yapan bir algoritma 

geliştirerek gereksiz ilaç kullanımını engellemişlerdir. Garcia-Ruiz ve ark. (2013) 

turunçgillerde olan tristeza virüsü için çeşitli yöntemler önermişlerdir.  Hasta ve sağlıklı 

bitki tespitleri ile arazideki dağılımlarının ölçülmesi gibi çalışmalar sayesinde ürün 

verim tahmininde bulunmak için belirli bir zamanı beklemeye gerek kalmamaktadır. 

İHA hasat zamanında veya bitkinin gelişim dönemlerinde de verim tahmini yapılabilme 

imkânı sunmaktadır. Hassan ve ark. (2019) farklı sulama yöntemi kullanılan arazilerin 

verim tahmini için İHA kullanmışlardır. Stroppiana ve ark., (2015) multi spektral 

kameraya sahip İHA ile görüntüledikleri çeltik arazisinin farklı bitki indekslerini tespit 

ederek verim ile kıyaslamasını yapmışlar ve sonuçların başarılı olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bitkilerin gelişiminde olumsuzluklar yaratan yabancı otlar da doğanın bir 

parçasıdır. Doğanın heterojen yapısı gereği hassas tarım uygulamalarının kullanılması 

çevresel olumsuzlukları düşürerek ekonomik fayda sağlayacaktır. Tekin ve ark. (2016) 

tarımsal mücadele için yabani otların tespit ve takibinin son derece önemli olduğunu 

ayrıca bu tespitte İHA’nın klasik yöntemlerden daha avantajlı olduğunu belirtmişlerdir. 
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Demir ve Başayiğit (2020) multispektral sensöre sahip İHA ile toplanan görüntülerden 

vejetasyon indeksleri kullanılarak arazi örtüsünün, bitki sağlık durumlarının ve sulama 

kaynaklı sorunların tespitinin yapılabileceğini belirtmişlerdir.  

İHA yardımıyla toplanan görüntü verilerinin işlenmesi sonucunda bitki sayımı 

yapılabilmektedir. Tavus ve ark. (2015) İHA ile elde ettikleri görüntüleri farklı renk 

düzeylerinde işleyip K-NN algoritması kullanarak görüntüleri toprak ve bitki diye iki 

sınıfa ayırmışlar ve oluşturdukları karışıklık (confusion) matrisi ile bakla ve bezelye 

bitkilerinin sayımını %87,7 doğruluk ve %86,6 hassasiyet ile hesaplamışlardır.  

Fenotipleme teknolojisinin gelişmesi, ürünlerin genetik olarak iyileştirilmesinin 

tarımsal ürünlerin küresel talepleri karşılamasını sağlamak için önem arz etmektedir. Yu 

ve ark. (2016) çift kameralı bir İHA ile soya fasulyesi için yüksek verimli bir 

fenotipleme platformu geliştirmişlerdir. Kontrollü makine öğrenmesi yöntemi ve 

Rastgele Orman tekniği ile geliştirdikleri bu platform ile soya fasulyesinin olgunluğunu 

%93’ün üzerinde bir doğruluk ile sınıflandırmışlardır.  

 

 

2.2. Derin Sinir Ağları Kullanılarak Görüntülerin Sınıflandırılması ile İlgili 

Kaynak Araştırması 

 

Uzaktan algılama çalışmalarında derin sinir ağ mimarilerinden en yaygın olarak 

kullanılan Evrişimli Sinir Ağları’dır. ESA; evrişim, havuzlama, düzleştirme, tam bağlı 

gibi çok katmandan oluşan bir yapay sinir ağıdır. Karmaşık arazi koşullarında bitki türü 

bilgileri çıkarmada sağlam ve üstün olduğu kanıtlanmış ve güçlü uygulanabilirlik, 

genelleme yeteneği, daha az küresel optimizasyon eğitim parametreleri, eşzamanlı 

özellik çıkarma ve sınıflandırma avantajlarına sahiptir (Guo ve ark., 2018; Li ve ark., 

2017).  

VGG16 ve VGG19, görüntü rengini, dokusunu, şeklini ve diğer özellikleri 

çıkarmada üstün performansa sahip ESA tabanlı ağ modelleridir (He ve ark. 2015). 

Geleneksel görüntü sınıflandırma yöntemlerinden farklı olarak, ESA tabanlı model, 

insan görsel sistemini simüle ederek ve sınıflandırma sonuçları üretmek için orijinal 

görüntü üzerinde hiyerarşik soyutlama işlemi gerçekleştirerek belirli bir görüntünün 

özelliklerini çıkarır. Yöntem, sinir ağı ile karşılaştırıldığında ağın eğitim parametrelerini 

büyük ölçüde azaltan yerel bir alıcı alan, ağırlık paylaşımı ve uzamsal örnekleme 

teknolojisi kullanır (Bing ve ark., 2017). 
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Safonova ve ark. (2019) İHA görüntülerinden kabuk böceklerinin köknar 

ağaçlarına verdikleri hasarların tespitini, sınıflandırılmasını ve sonuçta yeni bölgelere 

yayılmasını önlemeyi amaçlamışlardır. Oluşturdukları ortomozaik görüntüden dört 

farklı kategoride segmentasyon işlemi yapmışlardır. Çalışmalarında farklı CNN 

modellerinin kıyaslamasını yaparak VGG-16 modelinin üç kategoride en iyi sonuç 

verdiğini belirtmişlerdir. 

Radovic ve ark. (2017) İHA ile elde edilen gerçek zamanlı verilerle 

çalışmışlardır. ESA tabanlı, açık kaynaklı nesne algılama ve sınıflandırma platformu 

olan YOLO’yu kullanmışlardır. YOLO’nun klasik makine öğrenmesi yöntemlerinden 

daha verimli olduğunu ayrıca ESA’ların doğruluğu ve güvenilirliğinin, ağın eğitimine 

ve operasyonel parametrelerin seçimine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. İHA’nın zamana 

duyarlı ve karmaşık görevleri verimli ve doğru bir şekilde gerçekleştirdiğini tespit 

etmişlerdir.  

Hamylton ve ark. (2020) bitki örtüsü haritalaması için üç farklı yöntem 

denemişlerdir. Bunlar; piksel tabanlı sınıflandırma, manuel sınıflandırma ve derin sinir 

ağ mimarilerinden LeNet’in uygulanmasıdır. Bu yöntemlerin uygulanma süreleri; 

manuel sayısallaştırma 8 saat, LeNet iki saat 15 dakika ve piksel tabanlı sınıflandırma 

iki saat şeklindedir. Sınıflandırma doğrulukları; piksel tabanlı yöntem için %82, manuel 

sayısallaştırma için %91, LeNet %85 olarak tespit edilmiştir.  

Ainiwaer ve ark. (2020) veri toplama platformu olarak bir İHA ile yaptıkları 

çalışmada; düzenli segmentasyondan sonra alt bölgeler araştırma nesnesi olarak 

belirlenmiş, küçük görüntü bloklarından çok seviyeli öznitelik bilgileri çıkarılmış ve 

derin öğrenme tabanlı ESA kullanılarak öznitelik veri tabanları oluşturulmuştur. Eğitim 

örneklerinin sayısındaki artışla birlikte model tanıma yeteneği giderek geliştiğinden 

ayrıca eğitim örneklemlerinin boyutunun sınıflandırma doğruluğu üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğunu ve örneklem boyutlarının artmasıyla modellerin genelleme 

yeteneğinin giderek arttığını göstermişlerdir.  

Ferentinos (2018), Bitki hastalıkları tespiti ve teşhisi için derin öğrenme 

modelleri adlı çalışmasında hem laboratuvar hem de ekim alanlarında gerçek koşullarda 

çekilmiş 87.848 fotoğraftan oluşan bir veri seti ile 58 farklı hastalık sınıfının 

belirlenmesi için modeller test edilmiştir. Sınıfların tanımlanması için aralarında 

AlexNet, LeNet, VGG gibi mimarilerin bulunduğu 5 farklı derin öğrenme mimarilerinin 

performanslarını değerlendirmişlerdir. İşlenmemiş görüntüler üzerinde en iyi başarı 

oranı %98,48 ile VGG mimarisi ile elde edilmiştir.  Önceden işlenmiş görüntüler 



 

 

9 

üzerinde en iyi başarı oranı %99,07 ile AlexNetOWTBn mimarisi ile elde edilmiştir. 

Nihai modellerden en başarılı derin sinir ağ mimarisi olan VGG, model tarafından daha 

önce görülmeyen 17548 bitki yaprağına ait görüntüleri sınıflandırmada %99,53’lük 

başarı oranı elde etmiştir. Bu yüksek performans seviyesine dayanarak yaprak 

görüntülerinin analizi yoluyla bitki hastalıklarının otomatik tespiti ve teşhisi için 

oldukça uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca eğitim setinin işlenmemiş görüntülerden 

oluşmasının önemli olduğunu belirmiştir.  

 

2.3. Mısır Bitkisi ile ilgili Kaynak Araştırması 

 

Mısır (Zea mays L.) buğdaygiller familyasına ait tek senelik bir bitki türüdür ve 

Türkiye’de yoncadan sonra yetiştirilen en önemli yem bitkisi olarak bilinmektedir 

(Atasever ve ark., 2020). Tarla ürünlerinden dane mısır üretimi ülkemizde yaygın olarak 

yapılmaktadır.  

Mısır çeşitlerinden biri olan silajlık mısır, dünyada en çok yararlanılan bitki 

olarak belirtilmektedir (Kizilsimsek ve ark., 2017). Hayvancılığın gelişimi için gerek 

duyulan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında silajlık mısır birim alanda yüksek 

verim aldığından önem arz etmektedir. Kır ve Ünsal (2020) yaptıkları çalışmada 

Kırşehir ilinde artan hayvancılık için üç farklı mısır çeşidinin farklı sıra mesafelerinde 

kalite ve verimi üzerine çalışmışlardır. 

Mısır, birçok alanda yetişmesine karşın endüstrileşmenin çok olduğu alanlarda 

yetişirken ağır metal stresi ile karşı karşıya gelmektedir. Ertekin ve Bilgen (2021) bu 

sorunu ele alarak farklı ağır metaller ve dozlarının, at dişi mısırın çimlenme ve erken 

fide dönemlerine etkisini araştırmışlardır. Çimlenme aşamasında en olumsuz etki 

yaratan ağır metalin cıva olduğunu belirtmişlerdir. 

Bitki köklerinin topraktan aldıkları elementlerin bitki gelişimi üzerinde direk 

etkisi vardır. Mısır bitkisi tarafından demir, çinko, potasyum, mangan gibi elementlerin 

alınması gelişimi açısından oldukça önemlidir. Taban ve Alpaslan (1996) mısır 

bitkisinin artan miktarda çinko gübrelemesi sonucunda kuru madde miktarında ve 

bitkinin klorofil kapsamında artış gözlendiğini belirtmiştir. Hewitt (1963), elementlerin 

bitki kökleri tarafından alınırken birbirleriyle mücadele ettiklerini belirtmiştir.  

Artan nüfus doğrultusunda tüketimin karşılanabilmesi için üretim artışı beklenen 

bir sonuçtur. Doğal çevreye zarar vermeden gıda üretiminin gerçekleştirilmesi için alan 

büyütülmeksizin mahsul veriminde artışın sağlanması ve zararlı tespitleri gibi hassas 
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tarım uygulamaları önem arz etmektedir. Furakuwa (2020) İHA ile alınan görüntülerin 

3B fotogrametri ile üretilen görüntüsünden mısır yüksekliklerinin tahmini ve NDVI ile 

karşılaştırmalı mahsul verimini tahmin etmeye çalışmıştır.  

Mahsul veriminin arttırılması ve ekonomik zararın azaltılması amacıyla yabancı 

otlara ait bölgelerin tespiti ile bu doğrultuda herbisit kullanımının azaltılması önemlidir. 

Artizzu ve ark. (2011) mısır arazilerinde anlık olarak görüntü işleme teknikleri 

yardımıyla yabancı ot ve ürünlerin tespiti üzerine çalışmışlardır. Traktöre monte edilen 

kamera yardımıyla toplanan görüntülerden anlık değerlendirme sonucunda ürün 

tespitinde %80 ve yabancı ot tespitinde %95 başarı ortaya koymuşlardır. Tang ve ark. 

(2016) mısırda yabancı ot miktarını tespit etmek üzere işlenen görüntü ile uzman görüşü 

esaslı bir model tasarlayıp olgunlaşma belirtisi ve sıra üzeri hattını saptamışlardır.  

Fenotipleme mısır ıslahı için önemli destek sağlamaktadır. Su ve ark. (2019) 

yaptıkları çalışmada fenotipleri karşılaştırmak ve mısır çeşitlerini taramak için İHA 

tekniklerini derinleştirmeyi amaçlamış ve mısır ıslahını destekleme potansiyeline 

odaklanmışlardır. Ayrıca, sayısal yükseklik modeli hesaplanarak mısır boyunu tahmin 

etmeye çalışmışlar ve tahmin hatasını %0,8 ve %5,3 arasında hesaplamışlardır. Çalışma 

sonucunda İHA’nın mahsul ıslahı için umut vadettiğinden bahsetmişlerdir. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

Tez çalışması kapsamında Karaman ili Kisecik köyü 330 ada 5 numaralı parsel 

içerisindeki mısır bitkilerinin İHA ile görüntüleri alınmış, element eksikliği olan mısır 

bitkilerinin derin öğrenme ile tespiti amaçlanmıştır. Uygulamada Konya Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümüne ait DJI Phantom 4 Pro marka döner kanatlı 

İHA kullanılmıştır. İHA, 84° görüş açısına sahiptir. Sensoru 20 mega piksel 

çözünürlüklüdür. Fotoğraf çözünürlüğü 5472x3648 boyutundadır. Uçuşlar, %65 boyuna 

bindirme ve %60 enine bindirme oranında gerçekleştirilmiştir. Görüntü alımı için mısır 

bitkisinin toprakta en fazla yer kapladığı ve tepe püskülü çıkarmasından önceki gelişim 

dönemi olan vejetatif dönemi tercih edilmiştir. Ayrıca İHA ile ölçüm yapılırken arazi 

yüzeyine yer kontrol noktaları tesis edilmiştir. Sokkia GCX2 marka GNNS alıcısı ile 

yer kontrol noktalarının koordinatlar verileri toplanmıştır. Ayrıca çalışma bölgesine ait 

toprak analiz raporları temin edilmiştir. 

İHA görüntüleri yardımı ile sağlıklı ve hasta mısır bitkilerinin 

sınıflandırılmasında makine öğrenmesi yöntemlerinden kontrollü sınıflandırma yöntemi, 

derin sinir ağı mimarilerinden VGG-16 mimarisi, programlama dillerinden Python 

(3.7.12), derin öğrenme kütüphanelerinden Tensorflow (2.7.0), Numpy, Pandas ve 

Matplotlib kütüphaneleri, modelin kodlanması ve düzenlenmesi için Google 

Colaboratory uygulaması kullanılmıştır. 

 

3.1. Çalışma Alanına İlişkin Bilgiler 

 

Çalışma alanı, Karaman ili Kisecik Köyünün kuzey sınırlarında yer alan 82,59 

dekarlık bir mısır tarlasıdır. Karaman, 37° kuzey enlemi ve 33° doğu boylamı arasında 

İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Konya, Mersin, Antalya illeri sınır komşularıdır. 

Rakımı 1.033 m, yüzölçümü 8.869 km²’dir. Yüzölçümünün; %37’sini tarım arazileri, 

%22’sini çayır mera arazileri oluşturmaktadır.  İlin toplam nüfusu 254.919’dur (URL3). 

Karaman karasal iklim özelliklerine sahiptir. Göksu nehri boyunca iklim daha 

ılımandır. Türkiye 328 kg/m²-2.236 kg/m² yağış aralığına sahiptir. Karaman yağış 

ortalaması 336 kg/m² olması yağışı az alan bir il olduğunu göstermektedir.   

Karaman topoğrafyası genel olarak düz olmakla birlikte etrafında çok sayıda dağ 

ve tepe bulunmaktadır (URL2). 
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Karaman’ın mevcut 327,06 hektarlık tarım arazisinin %71’i sulanabilir 

özelliktedir fakat sulanabilir alanın %53’ü su yetersizliği sebebiyle sulanamamaktadır 

(URL2). 

Karaman ilinde en çok ekilen tarla ürünleri Çizelge 3.1’de gösterildiği gibi 

sırasıyla; buğday, arpa, mısır(dane), nohut, kuru fasulye, ayçiçeği, şeker pancarı, 

çavdar, fiğ ve yulaftır (URL2). 

 

Çizelge 3.1. Karaman’da en çok ekilen tarla ürünleri (URL2) 

 
ÜRÜNLER EKİLİŞ (ha) ÜRETİM (ha) VERİM (kg/ha) 

Buğday 87.703 211.915 2.416 

Arpa 65.518 172.528 2.633 

Mısır(dane) 33.488 346.464 10.345 

Nohut 20.837 26.342 1.264 

Kuru Fasulye 8.958 25.826 2.883 

Ayçiçeği 8.398 24.167 2.877 

Şeker Pancarı 7.397 478.000 64.620 

Çavdar 6.625 13.955 2.106 

Fiğ 6.109 113.353 18.555 

Yulaf 5.985 12.780 2.135 

 

3.1.1. Çalışma Alanının Seçilmesi 

 

Çalışma alanı Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Karaman ili Kisecik köyündeki 

mısır tarlasının sahibi ile yapılan görüşmelerde tarladaki mısır bitkilerinin 

gelişimlerinde bölgesel olarak farklılıkların gözlemlendiği öğrenilmiştir. Bu farklılıklar; 

bitki boylarında, bitki yaprak genişliklerinde, bitki yaprak renklerinde gözlenen 

farklılıklardır. Ziraat mühendisi olan arazi sahibi bu durumun toprak kimyasal yapısının 

arazi yüzeyine homojen dağılmamasından kaynaklandığını tespit etmiştir. Çalışma 

alanının bitki gelişimlerinin normal ve zayıf olduğu bilinen bölgelerinden alınan toprak 

analiz raporları EK-1’de sunulmuştur. EK-1’deki raporlar incelendiğinde bitki 

gelişiminin zayıf olduğu toprak yapısındaki kireç fazlalığı ve elementlerin eksiklikleri 

tespit edilmiştir.  
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Şekil 3.1 Çalışma alanı görüntüsü (URL4) 

 

Toprağın yapısı ve kireç fazlalığı toprakta bulunan elementlerin bitki tarafından 

alınmasını engellemektedir. Topraktaki elementlerin farklı miktarlarda alınması 

bitkilerin yapraklarında renk değişikliklerine yol açmaktadır. Şekil 3.2’de gösterildiği 

gibi element eksikliklerinin görüldüğü bitkiler açık yeşil ve sarı tonlarında yaprak 

gelişimi gösterirken sağlıklı bitkiler koyu yeşil tonlarında yaprak gelişimi 

göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 3.2 Mısır bitkisindeki renk farklılıklarının gözlemlenmesi 

 

3.2. Mısır Bitkisi ve Gelişim Evreleri 

 

Mısır (Zea mays L.) bitkisinin ana vatanı hakkında çeşitli görüşler ileri 

sürülmekle birlikte birçok kaynakta bu bitkinin ana vatanının Amerika kıtası olduğu 

belirtilmektedir. Amerika kıtasının keşfinden sonra mısır tüm dünyaya yayılmıştır. 

Mısır, Türkiye’ye 17.yüzyıl başlarında getirilmiştir. Ülkemizde mısır tarımı, hayvansal 

üretimine yüksek oranda katkı sağlamaktadır. Mısırın işlenmesi ile mısırözü yağı, 

nişasta ve glikoz ülkemiz ekonomisinde ham madde sağlamasından dolayı oldukça 

önemlidir (Süzer, 2004). 
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 Mısır, birim alanda yüksek kuru madde elde edilen bir bitkidir ayrıca güneş 

enerjisini oldukça verimli kullanmaktadır. Türkiye tarımsal üretiminde ilk sıralarda yer 

almaktadır. Her türlü bitki ile ekim nöbetine girebilmekte ve kendisinden sonra ekilen 

bitkilerin verimini ekim nöbetine giren diğer tahıllara göre daha fazla arttırmaktadır 

(URL1). 

Mısır genellikle birçok toprak tipinde yetişebilmektedir. Ancak fazla su tutan, 

humuslu, derin, besin maddesi depolama kapasitesi iyi olan, kolay işlenebilen, 

havalanma özelliği bulunan dolayısıyla milli-killi topraklar tercih edilmektedir. Mısır, 

azot ve fosfor elementlerince zengin, 6-7 pH derecesine sahip olan topraklarda daha 

verimlidir. Tohum ekimi için, I. ürün ekiminde 5-6 cm, II. ürün ekiminde 6-8 cm 

derinlik uygundur. Mısır bitkisi büyüme ve gelişim evresinde azot elementine fazla 

ihtiyaç duyduğundan azotlu gübre verilmesi gerekir ve aynı tarlaya üst üste ekilmesi 

verimi olumsuz etkilemektedir (Süzer, 2004).  

Mısır; insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri hammaddesi olarak kullanılmakla 

beraber kâğıt yapımı ve hasır el işçiliğinde de kullanılmaktadır. 1000 kg mısırdan 770 

kg nişasta, 90 kg protein, 50 kg yağ, 20 kg şeker ve diğer maddeler elde 

edilebilmektedir (Kanburoğlu ve Öğretir, 1980).  

Mısır, 70-165 gün aralığında yetişen tek senelik bir bitkidir. Yetiştirilen yere ve 

cinsine göre değişkenlik göstermesiyle birlikte çimlenme evresinde 10-13°C, yetişme 

evresinde 10-20°C sıcaklığa ihtiyaç duymakta ve sıcaklığın bu değerlerden farklı olması 

bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemektedir (Türkoğlu, 1971). Mısırın sulama olmadan 

yetiştirilebilmesi için yıllık yağışın 600-1200 mm aralığında olması gerekmektedir. 

Yıllık yağış miktarının 600 mm altında kaldığı alanlarda bile mısır yetiştirildiği 

görülmektedir. Böyle alanların sulanması ile yağış açığının giderilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yaz yağışları mısır bitkisinin gelişimi için önemlidir. Mısır, olgunlaşma 

döneminde daha fazla yağışa ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Türkiye'de mısır üretimi 

İç, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde az yapılmaktadır. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde yaz dönemi kısa olduğundan bitki yetişmek için yeterince zaman 

bulamamaktadır. Yetiştirilen mısırların büyük çoğunluğu hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır. Mısır için nem oranının %60'ın üstünde kalması istenmektedir. Nem 

oranının %75'den %50'ye düşmesi halinde su tüketimi normalin iki katı artmaktadır.  

En uygun ekim sıklığı kullanılan mısır türüne, ekim dönemine, iklime, 

yükseltiye, mısırın yetişme amacına, sulama şartlarına ve toprağın yapısına göre 

değişkenlik göstermektedir. Mısırların sık dikilmesi, koçan oluşmayan bitkileri ve 
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yatma ihtimalini arttırmakta, tane ile sap arasındaki oranı düşürebilmektedir. Ayrıca 

tarlada sık dikilen mısırın su ve gübre ihtiyacı artmaktadır. Seyrek ekilen mısır ise 

alınan ürün miktarının birim alanda düşmesine sebep olmaktadır.  

Mısır ekiminde; ocak usulü, sıraya ekim ve serpme yöntemleri kullanılmaktadır. 

Serpme yöntemi ile ekim çoğunlukla ufak ve engebeli arazilerde tercih edilmekte ve 

çok miktarda tohumluk kullanılmaktadır. Sıraya ekim, ekim makineleri yardımı ile veya 

elle yapılabilmektedir. En uygun ekim yöntemi, ekim makineleriyle yapılan sıraya ekim 

yöntemidir (Kırtok, 1998).  

Mısırın hasat edilip edilmemesine danelerdeki nem oranı ölçülerek karar 

verilmektedir. Nem ölçme imkânı olmadığında danenin değişimine bakılmaktadır. 

Hasat zamanı gelen mısırda danenin koçanla birleştiği yerde koyu bir tabaka oluştuğu 

görülmektedir. Koyu tabaka koçan kısmında ve danenin koçanla birleştiği yerde 

başlayıp, danenin dip tarafına doğru ilerlemektedir. Olgunlaşmış mısırda koçanın en az 

%75'i koyu tabaka ile kaplandığı gözlemlenmektedir. Fizyolojik olgunluğa eren mısır 

daneleri ortalama %35 nem içermektedir. Dane gelişimini tamamlayınca el ile hasat 

edilebilmektedir. Makineli hasatta nem yüksek olursa danelerin yumuşaklığı nedeniyle 

hasat kaybı oluşmaktadır. Hasat kaybı oluşmaması için ideal nem seviyesi %21-28 

aralığında olmalıdır. Nem oranının yaklaşık %25 olduğu zaman en uygun hasat 

zamanıdır. Yeterli nem miktarına ulaşan mısır erken de hasat edilebilir. Mısır için erken 

hasat sıklıkla tercih edilmektedir. Böylelikle yağışlara yakalanma, bitki yatmaları ve 

hasat kayıpları minimuma indirgenmiş olmaktadır. Erken hasadın dezavantajlarından 

biri ise, kurutulma zorluğudur. Hasat geciktikçe ürün kalitesi düşmekte ve verim 

kaybına neden olmaktadır. 

Mısır hasadı insan gücüyle ya da geliştirilmiş makineler yardımıyla 

yapılabilmektedir. Makineli hasat yapılırken ayarları doğru yapılmamış bir makine 

kullanılması kayıpları arttıracağından, makine ayarları önemlidir. (Kırtok, 1998).  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı BUGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire 

Başkanlığı’nın Ocak 2021’de yayınladığı mısır bültenine göre, mısır üretimi 2019 

yılında 6 milyon ton iken 2020 yılında %8 artarak 6,5 milyon ton olmuştur. 2020 

yılında dekar başına ortalama 940 kg verim ile dünyadaki verim ortalamasının üzerinde 

mısır verimi elde edilmesine rağmen üretimin tüketimi karşılayamaması sonucunda 

mısır ithal edilmektedir. 2020 yılında yaklaşık 2 milyon ton mısır ithalatı 

gerçekleşmiştir (BUGEM, 2021). 
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Mısır bitkisi, 125-165 gün aralığında gelişimini tamamlamaktadır. Mısır 

bitkisinin gelişimi Şekil 3.3’te görüldüğü gibi üç dönemden oluşmaktadır. 

Vejetatif dönem; fide ve tepe püskülü çıkışına kadarki dönemdir. Yaklaşık 30-

45 gün arasıdır.  

Generatif dönem; tepe püskülü ve koçan oluşumunun olduğu dönemdir. 

Yaklaşık 5-6 hafta arası tozlanma, 2 haftada çiçeklenme döllenme zamanıdır.  

Olgunlaşma dönemi; tane oluşum dönemidir. Yaklaşık 50-60 gün arasıdır 

(Karakuş, 2017). 

 

 
 

Şekil 3.3 Mısır bitkisinin gelişme dönemleri 

 

Çalışma alanımıza 23 Nisan tarihinde mısır ekimi yapılmıştır. Bitkiler, 29 Mayıs 

ile 13 Temmuz tarihleri arasında vejetatif dönemindedir. Mısır bitkisinin vejatatif 

dönemi içerisinde gerçekleştirilen uçuşların tarihleri ve bu tarihlerdeki ortalama mısır 

boyları şu şekildedir:  

• 1. uçuş 17 Haziran 2021 – 30 cm 

• 2. uçuş 29 Haziran 2021 – 130 cm 

• 3. uçuş 8 Temmuz 2021 – 200 cm 

Mısır bitkisinin vejetatif dönemi içerisinde EK-1’de sunulan toprak analiz 

raporuna paralel olarak topraktaki eksik elementler (Potasyum, demir, çinko, mangan 

gibi) gübre yolu ile bitkiye verilmiştir. Ekim ayı sonlarına doğru mısır hasat edilmiştir. 
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3.3. İnsansız Hava Aracı 

 

İnsansız hava aracı için birçok farklı tanımlamalar mevcuttur. Küresel Hava 

Trafik Yönetimi Operasyonel Konsepti insansız hava aracını içinde pilot olmayan 

araçlar olarak belirtmektedir.  

Kahveci ve Can (2017), İHA için; içinde pilotu ve yolcusu bulunmayan, video 

kamera, GNSS gibi sadece amaca uygun ekipmanlar taşıyan, uzaktan kumandalı 

ve/veya otomatik olarak görevini yerine getirebilen bir uçak çeşidi şeklinde 

tanımlamışlardır. 

İHA’ların tarihsel geçmişine bakıldığında; insansız balonlar, 1793 yılında 

Amerika’da iç savaşta keşif amaçlı olarak kullanılmıştır. İlk İHA kullanımı, 1849 

yılında Avusturyalıların sıcak hava balonları ile Venedik şehrini bombaladıkları hava 

saldırısı olarak bilinmektedir (Ülküer ve Temurtaş, 2021). İnsansız ilk uçak, 1916 

yılında I. Dünya Savaşı sonralarında planlanmış olmakla birlikte, “Hewitt-Sperry” 

(Uçan Bomba) isimli jiroskop kontrollü hedefine patlayıcı taşıyabilen otomatik bir 

uçağın kullanımı ilk insansız kullanım olarak bilinmektedir. 1917 Kasım ayında 

“otomatik uçan uçak” ABD’nin askeri filosuna katılmış, 1918 yılında ilk uçuşunu 

gerçekleştirmesine rağmen I. Dünya Savaşı’nda kullanılamamıştır (Kahveci ve Can, 

2017). 

 II. Dünya Savaşı ve sonraki zamanlarda da kullanılmaya devam eden İHA’lar 

birçok askeri alanda kullanılmıştır. Savaşlardan sonra çalışmalar, “Cruise”, “Harpoon” 

ve “Tomahawk” gibi füzeler yapılmıştır (Keane ve ark., 2013). Askeri amaçlı İHA 

çalışmaları hızla gelişmiş ve diğer alanlarda da kullanılmaya başlamıştır.  

Son 20 yıl içerisinde İHA tabanlı yapılan çalışmaların sayısı, önceki yıllara 

kıyasla artmıştır. İHA’lar askeri kullanımın yanı sıra sivil-ticari uygulamalarda da tercih 

edilmeye başlanmış, böylece günlük yaşamda etkinliği artmış ve akademik faaliyetler 

için sık tercih edilebilir araç haline gelmiştir (Finn ve Wright, 2012; Vogeltanz, 2015; 

Huang ve ark., 2013; Maddalon ve ark., 2013; U.K. M.O.D., 2010; Hobbs, 2010; U.S. 

Army, 2009). 
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 İnsansız hava araçları Çizelge 3.2’de görüldüğü gibi mevcut özelliklerine göre 

farklı alanlarda sınıflandırılabilmektedir.  

 

Çizelge 3.2 İHA’ların sınıflandırılması (Kabadayı ve Uysal, 2019) 

 
Kullanım 

Alanına Göre 

Azami Kalkış 

Ağırlığına Göre 

Uçuş Yöntemine 

Göre 

Kalkış Yöntemine 

Göre 

İniş Yöntemine 

Göre 

 

Askeri 

 

Sivil 

 

 

İHA0 

(0.5-4 kg) 

İHA1 

(4-25 kg) 

İHA2 

(25-150 kg) 

İHA3 

(≥150 kg) 

 

Sabit kanatlı 

 

Döner kanatlı 

 

Dikey kalkan 

 

Rampadan 

fırlatılan 

 

El ile fırlatılan 

 

Gövde üzerine 

 

Dikey iniş 

 

Paraşüt ile iniş 

 

İHA’ların geçmişte ağırlıklı olarak askeri alanda gelişim göstermiştir fakat 

özellikle ABD’nin askeri alanlara ek olarak sivil alanlarda da İHA kullanımına izin 

vermesiyle, İHA sektörünün gelişimine katkı sağlamıştır (Gupta ve ark., 2013). 

İHA’ların farklı amaçlarda birçok disiplin tarafından kullanıldığı görülmüştür. Genel 

olarak kullanım alanları; 

• Haritalama, ortofoto ve hacim ölçümleri gibi (Kaya ve ark., 2019) 

• Askeri ve istihbarat amaçlı (SİHA) 

• Tarımsal uygulamalar 

• Arkeolojik ve maden alanlarının incelenmesi 

• Kentsel dönüşüm 

• Meteoroloji çalışmaları 

• Sinema sektörü 

• Arama-kurtarma çalışmaları 

• Nakliye (Kargo taşıma, yemek siparişi) 

• Fotoğrafçılık 

 

3.3.1. İnsansız Hava Aracının Tarımda Kullanımı 

 

Tarımda uzaktan algılama uygulamalarında genellikle yüksek mekânsal ve 

zamansal çözünürlüğe sahip görüntülere ihtiyaç duyulmaktadır. Uydu görüntüleri ve 

uçak verileri yüksek maliyetli ve zor elde edilmektedir. Bu nedenle GPS ve nitelikli 

kameralarla donatılan İHA’lar araştırmacılar tarafından ilgi görmeye başlamıştır. 
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İnsansız hava araçlarının tarımda kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir (Urbahs ve 

Jonaite, 2013).  

• Bitki örtüsünün belirlenmesi 

• Bitki hastalıklarının tespiti 

• Biokütle veriminin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi 

• Zarar gören ürünün tespit edilmesi 

• Bitki gelişiminin incelenmesi  

• Verim-Rekolte tahmini 

• Sonraki yetiştirme dönemleri için toprak çalışmaları 

• Toprağın nem durumunun belirlenmesi 

• Bitki fizyolojik değişimlerinin tahmin edilmesi 

• Su stresinin etkileri 

• Yabani otların tespiti 

• İlaçlama 

 

  
 

Şekil 3.4 İHA’nın tarımsal ilaçlamada ve sorunlu gelişim gösteren bitkilerin belirlenmesinde (Demir ve 

Başayiğit, 2020) kullanılması 

 

İHA’lar bitki ve arazi durumlarının, iklim koşullarının incelenmesi amacıyla 

maliyeti uygun olduğundan çiftçiler tarafından temin edilerek gerekli yasal izinlerin 

alınması ile de kullanılabilmektedir. 
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3.3.2. İnsansız Hava Aracı Avantaj ve Dezavantajları 

 

Uzaktan algılama veri üretimi için İHA’lar, uydu ve uçaklara göre daha yüksek 

doğruluk sunması, verileri kısa sürede elde etmesi, düşük maliyetli olması, tekrarlı 

ölçüm imkanları ile zamansal çözünürlüğün yüksek olması, çalışma esnasındaki can 

kaybı yaşanma ihtimalinin düşük olması, doğal afetlerde tehlikeli ortamlarda uzaktan 

veri toplama imkanı sağlaması ve arama kurtarma çalışmaları yapabilmesi, İHA 

kullanımı için düşük maliyetli ehliyet edinilebilmesi, daha az iş gücü harcanması 

açısından avantajlıdır. Tarımsal çalışmaların bitkilere zarar vermeden 

gerçekleştirilebilmesi, tarımsal ilaçları minimum miktarda kullanarak çevrenin 

korunmasına katkı sağlaması da önemli avantajlarındandır.  

İHA’lar; uçuş sürelerinin kısa olması, uçuş yüksekliklerinin sınırlandırılmış 

olması, hava şartlarından etkilenmesi, taşıma kapasitelerinin düşüklüğü gibi sebeplerden 

dolayı da dezavantajlıdır.  

 

3.4. Görüntü Verilerinin Düzenlenmesi ve Sınıflandırılması 

 

İHA ile yapılan çalışmalarda, toplanan görüntüler kullanılarak birleştirilip 

ortomozaik görüntü oluşturulabilir (Bu aşamada varsa yer kontrol noktaları da işleme 

dahil edilir.) ya da görüntüler birleştirilme yapılmadan da kullanılabilir. Çalışma alanı 

büyüklüğüne bağlı olarak ortomozaik görüntü boyutları çok fazla olduğunda veriler 

işlenirken donanımsal sıkıntılar yaratabilmektedir.  

Görüntü verilerinin sınıflandırılma işlemlerinde makine öğrenmesi 

yöntemlerinden olan derin öğrenme yönteminin kullanılması ile klasik yöntemlere göre 

daha az maliyet ve zamansal tasarruf sağlamak amaçlanmıştır.  

 

3.5. Kontrollü Makine Öğrenmesi (Supervised Machine Learning) 

 

Makine öğrenmesi yöntemlerinde birçok öğrenme türleri bulunmaktadır. 

Öğrenmenin nasıl gerçekleştireceğini belirleyen sistem ve bu sistemde kullanılan 

öğrenme algoritması öğrenme türlerine göre değişkenlik göstermektedir (Öztemel, 

2012). Bu öğrenme türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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• Kontrollü Makine Öğrenmesi  

• Kontrolsüz Makine Öğrenme  

• Yarı- Kontrollü Öğrenme  

• Pekiştirmeli Öğrenme 

 

Kontrollü öğrenme bilinen bir çıktı veya hedefi öngörme amacı ile başlar; yeni 

bir veri örneğini ve tahmini en iyi şekilde tanımlamak için alt gruplar arasında seçim 

yapmayı ve bilinmeyen bir parametreyi tahmin etmeyi içeren sınıflandırma üzerine 

odaklanır (Vapnik, 1999).  

Model, etiketli veriler kullanılarak eğitilmektedir. Oluşturulan model temel 

alınarak eğitim verisi dışında kalan (etiketli olmayan) yani test kümesi giriş değerleri 

için çıkış değerleri tahmin edilmeye çalışılır. Kontrollü öğrenmede her girdi için bir 

çıkış değeri olmalıdır. Tahmin etme işlemi test verisi üzerinden gerçekleşir. Şekil 3.5’te 

kontrollü öğrenme sürecinin modeli gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.5 Kontrollü öğrenme modeli süreci (Afrin, 2015) 

 

Kontrollü öğrenmede eğitim seti matematiksel olarak (x1,y1),(x2,y2),….,(xn,yn) 

şeklinde ifade edilmektedir. Burada xi’ler öznitelik vektörlerini yi’ler ise etiket verisini 

temsil etmektedir. Örnek verecek olursak, xi’ler kelimeleri, yi’ler ise olumlu ya da 

olumsuz olmak üzere etiketleri temsil etmektedir. Test verisinden elde edilen bir 

örneğin hangi sınıfa ait olduğu tahmin edilmektedir. 
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Kontrollü öğrenme, sınıflandırma ve regresyon tekniklerinde 

kullanılabilmektedir. 

Sınıflandırma: Veriler etiketlenerek kategorize edilebiliyorsa sınıflandırma 

teknikleri kullanılmaktadır. Harfleri ve sayıları tanımak için sınıflandırmayı kullanırız. 

Bir görüntüden elma olup olmaması gibi farklı yanıtlar öngörmektedir. Sınıflandırma 

modelleri girdi verilerini kategorize etmektedir. 

Regresyon: Sürekli bir değeri tahmin etmek için kullanılmaktadır. Hava 

sıcaklığına bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının tahmini ya da evin büyüklüğü, fiyatı vb. 

özellikleri göz önüne alındığında bir evin fiyatının tahmin edilmesi örnek olarak 

verilebilir. Bir veri aralığıyla çalışıyorsanız ve yanıtınızın niteliği gerçek bir sayı ise 

regresyon teknikleri kullanılmaktadır. 

Hedef kategorik bir çıktıysa buna ‘sınıflandırma’, nümerik bir değerse 

‘regresyon’ ile çözüm üretilmektedir. Regresyonda amaç ayrık değil sürekli çıktılar 

üretmektir (Alpaydın, 2010).  

 

3.6. Derin öğrenme (Deep Learning) 

 

Derin öğrenme; yapay zekâ yöntemlerinden makine öğrenmesinin alt dalıdır. 

Katman sayısı arttırılmış YSA’ları kullanarak nesne algılama, konuşma tanıma, 

sınıflandırma, doğal dil işleme gibi alanlarda kullanılmaktadır. Derin öğrenme 

kodlanmış kurallar yerine verilerin özniteliklerini çıkararak otomatik olarak 

öğrenebilmesi ile makine öğrenmesinden ayrılmaktadır. Giriş verilerinin sayısına 

paralel olarak model eğitim performansı ve tahmin doğrulukları artabilmektedir. Derin 

öğrenme, örnekler üzerinden öğrenme işlemini gerçekleştirmektedir (Buduma, 2017). 

Son yıllardaki bilişim teknolojilerinin ve sosyal medyaların çok yaygın 

kullanılmasıyla veri kümeleri yüksek seviyelere ulaşmıştır. Büyük verilerin klasik 

yöntem ve ekipmanlarla işlenmesi ve bu verilerin bilgiye dönüştürülmesinin mümkün 

olmaması yeni gelişmelere yol açmıştır. Örneğin; YSA’nın gelişiminde sorun olan 

yeterli verinin bulunamaması artık sorun olmaktan çıkmış, derinliğe ve genişliğe sahip 

veri kümeleri kolaylıkla bulunur bir hale gelmiştir (URL 7). Büyük verilerin işlenmesi 

için CPU ve GPU gibi donanımların geliştirilmesiyle birlikte katman sayısı arttırılmış 

YSA’nın eğitilmesi ve çalıştırılması mümkün olmuştur. YSA’lardan daha derin ve 

esnek yapıdaki bu ağlar “Derin Sinir Ağları” olarak belirtilirken, bu ağların eğitilmesi 

de “Derin Öğrenme” olarak belirtilmiştir.  
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Derin öğrenme, insan beyni temel alarak nöronların çalışma prensibine 

dayanmaktadır. Derin sinir ağları, katman sayısı ve fonksiyon çeşitliliği ile özel bir 

YSA’dır. Kullanım alanlarına göre farklı modellerde tasarlanabilen derin sinir ağlarının 

en önemli özelliği probleme uygun öznitelikleri çıkarmak için bir “öznitelik 

mühendisliği” yapmaya gerek bırakmamasıdır. Derin yapıya sahip katmanlarda, 

öznitelikler ağın öğrenmesiyle oluşmaktadır. Kendine sunulan bilgiyi kullanmak yerine 

hangi bilgiyi öğreneceğine kendi kendine karar verebilen derin sinir ağları bu sayede 

klasik yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar elde etmektedir (Kızrak, 2018).  

 

3.6.1. Derin Sinir Ağları (Deep Neural Networks) 

 

Derin öğrenme ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar genişledikçe mimari 

yapılar çeşitlenmiş ve algoritmaların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ağ mimarilerinde 

sağlanan gelişmeler katmanlarda yeni etkinlik işlevleri kullanılması ve katmanların 

bağlanma biçimlerinin değişmesi gibi yeniliklere yol açmıştır. Derin sinir ağlarından 

bazıları; Evrişimli Sinir Ağları, Tekrarlayan Sinir Ağları, Uzun-Kısa Süreli Hafıza, 

Kısıtlı Boltzman Makinesi, Derin İnanç Ağları, Derin Oto-Kodlayıcılar, Çekişmeli 

Üretici Ağlar, Kapsül Ağları’dır.  

Uzaktan algılama ve fotogrametri uygulamalarında görüntü sınıflandırma, 

görüntü işleme gibi çalışmalarda diğer yöntemlerden daha başarılı olmasından dolayı 

Evrişimli Sinir Ağları daha fazla tercih edilmektedir. 

 

3.6.2. Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks) 

 

Evrişimli Sinir Ağları (ESA), temel olarak klasik YSA’ların gelişmiş halidir. 

ESA, YSA’lardan daha fazla sinir ve katmana sahiptir ayrıca katmanlar arası bağlantılar 

farklıdır. Çalışma şekilleri bakımından da farklıdırlar. Mesela; YSA’lar bir şekli 

tanırken şeklin tamamını tanımaya çalışır, ESA ise önce şeklin kenar bilgileri gibi daha 

ilkel özniteliklerini bulmakta ve ardından derin katmanlarda görüntüye dair karmaşık 

öznitelikler bulmaktadır (Kızrak, 2018). 

Görüntü analizinde başarılı sonuçları vermesi sebebiyle uzaktan algılama 

teknolojileri ile entegre edilerek kullanım alanı genişlemiştir. Görüntülerin 

sınıflandırılması, objelerin tespiti, takip etme, video analizi, doğal dil işleme ve tahmin 

problemleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. 
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3.6.3. Evrişimli Sinir Ağlarını Oluşturan Katmanlar 

 

ESA, ilk adımını görüntünün piksel değerlerinin temsili olan matrise 

konvolüsyon işleminin uygulanması ile gerçekleştirir. Konvolüsyon; uygun boyuttaki 

filtreler kullanılarak düşük, orta ve yüksek seviyeli özniteliklerin çıkarılmasını sağlayan 

işlemdir. ESA, farklı özniteliklerin öğrenilmesi için birkaç evrişimsel katmandan 

oluşmalıdır. İlk katman köşe algılama, renk ayrımı gibi daha genel öznitelikler 

öğrenirken sonraki katmanlar o probleme özel öznitelikleri öğrenmektedir (Aydın ve 

Yüksel, 2018). Model, ilk katmanda çıkarılan öznitelikleri bir sonraki katmana 

aktararak öğrenmeyi gerçekleştirir. Bu süreç öznitelik öğrenmesi (feature learning) ya 

da transfer öğrenme (transfer learning) olarak adlandırılmaktadır (Altan, 2019).  

ESA mimarisi temelde konvolüsyonel katmanlar (Convolutional Layers) ve tam 

bağlantılı katmanlardan (Fully Connected Layers) oluşmaktadır. Örnek bir ESA’nın 

mimari yapısı Şekil 3.6’da gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.6 Evrişimli Sinir Ağı’nın mimari yapısı 

 

Konvolüsyon Katmanı (Convolution Layer) 

 

Giriş katmanından alınan görüntü konvolüsyonel katmana iletilmektedir. 

Konvolüsyonel katmanda görüntüye çeşitli filtreler uygulanarak görüntü içerisindeki 

nesnelere ait öznitelikler bulunmaya çalışmakta ve kullanılan filtreler ağın 

performansını doğrudan etkilemektedir (Pang, 2018). Filtreler çalışmaya uygun olacak 
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şekilde farklı boyutlarda seçilebilir. Bir görüntüye baktığımızda nesneleri 

tanımlayabilmek ya da sınıflandırabilmek için o nesneleri farklı kılan özellikleri 

bulmaya çalışırız. Nesnelere ait kenar bulma filtreleri gibi filtreler uygulanarak görüntü 

içerisindeki yüksek frekanslı pikseller bulunmaktadır. Bu şekilde görüntüye ait 

öznitelikler tespit edilmektedir. Konvolüsyonel katmanda görüntüye uygulanan filtreler 

kaydırma işlemi (stride) ile tüm görüntüde gezdirilmektedir. İşlem sonucunda özellik 

haritası oluşturulmaktadır. Özellik haritası, her filtre için özel niteliklerin bulunduğu 

bölgelerdir. ESA’lar öğrendikçe konvolüsyon katmanında kullanılan filtre katsayıları 

değişmektedir. Ağ bu şekilde hangi bölgelerin önemli olduğunu tespit ederek bulması 

gereken özellikleri belirlemektedir (İnik ve Ülker, 2017). 

 

 
 

Şekil 3.7 3x3’lük filtrenin uygulandığı konvolüsyon işlemi (İnik ve Ülker, 2017) 

 

Şekil 3.7’de renkli (RGB) bir görüntüye uygulanan konvolüsyon işlemi 

görülmektedir. Giriş görüntüsü 5x5 bir matris olduğu için giriş veri boyutu 5x5x3 

olmaktadır. Konvolüsyon işlemi için 3x3’lük bir filtre ile giriş görüntüsü üzerinde 

kaydırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem esnasında matris sınırına gelindiğinde ise bir 

basamak aşağı kayıp tekrar devam edilmektedir. Bu işlem matrisin tamamına uygulanır. 

Filtre katsayıları her bir renk kanalındaki değerlerle çarpılıp bunların toplamı 

alınmaktadır. Her üç kanal üzerinde bu işlem yapıldıktan sonra üçünün toplamı Özellik 

haritasını oluşturmaktadır. Her bir renk kanalı matrisine uygulanan filtre katsayıları 

farklı olabilmektedir. Bu filtre katsayılarındaki değişimler yapılacak işlemlere uygun 

modellere göre tasarlanmaktadır (İnik ve Ülker, 2017). 
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Aktivasyon Katmanı (Activation Layer) 

 

Bu katman, konvolüsyon katmanlarından sonra gelmektedir. Bir katmanda 

bulunan nöronlardaki çıktı değerlerinin sonraki katmana iletilip iletilmemesine karar 

vermektedir. Düzleştirilmiş Doğrusal Birim (ReLu) en çok kullanılan aktivasyon 

fonksiyonudur. Bu katmandan önce kullanılan konvolüsyon katmanında ağ doğrusal bir 

yapıdadır. Konvolüsyon katmanından sonra çıktılar ReLu fonksiyonundan 

geçirilebilmektedir. Aktivasyon fonksiyonun kullanılması ile ağ daha hızlı 

öğrenmektedir (İnik ve Ülker, 2017). Konvolüsyonel katmanda elde edilen matrisler 

içerisindeki negatif değerli piksellerin hesaba katılmaması için bu değerlerin 

sıfırlanmasını sağlamaktadır (Nair, 2010). Elde edilen matris daha sonra havuzlama 

katmanına iletilmektedir. Matematiksel olarak denklem aşağıdaki gibi tanımlanır ve 

Şekil 3.8’de ReLu aktivasyon fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 3.8 ReLu aktivasyon fonksiyonunun grafiği 

 

Havuzlama Katmanı (Pooling Layer) 

 

Havuzlama katmanı ile konvolüsyon katmanından gelen matrisin yükseklik ve 

genişliği azaltılarak hesaplama karmaşıklığı giderilmeye çalışılmaktadır (Hinton, 2012). 

Konvolüsyon katmanında olduğu gibi gelen görüntü üzerinde değişik boyutlarda 

filtreler gezdirilmektedir. Bu katmandaki filtrelerin konvolüsyon katmanında uygulanan 

filtrelerden farkı ise maksimum veya ortalama alan filtreler olmasıdır (Civaner, 2018). 
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Maksimum havuzlama işleminde; piksel değerlerinden en büyük olan, ortalama 

havuzlama işleminde; tüm piksel değerlerinin ortalaması hesaplanarak çıkışta tek bir 

değer olacak şekilde gerçekleştirilir. Sonuçta görüntünün en/boy oranı 

indirgenmektedir. Bu işlemde piksel değerlerinde kayıplar yaşanmaktadır. Fakat bu 

kayıplar sonraki katmanlar için daha az hesap yükü oluşturacağı ve sistemin 

ezberlemesini engellediği için getirisi fazla olmaktadır. Şekil 3.9’da maksimum 

havuzlama ve ortalama havuzlamaya örnek gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.9 4x4 boyutunda görüntüye 2x2 boyutunda maksimum ve ortalama havuzlama uygulanması 

 

Tam Bağlantılı Katmanlar (Fully Connected-Dense Layers) 

 

Nöronlar bu katmanda tam bağlı olarak yer almakta yani; her nöron kendinden 

sonra gelen nöronla bağlantılı olduğundan tam bağlı katman olarak bilinmektedir 

(Adler, 2016). Veriler tam bağlantılı katmana gelmeden önce düzleştirme (flattening) 

işleminden geçirilmektedir. Düzleştirme işlemi, kendinden önceki katmanda bulunan 

verilerin bu katmanda tek boyutlu bir matrise dönüştürülmesidir. Şekil 3.10’de örnek bir 

düzleştirme işlemi gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 3.10 Örnek bir düzleştirme (flattening) işlemi 
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Tam bağlantılı katmanı bir sınıfla ilişkilendirmek için yüksek seviyeli özellik 

sahibi olan değerlere bakılmaktadır. Bu şekilde hangi sınıfa ait olduğu tespit 

edilmektedir (Lin, 2013). 

 

Dropout Katmanı 

 

ESA’da büyük veriler ile eğitim işlemi yapıldığında ağ ezberleme 

yapabilmektedir. Dropout katmanı, aşırı öğrenme olarak da adlandırılan ezberlemeyi 

engellemek amacı ile geliştirilmiştir (Hinton, 2012). Tam bağlı katmanlardaki belli eşik 

değerin altında olan düğümlerin seyreltilmesi işlemidir. Bu işlemin başarımı arttırdığı 

gözlenmiştir. Şekil 3.11’de Dropout katmanının uygulandığı ve uygulanmadığı ağlar 

örnek olarak gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3.11 Standart sinir ağı ve Dropout uygulanan sinir ağı görüntüsü (Hinton ve ark., 2014) 

 

Sınıflandırma Katmanı 

 

ESA mimarilerinin bu katmanında sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. 

Sınıflandırma katmanı için en çok kullanılan aktivasyon fonksiyonu Softmax 

fonksiyonudur. Bunun sebebi, Softmax fonksiyonunun, veri setindeki sınıfların her biri 

için olasılık değeri hesaplamasıdır. Softmax, girişteki değerleri 0 ve 1 aralığına 

indirgeyerek ve bu değerlerin toplamları 1 olacak şekilde bölme işlemi uygular. Üretilen 

değerler ile hangi sınıfa yakın olduğu hesaplanmaktadır. Bu katmanın çıkış değeri, 

sınıflandırması yapılacak nesne sayısına eşit olmaktadır. 
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3.7. VGG-16 Modeli 

 

VGG-16 derin öğrenme modeli, Oxford üniversitesi Görsel Geometri 

Grubundan (Simonyan ve Zisserman 2015) tarafından ILSVRC-2014 (ImageNet Large 

Scale Visual Recognition Challenge) yarışmasında daha iyi sonuçlar elde etmek için 

geliştirilmiştir.  VGG-16’nın önceki modellerden farkı, ikili ya da üçlü konvolüsyon 

katmanlarının ardından havuzlama katmanlarının gelmesidir. Bu model, 13 

konvolüsyon katmanı, 3 tam bağlı katman, havuzlama, Relu, Dropout ve Softmax 

katmanlarıyla birlikte toplamda 41 katmandan oluşmaktadır (Doğan ve Türkoğlu, 

2019). Mimaride görüntülerin giriş boyutu 224x224x3 piksel olarak düzenlenmiştir. Son 

katman ise sınıflandırma katmanıdır. Modelde 1000 adet sınıf mevcuttur. ImageNet veri 

tabanında %89 doğruluk yakalamış bir derin öğrenme algoritmasıdır (Chen ve ark. 

2016). Şekil 3.12’de Google Colaboratory üzerinden alınan VGG-16 modelinin özeti ve 

Şekil 3.13’te model görseli yer almaktadır. 

 

 
 

Şekil 3.12 Google Colaboratory üzerinden alınan VGG-16 model özeti 
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Şekil 3.13 VGG-16 modeli (Bezdan ve Džakula 2019) 

 

3.8. Python Programlama Dili 

 

Yapay zekâ projeleri için hangi dilin kullanılacağı daha çok uygulamanın 

yapısına bağlıdır. Programlama dili seçiminde Derin Öğrenme kütüphanelerini de göz 

önünde bulundurmak gerekir. Derin öğrenme çalışmalarında genellikle Python, Java, 

C++ ve R dili kullanılmaktadır. Python programlama dilinin tercih edilme nedenleri 

(Ceder, 2018): 

• Yapay zekâ alanında en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Bunu 

sahip olduğu geniş kütüphaneler ve kullanım alanının genişliği sayesinde 

sağlamaktadır. 

• Açık kaynaklı, ücretsiz ve sade olması diğer dillerden daha çok tercih edilmesine 

olanak sağlayan faktörlerdendir.  

• Ayrı bir derleyiciye ihtiyaç duymadığından hızlı bir şekilde program 

geliştirmeye imkân sağlamaktadır.  

• Diğer dillere göre daha düzenli bir kod dizilimine sahiptir.  

• Dilinin taşınabilir olması yani herhangi bir ortamda yazılan bir programı başka 

ortamlarda da çalıştırabilir hale getirmesi avantaj sağlamaktadır.  

• Uzun süredir kullanıldığından geniş bir kullanıcı ağına sahiptir ve bu sayede 

bireysel programlamada gerekli bilgi ve dokümanlara ulaşımda kolaylık 

sağlamaktadır. 
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3.8.1. Python Kütüphaneleri 

 

Python; verilerin hazırlanması ve tanınması, verilerin görselleştirilmesi, makine 

öğrenmesi, derin öğrenme, web sitesi geliştirme, veri tabanı oluşturma ve oyun 

geliştirme gibi alanlarda birçok kütüphaneye sahiptir. Çalışmayı da kapsayacak şekilde 

sık kullanılan Python kütüphaneleri ve kullanım amaçları Çizelge 3.3’te açıklanmıştır. 

 

Çizelge 3.3 Sık kullanılan Python kütüphaneleri ve kullanım amaçları (URL 6) 

 

Numpy 

(Numerical 

Python) 

Çok boyutlu dizilerle ve matrislerle çalışmayı sağlayan ve matematiksel işlemler 

yapabilme imkânı sunan Python dili kütüphanelerindendir. 

 

 

Pandas 

Verileri yönetmek ve analiz etmek için kullanılmaktadır. 

Diğer Python veya Numpy veri yapılarındaki düzensiz, farklı listelenen verileri 

dataframe nesnelerine dönüştürmeyi kolaylaştırır. 

Dataframe; verileri excel tabloları gibi görebilmeyi sağlayan satır ve sütunlardan 

oluşan veri analizi işlemlerine yardımcı yapılardır. 

Matplotlib Veri analizinde kullanılan popüler bir veri görselleştirme kütüphanesidir.  

Sayısal verilerin 2 ya da 3 boyutlu görsel çıktılarını almayı sağlamaktadır. 

 

 

OpenCV 

Verilerden anlamlı bilgileri çıkarıp işleyebilmek geliştirilmiş, açık kaynak kodlu bir 

görüntü işleme kütüphanesidir. 

Gerçek zamanlı uygulamalar hedef alınarak geliştirilmiş ve hız açısından 

iyileştirilmiş bir kütüphanedir. 

Python, Java, Matlab gibi diğer programlama dilleri ile de kullanılabilmektedir. 

 

 

Tensorflow 

(Tensör akışı) 

Makine öğrenmesi için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphanedir.  

Sinir ağları gibi makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamalarında 

kullanılmaktadır. 

Matematiksel eylemlerin kavramsallaştırılmasına farklı bir bakış açısı sunar. Tensör: 

Vektör ya da skaler büyüklükler arasındaki doğrusal ilişkileri tanımlayan geometrik 

nesnelerdir. 

 

 

 

Keras 

İçerdiği çok fazla işlevsel fonksiyon sayesinde derin öğrenme modellerinin 

tanımlanması, anlamlı hale getirilmesi ve eğitilmesi için kullanılan Python ile 

yazılmış derin öğrenme kütüphanesidir.  

TensorFlow, Theano ve Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) üzerinde çalışma 

yapabilen üst düzey sinir ağları API (Application Programming Interface – 

Uygulama Programlama Ara yüzü)’sidir. 

 

 

Pytorch 

GPU gücünü kullanan Python tabanlı bir bilimsel bilgi işleme kütüphanesidir.  

Maksimum esneklik ve hız sağlamak için kullanılan derin öğrenme 

kütüphanelerindendir. 

Ayrıca, Tensorflow’un en büyük rakibidir. 

 

 

Scikit Learn 

Veri bilimi ve makine öğrenmesi çalışmaları için kullanılan çok yönlü bir 

kütüphanedir.  

NumPy, SciPy ve Matplotlib kütüphaneleri ile ağırlıklı olarak ortak kullanılmaktadır. 
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3.9. Google Colaboratory 

 

Python programlama dilinde uygulamalar geliştirmeye yarayan tamamen bulutta 

çalışan bir Jupyter notebook ortamıdır. Uygulamanın online geliştirilebilmesi 

donanımsal sıkıntıyı ortadan kaldırmaktadır. Colab, ücretsiz olarak sunduğu Tesla K80 

GPU ve TPU desteği ile makine öğrenmesi ve derin öğrenme çalışmalarının 

gerçekleştirilmesine imkân sunmaktadır. Fakat, kullanım sınırlarının olması ve zaman 

aşımı yaşanması dezavantajlarıdır (Temiz ve ark., 2019). 

 

3.10. Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) 

 

Sınıflandırma modelinin performansını değerlendirmek için kullanılan gerçek 

veri sonuçları ile modelin kıyaslandığı bir metriktir. Geliştirilen modeldeki sınıf 

sayısına N dersek, karışıklık matrisi NxN boyutunda olmaktadır (Tuzcu, 2018). Şekil 

3.14’te Google Colaboratory üzerinden ikili sınıflandırma yapılan bir model için 2x2 

boyutunda oluşturulan karışıklık matrisi gösterilmektedir. Karışıklık matrisinde satırda 

yer alan ifadeler uzman tespitini, sütunda yer alan ifadeler ise modelin yapmış olduğu 

tahminleri belirtmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.14 Karışıklık matrisi 

 

İkili sınıflandırmada bağımlı değişken 0 ya da 1 değerlerini almaktadır (URL 5).  

Karışıklık matrisi; Doğru Negatif (TN), Yanlış Pozitif (FP), Yanlış Negatif (FN) 

ve Doğru Pozitif (TP) değerlerinden oluşmaktadır. “1” ve “0” olarak etiketlenen veri 

setleri ile eğitilen bir ikili sınıflandırma modeli üzerinden bu değerlerin açıklaması 

yapılmıştır. 

TN FP 

FN TP 
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• Doğru Negatif (TN): Uzman tarafından “0” olarak etiketlenen verinin model 

tarafından da “0” olarak tespit edilmesi durumudur. 

• Yanlış Pozitif (FP): Uzman tarafından “0” olarak etiketlenen verinin model 

tarafından “1” olarak tespit edilmesi durumudur. I. Tip hata olarak bilinen bu 

durum en önemli hata durumudur. Bu hata oranını düşüren model başarılı bir 

model olarak kabul edilebilir.  

• Yanlış Negatif (FN): Uzman tarafından “1” olarak etiketlenen verinin model 

tarafından “0” olarak tespit edilmesidir. II. Tip hata olarak bilinen durumdur. 

• Doğru Pozitif (TP): Uzman tarafından “1” olarak etiketlenen verinin model 

tarafından da “1” olarak tespit edilmesidir. 

 

Karışıklık matrisi kullanılarak model performansının değerlendirilmesi için 

hesaplanan değerler vardır. Bu değerler ve karışıklık matrisi elemanlarının birbirleriyle 

ilişkileri aşağıdaki gibidir (Coşkun ve Baykal, 2011). 

 

TOPLAM = TP + TN + FP + FN 

GERÇEK POZİTİFLER = TP + FN 

GERÇEK NEGATİFLER = TN + FP 

 

Doğruluk Oranı (Accuracy Rate): Modelin doğru tahmin yapma sıklığı 

ölçüsüdür (Coşkun ve Baykal, 2011). 

(TP + TN) / TOPLAM 

 

Yanlış Sınıflandırma Oranı (Misclassification Rate): Modelin yanlış tahmin 

yapma sıklığı ölçüsüdür. Hata oranı diye de bilinmektedir (Coşkun ve Baykal, 2011). 

 

(FP + FN) / TOPLAM = 1 – Doğruluk 

 

Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı (True Positive Rate): Modelin gerçek pozitif 

değeri doğru tahmin etme sıklığının ölçüsüdür. Hassasiyet (Sensitivity, Recall)  diye de 

bilinmektedir (URL 5). 

 

TP / GERÇEK POZİTİFLER 
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Gerçek Negatif Değerlerin Oranı (True Negative Rate): Modelin gerçek 

negatif değeri doğru tahmin etme sıklığının ölçüsüdür. Özgüllük veya Seçicilik 

(Specificity or Selectivity) diye de bilinmektedir (URL 5). 

 

TN / GERÇEK NEGATİFLER 

 

Yanlış Pozitif Değerlerin Oranı (False Positive Rate): Gerçek değeri “0” olan 

verinin model tarafından “1” olarak tahmin edilme ölçüsüdür. Yan ürün (Fall-out) diye 

de bilinmektedir (URL 5). 

FP / GERÇEK NEGATİFLER 

 

Yanlış Negatif Değerlerin Oranı (False Negative Rate): Gerçek değeri “1” 

olan verinin model tarafından “0” olarak tahmin edilme ölçüsüdür. Kayıp oranı (Miss 

Rate) diye de bilinmektedir (URL 5). 

 

FN / GERÇEK POZİTİFLER 

 

Hassasiyet (Precision): Modelin tüm sınıflardan ne kadarını doğru bildiğinin 

ölçüsüdür. Yüksek hesaplanması istenir. Pozitif tahmin edici değer (Positive Predictive 

Value) diye de bilinmektedir (URL 5). 

 

TP / (TP + FP) 

 

Yaygınlık (Prevalence): Modelin “1” değerini bulma sıklığıdır (URL 5). 

 

GERÇEK POZİTİFLER / Toplam 

 

Boş Hata Oranı (Null Error Rate): Modelin fazla veri olan sınıfa ait değeri 

(“1” veya “0”) sürekli tahmin etmesi sonucunda yanlış tahmin yapma sıklığının 

ölçüsüdür. Sınıflandırma için tasarlanan modellerin karşılaştırılmasında 

kullanılmaktadır. Verileri en iyi sınıflandıran modelin hata oranı bazen boş hata 

oranından daha fazla çıkabilmektedir. Bu durum “Doğruluk Paradoksu (Accuracy 

Paradox)” olarak adlandırılmıştır (URL 5).  
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Cohen’s Kappa: Model performans ölçüsüdür. Model doğruluğu ile boş hata 

oranı arasındaki fark büyük olduğunda modelin Kappa puanı yüksek çıkacaktır. 

Cohen’s Kappa, iki sınıflandırma modelinin karşılaştırılması için kullanılmaktadır. 

Sınıflandırma model sayısı 2’den fazla olduğunda “Fleiss’s Kappa” kullanılmaktadır 

(URL 5). 

  

F Puanı (F Score): Gerçek pozitif değerlerin oranının ve hassasiyetin harmonik 

ortalamasının alınması ile hesaplanmaktadır. Model performans ölçüsüdür ve 

sınıflandırma modellerinin karşılaştırılması için kullanılmaktadır (Coşkun ve Baykal, 

2011).  

 

(2 * Hassasiyet * Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı) /  

(Hassasiyet + Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

 

4.1. Arazi Çalışması 

 

Karaman ili Kisecik köyü 330 ada 5 numaralı parsel üzerinde çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Parsel alanı 82,59 dekardır. Çalışma alanında ekili olan mısır 

bitkisindeki element eksikliklerinin tespiti için İHA yardımıyla 3 farklı tarihte ve 2 

farklı irtifadan olmak üzere toplam 6 uçuş planlanmıştır.  

Uçuşlar; 17.06.2021, 29.06.2021 ve 08.07.2021 tarihlerinde 50 m ve 100 m 

irtifalardan gerçekleştirilmiştir. Uçuş tarihleri, model eğitimini olumsuz etkilememesi 

için mısır bitkisinin tepe püskülü çıkarmasından önceki dönem olan vejetatif dönemine 

göre belirlenmiştir. Şekil 4.1’de görüldüğü gibi arazi yapısına uygun olacak şekilde her 

uçuş öncesinde uçuş planlaması yapılmıştır. Uçuş planlamasında, boyuna bindirme 

oranı %65 ve enine bindirme oranı %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca uçuşlar öncesinde 

arazi yüzeyine yer kontrol noktaları tesis edilmiştir. Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’te arazi 

çalışmasına ait görüntüler gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.1 Arazi çalışmasına ilişkin uçuş planlaması örneği 
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Şekil 4.2 Arazi çalışmasından görüntüler 1 

 

Arazi çalışması sonucunda 3648x5472 piksel boyutlarında görüntüler 

toplanmıştır. Uçuş yapılırken arazi sınırlarının dışına da çıkıldığından bazı görüntüler 

elenmiştir. Ayrıca görüntü tekrarının oluşmaması için, uçuş planına göre boyuna ve 

enine bindirme oranları dikkate alınarak kolonlardan birer sıra atlanmış ve kolonda art 

arda gelen 3 görüntüden 1 tanesi alınmıştır. Bu şekilde araziyi kapsayan ve görüntü 

tekrarı olmayan bindirmesiz görüntüler seçilmiştir. Çizelge 4.1’de bindirmesiz olacak 

şekilde seçilen görüntü sayıları belirtilmiştir. Şekil 4.4 ‘te bindirmesiz görüntülerinin 

seçilmesi gösterilmektedir. 

 

Çizelge 4.1 Uçuşlara ait görüntü sayıları 

 

İHA uçuşları İrtifa (m) İHA ile alınan toplam 

görüntü sayısı 

Araziyi kapsayan 

bindirmesiz görüntü sayısı 

1. uçuş    

(17.06.2021) 

50 226 12 

100 394 6 

2. uçuş        

(29.06.2021) 

50 276 19 

100 492 6 

3. uçuş          

(08.07.2021) 

50 244 18 

100 492 6 
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Şekil 4.3 Arazi çalışmasından görüntüler 2 

 

 
 

Şekil 4.4 Bindirmesiz görüntülerinin seçilmesi 
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Çalışmada tek tek kullanılan görüntüleri bir bütün olarak gözlemlemek için İHA 

ile toplanan verilerden çalışma bölgesine ait ortomozaik görüntü üzerinde görünümü 

temsili olarak gösterilmiştir. Yaklaşık 272x302m ebatlarındaki arazinin 270x270 

piksellik alt görüntülerinin temsili görüntüsü Şekil 4.5’te gösterilmektedir. 

 

   

 

Şekil 4.5 Çalışma bölgesinin ortomozaik ve temsili pikselli görüntüsü 

 

 

4.2. Alt Görüntülerin Alınması ve Etiketlenmesi 

 

Seçilen görüntüler değerlendirildiğinde mısırdaki farklılıkların gözlemlenmesi 

için arazi üzerinde 4mx4m’lik bir alanın yeterli olacağına karar verilmiştir. 50m 

irtifadan alınan görüntüler için yer örnekleme aralığı 1.5cm olduğundan 270x270 piksel 

boyutunda alt görüntülerinin alınması uygun görülmüştür. Bütün model eğitimlerinde 

görüntülerin giriş boyutlarını eşit tutmak adına 100m irtifa için de 270x270 piksel 

boyutlarında alt görüntüler alınmıştır.  

Bindirmesiz olarak seçilen 3648x5472 piksel boyutlarındaki görüntülerin 

270x270 piksel boyutlarında alt görüntülerinin alınabilmesi için 3510x5400 piksel 

olacak şekilde yeniden boyutlandırılmıştır. 3510x5400 piksel boyutundaki görüntüler 

Google Colaboratory üzerinden Python programı kullanılarak 270x270 piksellik alt 

görüntüleri alınmıştır. 3510x5400 piksellik her görüntüden 260 adet alt görüntü 

alınmıştır. Element eksikliğinin görüldüğü mısır bitkileri açık yeşil, sarı tonlarında 

gözlemlenirken sağlıklı mısır bitkileri koyu yeşil tonlarında gözlemlenmiştir.  



 

 

40 

Her uçuş için element eksikliği olan görüntüler hasta mısır, sağlıklı gelişim 

gösteren görüntüler sağlıklı mısır olarak etiketlenmiştir. Etiketlemeler yapılırken 

görüntünün %50’sinden fazlasında hastalık görünüyorsa hasta mısır olarak, %50’sinden 

fazlası sağlıklı gelişim göstermiş ise sağlıklı mısır olarak etiketlenmiştir. Hasta mısır 

bitkileri az gelişim gösterdiğinden özellikle 1. ve 2. uçuş görüntülerinde toprak yüzeyi 

de görünmektedir. Toprak renginin modeli yanıltmaması için sağlıklı mısır 

görüntülerinde de toprağın göründüğü görüntüler seçilerek veri setleri oluşturulmuştur. 

Görüntüler, uzman (Ziraat Mühendisi) tarafından tespit edilerek sınıflandırılmıştır. Şekil 

4.6’da bir görüntüden 270x270 piksel boyutunda alt görüntülerinin alınması ve 

etiketlenmesi gösterilmiştir. Şekil 4.6 incelendiğinde turuncu renk ile belirtilen element 

eksikliği görülen bitkilere ait görüntüler hasta mısırları ve yeşil renk ile belirtilen 

sağlıklı gelişim gösteren bitkilere ait görüntüler sağlıklı mısırları temsil etmektedir. 

 

 

        
 

 

 

 

 

 
Şekil 4.6 Bir görüntüden 270x270 piksel boyutunda alt görüntülerin alınması ve etiketlenmesi 
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Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de 2.uçuş 50m irtifaya ait görüntü verilerinden oluşturulan 

eğitim seti içerisindeki hasta ve sağlıklı mısır olarak ayrılmış görüntü verileri örnek 

olarak gösterilmektedir.  

 

 
 

Şekil 4.7 2.uçuş 50 m irtifaya ait eğitim setindeki hasta mısır veri setinin bir kısmı 

 

 

 
 

Şekil 4.8 2.uçuş 50 m irtifaya ait eğitim setindeki sağlıklı mısır veri setinin bir kısmı 
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4.3. Eğitim ve Test Veri Setlerinin Oluşturulması 

 

Hasta mısır görüntülerinin sayıları dikkate alınarak her uçuş için hasta ve sağlıklı 

mısır görüntülerinden oluşan eğitim seti ve test seti oluşturulmuştur. Seçilen ve sınıflara 

ayrılan görüntülerin %70’i modelin eğitilebilmesi ve %30’u modelin test edilmesi için 

belirlenmiştir. Çizelge 4.2’de tüm uçuşlara ait veri setlerinin sayısal bilgileri 

gösterilmektedir.  

50 m irtifaya sahip uçuşlarda toplam görüntü sayıları 1000 ve 100 m irtifaya 

sahip uçuşlarda toplam görüntü sayıları 200’dür. 50 m irtifadan yapılan uçuşlara 

bakıldığında arazi yüzeyinde daha küçük alanı temsil edecek şekilde görüntüler 

alındığından sayıları 100 m irtifadan yapılan uçuş görüntülerinden daha fazladır. 

Arazideki hasta mısır bitkilerinin sağlıklı mısır bitkilerine göre az olması veri setindeki 

sayısal değerleri de etkilemiştir. Veri setleri oluşturulurken hasta mısır görüntülerinin 

sayısı dikkate alınmıştır.  

Çizelge 4.2 Tüm uçuşlara ait veri setlerinin sayısal bilgileri 

 

1.uçuş-50 m 

(17.06.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

 

1.uçuş-100 m 

(17.06.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

Eğitim 322 378 700 
 

Eğitim 63 77 140 

Test 138 162 300 
 

Test 27 33 60 

Toplam 460 540 1000 
 

Toplam 90 110 200 

 

2.uçuş-50 m 

(29.06.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

 

2.uçuş-100 m 

(29.06.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

Eğitim 217 483 700 
 

Eğitim 56 84 140 

Test 93 207 300 
 

Test 24 36 60 

Toplam 310 690 1000 
 

Toplam 80 120 200 

 

3.uçuş-50 m 

(08.07.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

 

3.uçuş-100 m 

(08.07.2021) 

Hasta 

mısır 

Sağlıklı 

mısır 
Toplam 

Eğitim 250 450 700 
 

Eğitim 45 95 140 

Test 50 250 300 
 

Test 20 40 60 

Toplam 300 700 1000 
 

Toplam 65 135 200 

 

Uçuş verileri incelendiğinde 1.uçuşta hasta mısır görüntü sayısı diğerlerine göre 

daha fazladır. Mısır bitkisi geliştikçe hasta mısır görüntülerinin sayısı da azalmaktadır. 

Bu durum, mısır gelişiminde uygulanan gübreleme çalışmalarının element eksikliğini 

azaltıcı yönde etki ettiğini göstermektedir. 
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4.4. Derin Sinir Ağı Modelinin Oluşturulması 

 

Google Colaboratory üzerinden model eğitimi gerçekleştirileceği için her uçuş 

için ayrı ayrı eğitim ve test setlerinin yüklemesi yapılmıştır. GPU bağlantısı yapılıp test 

edilmiştir. Modeli oluşturabilmek ve resimleri görüntüleyebilmek için gerekli olan 

Tensorflow, OpenCV, Matplotlib, Numpy gibi kütüphaneler içe aktarılmıştır. Derin 

öğrenme modellerinden olan VGG-16 modeli içe aktarılıp model özeti çıkarılmıştır. 

VGG-16 modeli 1000 adet sınıftan oluşan bir modeldir. Görüntü setlerinden bir görüntü 

seçilerek VGG-16 modelinde sınıf tahmini yapılmıştır. Fakat tahmin sonucunda 

alakasız sınıf tahminleri vermiştir. Bu durum VGG-16 ‘nın bu görüntüyü tanımadığını 

göstermektedir.  

VGG-16 modeli kullanılarak eğitim gerçekleştirildiğinde test verilerinin 

hepsinin sağlıklı olarak bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu durum ağın ezberleme yaptığını 

göstermektedir. Bunu önlemek için VGG-16 modelindeki konvolüsyon katmanları 

azaltılarak eğitim işlemi tekrarlanmıştır. Şekil 4.9’da gösterildiği gibi geliştirilmiş 

modele baktığımızda 5 bloktan oluşmaktadır. Her blok konvülasyon katmanı, 

aktivasyon katmanı ve ardından havuzlama katmanından oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 4.9 Geliştirilmiş modelin özet görüntüsü 

 

Şekil 4.10’da gösterildiği gibi görüntü yeniden boyutlandırılıp 270x270 alt 

görüntüler alındıktan sonra eğitim seti görüntüleri konvolüsyon işlemine tabi 

tutulmuştur. VGG-16 modeli üzerinden düzenleme yapıldığından görüntülerin giriş 

boyutları 224x224 piksel boyutlarındadır.  
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Konvolüsyon katmanlarının ardından maksimum havuzlama katmanlarının 

tekrarlanması sonucunda düzleştirme(flatten) ve tam bağlı katmanlar ile model hasta ve 

sağlıklı olacak şekilde 2 sınıflı olarak tanımlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 4.10 Kullanılan model tasarımı  

 

Eğitim veri setlerindeki hasta mısır görüntüleri 0 ve sağlıklı mısır görüntüleri 1 

olacak şekilde etiketlenmiştir. Şekil 4.11’de eğitim seti görüntülerinden bir kısmının 

sınıf etiketleri ile görünümü gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.11 Eğitim seti görüntülerinden bir kısmının sınıf etiketleri ile görünümü 
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Derin sinir ağı modelinde, konvolüsyon katmanları için 5 adet 3x3’lük ve 

havuzlama katmanları için 5 adet 2x2’lik fitreler kullanılmıştır. Her bir konvolüsyon 

katmanının ardından aktivasyon fonksiyonu olarak ReLu fonksiyonu tercih edilmiştir. 

Sinir ağlarının ezberleme yapmaması ve daha iyi öğrenmesini sağladığından nesne 

tespiti ve görüntü sınıflandırma çalışmalarında tercih edilen fonksiyon olmaktadır. 

Ayrıca fonksiyonun türevinin alınmasının kolay olması geri beslemeli ağlarda 

hesaplama yükünü azaltmaktadır (URL 8).  

Sınıflandırma katmanında aktivasyon fonksiyonu olarak Softmax fonksiyonu 

kullanılmıştır. Softmax fonksiyonu, olasılıksal yorumlama yeteneğinden dolayı çok 

sınıflı verilerin sınıflandırılmasında tercih edilen bir fonksiyondur. Girdi verilerinin 

hangi sınıfa ait olma olasılığını 0 ile 1 arasında değerler üreterek belirlemektedir (URL 

8).  

Derin sinir ağ modelinde çıktı değeri ile gerçek değeri arasındaki farkın (maliyet 

fonksiyonunun) minimuma indirilmesi için yani hatayı azaltmak için optimizasyon 

işlemi yapılmaktır. Optimizasyon fonksiyonu olarak küçük bellek gereksinimi duyan ve 

verimli hesaplama yapabilen Adam fonksiyonu kullanılmıştır.  

 

 

4.5. Modelin Eğitilmesi 

 

Çalışma alanında farklı tarihlerde yapılan İHA uçuşlarında mısır boyları 

birbirinden farklıdır. Ayrıca iki farklı irtifadan veriler toplanmıştır. Bu durumların 

model eğitimini olumsuz etkilememesi için her uçuş ayrı ayrı eğitilmiştir. Oluşturulan 

derin sinir ağ modeli 20 periyot (epoch) ve 32 batch_size (aynı anda işlenecek veri 

sayısı) olacak şekilde eğitime başlanmıştır. Şekil 4.12’den ile Şekil 4.23’e kadar olan 

görsellerde her uçuşa ait model eğitimi ve geçerleme değerleri ile model içindeki eğitim 

ve geçerleme verilerinin model eğitimi esnasındaki değişim grafikleri gösterilmektedir. 
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Şekil 4.12 1.uçuş 50 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 

 
 

Şekil 4.13 1.uçuş 50 m irtifaya ait eğitim ve geçerleme verilerine ilişkin bilgi grafiği 
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Şekil 4.14 1.uçuş 100 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 

 
 

Şekil 4.15 1.uçuş 100 m irtifaya ait eğitim ve geçerleme verilerine ilişkin bilgi grafiği 
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Şekil 4.16 2.uçuş 50 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 

 
 

Şekil 4.17 2.uçuş 50 m irtifaya ait eğitim ve geçerleme verilerine ilişkin bilgi grafiği 
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Şekil 4.18 2.uçuş 100 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 

 
 

Şekil 4.19 2.uçuş 100 m irtifaya ait eğitim ve geçerleme verilerine ilişkin bilgi grafiği 
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Şekil 4.20 3.uçuş 50 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 

 
 

Şekil 4.21 3.uçuş 50 m irtifaya ait eğitim ve geçerleme verilerine ilişkin bilgi grafiği 
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Şekil 4.22 3.uçuş 100 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

 
 

Şekil 4.23 3.uçuş 100 m irtifaya ait model eğitimi ve geçerleme değerleri 

 

4.6. Modelin Test Edilmesi 

 

Her uçuş için test veri setleri kullanılarak model, uzman tespitine göre test 

edilmiştir. Her uçuşa ait karışıklık matrisi oluşturulup model performansları 

hesaplanmıştır. En iyi sonuç 3.uçuş 50 m irtifaya sahip verilerden elde edilmiştir. 

Karışıklık matrislerinin ve doğruluk değerlerinin hesaplanma aşaması bu uçuş verileri 
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üzerinden örneklendirilmiştir. Bütün uçuş verilerinin karışıklık matrisi değerleri Çizelge 

4.3’te verilmiştir. 

3.uçuşun 50 m irtifası için 700 görüntü ile eğitilen derin sinir ağ modeli, 300 

adet görüntü ile model üzerinden test edilmiştir. Test verileri uzman tespiti ile 

karşılaştırılmış. EK-2’ de test görüntüsünün 270x270 piksellere bölünmüş hali, EK-3’te 

test görüntüsünün uzman tespiti ve EK-4’ te test görüntüsünün model tahminleri 

sunulmuştur. Uzman; 50 görüntüyü hasta mısır, 250 görüntüyü sağlıklı mısır olarak 

sınıflandırmıştır. Model; 40 görüntüyü hasta mısır, 260 görüntüyü sağlıklı mısır olarak 

tahmin etmiştir. Şekil 4.24’te model tarafından test edilen 3. Uçuş 50m irtifaya ait 

görüntülere ilişkin karışıklık (confusion) matrisi iki farklı şekilde gösterilmektedir. 

 

   
 

Şekil 4.24 3. uçuş 50 m irtifaya ait uzman tespiti ve model tahminlerinin matris çıktıları 

 

Model performansı karışıklık matrisine göre hesaplanmıştır.  

TOPLAM = TP + TN + FP + FN = 247 + 37 + 13 + 3 =300 

GERÇEK POZİTİFLER (Uzmanın sağlıklı mısır tespiti) = TP + FN = 250 

GERÇEK NEGATİFLER (Uzmanın hasta mısır tespiti) = TN + FP = 50 

 

Doğruluk Oranı (Accuracy Rate) = (TP + TN) / TOPLAM = 0.95 

 

Yanlış Sınıflandırma Oranı = (FP + FN) / TOPLAM = 0.05 

 

Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı = Modelin sağlıklı mısırları ne kadar doğru 

tahmin ettiği değer = TP / GERÇEK POZİTİFLER = 0.99 

 

Gerçek Negatif Değerlerin Oranı = Modelin hasta mısırları ne kadar doğru 

tahmin ettiği değer = TN / GERÇEK NEGATİFLER = 0.74 

TN FP 

FN TP 

TN FP 

FN TP 
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Yanlış Pozitif Değerlerin Oranı = Uzmanın hasta mısır olarak tespit ettiğini, 

modelin sağlıklı bulduğu oran = FP / GERÇEK NEGATİFLER = 0.26 

 

Yanlış Negatif Değerlerin Oranı (False Negative Rate): Uzmanın sağlıklı 

mısır olarak tespit ettiğini, modelin hasta bulduğu oran = FN / GERÇEK POZİTİFLER 

= 0.01 

Hassasiyet (Precision) = Modelin sağlıklı mısır tespiti = TP / (TP + FP) = 0.95 

 

Yaygınlık (Prevalence) = Uzmanın sağlıklı dediği mısır sayısının toplama oranı 

= GERÇEK POZİTİFLER / Toplam = 0.83 

 

F Puanı (F Score): Modelin sağlıklı mısırları ne kadar doğru tahmin ettiği değer 

ve modelin sağlıklı mısır tespitinin harmonik ortalaması = (2 * Hassasiyet * Gerçek 

Pozitif Değerlerin Oranı) / (Hassasiyet + Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı) = 0.97 

 

Çizelge 4.3 Uçuşlara ait karışıklık matrisi değerleri 

 

Uçuşlar Doğru 

Negatif 

(TN) 

Doğru 

Pozitif 

(TP) 

Yanlış 

Negatif 

(FN) 

Yanlış 

Pozitif 

(FP) 

Toplam Gerçek 

Pozitifler   

Gerçek 

Negatifler   

1.uçuş 50 m 0 162 0 138 300 162 138 

1.uçuş 100 m 0 33 0 27 60 33 27 

2.uçuş 50 m 88 185 22 5 300 207 93 

2.uçuş 100 m 0 36 0 24 60 36 24 

3.uçuş 50 m 37 247 3 13 300 250 50 

3.uçuş 100 m 0 40 0 20 60 40 20 

 

Çizelge 4.3’te 6 farklı uçuş için gerçekleştirilen eğitim sonucunda model ile 

uzman tespiti karşılaştırılarak karışıklık matrisi değerleri oluşturulmuştur.  Karışıklık 

matrisi değerleriyle model performanslarının değerlendirilmesi için gerekli oranlar 

hesaplanmalıdır. Çizelge 4.4’te 6 farklı uçuşa ait oranlar hesaplanarak tablo halinde 

sunulmuştur.  
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Çizelge 4.4 Model performansının değerlendirilmesi için hesaplanan oranlar  

 

ORANLAR 1.uçuş 

50 m 

1.uçuş 

100 m 

2.uçuş 

50 m 

2.uçuş 

100 m 

3.uçuş 

50 m 

3.uçuş 

100 m 

 

Doğruluk Oranı  

(Accuracy Rate)  

 

0.54 

 

0.55 

 

0.91 

 

0.60 

 

0.95 

 

0.67 

Yanlış Sınıflandırma Oranı  

(Misclassification Rate)  

0.46 0.45 0.09 0.40 0.05 0.33 

Gerçek Pozitif Değerlerin Oranı  

(True Positive Rate)  

1 1 0.89 1 0.99 1 

Gerçek Negatif Değerlerin Oranı  

(True Negative Rate):   

0 0 0.95 0 0.74 0 

Yanlış Pozitif Değerlerin Oranı  

(False Positive Rate)  

1 1 0.05 1 0.26 1 

Yanlış Negatif Değerlerin Oranı  

(False Negative Rate)  

0 0 0.11 0 0.01 0 

Hassasiyet  

(Precision)  

0.54 0.55 0.97 0.60 0.95 0.67 

Yaygınlık  

(Prevalence)  

0.54 0.55 0.69 0.60 0.83 0.67 

F Puanı  

(F Score) 

0.70 0.71 0.93 0.75 0.97 0.80 
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Çizelge 4.5’te uçuş verilerine ilişkin model performans sonuçları ile modelin test 

verilerindeki sınıflandırma değerleri sunulmuştur. 

 
Çizelge 4.5 Uçuş verilerine ilişkin model performans sonuçları 

 

İHA               

uçuşları 

İrtifa 

(m) 

Veri      

Seti 

Örnek 

Sayısı 

Uzman tespitine 

göre  
Doğruluk 

F           

score 
Açıklama Hasta         

mısır        

görüntü         

sayısı 

Sağlıklı      

mısır          

görüntü           

sayısı 

Model Test 

1. uçuş 

(17.06.21) 

50 1000 460 540 0.57 0.54 0.70 
300 test görüntüsünün:                                              

Hepsi sağlıklı olarak tespit edildi. 

100 200 90 110 0.53 0.55 0.71 
60 test görüntüsünün:                                              

Hepsi sağlıklı olarak tespit edildi. 

2. uçuş 

(29.06.21) 

50 1000 310 690 0.95 0.91 0.93 

300 test görüntüsünden;                                                

22 adet sağlıklı görüntü hasta olarak 

tespit edildi.                                              

5 adet hasta görüntü sağlıklı olarak 

tespit edildi. 

100 200 80 120 0.60 0.61 0.75 
60 test görüntüsünden;                                                 

Hepsi sağlıklı olarak tespit edildi. 

3. uçuş 

(08.07.21) 

50 1000 300 700 0.93 0.95 0.97 

300 test görüntüsünden;                                                

3 adet sağlıklı görüntü hasta olarak 

tespit edildi.                                                            

13 adet hasta görüntü sağlıklı olarak 

tespit edildi. 

100 200 65 135 0.69 0.67 0.80 
60 test görüntüsünden;                                                   

Hepsi sağlıklı olarak tespit edildi. 
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Çizelge 4.5 incelendiğinde; 

Uçuşların 100 m irtifadan alınan görüntüleri ile eğitilen modeller test 

görüntülerinin hepsini sağlıklı olarak hesaplamıştır. 100 m irtifadan alınan görüntüler 

değerlendirildiğinde yer yüzeyinde kapladıkları alan büyüdüğü için veri sayıları 50 m 

irtifa verilerine göre daha azdır. Ayrıca 100 m irtifadan alınan görüntüler etiketlenirken 

görüntü genelinde değerlendirme yapıldığından hastalıklı alanlar 50 m irtifa verilerine 

göre daha az tespit edilmiştir. Bu durumlara paralel olarak 50 m irtifa verilerine göre 

100 m irtifa verilerinin model eğitimlerinin başarısız olmasının temel sebebi 100 m 

irtifa verilerinden oluşturulan veri seti sayılarının düşük olmasıdır. 

 1. uçuş 50 m irtifa verilerinde model doğruluğu %57 olarak hesaplanmıştır. 

Model, uzman tespitine göre test edildiğinde 300 test görüntüsünün hepsini sağlıklı 

mısır olarak tespit etmiştir. Mısır boylarının küçük olmasına paralel olarak toprak 

görünürlüğünün fazla olması model eğitiminin başarısız olmasına neden olmuştur.   

2. uçuş 50 m irtifa verilerinde model doğruluğu %95 olarak hesaplanmıştır. 

Model, uzman tespitine göre test edildiğinde 300 test görüntüsünden 22 adet sağlıklı 

mısır görüntüsü hasta mısır olarak, 5 adet hasta mısır görüntüsü sağlıklı mısır olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre model performansı (F-score) %93 olarak 

hesaplanmıştır. Mısır bitkisinin gelişimi sürerken bütün mısırlar aynı boyda gelişim 

gösterememektedir. Bu sebepten 1.uçuşa göre daha az olsa da yine toprağın göründüğü 

kısımların olması model başarısını etkilemiştir. 

3.uçuş 50 m irtifa verilerinde model doğruluğu %93 olarak hesaplanmıştır. 

Model, uzman tespitine göre test edildiğinde 300 test görüntüsünden 3 adet sağlıklı 

mısır görüntüsü hasta mısır olarak, 13 adet hasta mısır görüntüsü sağlıklı mısır olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre model performansı (F-score) %97 olarak 

hesaplanmıştır. Tüm uçuşlar içerisindeki en iyi sonucun elde edildiği uçuştur.  

Sonuçta veri seti sayısı ile model doğruluğu arasında doğru orantı olduğu ve 50 

m irtifa verileri ile eğitilen modellerin performanslarının daha iyi olduğu tespit 

edilmiştir.  
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5. SONUÇLAR 

 

Mısır bitkisi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; mısır bitkilerindeki 

kuzey yaprak yanıklığı (DeChant ve ark., 2017) gibi hastalık tespitleri ya da bitki sayma 

(Kitano ve ark., 2019) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda çoğunlukla uydu 

görüntüleri ya da multispektral kameralar yardımıyla alınan görüntülerin analizleri 

yapılmış fakat İHA ile alınan mısır görüntülerinin element eksikliği tespitinde tek tek 

görüntüler üzerinden derin öğrenme yönteminin kullanılmasına ilişkin bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

Toprak yapısında bulunan demir, çinko, mangan gibi elementler mısır bitkisinin 

gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Toprak analiz raporları sonucunda çalışma 

bölgesindeki zayıf gelişim gösteren toprak özelliklerinde elementlerin toprakta az 

miktarlarda olması nedeniyle yeterli element alamayan mısır bitkisinin yapraklarında 

renk farklılıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca, toprakta olması gerekenden fazla bulunan 

kireç bitkilerin elementleri almasını zorlaştırarak element eksikliğini arttırmaktadır. 

Aynı irtifaya ait uçuşlar kıyaslandığında 1. ve 2. uçuş verilerine göre 3. uçuş 

verilerindeki hasta mısır görüntü sayısı daha azdır. Hasta mısır görüntülerinin azalması 

gübreleme çalışmalarının element eksikliğinin azaltılmasında olumlu etki yarattığı 

söylenebilmektedir.  

Doğru sınıflandırma yapmanın en önemli aşamaları eğitimde kullanılacak 

görüntü verilerinin düzenlenmesi ve işleme uygun model tasarlanmasıdır. Model eğitimi 

için kullanılacak eğitim seti verilerinin yaklaşık eşit olacak şekilde seçilmesi de model 

eğitim doğruluğunu olumlu yönde etkilemektedir. Görüntülerin element eksikliği olan 

(hasta) ya da sağlıklı mısır görüntüsü olarak etiketlenmesinin uzman (Ziraat Mühendisi) 

gözetiminde yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. Çalışma bölgesinde sağlıklı 

gelişim gösteren bitki, element eksikliği görülen bitkilere oranla daha fazla alan 

kaplamaktadır. Görüntü setleri oluşturulurken element eksikliği görülen (hasta) ve 

sağlıklı gelişim gösteren görüntüler arazideki dağılımlarına paralel seçilmiştir.  

Görüntülerin ikili sınıflandırılması için VGG-16 modeli direk uygulandığında 

modelin ezberleme yaptığı tespit edilmiştir. Bu durumun sınıf sayısının ve veri setinin 

az olmasından kaynaklandığı düşünülerek, VGG-16 modelindeki evrişim katmanlarının 

sayıları azaltılarak ve veri setindeki görüntü sayısı arttırılarak yeniden eğitim 

gerçekleştirilmiştir. 6 farklı uçuş için gerçekleştirilen eğitim sonucunda model ile 

uzman tespiti karşılaştırılarak model performansları değerlendirilmiştir. 
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Model performansları incelendiğinde; 08.07.2021 tarihli 50 m irtifa verileriyle 

eğitilen model, hasta ve sağlıklı mısırlara ait test görüntülerini %97 performans ile 

sınıflandırmıştır. Sonuç olarak derin öğrenmenin element eksikliği olan mısır 

bitkilerinin sınıflandırılması amacıyla kullanılabilirliği görülmüştür. 
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EKLER  

EK-1 Çalışmaya ait toprak analiz raporları. 

 

Yer: Bitki gelişiminin normal olduğu toprak pH: 7.49 

ELEMENTLER 
ANALİZ 

SONUÇLARI 

ANALİZ 
SONUÇLARINA 

GÖRE TOPRAKTA 

VAR OLAN (kg/da) 

OLMASI 

GEREKEN 

1 TON 

MISIRIN 

TOPRAKTAN 
ALACAĞI 

(kg/da) 

2,8 ton/da MISIR 

İÇİN VERİLMESİ 
GEREKEN 

ELEMENTLERİN 

OPTİMUM PH 
İSTEKLERİ  

 
N (kg/da) 7,125 7,125 225-325  18,24 31,122 6,0 - 8,0  

 P2O5 (kg/da)   
2,84 2,84 8,0-25  7,6 13,328 6,5 - 7,5 (8,8 - 14,0) 

 

 K2O (kg/da) 
99,66 99,66 109,20 - 288,60 19,95 -223,188 6,0 - 14,0 

 

Fe (ppm) 7,92 1,98 2,5-4,5 0,12 -5,208 4,0 - 6,0 
 

Cu (ppm) 0,86 0,215 0,2 0,012 -0,5684 5,0 - 7,0 
 

Zn (ppm) 2,71 0,6775 0,7-2,4 0,03 -1,813 5,0 - 7,0 
 

Mn (ppm) 19 4,75 14-50 0,04 -13,188 5,0 - 6,5 
 

Ca (ppm) 4311,6 1077,9 1.150,00 - 3.500,00 3,2 -3009,16 7,0 - 8,5 
 

Mg (ppm) 505,2 126,3 323,20 - 972,00 3,1 -344,96 7,0 - 8,5 
 

Bor (ppm) 1,26 0,315 1-2,4 0,0145 -0,8414 5,0 - 7,0 
 

S (ppm)     30 - 40 1,71 4,788 6,0 - 14,0 
 

KDK (mmol/kg) 408,4 YÜKSEK 100-250       
 

Org. Madde % 1,85 AZ 2-3       
 

Kireç % CaCO3 10,17 ORTA 5-15 orta       
 

Bünye KİLLİ (%44,92 KİL, %28,54 KUM, %26,54 SİLT)       
 

 

Yer: Bitki gelişiminin zayıf olduğu toprak pH: 7.68 

ELEMENTLER 
ANALİZ 

SONUÇLARI 

ANALİZ 

SONUÇLARINA 
GÖRE TOPRAKTA 

VAR OLAN (kg/da) 

OLMASI 
GEREKEN 

1 TON 
MISIRIN 

TOPRAKTAN 

ALACAĞI 
(kg/da) 

2,8 ton/da MISIR 

İÇİN VERİLMESİ 

GEREKEN 

ELEMENTLERİN 

OPTİMUM PH 

İSTEKLERİ 

N (kg/da) 7,125 7,125 225-325 18,24 31,122 6,0 - 8,0 

 P2O5 (kg/da)   
3,2 3,2 8,0-25  7,6 12,32 6,5 - 7,5 (8,8 - 14,0) 

 K2O (kg/da) 
35,31 35,31 109,20 - 288,60  19,95 -43,008 6,0 - 14,0 

Fe (ppm) 4,59 1,1475 2,5-4,5   0,12 -2,877 4,0 - 6,0 

Cu (ppm) 0,31 0,0775 0,2  0,012 -0,1834 5,0 - 7,0 

Zn (ppm) 0,52 0,13 0,7-2,4  0,03 -0,28 5,0 - 7,0 

Mn (ppm) 13,2 3,3 14-50 0,04 -9,128 5,0 - 6,5 

Ca (ppm) 3172,9 793,225 1.150,00 - 3.500,00  3,2 -2212,07 7,0 - 8,5 

Mg (ppm) 260,4 65,1 323,20 - 972,00  3,1 -173,6 7,0 - 8,5 

Bor (ppm) 0,78 0,195 1-2,4  0,0145 -0,5054 5,0 - 7,0 

S (ppm)     30 - 40  1,71 4,788 6,0 - 14,0 

KDK (mmol/kg) 408,4 YÜKSEK  100-250      

Org. Madde % 1,48 AZ  2-3       

Kireç % CaCO3 28,34 ÇOK FAZLA 5-15 orta       

Bünye KUMLU TIN (%59,17 KUM, %16,33 KİL, %24,50 SİLT)       
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EK-2 08.07.2021 tarihli 50 m irtifa uçuşuna ait örnek test görüntüsünün 270x270 

boyutunda alt görüntülere bölünmesi 
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EK-3 08.07.2021 tarihli 50 m irtifa uçuşuna ait örnek test görüntüsünün alt 

görüntülerinin uzman tarafından hasta mısır ve sağlıklı mısır olarak etiketlenmesi 

 

5400 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

5130 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259 

4860 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258 

4590 17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257 

4320 16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256 

4050 15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 

3780 14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254 

3510 13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253 

3240 12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252 

2970 11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251 

2700 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 

2430 9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249 

2160 8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248 

1890 7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247 

1620 6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246 

1350 5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 

1080 4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244 

810 3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243 

540 2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242 

270 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 
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EK-4 08.07.2021 tarihli 50 m irtifa uçuşuna ait örnek test görüntüsünün alt 

görüntülerinin model tahminine göre sonuçları 

 

5400 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

5130 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259 

4860 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258 

4590 17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257 

4320 16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256 

4050 15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 

3780 14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254 

3510 13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253 

3240 12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252 

2970 11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251 

2700 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 

2430 9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249 

2160 8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248 

1890 7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247 

1620 6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246 

1350 5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 

1080 4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244 

810 3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243 

540 2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242 

270 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 
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