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ÖNSÖZ 

Bu kitabın amacı, öğrencileri, akademisyenleri, uzmanları ve 

araştırmacıları Bilgisayar ve Elektronik  Bilimindeki güncel 

yaklaşımlarla ve yeni gelişmelerle tanıştırmaktır. Kitabın içeriğinde 

farklı mühendislik alanında çalışan bilim insanlarının araştırmalarına 

yer verilmiştir. Her bölümdeki konular teorik veya uygulama esasları 

tek tek  ele alınarak açıklanmıştır. Birinci ve İkinci bölümde 

Elektronik Mühendisliği uygulama alanlarından birisi olan mikro 

denetleyiciler konusunda yapılan   “Su Sıcaklığı Mikro Denetleyici 

Tarafından Kontrol Edilen Ve Mobil Uygulama İle İzlenebilen 

Akvaryum Otomasyonu”  ve  “Mikro Denetleyici Tabanlı Kaotik 

Rössler  Çekeri  Sinyal Üreteci Devresi “    uygulama çalışmaları 

sunulmuştur. Üçüncü bölümde Bilgisayar Mühendisliği 

akademisyenlerinin yapmış oldukları ortak çalışmalarından  biri olan 

“İstismar Kitlerinin Laboratuvar Ortamında Analiz Edilmesi Ve 

Alınabilecek Önlemlerin Listelenmesi” adlı çalışma aktarılmıştır. 

Dördüncü bölümde “Görüntü İşlemede Bölütleme Ve Güncel 

Yaklaşımlar” adlı derleme çalışma verilmiştir. Beşinci bölümde 

günümüzün güncel çalışma konusu  olan derin öğrenmenin tıbbi 

görüntülemede kullanılan tekniklerini içeren  “Tıbbi Görüntüler 

Üzerinde Derin Öğrenme Teknikleri” adlı çalışma  aktarılmıştır. 

Altıncı bölümde görüntü işlemenin en önemli unsuru olan dijital 

kamera kullanımını aktaran “Görüntü İşleme Ve Üç Boyutlu Derinlik 

Kameraları” adlı çalışmada detaylı olarak incelenmiştir. Yedinci 

bölümde  bilgisayar dünyasının tartışılan dijital ortamı olan Metaverse 



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 2 

 

 

konusunda “Metaverse Evrenlerin Güncel Yeterlilikleri Ve 

Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi” adlı çalışma sunulmuştur. 

Sekizinci bölümde derin öğrenmenin tarımda kullanımıyla ilgili 

“Derin Öğrenme Tekniği İle Tarımsal Hasat Uygulamaları” adlı 

derleme çalışması yer almaktadır. 

Bu kitabımızda değerli bilimsel çalışmaları ile katkı sunan tüm değerli 

yazarlarımıza ve Sn. Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU’na teşekkür 

ederiz. 

Dr. Erhan KAHYA 

Mehmet Ali ŞİMŞEK 
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MOBİL UYGULAMA İLE İZLENEBİLEN  

AKVARYUM OTOMASYONU 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde hem hobi hem de ticari maksatla kurulan akvaryumlar 

elektronikten cam sanayine kadar pek çok sektörü ilgilendiren bir alan 

haline gelmiştir (Celik ve ark., 2010; Tlusty, 2002). Akvaryumlar ve 

akvaryumculuk ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla akvaryumlardaki bitki ve 

hayvan yetiştirilmesi ile ilgili araştırma çalışmaları şeklindedir 

(Saxena, 2003; Walstad 2012). 

Akvaryumlar suya ait PH, sıcaklık, ışık ve vejetasyon gibi 

değişkenlerin yakından takip ve kontrol edilmesi gereken rafine 

ortamlardır (Siregar ve ark., 2019; Harris, 1993). Ortama ait 

değişkenler yetiştirilmekte olan balık gibi biyolojik yapılara bağlı 

olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Son dönemde elektronik 

sistem ve aygıtların ucuzlaması ile daha kompleks ve elektronik 

içeriği daha fazla olan sistemler akvaryum kontrolünde yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Arduino geliştirme kartlarının amatörler 

tarafından yaygın kullanılması bunların akvaryumlarda da kullanım 

alanı bulmasını sağlamıştır (Faruqi ve ark., 2018; Jordaan ve Umenne, 

2021).  

Tatlı su akvaryumları meraklıları için “Akvaryum balıklarının kralı” 

olarak anılan Diskus hem yabani doğal hayattan temin edilen hem de 

yerli kökenli yetiştirme ortamlarında üretilen balıklardır ve oldukça 

yüksek fiyatlara satılmaktadır (Livengood ve ark. 2021). Bu balıkların 

akvaryum severleri cezbetmesinin sebepleri arasında dost davranışları, 

renk, duruş özellikleri ve gövdelerindeki farklı desen özellikleri sahip 
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olması sayılabilir. Diskus balıkları gerek eş tutma, gerekse üreme ve 

büyüme için yüksek sıcaklık (26-28 °C) arzu etmektedir. Böylelikle 

kapalı sistem Diskus yetiştiriciliğinde eş tutma ve üretim için istenilen 

büyüklükteki akvaryumlara konulan anaç balıklar 26-28°C su 

sıcaklığında stoklanırlar (Yağcılar & Yardımcı, 2021).  

Dikici ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada mikrodenetleyici 

olarak Arduino Uno R3, servo motor, DS18B20 sıcaklık sensörü ve 

ısıtıcı kullanarak tasarladıkları akıllı akvaryum ile balıklar için hayati 

önem taşıyan ihtiyaçlardan biri olan yemi gerekli miktarda tedarik 

edilebilmişlerdir. Bunun yanı sıra akvaryumdaki mevcut suyun 

sıcaklığını sensörler ile tespit ederek istenilen sıcaklığa uygun olarak 

ayarlayabilmişlerdir. Böylece balıklar için oluşturulan yaşam alanını 

yaşamsal standartlarına göre düzenlemişlerdir (Dikici ve ark., 2017). 

Amrita ve arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada akvaryum 

sıcaklığını 25°C ile 27°C arasında tutabilmek için mikrodenetleyici 

olarak Arduino Uno, LM35 sıcaklık sensörü, bir ısıtıcı ve bir fan 

kullanmışlardır. LM35 sıcaklık sensörü ile su sıcaklığını ölçmüşlerdir. 

Su sıcaklığı 25°C altına düştüğünde ısıtıcı çalıştırılmıştır, 27°C 

üzerine çıktığında soğutma fanı çalıştırılmıştır. Su sıcaklığı 25°C ile 

27°C arasında olduğunda hem ısıtıcı hem de fan kapatılmıştır (Amrita 

ve ark., 2021). Chelaru ve arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada 

dsPIC mikrodenetleyici ile otomatik balık besleme, otomatik 

aydınlatma, su sıcaklığı izleme, su pH seviyesi izleme, pH seviyesi 

kontrolü, LCD ile bilgilerinin görüntülenmesi, NodeMCU modülü 

tarafından oluşturulan web sunucusunda sistem bilgilerini 

görüntüleme, uzaktan balık besleme kontrolü işlemlerini 
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gerçekleştirmişlerdir (Chelaru ve ark., 2021). Yasruddin ve arkadaşları 

(2022) yaptıkları çalışmada suyun kalitesini korumak için amonyak 

(NH3), nitritler (NO2), nitratlar (NO3), çözünmüş oksijen (DO), pH, 

su sıcaklık, elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş katılar (TDS) 

ve bulanıklık gibi çeşitli parametreler sensörler yardımıyla belirli 

zaman aralıklarında ölçülerek elde edilen değerler mikrodenetleyiciye 

aktarılmış, değerler eşik değerlerini aştığında çeşitli filtrelerden oluşan 

aktüatörleri aktif etmişlerdir. Bunun yanında sensörler tarafından 

toplanan verileri MySQL veri tabanı sunucusuna göndererek 

depolamışlar ve depolanan verileri bir mobil uygulamada grafiksel 

olarak göstermişlerdir (Yasruddin ve ark., 2022). Reynaldi ve 

arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada NodeMCU mikrodenetleyici 

ve gerekli elektronik bileşenler ile belirlenen saatlerde günde dört defa 

otomatik yemleme, ölçülen pH değeri 5-8 aralığı dışında ise iki su 

pompası ile su değişimi, sıcaklık sensörü ile ölçülen su sıcaklığı 24°C 

altında ise ısıtıcı çalıştırılarak su sıcaklığının arttırılması, 28°C 

üzerinde ise bir fan ile su sıcaklığının düşürülmesi işlemlerini 

gerçekleştirmişlerdir. Her işlem yapıldığında işlemin tamamlandığına 

dair bir bildirimi akıllı telefona iletmişlerdir (Reynaldi ve ark., 2021). 

Malik ve arkadaşları (2022) yaptıkları deneysel çalışmada süs balıkları 

yetiştiriciliğinde akvaryum suyunun pH değerini, sıcaklığını ve 

bulanıklığını kontrol etmek için mikrodenetleyici olarak Arduino Uno, 

çeşitli sensörler ve elektronik aygıtlar kullanarak bir kontrol sistemi 

oluşturmuşlardır (Malik ve ark. 2022). Cruz ve arkadaşları (2018) 

yaptıkları çalışmada mikrodenetleyici olarak Raspberry Pi, sıcaklık 

sensörü, su seviye sensörü ve iki su pompası kullanarak oluşturdukları 
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kontrol sistemiyle akvaryum suyunun sıcaklığını ve su seviyesini 

kontrol etmişlerdir (Cruz ve ark., 2018). Hye ve arkadaşları (2018) 

yaptıkları çalışmada mikrodenetleyici olarak Arduino Mega, Wi-fi 

(Wireless Fidelity) Modülü, RTC (Real time clock) modülü, keypad 

ve gerekli diğer elektronik aygıtları kullanarak geliştirdikleri kontrol 

sistemi ile manuel olarak veya bir web sitesi üzerinden belirlenen 

periyotlarda ve miktarda akvaryumda otomatik yemleme işlemini 

gerçekleştirmişlerdir (Hye ve ark., 2018). 

Yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak ortak noktası akvaryum suyu 

sıcaklığının kontrol edilmesi ve izlenmesidir. Akvaryum balığı 

yetiştiriciliğinde en önemli değerlerden biri akvaryum suyunun 

sıcaklığıdır ve belirli değerlerde olması istenir. Sıcaklık değeri istenen 

değerlerin dışına çıktığında kontrol sistemleri müdahalesi ile istenen 

değer aralığına getirilebilir. Fakat elektrik kesintisi kontrol sisteminin 

çalışmasını durdurur. Oluşacak elektrik kesintisinin hassas durumlarda 

acilen akvaryum sahibine bildirilmesiyle gerekli müdahaleyi yapması 

sağlanabilir. Bu çalışmada literatürdeki önceki çalışmalardan farklı 

olarak elektrik kesilmelerini de kullanıcıya bildiren bir akvaryum 

otomasyonu sistemi önerilmektedir.  

Geliştirilen sıcaklık kontrol sistemi ile üretim ve eş tutma 

akvaryumlarına yerleştirilen sıcaklık sensörü yardımıyla akvaryumun 

su sıcaklığı ölçülerek bir mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. 

Mikrodenetleyici, tasarlanan yazılıma göre ölçülen sıcaklığı bir LCD 

ekranda göstermektedir. Sıcaklık 28°C’den daha yüksek ise ısıtıcı 

kapatılmakta, 26°C’den düşük ise ısıtıcı çalışmaktadır. Bunun yanında 



9 | BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER 

 

sıcaklık 26-28°C değerleri dışında ise bir Buzzer ile ikaz sesi 

verilmektedir. Ölçülen sıcaklık değeri bir dakika periyot ile bir wifi 

modülü yardımıyla internet bağlantısı üzerinden hazırlanmış olan web 

sunucuya gönderilmektedir. Bunların dışında elektrik kesintisi 

olduğunda bir röle yardımıyla kontrol devresi bir pil ile çalışmaya 

devam etmekte ve elektrik kesintisi olduğu bir GSM (Global System 

for Mobile Communications) modülü sayesinde belirlenen telefon 

numarasına SMS (Short Message Service) mesajı ile bildirilmektedir. 

Bir anahtar yardımıyla SMS mesajı gönderimi aktif veya pasif 

yapılabilmektedir. Web sunucuda tasarlanmış olan web sayfası ile 

gelen sıcaklık değeri oluşturduğumuz veri tabanındaki bir tabloya 

kaydedilmektedir. Veri tabanına kaydedilen en son sıcaklık değeri 

tasarladığımız bir mobil uygulama ile anlık olarak takip 

edilebilmektedir. Mobil uygulamada sıcaklık değeri gösterilmekte ve 

sıcaklık değeri 26-28°C değerleri dışında ise görsel ve sesli uyarı 

verilebilmektedir. 

Böylelikle bu sıcaklık kontrol sistemi ile akvaryum sahiplerinin kapalı 

sistem yetiştiriciliğinde eş tutma ve üretim için hassas durumlarda 

akvaryum su sıcaklığını kontrol edebilmesi ve izleyebilmesi 

sağlanmıştır. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde önerilmekte olan sistemin donanım 

ve yazılımına ait bilgiler verilmiş, üçüncü bölümde ise elde edilen 

sonuçlar ve öneriler sıralanmıştır.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEMLER 

2.1. Mikrodenetleyici 

Mikrodenetleyici, mikroişlemciyi, ana belleği, yardımcı belleği, 

analog dijital dönüştürücü ve giriş/çıkış donanımını barındıran 

tümleşik bir devre elemanıdır. Özel bir amaca yönelik programlanıp 

belirli işleri yaparak sistem kontrolü sağlar. Sadece özel bir amaca 

yönelik belirli işleri yapacağı için genellikle yüksek hızlara ve yüksek 

bellek kapasitelerine gerek yoktur. Mikrodenetleyici kontrol 

sistemlerinin merkezi konumundadır. Bu çalışmada, mikrodenetleyici 

olarak ATmega328 mikrodenetleyiciye sahip Arduino Nano Klon 

(CH340 USB Chip’li) geliştirme kartı kullanılmıştır. Kurulumu ve 

Arduino IDE geliştirme platformu ile programlanmasının kolay 

olması nedeniyle tercih edilmiştir (Anonim 2022-a). 

 

Şekil 1: Arduino nano klon geliştirme kartı (Anonim 2022-a) 

Arduino nano geliştirme kartına ve barındırdığı mikrodenetleyiciye ait 

özellikler Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Arduino nano geliştirme kartı özellikleri (Anonim 2022-a) 

Özellik Değer 

Mikrodenetleyici ATmega328P 

Çalışma gerilimi 5 Volt 

Giriş/Çıkış pinleri sayısı 22 (6 PWM çıkışı) 

Analog giriş pin sayısı 8 

Pin akım kapasitesi 40 mA 

Flash bellek kapasitesi 32 Kbyte (2 Kbyte bootloader) 

SRAM 2 Kbye 

EEPROM 1 Kbyte 

Saat frekansı 16 Mhz 

2.2. WI-FI Modülü 

WI-FI (Wireless Fidelity) modülü programlanabilen, diğer birimlerle 

giriş/çıkış pinleri yardımıyla kablolu veya WI-FI teknolojisini 

kullanarak kablosuz haberleşebilen elektronik modüldür. WI-FI 

teknolojisi ile WI-FI bağlantı noktasına bağlanmak için (Client), bir 

WI-FI noktası olarak (AccessPoint) veya hem Client hem de 

AccessPoint olarak kullanılabilir. Bu çalışmada WIFI modülü olarak 

ESP8266 (ESP-01S formunda) modülü bir WI-FI bağlantı noktasına 

bağlanmak için kullanılmıştır.  
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Şekil 2: ESP01S (Anonim 2022-b) 

Tablo 2. ESP01S Özellikleri (Anonim 2022-c) 

Özellik Değer 

WiFi Protokolü 802.11 b/g/n 

Çalışma frekansı 2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M) 

Veri yolları UART/HSPI/I2C/I2S/GPIO/PWM 

Çalışma gerilimi 3.0-3.6V 

Ortalama çalışma akımı 80mA 

Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ~ 125°C 

Wi-FI modu station/softAP/SoftAP+station 

Güvenlik WPA/WPA2 

Ağ Protokolleri IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

2.3. GSM/GPRS Modülü 

GSM (Global System for Mobile Communications) /GPRS (General 

Packet Radio Service) Modülü, SMS gönderip almayı, sesli görüşme 

yapmayı ve GPRS iletimi sağlayan bir hücresel modüldür. Çalışmada 

uyarı SMS’i göndermek için SIM800L GSM Modülü kullanılmıştır.  
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Şekil 3: SIM800L GSM Modülü (Anonim 2022-d) 

SIM800L GSM/GPRS Modülü Teknik Özelliklerine Tablo 3’ten 

ulaşılabilir. 

Tablo 3. SIM800L GSM/GPRS Modülü Teknik Özellikleri (Anonim 2022-e) 

Özellik Değer 

Besleme gerilimi 3,8 V – 4,2 V 

Güç Tüketimi  <7.0 mA 

Güç Tüketimi (uyku modu) <2.0 mA 

Modül boyutu 25 x 23 mm 

Arayüz UART (AT komutları) 

SIM kart soketi microSIM 

Desteklenen frekanslar Dörtlü Bant (850/950/1800/1900 MHz) 

Anten bağlantısı IPX 

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila + 85 °C 

2.4. Sıcaklık Sensörü 

Ortamdaki fiziksel sıcaklık değerini analog veya dijital elektriksel 

sinyallere dönüştüren ve bu sinyali değerlendirecek sisteme aktaran 

elektronik aygıttır. Bu çalışmada sıcaklık değerini ölçmek için analog 

değer üreten NTC (Negative Temperature Coefficient) sıcaklık 
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sensörü kullanılmıştır. Kullanılan NTC’ye ait teknik özellikler Tablo 

4’te görülmektedir. 

 

Sekil 4: 10K NTC (Anonim 2022-f) 

Tablo 4. NTC özellikleri 

Özellik Değer 

Direnç anma değeri 10 KΩ (25°C’de) 

Çalışma aralığı -30°C ile +150°C 

2.5.  Akvaryum Sıcaklık Kontrol Devresi 

Şekil 5’te önerilmekte olan akvaryum sıcaklık kontrol devresinin 

şeması görülmektedir. Sistemin işlemsel merkezi Arduino Nano 

geliştirme kartıdır. Sol tarafta görülen akvaryum içerisindeki ısıtıcı bir 

röle (RÖLE 1) kartı ile kontrol edilmektedir. Sistemin elektrik 

kesilmesi durumunda da çalışmaya devam etmesi için bir bataryaya 

ihtiyacı vardır. Şemada bu batarya bir pil olarak sembolize edilmiştir. 

Bataryanın devreye girmesi veya devreden çıkması işlemleri için de 

bir röle kartı (RÖLE 2) kullanılmaktadır. Arduino Nano’ya ait 

yazılımın akış diyagramı Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 5: Akvaryum ve sıcaklık kontrol devresi 

 

Şekil 6: Arduino Nano’ya ait yazılımın akış diyagramı 
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2.5.1. NTC bağlantısı 

Akvaryum suyunun sıcaklığı, tepkime süresi diğer sıcaklık 

sensörlerine göre daha iyi olan 10KΩ NTC sıcaklık sensörü ile 

ölçülmüştür. NTC’nin, ortam sıcaklığı yükseldiğinde direnç değeri 

düşer, ortam sıcaklığı düştüğünde direnç değeri yükselir. Ortam 

sıcaklığına bağlı olarak NTC direncinin değişim oranı doğrusal 

değildir.  

 

Şekil 7: NTC Direnci ve Sıcaklık arasındaki değişim grafiği (Anonim 2022-g) 

Şekil 8’te NTC’nin mikrodenetleyicinin ADC (Analog Digital Input) 

pinine bağlantısına dair şema görülmektedir. Bu devrede NTC ile bir 

sabit direnç gerilim bölücü olarak davranmaktadır. Başka bir ifadeye 

göre ise bu bağlantı tipi bir çeyrek Wheatstone köprüsüdür. 

 

Şekil 8: NTC’nin devre bağlantısı 

Denklem 1’de devrenin çıkış gerilimine ait denklem görülmektedir. 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑑𝑑. 𝑅𝑠

(𝑅𝑠 + 𝑅𝑁𝑇𝐶)
⁄      (1) 

Burada Vout devrenin çıkış gerilimini, Vdd devrenin besleme gerilimi, 

RS NTC’ye seri bağlı direncin değerini RNTC ise NTC’nin o andaki 

direnç değerini ifade etmektedir. Matematiksel olarak NTC direnci 

Stein-Hart (Steinhart ve Hart, 1968) denkleminin yardımıyla 

hesaplanabilir. Stein-Hart denklemi Denklem 2’de görülmektedir.  

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵. ln(𝑅) + 𝐶. 𝑙𝑛3(𝑅)    (2) 

Bu denklemde T Kelvin biriminden sıcaklık, R NTC’nin direnç 

değeridir. A, B ve C parametreleri ise NTC’ye ait katsayılardır ve 

NTC’nin üretici sayfalarından bulunabilirler.  

Arduino analog girişten okunan 0 ile 5 volt arasındaki analog değeri 0 

ile 1023 arasında bir dijital sayıya dönüştürür. Arduino ADC biriminin 

ürettiği sayısal değer ile analog pindeki analog değer arasındaki ilişki 

Denklem 3’te verilmiştir.  

𝑉𝑎𝑛 = 𝐷.
𝑉𝑚

2𝑟𝑒𝑠
       (3) 

Burada D mikrodenetleyici ADC portunun dijital çıkış değeri, Vm 

ADC maksimum referans gerilim değeri, res mikrodenetleyici ADC 

çözünürlüğü ve Van ise mikrodenetleyici tarafından ADC giriş 

geriliminin hesaplanmış analog gerilim değeridir. Mikrodenetleyici 

NTC’nin direnç değerini Denklem 4’e göre hesaplamaktadır. 

𝑅𝑁𝑇 = (𝑉𝑑𝑑.
𝑅𝑠

𝑉𝑎𝑛
) − 𝑅𝑠     (4) 
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Bu denklemde RNT NTC’nin mikrodenetleyici tarafından hesaplanmış 

direnç değeridir. Mikrodenetleyici bu değeri Denklem 2’de verilmiş 

olan Stein-Hart denklemini kullanarak anlık sıcaklık değerini 

hesaplamaktadır. 

2.5.2. LCD bağlantısı 

Sıcaklık hesaplandıktan sonra LCD de gösterilmiştir. Arduino, I2C 

(Inter-Integrated Circuit) seri iletişim protokolünü desteklediği için 

I2C Seri iletişim Modüllü LCD kullanılmıştır. I2C, aynı hatta bulunan 

farklı adreslere sahip cihazların seri haberleşmesini sağlayan bir seri 

iletişim protokolüdür. I2C modülünün kullanılması ile daha az sayıda 

pin bağlantısı kullanılarak Arduino ile LCD bağlantısı 

gerçekleştirilmiştir.  

   

Şekil 9: Arduino ile I2C Modüllü ve I2C Modülsüz LCD bağlantısı (Anonim 2022-

h) 

LCD bağlantısından sonra Arduino IDE geliştirme ortamındaki 

örneklerden “Wire>i2c_scanner” uygulaması Arduino’ya yüklenip 

çalıştırıldı. Arduino IDE’nin Seri Port Ekranından bağlı olan I2C 

LCD’nin adresinin 0x27 olduğu öğrenildi. Daha sonra sıcaklık 

kontrolü uygulamasında bu adres kullanılarak LCD’ye mesaj 

yazdırıldı. 
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2.5.3. Buzzer bağlantısı 

Sıcaklık LCD’de gösterildikten sonra akvaryum suyu sıcaklığı 

28°C’yi geçtiğinde Arduino’nun D4 dijital çıkışına Lojik-1 sinyali 

verilerek Buzzer ile sesli ikaz verilmesi sağlanmıştır. Su sıcaklığı 

28°C altına indiğinde sesli ikaz durdurulmaktadır. 

 

Şekil 10: Arduino ile Buzzer bağlantısı 

2.5.4. WI-FI modülü bağlantısı 

Çalışmada Wi-fi Modülü olarak ESP01S formunda ESP8266 Wi-fi 

Modülü kullanılmaktadır. Ölçülen sıcaklık LCD’ye yazdırıldıktan 

sonra RS232 seri iletişim protokolü kullanılarak 60 saniyede bir 

ESP8266’ya gönderilmektedir. ESP8266, kedisine yüklenen yazılıma 

göre bir Wi-fi noktasından internete bağlanıp gelen sıcaklık değerini 

okuduktan sonra sıcaklık değerini HTTP protokolü ile 

“http://www.akvaryumsicaklik.tk/ kaydet.php” adresine POST 

yöntemiyle göndermektedir. ESP01S’e ait yazılımın akış diyagramı 

Şekil 11’de verilmiştir. 
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Şekil 11: ESP01S yazılımının akış diyagramı 

 

Şekil 12: Arduino ile ESP01S’in bağlantısı 

2.5.5. Isıtıcı bağlantısı 

Arduino, ölçtüğü sıcaklık değeri 28°C’nin üzerine çıktığında su 

ısıtıcısının bağlı olduğu röleye D5 dijital çıkışından Lojik-0 sinyali 

göndererek röle kontağı açılarak ısıtıcının çalışması durdurulmaktadır. 

Sıcaklık 26°C’nin altına indiğinde röleye Lojik-1 sinyali göndererek 

röle kontağı kapatılıp su ısıtıcısının tekrar çalışması sağlanmaktadır. 
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Şekil 13: Arduino ile su ısıtıcısının bağlantısı 

2.5.6. GSM modülü bağlantısı 

Sıcaklık kontrol sistemi çalışırken 5V adaptöre gelen şebeke gerilimi 

kesildiğinde Şekil 5’de görülen RÖLE 2’nin enerjisi de kesilerek pilin 

bağlı olduğu normalde kapalı olan kontak kapanmakta ve sistem pil 

enerjisi ile beslenmeye devam etmektedir. 5V adaptörün pozitif ucu 

Arduino geliştirme kartının D6 dijital girişine bağlıdır. Şebeke 

gerilimi varken bu girişe Lojik-0, şebeke gerilimi yokken Lojik-1 

sinyali gönderilmektedir. D6 girişine Lojik-1 sinyali geldiğinde 

RS232 seri iletişim protokolü ile GSM modülüne AT komutları 

aracılığıyla belirtilen telefon numarasına şebeke enerjisinin kesildiği 

bilgisi SMS mesajı olarak bildirilmektedir. D6 girişine Lojik-0 sinyali 

geldiğinde GSM modülüne yine AT komutları aracılığıyla şebeke 

enerjisinin geldiği bilgisi SMS mesajı ile bildirilmektedir. Arduino ile 

GSM Modülü bağlantısı Şekil 14’de verilmiştir. 
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Şekil 14: Arduino ile GSM Modülü bağlantısı 

2.6.  Web Sayfasının Tasarımı 

Sıcaklık kontrol sisteminin ölçtüğü sıcaklık değerlerini internet 

ortamında veri tabanına kaydetmek ve mobil uygulamanın sıcaklık 

değerlerini internet ortamından alması için bir web alanı ve bu web 

alanına ulaşmak amacıyla alan adresi kiralanmıştır. Söz konusu alan 

adresi “http://www. akvaryumsicaklik.tk”dir. Web alanına ait 

özellikler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Web alanı özellikleri 

Özellik Değer 

Aylık trafik kotası 3000MB 

Disk alanı kotası 300MB 

Veri tabanı MySQL 

Sunucu tarafı kodlama PHP 

Sıcaklık değerlerini kaydetmek için veritabanında, sira_no, sicaklik, 

zaman alanlarından oluşan t_sicaklik adında bir tablo oluşturulmuştur. 

Bu değişkenler tablosu Şekil 15’te görülmektedir. 
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Şekil 15: t_sicaklik tablosunun yapısı 

Sıcaklık değerlerini t_sicaklik tablosuna kaydetmek için web alanında 

kaydet.php isimli web sayfası oluşturulmuştur. Bu web sayfası 

ESP8266 Wi-fi modülü için bir hedef adrestir. ESP8266, Arduino’dan 

gelen sıcaklık verisini bu web sayfasına göndermektedir. Web 

sayfasına gelen sıcaklık değeri t_sicaklik tablosuna kaydedilmektedir. 

İlgili kayıtlara ait ekran görüntüsü Şekil 16’te görülebilir. 

 

Şekil 16: Kaydedilen örnek sıcaklık değerleri 

Mobil uygulamanın kaydedilen son sıcaklık değerini alması için 

index.php isimli web sayfası oluşturulmuştur. Bu web sayfası mobil 
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uygulama için kaynak adrestir. index.php sayfasının web tarayıcıdaki 

görüntüsü Şekil 17’te verilmiştir. 

 

Şekil 17: index.php sayfasının web tarayıcıdaki görüntüsü 

2.7.  Mobil Uygulamanın Tasarımı 

Sıcaklık kontrol sisteminin ölçtüğü sıcaklık değerinin uzaktan 

izlenmesi ve sıcaklık sınırlarının aşılması durumunda ikaz vermesi 

için bir mobil uygulama tasarlanmıştır. Mobil uygulama, MIT App 

Inventor (Anonim 2022-i) geliştirme ortamında Scracth (Anonim 

2022-j) ile tasarlanmıştır. Bu uygulama ile 

“http://www.akvaryumsicaklik.tk/index.php” sayfasından yayınlanan 

son sıcaklık değeri okunarak mobil cihazda görüntülenmektedir. 

Sıcaklık değeri 28°C’den yüksek veya 26°C’den düşük olması 

durumunda sesli ve yazılı ikaz vermektedir. Şekil 18’da Mobil 

uygulamanın ara yüz tasarımı, Şekil 19’de Mobil uygulamanın scracth 

kodları ve Şekil 20’de Mobil uygulamanın örnek ekran görüntüleri 

görülebilir. 
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Şekil 18: Mobil uygulamanın ara yüz tasarımı 

 

Şekil 19: Mobil uygulamanın scracth kodları 

     

Şekil 20: Mobil uygulamanın örnek ekran görüntüleri 
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3. Tartışma ve Sonuçlar 

Sıcaklık kontrol devresi Şekil 21’deki gibi kurulmuştur. İlk sıcaklık 

ölçümleri ortam sıcaklığına göre yapılmıştır. Sistemin çalışmasında 

ölçülen sıcaklık değeri LCD gösterilmiştir. Sıcaklık değeri 28°C’den 

yüksek olduğunda ısıtıcının bağlı olduğu röle 1 kontağı açılarak 

ısıtıcının çalışması durdurulmuş ve buzzer ile sesli ikaz verilmiştir. 

Sıcaklık değeri 26°C’nin altına indiğinde röle 1 kontağı kapatılarak 

ısıtıcının çalışması sağlanmıştır. 

 

Şekil 21: Akvaryum sıcaklık kontrol devresinin kurulmuş hali 

Aynı zamanda ölçülen tüm sıcaklık değerleri 60 saniye periyot ile web 

sunucusuna gönderilmiş ve Şekil 14’te görüldüğü gibi veri tabanına 

kaydedilmiştir. Veri tabanına son kaydedilen sıcaklık değeri Şekil 

20’de görüldüğü gibi mobil uygulama ile görüntülenmiştir. Sıcaklık 

kontrol devresinin şebeke gerilim kaynağı kesildiğinde röle 2 kontağı 

konum değiştirerek pil gerilim kaynağı devreye girmiştir ve SMS aktif 

iken şebeke gerilim kaynağının kesildiği bilgisi GSM modülüne 
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iletilmiştir. Şebeke gerilim kaynağı tekrar geldiğinde röle 2 kontağı 

tekrar konum değiştirerek pil devreden çıkmıştır ve SMS aktif iken 

şebeke gerilim kaynağının geldiği bilgisi GSM modülüne iletilmiştir. 

SMS on/off düğmesi ile SMS’in aktif veya pasif olduğu bilgisi 

LCD’de gösterilmiştir. Daha sonra Şekil 22’de görüldüğü gibi sıcaklık 

kontrol devresi, sıcaklık sensörü akvaryum silikonu ile suya dayanıklı 

hale getirilerek akvaryum üzerinde çalıştırılmıştır. Aynı sonuçlar bu 

denemede de görülmüştür.  

 

    

Şekil 22: Sıcaklık kontrol sisteminin akvaryum üzerinde çalışması 

Böylelikle akvaryum balığı yetiştiriciliğinde en önemli değerlerden 

biri olan akvaryum suyunun sıcaklığının belirli değerlerde olmasını ve 

uzaktan bir mobil uygulama ile izlenmesini sağlayan kontrol sistemi 

geliştirilmiş, oluşacak elektrik kesintisinin hassas durumlarda acilen 

akvaryum sahibine bildirilmesi ve gerekli müdahaleyi yapması 

sağlanmıştır.  
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Bu çalışmaya gerekli sensörler eklenerek akvaryumlar için önemli 

olan pH değeri, su seviyesi, bulanıklık, nitrit (NH3), nitrat (NO2) vb. 

değerlerin kontrol altında tutulması, izlenmesi ve istenen periyotlarda 

veri tabanına kaydedilmesi sağlanabilir. Veri tabanına kaydedilen 

değerler grafiklere dönüştürülebilir veya istatistiksel çalışmalar 

yapılabilir. 
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1. Giriş 

1.1. Kaotik sistemler 

Son yıllarda, kaos teorisi akademik ve mühendislik çalışmalarında 

büyük ilgi görmektedir. Kaos, bir dizi diferansiyel denklem (Ohtsubo, 

2013) ile tanımlanan modellerden türetilen sistemin periyodik 

olmayan çıktılar üretecek şekilde çalışmasıdır (Williams, 1997). 

Kaotik sistemler, başlangıç koşullarına oldukça duyarlı olan karmaşık 

dinamikler sergileyen, doğrusal olmayan enerji tüketen dinamik 

sistemler olarak bilinirler (Petros ve ark., 2018; Sambas ve ark., 

2013). Kaotik davranış, fizik, kimya, biyoloji, robotik, psikoloji, 

ekoloji, kriptografi ve ekonomide kendine kullanım alanları bulmuştur 

(Sambas ve ark., 2013). Kaotik sistemler ile ilgili olarak en bilinen 

örnekler Lorenz Denklemleri (Sparrow, 2012) ve Rossler 

Denklemleridir (Rössler, 1976). Uygun parametre aralıklarında bu 

sistemler Garip Çekici (Strange Attractor) veya Çeker (Attractor) adı 

verilen odakların çevresinde dolanırlar. Bu şekilde kaos kavramı 

öngörülemez yapısının yanında temel bir düzen ve davranışı ortaya 

koymaktadır (Barrio ve ark., 2015). Rössler denklemleri, Lorenz 

denklemleri ile birlikte en bilinen kaos üreteçlerinden biridir ve 1976 

yılında Otto Rossler tarafından önerilmişlerdir (Rössler, 1976; 

Rössler, 1979). Rössler denklemleri üç adet boyutsuz parametreye 

sahip ve üç boyutlu (üç değişkenli) bir sistemdir (Rosalie, 2016). 

Farklı parametre değer kümeleri için modelin kaotik bir davranış 

sergilediği, diğer durumlar için ise normal bir davranış sergilediği 

bilinmektedir. Bu nedenle, parametre uzayındaki farklı bölgelerin 



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 36 

 

 

incelenmesi bazı ilginç sonuçlar vermektedir. Rössler sisteminin 

çekeri, scroll kaotik çekici ailesine aittir (Razminia, 2011).  

1.2. Elektronik sistemlerde kaos  

Kaotik sinyallerin elektronik sistemlerde kullanımı, başlangıç 

koşullarına aşırı duyarlılık ve periyodik olmayan davranış gibi 

özellikleri nedeniyle daha yaygın ve önemli hale gelmektedir. Koas 

ve kaotik davranışın elektronik sistemlerde başlıca kullanım alanları; 

şifreleme (Kocarev, 2001), analog sinyal işleme (Silva, 1996; Dedieu 

ve Ogorzalek, 2000), güç elektroniği (Di Bernardo ve Tse, 2002) 

haberleşme (Hasler ve Schimming, 2000) ve rastgele numara üreteci 

(Bucci ve ark., 2003; Callegari ve ark., 2005; Özoğuz ve ark., 2006; 

Yalçın ve ark, 2004) şeklinde sıralanabilir. Ayrıca gürültü özellikli 

sinyallere ihtiyaç duyulan durumlarda gürültü sinyalleri yerine 

kaotik sinyaller kullanılabilmektedir (Petros ve ark., 2018; Sambas 

ve ark., 2013). Kaotik işaretler eğitim esnasında öğrenciler 

tarafından incelenmesi maksadıyla veya bilimsel araştırmalar 

esnasında başka sistemlere işaret kaynağı olarak da kullanılabilirler. 

Bu tür işaretleri üreten devre ve sistemleri analog veya dijital yapılı 

sistemler olarak sınıflandırmak mümkündür. Kaotik devreler arasında 

en çok çalışılan ve en iyi bilineni analog ve sürekli bir zaman sistemi 

olan Chua devresidir (Chua ve ark., 1993). Chua devresinin temeli LC 

tank osilatörüdür. Chua bu devrede negatif empedans jeneratörü 

olarak Chua diyodu adıyla bilinen opamp temelli bir devreyi önermiş 

ve kullanmıştır (Chua, 2007). Chua devresi kaos davranışını 

gösterebilen en basit devrelerden birisi olması açısından literatürde 
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önemli bir yere sahiptir. Chua devresi dışında da çok sayıda kaos 

üreteci analog yapılı devre literatürde yerini almıştır (Evangelista ve 

ark., 2017; Morgül, 1995; Karayaka ve ark., 2021; Demirkol ve ark, 

2007). Rössler denklemlerini analog olarak üreten devreler de opamp 

veya transistör gibi aktif elemanları kullanarak yapılmıştır (Pisarchik 

ve Jaimes-Reátegui, 2005; Alsafasfeh ve Al-Arni, 2011; Taşkıran ve 

Sedef, 2020; Barrio ve ark., 2015) 

Kaos işaretinin sayısal devre ve sistemler tarafından üretilmesi için 

lojik devreler (Zhang ve ark., 2009), FPGA’s (Field-Programmable 

Gate Array) (Aseeri ve ark., 2002) ve mikrodenetleyiciler (Chiu ve 

ark., 2013; Yener ve ark., 2017; Yener ve ark., 2020) kullanılmıştır. 

Mikrodenetleyici tabanlı sinyal üreteçleri ayrık zamanlı hesaplama 

yaparak çeşitli işaretlerin üretilmesinde sıklıkla kullanılmışlardır  

(Karakulak, 2022). Mikrodenetleyici Tabanlı Lorenz kaotik jeneratör 

literatürde önerilmiş olmasına rağmen, Mikrodenetleyici tabanlı 

Rössler kaotik jeneratör üzerine çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada Arduino mikrodenetleyici ve DAC kartları kullanarak 

yapılabilecek bir Rössler kaotik işaret üreteci devresi önerilmiştir. 

Devre kurularak çalıştırılmış ve devreye ait deneysel sonuçlar 

sistemin çalıştığını göstermiştir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde Rössler Çekeri denklemleri 

açıklanmış, denklemlere ait Matlab SimulinkTM modeli ve 

simülasyon sonuçları verilmiştir. Üçüncü bölümde mikrodenetleyici 

tabanlı Rössler Çekeri devresi açıklanmış, dördüncü bölümde ise bu 
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devreye ait deneysel sonuçlar verilmiştir. Çalışma Sonuç ve Öneriler 

bölümü ile tamamlanmıştır. 

2. Rössler Denklemleri ve Simulink Modeli 

Rössler denklem sistemi Dr. Otto E. Rössler tarafından 1976 yılında 

önerilmiştir ve kaos üretecidir (Rössler, 1976; Rössler, 1979). Sistem 

üç adet birinci dereceden diferansiyel denklemden oluşmaktadır. 

Rössler denklemleri Lorenz denklemleri ile benzer dinamiklere sahip 

olmasının yanında analizi daha kolaydır. Rössler sistem denklemleri 

Denklem (1)-(3)’te görülebilir. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑦 − 𝑧       (1) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑥 + 𝑎𝑦       (2) 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑏 + 𝑧(𝑥 − 𝑐)      (3) 

Rössler kendi çalışmasında parametreleri a=0.2, b=0.2 ve c=5.7 ile 

a=0.1, b=0.1 ve c=14 olarak uygulamıştır ve sonuçları bu şekilde 

vermiştir. Bu diferansiyel denklemler x-y planında orbital çeker işareti 

üretmektedir ve bu çeker Rössler Çekeri (Rössler Attractor) olarak 

bilinmektedir (Rössler, 1976; Rössler, 1979). Rössler denklemlerine 

ait model Matlab SimulinkTM üzerinde oluşturuldu. Oluşturulan model 

Şekil 1’de görülebilir. 
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Şekil 1. Rössler Çekeri SimulinkTM Modeli 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi sistemin a, b ve c olmak üzere üç tane 

parametre girişine karşılık x, y ve z olmak üzere üç değişken çıkışı 

bulunmaktadır. Model a=0.1, b=0.1 ve c=14 parametreleri için 

çalıştırıldı. X-Y planında ortaya çıkan çeker Şekil 2’de 

görülebilmektedir. Şekil 2’de Z ekseni görülemediği için çekerin sağ 

üst köşesinde (1. bölge) katlanma benzeri etki görülmektedir.  
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Şekil 2. Rössler Çekeri X-Y çizimi (a=0.1, b=0.1, c=14) 

 

Şekil 3’te ise Rössler Çeker modelinin X-Z çizimi görülmektedir. 

Şekil 2’de katlanma benzeri bir etki olarak görülen işaret parçasının 

(1. bölgedeki) Şekil 3’teki çizimde belirginleşmesi dikkat 

çekmektedir. 

 

Şekil 3. Rössler Çekeri X-Z çizimi (a=0.1, b=0.1, c=14) 

 

 

 

 



41 | BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER 

 

 

3. Mikrodenetleyici Tabanlı Rössler Çeker Devresi 

Mikrodenetleyiciler mikroişlemci ve mikroişlemcinin ihtiyacı olan 

birimlerin tek bir kılıf içerisine yerleştirilmesi ile elde edilen işlem 

birimleridir. Kompakt yapıları sebebiyle amatör, yarı amatör veya 

profesyonel sistem tasarımlarının işlemsel merkezinde sıklıkla yer 

almaktadırlar. Arduino geliştirme kartları da birer mikrodenetleyici 

içerir ve özellikle eğitim veya hobi maksatlı çok sayıda uygulamada 

önerilmektedirler (Kurniawan, 2019; Uzal, 2022). Bu çalışmada 

Rössler kaotik denklemlerine karşılık olan işaretleri üreten 

mikrodenetleyici tabanlı bir devre önerilmektedir. Devrenin 

merkezinde Arduino Nano geliştirme kartı bulunmaktadır. Devre 

şeması Şekil 4’te görülebilir. 

 

Şekil 4. Mikrodenetleyici tabanlı Rössler Çeker Devresi Devre Şeması  
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Şekil 4’te görülen devre bir sinyal üreteci olması sebebiyle DAC 

(Dijital Analog Converter) birimi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Arduino 

Nano içerisindeki mikrodenetleyicinin dahili DAC birimi 

bulunmamaktadır (Nano, 2018). Bu sebeple PCF8591 harici DAC 

kartları (x, y ve z işaretleri için 3 adet) bu işlem için kullanılmıştır 

(Semiconductors, 2009). Bu kartlar isimlerini üzerlerinde bulunan 

PCF8591 entegre elemanından almaktadırlar ve ucuz olmalarıyla 

tercih edilmektedirler. 8 bit çözünürlüğe sahip bu elemanlar 

mikrodenetleyici ile I2C (Inter-Integrated Circuit) protokolü yoluyla 

iletişim kurmaktadırlar. Mikrodenetleyici içerisinde hesaplanan x, y ve 

z değişkenleri DAC bloklarına I2C yoluyla iletilmekte ve bu bloklar 

çıkışlarında analog işaret üretmektedirler. Denklem 4’te DAC bloğuna 

ait denklem görülebilir. Denklem 4’te zaman değişkeni 𝑛𝑇𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑠 

olarak ifade edilebilir ve Ts mikrodenetleyicinin dt zaman 

periyodudur. 

𝑣𝑜(𝑡) =
𝑣𝑟𝑒𝑓

2𝑁−1
. 𝐷[𝑛]      (4) 

Burada vo analog çıkış gerilimi değeri, vref DAC bloğunun referans 

gerilim değeri, N DAC bloğu çözünürlüğü ve D[n] ise 

mikrodenetleyici tarafından hesaplanan n’inci dijital değeri ifade 

etmektedir. Ancak Denklem (1)-(3)’te görülen dt süresi boyunca çıkış 

gerilimi aynı kalmakta ve bu sürenin sonunda yeni değerini 

almaktadır. Bu durum çıkış geriliminde sayısallaşma (quantalama) 

etkisi yaratmaktadır. Bu etkinin bertaraf edilmesi maksadıyla her bir 

çıkışa pasif RC filtreler kurulmuştur. Şekil 4’te söz konusu filtreler R1, 

C1, R2, C2, R3 ve C3 elemanları olarak görülmektedir. 
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Mikrodenetleyici dt süresi 1ms kadardır ve elemanlar buna göre 

seçilmiştir. İlgili filtrelerin transfer fonksiyonu Denklem 4’te 

görülebilir. 

𝐻(𝜔) = 1/(1 + 𝑗𝜔𝑅𝐶)     (5) 

Sistemin temelde üç adet girdisi bulunmaktadır ve bunlar a, b ve c 

parametreleridir. Bu parametreler önerilmekte olan devrede kullanıcı 

tarafından potansiyometreler yardımıyla değiştirilebilmektedir. P1, P2 

ve P3 potansiyometrelerinden her biri a, b ve c parametrelerinin 

karşılığı olan gerilim değerini mikrodenetleyici analog girişlerine 

sağlamaktadır. Bu değerler aynı zamanda mikrodenetleyiciye bağlı 

LCD ekrandan da gözlenebilmektedir. Böylelikle sistem mini bir 

ayarlanabilir işaret üretecine dönüşmüştür. Şekil 5’teki fotoğrafta 

görüldüğü gibi Şekil 4’te verilmiş devre Bread Board üzerine 

kurulmuş ve çalıştırılmıştır.  

 

Şekil 5. Mikrodenetleyici tabanlı Rössler Çeker Devresi  
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4. Deneysel Sonuçlar 

Bu çalışmada önerilmekte olan devre Bread Board üzerine kurulmuş 

ve çıkış işaretleri iki kanallı bir dijital osiloskop ile alınmıştır. 

Denklem (1)-(3)’te görülen a, b ve c parametreleri Bölüm 3’te 

açıklandığı gibi P1, P2 ve P3 potansiyometreleri tarafından 

ayarlanabilmekte ve mikrodenetleyicinin ADC girişlerinden 

alınmaktadır. Denklemlerin (Diferansiyel denklemler) 

mikrodenetleyici tarafından çözülmesi esnasında Euler yöntemi 

kullanılmıştır. Şekil 5’te LCD göstergede görüldüğü üzere deneyler 

esansında parametreler a=0.29, b=0.27 ve c=14.38 olarak 

belirlenmiştir. Parametreler Bölüm 2’de yapılan ve sonuçları verilen 

simülasyon parametrelerine olabildiğince yakın olarak tercih 

edilmiştir. Önerilmekte olan mikrodenetleyici tabanlı Rossler Çekeri 

devresinin deneysel sonuçları Şekil 6-9’da görülebilir. Şekil 6’da x ve 

y değişkenlerinin, Şekil 7’de ise x ve z değişkenlerinin zamana göre 

değişiminin osiloskop ekran görüntüleri görülebilir. Deneylerde 

kullanılan osiloskopun iki kanallı olması sebebiyle tüm değişkenlerin 

(x, y ve z) bir arada alınması mümkün olmamıştır. 
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Şekil 6. Mikrodenetleyici Tabanlı Rössler Çeker Devresi X ve Y Değişkenleri         

(sarı x, mavi y) 

 

 

Şekil 7. Mikrodenetleyici tabanlı Rössler Çeker Devresi x ve y değişkenleri (sarı x, 

mavi z) 

Şekil 8’deki osiloskop ekran çıktısında Rossler çeker devresinin x ve y 

çıkışlarının her birinin osiloskopun birer ekseninde oluşturulduğu X-Y 

çizimi görülmektedir. Bu işaret Şekil 2’de de verildiği gibi Rossler 
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çekerinin karakteristik işaretidir. Şekil 2’de modelin x=0 ve y=0 

noktasında başlaması ancak Şekil 8’de bu davranışın gözlemlenmeme 

sebebi ise osiloskop ile işaret alımının devrenin çalışmasından kısa bir 

süre sonra yapılmaya başlamasıdır. Şekil 8’de ve Şekil 2’de görülen 

Rossler Çekeri x-y planı çizimlerinde 1. bölgede görülen katlanma 

benzeri davranış ancak x-z planı çiziminde görülebilmektedir. Şekil 

9’da önerilmekte olan devrenin x-z plan çizimi görülebilir. 

 

Şekil 8. Mikrodenetleyici tabanlı Rössler Çeker Devresi x-y çizimi 
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Şekil 9. Mikrodenetleyici tabanlı Rössler Çeker Devresi x-z çizimi 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada mikrodenetleyici tabanlı bir kaos işaret jeneratörü 

devresi önerilmiştir. Önerilen devre Rössler denklemlerini 

çözümleyerek çıkışında kaos işaretini üretmektedir. Rössler denklem 

parametreleri potansiyometreler yardımıyla değiştirilebilir ve LCD 

gösterge sayesinde kullanıcı tarafından gözlemlenebilir durumdadır. 

Önerilen devre kolayca bulunabilecek ve ucuz devre elemanları ile 

yapılmıştır. Böylelikle mühendislik öğrencileri kendileri kurdukları 

devreler sayesinde kaos işaretini osiloskop ekranında 

gözlemleyebilirler. Ayrıca üretilen işaretler başka devre ve sistemlerin 

test ve geliştirilmesinde kullanılabilir. Düşük maliyetleri sayesinde 

çok sayıda yapılarak eğitim ve araştırma laboratuvarları bu setlerle 

donatılabilir. Mikrodenetleyicinin yazılımı değiştirilerek başka 

işaretlerin üretilmesinde de platform olarak kullanılabilirler. 
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Önerilen devrede DAC olarak PCF8591 entegresini içeren aynı isimli 

DAC kartları 8 bit çözünürlüğe sahiptir. Bu durum DAC kartının 

çıkışındaki analog işaretin basamaklanma etkisini arttırmaktadır. Daha 

yüksek çözünürlüğe sahip DAC kartları ile bu sorun azaltılabilir. 

Bunun yanında daha hızlı mikrodenetleyici kullanımı sayesinde çıkış 

işaretinin frekansının daha yüksek olması sağlanabilir. Bread Board 

üzerine kurulu sistem bir süre sonra temassızlık gibi sorunlar 

yaşayabilir. Bu sebeple bir laboratuvar donanımına dönüşmesinin yolu 

PCB kart üzerine kurulmasından geçmektedir. 
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1. Giriş 

Günümüz dünyasında hemen her gün farklı alanlarda hizmet veren 

yeni uygulamalar piyasaya sürülmekte, mevcut uygulamaların da yeni 

sürümleri yayınlanmaktadır. Söz konusu programlar üzerinde görülen 

zafiyetlerin artmasıyla beraber siber saldırılarda da büyük oranda 

artışlar meydana gelmektedir. Programlarda yer alan zafiyetlere 

yönelik olarak yayınlanan güncellemeler, kullanıcıların güvenliğini ne 

yazık ki kısa bir süreliğine garanti altına almaktadır. Çünkü siber 

saldırganlar sürekli olarak yeni zafiyetler keşfetmektedir. Kesintisiz 

bir yarışın yer aldığı bu dünyada, istismar kitleri siber saldırganlar 

açısından en büyük saldırı vektörlerinden bir tanesidir. İstismar kitleri, 

siber suçlular tarafından para kazanmak amacıyla geliştirilmiş, siber 

güvenlik alanında çok az bilgi sahibi herkes tarafından dahi 

kullanılabilecek basit bir arayüze sahip, indirme tabanlı saldırılar 

gerçekleştirmeye yarayan yazılımdır.  İstismar kitleri ilk 

geliştirildikleri zamandan itibaren siber saldırılar içerisindeki kullanım 

oranlarını giderek arttırmışlardır. Bunun sebebi, birden fazla 

platformdan oluşmaları ve siber saldırıların çeşitlerine göre yapılarının 

kolaylıkla değiştirilebilmesidir. 

Bu çalışmada, istismar kitleri yapısal ve çalışma mantıkları yönünden 

detaylıca incelenmiş olup, başarılı bir siber saldırı sonrasında neden 

olabilecekleri etkiler analiz edilmiştir. Ayrıca istismar kitlerinin sektör 

içerisinde nasıl yaygınlaştığı anlatılmış, kullanıcı cihazlarını da 

kullandıkları zararlı yazılımlardan bahsedilmiştir. Son olarak kurulan 
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laboratuvarda istismar kitlerinin kullanıldığı gerçek zamanlı 

saldırıların simülasyonları yapılmış ve savunma önerileri sunulmuştur.  

2. İstismar Kitleri 

İstismar kitleri indirme tabanlı saldırılar yapan, kendi içerisinde farklı 

tarayıcı ve eklentiler için geliştirilmiş exploit ve payloadlar barındıran 

bir siber saldırı aracıdır. Bu kitap bölümü, istismar kitleri üzerinde 

gerçekleştirilmiş bir tez çalışmasından (Ganal, 2015) üretilmiştir. Bu 

yazılımlar saldırganlarca kiralanan sunucularda ve domainlerde 

saklanmaktadır. İstismar kiti kullanıcılarının kiti geliştiren 

programcılara yaptıkları ödemeler, kiralanan kitin sahip olduğu 

özelliklerine göre değişmektedir. İstismar kitlerinin kullanım mantığı 

şu şekilde açıklanabilir; ilk olarak saldırganlar güvenilir sitelerin 

(haber, e ticaret vb.) kaynak kodları içerisine, ziyaretçileri 

kiraladıkları kitlerin yer aldığı sunuculara yönlendirecek zararlı kodlar 

eklemektedirler. Bu sayede kullanıcı, art niyetli kişiler tarafından 

zararlı yazılım bulaştırılmış siteyi ziyaret ettiğinde, istismar kitinin 

barındığı sunucuya bilgisi olmadan yönlendirilecektir. Bu aşamadan 

sonra istismar kiti ziyaretçinin cihazında yer alan güvenlik açıklarını 

taramaya başlayacaktır. İstismar kiti, kullanabileceği türden bir 

güvenlik zafiyeti bulduğunda, üzerinde bulunan payload’ı istemciye 

yükleyip çalıştırmaktadır. Şekil 1’de söz konusu senaryo şematize 

edilmiştir. İstismar kitinin içinde bulunan exploit’ler türlerine göre 

kullanıcının tarayıcılarında, java, flash gibi eklentilerinde açıklar 

aramaktadırlar. Eğer bir güvenlik zafiyeti bulursa buradan kullanıcının 

cihazına erişim sağlar ve payload’ı kullanıcının bilgisayarına gönderir. 
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Arka planda kullanıcının haberi olmadan bu payload’ı çalıştıran siber 

saldırgan, kullanıcının sadece bir websitesini ziyaret etmesinden yola 

çıkarak onu istismar etmeyi başarabilmektedir (Zaharia, A., 2016). 

Şekil 1. İstismar Kitlerinin Çalışma Biçimi 

İstismar kitlerinin geliştiricileri, bu uygulamalardan ciddi miktarlarda 

paralar kazanmaktadırlar. Fakat gelliştiriciler kazandıkları bu paraları, 

oluşturdukları istismar kitlerini doğrudan olarak kullanıcılar üzerinde 

kullanarak kazanmamaktadırlar. Yeraltı forumlarda kendi istismar 

kitinin reklamını yapan geliştirici, kitini burada bulunan başka siber 

saldırganlara kiralayarak, kendisini arka planda tutmaktadır. Şekil 2’ 

de söz konusu işlemin akışı gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. İstismar Kitlerinin Yayılımı (Weissman, C., 2015) 

İndirme tabanlı saldırılarda aktif olarak kullanılan istismar kitleri, 

hedef aldığı kullanıcı cihazlarında istismar edebileceği zafiyetler 

aramaktadır. Fakat istismar kitlerinin kullanıcı cihazlarında zafiyet 

arayabilmesi için bir şekilde hedef aldığı cihaz ile etkileşime girmesi 

yani temas kurması gerekmektedir. İstismar kitlerini geliştiricilerinden 
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belli ücretler karşılığında kiralayan saldırganlar, kullanıcı cihazlarına 

ulaşmak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. İstismar kitlerinin 

kullanıcıların cihazlarına ulaşma yolları şu şekildedir (Isaca, 2016); 

● Çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri ile kurbanları istismar 

kiti bulunan web sitelerine yönlendirmek 

● Su Kaynağı (Watering Hole) tekniği kullanarak kullanıcıların 

sıklıkla ziyaret ettiği web sayfalarını enfekte ederek 

ziyaretçileri istismar kitine yönlendirmek 

Saldırganların kullanıcı bu yöntemlerinden en az biri ile başarılı 

olması durumunda, kullanıcının cihazında exploit işlemi 

gerçekleşmesiyle beraber istismar işleminin ikinci evresi olan payload 

yüklenmesi gerçekleştirilmektedir. İstismar kitlerinde kullanılan 

payloadlar, saldırgan kişi tarafından geliştirilmiş olabileceği gibi 

başka saldırganlar tarafından üretilen zararlı yazılımlar da 

olabilmektedir. Saldırgan bu noktada kullanıcıyı nasıl istismar etmek 

istediğine karar verir ve ona uygun bir payload seçerek işleme devam 

eder. Günümüz istismar kitlerinde aşağıdaki tiplerde payloadlar 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

● Fake Antivirüs (Scareware) 

● Truva Atı 

● Ransomware 

Bu çalışmada örnek olarak, istismar kitleri içerisinde yüksek kullanım 

oranına sahip olan Blackhole istismar kiti ve kaynak kodları 

incelenmiştir. 2010’da geliştirilen ve yer altı forumlarında paylaşılan 
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Blackhole kiti, 3 yıllık bir sürede 10 defa gibi sıklıkla güncelleme 

almıştır. Bu güncellemelerde Blackhole kitinin, sürekli kullandığı 

exploit’ler ve payload’lar değiştirilmiştir. Bu dinamik yapısı 

Blackhole kitinin en tehlikeli istismar kitlerinden biri olmasını 

sağlamıştır. Şekil 3’ de Blackhole istismar kiti tarafından kullanılan 

exploitler ve özellikleri gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Blackhole İstismar Kiti’nde Kullanılmış Exploit’ler (Sophos, 2012) 

Şekil 3 incelendiğinde daha çok Java ve Pdf görüntüleme programları 

üzerine yazılan exploitlerin kullanıldığı görülecektir. Bunun sebebi bu 

programların hemen her kullanıcı cihazında bulunması ve zafiyet 

tespitinin nispeten kolay olmasıyla ilgilidir. 

Blackhole kitinin kod yapısına bakıldığında, kitin geliştirilmesinde 

javascript dilinin kullanıldığı ve gayet basit bir mimariye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu aşamadan sonra Blackhole kitinin kaynak kodları 

içerisinde yer alan önemli bölümler parçalar halinde incelenecektir. 
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Şekil 4. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 1 

Şekil 4’de gösterilen kod parçasında, sayfayı ziyaret eden kullanıcının 

exploitlerin çalışma süresince sayfada tutulması amaçlanmaktadır. 

Kullanıcı yukarıdaki kod parçası dolayısıyla sayfa ekranında “Lütfen 

bekleyin sayfa yükleniyor.” yazısını görür. Buradaki asıl amaç, 

exploitlerin çalışması için zaman kazanmaktır. 

Şekil 5. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 2 

Şekil 5’de gösterilen kod parçasında ise, kullanıcı exploit sayfasında 

bekletilirken gerekli fonksiyonlar çağırılmaktadır. Kullanıcı tarafında 

pdf programları ve flash uygulaması kullanıldığı düşünüldüğü için 

varsayılan sürümleri 0 olarak ayarlanmaktadır. 

 

 

Şekil 6. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 3 

Şekil 6’da pdf ve flash uygulamalarının sürümlerini öğrenmek için 

geliştirilmiş plugindetect kütüphanesi çağrılmış ve çalıştırılmıştır. 

Sonrasında ise pdfver değişkenine kullanıcının kullandığı pdf’in 

sürümü, flashver değişkenine de kullanıcının kullandığı flash sürümü 

yazılmıştır. 
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Şekil 7. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 4 

Şekil 7’ de ise, daha önce sürümleri belirlenen uygulamaların sürüm 

bilgileri parçalanarak ilgili diziler içerisine atılmaktadır. Bu işlem hem 

pdfver, hem de flashver değişkeni için uygulanmaktadır. Örneğin 

uygulamanın sürümü “4.1.3” olarak alınmış ise split metodunun 

kullanımı sonrasında 4,1,3 şeklinde diziye atılacaktır. Bu bilgi de 

exploitlerin kullanımı esnasında, sürüm kontrolü yapılırken 

kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 8. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 5 

Şekil 8’de gösterilen kaynak kod, sp10 ve sp12 fonksiyonları iki 

exploitin yerleşmesi için tasarlanmıştır. Söz konusu fonksiyonlar, 

içlerine exploit kod parçası yerleştirildiği takdirde kolayca çalışır hale 

geleceklerdir.  

 

 

 

 

 

Şekil 9. Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu – 6 
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Şekil 9’ da Pdfver[0] değeri 0’dan büyük yani pdf uygulaması yüklü 

olan ve aynı zamanda Pdfver[0] değeri 8’den küçük olan yani 

exploitin çalışabildiği sürümleri kullanan kullanıcılar, Show_pdf 

fonksiyona yönlendirilmektedir. Show_pdf fonksiyonu çağırılması 

sonrasında bir iframe üretmekte ve bulunulan adresi sp12’den 

gönderilen sayfaya yönlendirmektedir. Yönlendirilen sayfada ise, 

kullanıcıda versiyonu tespit edilmiş programın zafiyetini bilen ve 

istismar edebilen bir exploit bulunmaktadır. 

Şekil 10’ da ise sp14 ve sp15 exploit kodları gösterilmektedir. Sp14’te 

bulunan exploit CVE-2010-1885 olup iframe yönlendirmesi ile 

içerisindeki exploiti kullanmaya çalışmaktadır. Çalışmanın 

gerçekleşmemesi durumunda ise sp15 fonksiyonunu çağırmaktadır. 

Sp15’te bulunan kod ise kullanıcının flash uygulamasını hedef alan bir 

exploittir. Exploit işleminin başarılı olması durumunda normalde 

kaynak kod içerisinde görülebilen fakat güvenlik nedeniyle bu 

çalışmaya eklenmeyen shell komutu çalıştırılmakta ve bu sayede 

kullanıcı cihazına erişim sağlamaktadır (Ganal, 2016). 
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Şekil10.Blackhole İstismar Kiti İndirme Sayfası Kodu-7 
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3. Araştırma Bulguları 

3.1. Sanal Laboratuvar Oluşturma İşlemi 

Bu çalışma kapsamında oluşturulan laboratuvar gerçek hayatta 

bulunan sistemlere en yakın şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. 

Tasarlanan laboratuvar içinde, 1 adet sanal IIS sunucu, 1 adet sanal 

IIS yayını yapan exploit sunucu, 1 adet sanal DNS sunucusu ve 11 

adet istemci sanal bilgisayarı yer almaktadır. Şekil 11’de söz konusu 

laboratuvar şeması, sistemlere ait IP adresleri ile birlikte 

gösterilmektedir (Ganal, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Oluşturulan Sanal Laboratuvar Şeması 

Şekil 11.’de oluşturulan sanal laboratuvar gösterilmiş olup, 

senaryoları ve testleri çoğaltmak için 5 farklı işletim sistemi üzerinde 

deney yapılmıştır. Bu sayede aynı zararlı yazılımın x64 ve x86 işletim 

sistemlerinde bir farka yol açıp açmayacağı test edilmeye çalışılmıştır. 

Çalıştırılan zararlı yazılımların tespit edilmesinde antivirüslerin 

başarısını ölçmek için Norton İnternet Security ve Kaspersky İnternet 
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Security yazılımlarıyla testler yapılmıştır. Exploit tespiti için yapılan 

testler esnasında Windows 7 ve Windows XP SP2 sanal istemcilerine 

daha eski bir Kaspersky İnternet Security versiyonu kurulurken, 

Windows 8 sanal istemci makinasına daha yeni bir Kaspersky İnternet 

Security versiyonu kurulmuştur. Bu işlemde temel amaç antivirüs 

uygulamalarına yönelik yapılan güncelleştirmelerin önemini 

vurgulamaktır. Oluşturulan laboratuvarda en önemli unsur olarak 

gerçeğe yakınlık tercih edilmiştir.  

Kullanıcının güvenerek bağlandığı İnternet sitesinin yayınlanacağı IIS 

sunucu için Vmware uygulaması üzerine Windows Server 2012 R2 

sanal makinesi kurulmuştur. Sunucu IIS üzerinden yayın yapmaya 

başlamış olsa da kullanıcılar bu sitenin isminden ip’sini 

çözümleyemediği için sayfaya ulaşamamaktadır. Bu nedenle bir sanal 

DNS sunucusun kurulumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat 

bu işlem öncesinde zararlı dosyaların tutulacağı bir IIS sunucu 

kurulmalıdır. Şekil 12’ de bu işlem için kurulumu gerçekleştirilen IIS, 

varsayılan bir İnternet sitesi oluşturmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Aktifleşen IIS Rolünün Varsayılan Dosyaları 
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Kurulumu tamamlanan IIS, Şekil 13’de görüldüğü şekilde yayın 

yapmaya başlamıştır. Bu yayını görmek için İnternet Explorer’ından 

sunucunun yerel sunucusunun, IP Adres satırına, sunucunun kendi 

ip’si olan 10.5.30.2 yazılsa da aynı sonuç alınılabilirdi. Fakat bu 

durumda o zaman varsayılan ağ geçidi üzerinden sorgulama 

gerçekleşecekti. Bu şekilde arama yapıldığında cihaz direkt olarak 

kendi üzerine bakmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. IIS’ın Varsayılan İnternet Sitesi Yayını 

Tasarlanan laboratuvar planına göre kullanıcılar, güvenilir siteyi 

ziyaret ettiğinde zararlı siteye yönlendirilmelidir. Zararlı sanal IIS 

sunucusunda kullanılacak işletim sistemi olarak Windows Server 2012 

R2 tercih edilmiştir. Söz konusu sunucunun IP adresi de 10.5.30.4 

olarak belirlenmiştir. DNS adresi ise yeni kurulacak olan DNS 

sunucunun IP’si olacak olan 10.5.30.1 şeklinde tanımlanmıştır. IIS 
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rolünün aktifleşmesiyle beraber sunucu varsayılan bir İnternet 

sayfasının yayını yapmaya başlamıştır. 

Kullanıcıların kurulumu yapılan siteye ulaşması için yapacakları 

domain isteklerinin IP bilgisine dönüşmesi gerekmektedir. Bu işlem 

için de bilindiği gibi DNS sunucuları kullanılmaktadır. Kullanıcı 

tarafından yapılan erişim isteği bizim ISP olarak yapılandırmış 

olduğumuz DNS sunucusuna ulaşacaktır. DNS sunucusu da host 

bilgilerini kendi içerisindeki DNS tablosundan yola çıkarak IP 

adresine çevirecek ve kullanıcıya geri iletecektir. DNS sunucu olarak 

görev yapacak sanal makinenin kurulumunda Windows Server 2012 

R2 işletim sistemi tercih edilmiştir.  

Zararlı yazılımların indirileceği istemcilerin testinde, Windows 

altyapısı kullanan pek çok cihazda test yapılması ve sonuçlarının 

analiz edilmesi gerekmektedir. Kurulumu yapılan tüm sanal makineler 

için 1 GB RAM ve 20 GB depolama alanı alanı tahsis edilmiştir. Test 

işlemlerinde Windows 8.1, Windows7 ve Windows XP sp2 

makinelerinden birden fazla gerektiği için bu makinelerden birer tane 

kurulmuş ve daha sonra klonlama yapılmıştır. Bu sayede kullanılan 

harddisk alanından tasarruf edilmiştir. Kurulumu gerçekleştirilen tüm 

sanal makineler ve IP adresleri Şekil 14’de gösterilmektedir. Kontrol 

ve antivirüs testleri için klon yapıldığından dolayı master makinelerin 

çalıştırılmaması gerekmektedir. 
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Şekil 14. Oluşturulan Tüm Sanal Makinalar 

Gerçekleştirilen işlemler sonrasında laboratuvar içerisinde kurulumu 

gerçekleştirilmiş tüm sistemler aşağıda listelenmektedir; 

●  1 adet Windows 2012 R2 DNS sunucusu 

● 2 adet Windows 2012 R2 IIS sunucusu 

● 3 adet Windows 8.1 istemci bilgisayarı 

● 3 adet Windows 7 x64 istemci bilgisayarı 

● 1 adet Windows 7 x86 istemci bilgisayarı 

● 1 adet Windows Xp Sp3 istemci bilgisayarı 

● 3 adet Windows Xp Sp2 istemci bilgisayarı 

Kurulumların gerçekleştirilmesinden sonraki adım olarak IIS 

sunucularda bulunan İnternet sitelerinin yapılandırmalarına 

başlanmıştır. İlk olarak kullanıcıyı istismarda kullanılacak exploitler, 

zararlı IIS sunucuna yerleştirilmiştir. Şekil 15’de zararlı IIS 

sunucusuna yerleştirilen exploitler gösterilmiştir. Kullanılan 

exploit’lerin tümü www.exploit-db.com’dan alınmıştır ve güvenlik 

sebepleri nedeniyle payload eklenmemiştir. 
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Şekil 15. Zararlı ISS Sunucusunda Bulunan Exploitler 

ie1.html dosyasında bulunan CVE-2014-6332 remote exploit hedef 

aldığı sistemin, system32 dizini altındaki tüm dosyarına 

erişebilmektedir. ie2.html dosyasında bulunan ve iki defa 

numaralandırılan CVE-2006-3866, CVE- 2006-4868 remote 

exploitleri varsayılan olarak istemci cihazında hesap makinası 

uygulamasını çalıştırmaktadır. ie3.html ve ie4.html dosyalarında 

bulunan CVE-2006-1359 ve CVE-2006-3730 remote exploitleri, yine 

varsayılan olarak hesap makinası uygulamasını açmaktadır. 

moz4.html dosyasında bulunan CVE-2009-2479 aslında Poc exploiti 

olmasına rağmen burada crash exploit olarak kullanılmaktadır. Zararlı 

IIS sunucunun yapılandırmasının tamamlanmasıyla birlikte, güvenilir 

İnternet sitesinde siber saldırganın müdahalesiyle eklendiğini 

varsaydığımız yönlendirme linki aşağıdaki Şekil 16’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16. Güvenilir Siteden Exploitlerin Bulunduğu Siteye Yapılan 

Yönlendirme 
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Burada güvenilir sitenin içeriğine herhangi bir müdahale 

yapılmamıştır, sadece ziyaretçileri exploitlere yönlendirmek için 

iframe eklenmiştir. Testlerde kolaylık sağlamak ve exploitlerin 

birbirini engellemesinin önüne geçmek için her seferinde yalnızca bir 

tane exploit çağrılacak olup, test sırası diğer exploite geldiğinde 

yönlendirme linki araştırmacı tarafından manuel olarak değiştirilmiştir 

(Ganal,2016). 

3.2. Sanal Laboratuvar Üzerinde Test İşlemlerinin 

Gerçekleştirilmesi 

İstismar kitlerinin çalışma senaryolarını gerçek hayat ile aynı şekilde 

gerçekleştirmek için bir önceki bölümde, üçü sunucu olmak üzere 14 

cihazı kapsayan bir sanal laboratuvar oluşturulmuştur. Oluşturulan 

laboratuvar tamamıyla test senaryolarının ihtiyaçlarına göre 

tasarlanmış ve tüm sanal makineler test işlemlerinde kullanılmıştır. 

Kullanıcının güvendiği bir siteyi ziyaretinde istismar olmasını konu 

alan ve Şekil 17’de gösterilen test senaryosuna göre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Test İşlemlerinde Uygulanan Senaryo 
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1. Kullanıcı güvenilir siteye gitmek için adres çubuğuna sitenin 

domain adını girer ve talebini gönderir. Bu test senaryosunda 

güvenilir site “www.demo.com” olarak ayarlanmıştır. 

Sonrasında gelişecek işlemler kullanıcının haberi olmadan 

arka planda gerçekleşecek ve kullanıcının bunlardan haberi 

olmayacaktır. İstemci cihazı istenilen İnternet sitesine 

ulaşmak için söz konusu internet sitesinin IP adresine ihtiyaç 

duyacaktır. Bu işlem laboratuvarımızda bulunan 10.5.30.1 IP 

adresli DNS sunucusuna tarafından çözümlenecektir. 

2. DNS sunucu kendine gelen “www.demo.com” isteğini 

tuttuğu DNS kayıtları içerisinde arar ve bulduğunda sitenin 

adresi olan “10.5.30.2” IP’sini kullanıcıya geri döndürür. 

3. Ulaşmaya çalıştığı sitenin ip bilgisini alan kullanıcı cihazı 

belirtilen adrese doğrudan erişim isteği gönderir. Bu istek 

“www.demo.com”un barındığı IIS sunucusunda bulunan 

sitenin dosyalarına ulaşır. Ulaşılan dosyalar site üzerinden 

okunmaya başlanır. 

4. Güvenilir IIS sunucusunda “www.demo.com”un kaynak 

kodları okunmaya başlandıktan Kaynak kod derlendiğinde 

“iframe src=”http://ww.exploit.com/ie1.html”” kodu da 

çalıştırılmaktadır. Yazılı kod iframe ile exploit.com’un 

altındaki ie1.html isimli dosyayı çağırmaktadır. Bu işlem 

sonrasında kullanıcı güvendiği siteden, içerisinde zararlı 

yazılım bulunan “www.exploit.com” sitesine yönlendirilmek-

tedir. 



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 72 

 

 

5. İçerisinde exploit bulunan IIS sunucusuna yapılan bu 

yönlendirme sonucunda zararlı yazılımlar arka planda 

kullanıcıya ait sistem üzerinde çalışmaya başlamaktadır.  

 

Yukarıda anlatılan adımlar sonrasında kullanıcı, güvendiği siteye 

yaptığı ziyaret sonrasında bir şekilde exploitler ile karşı karşıya 

gelecektir. Burada uygulanan yöntem daha önceki başlıklarda 

anlatılmış olan su kaynağı (water hole) yöntemidir. Bu yöntemde 

saldırgan, güvenilir bir siteye iframe enjekte ederek site ziyaretçilerini 

kendi zararlı sunucusuna yönlendirmektedir. Bu çalışma kapsamında 

gerçekleştirilen testlerin yapılması esnasında sunucuların yanı sıra 

kullanılan diğer sistemler aşağıda listelenmiştir; 

● 1 Adet Windows 8.1. 

● 1 Adet Windows 7 x64 

● 1 Adet Windows 7 x86 

● 1 Adet Windows XP sp3 

● 1 Adet Windows XP sp2 

Gerçekleştirilen her testte, yukarıda belirtilen test senaryosu takip 

edilmiş, yalnızca testin türüne göre kullanılan exploit değiştirilmiştir. 

Her bir istemci üzerinde 5 adet exploit çalıştırılmış, işletim 

sistemlerinin exploitlere maruz kalması sonrasındaki davranışları 

analiz edilmiştir. Şekil 18’ de soldan sağa doğru Windows 8.1, 

Windows 7 x64, Windows 7 x86, Windows Xp Sp3, Windows Xp 

Sp2 sanal makinelerinin ie1.hmtl dosyasında bulunan exploite maruz 

kalması sonrasında alınan ekran görüntüsü gösterilmiştir. 
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Şekil 18. Kontrol Makinalarının ie1.html’de Bulunan Exploit İle Karşılaşma 

Durumu 

Görüldüğü üzere ie1 dosyası içinde yer alan exploit tüm istemcilerde 

başarılı bir şekilde çalışıp hesap makinesi uygulamasını çalıştırmıştır. 

Şekil 19’da istemcilerin ie2.html dosyasında bulunan exploite maruz 

kalması sonrasında alınan ekran görüntüleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19. Kontrol Makinalarının ie2.html’de Bulunan Exploit İle Karşılaşma 

Durumu 

Şekil 19 incelendiğinde söz konusu exploitin Windows 8.1’de hiç yol 

alamadığı görülmektedir. Her ne kadar Windows 7 ve Windows Xp 

Sp3 makinalarında belirti gösterebilse de başarılı bir şekilde istismar 

edememiştir. Lakin Windows Xp Sp2 başarılı bir şekilde istismar 

olmuştur. Şekil 20’de kontrol sanal makinalarının ie3.html dosyasında 

bulunan exploite maruz kalması sonrasında alınan ekran görüntüleri 

gösterilmektedir. 
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Şekil 20. Kontrol Makinalarının ie3.html’de Bulunan Exploit İle Karşılaşma 

Durumu 

Şekle göre Windows 8.1, Windows 7 ve Windows Xp Sp3 istismar 

olmamış ve aynı ekranda kalmıştır. Windows Xp Sp2 makinası 

üzerinde ise exploit yine başarılı olmuş ve hedef sistem istismar 

edilmiştir. Şekil 21’ de ie4.html dosyasında bulunan exploit ile kontrol 

makinalarının karşılaşması sonucu elde edilen ekran görüntüleri 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 21. Kontrol Makinalarının ie4.html’de Bulunan Exploit İle Karşılaşma 

Durumu 

Şekle göre, ie4 exploiti, Windows Xp Sp2 haricinde diğer sistemler 

üzerinde başarılı olamayarak ie3 exploitine yakın sonuçlar vermiştir. 

Son olarak kontrol sistemlerinin moz4.html’de bulunan crash exploite 

maruz kalması sonrasında elde edilen ekran görüntüsü Şekil 22’de 

verilmiştir. 
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Şekil 22. Kontrol Makinalarının moz4.html’de Bulunan Exploit İle 

Karşılaşması 

Sonucu Programların Çalışamaz Duruma Gelmesi 

Nispeten daha yenice ortaya çıkan bu exploit diğer durumların aksine 

Windows 8.1., Windows 7 x64 ve Windows 7 x86 sanal makinaları 

üzerinde başarılı olmuştur. Bu exploit amacı gereği kullanıcının 

çalıştırdığı tarayıcıyı durdurmak için tasarlanmış olup bu üç makinada 

olumlu sonuç vermiştir. Diğer iki Windows Xp Sp3 ve Windows Xp 

Sp2 makinalarına baktığımızda ise herhangi bir olumsuzlukla 

karşılaşılmadığını görülmüştür.  
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Şekil 23. Kontrol Makinalarının Exploit’ler Karşısındaki İstismar Durumu 

Şekil 23’de kontrol testlerinden elde edilen sonuçlar listelenmiştir. 

Şekildeki tabloya göre Windows 8.1. makinası sadece ie1.html ve 

moz4.html’de bulunan crash exploit ile istismar olmuştur. Windows 7 

x64 ve Windows 7 x86 makinaları her durumda aynı davranmış ve 

ie1.html ve moz4.html exploitleri tarafından istismar edilmiştir. 

Windows Xp Sp3 sanal makinası yalnızca ie1.html exploitiyle 

istismar olmuştur. Windows Xp Sp2 sanal makinası ise ie1.htlm, 

ie2.htlm, ie3.htlm, ie4.htlm dosyalarında bulunan exploitlerle istismar 

olurken, moz4.hmtl exploitine karşı herhangi bir tepki göstermemiştir. 

3.2.1. Norton Internet Security Yazılımı Üzerinde 

Testlerinin Yapılması 

Norton Internet Security en kolay temin edilebilen ve uzun bir deneme 

süresi sunan bir web güvenliği ürünüdür. Yapılan testlerde bu ürünün 

tercih edilmesinin sebebi, Internet Security ürünü olduğu için zararlı 

yazılımların imzalarının veri tabanında kayıtlı olması, kolay temin 

edilebilir olmasıdır. Yapılan testlerde Windows 8.1, Windows 7 x64 
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ve Windows Xp Sp2 işletim sistemlerinin kullanılmıştır. Söz konusu 

sistemler üzerine Norton Internet Security yazılımı yüklendikten sonra 

testlere devam edilmiştir.  

Şekil 24. İstemcinin ie1.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Norton İnternet Security aracı yüklü Windows 8.1, Windows 7 ve 

Windows Xp Sp2 işletim sistemlerinde ie1.html dosyasındaki yer alan 

exploiti çalıştırıldığında, Şekil 24’de görüldüğü üzere başarılı olmuş 

ve hesap makinesi uygulamasını çalıştırmıştır. Norton Internet 

Security bu uzaktan erişim isteğini engellemede başarısız olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25. İstemcinin ie2.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Norton İnternet Security uygulamasının yüklü olduğu işletim 

sistemlerinde bir diğer test olarak ie2.html dosyasında bulunan exploit 

çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçların gösterildiği Şekil 25’de, Norton 
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Internet Security uygulaması exploitin imzasını tanıdığı ve saldırıyı 

engellediği görülmektedir. 

 

Şekil 26. İstemcinin ie3.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Şekil 26’da görüldüğü üzere Norton Internet Security istismarın 

başarılı olmadığı durumlarda dahi yazılımı bulup 

engelleyebilmektedir. Internet Security araçları exploit herhangi bir 

zararlı aktivitede bulunmasa da karantina altına almayı başarmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 27. İstemcinin ie4.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Yine Şekil 27’de görüldüğü üzere Norton Internet Security ürünü 

ie4.html dosyasında bulunan exploit ile karşılaştığında yine başarılı 

bir şekilde exploitin çalışmasını engellemiştir. 
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Şekil 28. İstemcinin moz4.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Son olarak Şekil 28’de gösterildiği üzere moz4.html dosyasında 

bulunan crash exploit de Norton Internet Security uygulaması 

tarafından engellenmiş olup tarayıcı üzerinde herhangi bir sorun 

yaşanmasına izin vermemiştir.  

Şekil 29. Norton Internet Security Yüklü Sanal İstemcilerin Exploit’ler 

Karşısındaki İstismar Durumu 

Norton Internet Security üzerinde gerçekleştirilmiş olan testlerde elde 

edilen sonuçlar Şekil 29’da gösterilmiş olup, çarpı işaretleri tespit 

edilmeyenleri, onay işaretleri ise tespit edilen exploitleri ifade 

etmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sadece system32 klasörü 

içindeki dosyalara erişim sağlayan exploit yakalanamazken diğer tüm 

remote ve crash exploitler Norton tarafından engellenmiştir. 
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3.2.2. Kaspersky Internet Security Yazılımı Üzerinde 

Testlerinin Yapılması 

Güvenlik ürünleri üzerinde yapılan testlerin sayısını arttırmak ve 

sonuçları karşılaştırmak adına Windows 8.1, Windows 7 ve Windows 

Xp Sp2 sanal makinalarına Kaspersky İnternet Security programı 

kurulup test işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu testte, diğer 

testlere ek olarak yeni bir değişken daha eklenmiştir. Windows 7 ve 

Windows Xp makinalarına Kaspersky Internet Security 2013 

yüklenirken, Windows 8.1 makinasına daha güncel versiyon olan 

Kaspersky Internet Security 2016 yüklenmiştir. Böylece daha güncel 

bir güvenlik ürünü kullanmanın zararlı yazılım tespiti üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. 

Şekil 30. İstemcinin ie1.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Şekil 30’da gösterildiği üzere ie1.html dosyasında bulunan exploit 

sanal test makinaları üzerinde çalıştırılmış ve elde edilen ekran 

görüntüleri sunulmuştur. Buna göre daha güncel exploit veritabanına 

sahip olan Kaspersky Internet Security 2016 uygulaması daha önceki 

testte Norton Internet Security tarafından tespit edilemeyen exploiti 

yakalayabilmiştir. Fakat Kaspersky Internet Security 2013 ürünü ise 

kurulu olduğu iki makinada da exploiti tespit edememiştir. 
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Şekil 31. İstemcinin ie2.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

ie2.html dosyasında yer alan ve nispeten daha eski olan exploit ile 

gerçekleştirilen test işlemlerinin görüntüsü Şekil 31’de 

gösterilmektedir. Söz konusu işlemde zararlı yazılım, Kaspersky 

uygulaması tarafından yakalanmıştır. 

 

 

 

Şekil 32. İstemcinin ie3.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Bir diğer eski ve imzası belirli ie3.html dosyasında bulunan exploit 

gerçekleştirilen testlere ait görüntüler Şekil 32’de gösterilmektedir. 

Görüldüğü üzere Kaspersky Internet Security programı söz konusu 

zararlı yazılımı da yakalamıştır. 

 

 

 

 

Şekil 33. İstemcinin ie4.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 
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Son zararlı yazılım olan ie4.html dosyasında bulunan exploit sanal 

makinalara eriştiğinde Şekil 33’de görüldüğü üzere kullanıcıyı 

istismar etmede başarısız olmuştur. 

 

 

 

 

Şekil 34. İstemcinin moz4.html Dosyasındaki Exploit ile Karşılaşması 

Gerçekleştirilen test işleminde moz4.html’de bulunan crash exploiti 

kullanıldığında ise Şekil 34’te gösterildiği gibi Kaspersky Internet 

Security ürünü exploiti durdurmada başarılı olmuştur. 

Şekil 35. Kaspersky Internet Security Yüklü Sanal İstemcilerin Exploit’ler 

Karşısındaki İstismar Durumu 

Elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak olursa; Kaspersky ve Norton 

Internet Security uygulamalarının arasında küçük farklar olsa da bu 

tür yazılımların hepsinin aynı mantıkla çalıştığı söylenebilir. Yaygın 

olarak bilinen exploit’lerin imzaları bu programlara eklenmekte, 

erişilmek istenen sayfa kullanıcıya getirilmeden önce yapılan 

taramayla imza bulunursa engellemekte, bulunmazsa sorun 

görülmemektedir. 
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Kaspersky 2013 ve 2016 ürünlerini karşılaştırdığımızda 

2013sürümünde farkedilmeyen ve kullanıcının istismarına yol açan 

exploit 2016 sürümünde engellenmektedir. Bu da özellikle 

antivirüslerin güncellemelerini ertelemenin ne kadar yanlış olduğunu 

gösterir niteliktedir. 

Gerçekleştirilecek testlernden çıkarılacak bir diğer sonuç, Windows 7 

x64 ve Windows 7 x86 makinalarının her koşulda aynı davrandığının 

görülmesidir. Bu da işletim sisteminin hangi mimari ile çalıştığının 

exploit’ler karşısında herhangi bir önemi olmadığını olarak 

yorumlanabilmektedir (Ganal,2016). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada laboratuvar ortamında yapılan testler ve araştırmalar 

sonucunda istismar kiti zararlı yazılımlarının çalışma şekli ve 

açabileceği hasarlara değinilmiştir. İstismar kitlerinin kullanıcıya 

bulaşma yöntemleri detaylıca anlatılmış, simüle edilmiştir. Siber 

dünyada en bilinen bir dizi istismar kiti kodsal, yapısal ve 

programlama dili anlamında incelenmiştir. 

Kurulumu gerçekleştirilen sanal laboratuvarda yapılan testler 

sonucunda elde edilen bilgiler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir; 

● Farklı mimarideki işletim sistemlerinin exploit’lerin başarı 

oranını etkilemediği görülmüştür. 
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● İnternet Güvenlik araçları arasında bulunan farkın çok az 

olduğu, bilinen zararlı yaızlımları engellemede oldukça etkili 

oldukları görülmüştür. 

● Kullanılan Internet Security aracının güncellenmesinin 

savunma açısından oldukça önemli olduğu görülmüştür. 

● Aynı exploit’in farklı işletim sistemlerinde farklı davranışlar 

sergilediği görülmüştür. 

● İnternet Güvenlik yazılımına sahip olunsa da bunun her türlü 

saldırıya karşı yeterli olamayabileceği, kullanıcıların bilgi 

güvenliği farkındalığının da arttırılması gerektiği 

görülmüştür. 

4.1. İstismar Kitlerinden Korunmak İçin Alınabilecek 

Önlemler 

İstismar kitlerine karşı alınabilecek önlemler, kurumsal ve kişisel 

alınabilecek güvenlik önlemleri adı altında iki ana başlık altında 

incelenebilir. 

Günümüzde kurumsal firmalar açısından güvenlik hem maliyet hem 

de prestij açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle firmalar 

güvenlik alanına büyük bütçeler ayırmakta, en gelişmiş güvenlik 

teknolojilerini satın almaktadırlar. Kurumsal olarak istismar kitlerine 

karşı alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır; 

● Web sayfası içerik tarama yazılımları kullanarak, kurum 

çalışanlarının bir web sayfasını ziyaret etmesinden önce söz 
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konusu sayfanın zararlı bir içerik barındırmadığından emin 

olunması 

●  Kurum çalışanlarına gönderilen e-postaları, tek tek açarak 

test eden, ek dosyaları inceleyen, açamadığı ekleri silen ve bu 

sayede mailler üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırıları 

önleyen “Mail Gateway Sandbox” yazılımlarının kullanılması 

● Kurumsal işlemlerde kullanılan yazılımlara gelen 

güncellemelerin takip edilmesi ve uygulamaların zaman 

kaybetmeden güncellenmesi, 

● Programların çalışma kırılımları üstünden değerlendirme 

yapan sıfırıncı gün exploitleri (zero day exploit) yakalama 

yazılımlarının kullanılması, 

● Antivirüs ve antivirüs sandbox yazılımlarının kullanılması 

Kişisel bilgi güvenliğini sağlamada ise ilk olarak kullanıcının internet 

aktivitesini korumak için Internet Security ürünleri tercih edilmelidir. 

Internet security yazılımları içerisinde antivirüs de barındırmaktadır. 

Eğer exploit bir şekilde bu güvenlik ürününü atlatır ve kullanıcının 

cihazına payload’ı indirebilirse, cihazda bulunan antivirüs paylaod’ın 

imzası tanıyorsa engelleme yapılabilmektedir. Kullanıcı açısından 

güvenlik ürünü kullanmak kadar önemli olan bir durum, cihazda yüklü 

programların güncelleme sıklığıdır. Kullanıcı uygulama ve işletim 

sistemleri için güncellemeleri düzenli olarak aldığı takdirde pek çok 

saldırıya karşı önlem almış olacaktır. 
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4.2. İstismar Kitlerine Maruz Kalınması Sonucunda 

Alınabilecek Hasarı Azaltma Yöntemleri 

Her ne kadar tüm güvenlik önlemleri alınsa da zaman zaman 

yakalanması gereken bir zararlı gözden kaçmaktadır. Hiçbir zararlının 

gözden kaçmaması için gerekli tüm önlemler alınsa dahi bir gün 

istismar olma ihtimaline karşı herşey düşünülmelidir. İstismar 

durumlarında oluşabilecek hasarı azaltmak için aşağıdaki yöntemler 

kullanılabilir; 

● Kurumsal açıdan, ağ yapısı üstünden yayılabilecek bir zararlı 

karşısında tüm cihazların enfekte olmaması için network 

VLAN’lar ile birbirinden ayrılmalıdır. 

● Kurumsal açıdan, sunucularda yedeklemeyi sağlayan 

“Shadow Copy” özelliği açılmalı ve burada bulunan 

dosyalara erişim için daha üst bir yetki gerekmelidir. 

● Kurumsal açıdan, cihazlar, sunucular ve web erişim 

konusunda yetkilendirmeler doğru ayarlanmalı herhangi 

birine bulaşan zararlı tüm network’e yayılmamalıdır. 

● Düzenli aralıklarla yedekler alınmalıdır. 

● Kurumsal açıdan, “Zararlı Yazılım Bulaşması Durumunda 

Yapılacaklar” adı altında bir doküman oluşturulmalı ve bu tip 

bir durumda soğukkanlılıkla bu dökümana göre hareket 

edilmelidir. 

● Güvenlik cihazlarına bulaşabilecek zararlılar nedeniyle 

hizmetin durması ihtimaline karşı bir yedek yapı 

bulundurulmalıdır. 
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Giriş 

Görüntü işleme; fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlardan elde 

edilen bir giriş görüntüsünü, dijital görüntüye dönüştürmek için 

yapılan işlemlerdir. Yeniden tasarlanmış çıkış görüntüsü elde etmek 

veya birtakım önemli verileri ayırmak için gerçek görüntüye bazı 

işlemler uygulanır (Aksoy Bekir, 2020; Sethy, Barpanda, Rath, & 

Behera, 2020). Çıkış görüntüsü, bir görüntü olmak zoruna değildir. 

Görüntüye has özellik kümesi de olabilir. Başka bir deyişle görüntü 

işleme, görüntü üzerinde faydalı ve anlamlı bilgi çıkarmak için 

yapılan işlemlerdir. Görüntü işleme çalışmaları ile görüntü verilerini 

tanımlama, görülemeyen özelliklerin ortaya çıkarma, görüntü üzerinde 

nesne sayma, görüntüleri belirli bir sınıfa göre gruplandırma gibi 

çalışmalar yapılabilir. Son zamanlarda derin öğrenme algoritmaları 

kullanılarak görüntüler üzerinde çeşitli uygulamaların yapıldığı 

görülmektedir.  

Yapılan literatür çalışmaları sonucunda görüntü işleme 

uygulamalarının pek çok alanda karşılaşıldığı görülmüştür. Sağlık 

alanında (Abumalloh et al., 2022; Ramesh, Kiran Kumar, Swapna, 

Datta, & Suman Rajest, 2021) , tarım alanında (Jin, Che, & Chen, 

2021), inşaat alanında (Arashpour, Ngo, & Li, 2021), güvenlik 

alanında (Ekatpure, Nair, Deshpande, Sagare, & Jadhav, 2021) ve gıda 

alanında (Zhu, Spachos, Pensini, & Plataniotis, 2021) gibi pek çok 

alanda görüntü işleme uygulamalarıyla karşılaşılmaktadır.  

Görüntü işlemede temel girdi bir görüntüdür. Görüntü, üç boyutlu 

nesnelerin iki boyutlu yüzey üzerine düşürülmüş haritası olarak 
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tanımlanabilir. Bu haritalamada her noktanın konum bilgisi, 𝑓(𝑥, 𝑦) 

ve renk bilgisi ile tutulur. Görüntü analog ve sayısal (dijital) görüntü 

olarak iki kısımda ele alınabilir. Analog görüntüde görüntüyü 

oluşturan fonksiyonun 𝑓(𝑥, 𝑦) değişkenleri gerçek (reel) değerler alır. 

Bilgisayarlar, sürekli fonksiyonları işleyemezler. Bu fonksiyonların 

sayısallaştırılması gerekir. 

Analog görüntüler sürekli sinyallerdir. Sayısal görüntü ise analog 

görüntünün ayrık örnekler cinsinden ifade edilerek 

pikselleştirilirmesidir (Çayıroğlu, n.d.). Sayısal görüntüler matris 

yapıda saklanır. Piksel sayısal görüntülerdeki en küçük parçasıdır. 

Pikselin Türkçesi gözek olarak adlandırılır. 

Sayısal görüntü işlemede, bazı temel adımlar kullanılmaktadır. Bu 

adımlar iki kategoriye ayrılabilir: (1) Giriş ve çıkışları görüntü olan 

adımlar ve (2) girişleri görüntü fakat çıkışları görüntüden çıkartılan öz 

nitelikler ya da parçalar olan temel adımlar (Gonzalez et al., 2014). 

Bölütleme, nesne tanıma, morfolojik işleme, sıkıştırma, görüntü 

onarımı bu temel adımlardan bazılardır. Bu bölümde bölütleme 

yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bölütleme ya da segmentasyon, 

girişleri görüntü fakat çıkışları görüntüden çıkartılan parçalara ya da 

nesnelere ayıran işlemlerdir. Bölütleme işlemi sonucunda elde edilen 

çıktı görüntüsü, görüntü işleme sürecinin bir ürünü olabileceği gibi 

görüntüleri ana sürece hazırlamak için ön işlem de olabilir.  

Sayısal görüntülerde bölütleme işlemi, görüntüyü farklı özelliklerin 

tutulduğu anlamlı alt bölgelere ayırma olarak ifade edilebilir. 𝑅  

görüntüsü 𝑅1,  𝑅2, … , 𝑅𝑛 alt bölgelerine bölütlenme sürecidir.  
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Birçok alanda bölütleme kullanılmaktadır. Tıbbi görüntülemede 

bölütleme anatomik yapılar, anomali örüntüleri, doku dejenerasyonu, 

patolojik değişiklikler; gıda görüntülerinde bölütleme gıdanın 

bulunduğu bölgeyi belirleme gibi alanlarda kullanılmaktadır 

(Yarlagadda et al., 2021). Ayrıca trafik ışığı kontrol sistemi için 

güvenlik sistemlerinde nesneleri belirlemek için de bölütlemeye 

ihtiyaç duyulmaktadır(Walad & Shetty, 2016).  

Tıbbi görüntülemede bölütleme, anatomik yapılar, anomali örüntüleri, 

doku dejenerasyonu, patolojik değişiklikler gibi durumlarda, gıda 

görüntülerinde bölütleme gıdanın bulunduğu bölgeyi belirlemede 

(Yarlagadda et al., 2021), kullanan trafik ışığı kontrol sistemi için 

güvenlik sistemlerinde nesneleri belirlemek için (Walad & Shetty, 

2016) gibi pek çok çalışmada bölütlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bir görüntüyü ayırmak için birçok farklı yaklaşım ve yöntem vardır. 

Bu yöntemler manuel olarak insan eliyle yapılanlardan algoritma 

tarafından otomatik yapılanlara kadar uzanmaktadır. Görüntüler 

üzerinde bölütleme yapan derin öğrenme mimarileri; son zamanlarda 

derin öğrenme algoritmalarının oldukça gelişmesiyle ortaya çıktığı 

görülmektedir. Hangi yöntemlerin kullanılacağı, görüntü özelliklerinin 

yanı sıra bölütlenmek istenen alt bölgenin karmaşıklığına ve 

özelliklerine bağlıdır.  

Bölütleme yöntemleri (1) klasik bölütleme yöntemleri ve (2) derin 

öğrenme ile bölütleme yöntemleri olarak ikiye ayrılabilir. Bu 

bölümde, bir görüntüyü bölümlere ayırmak için kullanılan bazı yaygın 

yöntemler açıklanmaktadır. Derin öğrenme yöntemlerinin bölütlemede 
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kullanılırlığı üzerinde durulacaktır. Yöntemler, istenen sonucu elde 

etmek için bağımsız olarak veya birkaç yöntemin birleştirilmesiyle de 

kullanılabilir. 

1. Klasik Bölütleme Yöntemleri 

Klasik bölütleme yöntemleri manuel bölütleme, süreksizlik tabanlı 

bölütleme yöntemleri (kümeleme), benzerlik tabanlı bölütleme (eşik 

değer), alan bölütleme yöntemleri olarak ifade edilebilir. 

1.1. Manuel Bölütleme 

Manuel bölütleme, görüntüdeki düzey çizgilerinin, aranan nesnenin 

elle izlenerek istenilen bölütlemenin yapılmasıdır. Basit bir 

yaklaşımdır. Basit bir yaklaşımdır. Manuel bölütlemenin alanında 

uzman bir kişi tarafından yapılması gerekir. Bu işlem çok maliyetli bir 

yöntemdir. Manuel bölütleme genellikle zaman alıcı ve sübjektif bir 

süreçtir. Uzmanlar arasındaki eğitim ve dikkat farkından dolayı öznel 

sonuçlar verebilir (Aldrin, 2017; Chiu et al., 2010).  

1.2. Eşikleme (Thresholding) 

Dijital görüntü işleme sürecinde eşikleme, görüntü bölütlemesi için iyi 

bilinen bir tekniktir. Bu teknikte amaç görüntü içerisinde bulunan 

nesneleri görüntünün arka planından ayırmaktır. Eşikleme, arka 

plandan farklı bir piksel değer aralığına sahip olduğunda kullanılan 

yarı otomatik bölütlemenin en basit şeklidir. Bu yöntem için görüntü 

histogramından faydalanılır. Histogram, görüntü içerisinde aranan 

nesne ve arka plana ait pikseller olmak üzere gruplara ayrılır (Aldrin, 

2017; Sahoo, Soltani, & Wong, 1988). Eşikleme, görüntünün birden 
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fazla özelliğini kullanarak bölütleme gerçekleştiren yöntemlere 

kıyasla daha hızlı sonuç verir. Bu yöntem için uygun 𝑇 eşik değeri 

bulmak gerekir. Kümeleme tabanlı eşikleme, entropi tabanlı eşikleme, 

şekil tabanlı eşikleme, öznitelik benzerliğine dayalı eşikleme gibi 

yöntemlerle bu eşik değeri bulunabilir (Elen, 2020). Sayısal görüntü 

𝑓(𝑥, 𝑦) şeklinde ifade edilmektedir. Görüntüdeki her bir (𝑥, 𝑦) pikseli 

𝑇 değerinden büyük olup olmama durumuna göre karşılaştırma 

yapılır. Bu karşılaştırma işlemi sonucunda 0 ve 1’den oluşan ikili 

(binary) görüntü elde edilir. Eşiklenmiş bir (𝑥, 𝑦)  görüntüsüne ait 

fonksiyon Eşitlik 1’de verilmiştir. Birden fazla eşik değer belirlenerek 

de bölütleme yapılabilir. Matlab uygulaması üzerinden madeni paralar 

görüntüsüne (coins.png) uygulanmış eşikleme işlemi Şekil 1’de 

verilmiştir. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇

0, 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇
                                              (1) 

 

Şekil 1. Eşikleme işlemi uygulanmış madeni para görseli. 

1.3. Süreksizlik Tabanlı Bölütleme (Kenar Tabanlı) 

Süreksizlik tabanlı bölütleme görüntüde kenarları bulma işlemidir. 

Görüntüdeki ani gri seviye değişiklikleri süreksiz alanlardır ve bu 
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alanlar tespit edildiğinde görüntü üzerindeki kenarlar belirlemiş olur. 

Bu işlem için bazı maske ya da filtre ismi verilen matris yapıları, 

görüntü üzerinde gezdirilerek oluşturulur. Bölgedeki kenarlar, piksel 

değerini belirleyerek izlenir ve komşu piksellerle karşılaştırılır. Sobel, 

robert, laplacian, canny, LoG, gradient, prewitt gibi bazı maskeler 

bulunmaktadır (Yogamangalam & Karthikeyan, 2013). Bu maskeler 

türev tabanlıdır. Genellikle birinci dereceden türevler kenar, ikinci 

dereceden türevler ise çizgi ve nokta tespitinde kullanılır (Aksoy 

Bekir, 2020). Eşitlik 2, birinci derece türev işlemini; Eşitlik 3 ise 

ikinci derece türev işlemini göstermektedir. 

𝛿𝑓

𝛿𝑥
=  𝑓′(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥)                                            (2) 

𝛿2𝑓

𝛿𝑥
=  𝑓(𝑥 + 1) + 𝑓(𝑥 − 1) − 2𝑓(𝑥)                                  (3) 

Maske ℎ, 𝑓(𝑥, 𝑦) giriş görüntüsü üzerinde gezdirilerek görüntünün 

tamamına uygulanmaktadır. Bu işlem sonucunda, 𝑔(𝑥, 𝑦)  

maskelenmiş görüntüsü oluşur. Bu işlem için matematiksel eşitlik, 

Eşitlik 4’te verilmiştir. Eşitlik 4’ün evrişim teorisinin altında yatan 

matematiksel açıklama Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu şekilde 𝑒𝑚, 

maskeleme işleminden sonra yeni 𝑒 değerini [𝑒, 𝑓(𝑥, 𝑦) 

görüntüsündeki 𝑒 pikseli] temsil eder. Çıkış görüntüsündeki yeni 𝑒 

değeri Eşitlik 5’teki gibi hesaplanır. Bu işleme izole nokta 

belirlenmesi denir ve 𝑒𝑚, maskenin merkezine karşılık gelen piksel 

değeridir. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ                                                               (4) 

   Giriş görüntüsü               Maske             Çıkış görüntüsü 
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Şekil 2. Evrişim operasyonunun matematiksel açıklaması (Yildirim & Kacar, 2019). 

𝑒𝑚 = axj + bxk + cxl + dxm + exn + fxo + gxp + hxr + ixs       (5) 

Görüntü üzerinde nokta tespiti yapmak için laplacian (lapsas) maskesi 

kullanılabilir.  Laplacian(lapsas) maskesi Şekil 3’de gösterilmiştir.  

-1 -1 -1  1 1 1 

-1 8 -1  1 -8 1 

-1 -1 -1  1 1 1 

Şekil 3. Nokta saptama matrisi, laplacian(lapsas) maskesi. 

Görüntülerde kenar ya da çizgi tespiti de yapılmaktadır. Görüntü 

işlemede kenar tespiti temel kavramlardan birisi olup sıklıkla 

kullanılmaktadır. Kenarlar bir nesne ile bir arka plan arasındaki veya 

iki nesne arasındaki bir sınırın göstergesidir. Gri seviye bir görüntüde, 

gri seviye değerinin yüksek değerden düşük değere geçtiği veya 

yüksek değerden düşük değere geçtiği alanlar kenar olarak kabul 

edilir. Kenar tespiti nesnelerin bulmak ve şekil ve boyutlarını 

belirlemek için zorunludur(Ashraf, Mousa, & Al Dossary, 2016). 

Sobel maskesi ünlü bir kenar tespit filtresidir. Bilgisayar görme ve 

görüntü işleme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Astronomik 

verilerin tıbbi görüntüleme ve işlenmesi için de kullanılmıştır. Şekil 
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4a’da dikeyde bulunan kenarları, Şekil 4b’de yatayda bulunan 

kenarları tespit etmek için kullanılan sobel maskesi örneği verilmiştir.  

-1 -2 -1  -1 0 -1 

0 0 0  -2 -0 -2 

-1 -2 -1  -1 0 -1 

a  b 

Şekil 4. Kenar bulma sobel filtresi, a yatayda kenar bulma, b dikeyde kenar bulma. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi sobel maskesi haricinde kenar bulmak 

için kullanılan pek çok filtre vardır. 

1.4. Benzerlik (Bölge) Tabanlı Bölütleme  

Bölge tabanlı bölütlemede, bir nesneye karşılık gelen pikseller birlikte 

gruplandırılır ve işaretlenir. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken 

önemli ilkeler, piksellerin değerlerinin benzerliği ve uzamsal 

yakınlığıdır. Bölge tabanlı bölütleme yöntemi de uygun eşikleme 

tekniklerinin kullanılmasını gerektirir (Kaganami & Beiji, 2009). Bir 

başka deyişle bölge tabanlı bölütlemede görüntü içinde benzer olan ve 

konum olarak aynı nesneye ait olan pikselin, komşu piksellerine 

bakılmakta ve görüntüyü bölgelere ayırma işlemleri 

gerçekleştirilmektedir (Aksoy Bekir, 2020).  Benzerlik tabanlı 

bölütleme işlemlerine örnek olarak bölge büyütme, bölge bölme – 

birleştirme yöntemi, baraj inşaatı, watershed bölütleme algoritması 

gibi teknikler gösterilebilir. Şekil 5a’da orijinal bir görüntü ve Şekil 

5b’de benzerlik tabanlı bölütleme işlemi sonrası oluşan yeni görüntü 

görülmektedir.  
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                                   a                                  b 

Şekil 5. Orijinal resim b. bölge segmentli görüntü (Kaganami & Beiji, 2009). 

2. Derin Öğrenme Temelli Bölütleme 

İnsan beynindeki nöron ağından esinlenerek daha iyi bilgisayar 

sistemleri oluşturmak için yapay sinir ağları geliştirilmiştir. İnsan 

beyni; bir şeyleri öğrenme, sınıflandırma, analiz etme ve bu bilgileri 

depolama yeteneği sayesinde birçok karmaşık görevde bir bilgisayarı 

aşabilir ve bilgiyi kolayca erişilebilir hale getirebilir. Nöronlar 

beyinde, birbirlerine bağlanmış durumdadır. Her nöron bir işleme 

birimi olarak çalışır ve belleğin nöronlar arasındaki bağlantılarda 

saklandığına inanılmaktadır. İşlemci ve belleğe sahip daha iyi 

bilgisayar sistemleri ve net sonuç üreten algoritmalar geliştirmek için 

beynin çalışmasından ilhan almamız doğaldır (Aldrin, 2017).  

Derin öğrenme; insan beyninin karmaşık problemleri çözebilmek için 

gözlemleme, analiz etme, öğrenme ve karar verme gibi yeteneklerini 

taklit eder. Ayrıca derin öğrenme büyük miktarlardaki verilerden 

yararlanarak denetimli veya denetimsiz olarak özellik çıkarma ve 

sınıflandırma gibi işlemleri yapabilen bir makine öğrenmesi tekniğidir 

(Süzen & Kayaalp, 2018). En sade haliyle derin öğrenme, geleneksel 

sinir ağlarının genişletilmesiyle oluşturulmuş makine öğrenmesi 

tekniğidir. Sinir ağları; giriş katmanı, gizli katman ve çıkış 
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katmanından oluşan bir yapıdır. Şekil 6’da bir sinir ağının basit 

görünümü verilmiştir. 

 

Şekil 6. Bir giriş katmanı, üç gizli katman ve bir çıkış katmanından oluşan derin bir 

sinir ağının basit görselleştirilmesi(“What are Neural Networks?,” n.d.). 

Makine öğrenimi ve özellikle derin öğrenme, bilgisayar biliminin 

birçok alanını büyük ölçüde etkilemiştir. Öğrenme sınıfları ve 

regresyon problemlerini çözmede derin öğrenme tekniklerinin 

başarısı, gerçek dünya problemlerini hızlı bir şekilde benimsemelerine 

sağlamıştır. Derin öğrenmenin ortaya çıkması, daha derin modellerin 

eğitiminde temel ilerlemelerin büyük veri kümelerinin ve yüksek 

performanslı bilgisayar donanımının kullanılabilirliği ile mümkün 

olmuştur(Reagen, Adolf, Whatmough, Wei, & Brooks, 2017). 

Görüntü bölütlemede klasik yöntemlerin doğruluk ve performans 

açısından yetersiz kaldığı durumlarda sinir ağlarından yardım 

alınmıştır (Doğan, n.d.). Sinir ağları mimarisini kullanan derin 

öğrenme gibi algoritmalar sayesinde bölütleme işleminin daha hızlı ve 

anlık olarak yapılması mümkün hale gelmektedir. Böylece her görüntü 

için maske oluşturabilen derin öğrenme mimarileri geliştirilmektedir. 

Giriş Katmanı                     Gizli Katmanlar                     Çıkış Katmanı 
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Bu mimariler CNN (Convolutional Neural Networks- Evrişimli Sinir 

Ağları) adı verilen bir derin öğrenme algoritması üzerine geliştirilir.  

CNN, genellikle görüntü veri setleri ile kullanılır. Girdi olarak verilen 

görüntü üzerindeki nesneleri kümeleyerek nesneleri birbirinden 

ayırabilen bir algoritmadır. Görüntüler üzerinde nesneleri tanımak için 

bazı filtreler uygulanır ve görüntü üzerindeki nesnelerin tespiti 

sağlanır. Bu yüzden ortopedik görüntü verilerin sınıflandırılması, 

nesne teşhisi ve bölütlenmesi işlemlerinde CNN mimarileri tercih 

edilmektedir.  

U-NET, Mask R-CNN gibi mimariler görüntü bölütleme için CNN 

algoritması kullanılarak geliştirilen bazı mimarilerdir. 

2.1. U-NET 

U-Net ilk olarak biyomedikal görüntüler üzerinde daha iyi bir 

bölütleme yapmak için 2015 yılında Olaf Ronneberger, Phillip 

Fischer, ve Thomas Brox tarafından geliştirilmiştir (Ronneberger, 

Fischer, & Brox, 2015).  

U-NET, diğer klasik evrişimli sinir ağları gibi görüntünün tümü 

üzerinde değil piksel temelli yaklaşımla işlem yapmaktadır. 

Biyomedikal gibi hassas görüntüler üzerinde kullanılmasının sebebi 

budur.  

Şekil 7’de U-NET mimarisi gösterilmektedir. Şekil 7’de görüldüğü 

üzere mimari U şeklindedir ve ilk yarısında boyut azaltma işlemi 

(Pooling layer) gerçekleşmektedir. Modelin ikinci yarısında boyut 
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artırma işlemi uygulanır. Bu işlemler sayesinde çıktı görüntüsündeki 

çözünürlüğü artırmak amaçlanmaktadır.  

Son zamanlarda U-NET, tıbbi görüntü bölütlemesinde daha iyi 

performans göstermesi nedeniyle çok dikkat çekmiştir. 2015 yılından 

gümünüze kadar temel U-NET mimarisi kullanılarak birçok mimari 

oluşturulmuştur. UNET++, 3D U-Net, R2U-NET, Residual U-Net gibi 

mimariler temel U-NET mimarisi kullanılarak geliştirilen yapılara 

örnek olarak gösterilebilir.  

 

Şekil 7. U-net mimarisi (en düşük çözünürlükte 32x32 piksel için örnek). Her mavi 

kutu, çok kanallı bir özellik haritasına karşılık gelir. Kanal sayısı kutunun üstünde 

belirtilmiştir. X-Y boyutu, kutunun sol alt kenarında sağlanır. Beyaz kutular, 

kopyalanan özellik haritalarını temsil eder. Oklar farklı işlemleri gösterir 

(Ronneberger et al., 2015). 

2.2. Mask R-CNN 

Mask R-CNN, Facebook Yapay Zekâ Araştırması (FAIR) ekibi 

tarafından geliştirilen nesne bölütleme algoritmasıdır. Bu algoritmada, 
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görüntüdeki belirli nesneleri tespit etmek ve her birinin üstüne ayrı bir 

maske oluşturmak amaçlanmaktadır. Örnek nesne bölütlemesi, 

çıktının sadece sınırlayıcı bir kutu yerine bir maske olduğu nesne 

algılama olarak da düşünülebilir. Görüntüdeki her pikseli kategorize 

etmeye çalışan semantik bölütlemenin aksine, örnek bölütleme 

görüntüdeki her pikseli etiketlemeden yalnızca görüntüde hedeflerin 

yer aldığı pikselleri bölütler(He, Gkioxari, Dollar, & Girshick, 2017; 

Omeroglu, Kumbasar, Oral, & Ozbek, 2019).  

Faster R-CNN görüntüdeki her obje için iki farklı çıktı üretir. Bunlar 

(1) objenin ait olduğu sınıf ve (2) objenin sınırlayıcı kutusudur. Mask 

R-CNN ise bu çıktılara ek olarak üçüncü bir dal üretir. Bu ekstra çıktı 

objeleri kapsayan maskelerdir(Doğan, n.d.). COCO veri setinde 

bulunan bazı resimlere uygulanmış mask R-CNN Şekil 8’de ve Mask 

R-CNN mimarisine ait genel yapı Şekil 9’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Mask R-CNN (He et al., 2017). 
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Şekil 9. Mask R-CNN Genel Yapısı(Ömeroğlu, Kumbasar, …, & 2019, n.d.). 

Sonuç 

Bilgisayarlı görü ve görüntü işlemede bölütleme; tıbbi görüntü analizi, 

robotik algı, video gözetim, artırılmış gerçeklik ve görüntü 

sıkıştırması gibi önemli uygulamalarla birlikte kullanılan bir 

yöntemdir ve literatürde çok sayıda bölütleme algoritmaları 

bulunmaktadır (Minaee et al., 2022). 

Son yıllarda derin öğrenme algoritmalarının geniş başarısı, derin 

öğrenme modellerinden yararlanan yeni görüntü bölütleme 

yaklaşımlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Bu bölümde klasik 

görüntü bölütleme yöntemleri ve derin öğrenme tabanlı bölütleme 

yöntemlerinden bahsedilmiştir. Yapılan literatür çalışmasında, derin 

öğrenme tabanlı yöntemler için girdi görüntülerinin oluşturulmasında 

klasik yöntemlerin de kullanıldığı böylece hibrit yöntemlerin 

oluşturulduğu görülmüştür.  

Bölütleme görüntü işlemede önemli bir işlemdir. Hızlı ve daha net 

sonuçlar elde etmek için derin öğrenme yaklaşımlarının 

kullanılmasının uygun olacağı söylenebilir.   
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Derin öğrenme algoritmaları donanımın gelişmesi, veri setinin 

gelişmesi ve yeni yaklaşımların ortaya çıkmasıyla gelecekte daha 

popüler bir hale geleceği ve yeni yöntemlerin doğmasına olanak 

sağlayacağı kesinidir. Önümüzdeki yıllarda derin öğrenme tabanlı 

görüntü bölütleme için daha umut verici çalışmaların olacağı 

öngörülmektedir. 
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Giriş 

Bu bölümün amacı derin öğrenme (Deep Learning – DL) kavramını 

ve tıbbi görüntüleme çeşitlerini açıklayarak, DL tekniklerinin tıbbi 

görüntüler üzerinde uygulanmasını anlatmaktır. Bu kapsamda ilk 

başlıkla öncelikle DL kavramı açıklanacak sonraki başlıkta ise diğer 

bir ismi medikal görüntüler olan tıbbi görüntü çeşitleri açıklanarak, bu 

görüntüler üzerinde DL tekniklerinin uygulanması anlatılacaktır. 

1- Derin Öğrenme (Deep Learning – DL) 

Derin öğrenme (Deep Learning – DL) kavramı temelde 3 veya daha 

fazla ara katman (gizli katman) içeren makine öğrenmesi (Machine 

Learning – ML) modelleri için kullanılan bir terimdir. Tıbbi 

görüntülerde kullanım amacı ise görüntüler üzerinden insan 

müdahalesi olmadan akıllı çıkarımlar yaparak, ilgili uzmana medikal 

görüntüler üzerinden hastalığın varlığının/yokluğunun tanısında 

yardımcı olmaktır. 

  
a b                                                                         c                     

. 
Şekil 1: Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi Modelleri 
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Şekil 1 ’de DL modellerinin genel yapısı sunulmuştur. Görüleceği 

üzere DL modelleri makine öğrenmesinin bir alt katmanında yer 

almaktadır (Şekil 1a). Klasik ML modellerinden farkı ise 3 veya daha 

fazla ara katman içermesidir (Şekil 1b ve 1c). Bununla birlikte, DL 

algoritmaları son derecede karmaşık yapılara sahiptir ve belirli 

sorunları veya belirli veri kümelerini ele almak için farklı türde derin 

sinir ağı modelleri mevcuttur. Bu ağlara örnek Evrişimli Sinir Ağları 

(Convolutional Neural Networks – CNN) ve Tekrarlayan/Devirli Sinir 

Ağları (Recurrent Neural Network – RNN) verilebilir. 

CNN, genellikle görüntüler üzerinde yapılan ML uygulamalarında 

kullanılmaktadır. CNN bir görüntüdeki özellikleri ve kalıpları 

öğrenerek, sonrasında yeni aldığı görüntülerde bu kalıpların 

eşleşmesini yaparak algılama veya tanıma gibi görevleri 

gerçekleştirmektedir. Kullanılan katman sayısı, katman türü, 

aktivasyon fonksiyonu, kernel büyüklüğü gibi parametrelerinin farklı 

kullanılmasıyla birçok CNN mimarisi üretilmiştir. Bu CNN 

mimarilerinden en popüler olanlarına LeNet, AlexNet, ResNet, 

GoogleNet, ZfNet örnek olarak verilebilir. 

a. LeNet: İlk CNN mimarilerinden birisidir. İlk defa 1998 

yılında MNIST veri setinde bulunan 0 – 9 arası rakamları tanımak için 

"Gradient-Based Learning Applied To Document Recognition" isimli 

çalışmada kullanılmıştır. Model girişi olarak 32x32 piksel resimleri 

kullanır. El yazısı rakamların algılamasında etkili sonuçlar veren bu 

mimari, büyük görüntülerin işlenmesinde veya veri setinin 

büyüklüğünde oldukça maliyetli olmasının yanı sıra başarım sonuçları 
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da düşmektedir. 3 ’ü evrişimli, 2 ’si havuzlama ve 2 ’si bağlama 

katmanı olmak üzere 7 Katmalı olarak kullanılan LeNet mimarisinin 

yapısı Tablo 1 ’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: LeNet Mimari Yapısı 

Katman Katman Tipi 
Kernel 

Büyüklüğü 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

1 Evrişim (Convolution) 5x5 tanh 

2 Alt örnekleme (Sub Sampling) 2x2 Sigmoid 

3 Evrişim (Convolution) 5x5 tanh 

4 Alt örnekleme (Sub Sampling) 2x2 Sigmoid 

5 Evrişim (Convolution) 5x5 tanh 

6 Tam Bağlantı (Fully Connected) - tanh 

7 Tam Bağlantı (Fully Connected) - Softmax 

 

b. AlexNet: İlk defa 2012 yılında Imagenet veri seti üzerinde 

sınıflandırma için " Imagenet Classification with Deep Convolution 

Neural Network" isimli çalışmada kullanılmıştır. Yine aynı yılda 

ILSVR (ImageNet Large Scale Visual Recognition) yarışmasında 

birinci olarak seçilmiştir. Model girişi olarak 227x227x3 piksel 

resimleri kullanır. 5 ’i evrişimli, 3 ’ü bağlama katmanı olmak üzere 8 

Katmalı olarak kullanılan AlexNet mimari yapısı Tablo 2 ’de 

gösterilmiştir. İlk çalışmanın gerçekleştirildiği veri seti oldukça büyük 

olduğu için bazı evrişim katmanlarından sonra havuzlama (pooling) 

katmanı eklenmiştir. Aşırı öğrenmenin önüne geçmek içinse dışlama 

(Dropout) eklenerek eğitim sırasında rasgele veri çıkarılması 

yapmaktadır. 

 

 

 



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 116 

 

Tablo 2: AlexNet Mimari Yapısı 

Katman Katman Tipi 
Kernel 

Büyüklüğü 

Aktivasyon 

Fonksiyonu 

1 Evrişim (Convolution) 11x11 ReLu 

1 Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 ReLu 

2 Evrişim (Convolution) 5x5 ReLu 

2 Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 ReLu 

3 Evrişim (Convolution) 3x3 ReLu 

4 Evrişim (Convolution) 3x3 ReLu 

5 Evrişim (Convolution) 3x3 ReLu 

5 Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 ReLu 

5 Dışlama (Dropout) rate: 0.5  

6 Tam Bağlantı (Fully Connected) - ReLu 

6 Dışlama (Dropout) rate: 0.5  

7 Tam Bağlantı (Fully Connected) - ReLu 

8 Tam Bağlantı (Fully Connected) - Softmax 

 

c. ResNet: İlk defa 2015 yılında Imagenet veri seti üzerinde 

sınıflandırma için "Deep Residual Learning for Image Recognition" 

isimli çalışmada kullanılmıştır. 152 katmana kadar derinliğe sahip 

olan ResNet’te temel mantık derinliğin artmasıyla doğruluğunda 

artması olmuştur. Teorik olarak derinliğini arttırdığımız modelde 

hatanın azalmasını bekleriz fakat gerçekte doğruluk doygunluğa 

ulaşır, ardından model başarısı hızla düşmeye başlayacaktır. 

Çalışmada bağlantı atlama yöntemi kullanılarak bir veya daha fazla 

katman atlanarak derinliğin ortaya çıkardığı aşırı öğrenme problemi 

çözülmüştür. 

 

d. GoogleNet: Göstermiş olduğu yüksek başarı ve üstün 

performanstan dolayı 2014 yılında ILSVRC yarışmasını kazanmıştır. 

Google'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen bir Derin Evrişimli 

Sinir Ağı olan Inception Network'ün bir çeşididir ve 22 katmanlı 

(havuzlama katmanı ile birlikte 27 katmanlı) bir derin evrişimsel sinir 
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ağıdır. Her inception katmanı kendi içerisinde 5 Evrişim, 2 havuzlama 

ve 1 bağlantı katmanı içermektedir. 

Tablo 3: GoogleNet Mimari Yapısı [1] 

Katman Tipi 
Kernel 

Büyüklüğü 

Evrişim (Convolution) 7x7 

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Evrişim (Convolution) 1x1 

Evrişim (Convolution) 3x3 

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Inception (1)  

Inception (2)  

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Inception (3)  

Inception (4)  

Inception (5)  

Inception (6)  

Inception (7)  

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Inception (8)  

Inception (9)  

Ortalama Havuzlama (Ave. Pooling) 7x7 

Tam Bağlantı (Fully Connected)  

 

e. ZfNet: 2013 yılında Zeiler ve Fergus tarafından “Visualizing 

and Understanding Convolutional Networks” isimli çalışmada 

kullanılmıştır. Ağ performansını istatistiksel olarak görselleştirmek 

için oluşturulmuş bir Derin Öğrenme mimarisidir. Ağ etkinliği 

görselleştirmesinin amacı, nöron aktivasyonunu analiz ederek CNN 

performansını izlemektir. 2013 yılında ILSVRC yarışmasında başarım 

ve performans açısından birinci olarak seçilmiştir. 5 evrişim, 3 

havuzlama ve 3 bağlantı katmanından oluşan ZfNet’in mimari yapısı 

Tablo 4 ’de sunulmuştur. 
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Tablo 4: ZfNet Mimari Yapısı 

Katman Tipi 
Kernel 

Büyüklüğü 

Evrişim (Convolution) 7x7 

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Evrişim (Convolution) 5x5 

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Evrişim (Convolution) 3x3 

Evrişim (Convolution) 3x3 

Evrişim (Convolution) 3x3 

Maksimum Havuzlama (Max Pooling) 3x3 

Tam Bağlantı (Fully Connected) 6x6 

Tam Bağlantı (Fully Connected) 1x1 

Tam Bağlantı (Fully Connected) 1x1 

Bu anlatılan CNN mimarilerine ek olarak Xception, DenseNet, 

PolyNet, VGG, MobileNet vb. gibi birçok yeni mimari yapı 

türetilmiştir. Her bir mimari veri setine ve kullanım amacına göre 

seçilmektedir. Tüm mimarilerin ortak amacı görüntülerdeki özellikleri 

ve kalıpları öğrenerek, sonrasında yeni aldığı görüntülerde bu kalıpları 

bulmaktır.  

2- Tıbbi Görüntüleme 

Teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte hastalıkların tanısının 

konulmasında ve tedavisinin yönlendirilmesi çözümlerinde sıklıkla ilk 

çalışmaları 1985 yıllarına dayanan “Tıbbi Görüntüleme Sistemleri” 

kullanılmaktadır.  
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b 

  
 

a (Genel) c [2] 
Şekil 2: Radyolojik terim ve pozisyonlar 

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri kullanılarak vücudun görselleştirilmesi 

anatomik yapıların üst üste gelmesinden dolayı karmaşık bir süreçtir. 

Ancak bir hastalığın veya durumun varlığının (veya yokluğunun) 

belirlenmesinde bu görüntüleme sonuçlarının uzmanlar tarafından 

yorumlanması hayati öneme sahiptir. Uzmanlar bir vücut bölümünü 

izole etmek veya daha net bir görüntü elde etmek için farklı 

pozisyonlar ve açılarla görüntüleme yapabilmektedirler. Bu sebeple 

radyolojik görüntüleri anlayabilmek/yorumlayabilmek için her 

radyoloji uzmanının bildiği ve bu alanda akademik olarak çalışacak 

olan herkesin bilmesi gereken bazı radyolojik terminolojinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu radyolojik teknik terimlerinin geneli Şekil 1.a’da 

bazı örnekleri ise Şekil 1.b ve Şekil 1.c’de sunulmuştur. 

Ventral Dorsal Lateral 

Aksiyel Koronal Sagital 
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• Ventral (Anterior): Hastanın yüzünün veya karnının olduğu 

taraftan bakılmasıdır. 

• Dorsal (Posterior): Hastanın sırtının veya ayağının sırt 

kısmının olduğu taraftan bakılmasıdır. 

• Lateral: Dik duran bir hastanın yan taraftan bakılmasıdır. 

Yani vücudun orta bölümünden uzak bir konumu ifade eder. 

• Medial: Ortaya veya vücudun merkezine doğru anlamına 

gelmektedir. Tüm vücut bölümlerinin pozisyonlarını 

tanımlama için kullanılan terimdir. Örneğin göğüs kolun 

medialindedir. 

• Proksimal: Yukarı, merkeze yakın demektir. Yani vücut 

merkezine doğru olan anlamına gelmektedir. 

• Cranial (Kranyal – Süperior): Vucut bölgesinin üst kesimini 

ifade için kullanılır. Yani kafa bölgesine doğru anlamına 

gelmektedir. 

• Caudal (Kaudal – Inferior): Vucut bölgesinin alt kesimini 

ifade için kullanılır. Yani ayaklara doğru anlamına 

gelmektedir. 

• Distal: Aşağıya, merkeze uzak demektir. Yani vücut 

merkezinden uzağa doğru olan anlamına gelmektedir. 

• Aksiyel Kesit (Axial Plane): Diğer bir ismi ile transvers kesit 

(Transverse Plane), görüntüleri yukarında aşağıya doğru 

olacak şekilde, yani vücudu üst ve alt parça olacak şekilde 

bölen kesit planına verilen isimdir. 
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• Koronal Kesit (Coronal Plane): Görüntünün ön ve arka 

kısımlarını, bir vücudu ön taraf ve arka taraf olacak şekilde 

bölen kesit planına verilen isimdir. 

• Sagital Kesit (Sagittal Plane): Önden bakılan bir görüntüyü 

sağ ve sol şekli, yani öden bakılan bir vücudu sağ ve sol 

parçalar olacak şekilde bölen kesit planına verilen isimdir. 

• Oblik Kesit (Oblique Plane): Aksiyel, koronal ve Sagital 

arasından herhangi bir açı ile geçen kesit planına verilen 

isimdir. 

Açıklanan bu radyolojik terimler tıbbi görüntüleme yapan teknisyenler 

ve radyologlar tarafında gün içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

yüzden bu alanda çalışma yapmak isteyenler için bu terimlerin 

kavranması, radyolojik görüntülerin anlaşılması için hayati öneme 

sahiptir. 

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 

a. Radyografi 

 
Şekil 3: Radyografi çalışma mantığı 
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Röntgenografi (roentgenography) olarak da isimlendirilen en temel 

tıbbi görüntüleme sistemidir. Çalışması oldukça basit olup Şekil 2’de 

sunulduğu üzere X-Ray Kaynağı (X-Ray Tube) ve Düz X-Ray 

Algılayıcı (Flat Panel Detector) olmak üzere iki temel parçası 

bulunmaktadır. Taraması yapılacak hasta bunların arasında olmalıdır. 

X-Işını kaynağından çıkan ışınlar hastaya uygulanır ve algılayıcı 

tarafından vücuttan geçen emilmiş ve zayıflamış olan X-Ray ışınları 

tespit edilir ve sonrasında görüntüsü çıkarılır. Uzun yıllar filmlere 

dökülerek kullanılan bu sistemde artık görüntüler gerekmedikçe 

basılmıyor ve sayısal olarak saklanmakta ve kullanılmaktadır. 

 
Şekil 4: Örnek bir röntgen görüntüsü [3] 

Şekil 3’te kırık bir kemiğin metal sabitleyicilerle sabitlenmiş X-ray 

görüntüsü sunulmuştur. Dikkat edilirse görüntü üzerinde kemik ve 

metal objeler çok açık şekilde belirginken yumuşak doku ise oldukça 

belirsizdir. Bunun sebebi X-Ray görüntülemede temel mantık X 

ışınlarının emilim düzeyine göre görselleştirme olduğu için vücut 

parçalarının veya nesnelerin farklı gözükmesidir. Yani yumuşak 

dokular, hava boşlukları, kemikler, metaller veya kanlar farklı X-ışını 
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emilim özelliklerine sahip oldukları için, algılayıcıda farklı emilim 

sonuçları elde edilmesine sebep olacaktır. Bundan dolayı her bölge 

veya nesne emdikleri X-Işını kapasitesine göre gözükecektir. 

Şekil 4 farklı vücut bölümlerinin röntgen ’de nasıl görüleceğini 

göstermektedir. Şekilden görüleceği üzere hava gibi düşük yoğunluğa 

sahip alanlar siyah olarak görülür. Metal gibi yüksek yoğunluğa sahip 

alanlar ise beyaz ile temsil edilir. Kemik gibi kalsiyumu yüksek 

bölgeler yüksek atom numarasına sahip olduğu için yüksek yoğunluğu 

olacağından beyaza yakın olarak görülecektir. Vücut dokuları, 

yoğunluğa ve kalınlığa bağlı olarak değişen derecelerde gri renklerle 

görülecektir. 

 
Şekil 5: X-Ray yoğunluk dağılımı [4] 

Özetle bir parçanın veya bölümün gözükme rengini atom numarası, 

yoğunluğu ve kalınlığı belirlemektedir. Bu değişkenlere göre alacağı 

rengin belirlenmesinde Şekil 5 ’te sunulan Hounsfield Scale (HU) 

ölçeği kullanılmaktadır. 
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Şekil 6: Hounsfield Scale (HU) ölçeği [5] 

 

X-Ray, Tıbbı görüntülemenin temelini oluşturmaktadır ve günümüzde 

en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Buna ek olarak yine X-ray 

görüntülemenin farklı uygulama alanları arasında Floroskopi, 

Anjiyografi, Mamografi gibi örnekler verilebilir. Floroskopi, Organ 

hareketlerinin X-Ray kullanılarak gerçek zamanlı olarak 

görüntülenmesi, takip edilmesi ve ölçülmesi için kullanılan tekniktir. 

Genelde üst sindirim sistemi, ince bağırsağın veya idrar yollarının 

incelenmesi kullanılmaktadır. Bu uygulamada, hastaya içirilen yüksek 

yoğunluktaki bir sıvının gerçek zamanlı röntgen görüntüleri 

incelenerek vücutta geçişinin takibi yapılır. Anjiyografi damar iç 

yapısının ve kan akışının X-Ray kullanılarak gerçek zamanlı olarak 

görüntülenmesi, takip edilmesi ve herhangi bir sıkışmanın, 

tıkanıklığın veya pıhtının olup/olmadığının ölçülmesi için kullanılan 

tekniktir. Çalışma mantığı olarak neredeyse Floroskopi ile birebir 

aynıdır. Damara uygulanan yüksek yoğunluğa sahip maddenin kan 
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damarlarından geçişi, gerçek zamanlı olarak takip edilir. Mamografi 

ise düşük dozda X-Işını kullanılarak memenin iç yapısının 

incelenmesini sağlayan tekniktir. Kullanım amacı genelde meme 

kanseri kitlelerinin tespiti içindir. 

b. Bilgisayarlı Tomografi (BT – Computed Tomography CT) 

 
Şekil 7: X-Ray yoğunluk dağılımı [6] 

İlk temelleri 1972 yılında atılan ve bir mühendis tarafından 

geliştirilmiştir. Temel mantık 2 boyutlu olan Röntgenografi 

görüntülerinin bilgisayarlar vasıtasıyla 3 boyutlu olarak ifade 

edilmesidir. Şekil 6’da görüleceği üzere çalışma mantığı olarak 

neredeyse birebir Röntgenografi ile aynıdır. Tek farkı ise X-Işını 

kaynağının ve algılayıcısının görüntülenecek hasta çevresinde sürekli 

olarak dönmesidir. BT sayesinde Röntgenografi ’ye göre 

çözünürlüğün oldukça yüksek olduğu ve tek boyuttan çok boyutlu 
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hale gelmiş görüntülerin elde edilmesi mümkündür. BT, Tıbbi 

görüntülemenin seyrini değiştiren bir sistem olmuştur. Röntgenografi 

’ye nazaran çok ayrıntılı anatomik bilgi sağlamaktadır. 

BT ve Röntgenografi, görüntüleme için X-Işınlarını kullanmaktadır ve 

ölçüm sonuçlarının Hounsfield Scale (HU) ölçeğine uygun olması 

beklenir. Gerekli durumlarda bu ölçekte bulunan pencere ayarları 

güncellenerek sadece istenen yoğunlukta olan görüntülerin ortaya 

çıkarılması sağlanabilir. Örneğin bu sistemlerde sadece böbrek 

görüntüsü alınacaksa buna uygun ölçeğe göre ilgili aralığın 

ayarlanması mümkündür. 

c. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG-MRI) 

 
Şekil 8: MRI [7] 

Gerçek ismi Nükleer Manyetik Rezonans olan ve üç boyutlu ayrıntılı 

anatomik görüntüler üretebilen sistemdir. Ancak nükleer tanımlaması 

bu görüntüleme sistemini kullanacak kişileri olumsuz 

etkileyebileceğinden dolayı Manyetik Rezonans veya kısaca MRI 
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şeklinde isimlendirilmektedir. Şekil 7 ’de görüleceği üzere MRI 

makinesi içerisinde çok güçlü mıknatıslar barındırmaktadır. Bu 

mıknatıslar vücuttaki protonların alanda tutulmasını sağlayacak kadar 

büyük manyetik alan oluşturmaktadır. Sonrasında bu protonlar, MRI 

tarafından gönderilen bir radyo frekansı ile uyarılarak alandan 

çıkmaya zorlanır. Bu uyarım sinyali kesildiğinde protonlar tekrar 

yerlerini dönerken bir enerji açığa çıkarırlar. MRI sistemi bu enerji 

açığını yakalayarak görselleştirme üzerinde çalışmaktadır. Ortaya 

çıkan bu enerji miktarı ve yeniden hizalanması için geçen süre, 

dokuya göre değişiklik gösterir. Yani yapılan işlem aslında dokuların 

farklı manyetik özelliklerini ortaya çıkarılarak görselleştirilmesini 

sağlamaktır. 

 
Şekil 9: Sırasıyla T1 ve T2 ağırlıklı manyetik rezonans örnekleri 

MRI ’da temel olarak T1-ağırlıklı, T2-ağırlıklı ve proton-ağırlıklı 

olmak üzere üç ana sekans kullanılır. En sık kullanılan T1-ağırlıklı, 

T2-ağırlıklı sekanslar T1 görüntüsü ve T2 görüntüsü olarak da 

isimlendirilir. T1 görüntülerinin oluşması için kullanılan radyo frekans 
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darbe zamanlaması yağ dokularının belirginleşmesi ile sonuçlanırken, 

T2 görüntülerinin oluşması için kullanılan radyo frekans darbe 

zamanlaması su ve yağ dokularının belirginleşmesini sağlamaktadır. 

T1-ağırlıklı çekimlerde anatomik detay yüksektir. T2-ağırlıklı 

sekanslar dokuların karakterizasyonunda ve patolojilerin 

saptanmasında daha duyarlıdır. T1-ağırlıklı sekansta beyin omurilik 

sıvısı siyah, proton ağırlıklı çekimlerde gri, T2-ağırlıklı çekimlerdeyse 

beyaz olarak görülür. Şekil 8’de iki tür MRI çekim sonucu ve beyin 

omurilik sıvısı rengi gözükmektedir. 

Farklı değerler kullanılarak çok fazla sekans üretilmesi mümkündür. 

Buradaki temel mantık her dokunun elektromanyetik özelliği farkını 

kullanmaktır. Ancak kullanılan değerleri standartize etmek neredeyse 

mümkün değildir. Aynı makine ile günün farklı zamanlarında elde 

edilecek sonuçlarda farklı T1, T2 eğrileri elde edilmesi mümkündür. 

Ayrıca MRI cihazları dış ortamdan çok etkilenir. Örneğin odaya 

getirilen veya yakın bulunan metaller hatta ölçüm esansında dışarıdan 

geçen araçlar bile sonuçları etkileyebilir. Bunlara ek olarak teknikerin 

ayarlamış olduğu parametreler ile görüntü biçimi oldukça farklı 

şekillerde olması muhtemeldir. 

Görüntü kalitesinin yüksek olması ve bulanıklaşmaması için hastanın 

sabit durması gerekmektedir. Bazı gerekli durumlarda ise protonların 

yeniden yerlerine dönme hızlarını artırmak için hastalara bir sıvı 

içirilebilir. Kaslar, Bağlar, Tendonlar, Beyin, Omurilik, Sinirlerin 

görüntüsü MRI ile normal röntgen veya BT'ye göre çok daha net 

görülür. Ancak MRI, BT ve Röntgene göre oldukça pahalıdır. MRI, 
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BT ’den sonra tıpta çığır açan diğer bir sistem olmuştur. Çok geniş 

uygulama alanları mevcuttur. 

d. Ultrason – Ultrasonografi (USG) 

İsmi Ultrasound (Yüksek ses) tanımlamasından gelmektedir. Çalışma 

mantığı; insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek ses 

frekanslarının (>20 mHz) dokuya gönderilmesi ve bu dokudan geri 

yansımasının ölçülmesi şeklindedir. Propları oldukça küçük olup 

rahatlıkla seyyar olarak taşınması mümkündür. Gerçek zamanlı olup 

diğer yöntemlere göre masrafsızdır, kullanımı pratik ve basittir. Ancak 

tanısal değeri o kadar yüksek değildir. Buna ek olarak ses frekansı 

iletim tabanlı olarak çalıştığı için ses frekansının geçmediği yerleri 

görüntülemek mümkün değildir. Örneğin hava, kemik yapısı ve hatta 

kalın dokular ses frekanslarını iletmezler. Doğal olarak akciğeri 

görüntülemek, kemik iç yapısı/arkasını görüntülemek veya pankreas 

gibi kalın dokuların arkasını görüntülemek pek mümkün değildir. 

Ses frekanslarının insan vücuduna olan herhangi bir zararı 

kanıtlanmadığı için, tıbbi görüntüleme sistemleri arasında en zararsız 

yöntem olarak bilinir. Zararsız olarak düşünüldüğü için en çok gebe 

hastalar üzerinde kullanılmaktadır. 
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Şekil 10: Böbreğin bir ultrasonda görünümü [8] 

Tıbbi Görüntüler Üzerinde Derin Öğrenme 

Tıbbi görüntüler üzerinde makine öğrenmesi teknikleri kullanımının 

amacı uzman hekime hastalığın varlığının/yokluğunun 

belirlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktır. Yani karar verici 

değil destekleyici veya yardımcı gibi düşünülmelidir. Genel olarak 

çalışma süreci Şekil 10 ’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 11: Tıbbi Görüntüler üzerinde makine öğrenmesi 
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Adım 1 – Klinik Problemin Tespiti: Daha hızlı tespit edilmesi ön 

görülen Klinik problemin belirlenmesi adımıdır. Bu belirleme 

sürecinde problemle ilgili genel bilgiler ve bu problemin tanısı için 

hangi klinik verilerin kullanılabileceği üzerinde çalışılır. 

Adım 2 – Veri Toplama: Toplanacak veriler Tıbbı Görüntüleme 

cihazlarından elde edilen çıktılar, Klinik raporlar, Tahlil sonuçları vb. 

gibi bilgiler olabilir. Geliştirilen modelin başarısı ile toplanan veri 

miktarı birçok durumda doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok uygun 

veri elde edilirse, modelin başarısının o kadar çok artması 

beklenebilir. Buna ek olarak aşırı öğrenme durumunun oluşmaması 

için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu hükümlerince toplanan verilerden hastaların isimleri, e-mail 

adresleri, telefon bilgileri vb. gibi kişisel bilgileri ayıklanmalıdır. 

Adım 3 – Model Eğitimi: Bu adımda ilgili klinik problem Makine 

Öğrenmesi algoritmalarında kullanılabilmesi için adapte edilir. 

Toplanan veriler birçok farklı parametrelerle ayarlanmış modellerle 

test edilir. Bu modeller arasından en iyi sonucu veren model çıktı 

olarak alınır ve üzerinde çalışılmamış verilerle kontrol edilerek 

genelleştirilmiş model elde edilir. Eğer veri seti miktarı farklı 

teknikler kullanılarak çoğaltılmışsa, test/eğitim seti ayrımına dikkat 

edilmelidir. Örneğin tek bir hastadan alınan görüntüler çoğaltılıp hem 

eğitim hem de test kısmında kullanılırsa model başarısı gerçekte 

olmayacağı kadar yüksek gözükebilir. 

Medikal görüntüler üzerinde çalışmaya başlamadan önce her veri 

hastalığın varlığı/yokluğu açısından etiketlenmelidir. Ayrıca veri 
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miktarının az olduğu durumlarda farklı teknikler kullanılarak verilerin 

artırılması mümkündür. Bu konuları biraz daha ayrıntılı ele alalım; 

Veri Etiketleme 

Derin öğrenme için toplanan veriler bir uzman yardımıyla 

etiketlenmelidir. Etiketlenen bu veriler referans standart olarak 

kullanılacaktır. Ancak bu adımdaki en büyük sıkıntılardan birisi bu 

etiketleme sürecinin oldukça zaman alıcı olması ve ilgili alanda 

uzmanlaşmış birisini gerektirmesidir. Buna yardımcı bir çözüm olarak 

yine makine öğrenmesi tekniklerinin kullanılması mümkündür. 

Örneğin elimizde etiketlenmesi gereken 600 hastanın göğüs filminin 

olduğunu farz edelim. İlgili uzman bunlardan 50-60 tanesini inceleyip 

hastalığın olduğu yerleri işaretledikten sonra diğer etiketlenmemiş 

filmler üzerinde bir makine öğrenmesi çalıştırarak bir kısmının 

otomatik işaretlenmesi sağlanabilir. Sonraki aşamada aynı uzman 

geliştirilmiş modelin işaretlemiş olduğu alanları kontrol ederek 

düzeltmesi ve onaylaması daha hızlı olması mümkündür. 
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Şekil 12: Göğüs X-Ray görüntüleri [9] 

Veri etiketlenme önemli bir adımdır ve usulüne uygun şekilde 

yapılmalıdır. Bunun için yardımcı olabilecek birçok araç/yazılım 

geliştirilmiştir. Bu araçlar kullanılarak etiketlenmiş verilerin hızlı bir 

şekilde ve istenen formatta kaydedilmesi mümkündür. Şekil 12’de 

farklı Covid-19 hastalarının göğüs X-Ray filmleri sunulmuştur. Eğer 

bu görüntüler üzerinde bir etiketleme yapılacaksa hangi görüntüde 

Covid-19 var/yok şeklinde etiketleme ile elde edilen verilerle eğitilmiş 

bir model muhtemelen oldukça düşük başarım sonucuna sahip 

olacaktır. Çünkü normalde hasta olmayan birey ile Covid-19 tanısı 

konmuş bireyin X-Ray görüntülerinin birçok kısmı neredeyse birebir 

aynı olacaktır. Bu sebepten etiketleme Şekil 13 ’te sunulduğu gibi 

yapılabilir. Bu sayede model sadece Covid izlerini öğrenecek ve 

görüntülerde bu izlerin aramasını yapacaktır. 
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Şekil 13: Göğüs X-Ray görüntüleri Etiketleme [10] 

Veri Artırımı 

Eğer veri sayısı az ise model başarısının yüksek olması ne yazık ki 

pek mümkün değildir. Çünkü az veri ile eğitilmiş bir derin öğrenme 

modelinde; ezberleme, aşırı öğrenme gibi problemlerin çıkması 

muhtemeldir. Bu aşamada derin öğrenme kısmına geçmeden önce 

yapılabilecek bazı çözümler mevcuttur. Bu çözümler genelde bol 

miktarda veri toplamanın mümkün olmadığı veya gereğinden fazla 

vakit alacağı durumlarda kullanılır. 

Kısıtlı veri miktarının artırılması için birçok teknik mevcuttur. 

Genellikle çalışma mantıkları benzerdir. Örneğin bir kanser hücresinin 

50 farklı görüntüsü elimizde olsun. Bu görüntülerin sayısını artırmak 

için iki farklı teknik kullanılabilir. Bu tekniklerin ilkinde, görüntüler 

farklı açılarda ve perspektiflerde çevrilerek veya farklı kesitleri 

kullanılarak veya farklı renk formatları kullanılarak veya farklı 

kontrast oranları kullanılarak sayılarının 50’den çok fazla olması 

sağlanabilir. Bu tarz yöntemler klasik veri artırım yöntemleri olarak 

isimlendirilmektedir. 

Konumun, rengin veya boyutun hastalığın tanısında önemli olduğu 

durumlarda görüntünün değiştirilerek çoğaltılması yani klasik veri 

artırım yöntemleri anlamlı veriyi bozabilir. Bu tür durumda veri 

artırımı için kullanılabilecek diğer bir teknik ise elimizdeki 
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görüntülerin GANs (Generative Adversarial Networks) kullanılarak 

çoğaltılmasıdır. GANs görüntüden görüntüye olan çevrimler için 

kullanılan derin öğrenme tabanlı ve denetimsiz bir makine öğrenme 

modelidir. Derin öğrenme tabanlı olarak çalışan GANs ile yaz 

resimlerini kış/güz resimlerine çevirmek veya insanların yüz 

ifadelerini değiştirmek gibi birçok farklı uygulamaların 

gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu aşamada GANs orijinal veri 

kümesindeki görüntüler üzerinde çalışarak belirli kalıpları ve 

özellikleri öğrenir ve bunlara yakın yeni görüntüler üretmek için 

kullanılır. Medikal görüntülerde kullanım amacı ise veri kümesine 

yakın yapıda olan yapay veriler üreterek veri miktarını artırmaktır. 

Elimizde olan 50 kanser hücresi görüntüsü farklı özelliklerle yeniden 

oluşturularak sayısının çok daha fazla olması mümkündür. Ancak aşırı 

veri çoğaltmaya gitmemek gerekmektedir. Çünkü yapay verilerle 

eğitilen bir modelde aşırı öğrenme veya ezberleme problemi 

olabilmektedir. 

 
Şekil 14: Klasik Yöntem ile  Veri Artırımı [11] 
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Şekil 15: GANs ile Veri Artırımı [12] 

Şekil 14 ve 15 ’de veri artırım teknikleri ile çoğaltılmış medikal 

görüntüler sunulmuştur. Her iki görüntüde beyinin aksiyel kesiti 

bulunmaktadır. Şekil 13 ’te orijinal görüntü farklı biçimlendirilerek 

yeni görüntüler elde edilmiştir. Şekil 14 ’de ise orijinal MRI 

görüntüleri ile beslenen bir GANs ile yeni görüntüler üretilmiştir. 

GANs kullanımı özellikle son yıllarda artış göstermiş olup birçok 

farklı çalışması mevcuttur. Şekil 16 ’de farklı GANs lar ile elde edilen 

sonuçlar sunulmuştur. 

 
Şekil 16: GANs ile Veri Artırımı [13] 

Tıbbi görüntüler üzerinde derin öğrenme tekniklerinin uygulanmasının 

daha iyi anlaşılması için bir örnek bir üzerinde, uygulama geliştirme 

adımlarını inceleyelim. Amacımız hastaların aksiyel BT 
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görüntülerinden Covid-19 tanısının yapılmasına yardımcı olacak bir 

uygulama geliştirmek olsun. Uygulamada girdi olarak aksiyel BT 

görüntüleri çıktı olarak ise ilgili hastanın Covid veya Normal olarak 

sınıflandırılma sonucu olacaktır. 

Adım-1: Veri toplama, düzenlenme ve etiketleme adımıdır. Bu adım 

Tıbbi görüntüleme konusunda profesyonel bir radyoloji uzmanı 

gerektirmektedir. Şekil 17’de bir kişiye ait akciğer CT görüntüsünün 

aksiyel kesitleri sunulmuştur. Ancak görüntülere dikkat edilirse 

akciğerin başlangıcından bitimine kadar her kesit veri seti içerisinde 

mevcuttur. Akciğerin ilk başlangıcı ve bitimini amacımız olan Covid 

tanısına hizmet edecek hava boşluğundan oldukça küçük bir alan 

içermektedir. Dolayısıyla başlangıç ile son kesitlerin normal birey ve 

hasta arasındaki benzerliği oldukça yüksek olacaktır. Bu nedenden 

ötürü bu kesitleri kullanmak model başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Bu yüzden geliştirilecek derin öğrenme modeli eğitilmeden önce ilk 

adım akciğer CT görüntülerinden ilk ve son kısımların atılarak 

amacımıza hizmet edecek orta kısmın kalmasını sağlamaktır. (Gerekli 

durumlarda bu ayırımı yapmak için harici olarak bir derin öğrenme 

modeli de geliştirilebilir.) 

 

Şekil 17: Akciğer CT görüntüsünden aksiyel kesitler 

Bu adımda bir sonraki işlem veri seti üzerinden kişisel bilgilerin 

çıkarılması olacaktır. Sonrasında radyoloji uzmanı Covid-19 
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hastalığının varlığını/yokluğunu etiketleyecektir. En temel düzeyde 

her bir kişi için 0/1 sınıfı tanımlaması yapacaktır. (Daha hassas bir 

model için Covid hastalığının olduğu kısımlar tek tek işaretlenmesi de 

uygundur.) 

Adım-2: Elimizde bulunan veri seti için uygun derin öğrenme modeli 

tespit edilip uygulanması adımıdır. Bu aşamada bir model diğerinden 

daha iyidir varsayımını yapmak çok uygun değildir. Genellikle 

elimizdeki veri setine uygun birçok model bulunabilecektir. Birçok 

durumda uygun olan tüm modellerle eğitim/test işlemi ayrı ayrı 

gerçekleştirilir ve başarım sonuçları elde edilir. Bu süreçte seçilen 

derin öğrenme modelleri birçok parametre ile kullanılarak aynı model 

için bile farklı başarım sonuçları elde edilebilir. En iyi sonucu veren 

model nihai uygulamanın geliştirilmesinde tercih edilir.  

Elimizde bulunan etiketli veri sayısı ne kadar çok ise model 

başarısının o kadar yüksek olması beklenebilir. Ancak kısıtlı veri ile 

çalışılacaksa elimizde bulunan bu BT görüntüleri "Veri Artırımı" 

başlığında anlatılan yöntemlerle artırılması mümkündür. 

Adım-3: istenen başarım sonuçlarına ulaşmış modelini nihai çıktısı 

üretilir. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde gerek kameranın gerek kameralı teknolojik cihazların 

kullanımları çokça yaygınlaşmıştır. Her yaş grubundan farklı 

coğrafyalardaki insanlar içerisinde kamera bulunan bir cihazı 

kullanmaktadırlar. Bu durum tabii olarak farklı teknolojilerin, çeşitli 

yazılım ve donanım kullanımlarının sıklığını artırmıştır. Görüntü 

işleme teknolojisi de bunlardan bir tanesidir. İnsanlar kullandıkları 

özellikle mobil uygulamalarda çok fazla görüntü işleme tekniğini 

kullanmaktadırlar. Örneklendirecek olursak; bunlar içinde en yaygın 

olanlardan bir tanesi fotoğraf filtreleridir. Videolara ya da resimlere 

koyulan görseller, çeşitliliği git gide artan efektler temelde görüntü 

işleme yöntemleri ile hazırlanan çalışmalardır. Süpürge gibi ürünlerle 

birlikte kullanımı yaygınlaşan robot teknoljileri ve drone kameralarda 

da sıklıkla farklı kullanım amaçlarına hizmet eden görüntü işleme 

yazılımları kullanılmaktadır. 

1.1.  Görüntü İşleme 

Görüntü işleme belirlenmiş ya da kaydedilmiş dijital görüntü 

verilerini, elektronik bir alanda (yazılımlar desteğiyle) amacına 

uyumlu olarak değiştirme ya da dönüştürme odaklı yapılan dijital 

çalışmalara verilen isimdir. Görüntü işleme, sıklıkla kayıt altına 

alınmış halde, elde edilmiş görüntüler üzerinde çalışmak, mevcut 

fotoğraf ve grafikleri, düzenlemek, daha iyi hale getirmek veya 

değerlendirmek için kullanılabilmektedir (Wikipedia, 2022). 
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Görüntü İşleme, son yıllarda endüstride sıkça tercih edilen ve 

bilgisayarlarda kullanımının artmasıyla iyice yaygınlaşan bir tekniktir 

(Gezer, 2021).  "Görüntü İşleme" ifadesi, son günlerin pratik 

bilgisayar teknolojilerinin en çok tercih edilen terimlerinden olmuştur. 

Önceki dönemlerde pahalı olarak kabul edilen, zaman alan ve ne 

sonuç elde edileceği kestirilemeyen bu sistematik, zamanla 

olgunlaşmıştır. Mikro işlemci teknolojisi fiyatlarının uygun hale 

gelmesi, hafıza etmenlerinin ve özellikli hedefli imge düzenleme 

materyallerinin üretilmesiyle, görüntü işleme farklı miktardaki 

uygulamalarda oldukça önemli bir araç haline gelmiştir (Aytan & 

Öztürk & Örgev, 1993).  

Görüntü İşleme hakkında bilgi vermeden önce sayısal görüntü 

kavramını incelemek ve daha sonrasında görüntü işleme kavramının 

detaylandırmak daha doğru olacaktır. 

1.1.1. Sayısal (Dijital) Görüntü 

Bir sayısal görüntü genellikle iki ya da daha fazla boyutlu olan 

koordinatlarında bulunan, tüm farklı noktaları tamsayı değeri 

barındıran yoğunluk ile eşleştiren fonksiyon tanımıdır (Gonzales & 

Woods, 2002). 

Şekil 1’de resmedilen dijital bir görüntü, yatay ve dikey indisleri 

görüntü içinde bir noktayı belirten elemanlardan oluşan bir matris 

şeklinde ifade edilebilir. Bu matrisin her değerinin içerdiği dijital veri 

veya veriler, o noktanın renk bilgisini gösterir. Bu dijital değerlerin 
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veya matrisin her elemanına görüntü elemanı veya piksel denir 

(Gonzales & Woods, 2002). 

 

 

Şekil 1 Örnek dijital görüntü ve bir kısmındaki piksellerin gösterilişi (Gonzalez 

& Woods, 2002) 

Yapılan tanım gri renk uzayı olarak adlandırılan siyah beyaz veya gri 

tonlamalı, beyazdan siyaha doğru gri tonlamalar ile aktarılan, tek 

kanallı görüntülerdir. Sadece 0 ve 1’ lere ait renklerden oluşan bu 

görüntülere ikili görüntü ismi verilmektedir. Bu yargı benzersiz 

değişkenler ilave edilerek detaylandırılabilir bunun sonucu olarak 

sayısal görüntü işlemede renk uzayı şeklinde isimlendirilen olgular 

meydana çıkar. Eğer tek değişken yerine örneğin kırmızı, yeşil ve 

mavi renk değişkenleri ilave edilirse bu halde görüntüler renkli 

olacaktır. Sayısal görüntü işlemede kırmızı, yeşil ve mavi 

değişkenlerden oluşan görüntüler “RGB renk uzayında görüntüler” 

olarak adlandırılmaktadır. RGB red, green, blue olarak isimlendirilen 

yani kırmızı, yeşil, mavi anlamına gelen İngilizce kelime grubudur. 

RGB renk uzayındaki görüntüler beşer gözünün algılamasına uyumlu 
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olmamasına rağmen günümüz teknolojisinde renk meydana gelmesini 

basitleştirdiği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntü işlemede 

sıkça kullanılan bir başka renk uzayı HSV (Hue, saturation, value)’ 

dir, rengin duruluğuna yani doygunluğuna ve parlaklığına daha 

duyarlı olmasıyla ilişkilendirilebilir. Yaygın olarak kullanılan bu üç 

renk uzayının dışında kullanım hedeflerine göre başka renk uzayları 

da bulunmaktadır ve 1931 senesinden itibaren Uluslararası 

Aydınlatma Komisyonu bütün renk uzayları konusunda bir standart 

getirmiştir (Solomon & Breckon, 2011; Gezer, 2021). 

Görüntü işleme birçok bilim dalında kullanılmakta ve yoğun olarak 

enformatik, matematik, astronomi, fizik, bilişim teknolojileri ve 

mühendislik vb. disiplinler dâhilinde esas bir inceleme alanı 

oluşturmaktadır. Görüntü işleme; görüntü elde etme cihazları ile 

alınmış ya da kayıt altına alınmış olan sayısal görüntülerin bilgi işleme 

gücünü elde etmiş elektronik aygıtlar aracılığıyla hedeflenen gayeye 

uygun şekilde kullanmaya yönelik çalışmalardır (McAndrew, 2004). 

Görüntü işleme alanı incelenirken en temel düzeyin incelenmesi 

yerinde olacaktır. Kavramların daha iyi anlaşılması ve geliştirilen ya 

da geliştirilecek fikirlerin daha olgun, sağlam temellere oturabilmesi 

için Görüntü İşleme Temelleri ana alanı altındaki bazı temel bilgileri 

inceleyeceğiz. 

1.1.2.  Morfolojik Görüntü İşleme 

Biyoloji biliminin, canlıların şeklini ve yapılarını esas alan kısmına 

morfoloji (biçim bilimi) olarak isimlendirilmektedir. Matematiksel 
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morfoloji ise temel küme işlemleri tabanlı, imgedeki hudutlar, kemik 

sistemi gibi yapıların belirlenmesi ve çıkartılması, gürültüden 

arındırma, bölütleme gibi çalışmalar için kullanılan bir araçtır. İmge 

işlemede çoğunlukla, morfolojik eleme, inceltme, kesme vb. ön veya 

son uygulama olarak kullanılmaktadır (Gonzalez, 2002).  

Bu çalışmada morfolojik görüntü işlemede kullanılan erosion 

(erozyon), dilation (genişleme), opening (açma), closing(kapama) gibi 

kavramları üzerinde duracağız. 

1.1.2.1. Erosiom (Erozyon) 

Erozyon, binary (siyah beyaz değerlerden oluşan) görüntülerde 

kullanılan bir yöntemdir. Esas hedefi görüntüdeki beyaz alanları 

zayıflatmaktır. Belirlenen oranda görüntü üstündeki beyaz bölgelerde 

kesme işlemi yapar. Erozyon tekniğinin uygulanış yöntemi Şekil 2’ de 

gösterilmektedir (Gonzalez, 2002). 

 

 

Şekil 2 Erozyon Örneği 
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1.1.2.2.  Dilation (Genişleme) 

Genişleme de tıpkı erozyonda olduğu gibi binary (siyah beyaz 

değerlerden oluşan) görüntülerde kullanılan bir yöntemdir. Genişletme 

erozyonun tersi olarak görüntüdeki beyaz bölgeleri büyütmeyi 

hedefler. Belirlenen oranda görüntüdeki beyaz bölgeler genişletilir. 

Şekil 3’ te gösterildiği gibi dilation daha fazla okunması zor yazı 

tipindeki görüntülerde kullanılmaktadır (Gonzalez, 2002). 

 

Şekil 3 Genişleme Örneği 

1.1.2.3. Opening and Closing (Açma ve Kapama) 

Açma olarak da bilinen filtre çeşidi binary (siyah beyaz değerlerden 

oluşan) görüntüye önce erozyon ve sonra genişleme filtresi 

kullanılarak yapılmaktadır. Bu işlemde hedef görüntüdeki faydasız 

bölgeleri eleyerek istenen kısmın belirgin hale gelmesini sağlamaktır. 

Kapama ise açmanın aksine olarak binary (siyah beyaz değerlerden 

oluşan) görüntüye önce genişleme ve sonra erozyon uygulanması 

yapılan işlemdir. Kapama filtresinin sonucu genişlemeye benzese de 

farklı olarak genişleme uygulamasından sonra erozyon uygulaması 
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işlenmesiyle, beyaz bölgeler genişleme filtresinin sonucuna göre daha 

çok aşınma oluşturmaktadır (Gonzalez, 2002). 

Çalışmanın bu aşamasında sıklıkla kullanılan, çoğu çalışmaya ve 

uygulamaya temel teşkil eden görüntü işlemenin bazı temel 

uygulamalarından bahsedeceğiz. 

1.1.3.  Dijital Görüntü İşleme  

1.1.3.1. Histogram eşitleme 

Bir görüntüdeki gri ton seviyesinin 0-255 değerleri arasındaki 

bulunma sıklığını gösteren grafiğe histogram denir. Görüntü 

histogramı ise görüntünün her noktasındaki piksellerin belirlenmesi ile 

bu piksellerin adedinin ne kadar olduğunu belirtir. Böylelikle 

histogram üzerinden görüntü adına önemli bilgiler tespit edilebilir 

(Qidwai & Chen, 2010). 

Histogram eşitleme metodu kontrast düzenlemelerindendir. Histogram 

eşitlemesi ile görüntüde parlaklık seviyesinin en yüksek olduğu 

bölgeye kontrast iyileştirmesi uygulanmaktadır. Histogram eşitleme, 

tüm görüntüye uygulanabilir ya da belirli bir alana da uygulanabilir. 

Bu metot histogramı sığ olan görüntülere ya da görüntüdeki alanlar 

için genelde iyi sonuç vermektedir (Krutsch & Tenorio, 2011; Polat, 

2007). 

Histogram eşitlemenin için sıradaki adımların takip etmesi önerilir: 

görüntünün histogramının bulunması gerekir. Histogramdan 

faydalanarak tam histogram elde edilir. Tam histogram, histogramın 

değerlerinin öncekiler ve kendisinin toplamıyla bulunan değerlere 



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER | 150 

 

 

sahip grafiktir. Tam histogram değerleri elde edilen toplam piksel 

sayısına bölünür, yeni görüntüde istenen en yüksek renk değerleri ile 

çarpılarak elde edilen değer tam sayıya çevrilir. Sonucunda gri seviye 

değerleri tespit edilir. Esas gri seviyeli değerler ile üçüncü adımda 

kazanılan gri seviye sayıları birbirine hizalanır ve yeni histogram 

bulunmuş olur (Luhman & Robson & Kyle, 2011). Şekil 4’ te bir 

örnek resmedilmiştir. 

 

 

Şekil 4 Bir görüntüye histogram eşitleme tekniğinin uygulanması ve eldesi (a) 

orijinal görüntü, (b) histogram eşitleme uygulanmış görüntü, (c) orijinal 

görüntünün histogramı (d) histogram eşitleme uygulanmış görüntünün 

histogramı. 

 

 



151 | BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER 

 

 

1.1.3.2.  Parlaklık Düzenleme  

Gri değerlerinin ağırlıklı ortalaması ve varyansı hesaplanarak 

görüntünün görünümüyle ilgili iki özellik tespit edilebilir. Gri 

değerlerin ortalaması görüntünün ortalama parlaklığının, varyans ise 

kontrastın belirtisidir. Şekil 5’te gösterildiği gibi örüntünün 

parlaklığını düzenlemek için görüntünün piksellerinin gri değerlerine 

sabit bir sayı eklenebilir (Perihanoğlu, 2015). 

 

Şekil 5.Sabit sayıya göre parlaklık ayarı (Perihanoğlu, 2015). 

1.1.2. Görüntü Bölütleme İşlemi 

Görüntü bölütleme, bir görüntüyü hepsi içinde değişik özelliklerin 

saklandığı bölgelere ayırmak olarak ifade edilmektedir. Örneğin, 

görüntü içinde yakın parlaklıklar bulunabilir ve bu parlaklıklar 

görüntünün değişik kısımlarındaki nesneleri gösterebilir. Uygulamayla 

ilgili olarak değişebilen bu bölütlere başka örnek olarak da hava, yer 

fotoğrafında yolda giden araçları ve çevreyi yoldan ayıklamak için 

bölütleme yapılabilmektedir. Fakat bütün görüntülere yapılabilecek 

genel bir bölütleme yöntemi geliştirmek çok zordur ve hiçbir 

bölütleme tekniği hatasız değildir. Yani iyileştirme ve düzeltme 
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güçlüklerinde yaşandığı gibi görüntü bölütleme için tercih edilen 

metotlar ve bu metotların sonuçları, görüntüden görüntüye ve 

uygulamadan uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Resmin kalitesine, yapılacak işleme ve beklentilere göre bölütleme 

işlemini farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Eşikleme ve kenar 

bulma görüntü bölütlemenin en mühim yöntemlerindendir (Gonzalez, 

2002; Kızılkaya, 2008). 

 

1.1.2.1. Eşikleme Yöntemi 

 

Eşikleme ya da ikili tonlama, gri tonlu bir görüntünün siyah-beyaz 

uzaya dönüştürülmesine verilen isimdir. Eşikleme, görüntü bölütleme 

işlemlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Eşikleme işleminin temel 

hedefi, görüntü içindeki nesneleri görüntü arka planından ayırmaktır. 

Eşikleme uygulaması için, görüntüdeki gri seviye oranlarını inceleyen 

görüntü histogramından yarar sağlanır (Gonzalez, 2002). 

 

Şekil 6. Renkli nesnelere ait bir histogram örneği (Gonzalez, 2002). 
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Mesela, koyu arka plan üzerinde açık renkli ögelerin bulunduğu f(i, j) 

görüntüsünün histogramı Şekil 6’ daki şekilde olması öngörülür. Bu 

histograma göre, ögelere ve arka plana ait pikseller olmak üzere, 

görüntü iki grupta değerlendirilebilir. O halde ögelerin arka plandan 

ayırılması için en basit yöntem, histogramda belirlenen bir T eşik 

değeriyle görüntüdeki piksel değerlerini kıyaslamak olmaktadır. Bu 

yönteme göre, görüntüdeki rasgele bir (i, j) pikseli için; f(i, j) > T ise 

(i, j) pikseli ögeye ait bir nokta, f(i,j) ≤ T ise (i, j) pikseli arka plana ait 

bir nokta olacaktır (Gonzalez, 2012). Şekil 7’ de da bir resmin 

eşikleme yapılmadan önceki ve sonraki durumları resmedilmiştir. 

 

 

Şekil 7 .Eşikleme uygulanmış pirinç parçacıklarına ait bir görüntü (Gonzalez, 

2002). 

1.1.2.2. Kenar Tespiti 

Görüntü işleme sonucunda üretilen ikili resimde her bir nesneye ait dış 

hatlar, Suzuki ve Abe tarafından 1985 senesinde geliştirilmiş olan 

algoritma kullanılarak bulunmuştur (Bradski & A. Kaehler, 2008; 

Solak & Altınışık, 2018; Suzuki, 1985). 
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Bir görüntüde kenar, aydınlatma ya da yüzey gibi bir görüntünün 

görünüşünde beliren kayda değer bir değişim olarak ifade 

edilmektedir ve bu değişim parlaklık, renk ve doku şeklinde 

gözlemlenmektedir. Burada kenar ifadesi, sadece görüntü 

parlaklığındaki değişiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu manada, 

bir görüntünün gri oranlarında ani değişikliklerin olduğu kısımlar 

kenar ismiyle ifade edilmektedir. Görüntüyle ilgili kenarların tespiti 

için birçok yöntem kullanılmaktadır. Nesne tanıma bu konuda bir 

örnek olabilir. Nesne tanımada temel işlem, bir görüntüyü farklı 

nesnelere karşılık farklı kısımlara bölmelemektir. Kenar tespitinin 

önemli uygulamalarından bir diğeri, görüntü içindeki belirli nesnelerin 

boyut değerlerinin isabetli bir şekilde ölçülmesidir. Cisimlerin fiziksel 

değerleriyle kenarlarında doğrudan bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

Böylelikle görüntünün birçok fiziksel değeri kenar bilgisi sayesinde 

meydana çıkarılabilmektedir. Kenar tespiti konusu, görüntü 

analizindeki kayda değer konulardan biridir (Gonzalez, 2013; 

Kızılkaya, 2008). 

Görüntü işleme alanı çok geniş bir alandır. Yukarıda verdiğimiz 

bilgiler Görüntü İşleme Temelleri başlığı altında incelenen ve bu 

çalışmada tercih ettiğimiz alt başlıklardır. Verdiğimiz bu bilgilerin 

Görüntü İşleme alanında yapılacak çalışmalar için önbilgi olması ve 

temel yöntemlerin öğrenilerek fikir geliştirmeye katkı sağlaması 

içindir. Çoğu görüntü işleme çalışmasında bir nesnenin ayırt edilmesi 

önemlidir. Bu sebeple yukarıdaki temel yöntemler anlaşıldığında 
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araştırmacının geliştireceği uygulama için bir fikir oluşturması 

öngörülebilir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Görüntü işleme uygulamaları hazır bir görüntü verisi üzerinde 

yapılabileceği gibi görüntü elde edilerek de yapılabilmektedir. Hazırda 

olan görüntülerde görüntü araştırmacı tarafından seçileceği için bir 

derece işlem kolaylaşır. Ancak görüntü elde etme işlemi gerektiren 

çalışmalarda önemli parametreler devreye girer. Bir görüntü üzerinde 

çalışılabilmesi için en temelinde aydınlatma, doğru açı ile çekim, 

çekim mesafesi, kamere kalitesi, kamera çeşidi gibi önemli 

değişkenler mevcuttur. Saydığımız bu ve buna benzer parametreler 

yapılacak çalışmanın amacına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 

bir nesne üzerindeki spesifik bir detayı tespit etmek isteyen 

araştırmacının görüntünün alınacağı kamera kalitesinin ortalamanın 

üstünde olmasına ihtiyacı vardır. Görüntünün tamamında bir tarama 

yapılacağı için aydınlatma da yüksek olmalıdır. Bazı çalışmalarda 

istenen görüntünün alınabileceği ortamlar hazırlanarak görüntü eldesi 

gerektiğinde görüntüsü gereken nesne o ortama dahil edilerek 

görüntüsü alınmaktadır. Mesela elmanın çapını ölçme çalışmasını 

yapacak olan bir araştırmacı küçük kapalı bir alan oluşturarak 

aydınlatmasını sağladıktan sonra kamerayı da uygun yere yerleştirerek 

bir platform oluşturabilir ve görüntü alma işlemini bu platform 

aracılığıyla sağlayabilir. Ancak bu işlemi sahada yapacak olan 

araştırmacının böyle bir şansı olmayabilir. Bu tip çalışmalarda farklı 
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kamera tercihleri olabilmektedir. Biz 3 boyutlu derinlik kameralarını 

inceleyeceğiz.  

2.1.  Üç Boyutlu Derinlik Kameraları 

İlerleyen ve fiyat aralığı düşen teknolojiyle piyasaya çıkan Kinect gibi 

kırmızı yeşil mavi-derinlik (Red Green Blue-Depth, RGB-D) 

kameralar üç boyutlu görüntü dönüştürme alanında yapılan 

çalışmaların önemli hızda yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır (Demirci 

& Peker, 2019).  

Üç boyutlu kamera, görüntülerdeki derinlik algısının, insan görüyle 

sınandığı gibi üç boyutu çoğaltmasına olanak sağlayan bir 

görüntüleme aygıtıdır. Bazı üç boyutlu kameralar, birden fazla 

perspektifi kayıt altına almak için iki veya daha fazla merceğe 

sahipken, farklı çeşitlerinden bazıları ise konumunu değiştirme 

özelliğine sahip tek bir merceğe sahiptir. İki perspektifin bir araya 

gelmesi, iki insan gözünün biraz farklı bakış açısında olduğu gibi, 

derinlik algısını mümkün hale getirmektedir. Üç boyutlu kameralar 

detaylı bir şekilde incelenecekse, stereoskopinin iyi anlaşılmasının 

faydası olacaktır. Stereoskopi, görüntüleri alma ve bunları gerçekçi bir 

derinlikle üç boyutlu hale getirme tekniğine verilen isimdir. İnsanlar 

bir görüntüyü iki göz ile alırlar. İki göz başın iki yanındadır, bu 

nedenle görüntü her bir göz retinasına yansıtıldığında aynı nesne iki 

farklı açıdan tespit edilmektedir. Farklı açılar, binoküler eşitsizlikler 

ismiyle bilinen sol ve sağ göz tarafından alınan iki görüntünün yatay 

konum farklılıklarını ortaya çıkarır. Farklılıklar insan beyni tarafından 
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düzenlendiğinde derinlik algılanmaktadır. En temelinde üç boyutlu 

kameraların çalışma prensibi üç boyutlu stereoskopik görüntülerde 

uygun derinliği üretmekle ilgilidir. Burada en önemli üç temel unsur; 

ön plan, arka plan ve sıfır paralaks. Ön plan, görüntüde izleyiciye en 

yakın görünen ögeye için kullanılmaktadır, arka plan ise en uzaktaki 

görüntüye verilen isimdir. Sıfır paralaks, ekranı veya varsayılan alanı 

tanımlar. Görüntüleri yapım sonrasında düzenlerken, bir ögenin ne 

kadar çok farklılığı varsa, izleyiciye o kadar yakın görünmesi 

sağlanmış olacaktır (Yıldız, 2021). 

Microsoft Xbox cihazının üç boyutlu derinlik kameralarından Kinect 

ile anlaşarak ona bağlı oyunlar geliştirmesiyle yaygınlaşan üç boyutlu 

derinlik kameraları başka markalar tarafından da üretilmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Böylece üç boyutlu derinlik kameraları 

hem akademik ve bilimsel alanda hem ticari alanda tercih edilen bir 

konuma gelmiştir. Asus Xtion, Microsoft Kinect One, Microsoft 

Kinect V2 ve Orbbec bunlardan bazılarıdır. Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10 

ve Şekil 11’te üç boyutlu derinlik kamerası örnekleri 

gözlemlenmektedir. 
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Şekil 8. Asus Xtion Üç Boyutlu Derinlik Kamerası 

 

 

 

Şekil 9. Orbbec Üç Boyutlu Derinlik Kamerası 

 

 

Şekil 10.Kinect Xbox 360 Üç Boyutlu Derinlik Kamerası 
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Şekil 11. Kinect Xbox V2 Üç Boyutlu Derinlik Kamerası 

3.  ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1.  Görüntü İşleme ve Derinlik Kamerası 

Görüntü işleme için seçilen kameralar yapılacak olan projenin 

amacına göre değişmektedir. Derinlik kameraları genellikle tıp, spor 

ve eğitim gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise örnek 

olarak insan sayma aracı olarak kullanılmasını inceleyeceğiz. Görüntü 

işlemede karşılaşılan zorluklardan biri de özdeş olan cisimlerin 

görüntü üzerinde birbirinden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır. Üç 

boyutlu derinlik kameralarında, boyutlar ve kameraya olan uzaklık 

değişkenleri bulunduğu için bu gibi durumların ayıklanması 

kolaylaşmaktadır. Mesela bir mağaza girişinde kapının üzerine takılan 

bir kamera ile geçen insan sayısını hesaplayan bir proje düşünelim. Bu 

projede normal bir kamera kullanıldığında renk, boyut, yoğunluk vb. 

bir sürü değişkene ve bu değişkenlerin oluşturdukları hikâyenin doğru 

çalışmasına ihtiyaç duyulacaktır. Ancak derinlik kameraları 

kullanılarak yapılacak olan çalışmada uzaklık ve derinlik gibi 

avantajlarımız olacağı için ortalama insan boyu aralıkları ve ortalama 

insan kafası ölçüleri ile sayaç cihazının oluşturulması çok daha kolay 
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olacaktır. Örneğin Şekil 12’ de gösterilen çalışmada üç boyutlu 

derinlik kamerası ile yapılan bir sayaç videosundan alınan görüntü 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 12. 3 Boyutlu Derinlik Kamerası ile Geliştirilmiş Bir Sayaç Projesi 

(Zhang, 2012) 

Araştırmalarımıza göre üç boyutlu derinlik kameraları hareket 

algılama gibi projeler üzerinde sıkça kullanılmaktadır. Üç boyutlu 

derinlik kameraları en temelinde oyunlardaki hareketlerin kullanıcı 

tarafından yapılması için kullanıldığı dikkate alındığında hareketi 

takip etme gibi harekete dayalı çalışmalarda avantaj sağlandığı 

gözlemlenmiştir. Şekil 13 ‘te yürüyüş bozukluğu araştırması için 

yapılan bir çalışmanın görüntüsü bulunmaktadır. 

 

        Şekil 13.Yürüyüş Fazı Tespiti (Türe, 2017) 
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Şekil 14. Hibrit Antrenman Sistemi (Örücü, 2020) 

Şekil 14’ te ise tasarlanan antrenman sisteminin başarı oranının 

ölçülmesi adına Kinect ile yapılan bir çalışma bulunmaktadır. Kinect 

ile hareketin başarım oranı ölçülerek antrenmanın test edilmesi 

sağlanmaktadır.  

Derinlik kameralarının üç boyutlu modelleme, tıp alanında harekete 

bağlı bozukluk tespiti, spor bilimlerinde yapılan hareketlerin 

başarımının kontrolü gibi alanlarda ve nesne tespiti gibi çalışmalarda 

da üç boyutlu derinlik kameralarının başarı ile kullanımlarının 

yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle tıp alanında harekete dayalı tespit 

edilebilen rahatsızlıklarda ve egzersiz sonuçlarını takip etme amaçlı 

çok fazla çalışmaya rastlanmıştır. Ancak Microsoft Xbox’ un Kinect 

ile anlaşmasının sona ermesinden sonra piyasada üç boyutlu kameralar 

değerini kaybetmeye başlamıştır. Piyasada yapılan çalışmaların 

azaldığı gözlemlense de akademik alanda geliştirilen projelerde 
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derinlik kameralarının kullanımının devam ettiği ama sayısının 

zamanla azaldığı gözlemlenmektedir. 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada temel görüntü işleme yöntemleri araştırılmış ve kısaca 

izah edilmiştir. Görüntü işleme çalışması yapmak isteyen 

araştırmacılar için bir ön hazırlık olması amaçlanmıştır. Günümüzde 

geliştirilen görüntü işleme tekniklerinin özünde açıklamış olduğumuz 

temellerin katkısı büyüktür. Son zamanlarda taşınabilir teknolojinin 

gelişmesiyle hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalarda görüntü 

işleme temellerinin bulunduğunu küçük bir araştırmayla tespit 

edebiliriz. Örneğin Instagram uygulamasındaki filtrelerde arka planın 

farklı gözükmesini sağlayan çalışmalarda kenar bulma algoritması 

temellerinin kullanıldığını anlayabiliriz. Bu araştırmayı yapmaktaki 

amacımız da bir zihin haritası oluşturarak burada kısaca açıkladığımız 

temellerin yapacağımız büyük çalışmalarda bize yol göstermesidir. 

Öte yandan araştırmamızda üç boyutlu derinlik kameraları hakkında 

da incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmada üç boyutlu derinlik 

kameralarından bahsetme amacımız ise araştırmamızın ana konusunun 

görüntü işleme olmasıdır. Çünkü görüntü işleme çalışmalarında en 

önemli girdilerden bir tanesi kameradır. Kameranın cinsi, modeli, 

çözünürlüğü, sensörleri, renk algısı görüntü işleme çalışmaları için 

çok önemlidir. Görüntü işleme çalışmacıları genellikle alabildiği 

görüntüye göre sorunlar yaşayabilmektedir. Çalışmasına göre daha 

verimli bir görüntü alması hem projenin amacına hizmet etme 

noktasında daha uygun olur hem de çalışmacının karşılaşacağı 
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zorlukları giderebilir. İşte üç boyutlu derinlik kameraları da burada 

önem arz ediyor. Bu kameralar alınacak görüntünün alışılagelmişten 

farklı verilerini görebilmek için bize farklı çıktılar sunuyor. Derinlik 

algısı, mesafe tespiti, üç boyut kavramı gibi değişkenler bu 

kameralarla elde edebileceğimiz görüntü çeşidini artırabileceği gibi 

görüntü işleme yoluyla çalışabileceğimiz alanı da genişletmektedir. 

Böylelikle bu çalışmada hem temel görüntü işleme kavramları 

incelenmiştir, hem de hayal edebileceğimiz çalışmalar için farklı 

kamera türlerinden olan üç boyutlu derinlik kameraları hakkında bilgi 

verilerek araştırmacılar için rehber olması sağlanmak istenmiştir. 
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1. METAVERSE NEDİR 

Bilgisayar bilimlerinde yaşanan yenilikler ve ilerlemeler, günlük 

yaşamdaki birçok temel süreçleri köklü değişikliklere götürmektedir. 

İnsan etkileşimleri, sosyal aktiviteler, eğlence ortamları, eğitim 

portalları gibi temel yaşamın vazgeçilmez unsurları kendilerini revize 

etmektedir. Geçmişte kişisel bilgisayarlar ile başlayıp internet ile 

devam eden ve yakın geçmişte mobil cihazlar ile tüm dünyayı 

etkileyen teknoloji yeniliği dalgası bugünlerde sanal gerçeklik (VR) 

ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileriyle yeni ve heyecan verici 

bir sürece girmiştir [1,2]. Tüm dünyayı ve insanlığı heyecanlandıran 

bu yenileşme dalgası birden fazla bilişim alanının birleşmesindeki 

gücünden oluşmaktadır. Bu güç arkasında geliştirilmiş sensör 

teknolojileri, donanımsal performansı yüksek kartlar, üç boyutlu 

modelleme, yazılım alanları vardır. Metaverse, meta ve evrenden 

oluşan bir kelimedir ve üç boyutlu bir sanal dünyayı ifade eder.  

Metaverse evrenlerini öne çıkmasında sıralanan teknolojilerin yanı 

sıra, yerine geldiği teknolojilerin eksiklikleri de önemli pay sahibidir. 

Bugünkü web uygulamalarında olan iki boyutlu ortamlardaki düşük öz 

algılama, hareketsizlik, sınırlı etkileşim, zayıf duygu aktarımları 

Metaverse evreninde bertaraf edilerek, Metaverse’e üstünlük 

sağlamaktadır [3]. 

İnternetin geleceği olarak bakılan Metaverse, birden fazla sanal alemi 

birleştiren kalıcı ve üç boyutlu bir yeni dünya anlayışıdır. Bu yeni 

dünya anlayışında insan hayatları birbirine çevrimiçi sanal ortamlarda 

bağlanacaktır. Bu dünya anlayışında kişiler avatar ismi verilen 
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karakterler aracılığıyla Metaverse’e dahil olacaklardır. Avatarlar, 

kullanıcıların ikinci benliğini temsil eder ve genişletilmiş gerçeklikler 

(sanal gerçeklik veya VR, artırılmış gerçeklik veya AR ve karma 

gerçeklik veya MR gibi), Metaverse ‘deki avatarları ve gerçek 

dünyadaki kullanıcıları birbirine bağlayan araçlardır[4].  

Metaverse ortamında avatarlar birbirleri ile iletişim kurarak, oyun 

oynayarak, eğitim alarak ya da eğitim vererek etkileşime 

girebileceklerdir [5]. Bu kısımda arttırılmış gerçeklik teknolojisi 

devreye girecektir. Kişilerin kendi avatarlarını sanal ortamlarda 

kontrol edebilmeleri için donanımsal ve yazılımsal üst düzey 

gereksinimleri olacaktır [6]. Metaverse içerisinde gerçekleştirilmesi 

düşünülen yapılar henüz tam anlamıyla bitmiş ve tamamlanmış 

değildir. Fakat temel düzeyde Metaverse’ü hayata geçirmiş Second 

Life, Fortnite gibi oyunlar şu an piyasada ve oldukça yüksek sayıda 

kullanıcısı mevcuttur. Şimdilik oyun senaryoları ile karşımıza çıkan 

bu alan çok yakında sosyal medya, ekonomi yönetimi, eğitim 

platformları, organizasyonlar gibi alanlarda da yaygınlaşacaktır [7]. 

2. METAVERSE PLATFORMLARI 

Metaverse ortamlarında üç boyutlu tasarımlar ve objeler, o evrene ait 

nesneler bulunduğu gibi avatarlara ait nesneler de bulunabilecektir. Bu 

nesneler Metaverse ortamlarında varlık olarak tanımlanacaktır. 

Varlıklar kripto para olabileceği gibi NFT’de (Non Funglible Tokens) 

olabilir. NFT’ler blokchain altyapısı üzerinde oluşturulmuş, 

bölünemez, tekrarlanamaz, taklit edilemez varlıklar olarak 

söylenebilir. Metaverse ortamında varlıkların satışının yapılabileceği, 
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takasının gerçekleştirilebileceği mekanizmalar da bulunmaktadır. 

Figure 1’de sol tarafta Second Life evrenine ait olan bir NFT Pazar 

yeri gösterilmiştir. Yine Şekil 1’in sağ tarafında ise Axie Infinity 

evrenine ait olan oyna ve kazan oyunu gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Second Life NFT Pazarı ve Axie Infinity Oyna ve Kazan Oyunu 

Metaverse konusunda en az Metaverse kadar ünlü olan Metaverse 

kripto paralarıdır. Decentraland, Enjin, Axie Infinity, Sandbox, Star 

Atlas en bilinen Metaverse kripto paralarındandır. Bu kripto paralar 

farklı blokchain ağlarında üretilmiş olmasına rağmen Metaverse 

ortamlarında kolaylıkla kullanılabilmektedir. Mevcut canlı ticaretin 

sıkıcı içerik, sohbet yoluyla sınırlı iletişim, satıcılar tarafından canlı 

yayın için sınırlı alan ve tüketicilerin marka ve ürünleriyle ilgili 

deneyim eksikliği gibi dezavantajlarını bertaraf eden çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda önerilen modeller sayesinde 

tüketiciler, markaya bakıp hissedebilir ve ürünün işlevlerini sanal 

dünyada deneyimleyebilir ve böylece satın alma deneyimini 

geliştirebilmektedir [8]. 

2.1. Omniverse 

NVIDIA firması tarafından geliştirilen ve 2022 yılında 

gerçekleştirilen bir organizasyonda ücretsiz biçimde hizmete 
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sunulacağı söylenen Omniverse bir Metaverse oluşturma yazılımıdır. 

Omniverse platformu, mimarlara, tasarımcılara, mühendis ve diğer 

yaratıcı ortam arayan tüm geliştiricilere hitap eden bir sanal evren 

sunaktadır. Bu yazılım içerisinde oluşturucular üç boyutlu varlıklar ve 

evrenler yaratabilmektedir. Nvidia Omniverse ortamında hazırlanmış 

bazı evren örnekleri Şekil 2’de gösterilmektedir. Omniverse, 

ölçeklenebilir, gerçek zamanlı ışın izleme ve yol izleme imkanlarını 

sunmaktadır. Fiziksel olarak doğru ve fotogerçekçi görseller elde 

etmenizi sağlar. 

Bu yazılımın en önemli özelliklerinden bir tanesi Nucleus Cloud 

yapısıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yarattıkları sanal evrenleri 

kolaylıkla paylaşabileceklerdir. Bu platform bugün 100.000 üzerinde 

oluşturucu ve 400’den fazla şirket tarafından test edilmekte ve 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 2. Nvidia Omniverse Platformu 

Omniverse platformunu kullanabilmek için cihaz gereksinimleri Tablo 

1’de gösterilmiştir. Omniverse, herhangi bir RTX bilgisayarda 
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çalışabilmektedir. İdeal performans elde etmek için, GeForce RTX 

3070, NVIDIA RTX A4000, 8Gb veya daha yüksek kapasiteli bir 

ekran kartı önerilmektedir. 

Tablo 1. Omniverse Platformu Sistem Gereksinimleri 

Element Minimum Gereksinimler 

İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (Versiyon 1909 ve üstü) 

İşlemci Intel I7, AMD Ryzen2.5GHz veya üstü 

İşlemci Çekirdeği 4 veya daha fazla 

RAM 16 GB veya daha fazla 

Depolama 500 Gb SSD veya daha fazla 

Ekran Kartı Herhangi bir RTX ekran kartı 

Video RAM 6 GB veya daha fazla 

 

2.2.SimLab Soft 

SimLAb Soft tarafından geliştirilmiş olan SimLab VR Studio 

Metaverse evreni oluşturmada kullanılabilecek bir diğer platformdur. 

Söz konusu platformda 3 boyutlu özgün tasarımları destekleyecek 

araçların yanında hazır tasarlanmış 3 boyutlu ortamlar da mevcuttur. 

Basit ürün görselleştirmeden ileri eğitim ve mesleki eğitim 

oturumlarına kadar her türlü VR deneyimini oluşturmanıza olanak 

tanımaktadır. Oluşturulan nesnelere animasyon yeteneği ve farklı 

özellikler kazandırılabilir. Geliştirilen ortam MacOS, Win64, IOS, 

Android, Oculus cihazları gibi donanımlarda çalışabilmektedir. 

SimLab VR Viewer ile kullanıcılarına VR sahnelerini herhangi bir 
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cihazda çalıştıran ücretsiz bir VR görüntüleyici yazılımı da 

sunmaktadır. 

 

Şekil 3. SimLab Platformu Görsel Örnekleri 

Bu yazılımı kullanabilmek için minimum sistem gereksinimleri Tablo 

2’de verilmiştir. SimLab VR Studio ’ya ait geliştirme ortamının ekran 

görüntüsü Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 2. SimLab VR Platformu Sistem Gereksinimleri 

Element Minimum 

Gereksinimler (PC) 

Minimum 

Gereksinimler (MAC) 

İşletim 

Sistemi 

Windows 64-bit (7.8 

or 10) 

Mac OS X 10.9 veya 

sonrası 

İşlemci Intel or AMD işlemci Intel chipset Mac, Core 

2 Duo işlemci veya 

daha üzeri 

RAM 2 GB of RAM veya 

fazlası 

2 GB of RAM veya 

fazlası 

Depola

ma 

2 GB of boş hard 

disk alanı 

2 GB of boş hard disk 

alanı 

Ekran 

Kartı 

256 MB veya daha 

fazla olan herhangi 

bir grafik kartı 

- 

Ekran 

Çözünür

lüğü 

Ekran Çözünürlüğü 

1440 X 900  

Ekran Çözünürlüğü 

1440 X 900 veya daha 

fazlası  
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2.3. Bizzlogic 

Bizzlogic firması kendi altyapılarında sizlere hazır Metaverse 

ortamları sunmaktadır. Etkinlik amacınıza yönelik olarak daha 

önceden hazırlanmış olan Metaverse ortamlarına randevu oluşturarak 

istediğiniz konsept etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Bu platformda 

taleplerin karşılanabileceği nitelikte hazır Metaverse paketleri 

bulunmaktadır. Toplantılar, workshoplar, konferanslar vb. etkinlikler, 

katılımcı sayıları, Metaverse içerisindeki oda ya da yerleşke sayıları 

gibi kriterlerle paket değişikliği göstermektedir. 

Genel bir tanım olarak Bizzlogic etkinliklerinizi organize etmek için 

geliştirilmiş bir hizmet sağlayıcıdır diyebiliriz. Bu platformu 

kullanmanın en önemli avantajlarından biri donanımlarınıza herhangi 

bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan, bulut teknolojisini 

kullanarak web üzerinde yerel çalışan bir ortam sağlanmasıdır. 

Katılımcılar avatarları sayesinde sesli sohbet ve 3 boyutlu sanal 

alanlar ile etkileşime girebilmektedir. Şekil 4’de Bizzlogic 

platformlarına ait örnek görseller yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Bizzlogic Platform Örnekleri 
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2.4. Decentraland 

Decentraland, Ethereum blockchain tarafından desteklenen bir sanal 

gerçeklik platformudur. Decentraland evreninde kullanıcılar 

uygulamalar ve içerik oluşturabilmektedir [9]. Yaşadığı ve yaptığı 

deneyimler ile faaliyetlerinden para kazanabilir. Bu platforma misafir 

girişi ya da kripto cüzdan bağlayarak dahil olunabilir. Küçük bir 

kurulum gerçekleştirdikten sonra avatar tasarımı için bir arayüz 

karşınıza gelmektedir. Avatarınızı tamamladıktan sonra kurulu bir 

evrene atılarak ortamda bulunan diğer avatarlar ile sosyalleşmeye 

başlayabilirsiniz. Bu platform üzerinde düzenlenen müzayedelere 

katılarak arsa satın alabilir, sinema galeri vb. yapılar inşa edebilirsiniz. 

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için kripto cüzdanlardaki kripto 

varlıklar kullanılmaktadır. Şekil 4’te Decentraland platformu görsel 

örneklerine yer verilmiştir. Decentraland platformu iki token etrafında 

dönmektedir. Bunlar MANA ve LAND’dır. MANA Coin, borsadan 

satın alınabilmektedir. Mana, ERC-20 protokolüne sahip bir tokendır. 

MANA coin ile Decentraland Marketplace’de kullanıcılar; avatarlar , 

giyilebilir nesneler gibi eşya takasları yapabilmektedir. Aynı zamanda 

MANA coin,  ERC-721 LAND tokenleri için harcanabilmektedir. Her 

bir kullanıcının platformda ekosistemlerle etkileşime geçebilmesi için 

MANA coine sahip olması gerekmektedir. 

LAND, Decentraland platformunda seyahat edilebilir, sınırlı üç 

boyutlu alanı temsil eden non-fungible tokenlardır (NFT). LAND 

haritada belli kullanıcılar tarafından MANA coin ile satın alınan 

parsellerdir. Bu noktada Decentraland bizlere toprak sahibi olarak 
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kendi isteklerimize göre tasarlayabileceğimiz sınırsız bir inşa alanı 

sunmaktadır. 

2.6. Sandbox 

Sandbox, yaratıcıların dünyadaki varlıkları tasarlayabileceği, 

paylaşabileceği ve satabileceği, merkezi olmayan, Ethereum tabanlı 

topluluk odaklı bir sanal dünyadır. Sandbox, platformların, içerik 

oluşturucuların ve oyuncuların haklarının sınırlı olduğu, kullanıcı 

tarafından oluşturulan içeriğe sahip olduğu ve bunları kontrol ettiği 

geleneksel oyun pazarını bozmak için tasarlanmıştır. Sandbox 

VoxEdit ile kullanıcılar insanlar, hayvanlar ve araçlar gibi Metaverse 

deposunda üç boyutlu nesneler oluşturmasına ve canlandırmasına 

olanak tanımaktadır. Bu nesneler varlıklar olarak adlandırılır ve ERC-

1155 belirteç standardını kullanmaktadır , bu da hem değiştirilebilir 

hem de değiştirilemez belirteçlerin (NFT'ler) tek bir akıllı sözleşme ile 

basılmasına olanak tanımaktadır. Platforma giriş yapabilmek için 

kendinize ait olan bir cüzdan hesabını sisteme üye yapmalısınız. 

 

Şekil 5. Decentraland Platformu Görsel Örnekleri 
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2.5. Illuvium  

Illuvium Immutable X L2 Ağı ile Etheruem blokzincirinde, Unreal 

Engine 4 üzerinde geliştirilmiştir.  Temelde koleksiyon için tesis ile 

eksiksiz bir merkezi olmayan RPG macera oyunudur. Bu platformda 

oyuncular, diğer oyuncularla savaşmak için toplayıp 

kullanabilecekleri Illuvials adlı yaratıkları arayarak açık dünyayı 

keşfetmektedir. Play-to-earn modeli kullanılan bu platformda 

oyuncular diğerlerine karşı kazandıkları savaşlardan ether 

kazanabilmektedir. Illuvium bu kapsamdaki ilk blok zincir tabanlı 

AAA(Video Game Industry) video oyunudur [10].  Illuvyonlar ve 

diğer oyun içi ögeler kullanıcı hesaplarında NFT olarak 

bulunmaktadır. Illuvium oyununda, oyunun güçlenmesine yardımcı 

olan ILV (Illuvium) ve sILV adlı iki ERC-20 kripto para birimi 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 6. Sandbox Platformu Giriş Paneli 

Sandbox Marketplace kullanıcıların varlıklarını ilk olarak 

InterPlanetary File System (IPFS)’e yükledikten sonra 
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yayınlayabilecekleri ve satabilecekleri bir mekandır. Sandbox Game 

Maker, kullanıcıların ücretsiz olarak 3D oyunlar oluşturmasına olanak 

tanımaktadır. Sandbox platformu birkaç farklı tokenden 

faydalanmaktadır. SAND, ekosistemin tüm işlemlerini ve 

etkileşimlerini destekleyen bir ERC-20 belirtecidir. Örneğin, oyun 

oynamak, ekipman satın almak veya avatarınızı özelleştirmek SAND 

jetonları ile sağlanmaktadır. SAND ayrıca , NFT olan ERC-721 token 

ile temsil edilen dijital gayrimenkul parçaları olan VARLIKLAR ve 

LANDS satın almak için de kullanılabilmektedir. 

2.7. Axie Infinity 

Popüler Metaverse platformlarından olan Axie Infinity kripto tabanlı 

bir oyun sunmaktadır. Temel olarak, platformda gelir yaratma 

beklentilerini sağlamak için NFT'leri ve kripto para birimini kullanan 

bir oyna-kazan oyunudur [10, 11]. Oyun Metaverse platformunda 

uçan robotlar, büyülü yaratıklar, mutantlar ve uçan canavarlar 

bulunmaktadır. Bu açıdan Axie Infınıty Metaverse geleceğinden 

beklentilere örnek olabilmektedir.  

2.8. Cryptovoxels 

Cryptovoxels'i Ethereum blockchain ağı üzerinde geliştirilen üç 

boyutlu bir sanal dünya olarak tanımlanabilmektedir. Sanal arazi 

parselleri satın almanızı ve içinde yeni dijital deneyimler 

oluşturmanızı sağlayan ünlü Metaverse platformlarından biridir. Aynı 

zamanda Cryptovoxels tokeni, yani Ethereum, arazi parsellerinin 

inşasında, satılmasında ve kiralanmasında kullanılabilmektedir.  Ek 
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olarak, kullanıcılar sanal parselleriyle video, ses ve görüntü 

yerleştirmenin yanı sıra bloklar ekleyebilmekte veya 

kaldırabilmektedir. Cryptovoxels kendi yerel parasına sahip değildir. 

Örneğin, Sandbox ve Decentraland gibi meta veri deposu platformları 

, SAND ve MANA gibi yerel belirteçlere sahiptir. Ancak 

Cryptovoxels herhangi bir yerel tokene sahip değildir. Web tabanlı 

meta veri deposu, $COLR olarak bilinen dünya içi bir para birimine 

sahip olsa bile, artık Cryptovoxels meta veri tabanı için geçerli 

değildir . Cryptovoxels platformundaki tüm arazi ve varlık alım ve 

satımları ETH kullanımını içerir. 

2.9. Bloktopia 

Metaverse evreni için oluşturulan projelerden Bloktopia, blockchain 

tabanlı bir oyundur. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve 

karma gerçeklik (MR) gibi sürükleyici teknolojilere dayanmaktadır. 

Böylece kullanıcılar dijital bileşenleriyle gerçekten etkileşimde 

bulunabilmektedir. Bloktopia, kullanıcıların platformun kripto para 

birimi BLOK aracılığıyla kat planından belirlenmiş alanları satın 

alabilecekleri 21 seviyeli bir gökdelen olarak tasarlanmış bir 

Metaverse platformudur. Bloktopia kullanıcıları sadece sanal mülk ya 

da arazi sahibi olmakla kalmamakta aynı zamanda Metaverse ve 

blockchain ile ilgili bilgileri de öğrenerek kendisini 

geliştirebilmektedir. Her ne kadar bir oyun platformu olsa da 

Bloktopia, yaratıcılığı geliştiren ve öğreticiliği kuvvetli bir oyun 

sunmaktadır.  
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2.10. Metahero  

Metahero, son teknoloji üç boyutlu tarama ve modelleme teknolojisini 

kullanan ve kullanıcıların Metaverse ile entegrasyon için ultra 

gerçekçi üç boyutlu avatarlar ve öğeler oluşturmasına olanak tanıyan 

blok zinciri tabanlı bir platform ve deflasyon belirtecidir (HERO). Bu 

avatarlar kullanıcının kendisi, evcil hayvanı gibi gerçek dünyada 

bulunan nesnelerden oluşabilmektedir. Bu avatarlar VR’a, sosyal 

medyaya ve daha fazlasına entegre edilebilmektedir. Metahero aynı 

zamanda meta tarama teknolojisi ile gerçek dünyadaki 

koleksiyonlardan ve sanat eserlerinden NFT’ler oluşturulmasına 

olanak sağlamaktadır. Metahero teknolojisi, fiziksel dünyayı meta veri 

deposunun sanal dünyasına bağlayan bir ağ geçidi görevi görmektedir. 

Metahero, Binance Smart Chain ve DApp geliştirme için kullanılan 

akıllı sözleşme özellikli bir platform üzerine inşa edilmiştir.  

2.11. Star Atlas 

Star Atlas uzay temalı bir tasarıma sahip bir blockchain 

oyunudur. Çok oyunculu bir Metaverse olarak tasarlanmıştır.  

Platform NFT’lerin satın alınmasına, satılmasına ve oluşturulmasına 

olanak sağlamaktadır. Star Atlas , tam mülkiyete sahip olacağınız 

NFT varlıklarının eksiksiz bir Metaversini içermektedir. Star Atlas 

platformunda gerçek zamanlı grafikler üretmek için Unreal Engine 5 

kullanılmaktadır.  

Star Atlas evreninin, gerçek dünya ekonomisini taklit eden ATLAS ve 

POLIS adlı iki jetonu bulunmaktadır. ATLAS, NFT ticareti yapmak 
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ve varlık satın almak için kullandığınız oyun içi para birimidir. Oyun 

içi zorlukları tamamlayarak jetonu kazanmak mümkündür. 

Metaverse'e daha fazla oyuncunun katılmasıyla, daha fazla ATLAS 

oluşturulacak ve ödül olarak dağıtılacaktır. POLIS, Star Atlas'ın 

yönetim simgesidir. Kullanıcılara yalnızca Star Atlas Metaverse içinde 

siyasi etki sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede oyundaki 

değişiklikler için oy kullanma hakkı da verir. 

2.12.Roblox 

Roblox, temel olarak, deneyimler oluşturma ve bunlara sanal avatarlar 

olarak katılma gibi çeşitli etkileşimli unsurlara sahip, sürükleyici bir 

küresel oyundur. Roblox dünyası, kullanıcıların istedikleri herhangi 

bir şey olmalarına veya seçtikleri herhangi bir etkinliğe katılmalarına 

olanak tanır. Roblox'un esnekliği, deneyim yaratmanın önemli 

özelliğinin yanı sıra, Roblox'un bir meta veri deposu olarak nasıl 

nitelendirildiğini gösterir. Akıllı telefonlarda da uyumlu olan Roblox 

ile tüm kullanıcılar, özellikle VR deneyimleri için çeşitli sanal 

deneyimlere sahip olabilmektedir.  

Roblox haritasında çeşitli oyun oynanabilir ve isteyen herkes “Roblox 

Studio” aracılığıyla kendi oyununu tasarlayabilir, geliştirebilir ve 

dilediği kişilerle paylaşabilir. ZEPETO, insan görünümüne sahip 

avatarları desteklemektedir. Bu evrenin kullanıcıları yüz tanıma ve 

artırılmış gerçeklik işlevlerini kullanarak avatarlarını dizayn edebilir 

[12]. Bunun yanında ZEPETO haritalar ve kullanıcıların ilgi 

alanlarına göre modaya uygun pozlar da önermektedir [13]. 
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2.13. Somnium Space 

Somnium Space, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir sanal 

gerçeklik Metaverse platformudur. Bu Metaverse, diğer çok oyunculu 

VR oyunlarından farklı olarak, kullanıcıları ayrı alt sunucularda 

barındırmak yerine tek bir dünyada bulundurmaktadır. Birden fazla 

cihazda çalışmakta ve kullanıcılar Somnium Space Metaverse 

platformuna bilgisayar, web, VR ve mobil arayüzler aracılığıyla 

erişebilir. Somnium Space'in birincil temeli, Ethereum ve Solana blok 

zinciri protokollerinin yanı sıra özel varlık pazarını içermektedir. 

Kullanıcıların arazi edinebilmesine ve nesneler oluşturabilmesine izin 

vermektedir [14]. 

Tablo 3’te günümüzün popüler Metaverse platformları, kullanıcılarına 

tasarım desteği sağlama, kullandığı blok zincir altyapısı, piyasada 

bulunan kripto para, kuruluş ve çalışma amacı ve organizasyon türü 

kriterleri bakımından bir tablo haline getirilip kıyaslanmıştır. 
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Tablo 3. Metaverse Platformlarının Özellik Karşılaştırması 

Metaverse 

Platformu / 

Özellik 

Tasarım 

Desteği 

Blockchain 

Altyapısı 

Kripto 

para - 

Token 

Amaç – 

Organizasyon 

Tipi 

Omniverse ✔  🗶  🗶  Tasarım & 

Simülasyon 

Platformu 

Bizzlogic Hazır 

Şablonlar, 

Amaca 

Yönelik 

Tasarım 

🗶  🗶  Sosyal 

Aktiviteler, 

Toplantılar  

Decentraland Avatarlar 

& Sınırlı 

Objeler 

Ethereum 

network 

MANA

, 

LAND 

Sosyal 

Aktiviteler, 

Farklı Galeri ve 

Satış Ofisleri 

SimLab ✔  🗶  🗶  Tasarım & 

Simülasyon 

Platformu 

Illuvium 🗶  Ethereum 

network 

Illuviu

m 

Blok zincir 

temelli oyun 

Sandbox 🗶  Ethereum 

network 

SAND Farklı Galeri ve 

Satış Ofisleri 

Axie Infinity 🗶  Ethereum 

network 

AXS Blok zincir 

temelli oyun 

Cryptovoxels Sınırlı 

Objeler 

Ethereum 

network 

VOXE

L 

Tasarım & 

Farklı Galeri ve 

Satış Ofisleri 

Bloktopia 🗶  🗶  BLOK Blok zincir 

temelli oyun 

Metahero 🗶  🗶  HERO Blok zincir 

temelli oyun & 

Farklı Galeri ve 

Satış Ofisleri 

Star Atlas 🗶  🗶  ATLA

S, 

POLIS 

Blok zincir 

temelli oyun 

Roblox Sınırlı 

Objeler & 

Avatarlar 

🗶  🗶  Sosyal 

Aktiviteler, 

Toplantılar 

Somnium 

Space 
🗶  Ethereum 

network 
🗶  Blok zincir 

temelli oyun 
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3. METAVERSE GELECEĞİ 

Günümüzde birçok sektör halihazırda Metaverse dünyasına giriş 

yapmış bulunmaktadır. Metaverse dünyası birçok projede 

kullanılmasına rağmen hâlen daha yeni ve kurulmakta olan bir 

dünyadır. Bu yüzden bu alan, araştırma yapmak için birçok potansiyel 

barındırmaktadır. Özellikle 3 boyutlu görüntü teknolojilerinin gelişimi 

bu çalışmaların temelini oluşturmaktadır [15]. Gerçeklik algısının 

arttırılması sayesinde oluşturulan sanal dünya ile etkileşimin daha 

gerçekçi olması amaçlanmaktadır. 

Bugün sağlık hizmetlerinde kullanılan Metaverse faaliyetleri arasında 

cerrahi eğitimler, anatomi, teşhis ve tedavi, psikoterapi, hasta eğitimi, 

sanal hastalar ile eğitim planlamaları yapılmaktadır. Gelecekte ise 

akıllı sağlık tesisleri için Metaverse kullanılması öngörülmektedir 

[16]. 

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri vasıtasıyla 

konaklama ve turizm uygulamaları Metaverse dünyasında giderek 

daha sürükleyici bir hale gelmektedir [17]. Bu sayede gerçek dünyada 

planlanan aktivitelerin veya rotaların sanal gerçeklikte önceden 

deneyimlenmesi ve ön bilgi oluşturması açısından gelecekte önemli 

bir yer tutabilir.  

Son yıllarda moda sektöründe de Metaverse kullanımı hızla artmış 

bulunmaktadır. Lüks markalar tasarımlarını oluşturmada ve prototip 

denemelerde sanal dünyadan faydalanmaktadır. Bunun yanı sıra sanal 

mağazalarından sergileme ve satış işlemleri yapmaktadır. Özellikle 
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genç kuşağın Metaverse evreninde oluşturdukları avatarlarının dijital 

kıyafetleri gelecekte önemli bir pazara sahip olması beklenmektedir. 

Lüks markaları bu yeni pazarda yeni fırsatlar beklemektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda ise sıra dışı bir deneyimlenme yaşandı. 2016 

yılında 7 yaşındaki kızını kaybeden Güney Koreli bir anne, ölen 

kızıyla birlikte gittikleri parkta buluşturuldu. Bu buluşma tüm 

detaylarıyla Metaverse ortamında tasarlanarak gerçekleştirildi. 

Simülasyon hazırlığında çocuk mankenler kullanılırken, ses 

prodüksiyonunda ölen kızın gerçek sesi kullanıldı. Gerçekleştirilen bu 

deneyim “Seninle Buluştum” isimli bir belgesel olarak kayıt altına 

alındı [18]. Mekan bağımsızlığı kavramı, uzak görüşme portallarında 

bugün için aşılmış gibi görünse de gelecekte Metaverse bu olguyu da 

oldukça geliştirecek potansiyele sahiptir. 

Pozitif bilimlerin öğretilerinin gerçek yaşamlar ile birleştirilmesi 

oldukça ilgi çekici ve potansiyel vaat eden bir konu alanıdır. Kimya 

deneylerinin gerçeklenmesi, fizik prensiplerinin test edilmesi, uzak ve 

yakın tarihin içinde yer alarak öğrenilmesi, genetiğin ve oluşumların 

somutlaştırılması, psikomotor öğrenmelerin riskli ve maliyetli olduğu 

alanlarda temrin işlevinin yerine getirilmesi Metaverse ile yakın 

gelecekte dikkat çekici başlıklar olarak ele alınacaktır.  
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1.Giriş 

Neolitik Çağ, insanlığın ilk kez tarım, hayvancılık ile tanıştığı ve avcı-

toplayıcı göçebe bir topluluk düzeninden yerleşik düzene geçtiği 

dönemdir. Çok daha eski tarihleri kapsayan Paleotik Dönem boyunca 

tüketici durumda olan insanlık, Neolitik Çağ ile birlikte üretici duruma 

geçmiş ve yerleşik hayatın yapıtaşları olan yerleşim alanları 

kurulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla çiftçilik, ortaya çıkan ilk 

mesleklerden biridir ve hiç şüphesiz medeniyetimizin en büyük 

miraslarındandır. Ayrıca bu mirasa sadece manevi bir bağ bağlı 

değiliz, modern çağ olarak adlandırılan günümüzde dahi tarım, 

insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için en büyük ihtiyaçlarındandır. 

Tarıma olan hayati ihtiyacımız Neolitik Çağ ile benzerlik gösterse de 

çiftçilik mesleğini icra etme yöntemi olarak başladığımız noktadan 

çok daha farklı bir yerdeyiz. İlkel çiftçilik dönemlerinden kalan bazı 

geleneksel yöntemler geçerliliğini korumaya devam etse de tarih 

boyunca bu yöntemleri uygulayış tarzımız, kullandığımız araçlar ve 

tarım yaparken harcadığımız güç ve zaman birimleri sürekli 

değişmektedir. On sekizinci yüzyılda başlayan sanayi gelişimleri ve 

tarihsel olarak süregelen elektronik, teknolojik gelişmeler tarımla olan 

ilişkimizi başka bir boyuta taşımıştır. Günümüzde de insanlık 

mirasımız olan çiftçilik mesleğini son teknolojik gelişmelerle 

destekleyerek ilerletmeye devam etmekteyiz. Öyle ki, bilgisayarların 

işlem güçlerinin seneler boyunca katlayarak artması ve yapay zekanın 

günlük hayatımıza dahil olmasıyla birlikte yeni bir tarım dönemine 

doğru da ilerlemekteyiz. Makine öğrenimi ile güçlendirilmiş robotik 
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ve otonom sistemleri tarım alanlarında da görmeye başladık ve 

yaygınlaştığına da şahitlik ediyoruz. Yapay zeka sistemlerinin sahip 

olduğu çok hızlı ve gelişmiş hesaplama-işlem gerçekleştirme gücünü 

tarımsal hasatları analiz etme ve bunlara göre tahmin yeteneği 

geliştirme üzerine yoğunlaştırırsak, ilerleyen dönemlerde çiftçilik 

mesleğini sadece insanların değil, gelişmiş robotların da başarıyla 

yapabilmesini sağlayabiliriz. Bu sayede medeniyetin ilk döneminden 

bize miras kalan bu mesleğe teknolojik bir devrimle, en verimli 

dönemini yaşatabilir ve gelecek kuşaklara en başarılı haliyle 

aktarabiliriz. 

Günümüzde, kullandığımız neredeyse tüm teknolojik araçlarda yapay 

zeka sistemleri ile karşılaşmaktayız. Akıllı telefonlarımızda ve 

bilgisayarlarımızda kullandığımız popüler yazılımlar, bu başarılarını 

makine öğreniminin gelişmiş dünyasına borçlular. Akıllı beyaz 

eşyalarımızı, akıllı evlerimizi uzaktan kontrol ederken, sesli 

komutlarla işlem gerçekleştirirken yapay zeka asistanlarından destek 

alıyoruz. Bir seyahate çıktığımızda elimizi hemen navigasyon 

uygulamamıza atıyoruz. Makine öğreniminin gelişmesi ve günlük 

hayat düzeyine dahil olmasıyla içerisine dahil olduğumuz bu yeni 

teknolojik düzen, mesleklerimizi de etkiliyor. Çoğu mesleği bu son 

teknoloji yöntemlerle geliştirmeye çalışıyor, zamanla yeni oluşacak 

mesleklerin teknolojik altyapılarını bugünlerden hazırlamaya 

çalışıyoruz. En eski mesleklerimizden biri olmasına rağmen çiftçilik 

de, makine öğrenimi ve yapay zeka sistemler ile geliştirilmek için en 

uygun mesleklerden biri. Büyük tarım araçlarıyla ekme, gübreleme ve 
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öğütme işlemlerini gerçekleştirsek de, hasat yaparken hala insan 

gücüne kritik düzeyde ihtiyaç duyuyoruz. Aynı anda yüzlerce tohumu 

ekecek, sulayacak sistemlerimiz olmasına rağmen bir sebze tarlasında 

nispeten çaresiz kalıyoruz. Çünkü toplanacak ürünün seçim işi 

oldukça hassas. Yetiştiği alanda rastgele pozisyonlarda yetişen ürünler 

kendi aralarında bile çok çeşitlilik gösteriyorlar. Bir dalda aynı ürünün 

farklı boyutlarda ve renklerde varyasyonlarını görmek oldukça yaygın 

bir durum. Bu yüzden sadece doğru ürünlerin seçilmesi ve doğru 

biçimde toplanması büyük bir çoğunlukla sadece insan gücü ve aklıyla 

mümkün olmaktadır. Fakat her gün her alanda kullandığımız ve 

aslında kullanarak daha da gelişmesine katkıda bulunduğumuz yapay 

zeka destekli sistemleri hasat yapacak şekilde eğiterek, çiftçilik 

mesleğimizi otonom robotlarla kalıcı olarak paylaşmanın bir yolunu 

bulabiliriz.  

 Özellikle son senelerde, büyük tarım şirketleri insan gücünü robotik 

hale getirmek için maliyetli yatırımlar ve araştırma-geliştirme 

çalışmaları yapmaya başladılar. Bazı şirketler bu konuda somut 

adımlar atarak bazı robot prototiplerini test ettiler ve bazılarını da 

kullanmaya başladılar. Toplanan ürünler içerisinde olgunlaşmamış, 

çürük ürünlerin elendiği mekatronik aletlerin yanı sıra, makine 

öğrenimi yöntemleri kullanarak toplanan hedef meyve veya sebzenin 

diğer toplananlar ile karşılaştırılarak elverişliliğinin kontrol edilmesine 

yönelik akıllı araçlar da kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Bu 

araçlarda meyve veya sebze tanımlama, sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmaktadır. Bu algoritmalardan bazıları özel olarak geliştiriliyor 
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olsa da açık kaynak olarak geliştirilen ve topluluk tarafından onay 

almış pek çok popüler algoritma bulunmaktadır. Algoritmaların 

bazıları genel tüm meyve veya sebzeleri hedef alırken bazıları sadece 

belirlenen spesifik meyve veya sebzeyi hedef almakta ve makine 

öğrenimini bu ürüne göre özel olarak yapmaktadır.  

2.Bilgisayarlı Görüntü 

Biz insanlar için, fotoğraflara ve videolara bakıp orada bulunan 

nesneleri, insanları ve diğer canlıları tespit etmek hiç de zor olmayan 

bir görevdir. Bu yeteneği kazanmak için bir ön çalışma yapmayız veya 

bir resimdeki nesneleri algılayabilmek için o resme dakikalarca 

bakmaya gerek duymayız. Aynı şekilde, bir görsel içeriğe 

baktığımızda onu nasıl yorumlamamızla ilgili beynimizi eğitmemize 

de gerek yoktur çünkü beynimiz, biz farkında olmadan bunu çoktan 

yapacaktır. Fakat makineler ve bilgisayarlar, bizim sahip olduğumuz 

bu becerilere sahip değillerdir. Her saniye trilyonlarca 1 ve 0 ile 

çalışmasını sürdüren bu makinelerin yorum yapabilmesi, tahminde 

bulunması ve kendini zamanla geliştirmesi oldukça zor görevlerdir. 

Neyse ki, günümüzün gelişmiş teknolojik imkanları sayesinde makine 

öğrenimi ve derin öğrenme ile kendini geliştiren sistemler 

yapabilmekteyiz. Bilgisayarlı görü, insan olarak sahip olduğumuz 

görme ve görsel yorumlama işlevinin bilgisayarlara da 

kazandırılmasını hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alanda insan 

beyninin, kişi farkında olamayacak kadar hızlı sürede gerçekleştirdiği 

görsel yorumlama ve anlamlandırma yeteneğinin, mühendislik 
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yöntemleri ve gelişmiş yapılar kullanılarak, dijital görselleri inceleyen 

makinelere de kazandırılması hedeflenir. 

Görüntü İşleme 

Görüntü işleme, bilgisayarlı görünün bir alt başlığı olarak 

değerlendirilmektedir. Bilgisayarlı görü, tıpkı bir insanın görsel 

inceleme yeteneği gibi, doğrudan görsel yorumlama, görülenlerin 

sınıflandırılması, bu esnada ortaya çıkan hataların tespiti gibi geniş bir 

yelpazeyi ele almaktadır. Görüntü işleme ise, işin daha çok 

makineleşmiş bir tarafında yer alır ve görüntüler üzerinde belirli 

algoritmalar üzerinde değerlendirmeler ve muhtemel değişiklikler 

yapılmasını konu alır. Görüntü işlemede dijital görsel üzerinde çeşitli 

iyileştirme-onarım veya çeşitli maskeleme, filtreleme işlemleri 

yapılabilmektedir. 

Nesne Tespiti 

Nesne tespiti, dijital görüntülerde ve videolarda belirli bir sınıftaki 

(insanlar, binalar veya arabalar gibi) anlamsal nesnelerin örneklerini 

algılamakla ilgilenen, bilgisayarla görme ve görüntü işleme ile ilgili 

bir bilgisayar teknolojisidir (Anonim 2022-a). 

Görüntü işleme ve bilgisayarlı görünün aksine nesne tespitinde, görsel 

kaynak içerisindeki hedef nesne veya nesneler aranır ve bulunduğunda 

koordinatları kaydedilerek bir çizim alanı içerisine alınır ve 

gerçekleştirmiş olduğunu öğrenime göre, o nesneye ait etiket ile 

etiketlendirilir. Nesne tespiti, günümüzün güçlü ekran kartlarının derin 

öğrenmeyle kullanılmasıyla üst düzey çalışma gücüne 
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ulaşabilmektedir. Sinir ağları kullanılmayan yaklaşımlar bulunsa da, 

günümüzün en popüler derin öğrenmeyi baz alan nesne tespiti 

yaklaşımları Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Network, 

CNN, ConvNet) yaklaşımını kullanmaktadır. Şekil 1’de CNN 

mimarisi gösterilmiştir. 

 

  

 

 

 

Şekil 1.CNN mimarisi(Anonim 2022-b) 

Evrişimsel Sinir Ağları, verilen görsel üzerinde sistematik işlemler 

gerçekleştirir. Bilgisayar ortamlarında kullandığımız dijital görüntüler, 

milyonlarca pikselin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. CNN, 

‘Evrişim Katmanı (Convolutional Layer)’ katmanında, görsel üzerinde 

tespiti yapılacak alana göre, bu görsele çeşitli matrix filtreleri uygular. 

Bu filtreler görselin üzerinde gezerek, filtredeki özelliği pikseller 

boyunca tararlar ve buldukları sonuçları matris çarpımlarıyla 

işaretleyerek bir çıktı matrisi oluşturur. Her çıktı matrisi bir özellik 

türünün tespit edilmesinde görev aldığı için, karmaşık özellikler 

bulunmak istediğinde buna göre filtreler de değişiklik gösterecektir ve 

çıktı matrisi (Feature Map) oluşturma işlemleri gerektiği miktarda 

devam ettirilecektir. Şekil 2 a-b’de filtreleme örnekleri gösterilmiştir. 
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Şekil 2 –a.Örnek filtreler (Anonim 2022-c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Şekil 2-b.Örnek filtreme sonuçları(Anonim 2022-b)                                                                  

Evrişim katmanında, filtre çervesinde çeşitli dolgulamalar ve filtrenin 

adımlama boyutu değiştirilerek filtreler üzerinde özelleştirmeler 

yapılabilmektedir.  

Adım (stride), filtrenin görsel üzerinde hareket ederken kaç piksel 

ilerleyeceğini belirleyen bir parametredir. Her bir pikselin üzerinden 

geçilmesi isteniyor ise bu değer 1 olacaktır. Stride değeri 
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arttırıldığında, bazı pikseller atlanacak ve dolayısıyla atlanan pikseller 

sebebiyle üretilen Feature Map daha küçük bir hal alacaktır. 

Dolgu (padding), filtre matrisinin etrafına bir çerçeve gibi dört 

taraftan 0 değerlerinin eklenmesiyle yapılan işlemdir. Çıktı matrisinin 

(Feature Map) boyutunun küçük olduğu durumlarda bunu önlemek 

amacıyla dolgulama yapılabilmektedir. Dört taraftan eklenen sıfırların 

katmanı arttırılarak, bu dolgu çerçevesinin kalınlaştırılması da 

sağlanabilir. 

Evrişimsel sinir ağı modelinin, görsel üzerinde öğrenme işlemi 

yaparken negatif değerler elde edip bu değerleri yorumlayamaması ve 

olası öğrenme kayıplarının önüne geçmek için, çeşitli doğrusal 

olmayan fonksiyonlar kullanılmaktadır. Rectifier (Rectified Linear 

Unit, ReLu) fonksiyonu, eğitim hızı konusunda diğer fonksiyonlara 

göre daha başarılı olduğu için tüm bu fonksiyonlar arasında 

kullanılması tercih edilen ana fonksiyon olmuştur.  

ReLu fonksiyonu f(x) = max(0,x) şeklinde çalışmaktadır. 

Evrişimli katman, görsel üzerinde işleme yapılmasını kolaylaştırmak 

ve istenen özelliklere ulaşmak için filtrelemeler yaparak görsel 

üzerindeki önemsiz detayları yok sayarak boyutsallığı azaltmaktadır. 

Evrişimli Sinir Ağlarının çalışması sırasında tercih edilebilecek 

sonraki katman olan Havuzlama (Pooling) katmanı da boyutsallığı 

azaltarak hesaplama sayısını ve parametreleri azaltmayı, gösterimin 

kayma boyutunu azaltmayı hedeflemektedir. Bazı ağ modellerinde 

havuzlama katmanı yerine başka filtre kaydırma işlemleri tercih 
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edilmektedir veya bazı modeller bu katmanı tamamen atlamaktadırlar. 

Havuzlama katmanında yapılacak işlem için, Max Pooling ve 

Average Pooling şeklinde iki temel havuzlama tekniği bulunur. 

Çalışmalarda sıklıkla kullanılan teknik Max Pooling tekniği 

olmaktadır. 

Bu aşamaya kadar olan tüm işlemler uygulandıktan sonra, 

Düzleştirme (Flattening) katmanına gelinir. Bu katmanda, evrişim ve 

havuzlama katmanından gelen matrisler tek boyutlu diziye çevrilerek 

veriler, bir sonraki aşama olan Tamamen Bağlı Katman (Fully-

Connected Layer) katmanına hazır hale getirilir. 

Tamamen Bağlı Katmanda, dizi verileri vektör haline getirilerek, sinir 

ağları ile eğitilebilecek duruma getirilir. Buradan sonraki işlem ise 

genel sinir ağlarının çalışma şeklinde olduğu gibi, düğümlerin 

tutulduğu, ağırlık ve bias değiştirilerek ilerlendiği öğrenme sürecidir.  

Günümüzde, nesne tespitini başarılı ve hızlı bir şekilde yapabilmek, 

gerçek zamanlı nesne tespiti hedefini başarmak amacıyla CNN 

kullanılarak geliştirilen popüler derin öğrenme, nesne tespiti ağları 

bulunmaktadır. Bu ağlar temelde iki gruba ayrılmaktadır: 

1. İki Aşamalı Ağlar (Two-Stage Networks) 

İki aşamalı ağlar, görüntünün bir nesne içerebilecek bölge önerilerini 

veya alt kümelerini tanımlar. İkinci aşama, belirlenen bölge önerileri 

alanları içerisindeki nesneleri sınıflandırır.  İki aşamalı ağlar oldukça 

isabetli nesne tespiti sonuçları elde edebilirler ancak genellikle tek 

aşamalı ağlardan daha yavaş kalmaktadırlar. 
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İki aşamalı ağlara RCNN, Fast RCNN, Faster RCNN, R-FCN, SPP-

net gibi modeller örnek verilebilir. 

Nesne tespitinde kullanılan iki aşamalı ağ modelleri karşılaştırılması. 

Kırmızı noktalı dikdörtgenler kayıp fonksiyonunu tanımlayan çıktıları 

göstermektedir. (Anonim 2022-d) 

2.Tek Aşamalı Ağlar (One-Layer Networks) 

Tek aşamalı ağlarda Evrişimli Sinir Ağı, belirli yükseklik ve genişliğe 

sahip sınırlayıcı alan kutuları kullanarak tüm görsel içerisindeki 

bölgeler için ağ tahminleri gerçekleştirir. Arından nesnelerin tespitini 

belirten sınırlayıcı kutu alanların üretilmesi için yapılan tahminlerin 

kodu çözülür (decode edilir). Tek aşamalı ağlar, iki aşamalı ağlardan 

çok daha hızlı olabilmektedir ancak özellikle küçük nesnelerin yer 

aldığı görsel sahnelerde iki aşamalı ağların ulaştığı doğruluk düzeyine 

ulaşamayabilirler. YOLO ve SSD modelleri, tek aşamalı ağların en 

popüler örnekleridir.(Anonim 2022-d) 

2.Derin Öğrenme Hasat Uygulamaları 

Hasat işlemi  tarımsal mahsullerin üretimin de tekrarlanan bir 

işlemdir. Bundan dolayı hasat işlemi otomasyon için mükemmel bir 

adaydır. Özellikle domates seracılıkta katma değeri yüksek ürünlerden 

biridir. Robotik hasat uygulamaları gelişim aşamasındadır. Mahsul 

algılama sistemleri tam otomatik robotik hasat sistemleri için çok 

önemli bir basamaktır. Son yıllarda Derin Öğrenme (DL) ve Single 

Shot MultiBox Detector (SSD) veya You Only Look Once (YOLO) 

gibi algılama çerçeveleri, son derece karmaşık senaryolara daha iyi 
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yanıt veren daha sağlam ve doğru alternatif durumundadır. Derin 

Öğrenme (DL) kullanımı domatesleri tespit etmek için kolaylıkla 

kullanılabilmektedir. Diğer taraftan  bunların sınıflandırılması 

amaçlandığında, görev zorlaşmakta ve büyük miktarda veri girişine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Moreira G. Ve ark.(2021) yılında yapmış 

oldukları araştırmada , domatesleri verimli bir şekilde tespit etmek ve 

bu sistemleri önerilen bir histogram tabanlı HSV renk alanı modeliyle 

karşılaştırmak için DL modellerinin (SSD MobileNet v2 ve YOLOv4) 

kullanımını yapmışlardır. Araştırma sonucununda  YOLOv4 modeli 

%85,81'lik bir F1-Skoru ile öne çıkmış. Sınıflandırma görevi için 

YOLOv4, %74.16 Makro F1-Skoru ile yine en iyi model olduğunu 

tespit etmişlerdir. HSV renk alanı modeli için , %68,10 Dengeli 

Doğruluk ile YOLOv4 modeline benzer sonuçlar elde etmişler. Bu 

sonuçlara göre  YOLOv4 ‘ün SSD MobileNet v2 modelinden daha iyi 

performans gösterdiğini bulmuşlardır.Şekil 3’de çalışmalarının ekran 

görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 3. YOLOv4 ve SSD MobileNet v2 model uygulama görüntüleri (Moreira G. 

Ve ark.(2021)) 
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Meyveler insan sağlığı için zengin bir enerji, mineral ve vitamin 

kaynağıdır. Ayrıca lif içermeleri sindirim sisteminin onarılmasına 

katkıda bulunmaktadır. Elma ve armut, Narenciye, Çekirdekli 

meyveler, Tropikal ve egzotik, Karpuz, Kavun, Domates ve avokado 

gibi birçok meyve türü vardır.  Alkahlout A.M. ve ark (2021) yılında 

yapmış oldukları araştırmada çeşitli meyve için derin öğrenme 

algoritması kullanarak eğitim simülasyonu kullanmışlardır. Eğitim 

için 4793 görüntü, doğrulama için 1027 görüntü ve test için 1027 

görüntü kullanan 6847 görüntü içeren bir veri seti ile 10 farklı 

meyvenin sınıflandırılması ve tanımlanması için makine öğrenmesi 

tabanlı bir yaklaşım yapmışlardır. Tablo 1’ de meyve örnek sayıları 

gösterilmiştir. 

class (0): Kırımızı elma        656 örnek  

class (1): Muz                 656 örnek  

class (2): Küçük Portakal          656 örnek   

class (3): Mango                 656 örnek   

class (4): Portakal                639 örnek 

class (5): Passion Frui.       656 örnek 

class (6): Şeftali                    656 örnek  

class (7): Ananas             656 örnek 

class (8): Ceviz                   984 örnek 

class (9): Karpuz            632 örnek 

Tablo 1.Meyve örnek sayıları (Alkahlout A.M. ve ark (2021)) 
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Eğitim modelinde eğitim için görselin %70'ini ve test için %15'ini 

doğrulama için görselin %15'ini kullanmışlar. Çalışma sonucunda 

%100 doğruluk ile sınıflandırma yapmışlardır. Şekil 4 ‘de temel 

eğitim seti gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.Temel Eğitim Seti (Alkahlout A.M. ve ark (2021)) 

Hasat işleminde sağlıklı domateslerin tespiti ve hastalıklı olanların 

ayrımı verim tahmini için oldukça arzu edilen bir durumdur. Bu 

sürecin otomatikleştirilmesiyle  çiftçiler için ekim ve hasat sürecini 

kolaylaştıracaktır. Hasadın otomatikleşmesinde toprak ve arka plan 

gibi gerçek zamanlı saha içi koşulları, değişen aydınlatmalar, 

yapraklardan veya diğer domateslerden kaynaklanan tıkanmalar, 

domates tespiti ve sayımı için zorluk teşkil etmektedir. Ruperiliya S. 

ve ark.(2022) yılında yapmış oldukları araştırmada  sağlıklı, olgun ve 

olgunlaşmamış domatesleri enfekte olanlardan ayıran ve ayrıca her 

biri için bir sayı sağlayan derin öğrenmeye dayalı bir domates tespit 

sistemi kurmuşlardır. Tespit için YOLO mimarilerinin farklı 

versiyonlarını kullanmışlar ve performanslarının gerçek zamanlı 

olarak bir karşılaştırmasını yapmışlardır. Deneysel sonuçlardan 

YOLOv4'ün yüksek ortalama hassasiyetine ulaşmışlar ve YOLOv3 
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Tiny'nin ise fps açısından daha iyi bir performans verdiği 

gözlemlenmişlerdir. Bu modelleme de, bir domates çiftliğinde gerçek 

zamanlı testler için yerleşik bir platform olan NVIDIA Jetson TX1'e 

yerleştirmişlerdir. Şekil 5’de test sonucunda ulaştıkları görüntüler 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.Gerçek zamanlı test sonuçları a–c YOLOv3,  d–f YOLOv3-tiny ,g–i 

YOLOv4 ve j–l YOLOv4-tiny (Ruperiliya S. ve ark.(2022)) 

Dünyada yılda yaklaşık 8.46 milyon ton hurma meyvesi 

üretilmektedir. Yüksek değerli bir şekerleme ve meyve mahsulü 

olarak kabul edilen hurma meyvesi , Güneybatı Asya, Kuzey Afrika 

ve Orta Doğu'nun sıcak kurak bölgelerinde başlıca üretim yerleridir. 
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Hurma meyvesi için sınıflandırılması için otonom bir sistemin 

yokluğu,  genellikle sıkı çalışma, masraf ve önyargı içeren sadece 

manuel uzmanlığa dayanan endüstriyel sınıflandırma yapılmaktadır. 

Son yıllarda tarım ve meyvecilik gibi alanlarda Makine Öğrenmesi 

(ML) teknikleri kullanılmaya başlanması insan yaşamına büyük 

kolaylıklar getirmektedir. Makine öğrenimine dayalı otomatik bir 

sistem, insanlar tarafından gerçekleştirilen meyve sınıflandırma ve 

sınıflandırma görevlerini gerçekleştirebilmektedir.  Makine öğrenmesi 

yardımıyla görüntü sınıflandırmasında etkileyici sonuçlar elde 

edilmeye başlanmıştır.  Albarrak K. Ve ark.(2022) yılında yapmış 

oldukları araştırmada CNN'lerin başarısını ve diğer görüntü 

sınıflandırma problemlerinde transfer öğrenmeyi göz önünde 

bulundurarak sınıflandırma modeli yapmışlardır. Bu araştırmada, 

önerilen modeli eğitmek için sekiz farklı hurma sınıfından oluşan bir 

veri seti oluşturmuşlardır. Kullandıkları  modelde, doğruluk oranını 

artırmak için görüntü büyütme, çürümüş öğrenme oranı, model 

kontrol noktası ve hibrit ağırlık ayarı gibi farklı ön işleme teknikleri 

uygulanmışlardır. Çalışma sonucunda MobileNetV2 mimarisine 

dayalı önerilen modelin %99 doğruluk sağladığını tespit etmişlerdir. 

Kullandıkları model haricinde AlexNet, VGG16, InceptionV3, ResNet 

ve MobileNetV2 gibi diğer mevcut modellerle uygulama yapıp 

,sonuçları karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, önerilen modelin doğruluk 

açısından diğer tüm modellerden daha iyi performans gösterdiğini 

kanıtlamışlardır. 
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Tarımsal mahsul üretiminde bitki hastalıkları en aza indirilmelidir. 

Hastalıkların erken tanınması mahsul kalitesinin artırılmasında çok 

önemlidir. Hastalıkların tespitinde  manuel olarak inceleme yavaştır. 

Bu nedenle hataya açıktır , yüksek insan gücü ve zaman 

gereksinimleri vardır. Hastalık tespitinde otomatikleşme kullanılması 

bu tür sorunları en aza indirgeye bilinir. Meyvenin  rengi, şekli veya 

doku verilerini çıkarmak bu yöntem ile enfeksiyonların tespit 

edilmesine yardımcı olacaktır. Son zamanlarda, evrişimli sinir ağı 

(CNN) teknikleri, görüntü sınıflandırma görevleri için büyük bir 

başarı elde edilmektedir. CNN yardımıyla  ayrıntılı özellikler çıkarır 

ve büyük veri kümeleriyle verimli bir şekilde çalışması sağlanır.  

Nasir M.I. ve ark (2020) yılında yaptıkları çalışmada, meyveleri ve 

hastalıklarını sınıflandırmak için birleşik bir derin sinir ağı ve kontur 

özelliğine dayalı yaklaşım kullanmışlardır. İnce ayarlanmış, önceden 

eğitilmiş bir derin öğrenme modeli (VGG19), faydalı özelliklerin 

çıkarıldığı bir tesis veri seti kullanılarak yeniden eğitmişlerdir. 

Sonraki adımda, yönlendirilmiş gradyan piramit histogramı (PHOG) 

kullanılarak kontur özellikleri çıkarılmış ve seri tabanlı yaklaşım 

kullanılarak derin özelliklerle birleştirilmiştir. Son adımda  nihai 

sınıflandırmalar için kaynaşmış vektörden en iyi özellikleri seçmek 

için “ilgiye dayalı” bir optimizasyon tekniği kullanmışlardır. Çoklu 

sınıflandırıcıların kullanılmasıyla, önerilen yöntemde önceki 

tekniklerden daha üstün olan %99,6'ya varan doğruluk elde 

etmişlerdir. Şekil 6 ‘da Meyve sınıflandırması için Hybrid derin 

öğrenme modeli gösterilmiştir. 
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Şekil 6-Meyve sınıflandırması için Hybrid derin öğrenme modeli(Nasir M.I. ve ark 

(2020) 

Tarımsal üretimde önemli olan yabani ot ayıklama ve fide sayımı gibi 

birçok otomatik işlem için doğru ve sağlam nesne dedektörleri 

gerektirmektedir. Robotik meyve hasadı bunlardan biridir. Elle 

yapılan bu işlem kameralar ile otomatik yapılmaya çalışılmaktadır. 

Ancak bu işlem için sağlam bir şekilde oluşturulan algoritmalar 

gerektirmektedir. İşleme giren değişken(ışık,renk gibi)  özellikleri çok 

farklı olduğundan sistemin tüm bunları karşılaması gerekmektedir. 

Brown J. ve ark.(2021) yılında yaptıkları çalışmada gerçek zamanlı  

robotik erik hasat sistemi oluşturmuşlardır. Sistem için  gündüz ve 

gece çalışması sırasında iki yeni veri seti oluşturmuşlardır. 

Oluşturulan bu sistemde derin öğrenme yardımıyla nesne 

dedektöründen alınan görüntüler kıyaslanmıştır. Ayrıca derinlik ve 

görüntü bilgilerini birleştirmek için iki yöntem detektör performansı 

üzerindeki etkileri açısından test edilmiştir. Farklı dedektörlerin 

gündüz ve gece doğruluğu arasında önemli farklılıklar bulmuşlardır.  
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Dünyada artan nüfus ile birlikte kaliteli gıda talebi artmaktadır. Bu 

talebin karşılanması vasıflı işgücü ve ilgili maliyetlerin yetersizliği ile 

sınırlı kalmaktadır. Tarımın otomatikleşmesiyle ve bilgisayar 

sistemlerinin gelişmesiyle yapay zeka (AI) ve derin öğrenme (DL) 

algoritmaları  mevcut hasat süreçlerinde otomatikleştirmek ve 

iyileştirmek için kullanılmaya başlanmıştır. Sane U.T, ve ark.(2021) 

yılında yaptıkları çalışmada  mahsulü tespit etmek, tespit edilen 

ürünün  robotik sistemin doğru ve  güvenilir bir şekilde verimli bir 

hasat etmesi  için kullanılan sistemleri  araştırmışlardır. Kullanılan 

sistemlerde yapay zeka uygulamaları ve derin öğrenme yöntemlerinin 

daha çok kullanıldığını tespit etmişlerdir.  

Hasat robotlarının en önemli parçası olan  meyve algılama 

algoritmasında, gövde ve yapraklar tarafından karışma, düzensiz 

aydınlatma, üst üste gelen meyveler ve daha pek çok çevresel faktöre 

karşı sağlam, doğru ve hızlı olması gerekmektedir. Lawal O.M. ve 

ark. (2021) yılında yaptıkları çalışmada YOLOFruit, YOLOv4 ve 

YOLOv5 algılama algoritmaları üzerindeki kalibrasyon çalışmalarını 

karşılaştırmalarını yapmışlardır. Çalışma %86,2'de YOLOFruit'in 

ortalama algılama doğruluğunun %85,2 ile YOLOv4'ten %1 daha 

yüksek ve %81,9 ile YOLOv5'ten %4,3 daha yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir. YOLOFruit'in 11.9ms'deki algılama süresi 16.6ms'deki 

YOLOv4'ten daha hızlı olduğu, ancak 2,7 ms olan YOLOv5 ‘den 

olmadığını ölçmüşlerdir. Bu nedenle, YOLOFruit algılama 

algoritması, daha iyi genelleme ve gerçek zamanlı meyve tespiti için 

oldukça ileriye dönük olduğunu bulmuşlardır. 
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Sonuç 

Derin öğrenme ile hasat çözümleri şu anda tekli sorunların çözümüne 

yöneliktir. Hasat toprağa ekilen tohumla başlamakta , ürünün 

toplanması ile sona ermektedir. Ekimden ürün toplanmasına kadar  

geçen sürede sulama, ilaçlama gibi  uygulamaların tümünde 

uygulanan derin öğrenme ve robotik sistem uygulamaları günümüzde 

halen gelişim göstermektedir. İnsanların yerini alacak robotik 

sistemlerin gelişimine derin öğrenme büyük katkıda bulunmaktadır. 

Yapay zeka uygulamaları ile birlikte yürütülen bu çalışmalar gelecekte 

insansız tarımın yolunu açacaktır. Geliştirilen bu sistemler ile çiftçilik 

uygulamaları bilgi tabanlı olacak. Bu da daha az alanda daha fazla ve 

kaliteli ürünlerin yetiştirilmesinin bilgisayar tabanlı sistemler ile 

olmasını sağlayacaktır. Kullanılan tarımsal ilaçların azaltılmasını, 

hasat sırasında ürün kayıplarının önüne geçilmesin de büyük faydaları 

olacak bu tür sistemler gelecekte insanların yerini alacaktır. 
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