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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Kablosuz algılayıcı ağ teknolojisindeki gelişmelerle birlikte özellikle tarım alanında 

sürdürülebilir çözümler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yöntemler çeşitli tarımsal parametreler 

izlenerek tarımsal kaynakların ve yönetim araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasını mümkün 

kılmaktadır. Düşük-güç Geniş-alan Ağları (LPWAN) ile veri çok uzak noktalara düşük 

enerjiyle gönderebilmektedir. LoRaWAN ise LPWAN teknolojileri arasında yetenekleri, düşük 

kurulum ve yönetim maliyetleri sebebiyle öne çıkmaktadır. Bu projede düşük güç geniş 

kapsama özelliğine sahip LoRaWAN temelli sera iç ve dış iklimlendirme verisi ile toprak 

sıcaklık nem verisini alacak sensör aygıtları; elektronik aygıtları ve sulamayı kontrol edebilecek 

kontrolcü aygıtları; geliştirilen aygıtların yönetilmesini sağlayan ve ileriye dönük sıcaklık ve 

nem tahmini yapan ve aygıtları otomatik yöneten akıllı bir otomasyonu içeren bulut hizmet 

uygulamaları geliştirilecektir. Bununla birlikte iklimlendirme üzerinde otomatik planlama 

imkânı da sunulacak, sulama ve iklimlendirme süreleri hem analiz için hem de maliyetlerin 

kestirilmesine yardımcı olabilmesi amacıyla web ve mobil uygulama üzerinden 

görselleştirilecektir. 

 

2. Problem / Sorun 

 

Küresel ısınmanın tarım üzerinde ciddi kapasite eksikliği yaratmasının yanı sıra dünya 

nüfusunun hızlı artışı ve 2050 yılında 9.73 milyar olmasının beklenmesi de eklenince artan 

besin talebinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için üretim teknolojilerinde radikal 

değişimlere büyük ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. (Calicioglu, Flammini et al. 2019). 

Verimli tarımın önündeki başlıca nedenlerinden biri ülkemizde çiftçimizin geleneksel 

yöntemlerle dayanan tarım yapılmasıdır. Geleneksel ve bilinçsiz tarım kaynakların verimsiz 

kullanılmasına dolayısıyla ekonomik olmayan ve sürdürülemez üretim ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’de tarımın GSYH içindeki payı 2020 yılı 3. çeyrekte %11,7 iken 2021 yılı 4.çeyrekte 

%4,9’a gerilemesiyle problem daha da görünür hale gelmiştir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 

2022). 

Hem teknolojiyi etkin kullanım hem de mevsimsel değişiklikler nedeniyle mahsullerin dolu, 

rüzgâr ve sıcaklık farklılığından koruyan ve ürünler için uygun yetiştirme ortamı sağlayan 

Sera yetiştiriciliği, üreticilerin risklerini azaltması ve karlılığını artırması sebebiyle öne 
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çıkmaktadır (Singh, Rahmani et al. 2022). Ancak Türkiye sera yetiştiriciliğine en elverişli 

ülkelerden biri olmasında rağmen (Baytorun, Akyüz et al. 2019), otomatik kontrol sistemleri 

gibi özellikleri barındıran Akıllı Seralar metrekarede 100 dolara varan yüksek yatırım 

maliyetleri (Tripathy, Tripathy et al. 2021) gerektirmesi sebebiyle ülkemizde 

yaygınlaşamamaktadır. Bunun sonucunda Türkiye toplam sera alanı açısından dünyada 

altıncı sırada yer almasına rağmen, birim alandan elde edilen ürün miktarı açısından diğer 

dünya ülkelerinin gerisinde kaldığı söylenebilir. Örneğin Türkiye, Hollanda ülkesinin toplam 

sera alanlarının yaklaşık 3 katı kadar sera alanına sahip olmasına rağmen, Türkiye istenilen 

kalite ve miktarda ürün alamamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'de örtü 

altı üretiminin genellikle aile çiftliklerinde geleneksel yöntemlerle yapılırken, Hollanda vb. 

ülkelerde örtü altı üretiminin modern çiftliklerde genellikle modern üretim teknikleri ile 

yapılmasıdır (García-Martínez, Balasch et al. 2010).   

Geleneksel seracılığın temel zorlukları ve neden modern seracılığa geçilmesinin elzem 

olduğu aşağıda özetlenerek verilmiştir. 

• Geleneksel tarım el emeği ve zaman gerektirdiğinden bitkileri yeterince ve uygun 

yetiştirmek mümkün olmamakta ve ürün kalitesi düşmektedir. Uygun yapılan 

gübrelemelerin %50-75 arasında verimlik getirdiği bilinmektedir (Şahin 2016). 

• Sıcaklık ve Nem gibi ortam değerleri uygun aralıkta tutulamamasıyla bitki gelişimi 

olumsuz etkilemekte ve hastalıklara sebebiyet vermektedir (Koçar, Eryaşar et al. 

2018). 

• Toprağın özellikleri, sıcaklığı ve neminin doğru izlenmesi mümkün olmamasıyla kök 

hastalıkları ve bitki ölümü gerçekleşebilmektedir. Benzer şekilde aşırı sulamadan 

kaynaklı yüksek nem de bitki köklerine zarar vermektedir. 

• Tarım uygulamalarında vahşi sulama yöntemleri kullanımı ve toprak ihtiyaçlarının 

ölçülmeyerek ihtiyaç fazlası sulama nedeniyle ülke su kaynaklarının %76’sı tarımsal 

sulama için harcanmaktadır (Mutluhan and Galip 2017). 

• Geleneksel seralarda yetiştirilen ürünler %80-85 oranında iç pazar için üretilirken 

modern seralar %85 oranında dış pazara yollanmakta dolayısıyla yüksek katma değer 

yaratmaktadır (Ulusal-Seracılık-Çalıştayı 2017). 

• Seralar uzaktan kontrol edilemediğinde zaman ve ulaşım maliyetleri artmaktadır. 
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3. Çözüm 

 

Proje kapsamında düşük güç geniş kapsama özelliğine sahip LoRaWAN temelli sera iç ve dış 

iklimlendirme verisi ile toprak sıcaklık nem verisini alacak sensör aygıtları; elektronik 

aygıtları ve sulamayı kontrol edebilecek kontrolcü aygıtları; geliştirilen aygıtların 

yönetilmesini sağlayan ve ileriye dönük sıcaklık ve nem tahmini yapan ve aygıtları otomatik 

yöneten akıllı bir otomasyonu içeren bulut hizmet uygulamaları geliştirilecektir. 

 

 

Şekil 1. Önerilen Sistemin Temel Mimarisi 

 

Proje kapsamında dünyada hızla popüler olan ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan LoRa 

haberleşmesine sahip ürünler geliştirilecektir. Bilindiği üzere LoRaWAN, düşük güç geniş 

kapsama (LPWAN, Low-power Wide-area Network) ağının en popüler üyesi olup, 10 km gibi 

geniş alanda (maliyetli ancak daha geniş kapsama çözümleri de mevcut) ücretsiz ISM 

frekansında veri gönderebilen ve pille çalışabilen ürünler geliştirilmesine uygun az enerji 

tüketimine sahiptir. Öte yandan düşük bant genişliğinde düşük bit hızlarında veri transferi 

yapmaktadır. Bu özellikleriyle yoğun ve büyük çapta veriler gönderilmesine ihtiyaç 

duyulmayan, geniş alanlarda internet ve elektrik gerektirmeksizin çalışabilecek ortamlar 

sağlamaktadır. Tarım arazileri ve seraların ihtiyacı ise, ortam verilerinin izlenebilmesi, 

değerlendirilip analiz edilmesi ve elde edilen faydalı bilgiler ışığında mevcut aygıtların uzaktan 

kontrol edilebilmesi veya otomatikleştirilmesidir (Putra ve ark., 2022). LoRaWAN 

teknolojilerinin tarım ve sera arazilerine getireceği avantajlar aşağıdaki gibidir. 
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• Enerji ve Haberleşme Maliyeti: Elektrik ve internet altyapısı bulunmayan tarım 

bölgelerinde kullanılabilir veya haberleşme maliyetlerini düşürmek için tercih edilebilir 

• Bakım Maliyeti: Düşük enerji ile uzun ömürlü ürünler geliştirilmesine imkan 

tanımasıyla bakım süreleri ve maliyetleri azdır. 

• Kurulum Kolaylığı: Pille çalıştıkları ve kablo karmaşasına sebep olmamasıyla 

kurulumu kolay ve rahattır. 

• Anlık İzleme: Belirli sıklıkla ortam verilerinin sunucu ortamına taşınmasıyla verinin 

değerlendirilmesi ve analizi, görselleştirilmesi ve karar destek yapılarında 

kullanılmasını mümkün kılar ve gerçek zamanlı alarmlar üretebilir. 

• Uzaktan Kontrol: Aygıtlar uzaktan kontrol edilebilir, zamanlanabilir veya 

otomatikleştirilebilir. 

• Uyumluluk ve Ölçeklenebilirlik: Farklı cihazların birbiriyle çalışmasına imkan verir 

ve çalışmalar ve performansları ölçeklendirilebilir. 

• Zamanında Cevap Verme: Geleneksel yöntemlerin aksine çevresel değişim ve 

bitkilerin ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek için hassastır. 

 

a) Sensör Ürünleri 

 

Lora iletişimi temelli IoT tarım sensörlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Proje kapsamında 

ortam sıcaklık ve nem, dış ortam sıcaklık ve nem, toprak sıcaklık, nem ve iletkenliği olmak 

üzere pil ile çalışan 3 farklı ürün geliştirilecektir.  

 

Lora tabanlı toprak nem, sıcaklık ve iletkenlik sensör aygıtı: Lora modülü ile toprak 

sıcaklık, nem ve iletkenlik bilgileri ağ geçidine iletilecektir. Başarı kriterleri 

• LoRaWAN A sınıfını kullanması  

• Çok düşük güç tüketimi sayesinde 3400mAh Batarya ile 2 yıl ömrü olması 

• 5 km yarıçapındaki meksefedeki ağ geçidiyle iletişim kurabilmesi 

• Periyodik olarak algılayıcı bilgilerinin aktarılabilmesi 

• -30 ile +80 derece sıcaklık arasında çalışabilmesi 

• En fazla %5 oranında toprak nemi, %3 iletkenlik ve %1 sıcaklık bilgisinde hata 

toleransı 
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Lora tabanlı iç ve dış sıcaklık ve nem sensör aygıtları: Lora modülü ile dış ortam sıcaklık- 

nem ve iç ortam sıcaklık-nem bilgilerini ağ geçidine iletecektir. Başarı kriterleri 

• LoRaWAN A sınıfını kullanması 

• Çok düşük güç tüketimi sayesinde 3400mAh Batarya ile 2 yıl ömrü olması 

• 5 km yarıçapındaki meksefedeki ağ geçidiyle iletişim kurabilmesi 

• Periyodik olarak algılayıcı bilgilerinin aktarılabilmesi 

• -30 ile +80 derece sıcaklık arasında çalışabilmesi 

 

b. Aktüatörler 

Aktüatörler bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden veya hareket ettiren bir tür aygıttır. 

Lora haberleşme ile belirli cihaz veya cihazları uzaktan kontrol etmek, planlamak veya 

otomatikleştirmeye imkân sunmaktadır. Proje kapsamında 2 adet aktüatör geliştirilecektir. 

 

Lora tabanlı Sulama Vana Kontrol aygıtı: Lora modülü ile uzaktan şebeke veya depo 

sulama sistemi kontrol edilebilecektir. Başarı kriterleri 

• LoRaWAN A sınıfını kullanması 

• Elektrik, hücresel ve internet altyapısına ihtiyaç duymadan 10200mAh Batarya ile 2 

yıl ömrü olması 

• 3 pil ile 2 yıl ömrü olması 

• 5 km yarıçapındaki meksefedeki ağ geçidiyle iletişim kurabilmesi 

 

Lora tabanlı Giriş Çıkış Kontrolcüsü: Lora modülü ile serada mevcut havalandırma, ısıtma 

ve diğer elektronik sistemlerin uzaktan kontrolünün yapılmasını sağlayan araçtır. Başarı 

Kriterleri 

• LoRaWAN A sınıfını kullanması 

• 5 km yarıçapındaki meksefedeki ağ geçidiyle iletişim kurabilmesi 

• İleri dönük komut planlama imkânı sunması 

 

c. LoRa Ağ Geçidi: 

Algılayıcılardan alınan verilen iletimi ve aktüatörlerle çift yönlü haberleşme için ağ geçit aygıtı 

geliştirilecektir. Geniş alan düşük enerji tabanlı bu teknolojiyle seralarda herhangi bir internet 

altyapısına gerek kalmaksızın yarıçapı 5 km olan bir alandaki seralarla haberleşme 
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sağlanacaktır. Bu yolla seralarda internet altyapısı maliyeti ve yüksek enerji ihtiyacı ortadan 

kaldırılmaktadır. 

 

d.  Bulut Hizmet Uygulamaları 

Seraların iç ve dış ortam bilgileri LoRa algılayıcıları tarafından ağ geçidine oradan da sunucu 

sistemlerine aktarılacaktır. Kullanıcılar sera verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve 

uyarı alabileceklerdir. Sistemler kontrol edilebilecek ve zamanlama planlaması 

yapılabilecektir. Ortam algılayıcılarından alınan veriler ve hava istasyonundan web servisle 

alınacak tahminler ışığında yinelemeli sinir ağı mimarisi olan uzun kısa süreli bellek (LSTM) 

tabanlı hava ve toprak nem ve sıcaklık değerleri için projeksiyon sağlanacaktır. İklimlendirme 

ve sulama zamanları görsel olarak üreticiye sunulacak hem analiz hem de maliyet 

hesaplamalarında kullanılabilecektir. Bu yolla doğal kaynakların verimli kullanılması ve 

ürünlerin daha verimli alınması mümkün olacaktır. 

 

4. Yöntem 

  

LoRaWAN temelli tarım sensör ve aktüatörler ürünleri geliştirilmesi ve bu ürünlerin mevcut 

sera sistemlerinin uzaktan kontrolü, zamanlanması ve derin öğrenme temelli tahmine dayanan 

tam otomatik sera yönetimi için gereken donanım, haberleşme, bulut hizmet uygulama 

geliştirme süreçleri aşağıdaki metodolojiler ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

Proje ilk olarak gereksinim analizlerinin yapılmasıyla başlanmıştır. Etnograya ve görüşme gibi 

gereksinim analizi yöntemleri kullanılarak fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler 

belirlenmiştir. Bu gereksinimleri karşılayacak sistem ihtiyaçları çıkarılacak ve kullanıcı 

ihtiyaçları görev kartları olarak hikayeleştirilmiştir. Süreç sonunda isterler elde edilmiş ve 

geliştirme takımı ve görevleri ile zamanlama netlik kazanmıştır. 

 

Geliştirme ilk aşamasında gereksinimler UML diyagramlarına dönüştürülerek özetlenip 

görselleştirilecektir. Veri tabanı varlık bağıntı çizenekleri ve mantıksal tasarımı 

oluşturulacaktır. E32 433T30D Lora modülü, Arduino nano ve geliştirme kartlarıyla tarım 

alanında kullanılan algılayıcılar kullanılarak prototip ürün oluşturulacaktır.  EasyEda PCB 

geliştirme ve devre simülasyon aracı kullanılarak ilk ürün tasarımları yapılacaktır. Şekil 2 ile ilk 
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aşamada kullanılacak baskı devre kartı ve temel modüller verilmiştir. İkinci aşamada kart proje 

ekibi tarafından tasarlanıp üretilecektir. 

 

Şekil 2. Geliştirme kartı ve temel modüller 

 

Geliştirilen sensör ürünleri ve kontrolcüden alınan bilgiler sunucu ile haberleştirilecek ve veri 

tabanında organize edilecektir. Web uygulaması, mobil uygulama geliştirmeleri ile web servis 

entegrasyonu yapılacaktır.  Geliştirilen prototip ile gereksinimler kontrol edilerek mesafe, 

performans, gürültü, kopma, enerji verimliliği, hava şartlarına dayanıklılık testleri yapılacaktır. 

Bu testler sonucunda üretilecek olan nihai ürüne karar verilecektir.  

 

Geliştirme sürecinde ve sonrasında doğrulama ve geçerleme testleri, geliştirme ve dağıtım 

testleri yapılacaktır. Üretilen sensör ve kontrolcü kartların laboratuvar ve saha testleri 

gerçekleştirilecektir. Web uygulamaları ön-uç (front-end) için React, arka-uç (back-end) için 

Node.js javascript kütüphaneleri; İletişimde MQTT ve HTTP protokolleri kullanılacaktır. 

Node.js ile xml ve json formatları ile ilgili tarım alanının hava durumu ve ileriye yönelik 

tahminleri alınacaktır. Bu bilgi sonraki aşamada bir tarım alanı için tam otomatik kontrol 

sistemleri için bilgi sağlayacaktır. Geliştirilecek ürünler ve kullanılan haberleşme teknolojileri 

Şekil 3 ile gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Geliştirilecek ürünler ve haberleşme ağı 

 

Geliştirme Sürecinde nesne sınıflarına ait birim testleri MochaJS test çerçevesi(framework) 

kullanarak gerçekleştirilecektir, Birkaç birimin oluşturduğu yapıların bileşen testleri ve 

bileşenlerin tamamı veya büyük bölümünü kapsayan sistem testleri yapılacaktır. Daha önce 

prototip için yapılan test aşamaları, üretilen kartlar üzerinde gerçekleştirilecektir. Web 

uygulamaları Selenium ve Appium açık kaynaklı test araçları kullanılarak performans, güvenlik 

ve uyumluluk testleri gerçekleştirilecektir.  

 

İç ortam sıcaklık-nem, dış ortam sıcaklık nem ve toprak sıcaklık nem bilgileri ile bir veri seti 

oluşturulacaktır. Son olarak hava tahminlerinin web servisi ile alınmasıyla yinelemeli sinir ağı 

mimarisi olan uzun kısa süreli bellek (LSTM) tabanlı ile verimli şekilde sera iklimlendirme 

altyapısının tam otomatik şekilde çalıştırılması planlanmaktadır. Derin öğrenme mimarisi 

ileriye dönük olarak toprak sıcaklık ve nemin ve iç ortam sıcaklık ve nemin değişimini 

tahminleyecek böylece sulama ve elektronik aygıtların akıllı olarak otomatik olarak kontrolü 

mümkün hale gelecektir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ülkemizde ileri teknoloji sera sistemleri bir bütün halinde ve yalnızca kendi sistemleriyle 

çalışabilir şekilde yüksek yatırım maliyetleri getirmektedir. Bu projede ise sera sistemlerinin 

mevcut altyapılarına akıllılık kazandırılması amaçlanmaktadır. Projenin ana odaklandığı 

noktalar;  yatırım maliyetlerinin düşürülmesi, ekonomik çözümler getirmesi, LoRaWAN 

iletişimi ile internet altyapısının üreticilerin bireysel karşılaması yerine LoRaWAN ağ 

geçitleriyle merkezi olarak ortak sunulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında temel 

donanımların geliştirilmesi yanında tarım ve seracılık odaklı yazılım çözümleriyle rakiplere 

göre üstünlük sağlanması düşünülmektedir. Özellikle sera ortam verilerinin oluşturulan 

mimari ile hava tahminlerinin web servisi ile alınmasıyla yinelemeli sinir ağı mimarisi olan 

uzun kısa süreli bellek (LSTM) tabanlı ile verimli şekilde sera iklimlendirme altyapısının 

tam otomatik şekilde çalıştırılması planlanmaktadır. 

 

 Xiamen Milesight  

Yabancı Rakip 

Dragino 

Yabancı Rakip 

Proje 

Çıktısı 

Farklara İlişkin Açıklama/Analiz 

Elektronik 

Sulama Vanası 

Kontrolcüsü 

Var Yok Var Rakip firma ürünü selenoid valf konrolcüsü olarak 

çalışmaktadır. Selnoid valf kontrolünde sürekli elektrik 

enerjisi kullanıldığı için şebeke enerjisi veya güneş enerji 

paneline ihtiyaç duyulmuştur. Proje çözümünde 

elektronik vana kontrolcüsü geliştirileceğinden pil ile 2 

yıl ömürlü olacaktır. 

Giriş Çıkış 

Kontrolcüsü  

Anlık kontrol ve 

zamanlama 

Anlık kontrol ve 

zamanlama 

Anlık 

kontrol, 

zamanla

ma ve 

otomatik 

çalışma 

Ürünler sulama, havalandırma, ısıtma gibi sistemlerin 

uzaktan kontrolüne imkân sağlamaktadır. Proje 

kapsamında olayların anlık ve zamanlama ile kontrolleri 

yanında, diğer sensör ürünlerinden elde edilen verilere 

göre otomatik karar alma imkânı sunulacaktır.  

Bulut 

Platformu 

Kısıtlı Kısıtlı Gelişmiş Rakip firmalar ürünleri için kısıtlı bir veri toplama, 

depolama, görselleştirme ve analiz araçları sunmaktadır. 

Rakip ürünler için IoSphere, Vaps gibi 3. Parti IoT 

platformlarıyla çalışmaktadır. Proje çıktısı olarak kritik 

öneme sahip tarım uygulamalarına özgü uygulamalar 

ortaya çıkarılacaktır.  

Derin 

Öğrenme 

Tabanlı Tam 

Otomatik Sera 

Yönetimi 

Yok Yok LSTM 

tabanlı 

tahminle

me ve 

sera 

kontrolü 

Rakip firmalar daha çok ürün geliştirmede 

odaklanmışken bu projede ürün çözümlerine de 

odaklanılacaktır. Geliştirilecek sensör ürünlerinden 

toplanan iç ve dış ortam verileri ile anlık durumun 

yanında ileriye dönük tahminlerle sera sistemlerinin 

otomatik yönetilmesine imkan sağlanacaktır.  

Ağ geçidi 

hizmeti 

Yok Yok Var Yabancı rakip firmalar bir altyapı kurulumu 

yapmamaktadır bu sebeple üreticiler ağ geçidi ürünü de 

alıp sistem kurarlar. Projede Sera alanlarında LoRa baz 

istasyonu diyebileceğimiz hizmet sunulacaktır. Böylece 

iletişim maliyetleri ilgili bölgede firma tarafından 

sağlanacaktır. 



 

12 
 
 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projemiz, bir ürün demeti olmakla birlikte pazardaki diğer ürünlerden farklı olarak geliştirilen 

ürünler birbirlerinden bağımsız da kullanılabilmektedir. Bu sayede daha geniş kitleye ulaşım 

sağlanacaktır. Kullanıcılar, ürünleri var olan sistemlerine entegre ederek kullanacağından 

projemizin maliyetini düşmektedir. Ürünlerimizin internet bağlantısı ihtiyacı olmadığından 

kullanılacak bölgede herhangi bir altyapı gerektirmeyecektir. Az ürünle geniş menzile 

ulaşabilmek sistemin uygulanabilirliğini arttıracaktır. Kullanılacak sensörler, devre kartları ve 

kontrolcüler piyasada kolaylıkla temin edilebilmekte ve rakip firmaları bulunmaktadır. 

  

2016 yılında 21,2 milyar, 2020 yılında Kuzey Amerika 5,63, Avrupa 11,74, Asya Pasifik 8,47, 

diğer dünya ülkeleri 3,75 olmak üzere toplam 29,2 milyar Amerikan doları büyüklüğe sahip 

olan Küresel Sera Pazarının 2021-2025 döneminde yıllık ortalama %11,3 oranında bir büyüme 

ile 2025 yılında yaklaşık 50 Milyar Amerikan doları pazar büyüklüğüne erişeceği 

öngörülmektedir. Bu denli büyük pazarda modern sera ürünleri ihracatları da geleneksel 

yöntemlerle elde edilen ürünlerin ihracatlarından fazla olduğu düşünüldüğünde ve geleneksel 

tarım yöntemi fazlasıyla iş gücü ve zaman gerektirdiğinden projemiz, hazır sera sistemlerine 

düşük maliyet ile bir ürün demeti sunarak kullanıcıya yüksek iş gücü karı sağlayacağından 

tercih edilebilir bir konumda olacaktır. 

 

Maliyetteki artış sebebiyle vaat edilen düşük maliyetin sağlanamaması, ürünlerimizin, 

projemizin uygulanacağı seralarda yeterli altyapı sağlanamaması, kullanacağımız güç 

kaynaklarının(piller) planlanandan daha kısa ömürlü olması, projemiz açısından risk 

oluşturmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Kullanılacak sensörler, geliştirme kartları, pil, pil yuvası ve baskı devre ve prototip için 

gerekli diğer komponentler  Tablo 1 ile verilmiştir. Toplam maliyet 7728 Türk Lirası olarak 

06/05/2022 tarihindeki fiyatlarla hesaplanmıştır. Ürünlerin fiyatları ve online satış mağazası 

bağlantıları referans sütununda verilmiştir. 
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Tablo 1. İhtiyaç listesi 

Sıra Ürün Adı Adet 
Fiyat 

(₺) 
Toplam Amaç Referans 

1 STM32WLE5JC  LoRa Alıcı 1 446,74 446,74 Lora Haberleşme Link1 

2 
DC 12V G3/4" Motorlu 

Küresel Vana 
1 555,89 555,89 Sulama Kontrolü Link2 

3 
SHT31-DIS-B Sıcaklık ve 

Nem Sensörü 
1 115,5 115,5 

İç Ortam Sıcaklık 

Nem Aygıtı 
Link3 

4 
Toprak Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 
1 911,78 911,78 

Toprak Sıcaklık 

Nem Aygıtı 
Link4 

5 

SHT31 Hava Koşullarına 

Dayanıklı Sıcaklık ve Nem 

Sensörü 

1 442,56 442,56 
Dış Ortam Sıcaklık 

Nem Aygıtı 
Link5 

6 2 Kanal 12 V Röle Kartı 1 30,82 30,82 
Giriş Çıkış 

Kontrolcüsü 
Link6 

7 
SX1276 868mhz LoRa 

Modülü 
6 267,66 1605,96 Lora Haberleşme Link7 

8 Arduino Nano 4 135,77 543,08 Prototip Geliştirme Link8 

9 LoRa PCB Soketleri 3 252,15 756,45 Prototip Geliştirme Link9 

10 3400 MaH 3.7v Lityum Pil 5 110,0 550,0 Prototip Geliştirme Link10 

11 
3S 20A LiPo Pil Balans 

Devresi Modülü 
1 20,28 20,28 Prototip Geliştirme Link11 

12 
DC 5V 2.1A Mobil Güç 

Diy Pil Koruma 
5 28,73 143,65 Prototip Geliştirme Link12 

13 18650 Paralel 3'lü Pil Yuvası 1 18,68 18,68 Prototip Geliştirme Link13 

14 
18650 Tekli Pil Yuvası - Pcb 

Montajlı 
1 5,95 5,95 Prototip Geliştirme Link14 

15 AK-S-56 Plastik Kutu 1 53,21 53,21 Prototip Geliştirme Link15 

16 HF46F-5HS1 5V Röle 5 15,85 79,25 Prototip Geliştirme Link16 

17 
PC817 Optokuplör Entegesi 

DIP-4 
10 1,49 14,9 Prototip Geliştirme Link17 

18 
SS16-HT 1A 60V Schottky 

Diyot 
30 0,55 16,5 Prototip Geliştirme Link18 

19 
SMD 805 1K, 5K, 10K  

Direnç (25li) 
3 1,41 4,23 Prototip Geliştirme Link19 

20 
20x30cm Bakır Plaket Tek 

Yüzlü 
3 35,28 105,84 Prototip Geliştirme Link20 

21 
20x30cm Bakır Plaket Çift 

Yüzlü 
3 77,61 232,83 Prototip Geliştirme Link21 

22 
HIDROJEN PEROKSIT 

%50'lik Çözelti 
1 64,9 64,9 Prototip Geliştirme Link22 

23 142M 1.0MM Asetat Kalemi 3 14,11 42,33 Prototip Geliştirme Link23 

24  140S 0.3MM Asetat Kalemi 3 13,76 41,28 Prototip Geliştirme Link24 

25 Lehim Teli 0.75mm 500Gr 1 493,85 493,85 Prototip Geliştirme Link25 

26 12 Volt 1 Amper Adaptör  3 57,32 171,96 Prototip Geliştirme Link26 

27 
DC-DC Dönüştürücü MP1584 

Modülü 
5 17,7 88,5 Prototip Geliştirme Link27 

28 
Montaj Kablosu 22AWG 

15MT Çok Damarlı 
5 24,69 123,45 Prototip Geliştirme Link28 

29 Takım Klemens-2-6 pin 5 9,52 47,6 Prototip Geliştirme Link29 

Tahmini toplam maliyet: 7727,972 ₺ 

 

https://www.e-komponent.com/stm32wle5jc-transceiver-lora-lorawan-evaluation-board
https://www.amazon.com.tr/dp/B08FTG1VFB/ref=asc_df_B08FTG1VFB1641537180000/?tag=akakcetr-21&creative=380333&creativeASIN=B08FTG1VFB&linkCode=asn
https://tr.rsdelivers.com/product/sensirion/sht31-dis-b/sensirion-sht31-dis-b-s%C4%B1cakl%C4%B1k-ve-nem-sensoru-40-8/8765061
https://www.cimri.com/en-ucuz-2si-1-arada-sicaklik-nem-toprak-sensoru-toprak-nem-sensoru-verici-0-5v-cikis-0738587539360-fiyatlari,1181133359
https://www.direnc.net/sht31-hava-kosullarina-dayanikli-sicaklik-ve-nem-sensoru
https://www.robotistan.com/2-way-12v-relay-module-2li-12v-role-karti
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/yeni-868-mhz-915mhz-5km-menzilli-20dbm-100mw-e32-900t20d-lora-P485945526
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/arduino-nano-klon-usb-ch340-chip-usb-kablo-dahil-lodos-P533345228
https://m.n11.com/hazir-pcb-soketleri-lehimli-tak-calistir-nano-hediyeli-P497104961
https://www.trendyol.com/panasonic/18650-3400-mah-3-7v-lityum-pil-p-108751227?boutiqueId=61&merchantId=113649&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.robitshop.com/urun/lipo-pil-balans-devresi-modulu-3s-20a-1?gclid=Cj0KCQjwvLOTBhCJARIsACVldV2dfx6DRQiKk65CJI63uImKUSTwduTyZHWo4EAnHw_d8KlAmwHhirAaArSiEALw_wcB
https://tr.aliexpress.com/i/32963306291.html
https://www.motorobit.com/urun/18650-paralel-3lu-pil-yuvasi
https://www.motorobit.com/urun/18650-tekli-pil-yuvasi-pcb-montajli?gclid=Cj0KCQjwvLOTBhCJARIsACVldV2016j7TCjW6vHMuEbQ54FbSMfHzDGU9e1kMzPvXngGtIqZUaRZe_waAm2IEALw_wcB
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/ak-s-56-plastik-kutu-siyah-elektronik-devre-kutusu-P392438281
https://www.robotistan.com/hf46f-5hs1-5v-role?language=tr&h=24bb3e81
https://www.motorobit.com/urun/pc817-optokuplor-entegesi-dip-4?gclid=Cj0KCQjwvLOTBhCJARIsACVldV0CtvpZsKo9ZaUulun6vlbn4oxzaP20LzRcbq_2Sg92msuOD0nSJI4aArToEALw_wcB
https://www.direnc.net/ss16-ht-1a-60v-schottky-diyot
https://www.robotistan.com/smd-805-12k-direnc-25-adet
https://www.elektrovadi.com/20x30cm-Bakir-Plaket-Tek-Yuzlu,PR-2600.html
https://www.elektrovadi.com/urun/20x30-bakir-plaket-fr4-kaliteli-cift-yuzlu
https://www.elektrovadi.com/HIDROJEN-PEROKSIT-PERHIDROL-50lik-Cozelti,PR-2773.html
https://www.elektrovadi.com/EDDING-142M-10MM-ASETAT-KALEMI,PR-1991.html
https://www.elektrovadi.com/EDDING-140S-03MM-ASETAT-KALEMI,PR-1992.html
https://www.elektrovadi.com/Lehim-Teli-075mm-500Gr,PR-1163.html
https://www.elektrovadi.com/urun/huawei-hw-120100e6w-12-volt-1-amper
https://www.elektronikmalzeme.com/b772-transistor-2sb772-fiyat?language=tr&currency=TRY
https://www.elektrovadi.com/urun/montaj-kablosu-rulosu-22awg-15mt-cok-damar-yesil
https://www.elektrovadi.com/6-Pin-381mm-90-Derece-Gecmeli-Takim-Klemens,PR-3006.html
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Proje kapsamında proje iş paketleri ve tahmini zamanlaması  Tablo 2 ile verilmiştir. 

 

 Tablo 2. İş Paketleri ve Zamanlama 

 

İŞ PAKETLERİ / ZAMAN  

ARALIĞI 

 

MART 

 

NİSAN 

 

MAYIS 
 
HAZİRAN 

 

TEMMUZ 

 

Gereksinim analizinin incelenmesi 

    

  

    

 

Ürün-Yazılım tasarım ve 

modellemesi  

    

  

    

 

Prototip geliştirme 

    

  

    

Prototip Testleri 

    

  

    

 

Yazılım geliştirme 

    

  

    

 

Yazılım testleri 

    

  

    

 

Sistem entegrasyonu ve saha 

testleri 

    

  

    

 

 

  Tablo 3. İş paketi detayları 

İŞ PAKETİ İÇERİK 

Gereksinim analizinin 

incelenmesi 

• Kullanıcı ve sistem gereksinimlerinin analizi 

• Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin analizi 

• Gereksinim raporunun incelenmesi 

Ürün-Yazılım tasarım ve 

modellemesi 

• Gereksinimlerin UML diyagramına aktarılması 

• Veri tabanı kavramsal ve mantıksal tasarımı 

• Scrum geliştirme için ürün iş listelerinin oluşturulması 

 

Prototip geliştirme 

• Geliştirme kartları kullanılarak prototip geliştirme 

• PCB geliştirme ve devre simülasyon aracı kullanılarak ilk ürün tasarımları 

yapılacaktır 
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Prototip Testleri 

• Geliştirilen prototip ile gereksinimler kontrol edilerek bir dizi test 

yapılacaktır. Bu testler sonucunda üretilecek olan nihai ürüne karar 

verilecektir.  

Söz konusu bazı testler; 

✓ Mesafe ve Performans testi 

✓ Gürültü testi ve Kopma testi 

✓ Enerji verimlilik testi 

✓ Hava şartları testi 

Yazılım geliştirme 

• Veri tabanı mantıksal tasarımının fiziksel tasarıma dönüştürülüp 

gerçekleştirilmesi 

• Sınıf diyagramları ile sınıf yapılarının oluşturulması  

• Geliştirilen sensör ürünleri ve kontrolcüden alınan bilgiler sunucu ile 

haberleştirilecek ve veri tabanında organize edilecektir. 

• Node.js tabanlı web uygulaması geliştirilecektir. 

• Web uygulamaları ile Meteoroloji web servisleri entegrasyonu 

sağlanacaktır. 

Yazılım testleri 

• Web yazılımları front-end ve back-end birim testleri için MochaJS test 

çerçevesi(framework) kullanılacaktır. 

• Uygulamalar Selenium ve Appium açık kaynaklı test araçları kullanılarak 

performans, güvenlik ve uyumluluk testleri gerçekleştirilecektir. 

Sistem entegrasyonu ve 

saha testleri 

• Akıllı otomasyon yönetimi için pilot seralardan veri toplanması 

• Dağıtım testi ve Kullanıcı Testlerinin yapılması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Seracılık, 2016 yılında 21,2 milyar, 2020 yılında 29,8 milyar Amerikan doları büyüklüğe 

sahip olan ve 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyar Amerikan doları Pazar büyüklüğüne 

ulaşacağı öngörülen bir sektördür. Seracılık ülkemizde Antalya’da başlamış olmakla birlikte 

kısa süre içerisinde Mersin ve diğer Akdeniz ve Ege şehirlerimize yayılmıştır. %48 payla 

Antalya birinci sırada olmakla birlikte, Türkiye örtü altı bitkisel üretim değeri yaklaşık 10 

milyar TL’dir. 

 

Ülkemizde 50 yıllık bir sera deneyimimiz olmasına rağmen sera sistemleri çağı 

yakalayamamış, modern üretim yöntemlerine geçilememiştir. Geleneksel seracılıkla ürün 

yetiştirmek modern seracılık ile yetiştirmekten çok daha maliyetli olmakla birlikte geleneksel 

sera ürünlerinin yalnızca %15’inin ihraç edilebilirken, modern sera ürünleri  %80 oranında 

dış pazara sunuluyor. Bu sebepler dikkate alındığında üreticilerin nitelikli seracılık 

faaliyetlerine yönlendirilmesi hayati öneme sahiptir. 

 

Hedef kitlemiz örtü altı üretim yapan üreticiler olacaktır. Geliştireceğimiz ürünlerle aşağıda 

verilmiş olan müşteri kitlesine hitap edilecektir. 
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• Elektrik ve internet altyapısı bulunmayan seralarda uzaktan sulama imkânı sağlamak 

isteyen üreticiler 

• Isıtma, soğutma, havalandırma gibi iklimlendirme koşullarının uzaktan kontrolünü 

sağlamak isteyen üreticiler 

• Sera iç ve dış iklim koşullarıyla toprak sıcaklık ve nem bilgilerine uzaktan erişim 

sağlamak isteyen üreticiler 

Geleneksel seracılık yapan dolayısıyla herhangi bir teknolojik ürün kullanmayan üreticiler 

hedef kitlemiz dışında kalmaktadır. 

 

9. Riskler 

 

Risk No Riskler B Planı 

1 
Pil ömrünün gereksinimleri 

karşılayamaması. 

Veri gönderme sıklıkları üzerinde 

değerlendirmeler yapılacaktır. Kullanılan 

sensör,aktüatör ve komponentler kart 

mimarileri tekrar ele alınacaktır. 

2 
Kapsama alanının 5 kilometre olarak 

alınamaması. 

Kullanılan Lora modülleri daha gelişmiş 

olanlarla değiştirilecektir. 

3 Bağlantı kopması veya veri aktarılamaması. 

Kritik veri aktarımı için Lora 

haberleşmesinin uplink ve downlink sınırsız 

sağlandığında karşılıklı el sıkışma 

sağlanacaktır. Bağlantı kopmaması için 

elektronik komponentler ve baskı devre 

mimarisi yeniden ele alınacaktır. 

4 
Kullanıcının geliştirilen yönteme adapte 

olamaması. 

Kullanıcı dostu ara yüzlerin , ara yüz 

geliştiricilerle yeniden planlanması . 

 

 

 

ETKİ 

DÜŞÜK(1) ORTA(2) YÜKSEK(3) 

O
L

A
S

IL
IK

 

DÜŞÜK(1)   Risk No:2 

ORTA(2) Risk No:4 Risk No:3 Risk No:1 

YÜKSEK(3)    
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