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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 
Nüfusun her geçen gün artması sebebiyle tarıma elverişli olan tarım alanları, ovalar ve 
platoların yerleşim yerlerine dönüştürüldüğü görülmektedir. Kentsel tarımın da yaygın 
bir şekilde kullanılmaması, dünya üzerindeki gıda sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Gelişmiş ülkeler günümüz teknolojilerinden yararlanarak tarım arazilerini 
daha etkin ve verimli kullanmakta, her geçen gün alternatif teknikler geliştirmektedirler. 
Bu sayede ihtiyaçlarından daha fazla gıda ürünü üreten bu ülkeler ekonomilerine de 
büyük katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizde ise hala alternatif tarım yöntemleri yeteri kadar 
kullanılmamakta, dışa bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Pandemi sebebiyle yaşanan 
kısıtlamalar sonucu evlerine kapanan birçok aile, balkonlarında ya da bahçelerinde tarım 
faaliyetleri yürütmek istemiş fakat uygun koşulları sağlayamadıklarından dolayı 
istenilen sonuca ulaşamamışlardır. Biz de bu ve buna benzer sorunlardan yola çıkarak 
hazırlamış olduğumuz bu proje sayesinde yaşam alanları içerisinde kişiye özel olarak 
tasarlanan bulut tabanlı uygulama ile kontrolü ve yönetimi sağlanan, seçilen bitkiye 
uygun ortam ve koşulları otonom olarak sağlayabilen, topraksız dikey tarım ünitesi olan 
KOHS’ u geliştirdik. Oluşturduğumuz bu sistem, hiçbir doğa olayından etkilenmemekle 
birlikte ürünün verimini en üst düzeye çıkarıp ürün yetiştirme süresini çok daha kısa hale 
getirmektedir. Ayrıca üretilmek istenen tarım ürününün yetiştirilme koşulları, yapmış 
olduğumuz uygulama sayesinde otomatik olarak mobil uygulama sayesinde otomatik 
olarak revize edilmektedir. Kişi ve kurumlar; sistemimiz sayesinde tarım alanlarını kolay 
bir şekilde takip ederek yönetebilir, hızlı ve pratik bir şekilde üretimlerini 
gerçekleştirebilirler. Projemizin tasarımı, montajı ve yazılımı kendimize aittir. 
Projemizin dış iskeletinde sağlam olması sebebiyle demir profil kullanılmıştır. Bitkilerin 
gözükmesi için de demir profile akıllı vida yardımıyla şeffaf plaka montajlanmıştır. 
KOHS için geliştirmiş olduğumuz uygulamamız, Flutter yazılımı üzerinden Dart 
programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır. Sistemimizdeki verilerin tutulması için 
raspberry kullanılmıştır ve kodları Python’da yazılmıştır. 
 

2. Problem / Sorun 
Türkiye’nin sahip olduğu tarım arazileri, dünyanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi 
farklı çevre sorunları sonucu tehlikededir. Verimli tarım arazileri, her geçen gün artan 
amaç dışı kullanım sonucu azalmakta. Bunun dışında kullanımda olan araziler ise aşırı 
ilaçlama, gübreleme kirlilik gibi etkenlerin etkisi altında ciddi zararlar görmektedir. 
Paris’teki 21. Taraflar Konferansı’nda konuşan Sheffield Üniversitesi’nin Grantham 
Sürdürülebilir Gelecek Merkezindeki bilirkişilere göre geçmiş 40 yılda dünyanın 
kullanılabilir tarım arazilerinin erozyon veya kirlilik sonucu %33’ünün kaybedildiğini 
açıkladı. [4] Toprak kaybının yanı sıra BM' nin Gıda ve Tarım Örgütüne göre nüfusun 
2050’ye kadar 9,8 milyara çıkması ve nüfusun dörtte üçünün gelişmekte olan ülkelerde 
olduğunu belirterek toprak kaybı sonucu oluşacak gıda sorunun en çok Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceğini dolaylı yoldan belirtti.[3]  Bu besin kıtlığına 
karşı ülkeler daha hızlı besin eldesi için daha fazla ilaç ve gübre kullanımına yöneldiler. 
Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre fazla ilaç ve gübre kullanılan besinlerin tüketimi 
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ile kanser riski arasında pozitif bir korelasyon içinde olduğu sonucuna varılmıştır. [2] 
Ancak buradan da anlaşılıyor ki bu çözüm var olan krizi geciktirmekle kalmayıp 
milyonlarca insanın sağlığını da tehlikeye atmaktadır. 
 

 

3. Çözüm 

Şekil 3.1 Sistem Algoritması 

 
Hazırlamış olduğumuz sistemin sistem algoritması Şekil 3.1’ deki gibi görülmekte olup 
besin problemine çözüm olarak üretilmiştir. Marul örneklemi ile hazırlanan projemizde 
sistem açıldığı andan itibaren ilk olarak test yazılımı devreye girmektedir. Test yazılımı, 
sistemde herhangi bir arıza olup olmadığının tespit etmek için oluşturulmuş bir kontrol 
mekanizmasıdır. Mobil uygulama üzerinden daha önce seçilmiş ürüne göre veritabanına 
değerler yazdırılmaktadır. Sonrasında bu veriler Rasberry Pi sayesinde veritabanından 
çekilerek Arduino Mega mikroişlemcisine veriler aktarılmaktadır. Bu veriler göre 
sistemimiz, sulama suyu sıcaklığı, ortamdaki nem oranı, ortam sıcaklığı, ph ve ec 
değerlerine göre çalışmaktadır. Örneğin olması gereken ortam sıcaklığını 20 – 23 derece 
olarak seçecek olursak. Ortam sıcaklığıc20 derecenin altında ise sistem fanları devre dışı 
bırakarak lambaların çalışmasını sağlamaktadır. Eğer ortam sıcaklığı 23 derecenin 
üzerine çıktıysa halojen lambalar devre dışı bırakılarak fanların çalışması sağlanır. Eğer 
20-23 derece arasında ise herhangi bir cihaz yani bir elektrik zaiyatı olmamaktadır. 
Programımız solisyonun döngüsünü saatte bir yapmaktadır. Kısa süreli bu hareketlilik 
sayesinde bitkilerin besinleri almasına olanak tanınmıştır. Bununla birlikte Ph ve Ec 
değerlerine uygun olarak sistemimiz otomatik olarak besin ilavesi yapmaktadır. Eş 
zamanlı olarak Raspberry Pi mikroişlemcimiz aracılığıyla ortamdaki tüm değerler 
veritabanında bir tabloya kaydedilmektedir. Bu veriler mobil uygulamamız ile çekilerek 
kullanıcıyla paylaşılmaktadır. Uygulamamız sayesinde okunan veriler anlık olarak 
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gösterilebilmektedir. Bu sayede sistemin takibi yapılabilmekle birlikte olması gereken 
değer aralıklarının dışına çıkması halinde kullanıcı tarafından kontrolü sağlanabilmesine 
olanak sağlamak amacıyla sistemden gelen uyarıları kullanıcıya ulaştırmak için bir 
bilgilendirme sistemi de kurulmuştur. Böylelikle uygulama üzerinden kullanıcıya 
bilgilendirme yapılıp kontrolün kullanıcıda olması sağlanabilecektir. Sonuç olarak 
kullanıcının tek yapması gereken çimlenmiş tohumları file saksılara yerleştirdikten sonra 
mobil uygulamadan ürünü seçme işlemidir. Ondan sonrasını sistem kendisi 
halledecektir. 

 

 

Şekil 3.2 Proje Kapsamında Hazırlanan Prototipin Genel Görüntüsü 
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4. Yöntem 
 
4.1 Cihaz Tasarımı 

 

Şekil 4.1.1 Raspberry Pi 4 

Raspberry Pi 4GB Rame ve 1,5 GHz dört çekirdekli işlemciye sahiptir. Ayrıca 
Bluetooth, Wifi ve Gigabit Ethernet özelliklerine sahip usb ve hdmi çıkışlarına sahip 
bir kontrol kartıdır. Bu özellikleri sebebiyle projemizde kullanılması uygun 
görülmüştür. 
 

 
     Şekil 4.1.2 Arduino Mega 
Arduino Mega 2560 R3 Atmel firması tarafından geliştirilen 100 bacaklı entegreye 

sahip denetleyicide 16 adet analog giriş, 54 adet dijital çıkış pini bulunan bir 
mikrodenetleyici kartıdır.  

 

Şekil 4.1.3 Halojen Lamba 

Isıtma sistemi için Tip H4 Halojen Lamba tercih edilmiştir. H4 55/60W olan 3 
soketli nötr lambalar tercih edilmiştir. 
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Şekil 4.1.4 Sıvı Pompası 

Sisteme gerekli solisyonun verilmesi ve sirkülasyonunun sağlanması önemlidir. 
Bunun için RS385 Sıvı ve hava pompası kullanılmıştır. Bu pompa 1 dakikada 3 lt sıvıyı 
devir daim yapabilmek ile birlikte 12 V gerilimde ölçüm sonucu 0,25A güç 
tüketmektedir. 6mm su giriş ve 8mm su çıkış portu bulunmaktadır. Isı sensörü olarak 
dijital ölçüm yapabilen DS18B20 ısı sensörü tercih edilmiştir.  

Yüksek hassasiyette ölçümler yapabilen DHT21 sensörü nem algılama ve dijital sıcaklık 
özelliklerine sahiptir. -40 ile +80 derece arasında çalışabilmektedir. %0 ile %100 RH 
arasında nem ölçümü yapabilmektedir. Genel bilgilerin bir ekranda yazılmasını 
sağlamak için 4x20 Karakter LCD panel I2C kullanılmıştır.  
Elektrik anahtarlama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 4 adet 5V Röle kullanılmıştır.  
Termal Devre Kesici sayesinde devremizde karşılaşılacak olan elektriksel olaylar kontrol 
altına alınmaktadır. Devre aşırı yük ile karşılaştığında otomatik olarak sistem 
kapanacaktır.  
 

 
Şekil 4.1.5 Devre Kartının Monteli Hali 
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4.2 Kullanılan Yazılımlar 
Sensörlerin çalışabilmesi için Arduino bağlantısı yapılmıştır. Yaparken ise dht, wire, 
OneWire, DallasTemprature, LiquidCrystal_I2C gibi kütüphanelerden 
yararlanılmıştır.  
Arduino C/C++ dilleri kullanılan çok gelişmiş bir platformdur.  
Raspberry platformunda sistem verileri işlenmektedir. Sistemin verilerinin 
kaydedilmesi için seri port üzerinden gönderilen ve kendi oluşturmuş olduğu verileri 
işlemek için Python yazılımının 3.8.6 sürümü kullanılmıştır. Python, yüksek 
seviyeli nesne yönelimli açık kaynak kodlu olan bir programlama dilidir. Python dili 
az komut satırı ile çok iş görebilmesinden dolayı çok yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Python ile oluşturulan yazılımda serial, sqlite3, re gibi 
kütüphaneler kullanılmıştır. Arduinodan gelen veriler, Serial kütüphanesi sayesinde 
yakalanmıştır. Re kütüphanesiyle sayısal verilerin seçmesi sağlanmıştır. Sqlite3 
kütüphanesi sayesinde ise veriler veritabanına kaydedilmiştir.  
Arayüzler ve kullanılan nesneler, illustrator ve Corel Draw uygulamarı ile png 
formatında oluşturulmuştur. Uygulamanın kolay ve akıcı kullanımı için bu 
nesnelerin gereksiz büyük boyutlu olmaması büyük önem taşımaktadır. Mobil 
uygulamaya göre uygun çözünürlükte ve kalitede oluşturulan görseller ile 
uygulamanın akıcı çalışması sağlanmıştır. 
 
4.3 Uygulama Arayüzleri 

Şekil 4.3.1’ de görüldüğü üzere kullanıcılar ilk defa giriş yaptıklarında sisteme üye 
olmaları gerekmektedir. Flutter SDK’sında Dart diliyle yazılan mobil 
uygulamamıza ait kayıt ve giriş işlemleri şekildeki gibidir. 

 

Şekil 4.3.1 Uygulamamızın Açılış ve Giriş Ekranları 
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Şekil 4.3.2 Uygulamamızın Ürün Ekleme Arayüzü 

Şekil 4.3.2’de görüldüğü üzere kullanıcı ürünü ekle butonuna tıklayarak tarımına 
başlayacağı ürünü sistemimize dâhil etmesine olanak tanınmaktadır. Kişiler ürün 
eklerken ürün cinsini girmek zorundadır. Seçilen ürün cinsine göre sistem nemini ve 
ortam sıcaklığını otomatik ayarlamakta, yetişme süresi gibi verileri de otomatik 
olarak kullanıcıyla paylaşmaktadır. 

 

 
Şekil 4.3.3 Ürünlerin Görüldüğü ve Sistemlerin Çalışma Durumunu Gösteren 
Arayüzler 
 
Şekil 4.3.3’de görüldüğü üzere ürünler düğmesine tıklayan kullanıcı daha önce 
eklemiş olduğu ürünlerin listesini görebilmektedir. İstediği ürünü seçerek analiz 
edip ayrıntılara ulaşabileceği ekrana ulaşmaktadır. Bu ekranda tarım alanının 
sıcaklığını havadaki nem oranını, ortam sıcaklığını, solisyonun pH değerini 
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görebilir. Ayrıca sistem elektriğinin çalışma durumunu kontrol edebilir. Uzaktan 
tarım yapılabilecek bir sistem olduğu için kamera bağlantısı ile uzaktan izleme 
seçeneği de eklenmiştir. 
 
4.4 Bitki Tercihi ve Değerleri 

 
Şekil 4.4.1 Marul Yetişme Değerleri 

 
Sistemimizde bitki olarak marul tercih edilmiştir. Marul sistemimizde hızlı büyümesi, 
beslenmede çıkacak herhangi bir olası dengesizliklere karşı dirençli olması, kök 
kısmının sistemi zorlayacak boyutlara ulaşmayan bir cins olması ve son olarak 
bakımının kolay olması özelliklerine sahip olduğundan tercih edilmiştir. Sistemde 
sadece marul olmamakla birlikte biber, domates, çilek, nane, ıspanak gibi bitkiler de 
yetiştirilebilmektedir. Ayrıca bu ürünler uygulamaya tanımlıdır. 
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4.5 Marulun Günlük Değişimi 

  

Şekil 4.5.1 Çimlenmenin 1. Günü Şekil 4.5.2 Çimlenmenin 8. Günü 

 
Marul bitkisinin tohumları sisteme koyulmadan önce kaya yününün içine koyularak 
çimlendirilmiştir. 

 

 
Şekil 4.5.3 Çimlenen tohumların sisteme konulduktan 15 gün sonrası 

 
Çimlenmiş tohumların sisteme konulduktan 15 gün sonundaki halleri şekil 4.4.3’te 
görüldüğü gibidir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 
Yapılan piyasa araştırmaları ile topraksız otonom tarım sistemleri incelenmiştir. Bu 
inceleme sonucunda piyasadaki tasarım ve uygulamalar daha çok piyasaya yönelik 
olmasına karşın bireysel olarak kullanılabilecek kullanıcılar için pek de bir çalışma 
yapılmadığı görülmüştür. Yapılmış olan otonom sistemlerin büyük çaplı oluşundan 
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dolayı evde kullanılmaya uygun değildir ancak yapmış olduğumuz sistemimiz hem 
küçük olduğundan hem de otonom oluşundan evde bitki yetiştirmeye uygundur. 
Piyasadaki otonom sistemlerde olmayan ancak yapmış olduğumuz bu sistemde olan 
verilerin okunmasını ve kullanıcıya bildirim verip sistem hakkında bilgilendiren bir 
uygulamanın yapılmış olması yönüyle büyük çapta yapılan benzerlerine göre 
ayrışmaktadır. Piyasadaki sistemlerin çoğunda kullanıcıyla iletişim çok az olmak ile 
birlikte veri yönetiminde kullanılan yöntemler bizim kullanmış olduğumuz verilerin 
Raspberry Pi üzerinden okunması yönteminin yanında çok geride kalmaktadırlar. 
Çözümümüz bu tür şeyleri bünyesinde bulundurmasından dolayı da yenilikçi bir 
projedir ve alanında ilk ve tektir. 
 

6. Uygulanabilirlik 
Projemiz mevcut şartlar altında incelendiğinde gerek donanım gerekse tasarım 
açısından ticari ürüne dönüştürülebilmesi için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. 
Bu haliyle evde kullanılmasıyla birlikte başarılı sonuçlar alacağından şüphemiz yok. 
Ancak haliyle birtakım risklerin ürünün çalışma faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkileyeceği bir gerçektir. Bu risklerden en önemlilerinden bir tanesi elektrik 
kesintisidir. Bu riski de harici bir güç kaynağı kullanılarak aşılabileceği 
düşünülmektedir. 
 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Aylar 
  

 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 
Literatür Taraması X X X X X    

Mekanik tasarımın 
yapılması ve 
oluşturulması  

 X X X   
  

Yazılımın 
hazırlanması ve 
entegrasyonunun 
sağlanması  

  X X X X 

  

Ön Değerlendirme 
Raporunun Yazımı  

     X 

  

Proje Raporu       X X 

Tablo 7.1 Proje Zaman Planlaması 
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Ürünler Adet Fiyatı Adet Birimi Toplam Fiyat 

Akvaryum 100 1 Adet 100 

Raspberry Pi 4 1.030,00 1 Adet 1030 

Arduino pH Sensörü 417,06 1 Adet 417,06 

Arduino Mega 65,00 1 Adet 65 

2x16 LCD Karakter Panel 68,44 1 Adet 68,44 

AGROGERA pH 
Düzenleyici 

44,20 1 Adet 44,20 

5V Tek Kanal Röle 18.94 4 Adet 75.76 

DHT21 93,22 1 Adet 93,22 

DS18B20 Isı Sensörü 39,50 1 Adet 39,50 

Halojen Lamba 35,00 2 Adet 70 

Fan 25,00 2 Adet 50 

1.5mm tek Telli Kablo 3,50 10 Adet 35 

2.5mm TTR kablo 10,00 3 Adet 30 

Led Trafosu 120,00 1 Adet 120 

Mini DC-DC Buck 
Conventor 

10,00 2 Adet 20 

Demir Profil 120,00 2 Boy 240 

Şeffaf Plaka 240,00 1 Tabaka 240 

Su Pomposı 110,00 1 Adet 110 

Su hortumu 5,00 2 Metre 10 

Dirsek Menteşe 1,25 8 Adet 10 

Type-B Usb Kablo 15,00 1 Adet 15 

Delikli Plaket 30,00 1 Adet 30 

Hidroponik Kanal 50x80 5,00 6 Adet 30 

Topraksız tarım besini 1 litre 
A ve 1 litre B 

82,60 1 Adet 82,60 

Nft hidroponik tarım kanalı 84,96 1 Adet 84,96 

Kayayünü  1,47 10 Adet 14,70 

G5 delikli fıle saksı siyah 1 
adet 

0,63 10 Adet 6,30 

Termal Devre Kesici 118,00 1 Adet 118,00 

 TOPLAM 3173,98 

Tablo 7.2 Sistemde Kullanılan Bileşenlerin Maliyet Tablosu 
 
Projemizin hazırlanması aşamasında kullanılan malzemeler ve fiyatları Tablo 7.2’ de 
görüldüğü gibidir. Hazırlamış olduğumuz sistem prototip olduğu için az bitki 
yetiştirilmek üzere hazırlanmıştır. Listedeki bileşenlerin birçoğu çok daha büyük 
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sistemler için de aynı adette kullanılacağı için yüksek görünen bu bilanço aslında çok 
düşük bir rakamdır.  
Günümüzde yapılan tarımlarda tarla sürümünde kullanılan cihazların harcamış olduğu 
yakıt tutarı, işçilik maliyetleri göz önüne alındığında projemizin tasarruflu olduğu 
görülebilir.   
Projemizin çalışma algoritması incelendiğinde elektrik sarfiyatı minimum düzeydedir. 
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin saatte 10 sn sirküle edecek şekilde programlandığı için 
elektrik tüketimi çok düşüktür.  

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
Yapmış olduğumuz projenin hedef kitlesini, evde az miktarda yer ayırıp kolay ve 
ekonomik bir şekilde tarım ürünü yetiştirmek isteyen ve bu üretimlerin serbest 
piyasada satışını yapıp ürünlerin sürdürebilirliğini ve kalitesini arttırmak isteyen 
üreticiler oluşturmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz bu proje ile üreticiler evlerinde 
gerekli ortamı ve sürekliliği otomatik bir biçimde sağlayabileceklerdir. 
 

9. Riskler 

Risk No Riskler B Planı 

1 Elektrik kesintisinin 
gerçekleşmesi 

Harici güç kaynağının kullanılması 

2 Donanımsal herhangi bir arıza 
olması 

Bildirim sisteminin devreye girerek 
kullanıcıyı bilgilendirmesi 

3 Sensörlerlerin yanlış değer 
vermesi 

Sensörlerin test edilerek belirlenen aralığın 
dışındaki değerlerin olması halinde sisteme 

ve kullanıcıya uyarı verilecektir 

4 İnternet kesintisinin gerçekleşmesi 
İnternet kesintisinin olması halinde veriler 
Raspberry'e kaydedilecektir böylelikle veri 

kaybı önlenecektir 

5 
Yurt dışı menşeili ürünlerde döviz 

nedeniyle yaşanabilecek fiyat 
artışı 

Yerli üretimin tercih edilmesi 

Tablo 9.1 Riskler ve B Planları Tablosu 
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Risk No Olasılık Etki  Risk Sonucu 
(0-9)   Düşük (1) Orta(2) Yüksek 

(3) 
Düşük (1) Orta (2) Yüksek(3) 

1   X       X 6 
2 X         X 3 
3 X     X     1 
4   X     X   4 
5   X     X   4 

Tablo 9.2 Olasılık ve Etki Puanları Tablosu 
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