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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Gün geçtikçe artan insan nüfusu beraberinde birçok sıkıntı ve ihtiyaç getirmiştir. İnsan 

popülasyonundaki bu artış sağlık, ulaşım gibi hizmet sektörlerinde, artan nüfusa yetişebilmek için 

teknolojik çareler arama yoluna itmiştir. Gıda sektörü de bu hizmet sektörleri arasında önemli bir 

yere sahiptir. İnsanların besin ihtiyacının karşılanabilmesi için tarım ve hayvancılık sektörlerinde 

önemli derecede üretim artışı gerçekleşmiştir. Üretim artışından kaynaklı olarak hayvancılık 

sektöründe yaşanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının sayımındaki zorluk ve yavaşlık artmıştır. 

Uzun, yorucu ve hata olasılığı yüksek olan bu tek tek sayma işlemine ve mevcut sistemlerden biri 

olan GPS gibi yöntemlerden farklı olarak hata payı düşük, kullanımı kolay ve maliyeti çok daha az, 

yenilikçi bir sistem olan UHF RFID sistemi kullanılarak bir hayvan sayma projesi geliştirilmiştir. 

Kullanılan RFID okuyucunun özelliklerine de bağlı olmakla birlikte RFID sisteminin radyo 

dalgalarıyla çalışmasından dolayı ucuz RFID okuyucularının kullanılmasıyla bile 10 metrelik bir 

ağıl girişinde dahi rahatlıkla sayım yapılabilmektedir. RFID sisteminin 2 temel parçası olan RFID 

okuyucu ve RFID etiketlerinin bir kere kurulumunun yapılmasından sonra sayım yapmayla görevli 

olan kişinin geliştirilen uygulamaya giriş yapması, RFID okuyucu tarafından okunan ve uygulamada 

veriye dökülen etiket miktarını görmesi için yeterli olacaktır. RFID etiketinin bir nevi kimlik görevi 

taşımasından kaynaklı olarak etiketleri takılırken yapılan ve kaydedilen ölçümlerle hayvanın hangi 
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tür olduğu, kaç yaşında ve kilosunun kaç olduğu gibi bilgiler de uygulamanın veri tabanında kayıtlı 

ve değiştirilebilen değerler arasında olup “Android” ve “IOS” işletim sistemlerinde kullanılabilir 

olan mobil uygulamanın ara yüzünden kolayca ulaşmak mümkündür. Projede kullanılması 

planlanan pasif RFID etiketiyle beraber elektrik ihtiyacının giderilmesi, insanların anlayabilmesi 

için basit tutulan uygulama ara yüzü ve RFID sistemi, gerekli malzemenin az olması ve mali 

anlamda sürekli bir giderinin olmaması gibi avantajları sayesinde hayvancılıkla uğraşan her 

kesimden insanın kolaylıkla kullanabileceği bir sistem oluşturmak mümkündür. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması:  
 

Günümüz dünyasında modern tarım ve hayvancılık yöntemleri oldukça önem arz etmektedir. 

Gerek artan nüfus gerek küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı tarım ve hayvancılıkta insanlara 

yetebilmek için en yüksek verimlilikle ürünler elde edilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar 

sonucu hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvan sayım işlerinde oldukça zaman kaybedebilmektedir. 

Buna ek olarak hayvanların özellikleri, hastalıkları, aşıları, ilaçları gibi özelliklerin takip işlemlerinin 

kullanıcının saptaması ve anlaması oldukça zor olduğundan hayvanların bu tarz özelliklerinin 

takibini yapılacak bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje ile kullanıcı projede geliştirilen mobil 

uygulama aracılığıyla sistemdeki bilgilere ulaşabilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse bir 

sürüde koyunların yarısı aşılanmış olduğunu varsayalırsa burada hayvancılıkla uğraşan kişi hangi 

koyunun aşıya ihtiyacı olup olmadığını sistem sayesinde öğrenip gereksiz masraftan 

kaçınılabilmektedir. Takip sistemi ve hayvan sayım sistemi sayesinde bu tarz olaylarda 

alabileceğimiz verim artmaktadır ve gereken süre kısalmaktadır. Yukarıda belirtilen sebepler ve 

gereklilikler sonucu karma bir sistem geliştirilmiştir. Ayrıca bu sistemde hayvanların takibi 

kısmında kullanıcı hayvanda yaşanmış güncel gelişmeleri uygulama sayesinde hayvanın 

özelliklerine ekleyebilir, ardından o koyunu aklında tutmasına gerek kalmadan sadece koyunda 

bulunan QR kodu okutarak koyunun bilgilerine rahatlıkla erişilebilmektedir. Diğer projelerde 

geliştirilmiş olan RFID bazlı küpe sistemlerinde elektrik, kablosuz ağ gibi dağlık ve kırsal alanlarda 

sağlanması güç olan sistem ve parçalar kullanılmıştır. Bu projede pasif RFID sistemi kullanılması 

sayesinde elektrik, kablosuz ağ gibi sistemlere gerek kalmadan aynı sayım işlevini yüksek 

verimlilikle görebilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu ülkemizde hayvanların 

özelliklerine erişebileceğimiz bu projedeki gibi detaylı bir proje yapılmamıştır hem de bu sayede bu 

proje ile ülkemize milli ve özgün bir proje milletimizin hizmetine sunulmuş ve ülkemizin bu alanda 

ilerlemesinde buzkıran olmuştur.  

Yapılan araştırmalar sonucunda hayvan sayımını yapay zeka ile yapan bir proje tespit edilmiştir. 

Yapılan projede kamera, bilgisayar gibi düzenli kontrol gerektiren cihazlar kullanılmıştır. Fakat bu 

tarz cihazların özellikle kameraların kötü hava koşullarında yapay zeka modelini düzgün 

çalıştıramayacağı tespit edilmiştir. Bu duruma örnek vermek gerekirse yağmurlu havalarda 

kameralar buğulanıp sayımı düzgün yapamayabilir veya kullanıcıya hayvanın olmaması durumunda 

hayvanların mevcut olduğu şeklinde mesaj gönderip hayvanlar zayiata uğramasına sebep 

olabilmektedir. Bu tarz sistemlerin ülkemizde yaygınlaşması sayesinde ülkemizde verimliliğin 

artması ve ülkemizin bu alanda dünyaya örnek olması hedeflenmektedir. 

 

3. Çözüm  

 

Bu bölümde tespit edilen probleme karşı geliştirilen çözüm anlatılacaktır. 

Proje kapsamında geliştirilen sistem temel olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar şu şekilde 
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gösterilebilir: 

- Kapılara takılan RFID okuyucuları 

- Hayvanlara takılan RFID çipleri 

- Hayvanların sayımının ve kontrolünün sağlanması için geliştirilen uygulama 

 

3.1.Kapılara Takılan RFID Okuyucuları 

 

Hayvanların sayımı sırasında içinde bulunması istenilen alan hayvanların geçemeyeceği bir 

engel ile çevrilir (örn: çit, duvar, tel). Çevrelenme işi tamamlandıktan sonra hayvanların geçerli 

bölgeye giriş ve çıkış yapabilmesi için bir kapı oluşturulur. Kapının her iki ucuna birer tane (isteğe 

veya kapının genişliğine göre değişebilecek şekilde) RFID okuyucuları yerleştirilir. Yerleştirilen bu 

RFID okuyucuları sayesinde RFID çipine sahip olan hayvanların kapıdan geçişi algılanabilecektir. 

Sistem her hayvan geçişinde içerideki hayvan sayısını arttıracak ve kullanıcılara içeride ne kadar 

hayvan olduğunu gösterecektir. Kapıdan birkaç hayvanın birlikte geçmesi durumunda ise RFID 

okuyucularında kullanılan, sinyallerin teker teker işlenmesini sağlayan bir algoritma sayesinde 

geçen her hayvan ayrı ayrı sayılabilecek ve bir karışıklık ortaya çıkmayacaktır.  

 

3.2.Hayvanlara Takılan RFID Çipleri 

 

Sayıma katılması istenen her hayvana bir RFID çipi takılır. Bu RFID çipleri sayesinde 

hayvanlar kapıdan geçtikleri sırada RFID çipleri ve RFID okuyucuları iletişime geçer ve hayvanın 

geçişi algılanır. RFID çiplerinin hayvanlara entegre edilmesi için birçok yöntem 

kullanılabilmektedir. Bu yöntemler hayvanların sahibinin isteğine ve hayvanların türüne göre 

değişiklik gösterebilir. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde gösterilebilir: 

i. RFID çiplerinin hayvanların derilerinin altına yerleştirilmesi 

ii. RFID çiplerinden küpe, tasma vb. bir takı tasarlanıp hayvanlara takılması 

Kullanılan RFID çiplerinin bir diğer özelliği ise takıldıkları hayvanlara özel bir kimlik vermeleridir. 

Bu kimlikler hayvanlar hakkında kullanıcılara bilgi sunar. Örneğin hayvanın kilosu, boyu veya yaşı 

gibi. Erişilebilecek bilgiler ve bu bilgilerin değerleri kullanıcılar tarafından uygulama üzerinden 

belirlenebilir ve modifiye edilebilir. Uygulama üzerinden hayvanlar hakkında bilgi alma konusuna 

uygulamanın anlatıldığı bölümde daha detaylıca değinilecektir. 

 

3.3.Hayvanların Sayımının ve Kontrolünün Sağlandığı Uygulama 

 
Proje kapsamında geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar hem hayvanların sayımını 

denetleyebilir hem de onlar hakkında detaylı bilgi alabilmektedir. Hayvanların sayımının 

denetlenmesi için kullanıcılar uygulamadaki “Koyun Sayımı” butonuna tıklayarak bölgedeki 

hayvanların sayısına ulaşabilmektedir.  

Uygulamanın sağladığı bir başka özellik ise hayvanlar hakkında veri setleri oluşturulabilmesi 

ve bu sayede hayvanlar hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilmesidir. Uygulamanın ana ekranındaki 

“Hayvan Bilgisi Ekle” kısmına tıklayarak hayvanlar hakkında veri listeleri oluşturulabilir. Ve yine 

ana ekrandaki “Hayvanlarım” butonuna tıklayarak hayvanları hakkında bilgilere ulaşabilir. Açılan 

sayfadaki listede istenilen hayvanın üstüne tıklanarak hayvan hakkında bilgi alınabilir. Bu sayfada 

özel filtreler aracığıyla hayvanların nasıl sıralanacağına karar verebilirsiniz. Ayrıca sayfadaki 
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“İstatistikler” butonuna tıklarsanız hayvanlarınız hakkındaki genel bilgilere de ulaşabilirsiniz (örn: 

sürünün toplam kütlesi, ortalama yaşı vb.). Eğer kullanıcı özellikle bir hayvan hakkında bir bilgiye 

sahip olmak istiyorsa ana ekrandaki “Hayvanı Sorgula” butonuna tıklayarak hayvandaki RFID çipini 

okutup geçerli hayvan hakkındaki verilere ulaşabilir.  

Geliştirilen uygulama “Dart” yazılım dilinin “Flutter” yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. 

Uygulama hem “IOS” hem de “ANDROID” platformlarında çalışmaktadır. 

 

4. Yöntem 

 

Projede kapsamında geliştirilen sistem iki temel unsur üzerine kurulmuştur. Bunlar “RFID 

Sistemleri” ve “Flutter”dır. RFID sistemleri sayesinde koyunların sayımı gerçekleştirilirken, Flutter 

ile uygulama geliştirilmiştir.  

 

4.1.RFID  

 

RFID; tam haliyle Radio-Frequency Identification(Radyo Freakansı Tanımlaması) radyo 

frekanslarının kullanılması ile nesneler arası kablosuz iletişimin sağlanmasına dayalı bir yöntemdir. 

RFID sistemleri uzun mesafelerde büyük etki gösteremeseler de kısa mesafe de hızlı ve kablosuz bir 

şekilde veri aktarabildikleri için büyük kolaylık sağlamaktadır. 

  

4.1.2. RFID Çalışma Sistemi 

 

RFID sistemleri temel olarak iki kısımdan oluşur: 

- RFID Okuyucusu 

- RFID Etiketi 

  

4.1.2.1. RFID Okuyucuları 

 

RFID okuyucuları iki parçadan oluşur. “Tarama Anteni” ve “Alıcı-Verici”. Bu iki 

parça sayesinden RFID okuyucuları etrafa radyo dalgaları gönderebilir. RFID 

okuyucularının iki türü vardır. “Mobil RFID Okuyucuları” ve “Sabit RFID Okuyucuları”. 

Bu projede kapılara konulan RFID okuyucuları sabit okuyuculardır ancak istek 

doğrultusunda mobil okuyucular da kullanılabilir. RFID okuyucularının menzili; 

okuyucunun modeline, kullanılan güç kaynağına ve RFID etiketlerinin türüne bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ise 50-150 santimetre arası bir menzile sahiptirler. 

  

4.1.2.2. RFID Etiketleri 

 

RFID etiketlerinin içinde bir mikroçip ve mikroçipi saran bir anten bulunmaktadır. 

Bu iki parça sayesinde kendilerine gelen radyo dalgalarını geri iletebilirler ve bu sayede 

RFID okuyucuları ile iletişime geçebilirler. İki tür RFID etiketi vardır: 

- Pasif RFID Etiketleri 

- Aktif RFID Etiketleri 

Aktif RFID etiketleri kendi güç kaynaklarına sahiptirler. Enerjilerini bu kaynak sayesinde 

sağlarlar ve daha uzun mesafeli iletişimler kurabilirler.  

Pasif RFID çiplerinin ise kendilerine ait bir güç kaynakları yoktur ve maruz kaldıkları 
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elektromanyetik alan yüzünden antenlerinde oluşan akımdan güç alırlar. Bu sayede herhangi 

bir dış güç kaynağına ihtiyaçları kalmaz fakat bu avantajla beraber iletişim menzilleri de 

aktif RFID etiketlerine göre daha kısadır. Bu projede temel olarak pasif RFID etiketleri 

kullanılması hedeflenmiştir ancak kullanıcıların isteğine ve durumun gerekliliklerine göre 

etiket türü değiştirilebilir. 

 

4.1.3. RFID Sistemi Türleri 

 

RFID sistemleri 3 farklı türden oluşur. Bu türler temel olarak kullandıkları frekansların 

tiplerine göre ayrılır. Bunlar: 

- Düşük Frekanslı (LF) 

- Yüksek Frekanslı (HF) 

- Ultra Yüksek Frekanslı (UHF) 

- Mikrodalga şeklinde gösterilebilir.  

 

Düşük frekanslı sistemler 30KHz ile 500KHz arasında dalgalar kullanan sistemlerdir. Genel 

olarak 125KHz kullanılmaktadır. Düşük frekanslı sistemlerin iletişim menzili de düşüktür. 

Yüksek frekanslı sistemler 3MHz ile 30MHz arasında dalgalar kullanan sistemlerdir. Genel 

olarak 13.56 MHz kullanılmaktadır. Menzillerinin düşük frekanslı sistemlere göre daha fazla 

ve 5-50 cm arası olduğu söylenebilmektedir. Ultra yüksek frekanslı sistemler 300 MHz ile 

960 MHz arasında dalgalar kullanana sistemlerdir. Genel olarak 433 MHz kullanılmaktadır. 

Menzilleri oldukça yüksektir ve 7 metreye kadar iletişim kurabilirler. Mikrodalga kullanan 

RFID sistemleri ise 2.45 Ghzand aralığında çalışmaktadır. 10 metre ve daha ilerisi ile iletişim 

kurabilir. 

  

Bu projede Ultra Yüksek Frekanslı RFID sistemleri kullanılmıştır. Kapıların 

genişliği hesaplandıktan sonra en uygun sistemin bu olduğuna karar kılınmıştır. 

  
4.2.Flutter 

 
Flutter Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir arayüz geliştirme kitidir. Android, 

IOS, Windows, Mac gibi birçok platformda uygulama geliştirmek için kullanılır. Flutter’ın en büyük 

avantajlarından biri ise geliştirilen uygulamaların farklı platformlarda uyumlu bir şekilde 

çalışabilmesidir. Bu sayede geliştirilen uygulama farklı platformlar için tekrardan yazılmak edilmek 

zorunda kalınmaz. 

Bu projedeki uygulama “Flutter” kiti ile “Android Studio” üzerinden geliştirilmiştir. 

Uygulamada yer alan bilgiler de Firebase veritabanı hizmeti kullanılarak depolanmaktadır. 

 

4.2.1. Firebase 

 

Firebase Google tarafından geliştirilen; web uygulamaları, mobil uygulamalar ve oyunlar 

için depolanması gereken bilgilerin depolanmasını sağlayan veri tabanı hizmetidir. Kolaylıkla 

uygulamaların içine entegre edilebilmesi, belirli bir sınıra kadar ücretsiz depolama alanı sunması 

en büyük avantajlarındandır. Üstelik veri tabanındaki bilgileri güncel tuttuğu için anlık bilgi 

değişimlerini uygulama üzerinden görmek mümkündür. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje ile geliştirilen sistem sayesinde günümüzde hayvan sayımlarında kullanılmakta olan 

yöntemlere alternatif olarak farklı bir yöntem geliştirilmiştir. Günümüzde sıkça kullanılan bir 

yöntem elle sayma metodudur. Çobanlar bir araya gelir ve hayvanların sayımını elle gerçekleştirir. 

Bu yöntem hem oldukça yavaş ve yorucu hem de hata payı yüksek bir yöntemdir. Projede kullanılan 

RFID sistemi sayesinde ise hayvanların tek tek sayılmasıyla oluşabilecek hata payı ve sayım yapacak 

kişinin iş yükünü azaltmış olacaktır. RFID çiplerinin kısa mesafede kablosuz bir şekilde veri 

aktarımı sağlayabileceğinden herhangi bir internet bağlantısına da gerek kalmamıştır. Bu özelliği ile 

de GPS sistemlerine karşı bir avantajı oluşturmaktadır. Projede uygun koşullar oluşturularak pasif 

RFID kullanılmasıyla RFID sistemi herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan RFID okuyucu 

ve RFID etiketi arasında oluşan radyo dalgalarıyla elektriksiz bir şekilde çalışabilmektedir. Bu 

durum sistemin çalışması için düzenli olarak enerji kaynağı için ödenecek maliyeti ortadan kaldırmış 

olmaktadır. Kullanıcının verilere eriştiği uygulamanın farklı yönlerden programlanabilir olması 

sayesinde kullanıcının hayvanlar için kimlik görevi gören etiketlere istediği değeri atayabilmesi ve 

bu değerlerin sonradan değiştirilebilir olması, hayvanların birbirinden ayırt edilebilmesi anlamında 

kolaylık sağlamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Koyun sayımının yapılacağı köy, yayla ya da şehirden uzak kırsal bir alanda internetin ağının 

bulunmasının zor olma ihtimalini düşünerek uygulanabilirliği daha kolay olan internetsiz bir 

teknoloji olan RFID teknolojisini kullanması tercih edilmiştir. Ayrıca projeyi hayata geçirmek için 

gerekli malzeme çeşitliliğinin az olması ve pasif RFID etiketinin kullanılması durumunda güç 

kaynağına da ihtiyaç duyulmaması projenin sade ama etkili olmasını sağlayarak projenin hayata 

geçirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Hayvanlara takılan RFID etiketlerinin hayvanların normal 

yaşamlarını da etkilememesi projenin uygulanabilirliği açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Uygulamadaki ara yüzün kolay anlaşılabilir olması ve çiftçiler ya da çobanların uygulamanın 

kullanımında zorluk yaşamalarına engel olmuştur.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Kullanılacak malzeme listesi şu şekildedir: 

- UHF türü RFID etiketi  

- UHF türü RFID okuyucusu 

Kullanılacak RFID etiketlerinin uzak menzilden de okunabilmesi için tercih ettiğimiz UHF türü 

RFID olması koşulunda her bir UHF RFID etiketi ortalama 10 TL maliyeti olmaktadır. Yani UHF 

türü RFID etiketlerinin toplam maliyeti hayvan başına 10 TL olmaktadır. Bir adet UHF türü RFID 

okuyucusu için ortalama fiyat 3000 TL ve üzerine denk gelmektedir. Projede 1-3 adet kullanılması 

planlanan RFID okuyucusuyla projenin ortalama maliyeti bir çiftlikte 100 hayvan olduğu 

varsayılarak 4000 TL ve üstü olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

3000TL 3000TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Hayvancılıkla uğraşan iş insanları, çobanlar ve çiftçiler hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Hayvan 

sayımında karşılaşılan zorluklar bu insanlara hem fiziki hem de maddi açıdan zarar verdiğinden 

ötürü proje fikrimizin hedef kitlesi hayvancılıkla uğraşan insanlardır. 

 

9. Riskler 

 

9.1. RFDI okuyucularının aynı anda bir çipe veri verebilmesi 

 

Bu durumda akıllara gelen ilk soru eğer bir RFDI okuyucusunun aynı anda sadece bir çiple 

iletişime geçebiliyorsa hayvanlar aynı anda geçerse RFDI okuyucusunun bunun nasıl anlayacağıdır. 

Bu gibi durumlar için çözüm oldukça basittir. Günümüzde bu gibi durumlar için kullanılan RFDI 

okuyucuları ve çipleri arasındaki iletişimi düzenleyen “anti-collision” algoritmaları 

kullanılmaktadır. Bu algoritmalar sayesinde RFDI okuyucularına gönderilen sinyaller düzenlenir ve 

herhangi bir çarpışma olmaz. Bu sayede RFDI okuyucusu aynı anda sadece bir çiple iletişime geçer 

ve bir sıkıntı çıkmaz. Her çiple teker teker iletişime geçer ve bu süreç o kadar hızlı gerçekleşir ki 

sanki hepsiyle aynı anda iletişime geçmiş gibi gözükür. Bu sayede hayvanlar aynı anda da geçse 

okuyucu hepsini tespit edebilmektedir. 

 

9.2. Hayvanların çok hızlı hareket etmesi 

 

Bu durumda da ana problem kapılardan geçen hayvanların çok hızlı geçmesinden dolayı 

okuyucuların çiplerle iletişime geçmek için yeterli süreye sahip olmaması ve yanlış ölçümlerde 

bulunmasından kaynaklanır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak hayvanların kapıdan geçiş hızı 

düşürülebilmektedir. Bunu yapmak için yapılabilecek çözümlerden biri 3 metre genişliğindeki 

kapının birkaç parçaya bölünmesidir. Bu sayede debi azalır ve RFDI okuyucularına gerekli süre 

tanınmış olur. 

 

9.3. Hayvanlara takılan etiketlerin hava koşullarından etkilenmesi 

 

Hayvanlara takılması planlanan etiketlerin hayvanların içinde olması koşulunda etiketler 
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hava koşullarından etkilenmeyecektir. Etiketlerin hayvanlara kolye, küpe gibi dışardan takılmasında 

ise zaten küçük olan etiketlerin koruyucu bir plastik kılıf yardımıyla su geçirmez hale getirilmesi 

mümkündür. 
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