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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada toplam 310 bin hektar sera alanı bulunmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde uygun 

iklim şartlarının sağlanması yapay düzeneklerle oluşturulur ve bu durum, sistemin açık alanda 

yapılan yetiştiriciliğe nazaran daha karmaşık olmasına neden olur. Dış hava oransal nemi ve 

sıcaklığı, sera içi oransal nemi ve sıcaklığı, rüzgar yönü ve hızı, güneş ışınımı, buharlaşma, 

toprak sıcaklığı vb. etkenlerin hepsi birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Sistem bu etkenleri 

iyi algılayabilmeli, değerlendirebilmeli ve doğru bir sonuç çıkartabilecek yapıya sahip 

olmalıdır. Ancak değerlendirme ve sonuçlar başarılı olsa dahi bitkilerde çeşitli hastalıklar 

meydana gelerek bitkinin gelişimini ve sera içi iklim koşullarını etkilemektedir. Hastalıklar ve 

sera içi iklim koşullarının uygun olmamasından dolayı üründen tam verim alınamamasıyla 

birlikte duruma göre büyük ölçüde zararlar meydana gelmektedir. Projemizde sera içi iklim 

koşulları ve hastalıktan dolayı meydana gelebilecek ürün kalitesinin düşüşünün ve kaybının 

önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  

 

Kurulacak sistemler tam otomasyon ürünler olup, yükselen sıcaklıkları dengelemek için doğru 

ve otomatik havalandırma, düşen sıcaklıkları veya yükselen nem oranlarını dengelemek için 

doğru bir ısıtma , toprağın nem değerindeki düşüşe göre doğru sulama sistemleri ve bitkide 

genel bir gelişme geriliği, solgunluk, döllenmenin anormal olması sonucu meyve dökümü veya 

yapraklarda sarılık şeklinde ortaya çıkan sebeplerden doğabilecek hastalık durumlarını tespiti 

için kamera sistemi tasarlanacaktır. Oluşturulan bu sistemler mobil uygulama ile kullanıcıya 

sunularak sera ve bitkinin sağlığı hakkında kullanıcıya bilgi verilecektir. Böylece bu sistem 

tarımda insan faktörünü minimize edecek, bitkinin gelişimi için gerekli olan optimum koşulları 

sağlayacaktır. Teknofest için düşünülen prototip ev tipi sera içine entegre edilecek olup bitki 

türüne mevsim şartlarına göre karar verilecektir. 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizin birim alanda tarımsal ürün verimliliği düşük seviyededir. Bunun sebebi tarım 

arazilerinde özellikle seralarda çalışan çiftçilerin bilgi ve tecrübesinin eksik olması ve 

teknolojinin yeterince kullanılmamasıdır. Kişilerin sürecin herhangi bir aşamasında hatalı işlem 

yapması ürünlerin kalitesini düşürmektedir. Bu durum çiftçiye hem maddi olarak zarar 

vermekte  hem de manevi olarak yıpratmaktadır.  

 

Günümüzde seralar çok geniş alanlara sahiptir bu nedenle bitki için gerekli olan sıcaklık, hava 

ve toprak nemi, karbondioksit koşullarını kontrol etmek çok zor olmaktadır. Bitki 

yetiştiriciliğinde sera içinde uygun iklim koşulları sağlansa dahi sonrasında bitki olgunlaşana 

kadar iklim koşullarının aynı şekilde devam etmesi gerekmektedir. Bu koşulların 

sağlanamaması bitkideki hasadı yavaşlatmakla birlikle bitkinin olgunlaşma süresini uzatmakta 

ve kaliteli ürün elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bitkilerin büyüyeceği ortamın şartları 

tamamen kontrol altında olduğunda da bazı fungusal etmenlerden dolayı bitkilerde hastalıklar 

ortaya çıkabilmektedir.  Hastalık teşhisine gereken önem verilmediğinde bu hastalık tüm seraya 

yayılır ve çiftçinin bütün sebzelerinde zarar meydana getirir. Bütün bunları ortadan kaldırmak 

için seralarda teknolojiden yardım almak, akıllı bir sistem kullanmak zorundayız.  
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Ülkemizde ve dünyada incelediğimiz sera örneklerinde, koşulları uzaktan kontrol eden, 

talimatlar verilebilen, hatta talimatları otomatik hale getirebilen bir otomasyon vardır. Bu 

otomasyon seralardaki ısı, ışık, nem, rüzgâr vb. durumlar sensörler yardımıyla algılanmakta, 

aynı zamanda sulama ve havalandırma da kontrol edilebilmektedir ancak böylesine kapsamlı 

bir sistemde sera bitkilerindeki hastalıklar göz ardı edilmektedir. Zamanında tespit edilemeyen 

her hastalık üreticiden tüketicisine kadar geniş bir kitleyi zarara uğratmaktadır. Bu zararları en 

aza indirmeyi hedeflerken sera bitkilerindeki hastalıkları bulan ve çiftçiye geri bildirimde 

bulunan projenin yapılması amaçlanmıştır. 

3. Çözüm  

Tarımda birim alandaki verimsizliğin ana sebebi kontrol edilebilir ve bilinçli tarımın yaygın 

olmayışıdır ve bunun önüne tam otomasyon ve yapay zekayla geçilebilir. Yapay zeka 

teknolojisi sunduğu hızlı çözümler ve sınıflandırma açısından sahip olduğu yüksek performans 

sebebiyle tarımın geleceğidir. Bunun yanında otomasyon sistemleri ortam şartlarını sürekli 

olarak kontrol eder, bu şartları optimum değerlere getirmeyi hedefler. Otomasyon sistemleri ve 

yapay zekayı entegre ederek yapmak istediğimiz projemizde ürün verimliliğini maksimuma 

çıkartırken insan gücünü minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz. Tam otomasyon sistemin 

kurulması için seraya sensörler ve alt sistemler yerleştirilecektir. Sensörler ortamın o anki 

şartlarını bilgisayara bildirecek, bilgisayar bitkiye uygun optimum değerlerle karşılaştırma 

yapacaktır. Elde edilen sonuçlara göre alt sistemleri kullanarak optimum şartların oluşmasını 

sağlayacaktır. Hastalık tespit sisteminin kurulması için sera içerisine kamera sistemi 

konumlandırılacaktır. Kamera sisteminden alınacak olan görüntüler daha önceden veri setleri 

ile eğitilmiş olan derin öğrenme modelimiz sayesinde analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlara 

göre kullanıcı bilgilendirilecek olup erkenden müdahale etmesi sağlanacaktır. 

 
 

Şekil 1. Alt Sistemler 
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4. Yöntem 

Otonom bir şekilde sera için gerekli iklim koşullarını sağlayacak ve anlık görüntülerle hastalık 

tespiti yapacak olan projemiz donanım, yazılım olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır. 

 
Şekil 2. Sistem Mimarisi 

4.1.Donanım Bölümü: 

Donanım bölümü sensörler, fanlar, rezistanslar, ledler ve motorların toplamından oluşan 

donanım kısmının teknolojik altyapıyla entegrasyonunu sağlayan bölümdür. Bu kısımda 

bitkinin gelişimi için önemli olan etmenleri ölçebilen sensörler mühim bir yer tutar. Bu 

sensörler ortam sıcaklığı ve nemi, toprak nemi, ışık, su seviyesi gibi parametreleri periyodik 

olarak toplamaktadır. Sensörlerin bu sistem için en önemli etkisi topladığı datadır. Sahip olunan 

data, sera içi iklim koşullarının yetiştirilen  bitki için optimum hale getirilmesinde kullanılır. 

Bu nedenle devamlı ölçüm yapılmasını sağlayan sensörlerden alınan datalar sayesinde sera içi 

iklim koşullarını sürekli olarak takip eden ve istenen seviyeye getiren otonom bir sistem 

oluşturulacaktır. Kullanılan sensörlerin uyumlu bir biçimde çalışabilmesi için Ardunio 

kullanılacaktır. Sensörlerin yanında sisteme besin maddesinin sağlanması için sulama sistemi, 

sera içerisindeki karbondioksit dengesini sağlamak için havalandırma sistemi, sıcaklık 

dengesini sağlamak için ısıtma sistemi, bitkinin büyümesi için gerekli olan aydınlatma sistemi 

ve oluşabilecek olumsuz durumlar için yangın alarm sistemi bulunacaktır. Oluşturulacak olan 

sera prototipi için ışık geçirgenliği yüksek, darbelere karşı dayanıklı ve ısı geçirgenliğinin 

camdan %20 daha az olmasından dolayı pleksi levhalar kullanılacaktır. 
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Şekil 3. Kullanılacak Sensörler 

Ardunio: 

Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici ayrıyeten programlama 

ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Arduino kartında en azından bir 

5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında seramik rezonatör) vardır. 

Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü 

karttaki mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader programı yazılıdır.  

 
Şekil 4. Ardunio Kartı 

 

Sıcaklık sensörü, nem sensörü, ısıtma ve havalandırma: 

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü, ortamda algıladığı sıcaklık ve nem değerlerini dijital olarak 

düzenleyip çıkış verebilen bir sıcaklık ve nem sensörüdür. DHT11 sensörü içerisinde ısı ve 

nem değerlerindeki değişime tepki veren direnç yapıları bulunur. Algıladığı bu değerler tek hat 

üzerinden dışarıya vermektedir. Sensörden alınan değerlere göre optimum değerin altında 

kalınan sıcaklıklarda ısıtma sistemi, üzerinde olunan değerlerde ise havalandırma sistemi aktif 

hale getirilecektir. 

 

Işık sensörü ve aydınlatma: 

Sera içerisindeki ışık miktarını ölçecek LDR ışık sensörünün ARDUINO ya aktardığı veriler 

doğrultusunda, sera içinin karanlık olması durumunda aydınlatma işlemi led ile yapılacaktır. 

Şekil 2 ‘deki LDR sensörü sayesinde sera içerisindeki ışık miktarı ölçülür. Arduino kontrol 

kartına LDR sensöründen aktarılan veriler  ile hava karanlık olduğunda aydınlatma devreye 

girecek ve hava aydınlandığında aydınlatma otomatik olarak devreden çıkacaktır. 
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Toprak nem sensörü, su pompası ve sulama: 

Bu projede hem bitkinin gelişimi için gerek ve yeter suyun sağlanması hem de su kaynaklarının 

tüketiminde tasarrufun sağlamak için arduino kontrollü otomatik olarak sulama işlemi 

gerçekleştirilecektir. Toprağın nem oranını ölçmek için toprak nem sensörü kullanılacaktır. 

Nem ölçer problar ölçüm yapılacak toprağa batırılarak ölçüm yapılır. Çalışma prensibi ise 

toprağın veya batırılan sıvının meydana getirdiği dirençten dolayı, prob uçları arasında bir 

gerilim farkı oluşur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem miktarı ölçülür. Toprak nem 

sensörümüz Arduino ile analog haberleşmeye imkân sağlamaktadır. Böylece Arduino’muz ile 

analog okuma ile sensörümüzün nem oranına göre 0 ile 1023 arasında değerler almaktayız. Bu 

değerler ne kadar fazlaysa topraktaki nem oranımızında bize o kadar fazla olduğunu 

göstermektedir Toprak nem sensöründen gelen verilere göre su pompamız açılıp kapanacaktır. 

Pompanın çalışması ile birlikte damlama sistemimiz aktif hale gelecektir. 

 

Su seviye sensörü ve su deposu: 

Damlama sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için su deposu içerisindeki su miktarının 

belli bir seviye üzerinde olması gerekmektedir. Su seviyesini kontrol etmek için su seviye 

sensörü kullanılacak olup sensör üzerinde 3 bacak vardır. Bunlardan biri vcc(+) , biri gnd(-) , 

sonuncusu da değer dönderen bacaktır. Çalışma prensibinde toprak nem sensörüne benzer 

şekilde olup direnç değişimiyle olmaktadır suyun sensöre değme miktarına göre sensörden 

okunan dirençlerin değerleri değişir. 

 

Ateş algılayıcı sensör ve yangın alarmı: 

Seramızın herhangi bir yerinde ateş algılayıcı sensör alev algılandığında arduinoya çıkış 

vererek olup bu sayede kullanıcı bilgilendirilecektir. Böylece yangın kontrol altına alınacaktır. 

Ateş algılayıcı sensör kartı 760 nm - 1100 nm arasındaki dalga boyuna sahip ateşi tespit etmek 

için kullanılan bir sensör kartıdır. Üzerinde bir adet IR alıcı barındırır. Üzerindeki trimpot ile 

hassasiyet ayarı yapılabilmektedir. 

 

Jetson Nano, Kamera ve Hastalık Tepiti: 

Jetson Nano Nvidia tarafından geliştirilmiş yapay zekâ işlemlerinde düşük enerji ile nesne 

tanıma, nesne sınıflandırma, görüntü işleme, nesne segmentasyonu vb. yüksek performans 

isteyen işlemleri geliştirmeyi sağlayan modüler bir bilgisayardır. Bu yapıya micro-USB 

üzerinden güç verilebilir ve bu kit sensör kullanımı için geniş bir I/O yelpazesine sahiptir. Kart 

üzerinde bulunan 4GB ram ve ARM işlemci, Linux üzerinde oldukça rahat bir çalışma alanı 

sunmaktadır. Jetson Nano yapay sinir ağlarını ve evrişimli sinir ağlarının paralel bir şekilde 

kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Yolov4 Tiny algoritmasının sağlamış olduğu gerçek 

zamanlı nesne tespiti işleminde kullanılabilmektedir. Tarım alanlarında aktif olarak 

kullanılması için Yolov4 Tiny algoritması Jetson Nano ile kullanılmıştır. Jetson Nano’yu 

kurmak için öncelikle Nvdia sitesinde sunulan imaj dosyası ile işletim sistemi kurulmuştur. 

Sonra Yolov4 Tiny algoritmasının aktif edilmesi için gerekli olan ekran kartı mimari yapısı ve 

ekran kartını kullanmak için gerekli olan ayarlar yapılmıştır. Son işlem olarak algoritma 

derlenerek saha testlerine uygun hale getirilmiştir. Saha testlerinde gerçek zamanlı görüntü 

alabilmek için Jetson Nano ile birlikte bir kamera kullanılmıştır. Üzerinde bulunan 128 CUDA 
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çekirdekli GPU’su sayesinde kameradan alacağımız görüntüleri işleyerek sera içerisinde 

yetiştirilen bitkideki hastalık tespiti yapılabilecektir. 

 

 
Şekil 5. Jetson Nano Geliştirme Kiti 

4.2.Yazılım Bölümü: 

Oluşturulacak olan sera otomasyon sistemimizde sera içerisindeki sensörlerden alınan veriler 

ve kameralardan alınan görüntülerle derin öğrenme algoritması kullanılarak bitki de herhangi 

bir  hastalık olup olmadığı tespit edilecek kullanıcıya bilgi verecektir. Bu tespiti yapabilmek 

için python 3.7 dili ile YOLOv4 Tiny algoritması kullanılacaktır.  

    4.2.1. Yazılım aşamaları:  

1. Bitkilerde görülen yaygın hastalıklara ait görsel veriler elde edilecektir.  

 
Şekil 6. Veri Seti Örnek Görüntüler 

2. Toplanan görsellerin %80’i eğitim verisi, %20’i test verisi olarak ayrılacaktır. 

3. Toplanan verilerin derin öğrenme algoritmalarında birisi olan YOLOv4 Tiny ile tespitinin 

gerçekleştirilebilmesi için veriler Bbox Label Tool programı yardımıyla etiketlenecektir. 

 
             Şekil 7. Etiketlenmiş Örnek Görseller 

4. Etiketlenen verilerin YOLOv4 Tiny algoritması ile eğitimine başlanacaktır.(Şekil 9). Eğitim 

kayıp değerinin en düşük olduğu ağırlık dosyası aşamasına kadar devam edecektir. 
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Şekil 8. YOLO Tespit Şeması 

5. Elde edilen ağırlık dosyasından bitkilerin hastalıklarını tespit etmek için test işlemi 

gerçekleştirilecektir(Şekil 10). Bu test işlemi birinci olarak test veri seti üzerinde daha sonrada 

canlı bitkiler üzerinde kamera yardımıyla gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. 

 
Şekil 9. Test Veri Setindeki Domates Yaprak Küfünün Tespiti 

6. Test işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra YOLOv4 Tiny modeli 

TensorFlow Light’a dönüştürülecektir. Ardından kullanıcı için Android Studio ve 

Swift ile mobil kullanıcı programı yapılacaktır. 

7. Sistemin kullanılabilmesi için saha içerisindeki bitki türüne göre belirlenen bölgelere 

kameralar ve sensörler yerleştirilecektir.  

8. Saha içerisinden elde edilen görüntüler ve veriler 11. şekildeki gibi mobil programa 

aktarılacaktır. Ağırlık dosyamızdan faydalanılarak bitkilerin hastalıkları gerçek zamanlı olarak 

tespit edilecektir.  
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Şekil 10. Mobil Uygulama Arayüzü 

 

9. Sistem içerisindeki sensörlerden alınan veriler ve kameradan alınan görüntülerle bilgiler 

kullanıcıya sunulacaktır. Kullanıcıya sunulurken anlaşılabilmesi için basit bir arayüz 

tasarlanacaktır. 

 

4.2.2 Yolo Algoritması Nedir?  

Yolo mimarileri nesne tespitini evrişimli sinir ağı özelliklerini kullanarak gerçekleştiren 

yapılardır. Yolo algoritması nesne tespitinin piksellerden çevreleyici kutu koordinatlarına doğru 

ilerletilmesini sağlam bir regresyon yöntemi olarak çalışmaktadır. Literatürde birbiri ardı sıra 

geliştirilen üç farklı Yolo mimarisi vardır. İlk model olan Yolo-v1 iki tam bağlantılı katmanın 

takip ettiği 24 evrişim katmanından oluşturulmuştur. Bu mimarinin avantajları yarıştığı 

modellere göre hızlı oluşu, görüntüyü tam olarak kabul etmesi, bir nesneyi temsil eden ayırıcı 

özellikleri öğrenebilmesi olarak söylenebilir. Bir sonraki model olan Yolo-v2 19 evrişim 

katmanı ve 5 en büyüğü havuzlama katmanından oluşmaktadır. Yolo-v2, Yolo-v1’e göre daha 

hızlı ve tutarlı model olarak tarif edilmektedir. Bir sonraki geliştirilen model Yolo-v3 iç 

yapısında esnek eşitleyici kayıp fonksiyonu yerine genelleştirilmiş çoklu lojistik regresyon 

kayıp fonksiyonunu kullanmaktadır. YOLO-V4 ağı YOLO YOLO-V2 ve YOLO-V3 ağları 

kullanılarak geliştirilmiştir. Çalışma prensibi olarak YOLO ağı, tespit etme problemini 

regresyon problemine dönüştürmektedir. YOLO geleneksel yöntemlerden olan Hızlı R-CNN’ 

in aksine nesne tespit etmede nesnenin bulunabileceği muhtemel alanlara ihtiyaç 

duymamaktadır. Ayrıca YOLOv4'teki AP (Ortalama Hassasiyet) ve FPS (Saniyedeki Kare 

Sayısı), YOLOv3'e kıyasla sırasıyla %10 ve %12 daha artmıştır. YOLOv4, birçok yeni özellik 

kullanarak en gelişmiş sonuçları elde etmek için bazı özellikleri birleştirmektedir. Geliştirilecek 

olan projemizin mobil uygulamalarda kullanılabilmesi için modelimizi YOLOv4-tiny ile 

eğiteceğiz. YOLOv4-tiny, YOLOv4'ün sıkıştırılmış sürümüdür. Ağ yapısını daha basit hale 

getirmek ve parametreleri azaltmak, böylece mobil ve gömülü cihazlarda geliştirmeyi mümkün 
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kılmak için YOLOv4 esas alınarak geliştirilmiştir.YOLOv4-tiny'yi çok daha hızlı eğitim ve çok 

daha hızlı algılama yapılması için kullanılmaktadır. YOLOv4-tiny önceden eğitilmiş 137 

konvolüsyonel katmandan eğitilen YOLOv4'ün aksine, önceden eğitilmiş 29 konvolüsyonel 

katmandan eğitilmiştir.YOLOv4-tiny'deki FPS (Saniyedeki Kare Sayısı), YOLOv4'ün yaklaşık 

sekiz katıdır. Bununla birlikte, YOLOv4-tiny için doğruluk, MS COCO veri kümesinde test 

edildiğinde YOLOv4'ün 2 / 3'üdür. Gerçek zamanlı nesne algılama için YOLOv4-tiny, 

YOLOv4 ile karşılaştırıldığında daha iyi bir seçenektir olup gerçek zamanlı nesne algılama 

ortamıyla çalışırken daha hızlı çıkarım süresi oluşturmakta ve hassasiyet yüksek olmaktadır. 

4.2.3. Yolo Mimarilerinin Nesne Tespiti Amacıyla Eğitilmesi: 

Yolo mimarilerinin eğitilebilmesi için etiketlenmiş veri setlerine ihtiyaç vardır. Etiketleme 

işlemi iki fazdan oluşur. İlk fazda nesneler sınıflarına göre dikdörtgensel çevreleyici kutular ile 

kuşatılır ve bu kutuların sol üst köşe koordinatı ve kutunun genişliği ve yüksekliği elde edilir. 

İkinci fazda işaretlenen kutuların boyutları normalize edilir ve her normalize edilmiş kutuya ait 

etiket, normalize merkez nokta koordinatı ve yine normalize genişlik ve yükseklik bilgileri elde 

edilir. Bu yaklaşım sonucu her bir işlenen tüm resmin sol üst köşe ve sağ alt köşe koordinatları 

normalize edilmiş bir şekilde sırasıyla (0,0) ve (1,1) olarak elde edilir(Şekil 12). Bu süreç takip 

edilerek tüm veri seti %80-%20 ya da %70-%30 ve benzeri oranlarda iki alt veri setine ayrılır. 

Bu veri setlerinden geniş olan eğitim veri setini, daha az örnek içeren ise test veri setini temsil 

etmektedir. Bu işlem sonrasında da Yolo mimarileri eğitilir. 

 
Şekil 11. Etiketlenen Nesnenin Koordinatları 

4.2.4 Derin Öğrenme Mimarisi: 

Oluşturulmuş olan ve kullanılan modelin sistem mimarisinde şu adımlar izlenecektir. Sistemin 

eğitilme işlemi Windows platformunda yapılacaktır. Bunun için öncelikle Net derleyici için 

gerekli olan dosyalar oluşturulacaktır. Grafik kartlarının GPU gücünden yararlanmak için 

CUDA 10.0 sürümü kurulur. Hazırlanacak modeli işleyebilmek için OpenCV’nin 2.4 sürümü 

kurulur. Oluşturulan veri setlerini eğitmek için önce etiketleme işlemi yapılacaktır. Bu işlem 

içinde BBox Label Tool aracından yararlanılacaktır. Kalsiyum eksikliği için 0, magnezyum 

eksikliği için 1, azot eksikliği için 2 ve potasyum eksikliği için 3 olacak şekilde etiketleme aracı 

düzenlenecektir. Bu işlemden sonra etiketleme adımları gerçekleştirilecektir. Etiketleme 

sonucunda elde edilen x y eksenleri koordinatları YOLO algoritmasının anlayacağı şekilde 0-1 

arasında piksel değerleri verileri elde edilecektir. YOLO için yapılandırma dosyaları 

oluşturulacaktır. Eğitim işlemi başlatılacak. Öngörülen eğitim değerlerine ulaşıldığı zaman 

eğitim durdurularak tamamlanacaktır. Eğitim sonucunda elde edilen ağırlık dosyalarımız 

önceden test verisi olarak ayrılan veri setlerinde test edilecektir. Oluşturulan ağırlık dosyaları 

Tensorflow Light’a dönüştürülerek mobil uygulama için kullanılabilecek formata uygun hale 

getirilecektir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarım her toplumda olduğu gibi ülkemizde de yaşamın kendisidir. Ekonomiyi ayakta tutması 

ve yaşamsal ihtiyaçları karşılaması açısından da bu nitelemeyi fazlasıyla hak etmektedir. 

Günümüzde bu kadar önem kazanan tarım sektöründe verimliliği artırmak için teknolojiyi 

kullanmak artık zorunlu bir hale gelmiştir. 2010 yılında ABD’de Smart Manufacturing (Akıllı 

Üretim), 2011 yılında Almanya’ da ise Endüstri 4.0 olarak ortaya çıkan sanayi 4.0, tüm 

sektörlerin üretim faaliyetlerini etkilemiştir. Bilişim teknolojilerinin sanayideki üretim 

faaliyetlerine entegrasyonu olarak ifade edilecek sanayi devrimlerinin son aşmasının, tarım 

sektöründeki üretimin koordinasyonunu değiştirmiş, her alanda olduğu gibi yüksek teknolojili 

üretim tekniklerini kapsayan akıllı tarım uygulamaları başlamıştır. Ülkemizde bu teknolojiden 

uzak kalmamış ve tarım sektöründe özellikle seralarda teknolojiyi kullanmaya başlamıştır. 

Günümüzde ülkemizde kullanılan birçok akıllı sera sistemi bulunmaktadır ve başarıyla çalışıp 

ürün verimliliğini artırmaktadır. Bizim projemizi ülkemizde kullanılan seralardan ayıran en 

önemli özellik sera otomasyonuna entegre ettiğimiz kamera sistemini sayesinde bütün seranın 

görüntülerine erişip, bu görüntüleri yapay zeka sayesinde analiz edip hastalık tespiti yapacak 

ve kullanıcıyı bilgilendirecek olan hastalık tespit sistemidir. Kullanıcılarımız serasındaki 

bitkilerin hastalık durumunu yapacağımız mobil uygulama sayesinde saniyeler içerisinde 

öğrenebilecek eğer sera içerisinde bir hastalık varsa anında müdahale edip büyük zararlardan 

kurtulabilecektir. Projemizi kullanımda olan sera otomasyonlarından ayıran diğer farklar ise 

daha ucuz olması ve sürekli teknik destek sağlanacak olmasıdır. 

6. Uygulanabilirlik  

Çiftçilerin gelişmiş seracılık teknolojilerine ilgisi ve ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu sayede 

seracılık gün geçtikçe gelişmektedir. Projemiz tarımsal alanda Endüstri 4.0 teknolojilerinin 

uygulamasının başarılı bir örneğidir. Akıllı sera projemizin tüm aşamaları günümüz 

teknolojisinden faydalanılarak kullanılacak olan tarım sistemlerine göre uyarlanmıştır. 

Örneğin; Sulama, havalandırma ve ısıtma sistemlerinde birçok serada kullanılmakta olan 

sistemi geliştirerek nem, ısı sensörleri ile birlikte kombine bir şekilde çalıştırarak seradaki 

gereksiz girdi maliyetlerinin (su, elektrik) önüne geçilecek. Projemizin en kritik noktası sera 

içerisinde bulunan kamera sisteminin yapay zekayla entegrasyonu sayesinde bitkilerde 

bulunabilecek olan hastalıklar erkenden teşhis edilip kullanıcıya bildirilecektir. Bu da 

kullanıcılara hem ekonomik hemde ürün kalitesi bakımından fayda sağlayarak projemizi ticari 

bir ürün haline gelecektir. Projemizin araştırma geliştirme aşaması çok titiz bir şekilde 

yapılacak ve çok sayıda deneyle beraber kullanılacak sistemler en optimal hale getirilecektir. 

Projemize gerek yazılım gerek donanım olarak sürekli gelişim, güncelleme ve modül eklentileri 

yapılacaktır. Bu geliştirme çalışmaları kritik olmakla beraber maliyetleri düşürüp ürün verimini 

en iyi hale getirecektir. Bu sayede ürünün uygulamaya geçmesindeki en önemli engellerden biri 

olan maliyet sorunu da ortadan kalkacaktır. WeAreSocial’ın 2020 Dijital Raporu’na göre 

Türkiye’de 16-64 arası kişilerin %89’u akıllı telefon kullanmaktadır. Bu değer, projede 

yapılacak olan mobil uygulamanın kullanımının bir sorun teşkil etmediğini göstermektedir. 

Uygulamanın çiftçilere özel olması, bilgiye ulaşmak için neredeyse evden dışarı dahi 

çıkmayacak olan çiftçilerimizin tercih sebebi olacaktır. Ayrıca çiftçiye hizmeti verirken tüm 

teknik konularda danışmanlık ve uygulama hizmeti verecek bir yapı düşünülmüştür. Çiftçi ile 
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iletişime geçildiği anda çözümün hiç detaya girmeden hızlı, etkin ve uygun şekilde sunulması 

düşünülmüştür. Bütün bunlar göz önüne alındığında projemiz uygulanabilirliği konusunda bir 

sorun teşkil etmemektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Malzeme Adı Birim Fiyat Adet Toplam Fiyat 

Jetson Nano 1500 1 1500 

Kamera  256 2 512 

Arduino uno 231 1 231 

DHT11 10,50 1 10,50 

LDR ışık sensörü 1,02 1 1,02 

Led 11,90 2 metre 23,80 

Su pompası 29,90 1 29,90 

Su borusu 3,20 2 metre 6,40 

Toprak nem sensörü 4,95 1 4,95 

Su seviye sensörü 5,58 1 5,58 

Ateş algılayıcı sensör 6,10 1 6,10 

Buzzer 8,12 1 8,12 

Dirençler,kablolar,röle   45,58 

Powerbank(10000mAH) 125,91 1 125,91 

ESP8266 70,53 1 70,53 

Toplam   2638,81 

Şekil 12. Tahmini Maliyet Hesaplaması 

 

 
Şekil 13. Proje Gantt Şeması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
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Şekil 14. BÜGEM kaynaklarına göre 2019 yılına ait örtüaltı kayıt sistemi verileri 

 

Şekil 13 deki verilere göre ülkemizde 2019 yılında 57060 işletmeye ait 116838 tane sera alanı 

bulunmaktadır. Bu alanlar toplam 427675 dekardır. Ülkemizdeki sera işletmeleri ve kayıtlı 

olmayan çiftçiler, ülke dışında sera işletmeciliği yapan bütün işletmeler ve çiftçiler seralarında 

ortaya çıkan hastalıktan veya ortam koşullarının sağlanamamasından dolayı maddi ve manevi 

zarar görmektedir. Bu işletmeler ve çiftçilerin tamamı projemizin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. 

9. Riskler 

Teknik: 

1. Elektrik bağlantısı gereksinimi 

2. Elektrik kesintileri 

3. Kameranın ışık kaynaklarından dolayı görüntüyü iyi alamaması  

4. Yakalanan görüntülerin analize uygun olmayışı 

5. Elde edilen görüntüde aynı yaprak üzerinde iki farklı semptomun ayırt edilmesindeki 

zorluk  

6. Sera içerisinde kullanılacak olan malzemeler ortam şartlarından dolayı zarar görebilir 

Maliyet: 

7. Projenin ticarileşme aşamasında hedef kitlenin karşılayabileceği düzeyde ücret talep 

edemeyebiliriz 

Zaman: 

8. Pandemi sebebiyle takım arkadaşlarının aynı ilde olmaması, ortak bir alanda çalışma 

imkanının olmaması 

9. Malzemeleri geç gelmesi 

10. Görüntüleri toplayarak elde edeceğimiz veri setlerine ulaşmak uzun zaman alabilir  

11. Klasik yöntemle çiftçilik yapan hedef kitleyi projeye adapte etmek uzun zaman alabilir 

12. Çiftçilerin yaş aralığının teknolojiye uyumu 

 

9.1. Riskler için çözüm önerileri 

Teknik: 

1. Projemizin enerji sağlayıcısı elektriktir. Şebeke hattının seraya uzak olması durumunda 

güneş enerjisi sistemi kurulacaktır. 

2. Elektrik kesintilerinden zarar görmemek adına sisteme batarya eklenecektir. 

3. Kamerayı görüntüyü bozacak ışıklardan korumak adına çevresi kapatılacaktır. 

4. Farklı kameralardan sürekli olarak görüntü alınıp bu durumun önüne geçilecektir. 

5. Algoritma bu soruna karşı geliştirilecektir. 

6. Sera içinde kullanılacak malzemeler zarar görmeyecek şekilde konumlandırılacaktır. 

Maliyet: 

7. Kullanıcıya özel ödeme planları oluşturulacaktır. 

Zaman: 

8. Bütün iletişim kanalları kullanılacak olup görev dağılımı da bireysel olarak 

yapılabilecek şekilde olacaktır. 

9. Tedarikçi ile gecikme olmaması adına konuşulacaktır. 
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10. Konumuz üzerine daha önce çalışma yapmış veya yapmakta olan kişilerden temin 

edilecektir. 

11. Basit bir arayüz tasarlanacak olup daha iyi anlaşılması için bilgilendirici videolar 

çekilecektir. 

12. Uyum sağlanana kadar kullanıcılara destek sağlanacaktır. 
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