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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) : 

Tarım sektörünün önemli bir kolu olan hayvancılık, özellikle kırsal alanda yaşayan 

insanların ekonomik ve sosyal gelişmesinde kilit rol oynamaktadır. Hayvancılık gerek üretici, 

gerekse tüketici ihtiyaçlarını karşılayarak, tarıma dayalı sanayi aracılığı ile milli gelir, ihracat 

ve istihdama katkı sağlamaktadır. Türkiye, hayvancılık açısından önemli bir ülke konumunda 

olmasına rağmen, tarımsal üretim içerisindeki payı istenilen seviyede değildir. Diğer gelişmiş 

ülkelerde tarımsal üretim içerisinde hayvansal üretimin payı yaklaşık %60-70 aralığında 

olmakla birlikte giderek artmaktadır.  
Hızla gelişen ve teknolojiye ayak uyduran ülkemizde hayvancılık da gelişim isteyen 

bir daldır. Teknolojiyi hayvancılıkta kullanmak iş gücünü önemli ölçüde azaltacak ve iş 

verimini arttıracaktır. Mobil uygulama ve İHA sayesinde otomasyonu sağlayarak insan 

gücünü en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Bu anlamda kullandığımız İHA ile hayvanların 

daha kolay ve hızlı takip edilmesini hedeflemekteyiz. İHA görüntü işleme sayesinde 
hayvanların görüntülerini alıp geliştirmiş olduğumuz mobil uygulamaya aktararak 

hayvanların durumlarını sahibine anlık olarak iletecektir. İHA üzerine yerleştirilen termal 

kamera sayesinde de hayvanların vücut ısısını uygulamadan görebileceklerdir.  
Mobil uygulamamızda üç farklı kullanıcı girişi mevcuttur. Kullanıcılar çiftlik sahibi, 

tacir ve veteriner ünvanıyla kayıt olup, kayıt oldukları bu hesaplarla sisteme giriş 

yapabilecekler. Çiftlik sahibi hayvanlarının kontrolünü mobil uygulama üzerinden 
yapabilecektir. Kilo, yaş, hastalık, gebelik durumu, hayvanın haftalık verdiği süt miktarı(süt 

kazanına takılmış süt sensörü sayesinde) gibi bilgileri düzenli bir şekilde analiz ederek 

hayvanın durumunu takip edebilecektir. 
Hastalanan ya da yaralanan hayvanlar için kayıtlı veterinere bildirim gidecek ve bu 

sayede veteriner acil durumdan haberdar olarak hızlıca yetişebilecek. Veteriner geldiğinde 

hasta hayvanının konumunu bulması için İHA hayvanın GPS konumuna giderek veterinere 

kolaylık sağlamış olacak. Hayvanların bileklerindeki akıllı bileklikler sayesinde hayvanların 

nabızları anlık olarak alınacak, olası ters bir durumda veterinere ve çiftlik sahibine bildirim 
gönderilecek. Bu sayede çiftlik sahipleri hayvanların takibini onların yanında olmadan da 

yapabilecektir. Tacirler satın almak istedikleri hayvanların bilgilerine ve canlı görüntülerine 

mobil uygulamamız sayesinde ulaşabilecekler.  
İneklerin süt veriminde psikoloji de çok önemli olduğu için onlara rahat ve mutlu bir 

ortam sunmamız gerekmektedir. VR gözlükler sayesinde stresli ineklere sakinleştirici renkler 

ve görseller göstererek inekleri rahatlatmayı ve süt verimlerini artırmayı amaçlamaktayız. 
Projemiz genel anlamda mutlu inekler, verim alan sahipler, satışında kar elde edebilen çiftlik 

sahipleri ve tacirlere olanaklar sağlamaktadır. 
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2. Problem/Sorun : 

1970'lerden bu yana hayvancılıkta ileri teknolojinin kullanılmasıyla birlikte, çiftlik 

başına hayvan sayısı önemli ölçüde artmış ve dünya çapında hayvancılık üretimi %300 

artmıştır. Ama ne yazık ki ülkemizde çiftçi kayıt sisteminin 2020 Ağustos verilerine göre 

hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin oranı her geçen yıl azalmaktadır. Bunun temel nedeni 

ülkemizde verimli ileri teknolojinin bulunmamasından ve mevcut teknolojinin ise kullanışlı 

olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Bu sorunların oluşmasındaki en önemli unsur, hayvan takiplerinde yaşanan zorluklardır. 

Hayvanların bilgi ve gözetim takibi çiftçilerimizi hem iş gücü bakımından hem de maddi 

olarak zarara uğratmaktadır. Hayvan sahibinin hayvanlarını sürekli takip edememesi, 

rahatsızlandığı durumlardan geç haberdar olması ve veterinere geç haber verilmesi çiftçiyi 
zarara uğratabilecek durumlardır. 
 

Çiftlik sahibinin bu sorunu önlemesi için günün her saatini hayvanları korumakla 

geçirmesi gerekmektedir aksi halde hayvan kaybının yaşanma riski artar, insan iş gücünde 

artış gözlemlenir ve maddi kayıplar yaşanır. Çiftlik sahiplerinin maddi kayıplar 

yaşayabileceği başka bir olay da hayvanlarını satmak için gittikleri büyükbaş hayvan 
pazarlarında yüksek miktarda nakliye maliyetleri ödemeleri ve satamadıkları halde ise zarara 

girmeleridir. Tacirlerin hayvan alımı için uzun yollar gitmeleri ve aracılar için de belli bir 

miktar ödemeleri hayvanın değerinde satılmasına engel olmaktadır. Çiftlikteki hayvanların 

durumuna gelirsek de çiftlikteki koşullar ineklerin süt verimini her zaman iyi olarak 

etkilememektedir. Hemen hemen herkes tarafından ineklerin süt veriminin, genetik olarak 

üstün verimli bir ırkın kaliteli kaba ve kesif yemlerle beslenilmesi sonucu, çok fazla süt alınır 

diye bilinmesine rağmen yıllar içinde yapılan çalışmalar sonucunda yeni bilgilerin ortaya 

çıkması üzerine bu koşulların tamamen yeterli olmadığı anlaşılmıştır. İneklerden daha çok süt 

alabilmemiz için onlara daha iyi olanaklar sunulmalıdır. Tüm bu sorunlar çiftçinin 
psikolojisini ve sosyal hayatını da doğrudan etkilemektedir.  
 

3. Sorunlara Bulduğumuz Çözümler : 

Yukarıda belirtilen sorunları göz önüne aldığımızda mobil uygulama ve İHA (İnsansız 

Hava Aracı)’yı birleştirdiğimiz bir tasarımın, en elverişli çözüm olabileceğine karar verildi. 
İHA üzerine entegre edeceğimiz standart kamera ve termal kamera ile hayvanların, görsel 

olarak sürekli takibi ve vücut sıcaklığı ölçümü yapılacaktır. Kameralarımız sayesinde hayvan 

takibinin kolaylaşmasının yanında hayvanlarda oluşabilecek hastalıkları tespit etmemiz de 

kolaylaşacaktır. Geceleri kamera ile hayvan takibinin yapılması zorlaşacağı için hayvanların 
takibi akıllı bileklikler üzerinden yapılacaktır. Aynı zamanda nabız ölçme özelliğine sahip bu 
akıllı bileklikler hayvanların rahatsızlandığı anları tespit edecektir. Akıllı bileklik ve 

kameralardaki sinyaller sayesinde geliştirdiğimiz mobil uygulamaya bildirim iletilecektir.  
Geliştirdiğimiz mobil uygulamanın özellikleri; çiftlik hayvanlarımızın yaş, doğum, hastalık, 

satılık, günlük süt miktarı gibi bilgilerini tutarak bir hayvan takip sistemi oluşturmaktır. 
Kullanıcılar mobil uygulamaya veteriner, tacir ve çiftlik sahibi ünvanı ile kayıt olacaklar ve 

her kullanıcı kayıtlı olduğu ünvana göre belirlenen arayüze ulaşacaktır. Bu sistem sayesinde 
hayvanların bilgi ve gözetim takibi sorununu ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız böylelikle iş 

gücünden kurtulan çiftçi sosyal yaşamına daha fazla vakit ayırabilecektir. 
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Veteriner ünvanı ile kayıt olan üyelerimizin uygulama arayüzünde; veterinerin bağlı 

olduğu çiftlikteki hasta hayvanlar listelenecektir. İHA’mızın görüntü işleme özelliği sayesinde 

fiziksel yara almış olan hayvanlar, veteriner arayüzüne bildirilerek veterinerin durumdan en 

kısa sürede haberdar olması sağlanacaktır. Veteriner hekim hasta hayvanı tedavi etmek için 

geldiğinde İHA, akıllı bileklikteki GPS sayesinde hayvanın konumunu hayvanın üzerinde 

durarak veterinere gösterecektir. Bu sayede olaya en hızlı şekilde müdahale edilip kaybın en 

aza indirilmesi amaçlanır.  
Tacir ünvanı ile kayıt olan üyelerimiz ise uygulamadan satılık hayvanları görüntülemek 

istedikleri zaman İHA, hayvanın GPS konumuna giderek, üzerine entegre edilmiş kamera 

sayesinde hayvanı görüntüleyebilecektir. Bu özellik sayesinde tacirler satın almak 

istemeyeceği hayvan için yol ve aracı (tacirlerin hayvan bulma konusunda yardım aldıkları 

kişi) maaliyetlerinden kurtulur ve yapacağı masraflar en aza iner. Masrafları azalan tacirler, 
daha fazla alım satım yapabilecekler ve bu durum hayvanların değerinde satılmasına olanak 

sağlayacaktır. Bu tacir arayüzümüz sayesinde çiftlik sahipleri satacakları hayvanı, hayvan 
pazarına nakletme maaliyetinden kurtulacak. Tüm bu durumlar çiftlik sahiplerinin 
ekonomilerini pozitif yönde etkileyecektir. 

  
Süt verimi için sorunlar kısmında belirtildiği gibi birçok koşulun tamamen yeterli 

olmadığı anlaşılmıştır. Rusya’da hayvanlar üzerinde yapılan farklı bir deney; VR gözlüğünün 

süt üretiminde verimliliği arttırdığını gösterdi. İneklere VR gözlüklerin takılmasıyla süt 

üretiminde gözle görülür derecede bir artış ve kalite yaşandığı gözlemlendi. Bu nedenle tüm 
ortam koşullarını aynı anda sağlayamayacağımız için VR gözlük kullanmanın daha etkili 

olacağını ve birçok işlevi tek başına karşılayabileceği düşünüldü. 
 

 
 
 

 
 
 
 



5 
 

4. Yöntem : 

4.1. Mobil Programlama Arayüzü 

Mobil programlama için bilinen ve sıkça kullanılan birçok dil veya platform vardır.  
Projenin mobil uygulama kısmını geliştirirken Flutter (yazılım geliştirme kiti) kullanıldı. 
Flutter, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir mobil uygulama geliştirme SDK’ 

sıdır. Android, IOS, Linux ve Google Fuchsia işletim sistemlerinde uygulama geliştirmek için 

kullanılır. Flutter ile yazdığımız bir uygulamayı hem Android hem de IOS platformunda 
yayınlayabiliriz. Güncelleme veya iyileştirme yapmak istenildiğinde Android için ayrı, IOS 

için ayrı uğraşmamıza gerek kalmaz. Flutter’ın sahip olduğu bir başka özellik ise Hot 

reload’tır. Bu özellik sayesinde kodda yapılan değişiklik anında arayüze 
aktarılabilmektedir.Projemizi kullanan ciftçilerin farklı işletim sistemleri kullanacağını 

düşünerek, en uygun geliştirme kitinin fluttter olacağına karar verildi. 
 

 
 
     4.2.Veritabanı 

 
Projemizin mobil tasarımını tasarladıktan sonra  verileri tutmamıza olanak sağlayacak 

bir veritabanına ihtiyaç duyduk.Firebase projemiz için seçmiş olduğumuz veri tabanıdır. 

Firebase veri tabanını seçme amacımızda ki öne çıkan bazı özelliklere değinmek gerekirse ;  

 Uygulama yönetimi, 
 Kullanıcı etkinlikleri, 
 Veri depolama, 
 Bildirim gönderimi. 

Firebase bu işlemler çerçevesinde ekstra bir sunucuya ve sunucu tarafında herhangi bir 

kod yazımına gerek olmaksızın yönetim paneli üzerinden çözüm sağlamaktadır. Bu amaçla 

kullanılabilecek özellikler; Realtime Database, Notification ve Remote Config. Diğer 

yandan Firebase Cloud Messaging (FCM) ile anlık bildirim gönderiminde kullanılan Google 
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Cloud Messaging (GCM)’e de alternatif olan Firebase, veritabanı yapısı içerisinde yer alan 

tablolar ve SQL yerine root-child olarak verileri JSON (JavaScript Object 
Notation) formatında tutmakta. Bu yapı ve özellikler itibariyle veritabanında gerçekleşen her 

değişikliğin anında diğer kullanıcıya iletilmesi mümkün hale gelmektedir. 

4.3.Drone(İHA) 

Drone üzerine takılan verici sayesinde belirli bir frekans aralığında mobil program 

üzerinden anlık olarak drone üzerindeki kamera izlenebilecek ve bu izlenen görüntü 

kaydedilebilir olacaktır. Bu görüntü ister güvenlik kamerası gibi 7/24 kayıtlı tutulabilir 

(izlenen cihaz üzerindeki hafıza buna göre ayarlanmalıdır) isterse anlık olarak görüntülenip 

belirli bir aralığın kaydı alınabilecektir. Drone üzerindeki verici belirli bir frekanstan 
görüntüyü iletir ve telefon üzerindeki sinyal alıcısı da bu görüntüyü o frekans aralığından alıp 

gösterecektir. Kablosuz ağların fazla kullanıldığı bölgelerde 2.4 GHZ sinyal çok fazla 

kullanıldığından bu bölgelerde farklı sinyaller kullanılabilir. Fazla yağmur alan veya üstü açık 

olan çiftliklerde yüksek frekanslı sinyaller yağmurdan dolayı kesileceği için bu bölgelerde 

daha düşük sinyaller (örneğin 1.3 GHZ) tercih edilmelidir. 

Drone bataryasına monte edeceğimiz kablosuz şarj alıcısı sayesinde drone şarj 

istasyonundayken kablosuz şekilde şarj olabilecek ve kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek 

kalmadan gün içerisinde kendi kendisini şarja bırakabilecektir. İstasyon çiftlik alanının dışına 

pek çıkmadan belirli bir koordinatta sabit kalacak ve konumu drone üzerinde bilindiğinden 

drone şarjının belirli bir seviyenin altına inmesi durumunda o konuma gidip şarj olabilecektir. 
Böylece kullanıcının sürekli drone’u şarja bırakması gerekmeyecek bu da çiftlik sahibine 

çiftliğe müdahale etmeden yönetebilme imkanını verecektir. Kablosuz şarj entegresi dışında 

drone kablo ile de şarj edilebilecek, kablosuz şarj entegresinin arıza verme durumunda şarj 

istasyonunda bir adet de şarj kablosu bulunacak ve bu durumda kullanıcı mağduriyetini en aza 

indirmiş olacaktır. 

  

https://ceaksan.com/tr/json-nedir
https://ceaksan.com/tr/json-nedir


7 
 

4.4.Görüntü İşleme 

Görüntü işleme yöntemi; çekilmiş olan bir fotoğrafın dijital olarak bilgisayar ve 
yazılım desteği ile değiştirilmesi uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Görüntü işleme 

uygulamaları başlangıçta askeri ve güvenlik amacıyla kullanılmakta iken günümüzde 

sürdürülebilir ve hassas tarıma da hizmet etmektedir (Ağın ve Malaslı, 2016). Görüntü 

işlemenin gerçekleşmesi için 3 temel basamak önemlidir. Bunlardan ilki elde edilen 

görüntünün dijital formata çevrilmesidir. İkinci basamak olarak elde edilen görüntünün 

istenilen formata çevrilmesi ve düzenlenmesi gelmektedir. Üçüncü ve son basamak ise gerekli 
analizin doğru işleme yöntemi seçiminin ardından ideal bir işleme programının seçilmesi 

(Matlab, phyton gibi) ve verilerin işlenmesidir. İşleme gerçekleştikten sonra elde edilen 
verilerin yorumlanması ve kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde hayvanlar üzerindeki 
fiziksel yaraları tespit etmeyi amaçladık. 

 
    4.5.Akıllı Bileklik 

 Hayvanlar üzerindeki bileklikler ve mobil uygulama, bulut bir sistem üzerinde 
birbirleriyle sürekli bağlantıda kalarak veri aktarımı yapacaklardır. Bilekliklerin üzerinden 
bulut sisteme anlık olarak nabız, konum gibi bilgiler gönderilecek ve bu bilgiler sistem 

üzerinden mobil uygulamamız aracılığıyla görüntülenebilecektir. Hayvan takip sistemleri 
GPS ile çalışmaktadır ve hayvanlara takılan bilekliklerdeki mobil veri cihazları GPS 

uydularından aldıkları bilgiyi GSM/GPRS şebekesi üzerinden bir veri merkezine 
aktarmaktadır. Yani hayvanlar uydu sistemleri ile izlenmekte ve kaydedilen tüm bilgiler veri 
tabanına iletilmektedir. Mobil uygulamamızdaki takip sistemi aracılığıyla kullanıcılar 

tarafından bu bilgiler anlık olarak izlenebilir ya da geçmişe dönük bilgilere ulaşabilmektedir. 

 Nabız ölçerin çalışma prensibi şu şekildedir: Sensör, hayvanımızın bacağına 

gönderdiği ışığın ne kadarının yansıdığı bilgisini ölçerek sinyal pini üzerinden 0 ile 1023 

arasında analog bir değer verir. Bu değer nabız atışı sırasında yükselir ve daha sonra tekrar 

düşer.Bu yöntem sayesinde hayvanımızın bacağından alınan nabız değeri ölçülür,  bu değer 

mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir ayrıca ölçülen bütün değerler bulut sistemimiz 

üzerinden veritabanına işlenir, kullanıcı istediği zaman bu değerlere erişebilmektedir. 
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   4.6.VR Gözlük 

Sanal gerçeklik cihazları her bir göz için bir veya iki ekranla gönderilen iki yayını 

kullanmaktadır. Ayrıca göz ile yayın cihazı arasına yerleştirilen lensler de bulunmaktadır. 
Bazı özel durumlarda bu lensler, hayvanlar arasında değişen göz uyum parametreleriyle 
birlikte değişebilir. Bu lensler her göz için görüntüye odaklanmayı ve yeniden 

biçimlendirilmesini sağlar ve 2 boyutu (2D) görüntüye yeni bir bakış açısı kazandırarak 

hayvanın dünyayı her zamankinden daha farklı bir şekilde görebileceği stereoskopik bir 3D 
görüntü oluşturmaktadır. Streslenerek süt verimi azalan hayvanlar için sanal ortam 
oluşturularak onları sakinleştiren görüntü ve renkler gösterilecektir, 3 boyuta çevrilecek olan 
bu görüntülerin hayvanın gözünde tatmin edici bir görüntü oluşturabilmesi için saniyede en az 

60 karelik geçişlere sahip olması gerekmektedir.Bu sistem ile projemizde hayvanlara VR 
gözlük tedavisi uyguladığımızda ineklerin süt verimini arttırmayı amaçlamaktayız. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 

Projemiz yapılmış olan diğer projelerden farklı olarak mutlu hayvanlar ve mutlu 

sahipler prensibine dayanmaktadır. Bunun için hem hayvan sahiplerinin işlerini 

kolaylaştırmak hem de hayvanları mutlu bir şekilde yetiştirmek adına projemize piyasada olan 

diğer projelerden farklı kılacak şeyler ekledik. Projemizin önceden düşünülmüş diğer 

projelerden ayıran yenilikçi yönlerinden biri farklı kullanıcı girişlerine sahip bir mobil 

uygulamamızın olmasıdır. Piyasada olan diğer uygulamalardan farklı olarak hayvan sahibi, 

tacir, veteriner olmak üzere üç kullanıcı girişine sahiptir. Hayvan sahipleri hayvanlarına bakan 

çiftlik veterinerini uygulamaya ekleyerek herhangi bir acil durumda veterineri hızlıca 

haberdar edebilecektir. Tacir kullanıcısı ise satın almak istediği hayvanı canlı bir şekilde 

görebilecek, durumunu takip edebilecektir. Pandemi süresince bir şeyleri uzaktan görmeye ve 

yürütmeye alıştığımız  yeni normalde, hayvanlara İHA ile bakabilmek tacirler için de kolaylık 

sağlayacaktır. Projemizde kullandığımız İHA’nın yapılmış olan diğer projelerden farkı ise 

termal kamera sayesinde hayvanların vücut ısısını alıp bunu mobil uygulamaya 

aktarabilmesidir. GPS sayesinde de hangi hayvana bakmak isteniyorsa o hayvanın konumuna 

gidip hayvanı bulmayı kolaylaştırmaktadır. Hayvanların nabız kontrollerini de bileklerindeki 
akıllı bileklikler sayesinde alıp mobil uygulamaya aktarabilmekteyiz. Bunların yanında 

hayvanların psikolojilerini de düşünerek stresli hayvanlar için VR gözlükler sayesinde 

sakinleştirici renkler ve görüntüler göstermekteyiz. 
 

6. Uygulanabilirlik : 

Ülkemizde gittikçe azalan hayvan çiftliklerinin sayısı ve buna bağlı olarak çiftçilik 

konusunda ülke ekonomisinin gittikçe daralması insanları büyük şehirlere göç yapmaya  

zorlamaktadır.  
Ülkemizde hayvan çiftliklerinin gittikçe azalmasının sebeplerinden birisi de günümüzde 

henüz hayvan sahiplerinin işini kolaylaştırabilecek bir sistemin geliştirilmemiş olmasıdır. 
Projemizin temel amacı en düşük maliyetle ve sorunsuz bir şekilde bu sistemi 
gerçekleştirmektir. 
 
Projemizin kurulumu her türlü çiftliğe uygun olduğundan büyük veya küçük her türlü çiftlik 
bu sistemden yararlanabilir ve sistemi uygulayabilmek için ekstra maliyete girmelerine gerek 
kalmaz. 
Proje maliyetinin esnekliği ve montaj kolaylığı sayesinde projemizin uygulanabilirliği 

artmaktadır.Mobil uygulamamızın arayüzünün kolaylığı ve karmaşıklıktan uzak yapısı her 

yaştan kullanıcıya hitap etmesini sağlamaktadır. Proje uygulanabilirliğinin yüksek olması 

sayesinde ülkemizdeki hayvan çiftliklerinin birçoğu tarafından kullanılabilir ve bu sayede 

ülkemizde hayvan çiftliklerinin sayısı gün geçtikçe artar. Çiftlik sahipleri, projenin işlerini ve 

hayatlarını kolaylaştırmasından dolayı daha rahat şekilde çiftliklerini büyütebilir veya üretimi 
artırabilirler. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması : 

 Tahmini Maliyet: 

ÜRÜN ADI ADET KULLANIM AMACI EN DÜŞÜK 
FİYAT 

EN 
YÜKSEK 

FİYAT 

Drone 1 Hayvan çiftliğinin takibini düzenli 

şekilde yapacağımız İHA. 
727,90 TL 18.476,55 

TL 

Drone 
Kablosuz Şarj 

İstasyonu 

1 İHA’nın kablosuz şarj desteğini 

kazanabilmesi. 
327,11 TL 327,11 TL 

Drone Termal 
Kamerası 

1 Hayvanların termal takibinin 

yapılacağı kamera. 
4.192,18 TL 39.999,999 

TL 

Drone Kamera 
Alıcısı 

1 Drone üzerindeki kameranın 

görüntüsünü mobil uygulamaya 
aktarılması. 

123.50 TL 387.99 TL 

VR Gözlük 1 Çiftlik büyüklüğüne göre alım sayısı 

değişebilecek VR gözlük. 
40 TL 999 TL 

Süt Sensörü 1 Süt sağım makinesine süt ölçümü 

için takılacak entegre. 
2.185 TL 2.185 TL 

Hayvan Gps  1 Hayvanın konumunun düzenli olarak 
bildirilmesi.                               

(Çiftlik büyüklüğüne göre alım 

sayısı değişebilecek) 

 

430 TL 

 

650 TL 

Nabız Ölçer 1 Hayvanın nabzının düzenli olarak 

bildirilmesi.                               
(Çiftlik büyüklüğüne göre alım 

sayısı değişebilecek) 

 

947,34 TL 

 

 

1.378,01 TL 

TOPLAM Eklenecek her hayvan başına ortalama maliyet    

1.450 TL artacaktır. 
8.973 TL 64.403,659 

TL 
 

Projemizi gerçekleştirmek için gerekli olan parçaların en düşük ve en yüksek 

fiyatlarını tabloda gösterdik. Projeyi en düşük maliyetli haliyle hayata geçirdiğimizde de 

sorunsuz şekilde çalışacaktır.  Kullanıcın isteğine göre parçaların kaliteleri belirlenebilir. 

Projenin her türlü maliyetle çalışabilir olması genel kullanıcıya olan hitabını destekler. 
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 Proje Zaman Planlaması : 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) :  

Çiftçi Kayıt Sisteminin 2020 ağustos ayı verilerine göre 1 milyon 803 bin çiftçimiz 

bulunmaktadır. Sorunlar kısmında belirttiğimiz problemlerden kaynaklı olarak ne yazık ki bu 

sayı her geçen gün azalmaktadır. Yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda çifçi 

sayısının azalmasındaki en büyük neden hayvancılık ile uğraşan çifçilerimizin azalmasıdır. 

Yapmış olduğumuz Tarımda Teknoloji projesi hayvancılık ile uğraşan tüm çifçilerimizin bir 
çok problemini çözmeyi hedeflemektedir. 

 
   Yapmış olduğumuz saha çalışmalarına ait bazı görseller; 
 

  

          Denizli                   Niğde 
 

MAYIS

Danışman ile 
birlikte grup 

toplantısı.

Proje üzerinde 
araştırmalar.

Proje tasarım 
aşaması.

HAZİRAN

Detay raporu 
sonuçları 

öncesi proje 
analizi.

Projenin mobil 
kısmı için 

çalışmalara 
başlanması.

Görüntü işleme 
sistemi üzerinde 

çalışmalara 
başlanması.

TEMMUZ

Projenin mobil 
kısmının 

tamamlanması
.

Görüntü 
işleme 

sisteminin 
yapılması. 

Parçaların 
temini ve 

proje üretim 
aşaması.

AĞUSTOS

Parçaları 
birleştirip test 
aşamalarına 
geçilmesi.

EYLÜL

Final gününe 
kadar test 

aşamalarının 
devam etmesi.
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9. Riskler :  

Projemizin yapım ve faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin 
tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası 

risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir 

şekilde belirlenmesini sağlayarak, karşımıza çıkabilecek olası problemleri asgari seviyelere 
indirilmesini sağladık. 

9.2. Etki-Olasılık Risk Tablosu : 

10.  ETKİ 

O
L

A
SI

LI
K

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

9.2. Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm 

önerileri (B planı) : 
 

RİSK YÖNETİM TABLOSU 
 

RİSK 

DEĞERİ 

 
PROJE HAYATA GEÇİRİLİRKEN 

ORTAYA ÇIKABİLECEK PROBLEMLER 

 
B PLANI 

 
 

1 

 
 

Malzeme Teminatının Gecikmesi 

Alternatif malzeme 
kullanılabilir/sipariş iptal edilip 

başka bir tedarikçiden sipariş 

verilebilir. 

 
 

1 

 
 

Ekip Üyelerinin Ayrılması 

Ayrılan ekip üyesinin görevlerini 

başka bir ekip üyesi 

üstlenebilir/yeni bir ekip üyesi 
bulunabilir. 

Malzeme Teminatı 
Gecikmesi

Ekip Üyelerinin 
Ayrılması

Maliyet Artışı

Otomasyonun 
Talep  Görmemesi

Yazılımda Kaynak 
Kod Hatası

İnternet Bağlantısı 
Gereksinimi

Tasarım Hatası

Üretim Hatası

Ürünün 
Yetişmemesi

DÜŞÜK RİSK

DÜŞÜK-ORTA 
RİSK

ORTA RİSK

Acil Tedbir Gerektirmeyebilir.

Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli.

Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı.

YÜKSEK 
RİSK

Acil Müdahale Gerektirir.
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1 

 
Otomasyonun Talep Görmemesi 

Reklam yapılabilir/farklı reklam 

ajansları ile ek reklamlar 

verilebilir. 

2 Tasarım Hatası Yapılan tasarım hatası bir an önce 
giderilmelidir. 

2 İnternet Bağlantısı Gereksinimi Alt yapı olmayan bölgelerde 

superbox modemler kullanılabilir 
2 Maliyet Artışı Maliyet tablosuna sadık 

kalınmalıdır. 
3 Kaynak Kod Hatası Yapılan kaynak kod hatası bir an 

önce giderilmelidir. 
3 Üretim Hatası Projenin yöntem bölümüne dikkat 

edilmelidir. 
4 Projenin İstenilen Zamanda Çıkmaması Proje Zaman Planlamasına 

uyulmalıdır. 
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