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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanoğlunun temel ihtiyaçları arasında beslenme, güvenlik ve barınma yer almaktadır. Zaman 

içerisinde artan rant değerleri; tarıma entegre edilen toprağın azalmasına, ekonomik paydaşlar 

nedeniyle imara açılması ile sonuçlanmaktadır. Bu aşamada günümüzde Avrupa Ülkelerinde 

ve Türkiye ölçeğinde gündemde olan topraksız tarım, sürdürülebilirlik ve yeşil tasarım alanında 

çalışmalar hız kazanmıştır. Gerçekleştirmeyi planladığımız proje ise tam da bu noktada ihtiyaca 

cevap veren evsel atıkların yeniden dönüşümü ile organik tarım üretiminin her ortamda 

sağlanabileceği bir çözüm sunmaktadır. Hidroponik tarım sistemlerinin yapay zekâ ile entegre 

edilmesi sonucunda verim ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda atıkların 

geri dönüştürülmesi ile agregat elde edilmesi planlanmaktadır. Sistem; yapay zekâ kullanarak 

besin kalitesini ölçümlemek amacıyla nem, hava kalitesi ve sıcaklık sensörleri kullanmaktadır. 

Proje ürün çıktısının güneş pili ve bir batarya içeren bir cihaz olması planlanmıştır. Aynı 

zamanda ölçümlenen bilgilerin işlenip, birbirleri üzerinden sunucuya kadar gönderilmesi 

amacıyla, bir adet işlemci ve bir adet mesh-wifi modül kullanılması planlanmıştır. Bir adet 

sunucu, cihazlardan gelen bilgileri toplayıp yazılacak yapay zekâ algoritmasını çalıştıracaktır. 

Yapay zekâ bu ölçümlerle gübreleme ve sulamanın, süre ve sıklığını belirleyecektir. Sistem 

internet bağlantısı ile akıllı telefona bağlanıp, sensör değerlerini kullanıcıya grafik ile 

görselleştirerek, kullanıcının gübreleme ve sulama sıklık ve miktarını manuel olarak kumanda 

etmesine izin verecektir. Burada kullanılacak sunucudaki makine öğrenmesi yazılımı, node.js 

üzerine kurulacaktır. İşlemci Arduino IDE ile C++ ile programlanacaktır. IOT özellikli bir 

işlemci seçilmiştir. İçerisinde WiFi ve Mesh özellikleri vardır. Güneş pili ve bir lipo pil ile 

sistem kendi enerjisini üretmektedir. Isı, ışık, nem, ph, iletkenlik, gaz vb. sensörlerle, yapay 

zekâ için gereken veriler elde edilirken; valfler ve su pompalarıyla sistemdeki sulama ve 

gübreleme akışı uygun motor sürücülerle kontrol edilmektedir. Bitkiler ise, su haznesinden 

devri daim motoruyla pompalanan suyun uygun şekilde akışına imkân verecek biçimde PVC 

borularla sağlanmaktadır. Sistem, evsel atıklardan kompost çıkararak agregat elde etmektedir. 

Ayrıca her ortamda konumlandırılabilecek bir 

tasarım planlanmaktadır. Öyle ki; kompakt, 

ileri teknoloji sistemlerle donatılmış, 

kullanıcıların kendi besinini üretebileceği ve 

konuttaki mevcut akıllı sistemlere 

bağlanabilecek bir kurguya sahip olacaktır. 

Sonuç olarak proje fikri, büyük bir pazarda 

önemli bir açığı kapatacak şekilde; 

Türkiye’den elde edilen bütün verilerle 

kendisini sürekli geliştirerek öğrenen özgün 

bir yapay zekâ algoritması sayesinde, 

optimum sulama-gübreleme zaman ve 

sürelerini tespit ederek ürünün kalite ve 

miktarını doğrudan etkileyerek iş yükü ve 

maliyeti muazzam ölçüde düşürecektir.  

         Şekil 1. Planlanan son ürün görseli 
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2. Problem/Sorun: 

Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de sadece 2017 yılında kişi başı 1.17 kilogram atık 

toplanmıştır.[1] Bu atıklardan oluşturulabilecek gübrenin kullanımı sayesinde hem daha 

sağlıklı besin üretimi hem de geri dönüşüme katkı göz ardı edilmektedir. Tarımsal üretimde 

verimlilik artışının en önemli unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulu tarım 

alanlarının etkin kullanımı, gıda arzı noktasında da önem arz etmektedir. Nüfus artışına bağlı 

olarak yaşanacak darboğazlar ve iklim değişiminin neden olacağı baskılar birim alanda su 

kaynaklarının daha verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle istenilen miktar ve 

kalitedeki suyun istenilen zaman ve mekânda sağlanması için gerekli altyapının ve teknolojinin 

oluşturulması, sektörel bazda tahsisi, kullanım sonrası iyileştirilmesi, yeniden kullanımı, 

çevrenin korunması, sosyal adaletin sağlanması, ekonomik kalkınmayı desteklemesi ve 

uluslararası hukuka uygun olarak işletilmesi gerekmektedir. Dünya üzerinde sektörlere göre su 

kullanımı içme-kullanma %8, sanayide %22 tarımsal kullanım %70'tir. Gelir düzeyi düşük 

ülkelerde ise içme-kullanma %8, sanayi %10, tarımsal kullanım %82'dir. Gelir düzeyi yüksek 

ülkelerde ise durum içme-kullanma %11, sanayi %59, tarımsal kullanım %30'dur.[2]  

 
Şekil 2. Ülkelerde sektörlere göre su kullanımı 

 

Açıkça görülmektedir ki sulamada teknoloji önemlidir. Üreticilerle yapılan görüşmelerde 

“topraksız tarım seralarının kurulum maliyetinin yüksek olmasının, yaygınlaşmada en büyük 

engellerden biri olduğu görülmüştür. Ülkemizde bir yandan yeni alanlar sulamaya 

kazandırılırken diğer yandan çok büyük yatırımlarla sulama şebekeleri tesis edilmiş araziler, 

yanlış tarım ve sulama uygulamaları nedeniyle hızla bozulmakta, kirlenmekte ve hatta 

kullanılamaz duruma getirilmektedir. [3]. Yapılan bir çalışmada da topraksız tarımda ilk 

maliyetin yüksek olduğu ve teknik bilgi gerektirdiği; bu nedenle ülkelerin topraksız tarımı 

benimsemelerinin zor olduğu bildirilmiştir. Topraksız tarımda plastik seralarda maliyetin M2’ye 

50 avro, cam seralarda ise 70 avro olduğu bildirilmiştir.[4] Sulu tarım ile gayri safi milli zirai 

gelir beş kat artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre sulama öncesi durumda ortalama gelir 112 

TL/da iken, sulama sonrasında 655 TL/da olmuştur. Ülkemizde halen ekonomik olarak 

sulanabilecek 8.5 m hektar tarım alanının yaklaşık %66sı sulanmaktadır.[5] Açıkça 

görülmektedir ki “sulama maliyetlerinden dolayı”, sulu tarımda açık bir verim artışı olmasına 

rağmen çiftçiler sulu tarımı tercih etmemektedirler. Dolayısıyla suyun verimli kullanımı 

maliyetleri azaltacağı gibi üreticiyi “sulu tarıma geçmeye ve verimi artırmaya teşvik edecektir”. 

Tarım ürünleri fiyatlarındaki enflasyon, gıda ürünleri fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu 
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durum da Tüketici Fiyatları Endeksini (TÜFE) etkilemektedir. TCMB’nin verilerine göre 

enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz ürünlerin payı %24,5’dur. Yıllık enflasyon oranında, gıda 

fiyatlarının bu kadar etkili olması tarımsal gıda zincirinin önemini ortaya koymaktadır. 

Tarımsal ürünlerdeki tüketici fiyatları artışı, üretici fiyatlarının çok ötesinde seyretmektedir. 

Diğer bir deyişle üretici ürünü ucuza satarken tüketici aynı ürünü pahalı yemeğe devam 

etmektedir. Tarladan sofraya fiyatlar birkaç kat arttığı bir zincir bulunmaktadır. Bu zincirin 

yeniden yapılandırılması gerekmektedir.[6] Tarımsal üretimde verimlilik artışının en önemli 

unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulu tarım alanlarının etkin kullanımı gıda arzı 

noktasında da önem arz etmektedir.[7] 2025 yılında dünya nüfusunun 2000 yılına göre %35 

oranında artarak 8.3 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de artan nüfusun gıda 

güvenliğini sağlamak için tarımsal üretimin ve tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması 

gerekmektedir. Üretimi ve verimliliği artırmanın en etkin yollarından biri, birim alandan alınan 

verimin artırılmasıdır. Bu da tarımda yeni teknolojilerin kullanılması ve sulanan alanların 

arttırılması ile mümkündür.[8]   

 

3. Çözüm  

Yapılan gözlemler araştırmalar sonucunda mutfakta günde 75 bin ton atık yılda ise toplam 28-

30 milyon ton atık oluştuğu görülmüştür. Bu atık miktarının yaklaşık %65’inin organik atık 

olduğu düşünülüyor. [9-10] Kompostlaştırma, organik maddelerin kontrollü koşullar altında 

biyolojik olarak ayrıştırılmasıdır. Kompostlama işleminde bazı organik maddeler CO2 ve suyla 

parçalanır. Bu işlem yaklaşık 60-65 C'de ve %80-90 civarında nem içeren özel tasarlanmış 

bölümlerde gerçekleşir. İşlem sonrasında atık koyu renkli, humus benzeri bir yapıya sahip 

zengin bir toprak türüne benzer. Böylelikle kompostlanabilir atıklar bu metot ile enerji kaynağı 

olarak gübre yerine kullanılabilmektedir.[11]  

Projemiz, bu organik atıkları yüzey sularına ulaşmadan direkt olarak mutfakta ayıklayıp 

işlemeye yarayacaktır. Bu sayede atık işleme tesislerinin yükü azalacağı için zararlı atıklar daha 

kolay seçilerek işlenebilecektir. Ayrıca üreteceğimiz teknoloji, yapay zekâ ile suyun ve 

bitkilerin birçok ortam değişkenini ölçümleyerek sulama ve gübreleme süre ve miktarlarına 

karar vereceği için, suyun verimli kullanımı da sağlanacaktır. Bu sayede tarımı eve taşımak ve 

evsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak hedeflerimizin yanı sıra, diğer hedefimiz olan suyun 

verimli kullanımı ile gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşma misyonumuzu da gerçekleştirmiş 

olacağız. Üreteceğimiz sistem sayesinde kullanıcı, hem internetten manuel olarak sulama 

zaman ve miktarını programlayabilecek, hem de belli değerlerde otomatik tetikleme ve yapay 

zekâ ile otomatik aksiyon alma gibi işlemleri yapacaktır. Bütün kalite kontrolü anlık olarak 

grafik üzerinden 2 boyutlu 

veri görselleştirme ile rahat 

biçimde görülebilecektir. 

Projede bir adet IoT işlemci, 

ısı-ışık-nem-gaz-iletkenlik-ph 

sensörleri, node.js kurulu bir 

sunucu ve Android 

uygulaması vardır. 

 Şekil 3. Prototipin sensör kiti görseli ve 3B veri görselleştirme yazılımı örnek çıktısı 
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Şekil 4. Bütün sistemin algoritması 

4. Yöntem 

Gerekli elektronik malzemeler tedarik edildikten sonra donanım tasarımı aşamasında Particle 

IoT işlemci kullanılarak sensörler ile haberleşerek verinin gömülü yazılım ile okunması 

sağlanacaktır. Sonrasında sistemi çalıştırma, belirli sürelerde açıp kaparak uygun PWM 

sinyalleriyle motorları ve valfleri kontrol etme, UV ve LED lambayı açıp kapatma gibi 

algoritmik sıralamadaki operasyonları yerine getirecek gömülü kod yazılacaktır. Sonrasında 

gerekli devre çizilecektir ve üretime verilecektir. Mekanik tasarım yapılacak ve ürettirilecektir. 

Gerekli montaj ve entegrasyon işlemleri yapılacaktır. Gömülü yazılımla sensörler okunacak, 

BT haberleşme protokolü yazılacak ve IoT haberleşme protokolleri kullanılarak internete veri 

çıkışı sağlanacaktır. Yapay zekâ kodlanarak sensör verilerine göre kontrol yapılacaktır. Akıllı 

telefon üzerine ise yazılım kodlanarak uzaktan kontrol ve veri izleme sağlanacaktır. Mekanik 

tasarımın gerçekleştirilmesi ile mobilya tasarımına yönelik ilk skeçler oluşturulmaya 

başlanacaktır. Projenin en önemli kısmı yapay zekâ algoritmasıdır. Bunun için kullandığımız 
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sunucu, bir toplama Single Board Computer’dır. Bunun içerisinde node.js kuruludur. Node.js 

üzerinde özgün CNN temelli yapay zekâ algoritmamız mevcuttur. Bu sayede kullanıcının 

sulama-gübreleme davranışları AI tarafınca öğrenilerek ilgili sensör verileri mukabilinde 

otomatik sulama-gübreleme önerileri verilmektedir. Yaptığımız çalışmalarda, veri türüne göre 

değişkenlik gösterecek biçimde hızlı sonuçları alındığı görülmüştür. Testler devam etmektedir. 

İleri aşamada ise potansiyel müşteri analizleri, mobilya sektör incelemeleri, malzeme seçimi ve 

tedariği yönünde ilerletilecektir. Pazar analizleri, ikili görüşmeler, sözlü mülakatlar ile 

gerçekleştirilen süreç içerisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tasarımın yönü 

belirlenecektir. İç mekânda kullanılması planlanan mobilyanın sektör analizi sonucunda hangi 

mekâna, nasıl ve üretime yönelik kararların netleşmesi için gerekli araştırmalara devam 

edilecektir. Karar aşamasında üretimi gerçekleştirebilecek mobilya imalatçısı ile de tasarım 

analizleri ve tasarıma yönelik kararları belirleme gerçekleştirilecektir. Malzeme tedariği için 

Pazar analizi yapılacaktır. Yapılan analizler üretimin gerçekleştirilmesi ile son bulacak ve 

mobilya üretiminin gerçekleşmesi ile mekanik tasarım mobilyanın içerisine yerleştirilerek ilk 

denemeler gerçekleştirilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz, piyasada bulunan benzer ürünlerden ayıran özellik piyasaya sunulan ürün [12] 

çiftçiye hitap ederken biz ev ortamında tarımı sunuyoruz. Bizi diğer ürünlerden ayıran temel 

özellik budur. Mevcut hidroponik tarım sistemleri, bir su pompası ile besin sıvısını bir su borusu 

içerisinde dolaştırarak, zaman bağımsız bir şekilde kabaca gerçekleyen sistemlerdir. Mevcut 

kompost sistemleri ise sadece kompost üreten ve gübre sağlayan sistemlerdir. Sistemin yenilikçi 

yönü, hem mutfak atıkları üzerinden gübre üreten, hem de bu gübreyi hidroponik tarımda 

kullanan kompakt bir sistem olmasının yanı sıra, akıllı telefon üzerinden izleme ve kontrol 

yaparken, yapay zekâ ile de suyun ve üretilen gübrenin verimli kullanılmasını hedefleyen bir 

sistem olmasıdır. Bu sayede sistem hem sürekli maliyetleri minimize ederek sürdürülebilir bir 

yapı sunan, hem de geri dönüşüm sağlayarak çevreyi kirletmeyen bir teknoloji olacaktır. 

Ayrıca, sistemde güneş gören mekânlar için ekstra güneş pili paneli de modüler olarak 

sunularak, sistemin kendi elektriğini üretmesi sağlanacak, dolayısıyla tamamen çevre dostu, 

sıfır atıkla işleyen ve %100 geri dönüşüm sağlayan bir sistem olacaktır. Ayrıca mekân bağımsız 

olması için, modüler, taşınabilir, hafif ve esnek malzemeden üretmeyi amaçlamaktayız. İç 

mekânda bir mobilya gibi görünen, estetik bir tasarım düşünmekteyiz. Bu unsurlar, mevcut 

sistemlere göre teknolojik farkımız ve ağır basan yenilikçi yönlerimiz olacaktır. Piyasadaki 

ürünleri taradığımızda evde tarımın en yakın ürünü Biorfe'nin tasarladığı Bokashi ürünü. Ürün 

kullanıcıya manuel kullanım sunarken gübreleme yerine sadece sulama yapmakta. Bizim 

yapmayı planladığımız ürün ise kullanıcıya hem manuel hem de otomatik kullanım sunmakta; 

ayrıca diğer ürüne nazaran sulama ve gübreleme de yapmaktadır. Raporda sunmuş olduğumuz 

ürünler ile kendi ürünümüzü karşılaştırdığımızda ürünümüzün daha kullanıcı odaklı ve 

yenilikçi olduğunu görüyoruz. [13] 
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Tablo 1. Sistemin rakip ürünlerle kıyası 

6. Uygulanabilirlik  

Proje ürün çıktısında bir adet kompost gübre üretim haznesi bulunacaktır. Burada pres ve 

havalandırma veya karıştırma mekanizmaları bulunacaktır. Buraya atılan organik atıklar, belirli 

zamanlarda karıştırılıp preslenerek, gerekirse mikroorganizmalar yardımıyla da kimyasal 

parçalanma sağlanarak, sıvı gübre elde edilecektir. Elde edilen sıvı gübre, açma kapama valf 

vanaları sayesinde devri daim su haznesine istenilen miktarda aktarılacaktır. Otomatik olarak 

sıvı gübre eklenen devri daim su haznesi, içerisinde bulunan bir su pompası ile topraksız gıda-

bitki üretim sisteminde sıvıyı gerekli hız ve oranda devri daim edecektir. Bütün bu işlemler 

gerekli borularla taşınarak yapılırken, gübre miktarı, sıvı miktarı, sıvı hızı gibi unsurlar; ph, 

nem, sıcaklık, hava kalitesi, ışık benzeri ortam değişkenleri ölçümlenerek, bu değerler 

mukabilinde yapay zekâ tarafından hesaplanarak kontrollü şekilde ayarlanacaktır. Burada 

yapılacak ölçümler, bir giriş bir çıkış üzerindeki değişimlerin hesaplanması ile ve ortamdaki 

bitkinin kökündeki ph ve diğer unsurların ölçülmesi ile, diferansiyel hesaplama yapılacak 

şekilde verim hesabı yapılmasıyla elde edilecektir. Burada kurulacak sistem, aynı zamanda 

bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanacak ve hem değerlerin izlenmesi hem de manuel 

müdahaleler edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu bağlantı sayesinde mevcut akıllı ev sistemlerine 

entegre edilebilir bir ürün olacaktır.  Diğer yandan ek modüller ile ürün çeşitliliği sağlanacaktır. 

Bunlardan birisi, UV lamba ve LED aydınlatmanın da bu değerlere uygun olacak şekilde yine 

yapar zekâ ile kontrolü ile yapılacağı daha verimli üretim sağlayacak bir ürün olacaktır. Diğer 

modül ise, %100 yeşil bir çözüm olarak, tamamen güneş enerjili sisteme çevrilmesi ile üçüncü 

bir ürüne çevrilmesi şeklinde olacaktır. Burada ise bir UPS ve bir güneş enerji paneli ihtiyacı 

olacaktır. Devrede ayrıca bu tip unsurların kontrolü için de role kartları ve yüksek amper motor 

sürücü entegreleri bulunmaktadır. İç mekânda kullanılacak ürünün aynı bir mobilya gibi iç 

mekânda kullanılması gerçekleştirilecektir. Bu sayede kullanıcılar içerisinde birçok fonksiyonu 

barındıran mobilyayı hem kendi besinlerini üretirken hem de iç mekânda farklı bir fonksiyona 

hizmet veren mobilya işlevi ile kullanabileceklerdir. Renk ve malzeme seçimi ile her türlü iç 

mekân stiline hitap edebilen ürünümüz ergonomik ve konfor koşullarını sağlayacaktır. Sistem 

hazır olduğunda gerekli hallerde ilgili akredite kuruluşlar eşliğinde gerekli testler yapılım 

ölçüm doğrulukları için belgelendirme yapılacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti: 

Adet maliyeti 

- Particle Photon; https://www.direnc.net/particle-photon-wifi-iot-gelistirme-karti 250 TL 

https://www.direnc.net/particle-photon-wifi-iot-gelistirme-karti
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- Fan Motoru :https://www.trendyol.com/universal/universal-aksiyel-fan-motoru-24-volt-10-

inc-p-41892563 300 TL 

- Su Pompası:  https://www.robotistan.com/sivi-pompasi-liquid-pump-750gph-12v 150 TL 

- Karıştırıcı (Merdane): https://www.hepsiburada.com/stanley-sdr1400-tr-1400w-cift-vites-

karistirici-pm-HB000001MZMP 1000 TL 

- Anaerobik kutu: https://www.ecostore.com.tr/urun/bokashi-organko 750 TL 

- Su açma kapama valfleri *4 : https://www.robotistan.com/selenoid-su-valf-12v-solenoid-

valve-12 50*4=200TL 

- Motor Sürücü *3 : VNH5019 dual -> https://www.robotistan.com/vnh5019-arduino-uyumlu-

cift-motor-surucu-karti-dual-vnh5019-motor-driver 600 TLx3=1800TL  

- PH Metre *2 : https://www.dfrobot.com/product-1782.html 450 TL * 2 = 900 TL 

- Lüx Metre * 4 : https://www.direnc.net/bh1750fvi-dijital-isik-siddet-sensor-modulu 

25*4=100TL 

- Bluetooth : https://www.robotistan.com/hc05-bluetooth-serial-modul-karti-hc05-bluetooth-

to-serial-port-module-br 35 TL 

- UPS: https://www.hepsiburada.com/s-link-sl-up1500-1500va-ups-guc-kaynagi-pm-

bd400035 1000 TL 

- UV LAMBA *8 : https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=uv%20ampul 80*8=650TL 

- LED Aydınlatma : 500 TL 

Bunlar malzeme maliyetimizdir. Bir miktar özkaynağımız olsa da, bunun için destek alacağımız 

bir sponsorumuz yoktur toplam maliyet 7.735₺’dir. İnternette de satışımız olacağı gibi B2C 

satışın zorluğunu farkındayız, dolayısıyla B2B satışa yönelerek; yeni yapılması planlanan toplu 

konut yapıları, ileri teknolojilere sahip akıllı ev sistemlerinin yer aldığı rezidanslar, konutlar, 

oteller, kamu ve sivil mimari yapıları gibi pek çok yeni yapılan veya yapılmış olan proje 

sahipleri ile görüşmeyi, hatta güncel yapılmakta olan akıllı ev sistemleri ile planlanan rezidans 

proje sahipleri ile görüşmeleri sağladık ve projemiz hakkında bilgilendirme yaptık. Aldığımız 

yanıtlar olumlu ve destekleyicidir. 

 1. İç Mimar  2. Elektronik Mühendisi  Hizmet Alımı 

İş Paketleri Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mekanik 

Tasarım 

Kompost makinası için uygun 

motor seçimi 
X X           

Kompost makinasını 

havalandırmak için uygun 

vantilatör seçimi 

X X           

Hidroponik tarım cihazının 

gübre devir daimî için uygun 

motor seçimi 

X X           

Sistemin mekanik tasarımı,   X X X        

Mekanik tasarımın Ürettirimesi   X X X X       

Montaj      X X X     

https://www.trendyol.com/universal/universal-aksiyel-fan-motoru-24-volt-10-inc-p-41892563
https://www.trendyol.com/universal/universal-aksiyel-fan-motoru-24-volt-10-inc-p-41892563
https://www.robotistan.com/sivi-pompasi-liquid-pump-750gph-12v
https://www.hepsiburada.com/stanley-sdr1400-tr-1400w-cift-vites-karistirici-pm-HB000001MZMP
https://www.hepsiburada.com/stanley-sdr1400-tr-1400w-cift-vites-karistirici-pm-HB000001MZMP
https://www.ecostore.com.tr/urun/bokashi-organko
https://www.robotistan.com/selenoid-su-valf-12v-solenoid-valve-12
https://www.robotistan.com/selenoid-su-valf-12v-solenoid-valve-12
https://www.robotistan.com/vnh5019-arduino-uyumlu-cift-motor-surucu-karti-dual-vnh5019-motor-driver
https://www.robotistan.com/vnh5019-arduino-uyumlu-cift-motor-surucu-karti-dual-vnh5019-motor-driver
https://www.dfrobot.com/product-1782.html
https://www.direnc.net/bh1750fvi-dijital-isik-siddet-sensor-modulu
https://www.robotistan.com/hc05-bluetooth-serial-modul-karti-hc05-bluetooth-to-serial-port-module-br
https://www.robotistan.com/hc05-bluetooth-serial-modul-karti-hc05-bluetooth-to-serial-port-module-br
https://www.hepsiburada.com/s-link-sl-up1500-1500va-ups-guc-kaynagi-pm-bd400035
https://www.hepsiburada.com/s-link-sl-up1500-1500va-ups-guc-kaynagi-pm-bd400035
https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=uv%20ampul
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Tablo 2. İş-Zaman Çubuk Grafiği Tablosu 

For Farming adlı firmanın kullanıcıya başlangıç olarak verdiği senelik paket ve ekstra olarak 

almasını istediği cam fanusun toplam maliyeti $64,90/ay. [12] 

Projemize benzer olan projenin özellikleri: 

 Ortam sıcaklığı ve nem, ışık, ph ve EC seviyelerinin gerçek zamanlı uzaktan izlenmesi 

 Işıklar, sulama, gübreleme, HVAC ve fanların uzaktan kontrolü 

 Veri görüntüleme 

 Her parti için hasat raporları ve aktivite günlükleri 

 QR Kod Sistemi ile İzlenebilirlik 

 5 sensöre ve 6 cihaz grubuna kadar destekler 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İnşaat ve trend mimari yönelim doğrultusunda sektörün müşterilerine sunması gereken önemli 

kriterlerinden biri ürün kalitesidir. Ürün kalitesini güvence altına alan birçok uygulama ile 

beraber danışmanlık ve mimari hizmetler ile de desteklendiği piyasada hemen hemen her 

sektörde bir denetçi/ denetleyen merciler uygulanmaktadır. Kalite kontrol alanında başta 

projeye konu olan ürün olmakla birlikte tüm üretim-kalite kontrol proseslerinde ilgili firmalara 

teknik danışmanlık ve tedarikçi olarak hizmet vermeyi hedeflemektedir. Özellikle devlet 

teşvikli (HES’ler, yapı projeleri, savunma sanayi) projelerde devlet tarafından zorunlu kılınan 

Elektronik 

Tasarım 

Sensör Devresinin 

Tasarlanması  
  X X X        

Ana devrenin tasarlanması     X X X       

Devrenin Üretilmesi     X X X X     

Devrenin montajı ve kablolama        X X X   

Gömülü 

Yazılım ve 

Android 

Yazılımı 

İnternet bağlantılı işlemcinin 

gömülü yazılımının kodlanması 
      X X X    

Sensör verilerinin akıllı 

telefonda gösterilmesi için 

uygulama yazılması 

       X X X   

Sensör verilerinden gelen 

bilgilerin yapay zeka işlenerek 

gübrelemenin otomatize 

edilmesi 

        X X X X 

Mobilya 

Tasarımı  

Tasarım ön araştırması, sketch 

çizimi 
X X X X X X X X X X   

Tasarımın planlanması ve 

malzeme seçim aşaması 
X X X X X X X X X X X  

İç mekanda mobilya işlevinin 

belirlenmesi 
   X X X X X X X X X 

Tedarik ve üretim aşaması    X X X X X X X X X 

Montaj ve 

Sonuçlandırma 

Elektronik, mekanik ve mimari 

tasarımın monte edilmesi 
         X X  

Gerekli testlerin yapılması           X X 

Markalama ve ambalajlama           X X 
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kalite kontrol uygulamaları sektörün devlet garantisi altında olduğunu göstermekle beraber 

ülkemizde özellikle orta ve büyük ölçekli imalathanelerde hızla yayılan kalite bilinci 

göstermektedir ki kalite kontrol sistemleri bir üretimin olmazsa olmazlarındandır. Kurulacak 

olan şirket bu yolda tüm potansiyel müşterilerine aynı zamanda bir çözüm ortağı olma hedefi 

de gütmektedir. 

9. Riskler 

Risk Önlem Olasılık/Etki B Planı 

Bitki tohumlarını 

öngörüldüğünden 

daha az verimli 

olması. 

 

Bitki tohumlarından 

kaynaklanan büyüme 

sorunları tamamen kendimiz 

tarafından yeni tohumlar 

ekilerek gerçekleştirilip 

problem son bulacaktır. 

Orta/Düşük Bir tohum markası 

belirlenip kullanıcılara 

sadece o tohumu 

kullanması gerektiğini 

söyleyen uyarılarda 

bulunmak. 

Evye deliğinden içeri 

yabancı maddelerin 

girip ters çarkı 

kırması veyahut 

kompost 

makinasının 

kırılması. 

Evye deliğinden yabancı 

maddelerin girip çark ve 

kompost makinasına zarar 

vermesi kullanıcı hatasıdır. 

Eğer kullanıcıdan 

kaynaklanmayan bir problem 

ise garanti kapsamının 

bozulmadığı bir durum da söz 

konusu ise gerekli değişimler 

masrafsız bir şekilde 

karşılanacak ve kullanıcıya 

kullanılmamış bir evye tahsis 

edilecektir. 

Düşük/Orta Sulama borularının 

yeniden inşa edilmesi. 

Pvc borularının yıl 

geçtikçe eskimesi ve 

akıtma yapması. 

 

Pvc borularının akıtmasının 

başlaması geçen süreye 

bağlıdır. Garanti kapsamı 

içerisinde olan pvc borular 

ekibimiz tarafından 

değiştirilecek. Garanti 

kapsamında süresi geçen 

boruların akıtması 

durumunda ücreti 

mukabilinde değişim 

yapılacaktır. 

Orta/Yüksek Pvc borularının 

kalitesini arttırmak ve 

başka bir teknoloji 

kullanarak bu boruları 

değiştirmek. 

Su basıncının bitki 

köklerine zarar 

vermesi. 

 

Bitkilerinin köklerinin zarar 

görmemesi için düşük basınç 

uygulayacağız. 

 

Düşük/Orta B planı olarak boru 

içerisine analog su 

basınç sensörü 

yerleştireceğiz. 

 

Tablo 3. Risk Olasılık/Etki Matrisi 
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İş fikirleri; 

Mekanik Tasarım: 

Kompost makinası için uygun motor seçimi, kompost makinasını havalandırmak için uygun 

vantilatör seçimi ve hidroponik tarım cihazının gübre devir dâimi için uygun motor seçimi 

yapılarak tedarik edilecektir. Sistemin mekanik tasarımı, mekanik tasarımın ürettirilmesi 

hizmet alımıyla yapılacaktır. Mekanik eldeler monte edilecektir. 

Başarı Kriteri: Manuel olarak çalıştırılabilir, elektronik sistemin ve mobilya tasarımına 

entegrasyona uygun mekanik sistem eldesi.  

 
Şekil 5. Mekanik Tasarım 

 

Elektronik Tasarım: 

Sensör devresinin ve ana devrenin tasarlanması yapıldıktan devre üretime gönderilecektir. 

Devre elde edildikten sonra montaj ve kablolama yapılacaktır. 

Başarı Kriteri: Temel fonksiyonların yapıldığı devrenin eldesi. 

Gömülü Yazılım ve Android Yazılımı: 

Devrenin bluetooth ile haberleşerek uzaktan kontrollü olması ve ölçümleri bluetooth üzerinden 

akıllı telefona göndermesi için gerekli bluetooth haberleşme protokolü yazılacaktır. Değerleri 

görmek ve açma-kapama, UV, LED, valf, motor açma-kapama, ölçüm almaya başlama ve 

benzeri komutlar için Android uygulaması programlanacaktır. IoT devrenin haberleşme 

protokolleri yazılacaktır. Yapay zekâ kodu entegre edilecektir. 

Başarı Kriteri: Cihaz prototipinin akıllı telefon üzerinden bütün fonksiyonlarını yerine getirdiği, 

IoT ve yapay zekalı halinin eldesi. 

Mobilya üretimi:  

Mobilya üretim aşaması mekanik tasarımın netleşmeye başlaması ile başlanacaktır. Bu aşamada 

iç mekânda kullanılacak, ergonomik ve konfor koşullarını sağlayacak möble üretimi 

planlanacaktır.  

Başarı kriteri: Ürünün albenisini ve dış görünüşünü belirleyen tasarım aşamasının önem 

kazandığı mobilya üretimi, ürünün rahatlıkla tercih edilmesini ve yoğun talep edilmesine neden 

olacaktır.  

Montaj ve sonuçlandırma: 

Elektronik, mekanik ve mimari tasarımın monte edilmesi, gerekli testlerin yapılması, 

markalama ve ambalajlama işlemleri yapılacaktır. 

Başarı Kriteri: Bütün fonksiyonlarıyla çalışan iki adet son ürün prototipinin eldesi. 
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İş Fikri Adı 
 

Casa de Lolorosso 

İş Paketi No/Adı Mekanik Tasarım 

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi (ay) 0-8 ayları arası 

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz: 

Kompost makinası için uygun motor seçimi,  

Kompost makinasını havalandırmak için uygun vantilatör seçimi, 

Hidroponik tarım cihazının gübre devir dâimi için uygun motor seçimi, 

Sistemin mekanik tasarımı,  

Mekanik tasarımın ürettirilmesi,  

Montaj 

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz: 

Mekanik tasarım yapılacaktır. Uygun motorların seçimi ve tedariki yapılacaktır. Tasarım üretime 

verilerek montajı yapılacaktır. 

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz: 

Sistemin son mekanik halinin hazır olduğu motorların manuel çalıştırılarak testiyle test edilecektir.  

 

İş Fikri Adı 
 

Casa de Lolorosso 

İş Paketi No/Adı Elektronik Tasarım 

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi (ay) 3-10 ayları arası 

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz: 

Sensör devresinin tasarlanması, 

Ana devrenin tasarlanması, 

Devrenin üretilmesi, 

Devrenin montajı ve kablolama 

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz: 

Devre tasarımı yapılacaktır. Sensör ve komponent tedariki yapılacaktır. Devreler üretilecektir. Temel 

fonksiyon testleri için gerekli gömülü yazılım kodlanacaktır. 

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz: 

Devre tasarlanıp üretildikten sonra komut gönderildiğinde cihazdaki bütün birimlerin açılıp 

açılmadığı kontrol edilecektir. Sonrasında devre üzerinden makul ham sensör ölçümleri okunduğunda 

iş paketi başarıya ulaşacaktır. 

 

İş Fikri Adı 
 

Casa de Lolorosso 

İş Paketi No/Adı Gömülü Yazılım ve Android Yazılımı 

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi (ay) 6-12 ayları arası 

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz: 

İnternet bağlantılı işlemcinin gömülü yazılımının kodlanması, 

Sensör verilerinin akıllı telefonda gösterilmesi için uygulama yazılması, 

Sensör verilerinden gelen bilgilerin yapay zekâ ile işlenerek gübrelemenin otomatize edilmesi, 
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İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz: 

Devrenin bluetooth ile haberleşerek uzaktan kontrollü olması ve ölçümleri bluetooth üzerinden akıllı 

telefona göndermesi için gerekli bluetooth haberleşme protokolü yazılacaktır. Değerleri görmek ve 

valf, motor açma-kapama, UV, LED açma-kapama, ölçüm almaya başlama ve benzeri komutlar için 

Android uygulaması programlanacaktır. Gömülü yazılım kodlanacak ve yapay zekâ ile kontrollü 

olması sağlanacaktır. 

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz: 

Cihazın akıllı telefon üzerinden kontrolü sağlanacak. Değerlerin ekranda gerekli şekillerde (grafik, 

sayısal değer, olası hatanın bulunduğu konum vb..) gösterildiği test edilecek. 

 

 

İş Fikri Adı 
 

Casa de Lolorosso 

İş Paketi No/Adı Mobilya Tasarımı 

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi (ay) 0-12 ayları arası 

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz: 

Tasarım ön araştırması, skeç çizimi 

Tasarımın planlanması ve malzeme seçim aşaması 

İç mekânda mobilya işlevinin belirlenmesi 

Tedarik ve üretim aşaması 

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz: 

Mobilya tasarımı yapılacaktır. İç mekânda ergonomik ve estetik amaçlı fonksiyone kullanılabilir 

mobilya üretimi gerçekleştirilip, içerisine mekanik aksam yerleştirilecektir. 

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz: 

Mobilya tasarımı gerçekleştirildikten sonra, içerisine mekanik bölüm yerleştirilerek analiz ve 

denemeleri gerçekleştirilecektir.  

 

İş Fikri Adı 
 

Casa de Lolorosso 

İş Paketi No/Adı Montaj ve sonuçlandırma 

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi (ay) 9-12 ayları arası 

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz: 

Elektronik, mekanik ve mimari tasarımın monte edilmesi, 

Gerekli testlerin yapılması,  

Markalama ve ambalajlama 

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz: 

Son ürün eldesi için montajlama yapılacaktır. 

 

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz: 

Son sistemin uygun şekilde çalıştığı değerler ve 3 aylık yetiştirmedeki verimin gözlenmesiyle test 

edilecektir. 
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Ürün/Hizmet Maliyet Satış Fiyatı Kazanç Marjı  

Temel paket (komposto, 

topraksız tarım, yapay 

zekâ-sensör) 

9000₺ 23.500₺ ~%150 

+Güneş enerjili paket 11000₺ 30.000 ~%150 

+UV Lamba ve Led 

Aydınlatma 

14000₺ 38000 ~%120 

Yedek Parça Tedariği Parça Maliyeti  +kar marjı  

Best Değerlendiriciliği Saat bazlı Saat: 3000₺ %100 

Best Denetçilik  Saat bazlı Saat: 1500₺ %100 

İç Mimarlık tasarım  Proje Bazlı-

Model 

3000~5000₺ %100 

Permakültür 

Danışmanlığı 

Saat Bazlı 3000~5000₺ %100 

Sürdürülebilir Mimari 

ve Yeşil Bina Sistem 

Danışmanlığı  

Saat Bazlı 3000~5000₺ %100 

 

Proje Ekibi 
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