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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dijital ikiz, en genel tanımıyla ele alınan bir ürünün veya sürecin sanal ortamda modellenmesidir.  

Bu kapsamda, tarımda dijital ikiz modellemesi kullanılarak, akıllı tarım uygulamaları ile 

verimlilik arttırılabilir. Bunun yanı sıra, geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan bilinçsiz 

tarım uygulamaları, yetiştirilen ürün özelinde verimin düşmesine neden olmaktadır. Diji-DOM 

projesinde, bu problemlere çözüm getirmek amaçlı, seracılıkta domates bitkisi özelinde, ortam 

değişkenleri dikkate alınarak seranın dijital ikizinin gerçeklenmesi, domates bitkisinin verimliliğinin 

akıllı sistemlerle tahminlenmesi, domates bitkisinin ihtiyacı olan besin ve su ihtiyacının hassas bir 

şekilde ayarlanabilmesi amaçlanmaktadır. “Diji-DOM” projesinde AR-GE çalışmaları iki 

aşamadan oluşmaktadır.  İlk aşamada, seranın (fiziksel ortam) dijital ikizi (sanal ortam) 

oluşturulacaktır. Dijital ikizi oluşturabilmek için, başlangıçta serayı ve yetiştirilecek olan domates 

bitkisini izleme amaçlı İKA (İnsansız Kara Aracı) tasarlanacaktır. Bu araç sayesinde sera 

içerisinde bulunan tüm IoT (Internet of Things) cihazların haberleşmesi sağlanarak fiziksel ortam 

ile dijtal ikiz haberleştirilecektir. İkinci aşamada, sera içinde yetiştirilen domates bitkileri İKA 

üzerinde yer alan sensörler ve kameralar aracılığıyla izlenerek, domates bitkisinin büyüme süreci 

boyunca; 

 yapraklarının sağlıklı/çürük/hasarlı olma durumu 

 kırmızı/yeşil (ışık miktarına bağlı değişim olma) renk durumu 

 böceklenme durumu  

 bitki boyu (düzenli/düzensiz uzama) durumu 

 domates bitkisinin toprak su durumu 

ile ilgili toplanan veriler yapay zeka teknikleriyle değerlendirilecek ve geliştirilecek mobil uygulama 

üzerinden çiftçiye bilgilendirme yapılacaktır. 

Şekil 1’de Diji-DOM projesine ait sistem mimarisi verilmiştir.   

 
Şekil 1. Diji-DOM Seranın Dijital İkizinin Gerçekleştirilmesi 
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2. Problem/Sorun: 

Diji-DOM projesi üç önemli probleme çözüm bulmak amaçlı tasarlanmıştır: 

 

1. Tarım sektöründe dijital ikiz uygulamalarının yüksek maliyeti: Dijital ikizler, fiziksel 

ikizi üzerinde karşılaşılabilecek olası problemlerin önceden tespit edilmesi/öngörülmesi, 

yeni bir fikrin öncelikle dijital ikiz üzerinde uygulanarak olası başarım oranlarının 

hesaplanması, hedeflenen başarım sağlandığı takdirde değişkenlerin fiziksel ortama (fiziksel 

ikize) aktarılması amaçlı tasarlanır. Dijital ikizler akıllı tarım uygulamalarının en önemli 

çalışma alanlarından biridir. Ancak akıllı tarım uygulamaları geliştiren firmaların [1-4] 

dijital ikiz uygulama maliyetlerine bakıldığında, bu maliyetin bir çiftçi tarafından 

karşılanabilmesi mümkün değildir. Bu projede çiftçileri akıllı tarım uygulamalarına 

teşvik etmek amaçlı, seracılıkta düşük maliyetli dijital ikiz uygulaması gerçekleyen 

İKA tasarlanacaktır. 

2. Domates bitkisinin yetiştirilme sürecinde ayrıntılı/sürekli izlenmesinin zorluğu: Sera 

içerisinde yetiştirilen her bir domates bitkisinin, bir insan tarafından tek tek gözlemlenmesi, 

bitki yaprakları üzerine hasarlı kısımların tespit edilmesi işlerinin gözlemlenerek yapılması 

hem harcanan iş gücü hem de zaman açısından mümkün değildir. Ancak tasarlanan İKA 

sayesinde tüm bu süreçler takip edilecektir. İKA ile sürekli izlenecek/toplanacak bu 

veriler yapay zeka teknikleriyle işlenerek saklanacaktır.   

3. Domates bitkisi için sera koşullarında en az sulama ile en iyi verim alınan koşulların 

belirlenmesi zorluğu: İklim değişikliği kaynaklı su kaynaklarındaki azalmalar, özellikle 

tarımda su kaynaklarının etkin kullanıldığı kısıtlı sulama tekniklerinin geliştirilmesini 

gerekli kılar. Dünyada ve ülkemizde açık tarla koşullarında özellikle domates bitkisi özelinde 

su tüketim değerlerinin belirlendiği çok fazla çalışma bulunurken, sera koşullarında 

domates bitki su tüketim ölçümlerini yapan ve en iyi değerlerin araştırıldığı çalışmalar 

yok denilecek kadar azdır [5]. 

 

3. Çözüm  

Diji-DOM akıllı tarım projesinde sera içerisinde sürekli hareket edecek IKA tasarımıyla, fiziksel 

seranın dijital ikizi gerçeklenecektir. Seranın ortam koşullarındaki istenmeyen değişikliklerin (örn. 

ortam sıcaklığının olması gereken değerin altına düştüğü/üzerine çıktığı bilgisi vb.) ve domates 

bitkisindeki verimliliği düşürecek problemlerin (domatesin hasarlı/çürümeye başladığı bilgisi, 

domatesin kırmızı olma evresindeki gecikme bilgisi, domatesin böceklenmeye başladığı bilgisi, bitki 

boyunun olması gerekenden az olduğu bilgisi) önceden tespit edilmesi amaçlı çiftçiye 

bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu bilgilendirme geliştirilecek mobil uygulama üzerinden çiftçiye 

iletilecektir. İzmit Belediyesi ile yapılan iş birliği ile belediyeye ait Üretim Serasında Diji-DOM 

akıllı tarım projesinin gerçekleştirilmesi için gerekli alan tarafımıza tahsis edilecektir. Şekil 2’de 

dijital ikizi gerçeklenecek bu üretim serasına ait görseller verilmiştir.  
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Şekil 2. Diji-DOM Projesinde Dijital İkizi Gerçeklenecek İzmit Belediyesi Üretim Serası  

 

4. Yöntem 

Diji-DOM projesinde seranın dijital ikizinin gerçeklenmesi için İKA tasarlanmıştır. İKA’nın sera 

içerisinde gezerken üzerinde yer alan sensörler ve eklenecek kamera sayesinde ortamın gerçek 

zamanlı dijital ikizinin modellenmesi gerçekleştirilecektir. Projenin bu aşamasında İKA tasarımı 

genel hatlarıyla tamamlanmıştır, ancak proje boyunca ek ihtiyaçlar doğrultusunda özellikleri 

geliştirilecektir. Proje kapsamında domates bitkisinin yapraklarının yapraklarının 

sağlıklı/çürük/hasarlı olma durumu, kırmızı/yeşil (ışık miktarına bağlı değişim olma) renk durumu 

ve böceklenme durumu tespiti için yapay zeka yöntemleri kullanılarak oluşturulan modeller 

üzerinden tespit işlemleri gerçekleştirilecektir. Bitki boyu durumu için mesafe sensörleri üzerinden 

hesaplama yapılarak bitki boyu kontrol edilecektir. Bunun yanı sıra bitki toprak su durumu toprak 

nem sensörüyle ölçülerek gerekli kontroller sağlanacaktır.  

 

 

 4.1. İKA Tasarımı (Gerçek ve Prototip Görselleri) 

Sera içerisinde sürekli hareket edecek İKA tasarımıyla seranın dijital ikizinin oluşturulması 

hedeflenmektedir: 

 İKA aracının tasarımında kullanılan şasi sigma profilden oluşturulmuştur. Bu profil 

dayanıklı olduğundan; arazi koşullarında taş, çukur gibi etmenlerde herhangi bir zafiyet 

oluşmasının önüne geçilmiştir. Araçta arazi koşullarında denge kaybı ve devrilme 

durumlarından kurtulmak amaçlı süspansiyon sistemi kullanılmıştır. Süspansiyon sayesinde 

gerekli eğim koşullarında başarılı sonuçlar alınması öngörülmektedir. Araç tekerlekleri 

zincir ve lastik olmak üzere iki farklı türde seçilmiştir. Dört mevsim koşullarına ayak 

uydurabilecek ve başarılı sonuç verebilmesi ön planda tutulmuştur. 
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 Mikrobilgisayar: Aracın sürüş kontrollerini ve kamera görüntülerini işleyebilecek amaçlı 

bir mikrobilgisayara ihtiyaç duyulmuştur. Bu bilgisayar kompakt ve taşınabilir olması 

gerektiği için Raspberry pi mikrobilgisayarı seçilmiştir. RPİ desteklediği programlama 

dilleri (Python, C, Perl) ve üzerinde gömülü bulunan Wİ-Fİ modülü isterleri karşılayacağı 

için, projede RPİ modeli RPİ 4-8GB kullanılacaktır. 

 Kamera: Araç kontrolü aşamasında, görüntülerin işlenebilmesi ve ortam görüntülerinin 

alınabilmesi için kameraya ihtiyaç duyulmuştur. Seçilecek kameranın yüksek çözünürlüğe 

sahip olması gerekmektedir. RPİ ile uyumluluğu da göz önünde bulundurulunca Logitech-

C920 kamerası uygun bulunmuştur. 1080p çözünürlükte 30 fps sonuç verebilmesi ve 

yazılımla geliştirilmiş 15 MP optik çözünürlüğü yeterli görülmüştür. Kamera 162 gr 

ağırlıktadır. 

 DC redüktörlü motor: Aracın hareketi için arazi koşulları göz önünde bulundurularak 

redüktörlü motor seçilmiştir. Araç için hız ön planda olmadığı için seçilen motorun RPM 

değeri düşük tutulmuştur. Üzerinde bulunan ekipmanların ve elektronik komponentlerin 

ağırlıkları ve eğimli arazide tork ihtiyacından dolayı sorunsuz çalışmasına devam edebilmesi 

için orta güçte bir motor seçilmiştir. Seçilen motor; 12 V besleme voltajı, 0.02 A yüksüz 

akım, 0.32 A yükte akım değerleri uzun süre kullanımı ve redüktörlü olmasının getirdiği güç 

kazanımı iyi sonuçlar vermektedir. 

 Motor Sürücüsü: Araç üzerinde 4 adet DC motor ve 2 adet step motor bulunmaktadır. 2 

adet step motor kendi üzerinde sürücü bulunduğu için RPİ üzerinden sürülebilmektedir. 4 

adet DC motor için motor sürücü kartı seçilmesi gerekmektedir. Motor sürücü kartı ön 2 

motor ve arka 2 motor için ayrı ayrı kullanılacaktır. Bir adet DC motor için maksimum yük 

akımı 0.32 A’dir; iki motor için bu değer (0.32A*2) 0.64 A ve 12 V besleme voltajı 

olduğundan bu motorları sürmek için L298N çift motor sürücü kartı yeterlidir. Motor sürücü 

kartının teknik özellikleri şunlardır; 5-24V çıkış gerilimi, 1 A kanal başına düşen çıkış akımı 

bulunmaktadır. 

 Sensörler:  

o Mesafe Sensörü: Mesafe sensörü kullanılarak bitki boyu hesaplaması 

gerçekleştirilecektir. Araç için uygun görülen mesafe sensörü kızılötesi MZ-80'dir. 

MZ-80 ayarlanabilir yakınlık mesafesine göre dijital 1 veya 0 değeri döndürdüğü için 

sonuçları daha okunabilir ve işlenebilirdir.  

o Sıcaklık ve Nem Sensörü: Aracın üzerinde ortam sıcaklığını ve nemi kontrol 

edebilmek için sıcaklık ve nem sensörüne ihtiyaç vardır. Proje için sıcaklık ve nem 

oranları önemli parametreler olduğundan dolayı seçilecek olan sensörün doğruluk 

oranlarının yüksek performansta ve yüksek doğrulukta olması gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda SI7021 Sıcaklık ve nem sensör kartı (Sıcaklık 

hassasiyeti: ±0.4℃ (-10 - 85℃ arasında), Nem ölçüm hassasiyeti: ± %3 (%20-%80 

aralığında), Çalışma gerilimi: 1.9 - 3.6V) uygun görülmüştür.  

o Toprak Nem Sensörü: Sera ortamında toprak nem oranı en önemli faktörlerin 

arasındadır. Doğru ve yerinde ölçüm değerleri elde etmek bitkilerin sağlığı ve gelişim 

süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu ölçümler seranın herhangi bir yerindeki 

topraktan alınması doğru sonuçlar üretmeyeceği için aracın üzerine yerleştirilen bir 

mekanizma sayesinde araç belirli aralıklarla belirlenen ara noktalarda toprak nem 

ölçümünü gerçekleştirecektir. Bu işlem için kullanılacak Grove Toprak nem sensörü 

kullanılacaktır. 

o İvme Ölçer: Aracın arazi koşullarındaki durumu hakkında gerekli algoritmalara 

değer gönderebilmek için 3 eksen ivme ölçer kullanılacaktır. Eksen durum bilgileri 
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sayesinde aracın bulunduğu yerin eğimine göre gerekli mekanizmaların hangi 

ölçütlerde çalışacağına fonksiyonlar yardımıyla karar verilmektedir. Bu işlem için 

Grove – 3 Eksen ivme ölçer kullanılacaktır. 

o Gaz Sensörü: Seradaki havanın özelliklede oksijen ve karbondioksit miktarının 

bilinmesi ve havalandırma sisteminin aktif edilmesi gerektiği durumlarda komut 

verebilmesi için gereklidir. Hava kontrol sistemi sera yüksekliğinin yarısı mesafede 

bulunması ve orta noktasında konumlandırılması alınacak sonuçların doğruluğunu 

pozitif yönde etkileyecektir. Bu işlem için kullanılacak sensör MQ-135 hava kontrol 

sensörüdür. 

 

 Batarya: Araçta bulunan motorların ve diğer komponentlerin anlık yüksek akım ihtiyacı 

olmadığı için Lityum polimer pil yerine Lityum iyon pil kullanılması uygun görülmüştür. 

Araç üzerinde bulunan bileşenlerim tükettiği akım değerleri hesaplanarak uygun değerde pil 

seçimi yapılmıştır. Bu hesaplamada; Motorlar için  (TOL:+-0.04 A) 0.40A*4=1.6 A/h, Step 

motor (TOL:+-0.05) 0.2A*2=0.4A/h, RPİ Sabit 2A/h. Bu değerler sonucu toplam 4A/h 

bataryaya ihtiyaç duyulmuştur. 2 saatlik kullanım için 4A/h*2 = 8A/h ve 12 V çıkış 

gerilimine sahip batarya seçilmesi gereklidir. 
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Şekil 3. Diji-DOM İKA Gerçek Araç Görselleri 

 

Şekil 3’de proje kapsamında tasarlanan İKA görüntüleri verilmiştir, bunun yanı sıra batarya, kızıl 

ötesi sensör, motor, motor sürücü, sıcaklık sensörü görselleri sırasıyla eklenmiştir. Şekil 4’de aracın 

prototip görseli verilmiştir.  

Şekil 4. Diji-DOM İKA Prototip Görseli 

 

 4.2. Yapay Zeka Teknolojisi 

 

 Proje kapsamında domates bitkisinin yapraklarının sağlıklı/çürük/hasarlı olma durumu, kırmızı/yeşil 

(ışık miktarına bağlı değişim olma) renk durumu ve böceklenme durumu tespiti için yapay zeka 

yöntemleri kullanılarak oluşturulan modeller üzerinden tespit işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

 Projenin şimdiye kadar olan kısmın domates bitkisinin yapraklarının yapraklarının 

sağlıklı/çürük/hasarlı olma durumu için model tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada 

“plantvilliage” [6] isimli veri kümesi kullanılmıştır. Veri kümesi içindeki domates yaprakları 10 

farklı kategoriye (9 hastalıklı,1 sağlıklı) ayrılmıştır. Bu veri kümesi üzerinde Inception ResNETV2, 

AlexNet, VGG16 modelleri [7] uygulanmıştır. Tablo 1’de bu modellerin doğruluk, F1-Score, 

Eğitim-Validasyon Doğruluk ve kayıp fonksyionları verilmiştir. İkili sınıflandırma için en iyi 

doğruluk oranını VGG16 modeli gerçeklemiştir. Bu nedenle projede bu problem için bu modelin 

kullanılması planlanmaktadır.  
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Model Doğruluk F1-Score Eğitim-Validasyon 

Doğruluk/ Eğitim-

Validasyon Kayıp 

İterasyon 

Inception 

ResNETV2 

94.6874 (macro): 0.9476 

(micro): 0.9458 

(weighted): 0.9459 

 

25 

AlexNet 88.9583 (macro): 0.8905 

(micro): 0.8895 

(weighted): 0.8888 

 

 

25 

VGG16 98.2291 (macro): 0.9834 

(micro): 0.9822 

(weighted): 0.9822 

 

25 

Tablo 1. Inception ResNETV2, AlexNet, VGG16 modellerinin Karşılaştırılması 

 

 4.3. Dağıtık Mimari 

 

Proje kapsamında kontrol edilecek domates bitkisinin yapraklarının sağlıklı/çürük/hasarlı olma 

durumu, kırmızı/yeşil (ışık miktarına bağlı değişim olma) renk durumu, böceklenme durumu, bitki 

boyu (düzenli/düzensiz uzama) durumu ve domates bitkisinin toprak su durumu için beş grup 

mikroservis mimarisi tasarlanacaktır. Bu nedenle dağıtık mimari Apache Kafka [8] kullanılarak, her 

bir mikroservisin birbirine yayınla-abone ol (publish-subscribe) sistemi kurulacaktır. Böylece tüm 

mikroservisler birbirleriyle iletişim halinde olacaktır.  

 

 4.4. Mobil Uygulama Tasarımı 
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Proje kapsamında yapılacak tüm işler, basit bir ara yüzle tasarlanacak mobil uygulama üzerinden 

çiftçilerin kullanımına açılacaktır. Böylece çiftçilere ucuz maliyetli dijital ikiz uygulamasına erişim 

imkanı sağlanacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

“Diji-DOM” projesinde yenilikçi AR-GE çalışmaları iki aşamadan oluşmaktadır.  İlk aşamada, 

seranın (fiziksel ortam) dijital ikizi (sanal ortam) oluşturulacaktır. Dijital ikizi oluşturabilmek 

için, başlangıçta serayı ve yetiştirilecek olan domates bitkisini izleme amaçlı projeye özgü İKA 

(İnsansız Kara Aracı) tasarlanacaktır. Bu araç sayesinde sera içerisinde bulunan tüm IoT 

(Internet of Things) cihazların haberleşmesi sağlanarak fiziksel ortam ile dijtal ikiz 

haberleştirilecektir. İkinci aşamada, sera içinde yetiştirilen domates bitkileri İKA üzerinde yer alan 

sensörler ve kameralar aracılığıyla izlenerek, domates bitkisinin büyüme süreci boyunca; 

 yapraklarının sağlıklı/çürük/hasarlı olma durumu 

 kırmızı/yeşil (ışık miktarına bağlı değişim olma) renk durumu 

 böceklenme durumu  

 bitki boyu (düzenli/düzensiz uzama) durumu 

 domates bitkisinin toprak su durumu 

ile ilgili toplanan veriler yapay zeka teknikleri ve dağıtık mimari kullanılarak başarılı bir şekilde 

tespit edilecektir. Geliştirilecek mobil uygulama üzerinden dijital ikizi gerçeklenen serayla ilgili tüm 

bu bilgiler çiftçiye gösterilecektir. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında bu çalışmalarda tüm 

işlevlerin gerçeklendiği bir projeye rastlanmamıştır. Bu nedenle proje bu yönüyle tamamiyle 

özgündür.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Çiftçiye serası içinde olabilecek birçok probleme karşı çözüm sağlayan bu proje, düşük maliyetli 

olduğundan hayata geçimi kolaydır. Bu proje ile Teknofest yarışmasında elde edilecek başarılar, 

ileri süreçte girişimcilik yarışmaları ile desteklenerek ticarileşmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı 

sıra TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlara yapılacak başvurular ile projenin hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Tablo 2. Diji-DOM Maliyet Tablosu 

İş Tanımı Temmuz Ağustos Eylül 

Malzeme Tedariği X   

Yazılım Geliştirme X X  

Test   X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje kapsamında hedef kitlemiz akıllı seracılık uygulamalarını kullanmak isteyen 

üreticilerimiz/çiftçilerimiz olacaktır. 

 

9. Riskler 
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