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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Meyve ve sebze kurutma teknikleri asırlardır insanoğlu tarafından kullanılagelmektedir. 

Yaz döneminde elde edilen yaş meyve ve sebzeler kışın kullanılmak üzere kurutulmaktadır. 

Günümüzde ise meyve ve sebze kurutma faaliyeti en önemli sanayi kollarından birisidir (1). 

Küresel ihracat sıralaması incelendiğinde Türkiye: yaş meyve ürünlerinde 6'ncı, yaş sebze 

ürünlerinde 4'üncü, kurutulmuş meyve ürünlerinde 2'nci, kurutulmuş sebze ürünlerinde 9'uncu 

sırada yer almaktadır (2). Kurutma işleminin amacı yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırarak 

ürünlerde meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların 

faaliyetlerini durdurmaktır. Bilinen en eski kurutma yöntemi güneşte kurutmadır. Güneş 

ısısından faydalanılarak ürünün bileşimindeki su oranının azaltılması için uygulanan yönteme 

doğal kurutma denir. İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde, yüksek miktarlarda enerji 

maliyeti gerekmeden güneş ısısından yararlanılarak yüksek kalitede kurutma ürünü elde 

edilebilmektedir (3).  

Biz de yaşadığımız şehir olan Osmaniye’de evlerin damlarında ve balkonlarında çok 

yaygın bir şekilde yapılan gıda kurutma süreci ile ilgili bir proje geliştirmeye karar verdik. 

Şehrimizin coğrafi konumu ve iklim şartlarının uygun olması nedeniyle, başta salça olmak 

üzere tarhana, bulgur gibi birçok gıda maddesi çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında evlerin 

damlarında ve balkonlarında kurutulmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Güneşte kurutulan salça      Şekil 2. Güneşte kurutulan gıda ürünleri 

 

Ev hanımları bu gıda maddelerini kışa hazırlık olarak kendileri için kurutmanın yanı sıra 

başka insanlara satarak bu işin ticaretini de yapmaktadır ve ev ekonomilerine katkıda 

bulunmaktadır. Bölgemiz halkı tarafından “kırkikindi yağmurları” olarak adlandırılan, kurutma 

işleminin gerçekleştirildiği aylar olan ağustos ve eylül aylarında ani bastıran yağmurlar 

kurutulan gıda maddelerinin bozulmasına ve emeklerin boşa gitmesine neden olabilmektedir. 

Ev hanımları kurutma süreci boyunca günlerce evlerinden ayrılamamakta, ayrılmak zorunda 

olduklarında ise büyük tedirginlik yaşamaktadır. Bu probleme karşı geliştireceğimiz yağmur 

suyuna oldukça hassas bir düzenek ile yağmur başlar başlamaz gıda maddelerinin üzeri 

otomatik olarak bir branda ile kapanacak ve gıda maddelerine yağmur suyu zarar 

vermeyecektir. Geliştireceğimiz düzenek ev içi kullanım için düşük maliyetli olması, basit bir 

sisteme dayanması ve ticari olarak da kolaylıkla erişilebilir olması nedeniyle büyük bir eksikliği 

kapatacaktır. Projemiz özetle DENEYAP kartına entegre edilmiş bir adet yağmur sensörünün 

üzerine düşen ilk yağmur damlasında karta sinyal yollayarak 2 adet step motorun çalışması ve 

step motorlara bağlı makas sistemli brandanın otomatik olarak kapanması prensibine 

dayanmaktadır. Düzenek gücünü güneş panelleri marifetiyle yenilenebilir enerji olan güneş 

enerjisinden almaktadır ve enerji fiyatlarının arttığı günümüzde elektrik enerjisine olan ihtiyacı 
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ortadan kaldırmaktadır. Yağmur bittiğinde ve yağmur sensörü kuruduğunda, düzenek motorlara 

yeni bir sinyal göndererek brandanın tekrar açılmasını ve kurutma sürecinin devam etmesini 

sağlamaktadır. Günümüzde çoğu insanın evlerinin balkonlarına ve damlarına hali hazırda 

montajını yaptırdığı branda sistemine yapılacak yazılımsal ve düşük maliyetli bir müdahale ile 

projemiz gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Oto brandamatiğin 3D çizimi 

 

 

Şekil 3’de de görüleceği üzere projemiz için gerekli malzemeler, 1 adet DENEYAP kartı, 

1 adet orta boy breadboard, 2 adet step motor, 3 set jumper kablo, 1s lipo pil (1100 mAh), lipo 

şarj devresi, 1 adet yağmur sensörü ve makas sistemli brandadır. Makas sistemli brandanın 

yerleştirileceği çubuklar 3D yazıcı ile tasarlanıp üretileceğinden, 1 adet PLA filamente de 

ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                                                   

      

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Çukurova bölgesi yöre insanı, kışın tüketeceği gıda ürünlerinin bazılarını dayanaklı hale 

getirebilmek amacıyla birtakım işlemlere tabi tutarak çeşitli saklama yöntemleri 

uygulamaktadırlar. Bu kapsamda, yöre mutfağında yiyecekleri muhafaza etmek amacıyla sebze 

ve meyve kurutmak, konserve ve reçel yapmak ve turşu kurmak gibi uygulamalar 

yapılmaktadır. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları yöre insanı için kış hazırlıklarının 

yapıldığı önemli aylardır (4). Kurutma işlemi en fazla salça kurutmada gerçekleşir. İlimizde 

yaşayan ev hanımlarına yaptığımız ankette 72 cevap toplanmış ve ev hanımlarının %83.3’ünün 

evlerinde en az bir gıda maddesini kuruttuğu saptanmıştır. Bunlardan %84.7’si yağmur yağma 

riskine karşı tedirginlik yaşadığını belirtmiş, %84.5’i de yağmur sonrası emeklerinin boşa 

gideceğini düşündüğünü belirtmiştir (https://drive.google.com/file/d/1YJh-

Wca_jR1az7u3FCWJ1pBP1u5x6gdX/view?usp=sharing).  

Bu problem ülke genelinde benzerlik göstermektedir. Bu probleme karşı alınan önlemler 

hava durumunu günlük olarak takip etmek, hava bozmaya başladığında kurutulan gıda 

maddesinin üzerinin naylon ile kapatılması ve daha sonra tekrar açılması gibi zaman ve iş gücü 

israfına yol açacak senaryolardır. İnsanlar bu zorluklar yüzünden gıda maddeleri kuruyana 

kadar sıkıntılı ve tedirgin bir süreç yaşamaktadırlar ve aldıkları önlemler çoğu zaman yetersiz 

kalmaktadır. Projemizdeki düzenek ile gıda kurutan kişiler hava durumunu takip etmek zorunda 

kalmayacak, yağmur yağmaya başladığı an ve hatta en ufak bir çiseleme senaryosunda dahi 

düzeneğin aktif hale geleceğini bildiklerinden günlük hayatlarına devam etmenin konforunu 

https://drive.google.com/file/d/1YJh-Wca_jR1az7u3FCWJ1pBP1u5x6gdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJh-Wca_jR1az7u3FCWJ1pBP1u5x6gdX/view?usp=sharing
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yaşayacaklardır. Aynı zamanda kuruma sürecinde olan gıda maddeleri de yağmurdan 

korunacağı ve bozulmayacağı için emek ve maddi kayıp yaşanmayacaktır. Böylece hava 

şartlarından kaynaklı riskler, makro ölçekte ülke ekonomisine mikro ölçekte ise kişilerin aile 

ekonomilerine zarar vermeyecektir.  

 Bölgemizdeki iklim değişiklikleri ve yağışlar üzerine yapılan son araştırmalara 

baktığımızda, yıllık toplam yağışlarda Osmaniye ili istasyonunda %92 güven aralığında artan 

bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir (5). Artan yağış miktarları her geçen yıl kurutma işlemi 

için risk oluşturmakta, projemizin gerekliliğini öne çıkartmaktadır. 

 
 Şekil 4. Osmaniye ili özelinde 1987-2021 yılları arasındaki meteorolojik değerler 

 

3. Çözüm  
 Kış aylarında tüketmek üzere kuruttuğumuz gıda maddelerini ani olarak gerçekleşen bir 

yağmur senaryosunda, ürünün zarar görmeden kurtarılmasını nasıl sağlarız sorusuna cevap 

projemiz ile geliştireceğimiz yağmur suyuna oldukça hassas oto brandamatik düzeneğidir. 

Kurutma sürecindeki gıda maddelerinin bozulmasına yol açacak en büyük riski faktörü gıda 

maddelerinin ıslanmasıdır. Kurutma süreci güneş ısısından faydalanılarak ürünün bileşimindeki 

su oranının azaltılması için uygulanan yöntemdir, su oranının azaltılması hedeflenirken yağacak 

yağmur tüm sürece telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. Bu zararlardan kaçınmanın 

tek yolu kuruma sürecindeki gıdaların üzerinin vakit kaybetmeden kapatılmasıdır. Bu yol çoğu 

zaman çeşitli nedenlerle mümkün olamamaktadır. İnsan faktörünün ortadan kaldırılıp yerine 

robotik sistemlerin geçtiği düzeneklerde gıdaların üzeri hızlıca kapatılabilecek ve muhtemel 

zarar riskleri ortadan kaldırılacaktır. Gıda kurutma seçenekleri arasındaki endüstriyel kurutma 

olarak bilinen makineler yoluyla fırında kurutma senaryosunda her ne kadar bu risk olmasa da, 

güneş altında açık bir şekilde yapılan kurutma yöntemi bilinen en sağlıklı ve besleyici 

yöntemdir ve bu yöntem oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Güneşte kurutma sadece 

evlerde değil organize sanayi bölgeleri ve İŞGEM gibi merkezlerde de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Projemiz ile hayata geçecek olan oldukça düşük maliyetli ve net çözüm odaklı 

oto brandamatik ürünü kesin bir çözüm sunmaktadır. 
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 Şekil 5. Oto brandamatik projesinde kullanılan malzemeler 

  

  
Şekil 6. Çözüm Algoritması 

 

 Oto brandamatik ürünü gücünü güneş enerjisinden pile depolanan yenilenebilir 

enerjiden alır. Dünya genelinde tüm enerji kaynağı fiyatlarının oldukça arttığı günümüzde, 

sistemimiz gücünü sıfır maliyetle uzun süreler boyunca elde edecektir. Bu güçle çalışan 

DENEYAP kartına entegre edilmiş yağmur sensörüne ilk yağmur damlasının temas etmesiyle 

step motorlar çalışır ve brandayı açar. Yağmur devam ettiği ve yağmur sensörü ıslak kaldığı 

sürece branda açık kalacak ve kurutulan gıda maddeleri korunmaya devam edecektir. Yağış 

durduğunda yağmur sensörü açık havada olduğundan hızla kurumaya başlar. Sensör tamamen 

kuruduğunda step motorlara yeni bir komut gider ve motorlar ters istikamette dönmeye 

başlayarak brandayı kapatır. Kapanan branda sayesinde gıda maddeleri kuruma süreçlerine 

kaldıkları yerden devam ederler. Branda su geçirmez özelliktedir ve sektörde makaslı sistem 

olarak bilinen dayanıklı malzemeden üretilen kollara sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir. Makaslı 

sistem, destek ayağı, ray, sabit dikey ve yatay taşıyıcı olmadan kendi aksamı üzerinde çalışan 

oldukça pratik bir sistemdir. 
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4. Yöntem 

Şekil 7. Oto brandamatik çalışma prensibi 

Proje geliştirme aşamasında yapılan deneylerde oto brandamatik ürünü ilk önce sabit bir 

branda sisteminin servo motorun dönmesi ile açılması kapanması prensibiyle tasarlanmıştı. 

Sürekli açık bir durumda kalacak olan brandanın güneş ışınlarına maruz kalarak kullanım 

ömrünün azalacağı, sert rüzgârların branda sistemine zarar vereceği tecrübe edilerek makaslı 

sistem olarak bilinen, brandanın toplanıp açılacağı bir düzeneğin daha kullanışı olacağı 

sonucuna vardık. Ayrıca güneş paneli ile güneş enerjisinin lipo pile depolanarak sistemin 

ihtiyacı olan gücün bu şekilde karşılanmasının uzun vadede sistemin daha az maliyete yol 

açacağı sonucuna vardık. Oto brandamatik sistemindeki brandanın yağmur varken açık hali, 

yağmur yokken kapalı hali ve yağmur yağmaya başladığında/bittiğinde açılma/kapanma 

şekilleri raporumuzun sonunda yer alan “Ekler” bölümündeki 8 numaralı şekil ile sunulmuştur. 

Yapılan denemeler ve araştırmaların sonucunda, sistemin en ekonomik şekilde ve en uzun 

ömürlü halinin, yağmur olmadığında brandanın kendini otomatik olarak toplayarak kapatması 

ve gücünü de güneş paneli sayesinde güneş enerjisini pilde depolayarak gerektiğinde 

kullanması neticesine ulaşılmıştır. Aşağıdaki görselde devre şeması çizilen oto brandamatik 

sisteminde güneş enerjisi şarj kontrolcüsü ve inventör marifetiyle lipo pilde depolanacak ve 

DENEYAP kartının çalışması için gereken gücü sağlayacaktır. DENEYAP kartına takılan 2 

adet step motor yağmur sensöründen gelen sinyalle çalışmaya başlayacak ve brandayı 

açacak/kapatacaktır. Bu noktada step motor tercih edilmesinin sebebi, yapılan deneyler 

neticesinde DC motorların çok hızlı dönerek makaslı sistem prensibi ile kurulan branda 

sistemine zarar verdiğinin tecrübe edilmesidir. Ayrıca servo motorlarında çalışma prensibinin 

brandanın makas sistemine uygun olmaması, tercih edilmeme sebebidir. 2 adet motor brandanın 

açılıp kapanması için gereken gücü oldukça yeterli bir şekilde sağlamaktadır. Güneşli olmayan 
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günlerde güneş paneli yeterli gücü toplayamasa da lipo pil çalışma prensibi olarak depoladığı 

enerjiyi kullanmadığı sürece içerisinde muhafaza edecektir ve bu yüzden bu pil çeşidi tercih 

sebebi olmuştur. 

 
Şekil 9. Devre şeması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Projemizin yenilikçi yönü öncelikle bir elektrik şebekesine ya da tükenen bir enerji 

kaynağına muhtaç olmadan yenilenebilir enerji ile çalışmasıdır. Gerek endüstriyel gerek ev tipi 

gıda kurutuma süreçlerinde kullanılan en sık yöntemler, havanın durumuna göre manuel olarak 

kurutulan gıdanın üzerinin örtülmesi ve sonra tekrar açılmasına dayanmaktadır. Sistemin bir 

kez kurulduktan sonra insan faktörünün ortadan kaldırılması ile tamamen otonom bir şekilde 

kendi kendini yönetebilme yetisine sahip olması da projemizin yenilikçi yönlerinden birisidir. 

Ayrıca T3 vakfı mühendislerince geliştirilen yerli ve milli malzemelerden üretilen DENEYAP 

mikro işlemci devre kartı kullanılması projemize artı değer katan bir diğer yenilikçi yöndür. 

Güneşte gıda kurutma işini gerek endüstriyel gerek ev tipi yapan birçok insanın yağacak olan 

yağmura karşı kaderci yaklaşımı ve karşılaştıkları önlenebilir maddi zararın boyutu da aslında 

projemiz ile ortaya koyulan oto brandamatik ürününün başlı başına yenilikçi bir çözüm 

olduğunu ortaya koymaktadır (6). 

 Projemiz neticesinde ortaya çıkacak ürün sosyoekonomik olarak farklı gelir grubundan 

kişilere hitap etmektedir ve piyasada rahatça erişilebilecek ürünlerden oluşmaktadır. Erişilmesi 

ve temin edilmesi güç malzemelerin kullanılmaması da projemizin yenilikçi ve tercih edilme 

potansiyelli yönüne vurgu yapmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  
 Evlerinde gıda maddelerini kurutan ev hanımlarının büyük bir kısmı bu kurutma 

işlemini hem kışın kendileri tüketmek için hem de bu ürünleri satarak aile ekonomilerine 

katkıda bulunmak için yapmaktadırlar. Bu ürünlerin satışında gerçekleştirilecek olan ticaret, 

oto brandamatik ürününün ticari bir ürün olmasını sağlamaktadır. Yağmurdan zarar gören gıda 

maddeleri, kurutma işlemini yapan kişilere telafisi mümkün olmayan ekonomik zararlar 

vermektedir ve bu zararların önüne geçmek adına ürünümüz ticari olarak tercih edilebilir 

kimliğe sahip olmaktadır. Projemiz sonucunda ortaya çıkacak ürün gerek yenilenebilir enerji 
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kaynağı ile çalışması gerekse de kolay erişilebilen ucuz malzemelerden oluşması sebebiyle 

yoğun bir ilgiye ve talebe maruz kalacaktır. Üründeki mevcut riskler ise; 

* Dolu yağışı esnasında sensörün zarar görmesi ve çalışamaz hale gelmesi, 

* Uzun süre güneş ışığı almayan bölgelerde pilin boşalması ve sistemin çalışmaması, 

* Fırtına gibi doğal afetlerle sistemin zarar görmesidir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 Projemizin gerçek hayat uygulaması için ihtiyaç duyulan tahmini maliyet sistemin 

kurulacağı alanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 10.000,00 TL civarıdır. 

Ancak prototip olarak hazırlayacağımız ürünümüzde 1.200,00 TL civarında bir bütçeye ihtiyaç 

vardır. Projenin yapımı için gerekli demirbaş ürünler kendi imkânlarımızla sağlanacaktır. 

Projemizde ihtiyaç duyulan malzemeler ve maliyetleri Tablo 1 de verilmiştir. 

    Tablo 1. Malzeme ve Yaklaşık Maliyet Listesi 

                                              
  Tablo 2. Detaylı Zaman Takvimi Çizelgesi 

 



10 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 TEKNOFEST yarışmasına katıldığımız İnsanlık Yararına Teknoloji-Sosyal İnovasyon 

kategorisinin yarışma şartnamesi incelendiğinde, “Göçmenler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, 

çocuklar gibi incinebilir gruplar ile gençlerin koşullarını iyileştirecek, sosyal hayatta yaşadıkları 

sorunlara çözümler üretecek, yaşamlarını etkin bir biçimde idame ettirmelerine, sosyal 

imkânlara ve ortamlara dâhil olmalarına olanak sağlayacak yenilikçi proje fikirlerini amaçlar.” 

tanımlaması görülecektir (7). Bizler de hedef grupta yer alan ev hanımlarının kendilerini 

üretimin bir parçası olarak görmelerini, gelir elde etmeleri ile önce aile sonra ülke 

ekonomilerine katkıda bulunarak öz güven kazanmalarını ve söz sahibi olmalarını 

kolaylaştıracak projemizi yapmaya karar verdik. Ev hanımları çoğu zaman finansal özgürlüğü 

olmadığı için ve ev ekonomisine doğrudan katkı vermedikleri düşünüldüğünden problemler 

yaşamaktadırlar. Aslında oldukça zor ve kıymetli olan işleri çoğu zaman hak ettiği değeri 

görmemektedir ve bu durum onları sosyal hayatın dışına itmektedir. Projemiz sayesinde gıda 

kurutma işi yapan tüm ev hanımlarının emeğini koruyacak bir sistem geliştirilecektir. Bunun 

yanı sıra sadece ev hanımları değil, ticari olarak sektörde yer alan işletmeler de ürünün hedef 

kitlesinde yer almaktadır.  

  

9. Riskler 
     Projemizde öngörüde bulanabildiğimiz riskler şu şekilde belirlenmiştir; 

* Şiddetli dolu yağışı esnasında sensörün zarar görmesi ve çalışamaz hale gelmesi, böyle 

bir doğal afet durumunda sensör zarar görmese dahi dolu taneleri yere çarparak savrulabilir ve 

kurutulan gıdaların üzerine düşebilir. Ticari işletmeler bu riske girmek istemiyorlarsa sigorta 

şirketlerinden uygun poliçelerle faydalanabilecektir.  

* Uzun süre güneş ışığı almayan bölgelerde pilin boşalması ve sistemin çalışmaması, 

güneş panelleri kısa süreli güneş enerjisi alsa dahi enerji üretebilecek şekilde tasarlanmışlardır. 

Hiç enerji üretemeyecek kadar güneş ışığından mahrum kalma gibi bir senaryo çok uzak ihtimal 

olsa da böyle bir durumda sistem kısa süreliğine farklı enerji kaynakları (akü, elektrik şebekesi) 

ile çalışmaya da uygun bir şekilde tasarlanmıştır. 

* Fırtına gibi doğal afetlerle sistemin zarar görmesi, her ne kadar gıda kurutma sürecinin 

gerçekleştiği mevsimde bu tarz doğal afetler oldukça nadir olsa da, üreticiler doğal afetlere karşı 

cüzi bir ücret karşılığında ürünlerine sigorta şirketlerinden uygun bir poliçe yaptırabilirler. 

Bunların haricinde zaman ve maliyet yönünden oluşan risklerin kapsam ve kaliteye olan 

etkisi aşağıda yer alan risk-etki olasılık tablosu ile Tablo 3 te verilmiştir. 
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11. Ekler 

 
 

Şekil 8. Oto Brandamatiğin açık halinden kapalı haline geçiş aşamaları ve farklı 

cephelerden görünümü (Oto brandamatik sistemindeki brandanın yağmur varken açık hali, 

yağmur yokken kapalı hali ve yağmur yağmaya başladığında/bittiğinde - açılma/kapanma 

şekilleri). 
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  Oto brandamatik sistemimizin proje kodları şu şekilde olacaktır; 

 

 

 

 

 

 

 

 


