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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Toprağın belli sınır değerinde bazik olması bitkinin sağlıklı biçimde büyümesi ve ürün 

veriminin artması için oldukça önemli bir faktördür. Ancak aşırı yağışlar ve aşırı sulama bazik 

katyonların topraktan yıkanarak uzaklaşmasına ve bunların yerine asit iyonların geçmesine sebep 

olur. Projede bu sorunu önlemek amacıyla toprak pH’ını ölçerek tarım ürünlerinin gelişimini 

olumsuz yönde etkileyecek seviyeye düşmesi halinde uyarı veren bir sistem tasarlanmıştır. Sistem 

Arduino tabanlı olup C# (C sharp) yazılım dili ile kodlanmıştır. Tasarlanan sistemde Arduino Uno, 

Buzzer, LCD ekran, GSM modülü ve Gravity Analog pH sensörü kullanılmaktadır. Elektronik 

Sistemi kısaca açıklamak gerekirse; pH sensörü toprak pH’ını sürekli olarak ölçmekte ve aldığı 

verileri LCD ekrana yansıtmaktadır. Toprağın pH derecesi çiftçi tarafından ayarlanan seviyenin 

altına düştüğü anda çiftçiyi uyarmak amacıyla GSM modülü aracılığı ile telefonuna SMS 

gönderilmekte ve buzzer devreye girerek kullanıcıyı bilgilendirmektedir. Toprağın pH seviyesinin 

idealin altına düştüğünden haberdar olan çiftçi; toprağa, tasarlanan “Akıllı Boncukları”ı ekleyerek 

toprağın pH’ını ideal seviyeye yaklaştırır. Akıllı Tarım Boncukları ilaç salım sistemlerinde 

kullanılan temel prensipler referans alınarak; tarım toprağında kullanılabilecek biyouyumlu ve 

biyobozunur doğal bir polimer olan Sodyum Aljinat ile kaplanmış, kalsiyum karbonat yüklenerek 

bazik özellik kazandırılmış granüller olup kullanımları ile toprak ve su örneklerinde kontrollü 

salınımları sağlanarak toprak pH’ını ideale yaklaştırmak amaçlanmaktadır. Ülkemizde rezervi bol 

çeşitli killerle desteklenerek hazırlanacak tarımsal granül sisteminde, granüllerin içerdiği çeşitli 

killer topraktaki kumla agregat (taşlaşma) oluşturarak, toprakta köklere yakın yerde uzun süre askıda 

kalmaktadır. Bu durum, hazırlanan tarım boncuklarının yağmur ya da sulama suyuyla yıkanarak 

kayıp yaşanmayacağı ve yer altı su kaynaklarını etkilemeyeceği şeklinde değerlendirilebilir. Tarım 

boncukları hazırlanırken kullanılan malzemelerin doğal ve biyouyumlu olması sebebiyle; toprağa 

ihtiyaç kadar kalsiyum karbonat (CaCO3) salındıktan sonra toprakta belli bir süre sonunda doğal 

yollarla bozunarak toprak için yararlı hale geleceği de söylenebilir. Ayrıca hazırlanan boncukların, 

toprağa kalsiyum karbonat salım profilleri yanında; bitkilerin büyüme hızına etkisi, asit 

yağmurlarına karşı gösterdiği direnç ve boncuklarda mikroorganizma gelişimi gibi özellikleri de 

bitki örneklerindeki uygulamalarla deneysel olarak gözlenmiştir. Boncukların hazırlanmasında 

kullanılacak doğal malzemeler oldukça ekonomik ve temini kolay malzemeler olup boncukların 

hazırlanması ve toprakta uygulanması da nispeten pratiktir. 

 

2. Problem/Sorun 

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur. Toprağın üst tabakası 

insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın 

içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi 

bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan kısmı toprağın 10 cm'lik 

üst tabakasıdır. Tarım topraklarının verimliğini belirleyen başlıca unsurlar olarak bünye, pH 

(asitlik), tuzluluk (%tuz), organik madde kapsamı (%), kireç durumu (%CaCO3), potasyum ve 

fosfor gibi besin maddelerini sayabiliriz. Toprakta kalsiyum karbonatın (CaCO3) bulunması ile 

toprak reaksiyonu nötr veya hafif alkali olur. Bu nedenle böyle topraklarda yüksek bir biyolojik 

aktivite görülür. Zira mantarlar dışındaki toprak mikroorganizmaları asitlik yoğunluğu yüksek 

topraklarda yaşayamaz. Karbonat bakımından zengin topraklarda yüksek bir biyolojik aktivite 

olmasının diğer bir nedeni de böyle topraklarda iyi bir strüktür olduğu için nem ve hava 

ekonomisinin de iyi olmasıdır. Bu durum da, mikroorganizmalara iyi bir yaşam ortamı sağlar. 

Böylece humus oluşumu için etkili bir durum oluşturulmuş olur.  

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak; topraktaki kalsiyum karbonatın, toprağı 

bazikleştirerek fiziksel ve kimyasal özelliklerine olumlu katkı sağladığı düşünülebilir. Ancak 

sanayinin gelişmiş olduğu, tarım arazilerinin şehirleşme alanlarına yakın olduğu yerlerde asit 
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yağmurları vb. kirleticilerle toprağın pH’ı düşmekte ve toprak asidik hale gelmektedir; bu da 

toprağın ürün verimini ciddi oranda düşürmektedir. Hazırlanan proje bu sorunu ortadan kaldırmayı 

hedeflemektedir. Tarım alanlarının genişlemek yerine daraldığı dünyamızda girdi maliyetlerini 

azaltıp verimi arttırmak gerektiği açıktır.  

Ülkemizde yapılan tarımın büyük bir çoğunluğunda toprağın pH’ını yükseltebilmek için 

geleneksel metotlar izlenmektedir. Toz kireç eklemek ve odun külü kullanmak  bu metotlara örnek 

olarak verilebilir. Fakat yapılan araştırmalar; toprağın niteliği ve organik yapısının dikkate alınması, 

drenaj ve sulama uygulamaları, tohum seçim ve ekim metodu, toprak ve bitki besleme uygulamaları, 

hasat teknikleri vb. konularda geleneksel metotların profesyonel bir şekilde izlenme olanağı 

sunmadığını göstermektedir. Dijital izleme metotlarında sensör, kamera, uydu vb. kanallardan 

toplanan bilgiler sistematik olarak ve konum bazlı depolanmakta, çeşitli algoritmalar kullanılarak 

anlamlandırılıp sebep sonuç ilişkileri raporlanabilmekte, uygun veriler cep telefonlarından anlık 

bilgi olarak iletilebilmektedir. Bu yüzden tarımda teknolojik ve inovatif iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Tasarladığımız proje de tarımdaki geleneksel metotlara teknolojik bir bakış açısı getirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 
Şekil.1 Toprağın pH değerinin bitkinin gelişimine etkisi 

  

3. Çözüm  

Toprağın belli sınır değerinde bazik olması, bitkinin sağlıklı biçimde büyümesi ve ürün 

veriminin artması için oldukça önemli bir faktördür. Ancak aşırı yağışlar ve aşırı sulamadan ötürü 

bazik katyonların topraktan yıkanarak uzaklaşması ve bitki köklerinden yer altı su kaynaklarına 

kadar inmesi sonucu bu iyonların yerine geçen anyonlar toprağın asitlik derecesini arttırmaktadır. 

Asitli toprakta, bitkiler alüminyum veya kadmiyum gibi zehirli elementleri daha kolay emer ve 

verim potansiyeli ile birlikte hasat kalitesi de sınırlandırılır. Bizim bu soruna önerdiğimiz çözüm iki 

aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada toprak pH’ı belli aralıklarla ölçülerek pH derecesi sınır 

değerinin altına düştüğü zaman sistem uyarı vermekte ve kullanıcıyı SMS yolu ile bu olumsuz 

durumdan haberdar etmektedir. İkinci aşamada ise kullanıcının “Akıllı Tarım Boncuklar”ını toprağa 

eklemesiyle toprağın düşen pH derecesi ideal seviyeye yaklaştırılarak toprağın verimi 

arttırılmaktadır.  

Projemizin ilk aşamasında Arduino tabanlı bir pH ölçme ve uyarı sistemi tasarladık. Bunun 

gerçekleşmesi için donanımsal ekipmanlar ve tanımlayıcı bilgileri aşağıda sıralanmıştır:  

1. Arduino UNO R3 Geliştirme Kartı 

2. Buzzer Modülü 

3. DFrobot Gravity Analog pH Sensörü  

4. LCD Ekran Modülü  

5. GSM Modülü  
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Şekil.2 Sistemimizin Akış Diyagramı 

Gravity Analog pH ölçme sensörü ile toprak belirli aralıklarda ölçülmektedir. Topraktan elde edilen 

veriler ise kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla sürekli olarak LCD ekrana yansıtılmaktadır. Yapılan 

ölçümler sonucunda toprağın pH değeri eğer kullanıcı tarafından kendi yetiştirdiği ürüne göre 

belirlediği pH aralığının altında ise alarm sistemini harekete geçirmektedir. Alarm sistemimiz bir 

adet buzzer ve GSM modülünden oluşmaktadır. Aktif hale geçen alarm sistemimiz buzzer modülünü 

çalıştırır ve GSM modülü aracılığıyla gönderilen SMS kullanıcıyı toprak pH’ında oluşan olumsuz 

duruma karşı bilinçlendirmektedir. Toprağın durumundan haberdar olan kullanıcının projenin ikinci 

aşaması olan “Akıllı Tarım Boncukları”nı toprağa gereken miktarda eklemesi ile toprak pH’ının 

ideal seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. “Akıllı Tarım Boncukları” ilaç salım sistemlerinde 

kullanılan temel prensipler referans alınarak; tarım toprağında kullanılabilecek biyouyumlu 

ve biyobozunur doğal bir polimer olan Sodyum Aljinat ile kaplanmış, kalsiyum karbonat 

yüklenerek bazik özellik kazandırılmış granüllerdir; toprak ve su örneklerinde kontrollü 

salınımları sağlanarak toprak pH’ının ideale yaklaştırılması amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde rezervi bol çeşitli killerle destekleyerek hazırladığımız tarımsal boncuk sisteminde, 

boncukların içerdiği çeşitli killerin topraktaki kumla agregat (taşlaşma) oluşturarak köklere yakın 

yerde uzun süre askıda kalması beklenmektedir. Bu durum hazırladığımız tarım boncuklarının 

yağmur ya da sulama suyuyla yıkanarak kayıp yaşanmayacağı ve yer altı su kaynaklarını 

etkilemeyeceği şeklinde değerlendirilebilir. 

Tarım boncukları hazırlanırken kullanılan malzemelerin doğal ve biyouyumlu olması 

sebebiyle; toprağa ihtiyaç kadar kalsiyum karbonat salındıktan sonra boncukların toprakta doğal 

yollarla bozunarak toprak için yararlı hale geleceği de söylenebilir. Ayrıca hazırladığımız 

boncukların, toprakta ve suda kalsiyum karbonat salım profilleri yanında; bitkilerin büyüme hızına 

etkisi, asit yağmurlarına karşı gösterdiği direnç ve granüllerde mikroorganizma gelişimi gibi 

özellikleri de değerlendirilecektir. 



 
Şekil.3 Farklı tür killer içeren akıllı boncuklar  
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4. Yöntem 

Projemizin temel amacı asitlik düzeyi uyarı sistemi ile takip edilen tarım alanlarında pH 

seviyesinin Akıllı Boncuklar ile dengelenmesidir. Bu amaca yönelik geliştirdiğimiz yöntem temel 

olarak uyarı sisteminin tasarlanması/kodlanması ve “Akıllı Boncuklar”ın hazırlanması olmak 

üzere iki aşamada incelenebilir. 

 

4.1.1 Arduino Sisteminin Bağlantılarının Yapılması:  

Uyarı sistemimiz mikrodenetleyici olarak Arduino UNO kartından, toprağın pH seviyesini ölçmek 

için DFrobot Gravity Analog pH sensöründen, alınan verilerin görüntülenebilmesi için LCD 

ekrandan, gerekli durumlarda ses çıkışı verilebilmesi için buzzer modülünden ve gerektiği takdirde 

kullanıcıyı SMS yoluyla haberdar etmek amacıyla GSM modülünden oluşmaktadır. Sistem pH 

derecesini sürekli olarak LCD ekrana yansıtmaktadır ve pH belirli bir seviyenin altına düştüğü 

zaman devreye girerek alarm sistemini çalıştırır. Bunlara ek olarak GSM modülü ile kullanıcıya 

akıllı granülleri toprağa atması gerektiğine dair SMS gönderir. Yöntemimizin ilk aşamasında uyarı 

sisteminin bağlantı şeması ve EAGLE (EDA) programı üzerinden devre şematiği (EK1’de bulunan 

görsel) çizilerek modüller arası bağlantılar yapılmış, sensörlerin çalışmaları ayrı ayrı ve birbirleriyle 

uyumlulukları/iletişimleri test edilmiştir.    

 
Şekil.4 Tasarlanan Sistemin Bağlantı Şeması 

      
 

Şekil.5 LCD ekranın farklı pH değerlerinde gösterdiği ekran 
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4.1.2 Arduino Sisteminin Kodunun Yazılması: 

Bağlantı şeması çizilen ve bağlantıları yapılan Arduino tabanlı uyarı sistemimiz, Şekil.2’de 

belirtilmiş olan algoritma doğrultusunda Arduino Geliştirme Ortamı (IDE) üzerinden C# (C Sharp) 

yazılım diliyle kodlanmıştır. Yazılan algoritma ve kodun testleri yapılmış olup planlandığı gibi 

çalışmaktadır. 
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4.2 Akıllı Boncukların Hazırlanması: 

Çalışmamızın yöntem kısmı 5 alt aşamada planlanmıştır. 

4.2.1 Boncuk Örneklerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu 

4.2.2 “Perlit/Bentonit/Zeolit” Katkılı Boncukların Hazırlanması ve “Su-Toprak Örneklerinde 

Uygulanması 

4.2.3 Boncuklarda Mikroorganizma Gelişimi 

4.2.4 Boncukların Asit Yağmurlarına Karşı Direnci 

4.2.5 Boncukların Bitki Büyüme Hızına Etkisi 

Deneysel çalışmaların tamamı okul laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir.  

 

4.2.1 BONCUK ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU 

Na-Aljinat Kürelerin Hazırlanma Prosedürü: 

Aljinat küreler jelasyon veya diğer ifade ile süspansiyon çapraz bağlama yöntemi ile hazırlanır. 

Farklı derişimlerde Aljinat ve farklı derişimlerde CaCl2 kullanılarak küreler hazırlanır. Küreler 

hazırlamak amacıyla sırasıyla 1g, 2,5g, 5g sodyum aljinat 100 ml deiyonize su içerisinde 

çözüldükten sonra elde edilen jelimsi yapı oda sıcaklığında 2000 rpm’de manyetik karıştırıcıda 

yaklaşık 20 dk. karıştırılır. Daha sonra karışır vaziyetteki 100’er ml  %0,5 lik , %1 lik , %2 lik, %3 

lük (a/h) CaCl2 çözeltilerine bir şırınga (1000 µl) yardımıyla sodyum aljinat karışımı damla damla 

eklenir ve boncuklar sentezlenmeye başlanır. Oluşan boncuklar 3 kez saf su ile yıkanarak karışımdan 

ayrılır ve karakterize edilir.  

 

 %0,5 lik CaCl2 

Çözeltisi 

%1 lik CaCl2 

Çözeltisi 

%2 lik CaCl2 

Çözeltisi 

%3 lük CaCl2 

Çözeltisi 

%1 lik Na-Aljinat Çözeltisi 1.Boncuk Örneği 2. Boncuk 

Örneği 

3. Boncuk Örneği 4. Boncuk Örneği 

%2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 5. Boncuk Örneği 6. Boncuk 

Örneği 

7. Boncuk Örneği 8. Boncuk Örneği 

%5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 9. Boncuk Örneği 10.Boncuk 

Örneği 

11.Boncuk Örneği 12.Boncuk Örneği 

Tablo.1 Farklı Aljinat ve CaCl2 derişimleri ile toplam 12 çeşit boncuk örneği hazırlanmıştır. 

 

Aljinat derişiminin artması ile boncuk boyutunun da arttığı, çapraz bağlayıcı CaCl2 konsantrasyonun 

artmasının ise boncukları daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirdiği ancak fazlasının salınımı 

engellediği/zorlaştırdığı görülmektedir.  

 

Boncukların dayanıklı, orta büyüklükte, sayısının ise fazla olması istenen bir durumdur. Böylece 

kürelere daha çok kalsiyum karbonat yüklenebilecek ve toprak ile daha çok temas edecek yüzey 

alanı oluşacaktır bunun yanı sıra, boncukların dayanımının artması ile kullanım ömrünün artacağı 

da düşünülebilir. Oluşturulan 12 çeşit küre örneği incelenmiş ve çalışmalar istenen standartlara en 

uygun olan 7 numaralı örnek ile devam edilmiştir. (Tablo.1) 
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Hazırlanan boncuklara sırasıyla 1g, 3g ve 5g CaCO3 (Kalsiyum karbonat) yüklenmiştir ve karakterize 

edilmiştir. 1 gram CaCO3 içeren boncuklarda salım profili düşük olup 5 gram CaCO3 içeren 

boncukların yapısı ise istenilen biçimde oluşmamıştır. Bu sebeple 3 gram CaCO3 içeren boncukların 

kullanılmasına karar verilmiştir.(Tablo.2) 

 

 1. Boncuk 

Örneği 

2. Boncuk Örneği 3. Boncuk Örneği 

100 ml %2,5 luk Na-Aljinat Çözeltisi 

100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi 
1g CaCO3 3g CaCO3 5g CaCO3 

 

DEĞERLENDİRME 

İçerdiği CaCO3 

miktarı yetersiz. 

Boncukların yapısı düzgün, oldukça 

dayanıklı,  toprak için yeterli miktarda 

CaCO3 içeriyor, salım profili düzgün 

Boncukların yapısı 

düzgün oluşmadı, 

dayanıksız. 
 

Tablo.2 100’er ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi ve %2 lik CaCl2 Çözeltisi kullanılarak hazırlanan 

boncuklara sırasıyla 1g, 3g ve 5g CaCO3 (Kalsiyum karbonat)  yüklenmiştir/eklenmiştir. 

 

 

 

 

Şekil.6 Tarımsal Boncukların Hazırlanma Süreci  

 

4.2.2 “PERLİT/BENTONİT/ZEOLİT” KATKILI BONCUKLARIN HAZIRLANMASI  

VE “SU-TOPRAK” ÖRNEKLERİNDE UYGULANMASI 

 

100 ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi, 100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi ve 3g CaCO3 (Kalsiyum 

karbonat)  kullanılarak boncukların hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu aşamada boncuklara birer 

gram “Perlit/Bentonit/Zeolit” killeri eklenir (Tablo.3)  

BONCUKLAR BİLEŞİMİ FOTOĞRAF 

1.Boncuk  100 ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 

 100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi 

 3g CaCO3 

 

2.Boncuk  100 ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 

 100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi 

 3g CaCO3 

 1g PERLİT 

3.Boncuk  100 ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 

 100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi 

 3g CaCO3 

 1g BENTONİT 

4.Boncuk  100 ml %2,5 lik Na-Aljinat Çözeltisi 

 100 ml %2 lik CaCl2 Çözeltisi 

 3g CaCO3 

 1g ZEOLİT 

Tablo.3 Hazırlanan 4 çeşit boncuk örneğinin bileşimi ve görseli 
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Perlit kararlı kimyasal yapısından dolayı birlikte kullanıldığı diğer sıvı veya toz kimyasallarla 

tepkimeye girmez, özelliklerini değiştirmez. Suda çözünmez. Nötr malzeme olduğu için asit veya 

baz özelliği göstermez. Steril malzemedir, sağlık açısından zararlı değildir. Ortama koku vermez. 

Perlit uygulanan ürünü aşındırmaz. Ülkemiz dünya perlit rezervlerinin %70′ ine sahiptir. 

 

Bentonit suyla temasa geçince şişebilen, asitle aktifleştirilebilen, ve geniş yüzey alanı gösteren bir kil 

mineralidir. Ülkemizde bol bulunan bir kildir. Bol olması, işletilmesinin kolaylığı, yerini alacak 

diğer hammaddelere göre ucuz olmasını sağlamakta ve onu büyük miktarlarda tüketime uygun 

hale getirmektedir. 

 

Zeolitler bir mineral grup ismidir. Volkanik küllerin su ortamında değişime uğraması sonucunda 

oluşurlar. Suyu, gazları ve metal iyonlarını bünyesinde değişebilir durumda tutabilen, zararlı 

elementler içermeyen, asit ve bazlara (pH:1,5-11) dayanabilen doğal bir mineraldir. Japonya, İtalya, 

Yeni Zelanda, ABD ile Türkiye’de büyük rezervli zeolit yataklarının bulunduğu saptanmıştır. 

 

Toprak strüktürü oluşurken silt ve kum toprağın iskelet yapısını, kil ise bunları birbirine bağlayıcı 

çimento özelliğini gösterir. Hazırladığımız kil içerikli boncuklarda, ilk sulama ile birlikte 

yapısındaki killer çimento özelliği göstermiş; boncuklarımız topraktaki kumla bağlanarak askıda 

kalmış, agregasyon oluşmuştur. Dolayısıyla “hazırlanan boncukların yağmur suyu ya da sulama 

suyu ile yıkanarak toprağın alt katmanlarına inmesi, boncukların kaybedilmesi, bitki köklerinden 

uzaklaşması gibi olası durumlar engellenecektir” şeklinde bir değerlendirme yapılabilir.  

 

Kil miktarı arttıkça topraklarda agregasyon oranı da artar. Ancak kil miktarında artış düzeyi belirli 

bir seviyeyi (toprakta %30’u) geçmemelidir. Kil miktarı bu seviyeyi geçtiği takdirde toprak ıslakken 

balçıklaşma, kuru iken sertleşme eğilimi göstereceğinden; boncuklarımızdaki kalsiyum karbonat 

salınımının düşeceği düşünülebilir. Bu sebeple kil örneklerinden sadece birer gram kullanılmıştır.  

 

Ayrıca killer topraktaki kum ile boncukların bağlanmasını sağlarken çoğaltaç özelliği ile boncuk 

üretim maliyetinin de düşmesini sağlayacaktır. 

 

5’er gram boncuk örneklerimiz 25’er ml saf suda ve 250’şer gram bitki toprağında oda sıcaklığında 

10 gün bekletilmiştir. Boncuklardan salınan CaCO3 miktarı, pH-metre cihazında okunan değere 

bakılarak değerlendirilmiştir. (Şekil 7-8 ve Tablo.4). 

 

  
Şekil.7 Hazırlanan boncuklarla SU ve TOPRAK uygulamaları 
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Şekil.8 10.gün sonunda toprak örneklerine saf su eklenerek karıştırılır, süspansiyon kısmın üst 

kısmından numune alınarak PH metre ile ölçüm yapılır.  

 

 SU PH’sı TOPRAK PH’sı 

Kontrol-Boncuksuz  7,01 7,70 

Aljinat/CaCO3 Boncuklar 8,08 8,90 

Aljinat/CaCO3 /Perlit Boncuklar 7,51 8,19 

Aljinat/CaCO3 /Bentonit Boncuklar 7,64 8,21 

Aljinat/CaCO3 /Zeolit Boncuklar 7,98 8,83 

Tablo.4 Hazırlanan boncuklarla SU ve TOPRAK örneklerinde salım profilleri 

 

“pH değeri ne kadar büyükse su ve toprağa salınan kalsiyum karbonat miktarı da birim zamanda o 

kadar fazla ve hızlıdır” şeklinde değerlendirme yapılabilir. Tablo.4 incelendiğinde kil katkısız 

Aljinat boncuklarda ve Zeolit katkılı Aljinat boncuklarda salım profilinin en yüksek olduğu, diğer 

kil örneklerinde ise bu salımın daha kontrollü ve yavaş olduğu söylenebilir.  

Çalışmamızda 10.gün sonundaki salım profilleri değerlendirilmiştir ancak gerçek bir tarım 

arazisinde ürün hasadı aylarca sürebilmektedir, bu sebeple boncukların kolay deforme olması ve 

kalsiyum karbonat salınımının çok hızlı olması istenen bir durum değildir. Bu sebeple Perlit ve 

Bentonit katkılı boncukların salım profillerinin daha başarılı olduğu söylenebilir. Boncukların 

içerdiği çeşitli killerin topraktaki kumla agregat oluşturarak köklere yakın yerde uzun süre askıda 

kaldığı görülmüş, bu durum “hazırladığımız tarım boncuklarının yağmur ya da sulama suyuyla 

yıkanarak kayıp yaşanmayacağı ve yer altı su kaynaklarını etkilemeyeceği” şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

 

4.2.3 BONCUKLARDA MİKROORGANİZMA GELİŞİMİ 

Mikroorganizma gelişimi; boncukların tarım ürünleri ile temas edeceği ve insan sağlığını 

doğrudan etkileyecek olması sebebiyle takip edilmiştir. Boncuklar küre şeklinde olduğundan bakteri 

ile temas edecek yüzeyi oldukça azdır. Mikroorganizma gelişiminin daha iyi görülebilmesi için 

hazırladığımız boncuk materyalleri, küçük plakalar şeklinde petri kabına yerleştirilmiştir. 
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Şekil.9 Bakteri ekimi ve etüvde bekletilen örneklerde mikroorganizma gelişimi bulguları 

 

Granüllerdeki mikroorganizma üreme miktarlarını gözlemlemek amacıyla Nutrien Agarlı besiyerine 

“Staphylococcus epidermis” bakterisi ekilmiş ve hazırlanan örnekler etüvde 370C de bekletilmiş. 48 

saat sonra granüllerdeki mikroorganizma gelişimi dikkatlice incelenmiştir. Buna göre 3. ve 4. örnek 

olan Bentonit ve Zeolit killeri katkılı örneklerde mikroorganizma gelişimi oldukça azdır. (Şekil.9) 

Bu özelliği sebebiyle, hazırlanan boncukların üreticiler tarafından tercih edileceği, boncukların ürün 

kaybını büyük oranda azaltarak verimi doğrudan etkileyeceği söylenebilir.  

 

4.2.4 BONCUKLARIN ASİT YAĞMURLARINA KARŞI DİRENCİ 

Eşit kütleli boncuk örnekleri seyreltik nitrik asit çözeltisinde 1 hafta bekletilmiştir. Eşit süre 

sonunda yıpranma oranlarına bakılarak en az yıpranan Bentonit katkılı boncuk örneği için “toprakta 

asit yağmurlarına karşı en fazla dirençli olanıdır” şeklinde değerlendirme yapılabilir (Şekil.10). 

H
a
zı

rl
ık

 

  

Ö
n

ce
 

 

S
o
n

ra
 

    
Şekil.10 Boncuk örneklerinin asit yağmurlarına karşı direnci 

 

4.2.5 BONCUKLARIN BİTKİ BÜYÜME HIZINA ETKİSİ 

Boncukların bitki büyüme hızına olan etkisinin araştırılabilmesi için, en verimli şekilde killi 

ve organik madde miktarı yüksek (%25-34), hafif alkali (7.5-8.5 pH) topraklarda yetişmesi ve aynı 

zamanda da ülkemizde tarımı en yaygın olarak yapılan bitkilerin başında gelmesi sebebiyle buğday 

yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Özdeş koşullarda eşit büyüklükte çimlendirilen buğdaylar hafif 

asidik (6.1 pH) toprak örneklerine ekilir ve toprağa 4 çeşit boncuk örneği aynı miktarda eklenir. 

Kontrol grubunda ise boncuk yoktur. Buğday örnekleri oda sıcaklığında, aynı ortamda, düzenli 

olarak eşit biçimde sulanır ve eşit koşullarda güneş ışığına maruz bırakılır. Buğday bitkilerinin 

boyları cm cinsinden günlük olarak ölçülüp kaydedilmiştir (Şekil.11 ve Tablo.5). Yapılan ölçümlere 
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göre kalsiyum karbonat yüklü boncukların tamamında büyüme miktarı kontrol grubuna kıyasla daha 

başarılı sonuçlar vermiştir. Zeolit katkılı boncukları içeren toprak örneğinde yetişen buğdayın 

boyundaki uzamanın ise daha fazla olduğu görülmüştür. Yapılan deney sonucunda kalsiyum 

karbonatın bitki kökleri için ideal büyüme ortamı sağlayarak büyüme hızını arttırdığı, killerin ise bu 

durumu destekleyerek ürün verimini arttırdığı söylenebilir. 

     

Tablo.5 Hazırladığımız boncukları içeren toprak örneklerine ekilen buğdayların boyları 

Şekil.11 Çimlendirilen buğday bitkilerinin boncuk örneklerini içeren topraklara ekilmesi.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

   Günümüzde toprağın pH’ını test etmek için kullanılan yaygın birtakım yöntemler vardır. Bu 

yöntemlerden en basit ve hızlı olanı ise turnusol testidir. Fakat kağıt üzerindeki rengin yanlış 

değerlendirilme riski yüksektir. Bir diğer yöntem ise mekanik asit ölçerlerdir. Onlarda da hata 

payının yüksek olduğu söylenebilir. Tasarladığımız projeye en yakın sistem, pille çalışan elektronik 

sayaçlardır fakat bu sayaçlar ile de sık sık manuel ölçümler yapılması gerekmektedir. Elektronik 

sistemimiz; kullanıcıyı SMS, buzzer, LCD ekran gibi farklı modüller aracılığıyla uyarması, sürekli 

ölçümler yaparak anında bilgilendirme imkanı sunması ve topraktan alınan verilerin depolanarak 

gerektiğinde görüntülenip analiz edilebilme olanağı sağlaması gibi özellikleri ile piyasadaki benzer 

ürünlerden ayrılmaktadır. İlk aşaması elektronik sistem olan iki aşamalı projemizin ikinci aşamasını 

ise tasarlamış olduğumuz “Akıllı Tarım Boncukları” oluşturmaktadır. Akıllı Boncuklar; ilaç salım 

sistemlerinde yer alan temel prensipler referans alınarak hazırlanmış, biyobozunur polimer ile 

kaplanmış, kalsiyum karbonat ve gübre yüklü mikroboncuklardır. Çalışmamızda kullandığımız 

doğal polimer ve killer ilaç salım sistemleri ve su arıtım sistemlerinde sıkça kullanılmakta ve başarılı 

sonuçlar alınmaktadır fakat kontrollü ilaç salınım sistemlerinde kullanılan polimerler ile 

tasarladığımız “Akıllı Tarım Boncukları” farklı karakteristik özelliklere ve etki mekanizmalarına 

sahiptir. Yaptığımız literatür taramasında bu doğal malzemelerle yapılmış herhangi bir tarımsal 

uygulamaya rastlanmamıştır. Önerdiğimiz sisteme toprağın ihtiyacı olan ve dışarıdan takviyesi 

zorunlu başka minereller/tuzlar/gübreler de yüklenerek, toprağın istenilen bölgesinde kontrollü 

biçimde salınımı sağlanarak yağmur/kar suyu ile yıkanma sonucu oluşan kayıplar en aza indirgenir. 

Bu da toprağa daha az mineral/tuz/gübre eklenerek daha çok verim alınmasına imkan sunarak 

yöntemimizi diğer gübreleme yöntemlerinden ayıran verim ve ekonomik katkı boyutunu ortaya 

koyacaktır. 

  

6. Uygulanabilirlik  

 Başlangıç (cm) 5.Gün (cm) 25.Gün (cm) 

Kontrol-Boncuksuz Toprak 4,3 6,8 17,3 

Aljinat/CaCO3 Boncuklar 4,2 7,3 20,9 

Aljinat/CaCO3 /Perlit Boncuklar 4,1 7,7 22,4 

Aljinat/CaCO3 /Bentonit Boncuklar 4,2 8,1 23,8 

Aljinat/CaCO3 /Zeolit Boncuklar 4,2 7,2 24,2 
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Akıllı Boncukların üretiminde ülkemizde mevcut yüksek rezervi sayesinde kolay ulaşılabilir ve 

düşük maliyetli olan killerin kullanılması sonucunda proje maliyetinin düşük olmasının yanı sıra 

Arduino tabanlı sistemin kurulumunun kolaylığı gibi özellikler de göz önünde bulundurulduğunda 

projenin kolaylıkla hayata geçirilebilir olduğu kanısındayız. Sponsor bulunamaması gibi maddi 

imkansızlıklar ise proje uygulanabilirliği yönündeki en büyük riski oluşturmaktadır. Akıllı Boncukların 

üretim ve testleri okul laboratuvarımızda gerçekleştirilmiş olup testlerden alınan sonuçlar 

doğrultusunda prototip üzerinde iyileştirmeler yapılarak hatalar minimize edilmeye çalışılmıştır. 

Elektronik Sistemin ise yazılımı tamamlanmış olup istenilen şekilde çalışmaktadır. Proje fikrinin 

hayata geçirilerek ticari bir ürüne dönüştürülebilmesi adına ilk etapta patenti alınabilir. Daha sonra ise 

üzerinde iyileştirmeler yapılmış prototip finalize edilerek seri üretime geçilebilir. Yapılacak pazar 

araştırması neticesinde en çok talep gören kil/gübre çeşitleri tespit edilerek Akıllı Boncuklara 

yüklenmesi ile satışa sunulabilir. Talep görmesi halinde sodyum aljinata ek olarak farklı biyouyumlu 

polimerler de kullanılabilir. Piyasada benzerinin bulunmadığı ve geleneksel gübrelemeye teknolojik bir 

bakış açısı getirerek maliyeti düşürdüğü ve verimi arttırdığı düşünüldüğünde talebinin oldukça fazla 

olacağı görüşündeyiz. Akıllı Boncukların Türkiye başta olmak üzere global bir başarı yakalaması ve 

yüksek taleple kullanılması hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Tablo.6 Tahmini Maliyet  

 

 
Tablo.7 Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Her ne kadar tasarlanan sistem tarımla uğraşan bütün insanların kullanımına uygun olsa da spesifik 

olarak aşırı gübreleme, yanlış sulama veya toprağın doğal yapısından dolayı asitlik derecesi artan 

verimsiz topraklara sahip olan üreticilere hitap etmesi planlanmıştır. Bu üreticilerin modern, pratik 

ve ekonomik çözümlere yönelik talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde verimsizliğin yanı 

sıra yüksek maliyet, tarımsal planlamada eksiklik, su elektrik ve altyapı sorunlarıyla karşılaşan 

çiftçimiz için bu projenin büyük önem arz ettiğini savunmaktayız. 

9. Riskler 

9.1 Risklerin Belirlenmesi ve Analizleri                   

 

 

9.2 Problemlere Yönelik Tedbirler ve Çözüm Önerileri (B Planları) 

 

1) Her ne kadar boncukların planlanan biçimde şekillenmesi istenilse de deforme olmalarının bitki 

gelişimine ve salım profillerine önemli bir etkisi olmadığından B planına ihtiyaç duyulmamıştır.  

2) Yağmur, kar, rüzgar gibi sert hava koşulları cihazda yer alan sensörlere zarar verebilir. 

Elektronik aksamların özel korumalı pano içerisinde muhafaza edilmesi bu problemi 

önleyecektir.  

3) Ana kartın suyla temas etmesi veya dışarıdan bir hasar almasını önlemek için ana kart, Arduino 

için özel olarak tasarlanmış bir pleksi kutuya monte edilecektir. 

4) Oluşabilecek veri sapmalarını önlemek amacıyla yazılan koda bir veri filtreleme sistemi 

eklenmiştir. 

5) Beklenmeyen bir maliyet artışı yaşanması durumunda tekrar bir bütçe planlaması yapılmalıdır. 

Daha sonrasında ise sponsor bulma yoluna gidilebilir.  

6) Sisteme elektrik kesintisi durumunda devreye girecek pilli bir batarya sistemi eklenerek sorun 

çözülebilir. Bu çözüme ek olarak elektrik ihtiyacının şehir şebekesinden kullanılması 

durumunda devreye jeneratör eklemesi yapılabilir. Alternatif olarak bölgenin konumu ve iklim 

 
      Risk No                                            Risk Tanımları 

           1. Akıllı boncukların deforme olması 

           2. Çevre koşullarına bağlı olarak sensörlerin doğru çalışmaması 

           3. Ana kartın suyla temas etmesi 

           4. Veri sapmalarının yaşanması 

           5. Maliyet artışı 

           6. Elektrik kesintisi yaşanması 

           7. Akıllı boncukların yanlış miktarda toprağa eklenmesi  

                          Etki (Şiddet)   

  

    Olasılık 
1 (Çok      
Hafif) 

    2 
(Hafif) 

    3 
(Orta) 

    4 
(Ciddi) 

5 (Çok 
Ciddi) 

1 (Çok 
Küçük) 

   1 
Anlamsız 

   2 
Düşük 

   3 
Düşük 

   4 
Düşük    5 Düşük 

      2 
 (Küçük) 

   2 
Anlamsız 

   3 
Düşük 

   4 
Düşük    8 Orta    10 Orta 

      3 
   (Orta) 

   3 
Anlamsız 

   4 
Düşük    9 Orta    12 Orta 

   15 
Yüksek 

     4 
(Yüksek) 

   4 
Anlamsız 

   8 
Orta    12 Orta 

   16 
Yüksek 

   20 
Yüksek 

5 (Çok 
Yüksek) 

   5 
Anlamsız 

   10 
Orta 

   15 
Yüksek 

   20 
Yüksek 

    25 
Yüksek 

      
Risk   
No 

       
Etki  

         
Olasılık 

   Risk             
Seviyesi 

              
1. 1 3 3 

           
2. 3 4 12 

           
3. 4 3 12 

           
4. 3 3 9 

           
5. 1 4 4 

           
6. 5 5 25 

           
7. 2 2 4 
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koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle rüzgar türbini veya güneş paneli vasıtasıyla 

elektrik üretim hattı kurulabilir. Güneş enerjisiyle şarj edilebilen bataryalar da kullanılabilir. 

7) Akıllı boncukların toprağa yanlış miktarda eklenmesi uygulama sırasında yaşanılabilecek 

kullanıcı kaynaklı bir sorundur. Sistemi kullanacak çiftçilerin ürünün doğru kullanımı/miktarı 

hakkında öncesinde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 
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EK1:  

 

Şekil.12 Tasarlanan sistemin şematiği (Eagle (EDA) üzerinden çizilmiştir) 


