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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Dünya’da su sorunu gittikçe artan bir şekilde insanların geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen kuraklık tehdidine karşı projeler 

geliştirilmektedir (AA, 2021). Son 40 yılda su kaynaklarının yaklaşık %50’sini kaybeden 

Türkiye’de su kullanımında en büyük payı %73 ile tarım sektörü almaktadır (WWF,2021).  Sulama 

tarımsal faaliyetlerin içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Bitkilerin gelişimi için zaruri bir ihtiyaç 

olan sulama büyük oranda yüzey sulaması olarak yapılmaktadır. Bu şekilde ise su tüketimi ve israfı 

artmaktadır (Uygun, 2016).  

 

Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksindikleri su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan 

kısmının toprağa bitki kök bölgesine verilmesi sulama olarak tanımlanmaktadır. (Yıldırım, 2008). 

Tarımsal üretimde sulama bitki gelişimi için en önemli etkenlerden birisidir. Verimli bir ürün elde 

etmek için sulamanın zamanında ve etkili şekilde yapılması gerekir. Sulama yapılırken kaynaklar 

doğru şekilde kullanılmalıdır. Sulamanın yetersizliği ya da veriliş biçimindeki yanlışlıklar nedeniyle 

verim ve kalitede sık sık kayıplar meydana gelmektedir. Dünyada nüfus artışına paralel olarak artan 

gıda ihtiyacı ile tarımsal su ihtiyacı da artmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olduğu 

bilinen bir gerçektir. 

 

Bitkilerin normal gelişmelerini sürdürebilmeleri ve ürün verebilmeleri için ihtiyaç duydukları 

sulama suyu, birtakım yapılarla su kaynağından alınır, sulanacak alana iletilir ve alan içerisinde bitki 

kök bölgesine kadar dağıtılır (Güngör ve ark., 2012). Sulama sistemleri optimum bitki gelişimi için 

bitki ve toprak nem seviyesinin kontrol altında tutulması amacıyla kullanılmaktadır. Sulamada en 

optimum başarının elde edilmesi için şartlara en uygun sulama sisteminin planlanması, projelenmesi 

ve bunlara uygun otomasyon sisteminin kurulması ve işletilmesine bağlıdır. 

 

Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim 

yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin 
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geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde bazen her gün, hatta günde birden fazla sulama 

yapılabilmektedir. Damla sulama yönteminde genellikle alanın tamamı ıslatılmaz. Bitki sırası 

boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru bir alan kalır. Böylece, 

mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır (Güngör ve ark., 2012). 

 

Projemiz kapsamında, tarımda bir gereklilik olan sulamanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için 

yöntemler araştırılmıştır. Bu amaçla damla sulama sistemleri incelenmiş ve toprakaltı damla sulama 

sistemleri öğrencilerimizin ilgisini çekmiştir. Projemizde öğrencilerimizin toprak altı sulama 

sistemlerine yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşması hedeflenmiştir. Projemizin amacı; farklı bitki 

gruplarının olduğu bir alanda toprak altı sulama sistemi kurarak, nem sensörleri ile her bitkinin kendi 

ihtiyacına göre sulanmasını sağlamaktır. Sistemimiz güneş enerjisi ile çalıştırılacak ve alternatif 

enerji kaynaklarının tarım alanında etkin kullanımı da sağlanacaktır.  

 

Projemiz kapsamında demo bir bahçe oluşturulacaktır. Bu bahçemizde toprak altı sulama sistemi 

kurulacak ve farklı alanlara farklı nem oranlarında sulama yapması sağlanacaktır. Ayrıca sulama 

sistemimizin kendi enerjisini güneş panelleri ile üretmesi ve bağımsız ve yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanması sağlanacaktır. Bu yolla öğrencilerimiz hem sulama sistemleri hem de enerji sistemleri 

üzerine bilgi birikimi oluşturabilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Dünya genelinde ve özellikle ülkemizde kuraklık son yıllarda etkisini oldukça arttırmıştır. 

Kuraklığın kentlerin su ihtiyacının karşılanmasında bir darboğaz yaratmasından doğadaki canlıların 

üreme ve gelişmelerini etkilemesine, tarımsal üretimin azalmasından göçlere kadar birçok sosyo-

ekonomik etkisi vardır. 

 

Türkiye’de tatlı suyun %78’ini tüketen tarım, bu suyun %53’ünü yüzey su kaynaklarından, %38’ini 

yeraltı suyundan sağlıyor (TUİK, 2012). Ülkemizde su tüketimi DSİ verilerine göre 2020 yılı sonu 

itibarıyla 57,44 milyar m3 'e ulaşmıştır. Bu suyun; 44,25 milyar m3'ü (%77) sulama, 13,19 milyar 

m3'ü (%23) içme-kullanma suyu, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. 

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmasından dolayı sulama tesisi inşa edilirken, 

modern ve tasarrufu yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edilmektedir. Kapalı sistem 

basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirilmekte ve tarla içi 

sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye 

yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda %35, damla sulamalarda ise %65 oranında 

su tasarrufu sağlanabilmektedir (DSİ, 2020). 

 

Bitkinin cinsi morfolojik özellikleri ve iklim koşullarına göre çok farklı kök gelişimleri görülebilir 

(Şekil 1). Özellikle ülkemizde çiftçilerimizin aynı arazi içerisinde farklı meyve ağaçları hatta meyve 

ağaçlarının arasında da sebze yetiştirerek oluşturdukları üretim deseni sağlıklı bir sulama sisteminin 

kurulmasını zorlaştırmaktadır. Farklı bitki veya ağaçların yer aldığı bir tarım arazisinde farklı 

türlerin farklı su ihtiyaçları olacaktır. 
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Şekil 1Farklı meyve ağaçları kök yapıları. (Anonim 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damla sulama sistemlerinin kullanılması suyun korunmasının yanında tarımsal üretim için birçok 

faydası vardır.  Ancak damla sulama sistemlerinin aşağıda belirtilen kullanım zorlukları ve kısıtları 

vardır.  

 

• Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde kısıtlı sulamada farklı su isteği olan bitki ve ağaçlara hassas 

sulama yapılamaması. 

• Tarlada sezonluk toplama ve serme işçilik ve bakım maliyetleri 

• Uygulama sonucu yıpranma ve kısa ömürlü sistemler 

• Yüzeysel ve aynı noktadan sulama problemleri 

• Damlatıcıların etrafında oluşan zararlı ve mantari hastalıklar.  

 

Belirtilen bu problemleri ortadan kaldırmak için proje kapsamında hassas sulama ve gübreleme 

yapılabilecek ve arazinin her yerinde farklı su isteklerine cevap verebilecek sulama sistemi 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

  

3. Çözüm  

 

Farklı bitki veya ağaçların yer aldığı bir tarım arazisinde farklı türlerin farklı su ihtiyaçları olacaktır. 

Bunun için kuracağımız yer altı sulama sistemi ile bitkilerin türlerine göre belirleyeceğimiz 

alanlarda farklı miktarlarda sulama yapılması planlanmaktadır. Sistemimiz nem sensörleri ile 

toprağın kuraklık durumunu ölçecek ve belirlenen nem oranlarına göre tarım arazisinin farklı 

bölgelerini farklı miktarlarda ve aralıklarda sulayacaktır. Otonom olarak çalışacak sulama 
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sistemimiz aynı zamanda mobil uygulama ile takip edilebilecek ve güneş enerjisi ile çalıştığı için 

harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayacaktır.  

Projemiz de planlanan sistemin küçültülmüş bir maketi hazırlanacaktır. Bu makette dört farklı 

alanda dört farklı bitki yer alacaktır. Maketimize yer altı sulama sistemi kurulacak ve bitkilerin yer 

aldığı bölümlere nem sensörleri yerleştirilecektir. Nem sensörlerinden gelen veriler Ardunio 

sistemlerle toplanacak ve her bölge için belirlenen nem oranının altına düşüldüğünde sistem 

otomatik olarak belirlenen bölgeye sulama yapacaktır. Sulama borularından bölgesel sulama 

kontrolü için solenoid vanalar kullanılması planlanmaktadır.  

Ardunio ve elektromekanik sistemlerle sensörlerin enerjisi ise kurulacak bir güneş enerjisi sistemi 

ile sağlanacaktır. Maket için güç sağlamaya yetecek küçük bir güneş enerjisi sistemi ile sistemin 

beslenebileceği düşünülmektedir. Bu yolla, güneş enerjisi sistemi hakkında öğrencilerimizde de 

bilgi birikimi oluşturulması sağlanacaktır.  

Sistemdeki verilerin kontrolü ve takibi için de makette kablosuz erişimle haberleşme sağlanacak bir 

mobil uygulama geliştirilecektir. Bu uygulamanın App Inventor ile yapılması planlanmaktadır. Bu 

uygulama aracılığı ile sensörlerden gelen veriler takip edilebilecek ve sensörlerin aktif olma veya 

arıza durumları takip edilebilecek, sulama yapılma durumu izlenebilecek ve vanaların çalışma 

durumu takip edilebilecektir.  

Maket sisteminin ölçüleri taşıma ve üzerinde çalışma için yeterli olacak şekilde belirlenecektir. 

Sistemin araçlarının boyutları ve bitkilerin kök derinliği ile ilgili hesaplamalar sonucunda kesin 

ölçüler çıkartılacaktır. Sistemin basit bir şeması şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

4. Yöntem 

 

Projemiz yenilikçi tarım yöntemlerini robotik sistemlerle birleştirecek, ayrıca güneş enerjisi ile 

çalışarak çevreci yönü güçlü olacak bir proje şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlayacağımız prototipte 

dört bitki, oluşturacağımız prototip ekim alanının dört bölgesine dikilecektir. Bu dikim bölgelerinde 

dikim öncesinde nem sensörleri yerleştirilecek ve su boruları ile selenoid vana sistemi kurulacaktır. 

Vanaların ve sensörlerin bağlantıları ardunio sistemine yapılacaktır. Ardunio sistemi ile dört 

bölgenin nem oranları sürekli kontrol edilecek ve dört bölge için ayrı ayrı olarak belirlenen 

Şekil 2Yer Altı Sulama Sistemi Şeması 
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seviyelerin altına düştüğünde sulama vanası açılarak belirlenen bölgenin sulanması sağlanacaktır. 

Belirlenen bölgenin nem seviyesi istenilen düzeye geldiğinde ise sulama selenoid vana kapatılarak 

sulama işlemi sonlandırılacaktır. Sistemin şeması şekil 3’te gösterilmiştir. Her bir nem sensörünün 

ve slenoid vananın bulunduğu bölge bir bitki bölgesi olacak şekilde planlanmıştır. Kabloların ve 

boruların içerisinden geçeceği kanallar da proje kapsamında yapılacaktır. Ayrıca Ardunio ve güç 

sistemlerinin bulunacağı yerler de öğrencilerle birlikte tinkercad programı ile tasarlanacak ve 

okulumuzdaki 3D yazıcı ile baskısı alınacaktır.  

 

Şekil 3 Sistem Şeması 

 

 

Sistemin kodlaması Ardunio IDE ile yapılacaktır. Kodlama esnasında kullanılacak algoritma şekil 

4’te gösterilmiştir. Ardunio IDE, C++ tabanlı çalışan, Ardunio sistemlerinin kodlanmasında 

kullanılan bir bütünleştirilmiş geliştirme ortamıdır. Bu sistemde bütün sensörler farklı pinlere 

takılacak ve bu pinlerden gelen değerler karar yapılarında (if-else) değerlendirilecektir. Farklı 

bölgelere dikilecek farklı bitkilerin nem ihtiyaçlarına göre planlanacak olan karar yapıları ile 

sensörlerden gelen değerler belirlenen değerin altına düştüğünde o bölgedeki selenoid vana 

açılacaktır. Sensör verileri tekrar okunmakta olduğundan, veriler istenilen değerlere geldiğinde ilgili 

vana kapatılacaktır.  

 



7 

 

Şekil 4 Sistemin Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizin yenilikçi yönleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 

- Proje kapsamında farklı bitki türlerinin sulama isteklerine cevap verebilecek akıllı bir sulama 

sistemi geliştirilecektir. 

 

- Geliştirilecek akıllı sulama sistemi toprakaltı sulama sistemine uygulanacak olup bu alanda 

en yeni uygulama örneklerinden bir tanesidir. 

 

- Sistem enerjisini güneş pilinden karşılayacaktır. Bu özelliği ile enerji kaynağına en uzak 

kırsal alanlarda bile kullanılabilecektir. 

 

- Son dönemde avantajları nedeni ile yaygınlaşan toprak altı sulama sisteminin en büyük 

problemi olan tıkanma sistemdeki sensörler sayesinde tespit edilerek ortadan kaldırılacaktır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  
 

Tasarlanacak akıllı toprak altı sulama sisteminin hem ilk yatırım maliyetinin düşük olması hem de 

arazi şartlarında kolay uygulanabilir olması sebebi ile ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  Toprak altı sulama sisteminde karşılaşılan temel problemin önüne basit ve etkili 

bir yöntem ile geçilmesi sistemin yaygın etkisini arttıracaktır. 

 



8 

 

Farklı ürünlerin olacağı bahçe ve tarlalarda da sistemimizin etkili bir şekilde çalışacağı 

düşünülmektedir. Farklı ürünlerin farklı sulama ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verecek bir 

sistem tasarlanmıştır. Bu sayede ürünlerin az sulama veya fazla sulama nedeniyle zarar görmesi 

engellenecektir.  

 

Sistemin geniş alanlarda kullanımının önündeki en büyük engelin kullanılacak nem sensörlerinin 

etkinliği ve hassasiyeti olduğu düşünülmektedir. Ayrıca farklı toprak tekstürleri ve çeşitlerinde 

sensörlerin nasıl performans göstereceği tahmin edilememektedir. Bu sebeple seçilen sensörler ile 

ön denemeler gerçekleştirilecek sistem verimi ölçülerek prototip üzerinde ticarileşme sürecinde 

değişiklik ve iyileştirmeler ön görülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanılacak malzemeler tahmini olarak belirlenmiştir. Malzeme listenin belirlenmesiyle 

fiyat araştırması yapılarak proje için tahmini bir bütçe de oluşturulmuştur. Malzeme listesi ve 

tahmini bütçe Tablo 1’de gösterilmiştir. Proje harcamalarının projede kullanılacak malzemelerin 

siparişlerin verileceği Haziran ve Temmuz aylarında yapılması planlanmaktadır.  

 

Tablo 1 Malzeme Listesi ve Tahmini Bütçe 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Adeti Birim Fiyatı 

(TL) 

Toplam Fiyat 

(TL, KDV 

Dahil) 

1 Arduino  1 150  150 

2 Arduino DC12V Mini Su Pompası 1 350 350 

3 12V Solenoid Valf  4 130 520 

4 NPN Darlington Transistor 4 4 16 

5 1N4001 Diode ve direnç 4 1 4 

6 Su Akış ve Hidrolik Basınç 

Sensörü 

1 50 50 

7 Toprak Nemi Algılama Sensörü 4 40 160 

8 Su borusu+ 

Kablo+jak+makaron+damlatıcı 

1 250 250 

9 Filament PLA+ 1.75 mm 1 180 180 

10 Solar Güneş Paneli Seti 

(Panel+Akü+Regülatör+İnverter 

1 1020 1020 

   TOPLAM 2700 

 

 

Projemiz mayıs ayı itibari ile planlanmaya başlamıştır. Projemizde kullanılacak malzemeler 

belirlenmiştir. Malzemelerin gelmesi ile projenin gerçekleştirilmesine başlanacak ve sulama 

sisteminin kurulumu ve bitkilerin dikimi gerçekleştirilerek sistemin denenmesine başlanacaktır. 

Projenin takvimi Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2 Proje Takvimi 

 Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos Eylül 

Projede görev dağılımının yapılması      

Projenin tasarımının yapılması      

Projede kullanılacak parçaların 

siparişlerinin verilmesi 

     

Projenin yazılım tasarım ve 

geliştirme sürecinin başlaması 

     

Sulama ve sensör sisteminin 

kurulumu 

     

Bitkilerin dikimi      

Bitkilerin büyüme durumlarının 

kontrolü 

     

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

- Erken benimseyenler (Ar-Ge yapan sulama şirketleri) 

 

- Bahçe tarımı yapan çiftçiler 

 

- Küçük ölçekli arazilerde (1-5 dönüm) farklı meyve ağaçları bulunanlar 

 

- Peyzaj bahçeleri bulunan siteler 

 

- Fide ve fidan üreticileri  

 

 

9. Riskler 

 

Riskler  B - Planı Olasılık Etki 

Nem sensörü 

hassasiyeti ve 

ölçüm hataları 

 Tasarlanıp imal edilecek prototip için 

en büyük risk olan nem sensörü 

hassasiyeti ve ölçüm hatalarının 

giderilmesi için ön denemeler 

gerçekleştirilecektir. 

 

Denemeler sonucunda sensörlerden 

istenilen verimin alınamaması 

durumunda sensör tipi ve modeli 

değiştirilecektir. Gelinen teknoloji 

seviyesinde kullanılacak sensörlerin 

ucuz olması sebebi ile değişim ve farklı 

denemeler öz kaynaklardan 

karşılanacaktır. 

Orta Yüksek 
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Sistemin 

nemden 

etkilenmesi 

 Sistemin kurulması için kullanılacak 

cihazların nemden kolay etkilenmesi 

problemi çözümü için montaj sırasında 

gerekli yalıtım önlemleri alınacaktır. 

 

Ancak buna rağmen cihazlar ve 

bağlantı elemanları zarar gördüğü tespit 

edilirse tamamen kapalı devre ile 

yalıtım tekrar sağlanacaktır. 

Düşük Orta 

Güneş 

enerjisinden 

kaynaklı kesikli 

enerji kaynağı 

 Sulama sisteminin güç gereksinimi en 

düşük seviyede tutulmuştur. Kesikli 

enerji kaynağını önlemek amacı ile 

sisteme pil grubu dahil edilerek bu 

problem ortadan kaldırılacaktır.   

Düşük Yüksek 

Sulama 

esnasında eğim 

nedeniyle suyun 

diğer bölgelere 

akması 

 Arazideki eğim nedeniyle sulama uzun 

sürdüğünde suyun diğer bölgelere de 

geçmesi ihtimali oluşabilir. Bunun için 

sistem tasarımı yapılırken sulama 

bölgelerinin eğimlerinin hesapları 

dikkatli yapılmalıdır.   

Çok Düşük Düşük 
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