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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Her çiftçi arazisinde geliri yüksek ürünler ekmek veya dikmek ister. Bu ürünler 

hakkında bilinçli olması hem kendisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

Ürünlerin üretilebilirliği ve verimliliği ise arazinin coğrafi yapısı, hava koşulları, 

sulama suyu ve toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak değişkenlik 

gösterir. Bölge için en uygun, verimi ve kazancı yüksek bitki türlerinin tespit etmek 

amacıyla bir mobil uygulama geliştirdik. Çiftçimiz mobil telefonunda konumunu 

açtıktan veya il seçimini yaptıktan sonra bölgenin iklim şartlarına uygun bitki türleri 

ekrana gelecektir. Bu ekran üzerinde ilgili Tarım Müdürlüklerine yaptırmış olduğu 

analizlere göre toprağın tipi, ortamın pH değeri ve nem değerleri gibi değişkenlere 

bağlı olarak uygulama üzerinde bitkileri filtreler ve arazisi için en uygun bitkileri 

tespit eder. Seçtiği bitkiyi belirledikten sonra güvenli bir satış noktasından veya 

fidancısından temin eder. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Çiftçilerimizin arazisine uygun pek çok bitki türü hakkında farkındalıklarının 

artırılması gerekmektedir. Kendi toprağında yetiştirebileceği ekonomik değeri yüksek 

bitki türleri konusunda yeterli bilgi ve kültüre sahip olmayabilmektedirler. Genelde 

bölgelerinde yetiştirilen birkaç ürünle yetinmektedirler (Günden ve Miran, 2008).  Bu 

amaçla çiftçilerimizin planlı bir üretim için öncelikle hangi ürünü üreteceğine iyi karar 

vermesi gerekir. İnternet ve mobil uygulamaların kullanımının hızla arttığı günümüzde 

çiftçilerimizin arazisinde yetiştirebilecekleri zengin ve ekonomik değeri yüksek bitki 

türlerine hızlı ve kolay ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Hâlbuki araştırmalarımız 

neticesinde ülkemiz sınırları içerisinde, üreticilerin bölgesinde yetiştirmek istediği 

bitki ve bitki türlerine erişim için net ve yeterli bir site, yazılım veya program 

bulunmamaktadır. 

  

3. Çözüm  

 Çiftçilerimizin arazileri üzerinde yetiştirebilecekleri bitkiler hakkında 

farkındalıklarını arttırmak amacıyla bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama ile 

arazilerin iklim koşullarına ve toprak yapısına uygun bitki türlerine kolayca erişim 

sağlanabilecektir.  

 

 Ülkemizde yetiştirilmeyen ama bölge şartlarına uyum sağlayabilen bitkilere erişimin 

sağlanması; hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak, hem de ülkemizin bitki 

çeşitliliği artmış olacaktır. 

 

 Mobil uygulamamız ile çiftçimiz, bulunduğu ilin iklim şartlarına, toprak ve su 

yapısına, coğrafi konumuna bağlı olarak arazisine uygun bitki türlerini belirler. Bunlar 

içerisinden tercih ettiği bitkiyi uygulamada belirtilen veya talep ettiği bir fidancıdan 

siparişini verir. Uygulamanın algoritması aşağıda verilmiştir: 
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4. Yöntem 

 Öncelikle çiftçilerimizin arazisine en uygun ürünü saptayıp sipariş edebileceği bir 

mobil uygulama geliştirme amacıyla aşağıdaki yöntemleri izledik. 

 

 Coğrafi İklim Şartları 

 Bitkilerin yaşayabildiği farklı iklim şartları dünya genelinde kategorize 

edilerek sınıflara ayrılmıştır. İklim Sertlik Derecesi olarak da adlandırılan bu 

sınıflandırma için projemizde Amerikan (USDA yani ABD Tarım 

Bakanlığı’nın) sınıflandırma standartlarını kullandık (Yılmaz ve Tolunay, 

2012; USDA, 2021). 1’den 12’ye kadar yapılan bu sınıflamaya göre 

illerimizin hangi numaralı sertliğe girdiğini Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nün verilerine göre tespit ettik (MGM, 2021; Peşgircioğlu vd., 

2016). 

 

 Bitkiler 

 Her ilin iklim sertlik derecesini belirledikten sonra 8000’in üzerinde 

bitkinin hangi iklim sertlik derecesinde üretilebileceğine dair verileri 

gönüllü bir İngiliz çiftçilik kuruluşu olan pfaf.org’tan elde ederek 

veritabanımıza aktardık (PFAF, 2021; TrAglor, 2021; Yener, 2020). 
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Şekil-1: Coğrafi 

Konum Belirleme 

Şekil-2: Araziye Uygun 

Filtreleme İşlemi 

Bitkilerin Latince isimlerini esas aldık, yaygın kullanılan ismi varsa onu da 

gösterdik. 

 

 Bitki Türü 

 Araziye dikilmek istenen bitki türü için ağaç mı, mevsimlik mi, uzun 

ömürlü mü gibi seçimler yapılarak listelenen bitkilerin miktarını azaltarak 

daha spesifik hale getirdik. 

 

 Coğrafi Konum Belirleme 

 Çiftçimizin mobil uygulamamızda doğrudan 

konumu saptanarak bulunduğu ilin belirlenmesi 

sağlanmaktadır. Bulunduğu ilin haricinde bir ilde 

yetiştiricilik yapmak isterse o il de uygulamamızdan 

seçilebilecektir (Şekil-1). 

 

 Coğrafi Yapı 

 Dağlar ve diğer coğrafi yapıların gölgesinde kalan 

bitkiler için kabaca 3 farklı tip gölgelenme 

belirlenmiştir (PFAF, 2021). Bunlar; Tam gölge, 

Yarı gölge ve Gölge Yok şeklindedir. 

 

 Su ve Toprak Analizleri 

 Çiftçimiz arazisinin su ve toprak analizlerini yaptırdıktan sonra analiz 

sonuçlarına göre ortamın; 

a) pH (asidik, nötr, bazik (alkali)),  

b) Yoğunluk (kumlu, orta, killi), 

c) Nemlilik (kuru, nemli, ıslak, sulu) 

değerlerine göre yetiştirebileceği bitkileri belirler (PFAF, 

2021). 

 

 Yazılım  

İlk olarak Firebase ile bitkilerin yukarıda geçen 

özelliklerini barındıran veritabanını oluşturduk. Visual 

Studio Code programı ve güncel yazılım dili Flutter ile 

daha önce oluşturduğumuz veritabanına erişimi olan mobil 

uygulamamız sayesinde çiftçiler bitkileri arayabilecek ve 

arazilerine göre filtreleyebilecekler (Visual Studio Code, 

2021; Flutter, 2021; Isıtan ve Koklu; 2020). Bitkileri 

filtrelemek için aşağıdaki gibi bir yol izledik: 
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Şekil-3: Araziye 

Uygun Bitkilerin 

Ekrana Yansıtılması 

Şekil-4: Seçilen 

Bitkinin Özelliklerinin 

Gösterilmesi 

1.  “Şehir Ara”: İlk önce kullanıcı şehir seçiyor. Sonra 

arazisine uygun seçenekleri belirliyor (Şekil-2) ve karşısına 

belirlenen seçeneklere göre araziye uygun bitkilerin Latince 

ismini gösteren bir ekran geliyor (Şekil-3). Eğer yaygın isim 

görmek istenirse, üstteki latin isim 

anlamına gelen “LA” butonuna 

basıyor. (Yaygın isimler Google 

Çeviri ile alınmıştır.) Tekrar Latince 

isim görmek isterse bu sefer yaygın 

isim anlamına gelen “YA” butonuna 

basıyor. Eğer kişi bu ekrana gelmeden 

önce filtrelediği özellikleri görmek 

istiyorsa üstteki diğer butona basıyor. 

Bitki hakkında daha çok bilgi 

edinilmek istenirse bitkiye tıklanıyor ve bitki 

özelliklerinin gösterildiği bir sayfaya yönlendiriliyor 

(Şekil-4). Ve eğer kullanıcı bu bitkilerden birini satın 

almak isterse uygulamada belirtilen web sitelerinin 

birinden alışveriş yapabiliyor. 

 

2. “Bitki Ara”:  Önce dikilmek istenen bitki bulunur, Şekil-4’teki gibi seçilen 

bitkinin özellikleri gösterilir. Eğer gösterilen özellikler, arazi özellikleri ile eşleşiyorsa 

bitki test için sipariş edilip dikilebilir. 

 

 Sipariş 

  Özelliklerin gösterildiği sayfada sipariş etme 

seçeneğimiz olacak. Sipariş butonuna basılırsa 

devlet ve özel kurum ve kuruluşları ile Google 

arama motoru üzerinden bitkilerin fidancılar 

araştırılabilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Ülkemizde ilk defa böyle bir mobil uygulama tasarlanacak olup üretimde bölgesel 

avantajlar ve kolaylıklar sağladığı gibi dış ülkelerden ithal edilen ancak ülkemizde de 

üretilebilecek bitkileri tespit ederek milli ekonomimize katkı sağlayacaktır. Böylece 

yurt dışı kaynaklardan elde edilen verilerle ülkemizde ilk defa böyle bir uygulama 

hayata geçirilmiş olacaktır. 

 

 Mobil uygulamamızda Flutter yazılım dili ile çiftçilerimiz için sade, basit ve 

anlaşılabilir bir tasarım yapılarak kullanım kolaylığı olan bir arayüz sunulmaktadır. 
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 Firebase veritabanı ile binlerce bitki çeşidi mobil uygulama içerisinde Latince ve 

yaygın isimleri ile listelenerek kullanıcıların bu bitki türlerine hızlı ve kolay ulaşımı 

sağlanmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

  Uygulamamız Google Play’e yüklenerek tüm mobil kullanıcıların kullanımına 

açılarak çiftçilerimizin uygulamamıza rahatlıkla ulaşımı sağlanabilir. 

  

  Bu uygulamamız Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ziraat Odalarımız veya Tarım Kredi 

Kooperatifleri gibi kuruluşlarımız ya da fidan üreticisi ticari firmalar tarafından daha 

da geliştirilerek çiftçilerimizin kullanımına açılabilir.  

  

  Üreticilerimizin uygulamamızdan listelediği bitki türlerini doğrudan ekim ya da 

dikime geçmemelidir. Bitki hakkında daha detaylı bilgileri toplamalı, analiz etmeli, 

bulunduğu il/ilçe tarım müdürlüklerinden görüş almalı ve ilk dönem az sayıda ürün ile 

test edip sonra üretime geçmelidirler. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Büyük özveriyle çalıştığımız mobil uygulama projemizin hazırlanmasında herhangi 

bir maliyetimiz oluşmamıştır. 

  

  Ülkemiz ekonomisine katkısı düşünülerek çiftçilerimizden uygulamayı kullanması 

için de herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

 

  Bakanlığımız ve/veya ilgili kuruluşlar uygulamamızı geliştirerek daha kapsamlı hale 

getirilebilirler. Bölgelerimizin coğrafik şartlar, fiziksel ve kimyasal analizler gibi 

değerlerini kapsayan bölge haritaları çıkartılarak yapmış olduğumuz bu yazılımın 

sahada uygulanabilirliği daha da artırılabilir. Bölge haritalarının hazırlanması, 

değerlendirilmesi ve yazılıma aktarılması ise zamanla ek maliyetler oluşturabilecektir. 

 

  İnternet ve mobil uygulama taramalarımızdan ülkemizde benzer bir çalışmaya 

rastlamadığımız için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır. 
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Faaliyet Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje Ekibinin Kurulması ✓    

Proje Konusunun Belirlenmesi ✓    

Ön Değerlendirme Raporu’nun 

Hazırlanması 

 ✓   

Bitkiler ve Bitkileri Etkileyen 

Faktörler Hakkında Literatür 

Taraması 

 ✓ ✓  

Coğrafi Şartlar ve Bitkiler Hakkında 

Veritabanının Oluşturulması 

  ✓ ✓ 

Mobil Uygulama Yazılımının 

Yapılması 

  ✓ ✓ 

Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

   ✓ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Projede ana hedef kitlemiz çiftçilerimiz olmakla birlikte hobi olarak ekim veya dikim 

yapmak isteyen tüm yetiştiricilerimizi de kapsamaktadır. Uygulamamız Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Tarım ve İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Tarım ve Kredi Kuruluşları ile tüm 

çiftçilerimiz tarafından kullanılabilir. 

 

 Projemiz çiftçilerimizin yetiştirebilecekleri farklı bitki türleri hakkında farkındalıklarını 

arttırmayı hedeflemektedir. Böylelikle katma değeri yüksek bitki türleri ile milli 

ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamak daha büyük hedefimizdir. 

 

9. Riskler 

 Projemiz için şimdilik büyük bir risk gözlemlenmemektedir. Ancak düşük olasılıkla 

bilgisayar virüsü, hard diskin bozulması veya yanması gibi sorunlar yaşanabilir.  Eğer 

bunlar gibi sebeplerle verilerimiz kaybolursa önceden önlemimizi almış olacağız. Düzenli 

aralıklarla proje dosyalarını Google Drive’a yedekliyoruz. Eğer herhangi bir nedenle 

verilerimizi kaybedersek son yedeklediğimiz projeyi alarak web üzerinden yazılımımızı 

tamamlayacağız. 
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Risk Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

Seviyesi 

Önleme/Uyarı/Çözüm Çözüm Sonrası 

Riskin Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Veritabanındaki 

Verilerin 

Kaybolması veya 

Zarara Uğraması 

Olası Çok Verilerin Güvenilir Bir 

Server ortamında 

saklanması 

Olasılık Dışı Az 

Bitkilerin Yaygın 

Yöresel İsmi ile 

Aranması 

Olası Çok Aramak için yaygın 

isim modu 

kullanılabilir. Ancak 

yaygın kullanılan 

isimler Çeviri ile 

alındığından bitkinin 

yaygın isminin yanlış 

kaydedilmiş olma 

ihtimali ve yöreye göre 

isimler değişkenlik 

göstereceği 

varsayılarak bitkinin 

Latince ismiyle 

aranmasını tavsiye 

ediyoruz. 

Olasılık Dışı Az 

Meteoroloji 

Genel 

Müdürlüğünün 

belirttiği İllerin 

İklim Sertlik 

Derecelerinin 

Tüm il Sınırları 

içerisinde Doğru 

ve Geçerli olması 

Olası Normal Doğrulukları Test 

Edilip, Gerekirse ilgili 

müdürlüklerin bölgesel 

çalışmaları ile 

desteklenmelidir.  

Test edilmeyen 

sahalar ya da 

öngörülemeyen 

alanlarda çok 

düşük ihtimalle 

olasıdır. 

Az 

pfaf.org’tan 

alınan 8000’nin 

üzerindeki 

bitkinin 

verilerinde hata 

olasılığı 

Olası Normal Doğrulukları Test 

Edilip, Gerekirse ilgili 

müdürlüklerin bölgesel 

çalışmaları ile 

desteklenmelidir. 

Test edilmeyen 

sahalar ya da 

öngörülemeyen 

alanlarda çok 

düşük ihtimalle 

olasıdır. 

Az 

Yazılım Eksiklik 

ve/veya Hatası 

Olası Az Uygulamamız test 

edilmiş olup, 

Kullanıcıların geri 

dönüşleri ile daha da 

geliştirilecektir. 

Çok Düşük 

ihtimalle tekrar 

hata verebilir. 

Tekrar 

düzeltilecektir. 

Çok Az 

 

 Projenin veri tabanında kullanılan coğrafi şartlar, bitki için gerekli toprak tipi ve 

özellikleri gibi veriler her ne kadar yurt içi ve yurt dışı güvenilir kaynaklardan alınmış 

olsa da sonuçlar doğrulanmalı, test edilmeli ilgili müdürlüklerin onayı alınmalıdır.  
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 Daha risksiz bir uygulama yapılması adına bir B planı olarak; ülkemizde bitki türlerinin 

yaşam koşulları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman 

Bakanlığımız ve ilgili diğer kuruluşlarımızın desteğiyle daha güvenilir bir veritabanı 

haritası oluşturularak uygulamamız daha güvenilir hale getirilebilir ve de geliştirilebilir. 

Bununla birlikte gerek yazılım açısından gerekse saha çalışmaları (toprak ve su analizleri, 

bitki üretim denemeleri gibi) bu çalışmaların bir bütçesi oluşacaktır. Bu bütçenin 

karşılanması ve kuruluşların ortak çalışabilmeleri ise ayrıca bir risk oluşturabilecektir. 

Ancak çiftçimiz planlı bir üretim yaparsa ülke ekonomisine katkısı düşünülünce bu 

risklere değer olduğu görülmektedir. 

 

10. Kaynaklar  

Flutter, 2021. Mobil Yazılım Dili, https://flutter.dev, Giriş, 15.03.2021. 

Firebase, 2021. Google Veritabanı, https://firebase.google.com,  Giriş, 15.03.2021. 

Günden C. ve Miran B., 2008. Çiftçilerin Temel İşletmecilik Kararlarının Öncelik ve 

Destek Alma Açısından Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):67-80. 

Isıtan, M., Koklu, M., 2020. Comparison and Evaluation of Cross Platform Mobile 

Application Development Tools. International Journal of Applied Mathematics, 

Electronics and Computers 8(4): 273-281 

MGM (2021), Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye İl Sertlik Dereceleri 

https://www.mgm.gov.tr/tarim/bitki-soguga-ve-sicaga-dayaniklilik.aspx,Giriş 0.06.2021. 

Peşgircioğlu, M., Özaydın, K.A., Özpınar H., Nadaroğlu, Y., Aytaç Cankurtaran, G., 

Ünal S., Şimşek O., 2016. Bitkilerin Sıcağa ve Soğuğa Dayanıklılık Bölgelerinin Türkiye 

Ölçeğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Dergisi, 11-25. 

PFAF, 2021,  Plant Database Search Page, Plants for a future edible, medicinal and useful 

plants for a healthier world, https://pfaf.org/user/Default.aspx, Accessed: 22.06.2021. 

TrAglor, 2021. Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu,  

http://traglor.cu.edu.tr/common/object_show.aspx?id=958, Giriş 20.06.2021. 

USDA (2021) United States Department of Agriculture, USDA Plant Hardiness Zone 

Map, https://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb, Accessed: 25.06.2021. 

Visual Studio Code (2021), Yazılım Programı,  https://code.visualstudio.com,  Giriş 

15.03.2021. 

Yılmaz, O.Y., ve Tolunay, D., 2012.  Distribution of the major forest tree species in 

Turkey within spatially interpolated plant heat and hardiness zone maps. iForest (2012) 5: 

83-92 

Yener, Ş.D., 2020. İstanbul kıyı alanları bitkilerinin sürdürülebilir kullanımı. Türkiye 

Ormancılık Dergisi, 21:123-130  

https://flutter.dev/
https://firebase.google.com/
https://www.mgm.gov.tr/tarim/bitki-soguga-ve-sicaga-dayaniklilik.aspx
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg
https://pfaf.org/user/Default.aspx
http://traglor.cu.edu.tr/common/object_show.aspx?id=958
https://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/
https://code.visualstudio.com/

