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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

          Dünyadaki ve ülkemizdeki tarım problemlerine etkili, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm 

öneri sunan topraksız tarım sistemlerinin trendi giderek artmaktadır. Birim alandaki ürün 

verimliliği, kısa hasat döngüsü, su kullanım etkinliği, ilaçsız ve bütçe dostu üretim sağlaması 

bu trendin başlıca sebepleridir. Sunulan projenin konusu, sera otomasyonu destekli geliştirilmiş 

dikey topraksız sistem tasarımıdır.  

          Proje dikey topraksız sistem ve sera otomasyonu olmak üzere iki ana sistem ve bunların 

alt sistemlerinden oluşmaktadır. Dikey topraksız sistemin alt sistemleri olan bitki yetiştirme ve 

bitki besleme sistemleri belirlenen tasarım kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sera ve 

besin tankına kurulacak otomasyon sistemleri ile sıcaklık, nem ışık, pH, besin solüsyonunun 

iletkenlik değeri yani EC (Electric Conductivity) ve sıvı seviyesi sensörlerinden kesintisiz veri 

akışı sağlanacaktır. Alınan veriler bulut sisteminde depolanacaktır. Verilerin bulut sisteminde 

toplanması sayesinde, bitkinin gelişim dönemlerindeki davranışı, tükettiği su ve besin miktarı 

analiz edilerek bitki için en ideal ortam koşulları oluşturulacaktır. Bunun sonucunda tarımsal 

üretimde verim artışı sağlanacaktır. IoT teknolojisi kullanılarak geliştirilecek mobil 

uygulamayla kullanıcı kendisine ait kanallara giriş yaptığında sensörlerden alınan değerleri eş 

zamanlı olarak izleyebilecektir. 

         Hayata geçirilecek proje ile mevcut tarım uygulamalarında yaşanan problemler giderilip, 

akıllı, üretici ve doğa dostu tarım sahalarının oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

          Azalan tarım alanları karşısında hızla artan nüfus, dünya ve ülkemizdeki tarım endüstrisi 

önündeki temel problemler arasındadır. Birleşmiş Milletler (BM) önümüzdeki otuz yıl 

içerisinde her yıl nüfusa 80 milyonun üzerinde insanın ekleneceğini ve otuz yılın sonunda 

dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağını belirtiyor [1]. Küresel nüfusun 10 milyara ulaşması, 

nüfusun kalori ihtiyacını karşılamak için gıda üretiminin yaklaşık %70 arttırılması anlamına 

gelir [2]. Belirtilen kalori ihtiyacı tarım alanlarının genişletilmesiyle veya birim alandaki ürün 

sayısının artırılmasıyla çözülebilir. Birim alandaki ürün verimliliğinin arttırılması, tarım 

arazilerinin arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara göre daha hızlı ve ekonomik bir yoldur.  

          Tarım endüstrisinde göze çarpan bir diğer problem ise verimsiz sera uygulamalarıdır. 

Ülkemizde,tarımsal üreticiler otomasyonlu sera uygulamasını pahalı buldukları için tüm meyve 

ve sebze çeşitleri için klasik seraları tercih etmektedirler. Fakat her meyve ve sebzenin 

yetişmesi için gerekli ortam koşulları birbirinden farklıdır. Tek tip, otomasyonsuz sera 

kullanımı ile ürünlerin gelişim süreleri uzamakta ve hatta ürünlerin besin değerleri de istenilen 

düzeye ulaşamamaktadır. 

          Tarım arazilerindeki toprağın verimsizleşmesi, tarım sektörünün yüzleştiği bir diğer 

problemdir. Özellikle sıcaklığın yüksek ve yağışın az olduğu yıllarda toprak; su, mineral ve 

azot bakımından fakirleşir. Azot bakımından fakirleşen toprakta ürün yetişmez [3]. Bu nedenle 

çifçiler toprağın verimliliğini tekrar kazanması için iki yılda bir ekim alanlarını nadasa 
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bırakmak zorunda kalırlar. Nadas yüzünden çiftçi bir yıl ekim yapamaz ve bu hal çiftçilerin 

gelirlerinin ciddi bir şekilde düşmesine neden olur. 

          Tüm problemler göz önüne alındığında ekonomik, doğa dostu ve teknolojik derinliği 

yüksek tarım sistemlerinin geliştirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. 

 

3. Çözüm 

 

          Mevcut problemlerin çözümü için sera otomasyonu destekli dikey topraksız tarım 

(hidroponik tarım) sistemi yapılması planlanmaktadır. 

          Nüfusa bağlı olarak artış gösteren gıda talebinin karşılanması için birim alandaki ürün 

verimliliğinin arttırılması gerekir. Bu amaçla projede, Şekil 1’de gösterildiği gibi verimliliği 

yatay sistemlere oranla yüksek olan dikey topraksız tarım sistemi seçilmiştir. Tasarımı yapılan 

dikey sistemde, geleneksel tarıma oranla aynı birim alanda yaklaşık 6 kat daha fazla mahsülün 

yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Buna ek olarak, dikey sisteme kurulacak otomasyon sistemiyle 

ürünün çeşidine ve ürünün gelişim dönemlerine göre kullanılan su, besin ve gübre miktarları 

takip edilerek bu kullanımların optimize edilmesi hedeflenmektedir. Sistemde kullanılacak 

zaman ayarlı ve hassas bitki besleme teknolojisi ile geleneksel tarım uygulamalarına oranla 

%95 oranında daha az su tüketilmiş olacaktır. 

 

    

Şekil 1: Yatay ve dikey topraksız sistemler [4] 

 

          Kurulan sera otomasyonu sistemi ile, yetiştirilecek ürünün ihtiyaçlarına göre 

sıcaklık,nem  ve ışık denetimi gerçek zamanlı olarak yapılabilecek ve ürünün yetişebilmesi 

için optimum ortam koşulları sağlanmış olacaktır. Bu sayede, değişken hava koşulları ve 

iklimden bağımsız olarak yılın her ayında üretim kesintisiz devam edecektir. Sistemi oluşturan 

tüm bileşenler için yerli ve milli üretim tercih edilecektir. Bunun sonucunda, sera otomasyon 

sistemleri çiftçiler için ekonomik ve erişilebilir hale gelecektir. 
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          Projede topraksız yetiştirme tekniği kullanıldığı için mahsül hasat edildikten sonra, yeni 

bir mahsülün ekilebilmesi için bekleme süresine yani nadasa ihtiyaç yoktur. Bu sayede, 

geleneksel uygulamalara oranla yılda 7 ila 14 kat daha fazla hasat döngüsü tamamlanmış olur 

[5]. Bunların yanı sıra, toprak kullanılmadan üretim sağlandığı için, topraktan kaynaklanan 

hastalık etmenleri için kimyasal zirai ilaç kullanımına gerek kalmadan, besin içeriği yüksek 

ve doğal ürünler tüketiciye sunulmuş olur. 

        Gerçekleştirilecek proje ile tarımsal üretimde yaşanan problemlere sürdülebilir,ekonomik 

ve çevreci çözüm önerisi sunulmaktadır. 

4. Yöntem 

 

          Bu projede, önceki bölümlerde bahsedilen problemleri çözmeye yönelik sera 

otomasyonu destekli geliştirilmiş dikey topraksız sistemi önerilmektedir. Bu projenin hayata 

geçirilebilmesi için tarımsal üreticilerin talepleri, temel mühendislik bilgileri ve proje yönetim 

ilkeleri uygulanmıştır. Uygulamaya geçirilecek olan proje Şekil 2’de gösterildiği gibi iki ana 

sistem ve onların alt sistemlerinden oluşur.  

 

Şekil 2: Projeyi oluşturan sistemler ve onların alt sistemleri 

 

4.1. Bitki Yetiştirme Sistemi 

 

          Projede, bitkilerin tüm gelişim evrelerini tamamlayarak hasata dönüşeceği sistem bitki 

yetiştirme sistemi olarak tanımlanmıştır.  

          Geliştirilen sistemde her türlü bitkinin yetişmesine olanak sağlayacak sıcaklık, nem vb. 

ortam koşulları denetimi sağlanabilmektedir. Ancak bu projede sistemin çalışma prensiplerini 

gösterebilmek için marul bitkisi seçilmiştir. Marulun olgunlaşma süresi birçok bitkiye nazaran 
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daha kısa olduğundan kurulan sistem hızlı bir şekilde test edilecek ve gerekli iyileştirmeler kısa 

sürede yapılabilecektir.  

          Yapılan literatür araştırması sonucunda mevcut dikey topraksız sistemlerin birim 

alanında maksimum 24 marulun yetiştirilebildiği görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkarak birim 

alanda en az 26 marul yetiştirmeye imkân veren yeni dikey topraksız tarım sistemi tasarımı 

yapılmıştır. Birim alandaki bu artış, bir dönüm alan için en az 2000 adet daha fazla marul 

yetiştirilmesi demektir. Şekil 3’te gösterildiği gibi, yetiştirme sistemi üzerinde marulların 

yetişeceği yuvalar açılmıştır. Yuvalar arasındaki mesafe ve yuvaların konumu erişkin marulun 

sahip olacağı maksimum çap düşünülerek konumlandırılmıştır. Tasarlanan yetiştirme sistemi 

altıgen geometride olup yüksekliği 1.08 m, taban kenarı 0.8 m ve taban alanı 1.66 m2 dir. Dikey 

yetiştirme sistemi ve sera ortamı tercih edildiği için, sistem üzerinde yetiştirilen tüm bitkilerin 

güneş ışığını homojen olarak alması gerekir. Bu sebeple, Şekil 3’te gösterildiği gibi sisteme 66° 

derecelik eğim verilmiştir. Verilen bu eğim ile sistem üzerinde bitkilerin birbirini gölgelemesi 

minimuma indirilerek, bitkilerin eşit güneş ışığı alması sağlanmıştır. Yetiştirme sistemi 

malzemesi için gıda ile temasa uygun PLA flamenti seçilmiştir. 

          Bitkiler tarafından kullanılmayan fazlalık besin solüsyonunu toplayıp tekrar sisteme 

kazandırılabilmesi için Şekil 3’te (sağdaki) gösterildiği gibi toplanma tankı tasarlanmıştır. 

Toplama tankı 5L depolama kapasitesine sahip olup, bitki yetiştirme sistemine dişli oturtma 

sistemiyle bağlanmıştır. Toplama tankı için de malzeme olarak PLA flamenti seçilmiştir. Bitki 

yetiştirme sistemi ve toplama tankı üretimi için kalıp baskısı 3D printer dan alınacaktır.  

 

   

Şekil 3:  Bitki yetiştirme sistemi ve toplama tankı 
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4.2. Bitki Besleme Sistemi 

 

          Bitkiler, ihtiyacı olan su ve besin maddeleri bitki besleme sisteminden temin ederler. 

Bitki beslemesi için Şekil 4’te gösterildiği gibi topraksız tarım tekniklerinden olan aeroponik 

yetiştirme tekniği seçilmiştir. Bu yetiştirme tekniğinde, su ve besin maddeleri iyonize halde kök 

bölgesine verilerek su ve besin kullanımında ciddi derecede tasarruf sağlanılır. 

 

 

Şekil 4: Aeroponik bitki besleme tekniği ön prototoip çalışmaları 

 

          Su ve besin maddelerini iyonize etmek için Şekil 5’te gösterildiği gibi mikron boyutunda 

püskürtme yapan atomizer nozullar kullanılır. Atomizer nozul seçiminde damlacık boyutu ve 

debi önemli parametrelerdir. Literatür araştırması sonucunda, aeroponik sistemler için ideal 

damlacık boyutu 30-100 µm dir [6]. İdeal debi ise 0.5 L/sa - 1.81 L/sa dir [7].  Bu parametreleri 

sağlayan Bete firmasının ürettiği PJ6 kodlu yüksek basınçlı atomizer nozul seçilmiştir. Bu 

atomizer 5 MPa basınçta 1.8 L/sa debide ve 70 mikron büyüklüğünde püskürtme 

yapabilmektedir. 90° derece açıyla 203 mm alanı tarayabilmektedir. Projede her bir kenara bir 

tane yerleştirilecek şekilde, toplamda 6 tane atomizer nozul kullanılacaktır.  

 

 

Şekil 5: Bitki besleme sisteminde kullanılan atomizer nozul [8] 
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          Şekil 6’da gösterildiği gibi, ana besin tankından alınan besin solüsyonunu atomizer 

nozula ileten pompa besleme pompası olarak nitelendirilmiştir. Firma kataloglarından pompa 

seçimi yaparken temel olarak pompa basıncı ve debibinin önemli olduğu görülmüştür. Besleme 

sisteminde kullanılan atomizer nozul sayısı ve bu atomizerlerin debisi dikkate alınarak 

pompanın debisi 3.02 × 10−6𝑚3 /𝑠   olarak hesaplanmıştır. Besin kanallarında oluşan birinci 

ve ikincil kayıplar, yükseklik farkının sebep olduğu basınç kayıpları ve akış rejimi göz önünde 

bulundurularak besleme sistemi için uygun pompa basıncı 0.515 MPa olarak bulunmuştur. 

 

 

Şekil 6: Bitki besleme sistemi, yetiştirme sistemi ve besin tankları arasındaki akış diagramı 

 

          Besin kanalları, besin tankından alınan solüsyonu atomizer nozullara iletir. Sistemdeki 

atomizer ve pompa yüksek basınçta çalıştığı için bu basıncı taşıyabilecek boru seçimi 

yapılmıştır. Seçilen borunun iç çapı 8mm, dış çapı 16 mm, çalışma basıncı 70 bar ve patlama 

basıncı 132 bar dır. 

 

4.3. Besin Tankı Otomasyonu 

 

         Bitki köklerinin kullanmadığı, fazlalık besin solüsyonunu Şekil 6’da gösterildiği gibi   

toplama tankına gelir. Toplama tankına ulaşan solüsyon sistemde tekrar kullanılmak üzere 

pompa yardımıyla çekilir ve ana besin tankına aktarılır. Bitkinin ihtiyacı olan besin miktarı 

ölçeği EC (Elektric Conductivity) olarak ifade edilir. Ana besin tankına ulaşan sirküle edilmiş 

solüsyonun EC ve pH değeleri değişir. Bu değerlerin idealize edilmesi için besin tankı 

otomasyonu kurulacaktır. Marul için EC aralığı 0.8-1.2 mS/cm, pH aralığı ise 6-7 dir [9].  

         Şekil 6’da gösterildiği gibi besin tankı otomasyonu içerisinde EC, pH ve sıvı seviye 

sensörü olacaktır. Sirküle edilen besin solüsyonunun ölçümleri yapıldıktan sonra, dozaj 

pompaları kullanılarak pH yükseltici/düşürücü ve EC yükseltici sıvı tanklarından ana tanka 
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dozlama yapılır. Böylece marul bitkisi için istenilen EC ve pH değerlerine ulaşılır. Diğer 

yandan sıvı seviyesi sensöründen alınan veriye göre gerekli olması durumunda Şekil 6’da 

gösterildiği gibi ana besin tankına sarı ile renklendirilen tanktan besin ve su aktarımı 

yapılacaktır. 

 

          Şekil 7’de gösterildiği gibi besin tankı otomasyonu için akış diagram yapılmıştır. Sirküle 

olan besin solüsyonu ana tanka ulaşınca EC değeri ölçülür ve EC değeri 0.8mS/cm den küçükse 

dozaj pompası kullanılarak EC yükseltici besin eklemesi yapılır, 0.8mS/cm den büyükse bir 

problem yoktur ve veriler ThingSpeak uygulamasına gönderilir.  Aynı şekilde sirküle olan 

solüsyonun pH değeri ölçülür ve pH değeri 6 dan küçükse ana tanka pH yükseltici sıvı dozlanır. 

pH 7 den büyük ölçülürse ana tanka pH düşürücü sıvı eklemesi yapılır. Besin solüsyonu 

sistemdeki bitkiler tarafından kullanıldıkça ana tanktaki sıvı seviyesi düşer. Ana besin 

tankındaki solüsyon seviyesi 25L altına düştüğünde Şekil 6’da gösterilen besin-su tankından 

ana tanka sıvı pompalaması yapılır. 

 

 

Şekil 7: Besin tankı akış diagramı 

           

          Bitki gelişiminin her aşamasında besin solüsyonun içeriğinin ve seviyesinin tam olarak 

bilinmesi, daha yüksek verimlilikte üretim sağlar. Maksimum bitki büyümesi ve ürün 
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verimliliğinin gerçekleştiririlmesinde veri bilimi yöntemleri kullanılır. Ana besin tankı 

içerisindeki EC,pH ve sıvı seviyesi sensörlerinden alınan veriler düzenli olarak toplanıp bulut 

sistemine aktarılacaktır. Bunun için ThingSpeak veri platformu kullanılacaktır. ThingSpeak, 

IoT uygulamaları için tasarlanmış olup ücretsiz bir uygulamadır. Tarımsal üreticinin toplanan 

verilere erişimini kolaylaştırmak için Şekil 8’de gösterildiği deki gibi mobil uygulama 

yapılacaktır. 

 

 

Şekil 8: Mobil uygulama ara yüzleri [10] 

 

          Kesintisiz/sürekli veri akışı sayesinde oluşan sorun zararlı hale gelmeden tespit edilecek 

ve oluşan sorun tüm mahsulü etkilemeden müdahale edilecektir. Bunlara ek olarak verilerin 

arşivlenmesi sayesinde mahsulden mahsule elde edilen verilerin analizi ve karşılaştırılması 

yapılarak, üreticinin eksikliklerini anlaması kolaylaştırılacaktır. Başarılı bir mahsule nelerin 

katkıda bulunduğunun bilinmesi, her mahsulde daha iyi büyüme verimliliği sağlayacaktır. 

        Ana besin tankı otomasyonu için kullanılan elektronik ekipmanlar Şekil 9’da 

gösterilmiştir. Sensörler için kontrol birimi Arduino Uno seçilmiştir. İnternete bağlanarak data 

çekmek için ESP-8266 wi-fi modülü kullanılacaktır 
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Şekil 9: Besin tankı elektronik diagramı 

 

4.4. Sera Otomasyonu 

  

          Sera otomasyonu projenin bir diğer kısmıdır. Yetiştirilen mahsülün gereksinimlerine 

göre özelleştirilebilen, mevsime ve değişen hava koşullarına bağlı kalmadan 12 ay boyunca 

üretim sera otomasyonu ile sağlanır. Projedeki sera otomasyonu sıcaklık, nem ve ışık 

değerlerinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli aksiyonların alınmasından oluşur. 

          Sıcaklık ve nem ölçümleri için dijital çıkış sinyali veren DHT22 sensörü seçilmiştir.  Bu 

sensörü - 40 ile 80°C arasında sıcaklığı +/-1°C hata payı ile ölçmektedir. Nemi ise 0-100% bağıl 

nem arasında +/-5 % bağıl nem hata payı ile ölçmektedir [11]. Marul bitkisi için ideal sıcaklık 

aralığı 16°C - 21 °C dir [12]. Sera içerisindeki sıcaklığı sabit tutmak için sıcaklığa bağlı fanların 

çalışma yüzdesi ayarlanmıştır. Sıcaklık 28°C üzerindeyken soğutucu fanlar %100 çalışırken, 

sıcaklık 25°C - 28°C aralığında % 75, sıcaklık 23°C -25°C aralığında % 50, sıcaklık 21°C - 

23°C %25 çalışacaktır. Sıcaklık 16 °C dereceden düşük olduğunda ise ısıtma pedi çalışacaktır. 

Güneş ışınlarının dik geldiği, sera sıcaklığı 30°C derecenin üzerine çıktığında sera gölgelikleri 

açılacaktır. Sera gölgeliklerinin açılıp kapanması için gerekli motor gücü hesaplanmış ve step 

motor seçilmiştir. Hareket mekanizması için dört tane GT2 20 dişli (8mm) kasnak ve kayış 

kullanılmıştır. 
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          İdeal nem aralığı marul için %60 -%80 bağıl nemdir [13]. Bu aralığı stabilize etmek için 

kontrol algoritması kurulmuştur. Nem %80 nin üzerine çıktığında, seranın pencereleri otomatik 

olarak açılacaktır. Pencereler, sera içerisindeki nemi hızlı bir şekilde dışarı atmanın en 

ekonomik yoludur. Nem seviyesi %60 nin altına düştüğünde 20mm çapında 2.4mhz ultrasonik 

buhar yapıcı sensörler çalışacaktır. Bu sensör yüksek frekans salınımıyla (2.4MHz), sıvı su 

molekülleri akan buhara dönüştürür [14]. 

 

          Marul bitkisi için ideal ışık dalga boyu literatürden 400-500 nm olarak bulunmuştur [15]. 

Ortama düşen ışığın algılanması için LDR (light dependent resistor) kullanılmıştır. Işık dalga 

boyu 400 nm altına düştüğünde sera sistemindeki yapay aydınlatma sistemi aktif olacaktır. Sera 

otomasyonunu oluşturan elektronik ekipmanlar Şekil 10’da gösterilmiştir. Bu elektronik 

ekipmanlar kullanılarak kurulan sera otomasyonu ön prototip çalışmaları ise Şekil 11’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 10: Sera otomasyonu elektronik diagramı  

 

 

Şekil 11: Sera otomasyonu ön prototip çalışmaları 
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          Besin tankı otomasyonunda olduğu gibi sera otomasyonunda da IoT teknolojisinden 

yararlanılacaktır. Bu sebeple ESP-8266 wi-fi modülü ve ThingSpeak platformu kullanılacaktır. 

Mikrodenetleyici olarak Arduino seçilmiştir. Sensörlerden alınan veriler, kullanıcıların telefon 

veya bilgisayarlarına eş zamanlı gönderilecektir. Kullanıcı uygulama üzerindeki kanalları 

görüntülediğinde, cihazların bulunduğu sera ortamının ışık, sıcaklık ve nem ölçüm sonuçlarını 

Şekil 12’deki gibi grafikler üzerinde görebilecektir. 

 

 

Şekil 12: IoT Sıcaklık, nem ve ışık seviyeleri 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

          Topraksız tarım teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar ve yatırımlar ülkemizde ve 

dünyada giderek artmaya başlamıştır. Çevreci, ekonomik, verimliği yüksek ve üretici-tüketici 

dostu olması bu artışın en temel nedenleridir.  

        Literatür araştırması yapıldığında, genellikle yatay topraksız tarım sistemleri ile 

karşılaşılmıştır. Dikey topraksız tarım sistemleri azınlıkta kalmaktadır. Bu sistemlerde 

genellikle NFT (Nutrient Film Technique) yetiştirme tekniğin uygulandığı görülmüştür [16]. 

Bu teknikte besin solüsyonu ince bir tabaka halinde kök bölgesine verilmektedir. Projede, NFT 

den farklı olarak aeroponik yetiştirme tekniği uygulanacaktır. Bu tekniğin dikey sistemlere 

uygulamasına ülkemizde henüz rastlanmamıştır. Dünyada ise bu teknolojinin üzerine 

çalışmalar devam etmektedir. Bu teknikte, besin solüsyonu bitki kök bölgesine iyonize olarak 

verileceği için su tüketimi gelenekesel tarıma oranla %95 oranında azaltılacaktır. Yetiştirme 

sistemine kurulacak otomasyon ve sensörler sayesinde besin solüsyonu değerlerinin insan 

müdahalesine ihtiyaç kalmadan sürekli olarak ideal koşullarda bulunması sağlanacaktır. Besin 

tankı içerisindeki EC, pH ve sıvı seviyeleri mobil uygulama arayüzünden gösterilecektir. 

Hayata geçirilecek ve ülkemiz için ilk olacak bu dikey aeroponik sistemlere IoT, yapay 

öğrenme ve veri bilimi yöntemlerinin uygulanmasıyla sistemlerin teknolojik olgunluk 

seviyesi yükseltilecektir. 

          Tasarlanan dikey geometri sayesinde birim alanda yetiştirilecek marul sayısı literatürdeki 

verinin üzerinde olacaktır. Sisteme verilen krtik eğim sayesinde ise aşağı bölgelerde kalan 

bitkiler de güneş ışığından homojen olarak faydalanabilecek, çürüme olmadan tüm ürünlerde 

eş zamanlı gelişme sağlanacaktır. Bunlara ek olarak, sistemde marulun yanı sıra tüm yeşil 
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yapraklı ürünlerin yetiştirilmesi kullanıcının besin tankı ve sera otomasyonundaki girdi 

değelerini değiştirmesi ile mümkün olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

          Tarımsal üreticiler için kullanımı kolay ve sektördeki problemlere etkin çözüm olması 

için alınan mühendislik eğitimi ve proje yönetim süreci adımları projeyi hayata geçirmek için 

uygulanmıştır. 

          Bitki yetiştirme sistemi için tasarım kriterlerine uygun olarak tasarımı tamamlanmıştır, 

üretimi için 3D yazıcı kullanılacaktır. Bitki beslemesi için gerekli mühendislik hesaplamaları 

yapılarak sistemde kullanılcak pompa gücü, besleme kanalı, atomizer nozul çeşidi ve sayısı 

bulunmuştur. Besin tankı otomasyonu için tasarım isterleri literatürden alınmıştır ve kontrol 

algoritması isterlere göre yapılmıştır. Sera otomasyonu için ısıtma,soğutma ve havalandırma 

yükleri hesaplanmıştır ve ekipmanlar seçilmiştir. Sera otomasyonu yazılımlarının büyük 

çoğunluğu tamamlanmıştır. Kullanıcı ara yüzü çalışmaları devam etmektedir. ThingSpeak IoT 

uygulaması üzerinden kullanıcıların mobil olarak erişmesi sağlanacaktır. Ana sistem üretim 

aşamaları ve alt sistem ekipmanlarının temini sağlandıktan sonra montaj işlemi yapılacak ve 

saha testleri aşamasına geçilecektir. Wi-fi modülü aracılığıyla toplanan veriler 

değerlendirilecek ve gerekli olması durumunda otomasyon sistemlerinde iyileştirme ve 

geliştirmeler yapılacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

          Projenin tamamlanıp, prototipin tarımsal üreticilerin kullanımına hazır hale getirmek için 

kullanılacak ekipmanlar ve fiyatları Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 2’de ise iş paketleri ve iş 

paketlerinin gerçekleştirilmesi için atanan süreler gösterilmiştir. 

                   Tablo 1: Tahmini maliyet tablosu 
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Tablo 2 : Proje Zamanlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

          Geleneksel tarımdaki gübre, zirai ilaç ve benzin/mazot fiyatlarındaki artışlar tarımsal 

üreticileri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, üreticiler çıktı masraflarını azaltarak ekonomik 

tarım yapmanın yollarını aramaktadırlar. Geleneksel tarımın maliyetlerinden kaçınmak isteyen, 

büyük ölçekli seralarda tarımsal faaliyet gösteren üreticiler yüksek potansiyel hedef kitlesidir. 

          Topraksız tarım sistemleri hobi amaçlı olarak da evlerde yetiştiricilik için 

kullanılmaktadır. Tasarlanan topraksız tarım sistemlerinin modüler olması sayesinde, dış 

tasarımda estetik değişiklikler yapılarak hobi amaçlı kullanıma uygun hale getirilebilir. Böylece 

sistemler evde, ofiste ve bahçede dekor olarak kullanımın yanında kullanıcıya gerçek bir 

yetiştiricilik deneyimi sunar.  

          Bu sistemler üniversitelerde araştırma ve eğitim amaçlı kullanılabilir. Hızlı ve steril bir 

üretime imkân vermesi sebebiyle üniversitelerin ilgili bölümleri de potansiyel müşteriler 

arasındadır. 

9. Riskler 

          Projedeki iş paketlerini gerçekleştirilirken olması muhtemel risk ve bu riskler karşısında 

geliştirilecek çözüm öneriler Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 4’te ise risklerin gerçekleşme 

olasılıkları ve gerçekleştiği taktirde yaratacağı etki matris olarak ifade edilmiştir. 
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Tablo 3: Risk ve Çözüm Önerileri 

  

Tablo 4: Olasılık- Etki Matrisi 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Kardelen İpek Duruer 
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