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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Spirulina bir su yosunu çeşididir. Arthrospira platensis ve A. maxima bir gıda kaynağı olarak 

dünyanın pek çok yerinde yetiştirilen bir üründür ve çok zengin bir besin kaynağıdır. 

Dünyaya yayılması Aztek uygarlığından hareketle olmuştur ve Azteklerin temel besin maddeleri 

arasında yer almıştır. Spirulina bir sağlıklı besin veya şifa maddesi olarak Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da gözde bir ürün haline gelmiştir. Spirulina düşük yağ ve kalorili, kolesterolsüz, bütün 

temel amino asitleri içeren bir yoğun protein kaynağıdır. Şeker hastalığı ve Anemi gibi hastalıklarla 

mücadelede ve hava kirliliğinin bünye üzerinde yarattığı zayıflatıcı etkilerin önüne geçilmesinde 

önemli katkılar sağlar. Antioksidan unsurlar içerdiği için, yaşlanmanın yanı sıra, kanser, artirit, 

katarakt gibi sağlık sorunlarının da temel bir faktörü oldukları düşünülen oksijen bazlı radikal 

hücrelere karşı da bağışıklık kazandırıcı etkisi bulunmaktadır. Dahası, spirulinada bulunan gamma-

linolenik asit yağ birikintilerinin çözülmesine yol açar, kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde 

yardımcı olur ve kötü kolesterolü düşürür. A.B.D. Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer 

Institute) spirulinadaki sulfolipidlerin ayrıca böbrek toksisitesini ve radyasyon kaynaklı 

hastalıklarının şiddetini azalttığını gözlemlemiştir (Gad, A.S., Khadrawy, Y.A., El-Nekeety, A.A., 

Mohamed, S.R., Hassan, N.S., Abdel-Wahhab, M.A., 2011.).  

   Spirulinanın insan bünyesi için temel besin kaynağı haline getirilmesinin yaratacağı etkiler 

üzerinde bilimsel boyutta tartışmalar sürmektedir. Aztekler için spirulina büyük önem taşımış 

olmakla birlikte, mısırın yanı sıra tüketilmiş bir temel gıda olduğu bilinmektedir. (Samarakoon, K., 

Jeon, Y.J., 2012.) Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesi soğuk ve nem oranı yüksek koşullar 

görüldüğü için su yosunu yetiştiriciliği için uygundur. Bu projede laboratuvar ortamında spirulina 

yetiştirilecek ve toplanacaktır. Bu hazırladığımız demo çiftlik, geçtiğimiz yıllarda teknofestte gümüş 

madalya almış olan Mardinion Elektronik İş Geliştirme Tarım Teknoloji kartı kullanılarak veri 

ölçümleri ve ayarlamaları yapılırken kullanılmaktadır.  

  Bilindiği gibi dünyada yaşayan insanların yarıdan fazlasının ana besin kaynağını pirinç bitkisi 

oluşturmaktadır. Pirinç dünya tahıl üretiminde buğdaydan sonra en geniş ekim alanına sahip olan 

bitkidir [3]. Türkiye’de pirinç üretimi diğer tahıllarla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ancak 

bu durum, çeltiğin verim potansiyelinin düşük olmasından değil, pirinç üzerine yapılan 

araştırmaların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

  Çeltik tarlalarında yüksek azotlama sebebi ile akarsularımız kirlenmektedir. Günümüzün en güncel 

problemlerinden birisi olan su kirliliğini önlemek için geliştirilmiş bu projeyi hayata geçirirken de 

bölgelere yeni bir ekonomik gelir modeli oluşturarak tercih sebebi haline getirmek amaçlanmıştır. 

Projemizde Kuzey bölgesi akarsularımızda kullanılacak spirulina yetiştiriciliği için tasarlanmış, 

spirulina toplama havuzu öngörülerek yeni bir tarım teknolojisi geliştirilecektir.  
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2. Problem/Sorun: 

   Çeltik tarlalarında azot gübrelemesi yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu tarlalarda bulunun sular 

sürekli devirdaim yaptırılarak tazelenir. Bu devirdaima bağlı olarak akarsuların kirlenmesi, dökülen 

akarsudaki habitatın bozulması, temiz suyun giderek tükendiği günümüzde büyük bir tehdit teşkil 

etmektedir. Bu probleme yönelik piyasada herhangi bir çözüm bulunmamaktadır. Bu proje ile gri 

suların, azotları besin olarak tüketen spirulina tarafından temizlenmesi öngörülmektedir. Doğal 

olarak üretilen spirulinalar gıda takviyesi ve yüksek proteinli hayvan yemi olarak ülkemizin yem 

açığına çözüm olacak ve ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

   Pirincin sağlıklı olarak gelişme gösterebilmesi için gerekli olan elementler toprakta optimum 

miktarda bulunmak zorundadır. Azot, fosfor, potasyum ve çinko elementleri genellikle gübre olarak 

çiftçiler tarafından uygulanmaktadır [4]. Pirinç tarımında, verim üzerinde en önemli etkiye sahip 

element, azottur. Pirinç azotlu gübrelerle mutlaka gübrelenmelidir [5]. Gereğinden fazla azotlu 

gübre kullanımı, yatma ve bazı mantar hastalıkların ortaya çıkmasından dolayı, verimde düşmelere 

neden olabilmektedir. Diğer taraftan fazla masraf çıkması ve çevre kirliliğine sebep olması gibi 

olumsuz yönleri de mevcuttur. Ülkemizde yetiştirilen pirinç çeşitleri ile Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde yürütülen azotlu gübre denemeleri sonucunda, ülkemizde yetiştirilen çeşitlerin 15- 18 

kg/da azot ile optimum verime ulaştıkları görülmüştür. [6]. 

   Çeltik tarımı için 30x 60 cm’lik bir akvaryum içerisinde gönen çeşidi çeltik eklenmiştir. 10 Mayıs 

2021 tarihinden itibaren 4-5 gün içerisinde başarılı bir tohum çıkışı olmuştur. 30 gün içerisinde 45 

cm boya ulaşılmıştır. Renk, görünüm ve bitki gelişmesi gayet başarılı olup tasarladığımız Mardinion 

El-Cezeri elektronik kartı ile sürekli %80 nem seviyesinde başarıyla sulama yapılmıştır. Bu kart Wi-

Fi ile internet ortamına bağlanarak verileri, çözüm ortağımız Kilardar’ın sistemine günlük olarak 

göndermektedir. Bu veri aktarımı ekibimiz tarafından oluşturulan akıllı tarım paketi aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Veriler grafikler ve tablolar halinde depolanarak istenildiği zaman raporlar 

kısmından ulaşılacak şekilde düzenlenmiştir. 
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3. Çözüm  

   Yaptığımız araştırmalarda çeltik tarımının yoğun yapıldığı Amerika’da çeltik tarlalarının 

gübrelenmesinden kaynaklanan çevre kirliliği akarsu ve deniz kenarlarında aşırı koku ve kirlenmeye 

sebep olduğu bu sebeple insanların evlerini satarak evlerini terk ettiği bilinen bir gerçektir. Bu proje 

ile çeltik tarımının dijital kontrolü sağlanarak verim artışı maliyetlerde azalma ve karbon ayak izinin 

azalması yönünde başarı görülmüştür. Atık gübrenin spirulina tarımında kullanılarak çevreye pozitif 

etkisinin yanı sıra bedelsiz azot kaynağı olarak insana gıda takviyesi, hayvan yemi ve tarlalara gübre 

olarak kullanılacağı anlaşılmıştır. Çiftçilerimize spirulina ile yeni bir iş alanı kazandırılmaktadır. 

Tarım 4.0’ ın dünyada ve ülkemizde alt yapısını oluşturan bu sistem hızla yaygınlaşarak çevremize, 

insanlığa, evrenimize, milli ekonomiye ve küresel ekonomiye faydası olacak bir proje olarak 

görülmüştür.  

   Yaptığımız prototip çeltik tarlası sistemimiz, gün gün fotoğraflanmış ve kullandığımız 

sensörlerden elde edilen veriler depolanmıştır. Bu sayede sistemin çalışma prensibini gözlemleme 

imkânı elde edilmiştir. Bu gözlemleme sonucunda oluşabilecek riskler saptanmış ve zamanla 

değişikliklere giderek tasarım üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. 
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   Öncelikle Kızılırmak havzasında başlamak üzere, çeltik tarlalarına ikincil basit spirulina 

kuluçkalıkları kurulacaktır. Bu kuluçkalıklarda, Mardinion Tarım Teknolojileri Kiti yardımı ile 

spirulinanın ideal yaşam alanlarının (ısı, nem vb.) gözlemlenmesi sağlanacaktır. Uygun şekilde veri 

depolanması ve bulut üzerinde toplanması, yerli Kilardar programı ile yapılacaktır. Spirulinaların 

havuzdan toplanması ve hasat edilmesi için bal çıtasına benzer bir ön tasarım düşünülmektedir. Bu 

tasarım sayesinde işçilik süresinin azaltılması hedeflenmektedir . 

  Projemiz akvaryum tipi serada çeltik yetiştiriciliği, spirulina yetiştiriciliği ats de ve kilardar 

yazılımı ile görsel bir sunuma hazır olup renk ve tasarım olarak güzel bir şekil almıştır. Yarışmanın 

final sürecine kadar ürünlerimizin hasat olgunluğuna gelmesini bekliyoruz.  

 

 

ATS (Akıllı Tarım Seti) Paket İçeriği: 

Akıllı Tarım Seti içerisinde; 

a) Ekimi yapılacak tohum,toprak,gübre ve plastik ekim kapları 

b) Wi-Fi kontrollü elektronik kart, DC 5V güç adaptörü ve sensörler ve sulama motoru 

c) Havya ve lehim takımı  

d) Paralel seri direnç bağlantıları eğitimi direnç kartı 

e) Renkli bağlantı kabloları 

yer almaktadır. 
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Toprak Nem Sensörü 

 

 

Sıcaklık Sensörü Su pompası 
 

Akıllı Tarım Seti Elektronik Kontrol Kartı Özellikleri: 

 
5V elektrik girişi iki şekilde yapılabilir. 

1) Mikro USB konnektörlü bir telefon şarj kablosu ile Wemos D1 mini girişinden. 

2) 5.5/2.5 mm DC adaptör ile jack soketi girişinden 

5 Volttan yüksek elektrik bağlamak elektronik karta zarar verir. 
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   Paket içerisindeki (400mA e kadar akım çeken) düşük güçlü su pompası kullanılması durumunda 

mikro USB girişinden elektrik beslemesi yeterli olacaktır. Jack soket üzerinden 5 Volt verilmesi 

durumunda bir sorun olmayacaktır. 

VDD/GND/Dx şeklinde dizilmiş olup, kullanım şekli şöyledir: 

 A0   : Analog giriş/çıkış, Toprak nem sensörünün ‘D’ (data) pini bağlanmalıdır. 

D1 : Su pompası manuel çalıştırma butonu. D1-GND noktalarına bağlanacak butona 

basıldığında 5 sn su pompası çalışır. 

D5  : Dijital giriş /çıkış portu, metal çubuk şeklindeki sıcaklık sensörünün (data ucu) sarı 

renkli kablosu bağlanmalıdır. 

D7 / D8  : Yedek dijital giriş/çıkış portları 

VDD  : Sensörler için (+) 3.3V elektrik çıkışı 

GND  : Sensörler için GND (-) elektrik çıkışı  

Tarım Akademisi Mobil ve Web Ara Yüzünün Kullanımı: 

1) Her kullanıcıyı telefon numarası ile sisteme kaydeder. Kullanıcıya teslim edilen cihazı ve 

kullanıcıyı (Hesabınız/Grup Tanımları ekranında) oluşturacağı yeni bir gruba taşır. 

2) Kullanıcı telefonuna SMS ile gelen şifre ile Kilardar uygulamasına giriş yaparak kendi ATS 

cihazını takip ve yönetmeye başlar. 

3) Öğrenci aynı giriş bilgileri ile bilgisayardan www. kilardar.com adresinden oturum açarak 

ATS bilgilerini web üzerinden de takip edebilir. 

4) Uygulama üzerinde ATS cihazına bağlı sıcaklık sensörü, toprak nem sensörü değerleri ile 

sulama pompasının açık/kapalı durumlarını anlık olarak izleyebilir.  

5) Su pompasının çalışma kuralını sıcaklığa veya toprak nem değerine bağlı olarak artan veya 

azaltan yönde çalışacak şekilde tanımlamalarını yapar. 

6) Sıcaklık ve nem değerlerinin sınır değerlerini ve sınır değerler aşılınca gönderilecek 

bildirimlerin sınırlarını ve gecikme sürelerini uygulama üzerinden tanımlayabilir. 

 

4. Yöntem  

   Proje için uygun akvaryumlarda spirulinanın ideal gelişmesi ısı, nem, sıcaklık, pH ve azot girdileri 

deneysel olarak yapılmaktadır. Çıkan ürünlerin protein analizleri, gri suyun temizlenme oranları, 

insan gıdası ve hayvan yemi olarak protein hesapları yapılmaktadır. Uygulama olarak 

Çankırı/Çerkeş Karamustafa köyünde su pınarlarının oluklarında ön üretim denemeleri ön 

görülmektedir. Yapılan testler sonucunda hızlı bir biçimde spirulina üretimi yaygınlaşacaktır. Buna 

benzer akvaryum su bitkileri vb. bitkilerin tarımsal kültürü pazarı ve piyasası oluşturulacaktır. Proje 

sürdürülebilir, maliyeti düşük, iç pazar payı ve ihracatı yüksek bir konsepte sahiptir.  
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   Kurduğumuz sistemde sensörlerimizle beraber elde ettiğimiz verileri raporlayarak yorumlamak 

için hazır hale getirdik. 

 

   Bu ara yüzde bir bitki gelişimini takip etmek için ortamın karbondioksit miktarı, ışıklanma süresi, 

havanın nem oranı, havanın sıcaklığı, su motorunun rölesi, toprak nemi ve toprak sıcaklığı verileri 

başarıyla ölçülerek grafikler halinde kaydedilmiştir. Ortam gazın ppm seviyesinde değiştiği için 

daha hassas bir sensörle sadece bilimsel araştırmalarda kullanmak üzere faydalanacağı ön 

görülmüştür. Dünyanın 1988 yılında 291 ppm iken bugün 415 ppm’e ulaşmıştır. Grubumuz bu 

projemiz ile karbon miktarını azaltmaya yönelik çalışmalara da başlamıştır. 
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   Aşağıda kilardar uygulamasından alınan verilere ilişkin tablolara yer verilmiştir. 

 

 

 

  

    Proje grafiklerinden elde edilen değerler, ürünün geliştirme ve kalibrasyon aşamasında 

başlangıçta ilk 10 gün değişik değerler göstermiş olup kalibrasyondan sonra standart değerlerle 

karşılaşılmıştır.  

   Projenin geliştirme aşamasında, kartın sökülüp takılması esnasında sistem o anki değerleri 0 olarak 

değerlendirmiştir. Yapılacak istatistiki analizlerde bu veriler standart sapmanın dışında tutulacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

   Ülkemizde spirulina tarımı yeterince yapılmamaktadır. Kuzey coğrafyamızın doğal habitatına 

uygun olduğundan spirulina tarım ve kültürü öngörülmektedir. Projemiz sayesinde su kirliliği 

önlenirken yeni bir ürün (spirulina) elde edilecek, sonucunda ise projenin katma değeri 

yükselecektir. Verimlilik, doğayı koruma, düşük maliyet, hasat kolaylığı ve akıllı sistem kullanımı 

olarak inovatif görülmektedir. 

Çeltik tarımında, tavaların (tarlaların) su seviyeleri el yordamıyla yapılmakta olup suyun akış hızı 

hesaplanmakta ve tecrübe gerektirmektedir. Bizim sistemde suyun giriş-çıkış debisi, miktarı, gece 

ve gündüz sıcağa bağlı değişkenlikler kontrol edilebildiğinden tasarımda bir güneş paneliyle açma 

kapama valfi yardımıyla su ve gübre geçişi sağlanacaktır. 
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   Fotosentez parametrelerinden ısı, nem, sıcaklık, ışık ve pH ölçülerek aralarındaki kolerasyon 

hesaplanarak akıllı kontrol edilebilir sistem haline getirilecektir. Bu kontrol bize doğru bir çeltik 

tarımı, yüksek verim ve atık yönetiminin veri tabanını sağlayacaktır. Bu atık yönetimiyle spirulina 

yetiştirilerek katma değeri yüksek ürünler üretilecektir. Çevre, ekoloji, fizyoloji parametreleri 

kontrol edilebilir bir veri haline dönüşecektir. 

   Tarım 4.0’ın kaçınılmaz olduğu günümüzde bu sistem çeltik tarlalarında Tarım 4.0’a başlangıç 

olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

   Ülkemizin birçok bölgesinde çeltik tarımı yapılmaktadır. Bu tasarladığımız yeni sistemle çeltik 

üreticilerinin iş gücü azaltılarak standart bir ürün üretmesi sağlanacaktır. Elde ettikleri tecrübe ve 

verileri, gelecek nesile dijital olarak aktaracak bunun sonucunda sürdürülebilir bir tarım sistemi 

oluşturulacaktır. Gerek çeltik tarımı gerekse spirulina üretimi artan bir ihtiyaç olup, geliştirilen bu 

sistemdeki yazılım tarım sektöründe ihtiyaç haline gelecektir. Yurt içine ve yurt dışına satılması 

olasıdır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1.Maliyet Tablosu 

Kullanılacak Malzeme Adet      Fiyat (₺)                   

 
Akvaryum  

 
3 

 
2100 ₺ 

 
Spirulina Bakteri Kütürü 

 
1 

 
240₺ 

 
Akvaryum Filtresi 

 
1 

 
50 ₺ 

 
Sulama Motoru 

 
1 

 
25₺ 

 
Mardinion  

 
1 

 
120₺ 

 
Kilardar 

 
1 

 
140₺ 

 
Su Pompası 

 
1 

 
40 ₺ 

 
Işık Sensörü 

 
1 

 
5₺ 

 
Led Aydınlatma 

 
1 

 
20₺ 

 
Toprak Nem Sensörü 

 
1 

 
20₺ 

 
Azot Ölçer 

 
1 

 
1300₺ 

 
Ph Ölçer 

 
1 

 
40₺ 

 
Sıcaklık Sensörü 

 
1 

 
45₺ 

 
 Web Sitesi Ara yüzü 

 
1 

 
200 ₺ 

 
Toplam Maliyet 

 
4345 ₺ 
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Pandemi döneminden dolayı yaptığımız prototipte tek akvaryum üzerinden ilerlenebilmiştir. Bir üst 

tura geçildiğinde, alınacak destek ve sponsorlar sayesinde gerekli malzemeler temin edilecektir. 

Planlanan tasarıma en yakın prototip oluşturulacaktır. 

7.2.Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Tarım sektörü, ata tohumla doğal tarım yapmak isteyenler, tarıma sektörel yatırım yapmak 

isteyenler, kod yazma geliştiricileri, gıda zinciri ve gıda lojistik firmaları, ziraat mühendisleri hedef 

kitleyi oluşturmaktadır. 

Geleneksel tarım yapan çiftçiler zor şartlarda yoğun emekle çalışmaktadır. Buna rağmen az 

kazanmakta ve sürekli devlet desteğiyle ayakta kalmaktadır. 

Yaşam kaliteleri ve sağlıkları iyi değil, gelir düzeyi, sosyal hayatla entegreleri, zayıf eğitim 

iletişiminden dolayı kopuk bir sektördür. Bu sistemle sosyal-kültürel bilgiye ulaşım daha rahat 

olacak ve iletişimleri kolaylaşacaktır. Tarım sektöründe çalışanlar pazara entegre olacak, gerçek 

üretim planlaması yapabilecek, erken veri tahminleriyle planlama yapılarak mahsullerdeki olası 

olumsuzlukları öngörebileceklerdir.  

 

 

9. Riskler 

Tarım sektörü çalışanlarının, eğitim seviyesinin düşük olması ve kırsalda yaşamaları risk 

oluşturmaktadır. Çünkü çalışanların içerisinde bulunduğu bu şartlar, onların teknolojiye ulaşma 

imkanlarını kısıtlamaktadır. Birinci önceliğimiz tarımsal kırsal kesimin gençlerini matematik, fizik, 

kimya, biyolojide temel eğitimler almasında destekleyici olarak ikinci aşamada yazılım, kodlama 

gibi teknolojiye geçiş yapılacaktır.  

 

 

 

 

Nisan 

  Mayıs 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 
Mart 

- Yarışma kategorisinin 

belirlenmesi ve başvuru süreci 

- Soruna yönelik araştırma 

çalışmaları ve çözümler oluşturma 

- Ön Değerlendirme Raporu’nun 

hazırlanması 

- Soruna yönelik tasarımın oluşturulması  

- Elektronik sensörlerin belirlenmesi ve 

test edilmesi 

- Prototip malzemelerinin temini ve 

prototipin oluşturulmaya başlanması 

- Tasarımın son halinin belirlenmesi 

- Prototip oluşturulması ve 

düzeneklerin denenmesi 

- Proje detay raporuna yönelik makale 

araştırmalarının yapılması ve rapora 

başlanması 

- Mekanik parçaların analizinin yapılması  

- Sponsor desteği için gerekli belgelerin 

hazırlanması ve görüşmelerin yapılması 

- Sensörlerden elde edilen verilerin farklı 

parametrelerde değerlendirilmesi ve 

yorumlanması 

 

 

-  Prototip çalışmalarının devam 

ettirilmesi 

- Tasarımda revize edilen parçaların 

temini 

- Proje Detay Raporu’nun tamamlanması 

- Teknofest’e gidecek nihai ürünün 

kararlaştırılması 

- Toplanan verilerin analizlerinin yapılması 

- Prototipin son tasarımının kararlaştırılması 

- Parçaların montaj-demontaj durumlarının son 

kararlarının verilmesi 

   Eylül 

- Ekilen çeltiklerin hasat 

edilmesi 

- Teknofest İstanbul’a gidiş 
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   Zaman planlamamız takımda bulunan mekanik, elektronik ve yazılım ekibinin ortaklaşa programı 

ile yürütülmektedir. Mekanik ekibimiz akvaryumun tasarımı, bağlantı elemanlarının seçimi, prototip 

çalışmasının ana hatlarının ortaya çıkmasında, montaj ve de-montaj kolaylığının sağlanması ve 

bunların toplamına analiz yapmak ile görevlidir. 

 

   Elektronik ve yazılım ekibimiz iç içe ilerlemekle beraber devrelerin nasıl daha basite indirgenerek 

tamir edileceği, minimum güçle maksimum verimi nasıl elde edeceklerinin tasarımı bunun yanında 

oluşturulan elektronik sistemin dış etkenlerden nasıl koruyacağını belirlenen iş periyotlarında devam 

ettirmektedirler. 

   Seçilen malzemeler fiyat performans ürünlerinin olmasının yanı sıra her tüketicinin kolaylıkla 

tamirine ve yedeğine ulaşmasının süre ve temin konusunda problem yaşanmayacak şekilde 

verilmiştir. 
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