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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Sıcaklığın, güneşli gün sayısının fazla olduğu ve aynı zamanda da kuraklığın fazla olduğu 

bölgelerde hidrofobik(Suyu iten) bir malzeme kaplı güneş panellerinden su biriktirip, güneş 

panellerinden üretilen enerji ile de tarımsal sulama yapabileceğimiz bir sistem geliştireceğiz.  

Kurak bölgelerde su tanecikleri havada dolaşır, dolaşan bu hava hidrofobik yüzeyli güneş 

panellerine çarpacak ve güneş panellerinin altındaki küçük su oluklarından suyu biriktirme 

havuzuna gönderilecektir. Biriken su pompa ile tarlalara gönderilecektir.  

Su pompası, güneş panellerinden elde edilen enerjiden beslenecektir. Pompalanacak su 

ise tarlalardan gelen toprak nem bilgisine göre ayarlanacak, su tasarruflu kullanılacaktır. 

Projemiz 3 ana bölümden oluşacaktır: 

1. Ana Bölüm – Hidrofobik Nano Yüzey: Güneş panellerine çarpıp, yoğunlaşan ve 

itilen su tanecikleri bir havuzda biriktirilecektir. Güneş panellerinin yüzeyini nano tanecikli 

yapıya dönüştüreceğiz. Yüzeye çarpan su buharı, panelin camına dokunmadan nano yüzeyde 

kalacak ve yavaş yavaş birikecektir. Eğik duran panellerden su damla damla, su iletim 

oluklarına ulaşacak ve havuza iletilecektir. Böylece tarımsal sulamadaki su ihtiyacımızı 

karşılamış olacağız. 

2. Ana Bölüm – Güneş Paneli ve Enerji: Oluşturduğumuz hidrofobik yüzeyli güneş 

panelleri ile normal yüzeyli güneş panelleri aynı düzeyde ışık emebileceklerdir. Bu durum 

ise güneş panelinin verimini etkilemeyecektir.  

İlk etapta 1 tane 25W’lık monokristal güneş paneli kullanmayı düşünüyoruz. Üretilen 

enerjiyi ise 12V 24A’lik bir aküde depolayacağız. 220V AC ihtiyacına göre 300W’lık 

12VDC/220VAC modifiye sinüs invertör kullanmayı planlıyoruz. Bu elde edilen enerji ise 

hem akıllı sulama sistemi enerjisini hem de su pompalama sisteminin enerjisini gece-gündüz 

karşılayabilecek düzeydedir. 

3. Ana Bölümü – Tarım Alanı ve Akıllı Sulama Sistemi: Prototip bir proje 

olacağından dolayı 30cm-40cm en ve boyunda bir tarım alanı oluşturacağız. Burada yeşillik 

(marul vb.) yetiştirmeyi planlıyoruz. Tarım alanımıza ortalama 4 adet nem algılama sensörü 

ve damla sulama boruları yerleştireceğiz. Toprak nemi azaldığı anda biriktirilen su dalgıç 

tipi bir pompa ile tarlaya gönderilecektir.  

3 ana bölüm incelendiğinde neredeyse tam otomatik bir tarım sistemi olacaktır. Üretici 

sadece toprağa fidelerini dikecek ve gerisine karışmayacaktır. 

2. Problem / Sorun: Türkiye’nin 1/3’ü tüm yılı çok kurak veya kurak 

geçirmektedir. Aralık/2020 ve Kasım/2021 arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 

hazırladığı 12 aylık kuraklık haritası aşağıdaki gibidir.  
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Bu demek oluyor ki ülkemizde suya olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Tarım 

alanlarının temiz su kaynaklarımızı daha hızlı tüketmesi ve buharlaşmanın yüksek olması 

gibi durumlarından dolayı su verimliliğinin artırılması ihtiyaç olmuştur.  

Aynı zamanda su/tarım yağışlarında da azalma olmuştur. Bu da bizim kuracağımız 

sistemin, ülkemizin en kurak yıllarında dahi verimli olacağını göstermektedir. Dünya üzerinde 

her ne kadar en yüksek kuraklık Afrika bölgesi olarak gösterilse de küresel ısınma ile birlikte 

bizim gibi ılıman kuşak ülkelerini de etkileyeceği bir gerçektir. 

Kuraklık haritasının yansıra 

2021 yılı, yandaki diyagrama göre, 

yine en kurak su/tarım yılları arasına 

girmiştir. Önümüzde birkaç yıl daha 

kurak eğilimli mevsimler geçirilmesi 

durumunda, ülkemizin su ve tarım 

konularında olumsuz etkileneceğini 

göstermektedir. Aşırı kuraklıklar ile 

birlikte; tarım, su ve gıda güvenliği 

için risk olmaya başlayacaktır. 
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Dünya’da bilindik bazı temiz su toplama yöntemleri vardır. 

Havadan Su Toplama Yöntemi:  

 

Görsel: Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak-sıcak çölü olan Atacama’ya 

kurulmuş sis toplayıcı. 

Sis ağları havadan su toplamamın verimliliği ağın malzemesine ve hidrofobik ve 

hidrofilik kaplamaların dağılımına, boyutlarına ve kimyasal yapısına bağlıdır. Verimli sis 

toplayıcılar havadaki nemin %10'unu toplayabilir ve daha az verimli olanlar  %2 kadarını 

toplayabilir. Sis toplayıcılar genellikle en yüksek verimi üretebilecekleri soğuk açık deniz 

akıntılarının yakınındaki yüksek irtifalı kurak bir alanlara kurulurlar. 

Hâlihazırda kullanılan sis ağları ile su toplama yönteminin verimi, tercih edilebilir 

düzeydedir. Bu sular ise içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ancak bu su ile tarım 

yapacaksanız, yine size enerji ve akıllı bir sulama sistemi gerekecektir. Hidrojel Tarım ile 

tarımsal tüm ihtiyaçları karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. 

3. Çözüm 

Kuraklığın çok olduğu 2021 yılı gibi yıllarda, havada dolaşan su taneciklerini biriktirmek 

tarımsal sulama açısından bizi rahatlatacaktır. Güneş enerjisi nasıl bitmeyen bir enerji kaynağı 

ise havadaki su tanecikleri de bir o kadar bitmeyen bir su kaynağı olacaktır. Tabi bu kaynağı 

kullanabilir, yoğunlaştırılmış suya dönüştürmemiz gerekecektir. 

Yoğunlaştırılmış su için doğadaki çözümlerden yola çıkmalıyız. 

Namib Böceği ve Su Biriktirme: 

Yüzyıllardır bu yöntemle kendine su sağlayan Namib böceği vardır. Doğal yaşam her 

teknolojik gelişmeye esin kaynağı olmuştur.  
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Sıcaklığın gündüz 50°C’nin üzerinde olduğu, geceleri ise 0°C’nin altına indiği çöllerde hayatını 

sürdüren canlıların en büyük problemi su bulmaktır. Namib 

çölünde yaşayan bir böcek türü nanoteknolojiyi kullanarak bu 

sorunu çözmüş görünüyor. Bilimsel adı  Stenocara gracilipes 

olan Namib çöl böceği yüksek kum tepelerine çıkarak sis 

buharının içinde bulunan su zerreciklerini kabuğundaki özel 

yapı ile suya çevirir. Böceğin kabuğunda sis zerrecikleri suya dönüşür ve böcek arka ayaklarını 

kaldırarak suyu ağız kısmına doğru akmasına sağlar. 

Namib böceğinin yüzeyi hidrofobik ve hidrofilik bölgelerden oluşur. Hidrofobik 

bölgeler sisin içerisindeki zerrecikleri iteklerken, hidrofilik bölgeler bu zerreciklerin üzerinde 

toplanmasını ve birleşerek su damlalarını oluşturmalarını sağlar. 

 

Bombeli olan hidrofilik kısımlar ve su zerreciklerini iten hidrofobik çukurcuklar 

elektron mikroskobunda görülmektedir. 
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Lotus Çiçeği ve Su Biriktirme:  

 

Fotoğrafı gösterilen lotus özellikle doğu asyada yaşayan bir bir nilüfer türüdür. 

Bu çiçeğin yaprakları oldukça ilginç bir özellik göstermektedir. Su ya da bal gibi daha 

viskoz (ağdalı) yapıdaki sıvılar bu çiçeğin yapraklarını ıslatmamakta, üzerine bu sıvılar 

döküldüğünde akıp gitmektedir. Bu yapısı ile lotus yaprakları hep kuru kalmaktadır. Su 

gibi sıvıları tutmadığı için kir de tutmamakta ve hep temiz kalmaktadır. Alman botanikçi 

ve biomimikritik malzeme mühendisi Wilhelm Barthlott, 1994 yılında lotusun su 

tutmama durumunu ilk kez bilimsel olarak incelemiş ve sonrasında bu özellik için patent 

almıştır.  

 

 

Lotus yaprağı, hem mumsu polar olmayan bir kaplamaya hem de yüzey etkileşimlerini 

çok daha az hale getiren, suyun küreler halinde toplanıp yapraktan kolayca yuvarlanmasına 

izin veren pürüzlü bir yapıya sahiptir. Bu şekilde yüzeyinin ıslanmasını engelleyen bir 

tasarıma sahiptir. 

Aşağıda ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde nanomalzemelerle çalışan ekibin cam 

yüzeyinde oluşturdukları nanokaplamanın elektron mikroskobu görüntüleri ile beraber lotus 
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üzerindeki yapıyı beraber görüyoruz. Bu çalışma ile çinko oksit (ZnO) nano çubuklar bir 

camın üzerine kaplanmışlar. Yapısal olarak lotusa ne kadar çok benzediğini görebiliriz. 

 

Soldaki fotoğrafta laboratuvarda camın üzerindeki nanoboyutlardaki çinko oksit 

nanoparçacıkları, sağdaki fotoğrafta ise doğadaki lotus yaprağının üzerindeki 

nanoboyutlardaki fiber yapıların elektron mikroskobu görüntüleridir. 

 Bu 2 biyolojik canlıdan esinlenerek bizde hidrofobik yüzeye sahip bir güneş paneli 

geliştireceğiz.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Görseller: Sol resim 25W’lık güneş paneli, sağ gravür aerojeldir. 

Güneş panelinin yüzeyini gravür hidrofobik aerojel ile kaplayıp, lotus çiçeğinin ve 

namib böceğinin elektron mikroskobundaki görüntülerdeki gibi nanoboyutlarda aerojel kaplı 

alan oluşturacağız.  

Aerojeller, eşsiz termal yalıtım ve düşük ağırlık özellikleri ile beraber hidrofobik 

özelliği de sahip olabilirler. Aerojeller kalıplar halinde termal yalıtım amaçlı (Uzay aracı 

gövde kaplama vb.) , düşük ağırlık özellikleri ile de bizim kullanacağımız hidrofobik yapıya 

sahip olacaklardır. 

Bu örneklemler sayesinde suyu biriktirip Hidrofobik Tarım projemize sulama suyu olarak 

entegre edebileceğiz. 
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4. Yöntem 

Görsel: Proje Genel Diyagramı (*Daha büyük görüntü için tıklayınız….) 

 

Projemiz 3 ana bölümden oluşacaktır: 

1. Ana Bölüm – Hidrofobik Yüzey Bölümü:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25W Güneş paneli 

gravür 

hidrofobik 

aerojel 

https://drive.google.com/file/d/1rv_5XAf63gzJNT05zQr3vyNK4UMDmEP9/view?usp=sharing
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25W’lık güneş paneline gravür hidrofobik aerojel elle sürülecek ve nano yüzey 

oluşturulacaktır. Elle sürme yöntemi yeterli olmazsa bir mikrofiber bez yardımıyla da gravür 

hidrofobik aerojeli güneş paneli üzerine iyice yedirme sağlanacaktır. 

2. Ana Bölüm – Enerji Bölümü : 

Gravür hidrofobik aerojel sürülmüş güneş paneli ile sürülmemiş 2 adet güneş panelinin 

aynı ışık miktarının olduğu ortam ve aynı açı ile duran panellerinin ürettiği gerilimler kontrol 

edildiğinde herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Gerilim seviyeleri aynı olduğuna göre 

yük altında akımlarının da kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer akım seviyeleri de ortalama 

aynı çıkarsa verimin etkilenmediğini anlayabileceğiz. 

 

Görsel:  Projemizin ihtiyacı olan enerjinin karşılanacağı sistem 

Verime göre 1 ya da 2 güneş paneli, 12V/24A’lik 1 akü, şarj kontrol devresi ve 12VDC 

gerilimi 220VAC gerilime çeviren invertör (300W) kullanılacaktır. 

Elektriğin olmadığı alanlara kurulacak olan projemiz, 12VDC ile dalgıç su pompasının 

beslenmesi sağlanacak, 220VAC ile de o alana giden çiftçinin elektrik ihtiyacını 

karşılayabilecektir. 

Aküler sayesinde ise gece de ihtiyacımız olan elektrik enerjisi depolanmış olacaktır. 

Hidrojel Tarım sistemiyle bir nevi off-grid bir yenilenebilir enerji santrali kurmuş olacağız. 
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Görsel: Şebekeden bağımsız oluşturacağımız yenilenebilir enerji sistemi 

3. Ana Bölümü – Tarım Bölümü ve Akıllı Sulama Bölümü: 

Prototip bir proje olacağından dolayı 30cm-40cm en ve boyunda bir tarım alanı 

oluşturacağız. Tarım alanımıza ortalama 4 adet nem algılama sensörü ve damla sulama 

boruları yerleştireceğiz.  

 

Görsel: Solda nem sensörü, ortada ve sağda farklı dalgıç pompa motorları 

Nem ve motor kontrollerini Arduino Uno ile sağlayacağız. Arduino motoru sürmemesi 

ihtimaline karşı motor sürücü kullanmayı planlıyoruz. 

 

 

 

Görsel: Sensör ve Sulama Pompası 

Elektroink Bağlantı Şeması 

      (Daha büyük görüntü için tıklayın…) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wj1cEmRTZ0gdJlzjIeZjNDdGS9PuGwfB/view?usp=sharing
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Görsel: Akıllı Tarım Sistemi – Arduino’ya Yüklenecek Yazılımın Algoritması 

 

int sensorPin1 = A0;  

int sensorPin2 = A1;  

int sensorPin3 = A2; 

int sensorPin4 = A3; 

int SensorVeri1;  

int SensorVeri2; 

int SensorVeri3; 

int SensorVeri4; 

int OrtVeri; 

int pompa = 11; 

void setup() { 

  pinMode(pompa, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  SensorVeri1 = analogRead(sensorPin1); 

  SensorVeri2 = analogRead(sensorPin2); 

  SensorVeri3 = analogRead(sensorPin3); 

  SensorVeri4 = analogRead(sensorPin4); 

  OrtVeri=(SensorVeri1+SensorVeri2+SensorVeri3+SensorVeri4)/4 

  if (OrtVeri>500) {  

    digitalWrite(pompa, LOW); 

    delay(100); 

  } else {  

    digitalWrite(pompa, HIGH); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(pompa, LOW); 

    delay(2000); 

  } 

} 

Görsel: Akıllı Tarım Sistemi – Arduino’ya Yüklenecek Yazılım 
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Görsel: Tarla Görünümü 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak sıcak çölü olan Atacama’ya kurulmuş sis 

toplayıcı sis ağları mevcuttur. Ayrıca bu tür güneşin bol olduğu bölgelerde de güneş 

enerjisinden yararlanıp elektrik enerjisi üretmekte akıllıca bir iştir. Ancak bu tür kurak 

alanlarında bitki yetişmeye çalışmak zordur. 

Var olan su biriktirme ve enerji üretme yöntemlerini birleştirip yeni bir tarım alanı 

sulama yöntemi gelişeceğiz. Bizim projemiz bu yönleriyle inovatif bir çözüm getirecektir. 

Var olan bazı hidrofobik çalışmalar: 

 

Titanyumoksit nanoparçacık katkılı kendini temizleyen 

pencere camları 
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Islanmayan ve kir tutmayan kıyafetler ve tekstil ürünleri 

Yukarıdaki endüstriyel ürünler ise nanoparçacıklar sayesinde suyu iten yapıdadır. 

Buradaki benzerliği ve inovatif özellikleri ile projemiz dikkat çekicidir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin uygulanabilirliğini 3 ana bölümde incelemek gerekmektedir.  

1. Ana Bölüm – Hidrofobik Yüzey Bölümü: Bu alan su toplama alanı olacaktır. 

Uygulama açısından en riskli alan bu bölümdür. Var olan hidrofobik sistemler ve biyolojik 

canlılar bahsettiğimiz yöntemle suyu biriktirebiliyorlar. Hidrofobik nanotanecik kaplı güneş 

panelimizin suyu tutabileceği ve itebileceği tahmin edilmektedir.  

Prototibimizin havadan su tanecikleri toplayabilme kapasitesi, projenin yapıldıktan 

sonra soğuk açık deniz akıntılarının yakınındaki yüksek irtifalı kurak bir alanda 

denemelerinin yapılması gerekmektedir. 

İlk etapta, üzerine su püskürtme ile suyu itebilme 

kapasitesi test edilecektir.  

Yandaki görsel, sis ağları deney yapısıdır. Bizim 

projemiz ile benzerlik göstermesinden dolayı ilk denenecek 

yöntem bu olacaktır. 

Eğer su itme ve biriktirme istediğimiz düzeyde 

olmazsa güneş panelini farklı yöntemlerle hidrofobik yüzey haline getirme denemeleri 

yapacağız. 

2. Ana Bölüm – Enerji Bölümü : 

Bu alan enerji üretim bölümüydü. Hidrofobik yüzey bölümü kadar uygulanabilirliğinin 

riskli olduğunu düşünmüyoruz. Nano kaplı camlarda görüş olarak herhangi bir bozulma 

olmadığına göre güneş panelinin de ışık emme kapasitesinde bir azalma olmayacaktır. Düşük 

de olsa uygulanabilirlik riski oluşmaktadır. Deneme sonuçlarına göre şekillenecektir. 

3. Ana Bölümü – Tarım Bölümü ve Akıllı Sulama Bölümü: 

Su elde edildikten sonra ve enerji olduktan sonra sulama yapmanın uygulanabilirlik 

açısından hiçbir riski bulunmamaktadır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet Hesabı: 

SIRA 

NO 

MALZEME ÖZELLİK MİKTAR FİYAT (kdv dahil) 

1 Güneş Paneli 25W Monokristal 2 Adet 550 TL 

2 Şarj Cihazı Akü Şarj Cihazı – 10A 1 Adet 130 TL 

3 Akü 12V 24Ah Jel Akü 1 Adet 510 TL 

4 İnvertör 300W 12VDC-220VAC invertör 1 Adet 370 TL 

5 Pompa 12V Dalgıç Pompa 1 Adet 185 TL 

6 Hortum 3mm Şeffaf 4m 60 TL 

7 Depo Mini Su Deposu 1-5 lt 1 Adet 5 TL 

8 Hidrofobik Malzeme Gravür Aerojel 100gr 150 TL 

9 Mikrodenetleyici Arduino Uno 1 Adet 120 TL 

10 Sensör Toprak Nem Sensörü 4 Adet 50 TL 

11 Kablo Jumper Kablo (30cm-40lı) 1 adet 10 TL 

12 Oluk Mini Su oluğu 2m 50 TL 

12 Kalem Malzeme Toplam=2190 TL 

 

 

Zaman Çizelgesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Proje fikrinin geliştiği ve raporun hazırlanma aşamalarının 2021 yılı sonlarına denk 

geldiği için su/tarım yağışları tehlikeli düzeydeydi. 2022 kışında ise yağışın fazla olması ise 

projenin anlık olarak gereksiz olarak görünmesine neden olabilir. 

 Proje başlangıcı dahil ülkemizi hep ön plana aldık. 2022 yağışlı olabilir ancak 

 Tarih/Süreç Proje aşaması 

+ Ocak-Şubat/2022 
Fikrin ortaya çıkması, içeriğin 

belirlenmesi 

+ Şubat/2022 Başvurunun yapılması 

+ Mart/2022 
Literatür taraması ve ARGE 

çalışmalarının yapılması 

+ Nisan/2022 Projede gerekli yazılımların yapılması 

           İhtiyaçların belirlenmesi 

 Mayıs/2022 Malzeme temini 

 
Haziran/2022 

Prototip çalışmasına başlanması ve 

yazılımların denenmesi ve kontrolü 

 Temmuz/2022 Prototip çalışmasının son aşaması 

 Ağustos/2022 12-14.08.2022 Yarışmaya katılma 
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önümüzdeki yılların nasıl olacağın bilemeyiz. Bu düşünceyle projemizin gerekliliği 

anlaşılmaktadır. 

 Ülkemizde kuraklığın çok, yağışın az olduğu bölgelerdeki çiftçileri, hedef kitlemiz 

olarak kabul ediyoruz. Sistemimiz bu bölgelerde geliştirilmeli, tüm ülkede kullanacak hale 

getirilmelidir. 

Ülkemiz haricinde ise en yüksek kuraklık Afrika bölgesi de hedef kitle alanımızdır. 

9. Riskler 

 Projemizin su tutma ve su biriktirme bölümleri riskli alanlarıdır. Kullanmayı 

planladığımız gravür hidrofobik aerojel, ele sürüldüğünde ya da cama sürüldüğünde yüzeyde 

nanotanecikli alan oluşturup suyu ittiği kanıtlanmıştır. Ancak güneş panelinde su itme özelliği 

ne kadar verimli olacaktır, test edilmelidir. Bundan dolayıdır ki B planı oluşturulmasına 

ihtiyaç vardır.  

 Üniversitelerdeki malzeme bilimi bölümlerindeki imkanların elimizde olmamasından 

dolayı araçlarda kullanılan nano seramik kaplama ve nano hazır su itici sıvılar B planı olarak 

ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görseller: Soldaki araba seramik kaplama, sağdaki araba ön cam su itici 

Yukarı B planı olarak belirttiğim yöntemlerde denenebilir ve başarıya ulaşabilir. Mantık 

olarak nanotanecikli yüzey oluşturmaya dayanıyor. 
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