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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz, süs bitkileri yetiştirmede her bitkinin nem ihtiyacına ve bitki çeşitliliğine göre 

otomatik sulama yapan ve yaptığı sulamaya göre dönüt veren bir sistem ile ilgilidir. 

Toprakta bulunan bitkiler tarafından kullanılabilir su miktarının belirlenmesi için toprak 

neminin ölçülmesi gerekir. Çünkü bitkiler topraktaki suyun tamamından yararlanamazlar. 

Yapılan araştırmalar, toprakta bitki gelişmesine en uygun kullanılabilir su seviyesinin % 25 

ile % 75 arasında olması gerektiğini göstermektedir. Her bitki için toprakta tüketilebilir su 

seviyesinin ne kadar olması gerektiği yapılan araştırmalarla tespit edilmektedir.Bütün bunlar 

göz önünde bulundurularak sulama zamanının gelip gelmediğini anlamak için topraktaki su 

seviyesi bilinmelidir. Bunun içinde nem kontrolü yapılması gerekir. Nem Kontrolü 

yapıldığında bitkinin sulamaya ne zaman ihtiyaç duyduğu belirlenerek hem gereksiz sulama 

önlenmiş olur hem de bitkinin kuruması engellenmiş olur. 

 Projemizde geliştireceğimiz sistemle toprağın nemi belirli zamanlarda ölçülecektir. 

Bitkinin tür ve toprağının olması gereken nem miktarı göz önünde bulundurularak ihtiyaç 

duyduğu miktarda sulama gerçekleştirilecektir. Tasarımımız ev bitkileri için hazırlanacak 

olup saksı içine yerleştirilecek nem sensörü (humidity sensör) ile toprak nemi ölçülecektir. 

Aynı zamanda tasarımımıza bitkinin suya ihtiyaç duyduğunda ve sulama yapıldığında dönüt 

veren bir ekran ekledik.Bu ekranda bitkinin su ihtiyacı olduğunda üzgün yüz ifadesi ,bitki 

sulandığında ise gülen yüz ifadesi çıkacaktır.Projemizde farklı bitkilerin topraklarına 

yerleştirilen toprak nem sensörlerinden alınan değerlere göre su pompası yardımıyla bitkilere 

su gönderilir. Su pompası ve dönüt ekranı röle modülü ile Arduinoya bağlanır.Her bitkinin 

sulama sıklığı ve su ihtiyacı farklı olduğu için saksılara farklı zamanlarda su göndermek için 

saksılara giden borular servo motor ile kontrol edilir. Nem sensörleri,servo motorlar, röle 

devresi Ardunio Mega üzerinden denetlenir. Sistemin yazılımı Arduino IDE üzerinden 

gerçekleştirilir.Arduino üzerinde bitkinin türüne göre gerekli koşulları sağlaması durumda 

sürücü üzerinden su pompası ile su deposundan su çekilerek toprağın sulaması 

gerçekleştirilecektir. 

Projemizin estetik açıdan görselliğini arttırmak ve oluşabilecek riskleri azaltmak 

adına bir tasarım hazırladık.Hazırladığımız tasarıma örnek bitkiler yerleştirdik. 

Yerleştirdiğimiz bitkilerin nem ihtiyaçlarını ve en uygun yetişme koşullarını belirledik. Risk 

analizinde belirlediğimiz risklere önlem amaçlı olarak tasarımımızı 

güçlendirdik.Tasarımımızı Tincercad 3 boyutlu tasarım ve modelleme platformunda 

gerçekleştirdik 

2. Problem/Sorun: 

               Suyun gereğinden az verilmesi bitkiyi strese sokarak kalitesiz ve az ürün elde 

edilmesine neden olur. Bu durum yetiştiriciyi ekonomik zarara da uğratır. Aşırı sulama ise 
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toprakta tuzluluk ve çoraklık gibi istenmeyen durumlara sebep olur. Bu nedenle bitkiler için 

doğru bilinçli sulama çok önemlidir.  

                Bitkilerin suya ihtiyaç duyduğu dönemin ve bir defada verilecek suyun sulama 

miktarının belirlenmesi, bilinçli bir sulama yapmanın ön şartıdır. Bitkinin gereksinim 

duyduğu nem ve su miktarını etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar;yetiştirme ortamının 

nemi, sıcaklığı ve ışık şiddetidir . Ortamın nemi düşükse, terleme ve su ihtiyacı fazla olur. 

Bitkinin türüne göre sulanmaması hem bitkinin ömrünü kısaltmakta hem de gereksiz 

sulamalara yol açmaktadır. Kentlerde gerçekleşen nüfus artışına, çarpık kentleşmeye, 

küresel ısınmaya,sanayileşmeye ve tarımsal kullanıma bağlı olarak su talebi artmakta ve bu 

durum temiz içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu riski azaltmanın yolu 

mevcut kaynakların verimli kullanılmasından ve suyun yönetilmesinden geçmektedir.Bu 

kapsamda, su tüketim oranlarının azaltılıp, suyun etkin ve yeniden kullanımına ilişkin 

yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi için su tasarrufu modellerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.  

            İnsanların doğa ile yakın bir ilişkisi vardır ve bu nedenle doğa dünyasını iç mekanla 

bütünleştirmek insanların doğaya katılımını etkili bir şekilde artırabilir. Bu da sağlıklarına 

ve rahatlıklarına yarar sağlayabilir. İnsanlar zamanlarının % 80-90'ını iç mekanlarda 

geçirdikleri için insanlar zamanının çoğunluğunu iş seyahatinde, ofiste oturmaya ve 

bahçesiz dairelerde yaşamaya harcamaktadır. Bu da doğada ve yeşilliklerle geçirdikleri 

zamanı sınırladığı için iç ortam sağlıkları çok önemlidir. İç mekan bitkileri, doğal iç ortamın 

bir parçasıdır. İnsanların doğaya yakın olmalarından dolayı bitkilere bilinçaltı bir ihtiyaç 

vardır bu nedenle bitkiler sadece evlerde değil, hastanelerde, restoranlarda, perakende satış 

alanlarında, eğitim alanlarında da sık sık görülmektedir.  Dolayısıyla bitki yetiştiriciliğinde 

bitkinin sağlıklı büyümesi ve kalitenin arttırılması yetiştirici için önemli bir ihtiyaçtır. 

Böylelikle hem su tasarrufunun büyük ölçüde sağlandığı hem de bitki yetiştiriciliğini 

yaygınlaştırmayı destekleyen bir sistem olmalıdır. 

3. Çözüm  

Bitkiler bilimsel olarak herhangi bir sağlıklı ortamın, ofisler, oteller, bekleme odaları 

ve restoranlar ya da içinde bulunduğumuz herhangi bir kapalı alanın hayati ve vazgeçilmez 

bir parçası olarak kabul edilmektedir. Canlı bitkilerin sanatsal tasarımlarını ve 

düzenlemelerini kullanarak mekanınıza estetik değer katarken, duyulara hitap eden doğal, 

iyi hissettiren bir ortam yaratmak için iç mekan bitkileri kullanabilir. Bitkilerin 

güzelliklerinin altında biraz daha derine inildiğinde iç peyzajın faydalarının estetiğin çok 

ötesine geçtiğini görmekteyiz. İç mekan bitkileri iki ana fayda grubu sunar: gelişmiş 

psikolojik (zihinsel) refah ve fiziksel insan sağlığı yani genel sağlığı destekler. İç mekan 

bitkileri, iç mekan hava temizleyicileri olarak işlev görebilir, insan mağduriyetini azaltmak 

için iç mekandaki kirleticileri azaltmanın etkili bir yoludur. Çeşitli ülkelerden yapılan farklı 

çalışmalar, insanların bitkilerle etkileşime girdiği birçok farklı ortam olduğunu göstermekte 

ve bu ortamların bazılarının tedavi amaçlı bir amacı vardır. Bitkiler stresi, öfkeyi, acıyı 

azaltmaya yardımcı olur ve refah duygusu yaratır. Bitkileri evinize veya iş ortamınıza 

yerleştirmek, yaşamınızda olumlu değişikliklere yol açabilir. Araştırmalar, hastanelerde 

bulunan ve doğaya bakan odalarda kalan hastaların daha hızlı düzeldiğini göstermiştir. İç 

mekan bitkilerinin insanlarda rahatlama, doğallık, sevgi ve neşe etkileri yarattığı da elde 

edilen sonuçlar arasındadır. Bitkiler insan algıları ve davranışları üzerinde olumlu yönde 

etkiler yaratır. 

Projemizde bitki türlerine göre sulama yaparak gereksiz sulamanın önüne geçilip 

aynı zamanda bitki ömrünün uzatılması ve kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Bunun 

yanında tasarımımıza yerleştirdiğimiz ekranda yetiştiriciye dönüt verilerek yetiştiricinin 

bitkiye olan bağını arttırmak ,yetiştiriciye psikolojik olarak da mutluluk vermek 

hedeflenmiştir. Böylelikle hem bir su tasarrufu modeli hem de doğa ve bitki sevgisini 

destekleyen bir tasarım yapmış olacağız.Tasarımımızda bulunan güneş paneli sayesinde de 

enerji tasarrufuna katkı sağlamış olacağız. 
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            Resim 1:Tinkercad 3 D Modelleme programı üzerinden yapılan Kod Sulama tasarım modeli. 

 

4. Yöntem 

      Projemizde;2005 yılında Ivrea Interaction Design Institue tarafından geliştirilerek tüm 

dünyaya açık erişim sağlayan bir platform ve mikro denetleyici kart olan Arduino 

kullanılacaktır. Bu mikro denetleyici kartın tercih edilmesinin sebebi; açık ve kolay erişimli 

olması, zengin kütüphanesi ve kolay kullanımı olmuştur. Projemizde farklı bitkilerin 

topraklarına yerleştirilen toprak nem sensörlerinden alınan değerlere göre su pompası 

yardımıyla bitkilere su gönderilir. Projemiz için nem(su) ihtiyacı birbirinden farklı bitkiler 

araştırılarak aşağıdaki tabloda belirtilen bitkilerin kullanılması kararlaştırılmıştır.  

 

 
 Bitkinin Adı Topraktaki 

Uygun Nem 

Oranı 

Sulama önerileri 

 

Kaktüs %50-60 Yazın haftada iki 

kere, kış aylarında 

ise haftada 1 kere 

saksı 

üstten sulanmalıdır. 

 

Sukulent %50-70 Her ne kadar suyu 

sevseler de  asla 

aşırı nemlilikten 

hoşlanmazlar. 

İlkbahardan yaz 

sonuna kadar 
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gerekirse her gün 

düzenli sulama 

ister. Sonbahar ve 

kış aylarında ise 

15-20 günde bir 

sulama idealdir.  

 

Menekşe %60-80 Menekşenin yaz 

aylarında  haftada 

1 kez, kış aylarında 

ise 2 haftada bir 

sulanması 

yeterlidir. 

 

Tropic Snow %40-80 Haftada 1 veya 2 

kez sulanmalı 

 

Orkide %40 -70 Saksı içerisinde 

kökler sürekli 

nemli ancak 

tamamen su 

içerisinde 

olmamalıdır. 

 

Siklamen %60-%70 Siklamen çiçeği 

sulama konusunda 

hassas 

davranılması 

gereken bitkilerden 

biri. Yazın haftada 

2 kışınsa haftada 1 

sulama yeterlidir. 

 

Tablo 1: Uygulama için seçilen bitki örnekleri tablosu 

 

 Bir su deposına bağlanmış olan su pompası röle modülü ile Ardunio Mega kartına bağlanır. 

Su pompasından çıkan su altı farklı boru ile farklı saksılara ulaştırılır. Borular serum hortumu 

gibi ince,esnek olacak şekilde seçilir.Bu boruların ucuna ayrı ayrı servo motorlar takılır. 

Farklı saksıların içerisine yerleştirilen nem sensörleri topraktaki nem miktarını sürekli ölçer, 

Arduino kartına iletir. Arduino devresinden gelen nem ölçümleri ESP8266 modülü ile Bylink 

uygulamasına aktarılır ve bitkilerin bulunduğu saksıdaki nem oranı uygulama üzerinden 

takip edilir. Topraktaki nem oranı belli bir aralığın altına düştüğü zaman; Bylnk 

uygulamasında ve sistemin üzerindeki LCD üzerinde asık surat şeklinde bir ikon ve suya 

ihtiyaç duyan bitkinin adı ekranda gözükür. Bylnk ile gönderilen komut ile röle devresi 

çalıştırılır ve su pompası aktif hale gelir. Sulanmak istenen bitkiye ulaşan hortumun ucundaki 

servo motor açılır ve toprağa su ulaştırılır. Topraktaki nem oranı ideal duruma ulaştığında 

Bylnkten gönderilen komut ile su pompasının çalışması durdurulur ve ekranda bitkinin adı 

ve gülen yüz ikonu görünür. 

 

 

 



6 

 

 
Resim 2:Proje Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3:Proje devre şeması 
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Resim 4: Arduino programında yazılan kod algoritmasının bir bölümü 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapmış olduğumuz araştırmalarda bitkiler için otomatik sulama sistemlerine ve nem 

sensörlerine rastlanmış ancak özellikle süs bitkisi yetiştiriciliğinde otomatik sulama yapıldığı 

görülmemiştir. Bunun yanında tasarımımızda kullanacağımız ekranda yetiştiriciye doğru 

sulama yapıldığında ve belirli aralıklarla verilen dönütlerin kullanılması projemizin özgün 

yönüdür. Tasarımıza yerleştirdiğimiz ekran ve güneş panelleri fikri ve uygulaması 

takımımıza aittir. Geliştireceğimiz proje ev bitkilerine yöneliktir ancak geliştirilerek 

seralarda ve eğitim ortamlarında  kullanımı sağlanabilir.Seralarda kullanımı halinde gereksiz 

sulamanın önüne geçilecektir. Eğitim ortamlarında kullanımında ise yetiştiricilerde doğa 

sevgisi ve doğru su kullanım bilinci oluşturacaktır. 

 

6.Uygulanabilirlik  

          Bu proje kapsamında tasarladığımız otomatik sulama sistemi özellikle hobi olarak 

bitki yetiştiriciliği yapan kişilere büyük bir kolaylık sağlayacaktır.Uzun süreli mekandan 

ayrılma durumlarında sistem devreye girerek sulama yapacak, bitkinin canlı kalmasına ve 

ihtiyacına uygun sulama yapıldığı için sağlıklı bir şekilde büyümesine yol 

açacaktır.Tasarımda bulunan ekrandan bitkinin suya ihtiyacı olduğunda ve sulandığında 

dönütler gelecek,yetiştirici bilgilendirilmiş olacaktır.Projemizde yaptığımız tasarımın 

dekoratif olmasına ve iç mekanlarda kolaylıkla kullanılabilmesine özen gösterdik.Bu amaçla 

su deposu ,kablo ,su boruları gibi bölümleri tasarıma dahil edip ürünümüzü görsel olarak 

estetik bir hale getirdik.Yaptığımız tasarım aynı zamanda devreyi ve arduino kartımızı 

ıslanma,düşme gibi risklerden de korumuş olacaktır.Tasarıma yerleştirdiğimiz mini LCD 

ekran ve güneş paneli de modeli tamamlayan kısımları oluşturdu.Güneş paneli güç 

kaynağının devre dışı kalması durumlarında enerji üreterek aynı zamanda enerji tasarrufuna 

da katkı sağlayacaktır.Malzemelerimizin hafif ve ekonomik olmasına dikkat ettik ,böylelikle 

ürünümüzün kullanımı yaygınlaşacaktır.Tüm bu özelliklerinden dolayı projemiz ayrıca ticari 

bir ürün olarak da üretilebilme özelliğine sahiptir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti 500 TL.’dir. Kullanacağımız bitki türüne göre maliyette 

küçük değişiklikler olabilir. Projemize benzer piyasada herhangi bir tasarım olmadığı için 

fiyat karşılaştırması yapılamamıştır. 
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Malzeme Listesi 

*Arduino 

UNO   

229,12TL 

*Toprak Nem 

Sensörü 

10,15TL 

 

*Röle Modülü   

10,15 TL 

*ESP8266   

19,90 TL 

*Blynk IoT 

*Mini 

DC Su 

Pompası 

102,58 

TL  

*Mikro 

Servo 

Motor 

27,47 TL 

  

*84x48 Grafik 

LCD  

25,13 TL 

*Mini Güneş 

Paneli  

69,00 TL 

 

*Boru (Su 

borusu ve kablo 

geçebilecek 

büyüklükte) 10 

TL  

 

*Kablo ,Su 

Tankı 20 TL 

*Süs Bitkileri 

 

 

 

            

         Tablo 2:Proje malzeme listesi  ve maliyet tablosu  

 

          Projemizin zaman planlaması verilen tablodaki gibidir. 

 

Tablo 3:Proje Zaman Planlaması 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sanayileşme ve hızlı kentleşme sonucunda insanoğlu giderek doğadan uzaklaşmakta 

ve çevre sorunları ile karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Bu sorunlar karşısında insanoğlunun 

doğa özlemini giderme arzusu, süs bitkilerinin öneminin artmasına ve ticari bir alt sektör 

haline  gelmesine neden olmuştur. Dünyada Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere 100’den 

fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyon alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de de 

süs bitkilerinin üretim alanları oldukça geniştir.  

Bitkiler bilimsel olarak herhangi bir sağlıklı ortamın, ofisler, oteller, bekleme odaları 

ve restoranlar ya da içinde bulunduğumuz herhangi bir kapalı alanın hayati ve vazgeçilmez 

bir parçası olarak kabul edilmektedir. Canlı bitkilerin sanatsal tasarımlarını ve 

düzenlemelerini kullanarak mekanınıza estetik değer katarken, duyulara hitap eden doğal, 

iyi hissettiren bir ortam yaratmak için iç mekan bitkileri kullanabilir. İnsanların doğaya yakın 

olmalarından dolayı bitkilere bilinçaltı bir ihtiyaç vardır bu nedenle bitkiler sadece evlerde 

 
O

ca
k

 

Ş
u

b
a
t 

M
a
rt

 

N
is

a
n

 

M
a
y
ıs

 

H
a
zi

ra
n

 

T
em

m
u

z
 

A
ğ
u

st
o
s 

1.Problem Tespiti ve Literatür Taraması,  Proje 

Fikrinin Olgunlaştırılması 

X X       

2.Projede Kullanılacak Yöntemlerin Araştırılması-

Kararlaştırılması 

 X X      

3.Projede Kullanılacak Malzemelerin araştırılması ve 

kararlaştırılması 

   X X    

4. Projenin yazılım ve kodlarının oluşturulması       X X X 

5. Proje devresinin elektronik ve mekanik tasarımı       X X 

6.Malzemelerin tedarik edilmesi ve montajının 

yapılması 

      X X 

7.Prototipin test edilmesi ve proje posterinin 

hazırlanması 

       X 

TARİH 

İŞ VE İŞLEMLER 
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değil,hastanelerde, restoranlarda, perakende satış alanlarında, eğitim alanlarında da sık sık 

görülmektedir. Hem hobi olarak hem de ticari olarak bitki yetiştiriciliği yapan yetiştiriciler 

projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

 

9.Riskler 

Projenin çalışmasında ve uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunlar, zaman planlaması ve 

bütçe ile ilgili riskler belirlenmiştir. Bu risklerin çözümüne yönelik alınan/ alınabilecek 

önlemler aşağıdaki risk analiz tablosunda belirtilmiştir. 

 

  

Tablo 4:Risk Analiz tablosu 
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           Risk 
R

is
k

 

S
ev

iy
es

i  

Çözüm/Öneri 

Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma İhtimali 

R
is

k
 

S
ev

iy
es

i 

Tasarımda yer alan 

elektrik devresinin düşme, 

çarpma,ıslanma gibi 

etkenlerden dolayı zarar 

görmesi  Y
Ü

K
S

E
K

 

Tasarımda yer alan koruyucu ve su 

geçirmez bölme ile devrenin 

koruma altına alınması 

 

  

 

Olasılık Dışı 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

Su deposu ve depodan 

giden boruların çok yer 

kaplaması ve görüntü 

olarak estetik olmaması Y
Ü

K
S

E

K
 

Tasarımın ev dekorasyonuna uygun 

bir şekilde yapılarak deponun ortada 

kalıp borularında tasarıma dahil 

edilip saklanması 

Olasılık 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

Proje devresinin güç 

kaynağının tükenmesi 

Y
Ü

K
S

E

K
 

Tasarıma yerleştirilen güneş 

panelinin enerji üretmesi 

Olasılık Dışı 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

Yetiştirilen bitki türlerinin 

nem ihtiyacının doğru 

belirlenememesi 

Y
Ü

K
S

E

K
 

Prototip hazırlama sürecinde farklı 

bitkilerle deneyler yapılması. 

Az Olası 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

Pandemiden dolayı proje 

takviminde aksiliklerin 

olması 

O
R

T
A

 

R
İS

K
 

Proje takviminin güncellenerek 

çalışmaların uzaktan ve yüz yüze 

hızlandırılması 

Olasık Dışı 
D

Ü
Ş

Ü
K

 

Proje bütçesinde 

piyasadaki durumlara 

güncellemeler 

doğrultusunda değişiklik 

olması A
Z

 R
İS

K
 

Okul aile birliğinden destek 

alınması 

Olasılık dışı 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/smutgd/issue/41240/453264
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