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1. Proje Özeti (Proje Tanıtımı) 

Köylerde tarlalardaki ekinleri sulamak için kullanılan damlama sistemlerini nesnelerin 

internetine bağlayıp bir uygulamadan kontrol edilebilir bir hale getireceğiz. Çiftçiler bu 

sayede çiflikteki evlerinde otururken bile telefondan tarım arazilerini kolaylıkla sulama 

imkanı elde edecekler. Bu sistemi tarlanın belirli yerlerine yerleştireceğimiz nem sensörleri ve 

internetten alacağımız hava durumu bilgilerini kullanarak tasarlayacağız. Hem otomatik hem 

de manuel bir hale getirip yenilikçi, modern bir sistem kurmayı ve bu sayede çiftçilere 

tarımda kolaylıklarla birlikte su tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. 

Not: 2.bölümdeki maddelerden birini okuduktan sonra 3.bölümde bulunan aynı maddeyi 

takip etmeniz önerilir. 

 
(Görsel 1) 

 

2. Problem/Sorun 

Ekibimizden Kutay arkadaşımız 2020 senesini çiftçi olan dedesinin yanında geçirdi ve 

bazı problemler gözlemledi. Bu problemler: 

a.) Damlama sistemleri, tarım arazisinin sulama için yerleştirilen dinamonun bulunduğu 

yerden çalıştırılır ve bu sayede arazinin sulama işlemi gerçekleştirilir. Ama bunun için 

çiftlikte olmanız ve evinizden çıkıp sulama sisteminin bulunduğu konuma giderek 

vanalardan suyu açıp kapamanız gerekmektedir. 

 

b.) Çiftçiler ektikleri ürünün ihtiyacına göre sulama işlemini fazla veya az yaparlar. Ama 

kesin olarak hangi bitkinin ne kadar suya ihtiyaç duyduklarını kestiremezler ve sulama 

belli bir miktarda da olsa eksik veya fazla gerçekleştirilir. 

 

c.) Bazen yağmur yağdığı için sulama sisteminin çalışmasına ihtiyaç kalmaz ve gereksiz 

sulama gerçekleştirilebilir. 

 

d.) Ülkemizde maalesef sulamada geleneksel sulama sistemleri ve suyun bilinçsiz 

kullanımı nedeniyle büyük miktarda su israf edilmektedir.1  
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(Görsel 2) Tarımda Hangi Ülke Ne Kadar Su Tüketiyor 

 

 
(Görsel 3) Hangi Ülke En Çok Hangi Alanda Su Tüketiyor 
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3. Sorunlara Üretilen Çözümler 

a.) Bu uzun işlemi gerçekleştirmektense geliştirdiğimiz telefon uygulaması sayesinde 

sulama sistemlerini nesnelerin internetine bağlayıp evinizde otururken bile hatta 

şehir dışında olsanız bile arazinin sulama işlemini rahatlıkla 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

b.) Bunu önlemek için telefon uygulamamızda geliştirdiğimiz bir özellik devreye 

girecek. Sadece aç kapa şeklinde değil, manuel ve otomatik olarak kontrol 

edilebilecek iki ayrı sistem kuracağız. Her sene tohumları ekmeden önce hangi 

alana hangi tohumu ektiğinizi uygulamaya kaydedeceksiniz. Biz de size bilimsel 

verilere göre aynı zamanda tarım mühendislerinden aldığımız verilere göre hangi 

bitkinin neye ne kadar ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak bir sulama planı 

oluşturacağız. Bu sayede çiftçilerin uygulamaya dahi girmesine gerek kalmadan, 

saati geldiğinde sistem kendi kendine otonom olarak çalışacak, sulama işlemini 

gerçekleştirecek ve bu sayede büyük bir su tasarrufu sağlanacak. 

 

c.) Buna da uygulamaya ekleyeceğimiz ufak bir dokunuşla su tasarrufuna çevireceğiz. 

Uygulamada çiftçinin bulunduğu arazinin konumuna en yakın hava durumu 

istasyonundan internet aracılığıyla hava durumu verilerini alacağız. Havanın 

yağmurluluk durumuna göre o gün ki sulamayı azaltacağız, belki de hiç sulamaya 

gerek kalmayacak. Bunu otomatik olarak yapacak şekilde projeye ekleyeceğiz. 

 

d.) Bu proje çiftçiye getireceği kolaylıklar sayesinde  kendi kendine popülerite 

kazanıp hem damlama sisteminin yaygınlaşmasını sağlayıp hem de uygulamamıza 

ekleyeceğimiz yönerlerle çiftçilerin neyi doğru neyi yanlış yaptıklarının farkına 

varmalarını sağlayarak bilgisizlikten kaynaklanan israfların önüne geçeceğiz. 

 

 
(Görsel 4) 
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4. Yöntem 

Gerçek tarım arazilerinde; resimde olduğu gibi dinamodaki vanaya yerleştireceğimiz 

motor ile aç kapa yaparken aynı şekilde boru hatlarının dağılımına yerleştirdiğimiz 

motorlarlada hangi ürünün ne kadar sulanması gerektiğine bağlı olarak oluşturulan sulama 

planına göre, sistem vanaları açıp kapatacak. Bunun kontrolünü “Basınç Düzenleyici 

Vanaya” yerleştireceğimiz Arduino sistemi yapacak. Bir de normal koşullarda adaptörle 

çalıştıracağımız sistemimizi, yarışma alanında priz bulunmaması ihtimalini göz önünde 

bulundurarak, pil güç girişi de ekleyeceğiz. 

 
(Görsel 5) Çalışma Prensibi Şeması 1 

 

 
(Görsel 6) Çalışma Prensibi Şeması 2 
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Peki motorları boruları açıp kapamak için nasıl kullanacağız? Vanalara DC Motoru 

yerleştirip tasarladığımız su korumalı mekanizmayı boruyla bir bütün hale getireceğiz. 

 
(Görsel 7) Vana’nın Hazırlanması 

 

 
(Görsel 8) Vana Mekanizması ve Sulama Sisteminin 3 Boyutlu Gösterimi 

 

 
(Görsel 9) Temel Bağlantılar Şeması 
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5. Projenin İnovatif Yönü 

Bir ülkenin karnını çiftçiler doyurur, tarım ürünlerini ithal edersek yarın diğer ülkeler bize 

satmadıklarında zor durumda kalırız. Bu yüzden tarıma ayrı bir özen gösterilmeli ve çiftçilere 

kolaylıklar sağlanmalıdır. Biz de dünyanın neredeyse hiçbir yerinde olmayan bu çözümleri bir 

projeye dönüştürüp en az maliyetle özellikle Türk çiftçisini dünyanın diğer yerlerindeki 

çiftçilerden daha modern ve daha yenilikçi teknolojiler kullanmasına olanak sağlayacağız.  

Bizim ürettiğimiz bu otomatik damlama sistemleri sayesinde çiftçi, iş yükünün önemli bir 

kısmını atmış olacak. Bunu görüp yayık sulama gibi su israfı yapan kişiler de bizim bu 

sistemde sağlayacağımız olanakları kullanmak için otomatik damlama sistemine geçiş 

yapacak. Yani kim kendi kendine sulamasını yapan bir tarla dururken her Allahın günü 

çiftliğe gidip bununla uğraşmak ister? İnsanlar her zaman kolaya kaçar ve bizde insanlara çok 

ucuz bir şekilde böyle bir imkan sunmak ve tarımda kolaylıklar sağlamak istiyoruz. Bu 

projeyle “b” ve “c” maddelerinde geliştirdiğimiz fikirlerle beraber su israfını en minimum 

düzeye indirmek istiyoruz. 

Teknofestte bulunan diğer tarım projelerine baktığımızda birçoğunun işlevsellikten uzak 

olduğunu düşünüyoruz. Demek istediğimiz kimse pille kısa ömürlü bir şekilde çalışan, bir 

kitap büyüklüğündeki bir aracı veya bir dronu uzaktan kontrol ederek veri analizi, ilaçlama ve 

benzeri görevleri gerçekleştirmez çünkü kullanışlı değildir. Bunun gibi projeler bize faydalı 

ve gerçekçi gelmiyor. Biz ise takım olarak direk insanların ihtiyacına hitap eden ve bunu 

tatminkar bir şekilde karşılayan bu projeyi geliştirdik. 

Piyasada tarım arazileri için sulamaya dayalı veri analizi yapan uygulamalar 

bulunmaktadır ancak bizim tespit ettiğimiz sorunlara çözüm bulup bunu bütün bir projeye 

çeviren neredeyse kimseyi tespit edemedik. Biz de tarımda karşımıza çıkan sorunları tek bir 

merkezde toplayarak hepsine aynı anda çözüm sağlayacağız. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Bu ürünü 4 borulu sulama hattı olan bir tarım arazisinde klon ve ucuz ürünlerle 

ürettiğimizde maliyeti 600 TL’ye kadar düşürebiliyoruz. Mobil uygulamasını takım olarak biz 

yapacağız ve ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu ucuz maliyetlerle tüm sulama işlemlerini 

telefonunuzdan rahatlıkla kontrol edebileceksiniz. Böylesine bir projeyi bu kadar düşük 

maliyete üretebildiğimiz için aynı zamanda büyük bir kesimin ihtiyacına direk olarak hitap 

ettiği için bu projenin hayata geçirilmesi ve tarımda sık bir şekilde çiftçiler arasında kullanılır 

hale gelmesinin çok rahat ve hızlı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ürünümüzün kendi 

kendine satacağına biliyoruz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bir çiftçi için toplam maliyet, kullanılacak olan alana göre değişmektedir. Ancak bizim bu 

proje için harcayacağımız maliyet ve zaman planlaması aşağıda belirtilmiştir. 

 

İş Planları 

Projede Süresi ve Aylar 

01 02 03 04 05 06 07 

Takımın kurulması ve bir araya gelmesi        

Sorun tespitleri ve projeyi belirlemek        

Ön Değerlendirme Raporunun 

hazırlanması ve teslimi 

       

Proje Detay Raporunun hazırlanması ve 

teslimi  

       

1.İş Planı: Uygulamanın geliştirilmesi        

2.İş Planı: Modüller ve araçların 

uygulamayla senkronize haline getirilmesi 

       

3.İş Planı: Maket ve sunum hazırlanarak 

projenin bir bütün haline getirilmesi 

       

Yarışma zamanı        

 Tablo 1: Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2: Tahmini Maliyet Listesi 

Malzeme Adı Link Birim  Adet Toplam  

1.) Arduino Mega Arduino Orjinal Arduino Mega 2560 R3 Fiyatı - 

Taksit Seçenekleri (hepsiburada.com) 

800 TL 1 800 TL 

2.) Güç Kaynağı Polaxtor Adaptör 12V 20A Metal Kasa 12 Volt 

20 Amper Şerit Fiyatı (hepsiburada.com) 

190 TL 1 190 TL 

3.) DC Motor China 12V 12MM 400 Rpm Redüktörlü Mikro Dc 

Motor Fiyatı (hepsiburada.com) 

65 TL 5 325 TL 

4.) L298N DC Motor   

Sürücü 

Arduino L298N Dc Motor Sürücü Modülü Fiyatı - 

Taksit Seçenekleri (hepsiburada.com) 

37TL 3 111 TL 

5.) ESP8266 Modül China Nodemcu Lolin Esp8266 Geliştirme Kartı 

Fiyatı (hepsiburada.com) 

80 TL 1 80 TL 

6.) Toprak Nem Sensörü Arduino Toprak Nem Sensörü Higrometre 

Toprak Nem Ölçer Fiyatı (hepsiburada.com)  

20TL 4 80 TL 

7.) Maket, Sunum ve Uygulama Masrafları 500 TL 1 500 TL 

Toplam Fiyat 1715 TL 

https://www.hepsiburada.com/arduino-orjinal-arduino-mega-2560-r3-pm-HB0000046T5W
https://www.hepsiburada.com/arduino-orjinal-arduino-mega-2560-r3-pm-HB0000046T5W
https://www.hepsiburada.com/polaxtor-adaptor-12v-20a-metal-kasa-12-volt-20-amper-serit-led-guvenlik-kamerasi-adaptoru-p-HBV00000F4T0U
https://www.hepsiburada.com/polaxtor-adaptor-12v-20a-metal-kasa-12-volt-20-amper-serit-led-guvenlik-kamerasi-adaptoru-p-HBV00000F4T0U
https://www.hepsiburada.com/china-12v-12mm-400-rpm-reduktorlu-mikro-dc-motor-p-HBCV00000C3VAH
https://www.hepsiburada.com/china-12v-12mm-400-rpm-reduktorlu-mikro-dc-motor-p-HBCV00000C3VAH
https://www.hepsiburada.com/arduino-l298n-dc-motor-surucu-modulu-p-HBCV00000EKOMJ
https://www.hepsiburada.com/arduino-l298n-dc-motor-surucu-modulu-p-HBCV00000EKOMJ
https://www.hepsiburada.com/china-nodemcu-lolin-esp8266-gelistirme-karti-pm-HB0000046T48
https://www.hepsiburada.com/china-nodemcu-lolin-esp8266-gelistirme-karti-pm-HB0000046T48
https://www.hepsiburada.com/arduino-toprak-nem-sensoru-higrometre-toprak-nem-olcer-p-HBV0000079I35
https://www.hepsiburada.com/arduino-toprak-nem-sensoru-higrometre-toprak-nem-olcer-p-HBV0000079I35
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Bu projenin hedef kitlesi damlama sistemini hazır halde kullanarak herhangi bir tarım 

ürünü üreten herkesi kapsamaktadır. Büyük tarım arazilerinde de, arka bahçelerdeki küçük 

ekim alanlarında da kullanılabilen ve bu kapsamda herkese hitap eden bir üründür. 

Tarımla uğraşan birçok kişi bizim çözüm ürettiğimiz bu problemi yaşamaktadır ve biz de 

bu problemi çözmek için buradayız. 

 

9. Riskler 

a) Hava şartlarını da ekleyecek olursak ürünün su ile temasından kaçınılmalıdır. 

b) Tarla içerisindede motorların sudan korunur vaziyette bulunması gerekmektedir. 

c) Ürün kullanılırken sürekli damlama sistemine bağlı ve elektrikle güç verilir halde 

bulunması gerekmektedir. 

d) Üründeki parçaların herhangi birinin bozulması aksamalara neden olabilir. 

Tedbirler 

a.) Üretim sırasında ek olarak su korulumalı kaplar üretilecek ve tarlaya 

yerleştirilirken yerleştirildiği bölgeye özen gösterilecek. 

b.) Tarlada boru hatlarını kontrol eden motorlar vanalara geliştirdiğimiz motor 

kılıflarıyla bağlı olup sudan korunacaktır. 

c.) El ile de fiziksel olarak kontrol edilebilir bir sistem kurucaz. 

d.) Yedek parçalar ayrı olarak hep hazır halde olacak. 

Tablo 3: Olasılık ve Etki Matrisi 

Proje Hedefleri Durumun Aciliyeti Ve Şiddeti 

Hafif Orta Ağır 

 

Maliyet 

Bütçe tahminleri 

aşılmaz, bazı ufak 

ekstra harcamalar 

olur 

Maliyet tahminleri, 

hedeflenen bütçeyi 

%50 civarında aşar 

Maliyet tahminleri, 

hedeflenen bütçeyi 

%200’den fazla aşar 

 

Zaman 

Program planı 

üzerinde etkisi 

ihmal edilebilir 

Tahminler aşılır ve 

proje gecikir ancak 

yarışma tarihine 

kadar yetirştirilir 

Proje yarışma 

tarihine 

yetiştirilemez. 

 

Kapsam ve Teknik 

Proje üzerinde 

hiçbir etkisi olmaz 

veya çok az etkilidir 

Projede bazı 

eksiklikler 

oluşturur. 

Projedeki ayrıntılı 

özelliklerin çoğu 

çıkarılarak sade bir 

hale getirilir 

 

Kalite 

Kalite üzerindeki 

etkisi ihmal 

edilebilir 

seviyededir 

Kalitesinde sapma 

oluşur ancak 

eksiklikler 

kapatılabilir 

 

Ürün istenilen 

kalitede üretilemez 
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