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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Dünyada ve ülkemizde iklim değiĢikliğinin etkilerini her geçen gün daha çok 

hissetmekteyiz. Ġklim değiĢikliğinin etkileri olarak Ģiddetli yağmurlar sonucu oluĢan ani su 

baskınları, aĢırı sıcaklık artıĢları, orman yangınları vb. durumlar görülmektedir. Bu gibi 

olumsuz durumların önlenmesi için kısa vadede teknolojik geliĢmelerden yararlanmalıyız.  

 Ġklim değiĢikliğinin etkilerinden biri olan Ģiddetli yağmurlar sonucu oluĢan ani su 

baskınları, tarım ürünlerine ciddi oranda zarar vermektedir. Bunun yanında yağmurlar ile 

gelen fazla su da israf olmaktadır. Yaptığımız bu çalıĢma ile teknolojinin imkanlarını 

kullanarak açılır-kapanır sera sistemlerini yağmurun Ģiddetine göre (ortamdaki su miktarı) 

otonom olarak kontrol edebilen bir sistem geliĢtirdik. Ayrıca bu sera sistemlerindeki sulama 

kanallarını yine yağmurun Ģiddetini kontrol ederek açıp kapatabiliyoruz. Böylece Ģehir 

Ģebekesinden gelen suyu kesip yerine yağmur sularını damla sulama kanalları sayesinde 

dağıtabiliyoruz.  

 AraĢtırmamız sonucunda ulaĢtığımız veriler ıĢığında ani su baskını kaynaklı tarım 

ürünlerinin kaybını, teknoloji yardımıyla (Ardunio devre kartı ile) otonom olarak 

önleyebildiğimizi görmüĢ bulunmaktayız. Kurduğumuz sistemin benzerlerine göre ekonomik, 

basit ve kullanıĢlı olduğunu biliyoruz. 

 

2. Problem/Sorun 

 Günümüzde tüm Dünya‟da ĢehirleĢme hareketleri, kırsal kesimden olan göçler ile 

birlikte hızlanmakta, nüfus yoğunluğunun aĢırı bir Ģekilde artması ve değiĢen yaĢam 

standartları sonucu da daha çok sanayi üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların sonucunda 

da artan ĢehirleĢme, özellikle sanayi ve yerleĢim bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve 

atmosferin büyük miktarda kirlenmekte ve küresel ölçekte havanın ısınma eğilimi de giderek 

artmaktadır. Böylece, canlı küreden (biyosferden) yukarı atmosfere (stratosfere) kadar olan 

kısım baĢta olmak üzere, günümüzde dünya atmosferinin kirlenmesi giderek artmaktadır. 

Bütün bunlar, doğayı tahrip ederek kentlerin iklimini değiĢtirmek ile birlikte su, kara ve 

havadaki yaĢamı tümüyle tehdit eden çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir [1].  
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 Böylece son yıllarda sadece tropiklerde fırtınaların sayısı ve Ģiddetinde artıĢ yok; 

Türkiye gibi tropiklerin dıĢındaki ülkelerde de Ģiddetlenen gök gürültülü sağanak yağıĢlardan 

dolayı, Ģehirlerdeki ani sellerin sayısı ve Ģiddetinde de artıĢlar var. Artık deprem, sel vb. 

tehlikeler, hızla artan çarpık yerleĢim bölgelerinde daha fazla afete dönüĢebiliyor [1].  

 Ġklim değiĢikliğinin etkilerinden biri olan Ģiddetli yağıĢlar sonucu oluĢan ani sel 

baskınları, tarlalardaki ürünlere ciddi oranda zarar vermektedir. Bu gibi sorunların çözümünde 

bugüne kadar yapılan elektronik devreler ekonomik açıdan maliyetli, çok fazla alan kaplayan, 

insan kontrolüne bağımlı ve sık sık arızalanan bir yapı içindeydiler. Bizim çalıĢmamızla bu 

dezavantajlı durumları ortadan kaldırmıĢ bulunmaktayız.  

 Dünyada iklim değiĢimi nedeni ile (sel, kuraklık, vb.) ekstrem hava olaylarında büyük 

artıĢlar bekleniyor. Bu nedenle, 21. yüzyılda meteorolojik afetlerden dolayı olacak kayıpların 

önemli ölçüde artacağı bekleniyor. Örneğin, 1990‟larda afetlerden dolayı görülen küresel 

ekonomik kayıplar 608 milyar dolardan daha fazla oldu. Ġklim değiĢimi nedeniyle, örneğin, 

2050 yılına kadar ekonomik kayıpların yılda 300 milyar dolara ulaĢması bekleniyor [1]. 

 Yine IPCC göre 1990 iklim Ģartlarına göre Türkiye‟de bir yılda kiĢi baĢına düĢen su 

miktarı Ģuan 3,070 metreküptür. Fakat bu suyun büyük bir kısmı suya ihtiyaç olan yerlerde 

bulunmamaktadır. Ġklim Ģartlarının değiĢmeyeceğini kabul etsek bile, sadece nüfusu artıĢı 

nedeniyle 2050 yılında Türkiye‟de bir yılda kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1,240 metreküp 

olacaktır. Artan nüfusumuz ile beraber bir de küresel iklim değiĢimi sonucu daha kurak bir 

iklime sahip olacağımız göz önüne alındığında 2050 yılında Türkiye‟de bir yılda kiĢi baĢına 

düĢen su miktarı 700 ila 1,910 metreküp arasında olacaktır [1]. 

 Sonuç olarak suyun kısıtlı, yağıĢların bazı bölgeler dıĢında miktar ve dağılımının 

düzensiz olduğu, büyük Ģehirlerde ve tarımsal üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, içme, 

kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri 

neticesinde düĢtüğü ve küresel ısınma düĢünülürse, ülkemizin kuraklığın Ģiddetini çok yakın 

bir zamanda bugünkünden çok daha fazla hissedeceği açıkça görülmektedir [1]. 

 Türkiye‟de, uzun yıllar yağıĢ ortalaması 631 mm iken, yağıĢ miktarı, 1999 yılında 

%15 oranında, 2000 yılında ise %7 oranında azalmıĢtır. Ortalama yağıĢın azalması yanında, 

yağıĢ rejimindeki sapma da dikkat edilmesi gereken bir olaydır. YağıĢ miktarında meydana 

gelen bu azalıĢlar ve yağıĢ rejimindeki sapmalar, tarımsal üretimi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca, kuraklığa neden olan Ģartların devam etmesi hâlinde, gelecek yıllarda 

suyla ilgili daha büyük sıkıntılar meydana gelebilecektir [2]. 

 Görüldüğü üzere yağıĢ miktarının azalmasıyla birlikte yağıĢ rejimlerindeki sapma 

sonucu meydana gelen ani su baskınları da tarım ürünlerindeki verimi azaltmaktadır. Bununla 

birlikte ani Ģiddetli yağıĢlar sonucunda oluĢan suyu iyi Ģekilde kontrol edemediğimiz için 

kaybolmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 ġiddetli yağmurlar sonucu oluĢabilecek ani su baskını ile tarım ürünlerinin zarar 

görmesi ve veriminin düĢmesi riskini önlemek için otonom bir açılır-kapanır sera sistemi 

tasarlandı. Bunun yanında ise yağmurlar sonucu oluĢacak fazla suyun israfını önlemek ve bu 

suyun tarım ürünlerinde tekrar kullanılabilirliğini sağlamak üzere ek bir sistem ve suyun 

depolama tasarımı yapılması uygun görüldü. Bu sistemi de maliyet ve verimlik unsurlarını 
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göz önüne alarak Ardunio Mega devre kartı, çeĢitli elektronik sensör ile komponentler 

kullanıldı. Programlama dili olarak da dünyamız halen çokça kullanılan C++ yazılım yöntemi 

kullanılarak gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmamız ile Ģu sonuçları da elde edildi: 

 Ġklim değiĢikliğinin etkilerinden biri olan Ģiddetli yağmurlar sonucu oluĢan ani su 

baskınlarının, tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

 Tarım ürünlerindeki kayıpları azaltmak için açılır-kapanır sera sistemleri vardır. 

Ancak bizim çalıĢmamızla bu sistem yağmur seviyesine göre otomatik olarak 

çalıĢmaktadır.  

 ÇalıĢmamızla yağmur yağıp yağmadığını, yağıyorsa hangi Ģiddette yağdığını sensörler 

sayesinde algılayabiliyoruz.  

 Sensörlerden aldığımız bilgiler sonucunda açılır-kapanır sera sisteminin motorlarını 

çalıĢtırabiliyoruz.  

 Aynı zamanda yağmur yağdığı zaman sulama sistemi açıksa su israfını önlemek için 

sulama sistemini otomatik kapatabiliyoruz.  

 Sistemimiz içinde kullandığımız Lcd ekran sayesinde görsel olarak uyarı 

verebilmekteyiz.  

 OluĢturduğumuz bu sistemle ekonomik, basit ve geliĢtirebilir bir yapı kurmuĢ 

bulunmaktayız. 

 Projemiz ile su israfının önlenmesinde yağmur yağmasıyla oluĢan suları bir haznede 

toplayıp sulama kanalları vasıtasıyla ortam kuru olduğunda su kanallarına vermeyi 

düĢünüyoruz. 

 

4. Yöntem 

 

 ÇalıĢmamızda ilk aĢama olarak ilkim değiĢikliği etkileri ve tarım ürünlerindeki 

sorunlarla ilgili literatür taraması yapıldı. Tarım ürünlerindeki var olan sorunların ortaya 

çıkmasıyla birlikte kullanabileceğimiz elektronik malzeme ve program ile ilgili alan 

araĢtırması yapıldı. 

 Ġkinci aĢamada kullanacağımız malzeme ve program seçiminden sonra problemin 

çözümüne odaklı devre ve program tasarımı yapıldı. 

 Arduino, mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluĢan bir programlama 

platformudur. Öğrencilerden mühendislere, her kesimden insana hitap edebilmesi için 

kolaylık ön planda tutularak tasarlanmıĢtır. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolcü), 

yazacağımız programa göre giriĢ ve çıkıĢ bağlantılarını kontrol eder [3]. 

 

           Arduino ile neler yapabiliriz: 

 Kolay bir Ģekilde çevresiyle etkileĢime girebilen sistemler tasarlayabileceğiniz açık 

kaynaklı bir geliĢtirme platformudur. 

 Arduino kartları üzerinde Atmega firmasının 8 ve 32 bit mikrodenetleyicileri (arduino 

due)   bulunur. 

 Arduino kütüphaneleri ile mikrodenetleyicileri kolaylıkla programlayabilirsiniz. 

 Analog ve dijital giriĢleri sayesinde analog ve dijital verileri iĢleyebilirsiniz. 

 Sensörlerden gelen verileri kullanabilirsiniz 

 DıĢ dünyaya çıktılar (ses, ıĢık, hareket vs…) üretebilirsiniz. 

http://arduinoturkiye.com/arduino/
http://arduinoturkiye.com/etiket/giris/
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         Resim 1. Arduino Mega genel görünüĢü 

 

           Resim 1‟de görüldüğü üzere Arduino Mega 2560 ATmega2560 tabanlı bir Arduino 

kartıdır. 54 dijital I/O pini vardır. Bunların 14 tanesi PWM çıkıĢı olarak kullanılabilir. 16 

analog giriĢi, 4 UART (serial port), 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, adaptör giriĢi, 

ICSP çıkıĢı ve bir reset butonu vardır. Arduino Mega 2560 USB „den ve harici bir adaptör 

veya batarya ile beslenebilir. Güç kaynağı otomatik olarak seçilir. Kart 6-20V arasında bir 

harici kaynaktan beslenebilir. Eğer 7V‟un aĢağısında besleme kullanılırsa 5V çıkıĢ pini 5V 

veremez ve kart dengesiz çalıĢabilir. 12V‟tan yukarı bir harici güç kaynağı kullanılırsa voltaj 

regülatörü fazla ısınıp karta zarar verebilir. Dolayısıyla 7 ila 12 Volt kullanılması önerilir.[4] 

          
         Resim 2. Su seviye ve yağmur sensör kartı 

       

 Resim 2‟de görüldüğü üzere bu sensör her hangi bir kaptaki suyun seviyesini 

ölçmenizi sağlar. Böylece su seviyesi istediğiniz düzeydeyse veya değilse herhangi bir 

sistemin tetiklenmesini ya da durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hava durumu tahminlerinde 
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yağıĢ olup olmadığını da tespit edebilirsiniz. Kartın artı ve eksi kutuplarını bağladıktan sonra 

direk sinyal çıkıĢından analog veri elde edebilirsiniz. Kart üzerindeki paralel iletken çubuklar 

sayesinde su temas ettiği zaman çubuklar arasındaki akım sayesinde bir sinyal oluĢur.[4]  

 

             
            Resim 3. Lcd Ekran(2x16) 

 

 LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle kutuplanan sıvının ıĢığı 

tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine 

dayanan bir görüntü teknolojisidir [4]. 

           Kullanacağımız Ardunio Mega ve diğer malzemelerin özelliklerini keĢfettikten sonra 

tüm elemanları breadboard üzerinde jumper adı verilen kablolar yardımıyla Resim 4‟de 

görüldüğü üzere birleĢtirdik. 

 

            
           Resim 4. Ardunio Mega ve diğer elemanların birleĢtirilmiĢ hali 
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             Tasarımımızda Lcd ekranın netliğini ayarlamak için 10K ohm‟luk bir Potansiyometre 

kullandık.Ayrıca ġekil 1 „de görüldüğü üzere Lcd ekran bağlantılarını bu Ģekilde yaptık. 

    

           
           ġekil 1. Lcd ekran bağlantısı 

 

            ÇalıĢmamızda açılır-kapanır sera ve sulama kanalı sistemi otonom olarak kullanılacak 

Ģekilde tasarlanmıĢtır.Ancak devremizde açılır-kapanır sera ve sulama kanalı ilk aĢamada 

bağlanması zor olacağından yerine temsili olarak devre çıkıĢlarına kırmızı ve yeĢil led 

bağlanmıĢtır. 

            Sistemimizle ilgili program kodlarını Ardunio programını kullanarak yazdık.                

Resim 5‟de görüldüğü üzere ilk olarak lcd ekranın kütüphanesini kodlarımıza ekledik.Daha 

sonra digital çıkıĢlarımızdan 8.çıkıĢı “sera ve sulama sistemi açık” için, 9.çıkıĢı ise “sera ve 

sulama sistemi kapalı” için belirledik. 

 

 
   Resim 5. Program kodları 
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          Kütüphane ekleme ve giriĢ-çıkıĢ ayarlarını bitirdikden sonra Resim 6‟da görüldüğü 

Ģekilde switch-case kontrol yapısını kullanarak sensörden gelen bilgileri belirlediğimiz 

değerler ile karĢılaĢtırıyoruz..Case 0 da iken sağanak yağmur olduğunu anlayıp sera ve sulama 

sistemi kapatıyoruz.Seri port ekranı ve lcd ekranda bilgileri yazdırıyoruz. 

 

 
  Resim 6. Program kodları 

 

            Resim 7‟de görüldüğü üzere case 1 olunca yağmur yağıyor uyarısı veriyor ve sera ile 

sulama sistemi kapanıyor. Seri port ekranı ve lcd ekranda bilgileri yazdırıyoruz. 

 

 
 Resim 7. Program kodları 
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            Son olarak Resim 8‟de görüldüğü gibi case 2 olduğunda ortamın kuru olduğunu 

algılıyor ve sera ile sulama sistemini açıyor. Seri port ekranı ve lcd ekranda bilgileri 

yazdırıyoruz.   

 

 
 Resim 8. Program kodları 

 

            Resim 9‟da görüldüğü gibi su seviyesi ve yağmur sensörümüzden gelen bilgiler ile 

kendi belirlediğimiz değerleri karĢılaĢtırıyoruz.Sonucunda ortamın kuru olduğunu anlayıp 

ekran da “Kuru” ifadesi yazmaktadır.Bunun yanında ortam kuru olduğu için açılır-kapanır 

seramız kapalıyıysa açılıyor,açıksa açık kalmaya devam ediyor.Sulama sistemizde tarım 

ürünlerinin ihtiyaçına göre ortama su veriyor.Ayrıca lcd ekranımızda ortamın kuru olduğunu 

algılayan sayısal değerimizide veriyoruz.   

             
            Resim 9. Ortam “Kuru”ifadesi ve Sera açıldı uyarısı 
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             Resim 10‟da görüldüğü üzere sensörden gelen direnç değerleri ile yazdığımız 

program değerlerini karıĢılaĢtıryoruz.Ortamımızda Ģuan yağmur olmadığı için onun yerine 

sensörümüzü bir bardak su içerisine seviye seviye batırıyoruz.Sensörümüze su ilk değdiği 

anda direnç değeri azalıyor ve “Yağmur Yağıyor” ifadesi ekrana geliyor.Ayrıca Sera ile 

sulama kapandı uyarısını görüyoruz. 

 

            
            Resim 10. Ortam da “Yağmur Yağıyor”ifadesi ve Sera ile sulama kapandı uyarısı 

 

              Eğer sensörden gelen değerler bizim belirlediğimiz herhangi bir değeri aĢıyorsa  

Resim 11‟de görüldüğü üzere ortamda yoğun su olduğu için “Sağanak Yağmur” ifadesi 

görülüyor.Ayrıca Sera ile sulama kapandı uyarısını görüyoruz.Sensör direnç değerleri 

yaklaĢık olarak 1100-700 arası “KURU”,700-300 arası “YAĞMUR YAĞIYOR”,300-0 arası 

“SAĞANAK YAĞMUR” uyarısı veriyor. 

 

             
            Resim 11. Ortam da “Sağanak  Yağmur”ifadesi ve Sera ile sulama kapandı uyarısı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Ġklim değiĢikliğinin etkilerinden biri olan Ģiddetli yağıĢlar sonucu oluĢan ani sel 

baskınları, tarlalardaki ürünlere ciddi oranda zarar vermektedir. Bu gibi sorunların çözümünde 

bu güne kadar yapılan elektronik devreler ekonomik açıdan maliyetli, çok fazla alan kaplayan, 

insan kontrolüne bağımlı ve sık sık arızalanan bir yapı içindeydiler. Bizim çalıĢmamızla bu 

dezavantajlı durumları ortadan kaldırmıĢ bulunmaktayız. 

 Bu çalıĢmamızla birlikte ani su baskını nedenli ürün kayıplarını azaltmak ve israf olan 

suyu teknoloji yardımıyla otonom olarak önlemeye çalıĢacağız. Bunun için özgün bir yazılım 

ve mekanik tasarım yapmıĢ bulunmaktayız. Yaptığımız bu çalıĢma ile aĢağıdaki amaçları 

gerçekleĢtirmeyi hedefliyoruz:  

 Teknoloji yardımıyla tarım ürünlerinin kaybına çözüm bulmak  

 Ġsraf olan suyu önlemek 

 Otonom sistem geliĢtirmek  

 Endüstri 4.0 ile yenilikçi yaklaĢım içinde olmak  

 

6. Uygulanabilirlik  

 ÇalıĢmamızda ulaĢtığımız genel sonuçlara göre ani su baskınlarına karĢı tarım 

ürünlerinde oluĢan kayıpları asgari düzeye indireceğimizi ve böylece iklim değiĢikliğinin 

etkilerini hafifletebileceğimizi düĢünmekteyiz. Ürün fazla diğer örneklerine göre fazla daha 

ekonomik oluĢu ve iki farklı iĢlevi tek sistemde yerine getirmesiyle kolayca ticari bir ürün 

olarak kullanılıp uygulanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Sıra No 
Malzeme Adı ve 

Özellikleri 
Açıklama Adet/Miktar Maliyet 

1 Arduino MEGA Kablosu Dahil  1 105 

2 BreadBoard Büyük  1 10 

3 Yağmur Sensörü  1 10 

4 Motorlar Servo 2 30 

5 Lcd Ekran 16X2 1 30 

6 Potansiyometre 10K  1 3 

7 Su Pompası   1 50 

8 Kablolar Jumper 40 10 

9 Su Kanalı  5m 50 

10 Su Deposu Küçük 1lt 1 10 

11 Prototip Malzemeleri Maket  35 

   Toplam 343 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Kamu kurumlarına bağlı okullar, üniversiteler yada hizmet eğitim birimlerinde eğitim ve 

öğretim alan öğrenci ve/veya kursiyerler ile tarım sektöründe yer alan kurum/kuruluĢlar ve 

çiftçiler olarak ifade edebiliriz. 

 

9. Riskler 

# Risk Tanımı 

Olasılık 

(1-5 

arası) 

Etki 

Düzeyi 

(1-5 

arası) 

Tedbir 

1 
Afet derecesinde 

yağmur miktarı 
3 5 

Sistemi oluĢturan mekanik ve elektronik 

ögelerin dayanımının artırılması 

2 

Elektrik 

kesintisi-Sistem 

gücü kapanması 

2 3 Yedek güç sisteminin kurulması 

3 

Su yolu ya da su 

depolama 

sisteminde hasar 

2 3 
Alternatif su kanalı sistemi ve yedek 

depo hazırlanması 
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