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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Bu proje hasadı yeni yapılmış tarım ürünleri üzerindeki, yağmur veya sulamadan kaynaklı, su 

miktarının belirlenmesi üzerinedir. Proje fikri yeşil çay özelinde yapılmakta olup, bu alanda 

ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. Tarım ürünlerinin hasadı yapıldıktan sonra satış işlemi 

yapılırken yüzeyinde su kalmaması gerekir, yeşil çay bitkisi de bu ürünlerden biridir. Bu proje 

yeşil çay yaprağı yüzeyindeki su oranını ölçmektedir. Yeşil çayın içindeki su oranını ölçen 

cihaz bulunmakta fakat yüzeyindeki su oranını ölçen herhangi bir cihaz kullanılmamaktadır. 

Kurutulmadan satıldığında üzerinde bulundurduğu su ile tartıldığından ötürü ağırlığı fazla 

gelmektedir. 

Bunun ile birlikte Şekil 1’de görülen çay alım 

yerlerinde yeşil çay alımı yapılırken yeşil çay 

yaprağı üzerindeki su ölçümü 

belirlenmemektedir. Islak gelen bütün çaylar için, 

çayın toplam ağırlığından ortalama %10 

düşülerek alım yapılmaktadır. Bu kimi zaman 

satıcı kimi zaman alıcı için ciddi zararlar 

doğurmaktadır. Damlametrenin amacı, çay alım 

yerlerinde hızlı bir şekilde yeşil çayın 

yüzeyindeki bulundurduğu su oranını hızlı ve 

güvenilir bir şekilde belirlemektedir. Ülkemizde, 

yeşil çay üzerindeki su oranını hesaplayan bir 

cihaz bulunmamaktadır. Yeşil çayın yüzeyindeki su oranını ölçmek için sirkülasyon yöntemi 

(tambur yöntemi) ile yüzeyindeki suyu merkezkaç yöntemi su atılabilir fakat bu yöntem çay 

alım yerlerinde kullanışlı ve uzun süre aldığından kullanışlı olmamaktadır. Yeşil çayın 

yüzeyindeki suyu bulabilmek için yüzeyindeki suyu kurutulma yöntemi uygulanabilir fakat bu 

kurutma yöntemi yeşil çaya zarar vermekle birlikte uzun sürmektedir. Kapasitif ve mikrodalga 

yöntemleri yeşil çayın üretim aşamalarında su oranını ölçmede kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

çay fabrikalarında kullanılmakta olup, çay alım yerlerinde kullanılmamaktadır. Bu yöntemler 

yeşil çayın yüzeyindeki su oranını ölçmede oldukça maliyetli olması, uzun sürmesi, kullanım 

zorluluğu nedeniyle çay alım yerlerinde kullanılması uygun olmamaktadır. Hem müşteri 

memnuniyetini sağlamak hem de firmanın ve müşterinin uğrayabileceği zararı önlemek 

açısından, yeşil çay üzerindeki su oranını hesaplayan bir cihaza ihtiyaç vardır. Bu nedenle; bu 

işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilecek damla metre ön plana çıkmaktadır. Çay 

bezinde su homojen olarak dağılmamaktadır. Damla metre çay bezinin farklı yerlerinden anlık 

olarak su oranı ölçümlerinin alınması, verilerin depolanmasını ve analiz edilmesini sağlayarak 

su oranını ekranda kullanıcıya gerçek zamanlı olarak gösterilecektir. Aynı zamanda ölçülen 

verilerin çay fabrikaların merkezi yerlerine verilerin anlık olarak gitmesi sağlanacaktır. Bu 

veriler fabrikaların merkezi yerlerinde tasarlanan kablosuz kullanıcı arayüzü ile kolaylıkla 

görüntülenmektir. 

Şekil.  1. Çay bezi ve çay satımı 
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Şekil.  2. Duyarga dizisi 

Ölçüm yapılacak yeşil çaydaki su oranının tespiti için duyarga ve duyarga dizisi üretilecektir, 

duyarga dizisi Şekil 2’de görülmektedir. Bölgemizin önemli bir tarım ürünü olan yeşil çay 

üretimindeki bu eksikliği giderilmesi amacıyla Damlametre projesinin yapılması konusunda 

Rize Ticaret Borsası ve “ÇAYKUR” (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)’dan destek mektupları 

alınmıştır. Bu çerçevede ortak çalışmalara başlanmıştır. 

2. Problem / Sorun 

Hasadı yapıldıktan sonra hemen satışı yapılan yeşil çay üzerinde yağmurdan veya özellikle 

sulamadan kaynaklı su birikintisi olmaktadır. 50-100 kg’lık çay bezleri ile yapılan satış 

işleminde su miktarının belirlenememesi alıcı firmaya ekstra maliyet getirmektedir. Bu 

bağlamda çay alım yerlerinde “peçete” yöntemi kullanılmıştır. Peçete yönteminde çay bezinden 

rastgele alınan bir tutam numunenin ağırlığı ölçülmektedir. Daha sonra bu numune peçete ile 

silinerek ağırlığı tekrar ölçülmektedir. Bu ölçümlerden alınan oran tüm beze uygulanmaktadır. 

Ancak bu yöntemde ölçüm tutarsızlığı ve zaman kaybı nedeni ile eleştirilere maruz kalmıştır 

[1]. Bu yüzden bu uygulama askıya alınarak tahmin yöntemine geçilmiştir [2]. Günümüzde 

halen çay alım yerlerinde yeşil çay bezlerindeki su oranını belirleyen bir cihaz 

bulunmamaktadır.  

 

Şekil 3. Peçete yöntemi ile yeşil çaydaki su oranının belirlenmesi [1] 

Bu probleme yönelik geliştirilebilecek diğer yöntemlerde de şunlardır; tambur ile devir daim 

yapılarak suyun atılması, sıcaklık ile suyun kurutulması, kapasitif veya mikrodalga duyargalar 

kullanmasıdır. Ancak bu yöntemlerde ölçüm alınması ya uzun ya da daha karmaşık olmaktadır. 

Bu yöntemler peçete yönteminden dahi daha uzun bir zaman alacaktır. Proje ekibi olarak bu 

sorunu çözerken bölge insanının rahat bir şekilde kullanabileceği bir ürün çıkarmak üzere damla 

metreyi tasarlamaktayız. Damlametrenin şu ana kadar ki çalışmaları ve test işlerimde 

kullanılmak üzere geliştirilen prototipler, devre kartları, kontrol kartları, duyarga iskeletleri vb. 
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uygulamaları Şekil 4’te gösterilmektedir. Bu çalışmalar ilk başlangıç olarak tekli duyargalarla 

başlanıp son haline yaklaşması ile birlikte çok duyarga yapısına bürünmüştür. Çoklu duyarga 

sayesinde güvenilir ve kaliteli ölçümler alındığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 4. Damlametrenin prototipleri ve test ürünleri 

Ülkemizde her yıl ortalama 1.474.227.713 kg yaş çay alımı gerçekleşmektedir [3]. Yeşil çaylar 

4 dönemde toplanmaktır. Rize’de ortalama bir yılın %47’si yağmurlu geçmektedir [4]. Bu 

veriler ışığında 92 gün toplanan çayın 43 günü yağmurlu havada toplanmaktadır. Çay yıl boyu 

toplam 4 ayda toplandığı için yağmurlu havada, 43 günde, toplanan çay 692.887.025 kg 

etmektedir. Yağmurlu havada toplanan yeşil çaydan tahmini düşülen su oranı %10’dur. Yapılan 

ölçümlerde ve ÇAYKUR’dan elde edilen verilere göre bu oran %30’lara kadar çıkmaktadır [5]. 

Yeşil çaydaki su oranı tahmini yöntemde kesilen değer olan %10 alınırsa, 692.887.025 kg yeşil 

çayda 69.288.702 kg su olduğu görülmektedir. 

3. Çözüm 

Sunulan iş fikri ile çay alım yerlerinde, yağmurlu havalarda toplanan yeşil çayların alımı 

yapılırken karşılaşılan problemlere çözüm bulunması amaçlanmıştır. Yeşil çaydaki su oranını 

anlık olarak ölçen, analiz eden ve görüntüleyen bir cihazın üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda çay bezinden numune almadan, direk beze daldırılarak ölçüm alınacak bir duyarga 

yapılması düşünülmüştür. Çay bitkisini kuru iken yalıtkandır, ancak yağmur suyu iletken 

yapıdadır. Suyun miktarına bağlı olarak iletkenlik artmaktadır. 
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 Çay bitkisi ve yağmur suyunun iletkenlik özelliğinden yola 

çıkılarak Şekil 5’deki duyarga dizileri oluşturulmuştur. Su 

miktarını ölçmek için duyargalara belli bir gerilim 

uygulanacak, duyarga arasına giren su miktarına göre akım 

miktarı okunacaktır. Ölçüm hassasiyetini arttırmak için bu 

duyarga dizileri birden çok miktarda ve bağımsız 

tutulmuştur. Böylece bölgesel ölçüm yapılmasını da 

sağlanmaktadır. Şekil 6’da tümleşik olarak geliştirdiğimiz 

tasarımın duyarga kısmı görülmektedir. Damlametre dört 

kısımdan oluşmaktadır. Bunlar duyarga dizisi, duyarga veri 

toplama kartı, kontrol kartı ve uygulama yazılımıdır. 

A. Duyarga Dizisi: Belirli aralıklarla iletkenlerin dizilmesi 

ile oluşturulmuş yapıdır. Bu aşamada 3 cm’lik bloklar halinde oluşturulmuştur. İlk 

oluşturduğumuz prototiplerde 6-8 katlı dizi blokları yapılmıştır. Bu duyargalar sudan 

etkilenmeyecek şekilde korozyona dayanıklı hale getirilecektir. 

 

Şekil 6. Damlametre kalıp tasarımı 

B. Duyarga Devre Kartı: Duyarga dizisi için gereken DC gerilim seviyesini sağlayacak ve 

alınan duyarga sinyallerini filtreleyip kuvvetlendirerek, analog sayısal dönüştürücü (ASD) 

ile sayısal veri olarak, veri toplama kartına iletmektedir. Duyarga kartı en az 10 bitlik ASD 

ve yükselteç devresinden oluşmaktadır. Şekil 7a’da tasarlanan duyarga devre kartı, Şekil 

Şekil.  5. Duyarga 
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7b’de ise bu kartın PCB görünümü verilmiştir.  

                       
   (a)       (b) 

Şekil  6. Simülasyon programında 3D görünümü ve devre şeması 

C. Veri Toplama Kartı: Sayısal duyarga işaretlerini duyarga devre kartında alarak kısa sürede 

işleyecektir. Duyarga değerleri ekran üzerinde gösterilecek ayrıca opsiyonel olarak 

bilgisayar ve mobil cihazlara aktarımı yapılacaktır. Veri toplama kartı; yüksek hızlı 

denetleyici, güç kontrol ünitesi, gösterge ve çevre birimlerinden oluşacaktır. Kartlar yerli 

imkânlarla proje ekibince tasarlanacak ve üretilecektir.  

D. Uygulama Yazılımı: Opsiyonel olarak Windows  uyumlu hazırlanmıştır. Uygulama 

yazılımı ile alınan duyarga verileri kullanıcıya sayısal ve görsel olarak sunulmuştur. Aynı 

zamanda duyarga verilerinin arşivlenmesi ve analiz edilmesi sağlanmıştır. Damlametre, çay 

alım yerlerinde ölçüm alırken hem çay eksperine hemde çay fabrikasına anlık olarak veri 

gönderebilmektedir. Bu nedenle ölçüm alırken ana merkezden su miktarının ne kadar 

olduğu ana merkez tarafından işlenmesi sağlanacak ve veriler kaydedilecektir. Verilerin ana 

kontrol merkezinden kolaylıkla kontrol edilebilmesi için Şekil 8’deki Grafiksel Kullanıcı 

Arayüzü (GUI)  tasarlanmıştır. GUI ile birlikte verilerin okunması ve işlenmesi damlametre 

ile kablolu ve kablosuz olarak sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil.  7. Damlametrenin kullanıcı arayüzü 



 

8 
 
 

 

4. Yöntem 

Damlametreyi hayata geçirmek için öncelikle farklı duyarga tasarımları yapıldı. Şekil 8a’da 

görüldüğü gibi iletkenler arası farklı mesafe ve boyutlara sahip duyargalar oluşturuldu. Bu 

duyargalar ile farklı miktarlarda su içeren yeşil çay üzerinde ölçümler yapıldı.  

 

 

Şekil.  8. a 

 

 

Şekil.  8. b 

Şekil 8. Duyarga ön çalışmaları a) Farklı aralıklı damlametreler, b) Ölçüm sonuçları 

 

Şekil 8b’de bu duyargalardan alınan ölçüm sonuçları görülmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi 

su miktarı arttıkça okunan gerilim değeri de artmıştır. Aynı deney kabında farklı duyargalar 

arasında bazı farklı görülmektedir. Bunun sebebi iletkenler arasındaki uzaklığa göre küçük 

damlalara temasın olmamasıdır. Bu nedenle belirlenen mesafeye göre altıgen şeklinde bir kalıp 
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tasarlanıp bu doğrultuda belirlenen iletkenlerin montajı sağlanmıştır. Tasarlanan bu kalıp ile 

Şekil 8’deki gibi ölçümler alınmış olup ölçüm güvenirliği sağlanmıştır. Bu ölçümler 

doğrultusunda hassas terazi ile Damlametreden okunan değerler karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil.  9. Farklı ebatlarda damlametrelerle ölçüm 

Farklı duyarga dizilimleri ve farklı özelliklerdeki damlametreler ile aynı çay topluğu içerinde 

Şekil 9’daki gibi düzenek hazırlanmış olup ölçümler alınmıştır. Bu şekilde farklı 

damlametrelerin oluşturulmasının nedeni yeşil çayın yüzeyindeki su homojen dağılmadığından 

dolayı bu ölçüm için en efektif damlametrenin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarım ürünlerinin hasadı yapıldıktan sonra satış işlemi yapılırken yüzeyinde su kalmaması 

gerekir, yeşil çay bitkisi de bu ürünlerden biridir. Bu proje yeşil çay yaprağı yüzeyindeki su 

oranını ölçmektedir. Yeşil çayın içindeki su oranını ölçen cihaz bulunmakta fakat yüzeyindeki  

 su oranını ölçen herhangi bir cihaz kullanılmamaktadır. Kurutulmadan satıldığında üzerinde 

bulundurduğu su ile tartıldığından ötürü ağırlığı fazla gelmektedir. 

Dünyada benzer örnekler incelendiğinde Tayvan’da Oolong çayı üzerine yapılan çalışmalarda 

yeşil çayın kurutularak siyah çay haline gelmesi için su oranının doğru bir şekilde belirlenmesi 

üzerine bir sensör kullanımı gözlemlenmiştir [6]. Bu çalışmalarda yeşil çay içindeki su oranı 

belirlemek için yöntemler kullanılmıştır. Dünya pazarında ise yeşil çayın yüzeyindeki su 

problemi üzerine herhangi bir yöntem bulunamamıştır. Kapasitif su sensörleri, Mikro dalga 

sensörleri ve görüntü işleme gibi su ölçümünde etkin kullanılmaktadır [7, 8]. Fakat bu 

kullanılan su sensörleri yeşil çayın içindeki su oranını ölçmektedir [8-10]. 
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Hali hazırda yeşil çay ve kuru çayın içindeki su oranını ölçen sistemler bulunmaktadır [6, 8-

11].  Ancak yüzeyindeki su oranı ölçen bir sistem çay alım işlemlerinde kullanılmamaktadır. 

Yurt dışında hali hazırda kullanılan çay üretim aşamalarındaki su sensörleri fermantasyon ve 

fırınlama kısmında kullanılmaktadır. Bu yöntem mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilmiştir 

[8].  

Tablo 1. Ürün/hizmet kıyaslama tablosu 

Teknik Özellik Tahmini Yöntem Tambur 

Yöntemi 
Peçete Yöntemi DamlaMetre Farklara İlişkin 

Açıklama/Analiz 
Menşei Yerli Yabancı Yerli Yerli Hedef pazardaki 

mevcut böyle bir 

ürün yoktur 
Kullanım 

Amacı 
Geçmişten 

gelen tahmini 

bir değer 

düşümü %10 

veya %5 

arasındadır 

Islak çayın bir 

kısmı 

sirkülasyon 

makinası ile su 

yeşil çaydan 

arıtılıp farka 

göre düşüm 

işlemi 

gerçekleşir 

Islak çayın bir 

kısmı hassas 

kantar ile tartılıp 

sonra peçete ile 

kurutulup farka 

göre düşüm 

işlemi 

gerçekleşir 

Üretilen 

cihaz çay 

bezinin içine 

daldırılarak 

su oranı 

ölçümü 

yapılır 

İş fikri çıktıları 

doğrudan kullanıma 

uygun ve müşteri 

ihtiyaçlarını 

tamamen 

karşılayacak 

niteliktedir 

Farklı Ölçüm 

Ortamları 
El teması ile 

belirleme 
Sirkülasyon ile 

ölçüm 
Hassas kantar ile 

ölçüm 
Elektronik 

cihaz ile 

belirleme 

Doğrudan kullanıma 

hazır olarak 

üretilecektir. İlave iş 

yükü getirmeyecektir 
Gösterge 

Paneli 
Yok Yok Yok Var Türkçe yazılımı olan 

gösterge paneline 

sahip olacaktır 
Duyarga Dizisi Yok Yok Yok 80 duyargalı Alınan ölçümün 

hassasiyeti duyarga 

sayısı ile doğru 

orantılıdır, mümkün 

olduğunca çok 

duyarga 

kullanılacaktır 
Ölçüm Süresi 30 saniye 5dk 5 dakika 10 saniye Ölçümler daha hızlı 

alınabilmektedir 
Ölçüm 

Güvenirliği 
Zayıf Orta Orta Yüksek Cihaz, çay bezinin 

mümkün olduğunca 

çok noktasından veri 

aldığından dolayı 

ölçüm güvenirliği 

daha yüksektir. 

ÇAYKUR daha önce bu problemin önüne geçebilmek için ilkel olarak nitelendirilebilecek bir 

yöntem denemiştir [1]. Bu yöntemde çay alım yerlerine getirilen çay bezlerinden bir miktar 

alınarak hassas kantarda ölçüm alınmıştır. Daha sonra peçete ile kurutularak toplam ağırlığa 
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indirgeme işlemi yapılmıştır. Denenen bu yöntem çay alımının uzun sürmesi ve kullanılabilir 

bir yöntem olmadığından iptal edilmiştir [2, 5]. 

Damlametre, Şekil 5, çay bezinin içine daldırılarak kullanım kolaylığı ile ön plana çıkmaktadır. 

Çay bezinde su homojen olarak dağılmadığından elektronik tabanlı duyargalar yardımıyla çay 

bezinin en alt kısmından en üst kısmına kadar ölçüm almak ile birlikte çay bezine farklı 

bölgelerden daldırılarak bir den fazla daldırma ile verilerin ortalaması alınarak son kullanıcıya 

güvenilir bir sonuç verilecektir. Tablo 1’de Damlametre ile diğer yöntemlerin karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 

6. Uygulanabilirlik 

Damlametre cihazının gerçekleştirilmesi dört adımda ele alınmıştır. Bu adımların bir kısmı 

önceki şekillerde gösterildiği üzere gerçekleştirilmiştir. Bu adımlar şunlardır: 

A. Duyarga Dizisi Tasarımı ve Testi: Su taneciklerini algılayabilecek duyarga tasarımı 

yapılacaktır. Planlanan tasarımda duyargalar altıgenin beş yüzeyine bir dizi şeklinde 

yerleştirilecektir. Altıgenin beş yüzeyine duyarga yerleştirilip diğer son kalan yüzeyine 

ise devre kartı yerleştirilecektir. Yapılan ön çalışmalar sonucunda yüksek duyarlılıkla 

ölçümler alınacağı öngörülmektedir. Alınan ölçümler bu kısımda çalışmalarımıza yol 

göstermektedir. Duyarga dizisinin yerleşim şekli belirlendikten sonra duyarga dizisi 

kalıbın üzerine yerleştirilecektir. Kalıp malzemesi olarak 3D Yazıcıdan çıkarılması 

planlanmaktadır. 3D yazıcıdan çıkarılan ürünler dayanıklılık testleri yapılmış damla 

metrenin kullanımı için herhangi bir sorun teşkil etmediğine karar verilmiştir. 3D 

yazıcıdan çıkarılan malzemelerin gıdada kullanılacağından gerekli araştırmalar sonucu 

her herhangi bir problem olmadığı tespit edilmiştir. 

B. Veri Toplama Kartı Tasarımı Üretimi ve Testi: İki tip devre kartı tasarlanacaktır. Birinci 

kart, tasarlanan duyarga dizilerinde üretilen elektrik sinyalini alıp işleyen devre kartıdır. 

Bu devre kartı her bir duyarga dizisinin bir yüzeyinde bulunacaktır.  Bu kartlar su ile 

temas etmemesi yalıtılma işlemi için uygun koşullar uygulanacaktır. İkinci kart ise 

devre kartı olacaktır. Bu kartta verilerin depolanması, haberleşme sağlanması, güç 

kaynağı ve ekranda gösterilmesi için gerekli dizayn işlemi yapılacaktır. Damla metre bu 

tüm parçaların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. 

C. Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve Testi: Damla metrenin yazılımsal olarak 

verilerin işlemi ve kalibrasyon işlemi için özel yazılım yapılması planlanmaktadır. Bu 

yazılımda elde edilen verilere özel su skalası belirlenecektir. Bu skala belirlenen 

bluetooth haberleşme kanalı ile kablosuz haberleşme sağlanılacaktır. Bu işlemeler 

doğrultusunda verilerin daha güvenilir olması için bir çay bezinden dört farklı 

bölgesinden ölçüm alınacak şekilde yazılımı yapılıp kullanıcı odaklı bir sistem 

yapılacaktır. Bu işlemler doğrultusunda damla metre üzerindeki ekranda çay alımı 

yapılırken son kullanıcıya su oranını hızlı bir şekilde ekrandan gösterilmesi için 

yazılımsal alt yapı hazırlanacaktır. 
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D. Damla Metrenin Test Edilmesi: İlk dört iş paketi ile bileşenleri hazırlanan ölçüm 

sisteminin testleri bu iş paketinde gerçekleştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak doğruluk 

payı hesapları yapılacak ve sapma oranları belirlenecek. Sistem, donanımsal ve 

yazılımsal olarak test edilecek ve tespit edilen arızalar ve eksikler giderilecektir. Bu 

işlemlerin sonucunda elde edilen cihaz seri üretime geçmeye hazır bir ticari ürüne 

dönüşmüş olacaktır. 

Damlametrenin gerçekleştirilmesi ile yeşil çay hasadından sonra yapılan satıştaki su miktarı 

belirlenme sorunu önemli ölçüde aşılacaktır. Bu projenin ticari bir ürün olarak sonuçlanması 

planlanmaktadır. Ayrıca, Damlametre bu alanda ilk olacağından Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi, Yasin Karan, Berkan Emre İnce ve Soner Tokçalar ile ortak bir patent başvurusu 

yapılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Maliyet Tablosu 

Kategori Ürün - Adet Fiyat (₺) Ürün - Adet Fiyat (₺) 
Kontrolcü & Sensör Arduino Nano Modül 400 Lityum Pil - 2 300 
 ADC(MCP3008-CI/SL)-5 500 Lityum Pil Devresi-2 100 

 Arduino Bluetooth Modül-2 200 PCB kart basımı 500 

 SMD ADC Entegresi -10 600 Flat Kablo-10 100 

 Farklı değerlerde SMD Dizi 
dirençler, SMD transistörler - 1 

400 Gömme Somun- Civata  100 

 1.8 inch Arduino TFT LCD Ekran 
Modülü-2 

300 İzole Koruyucu Sprey-1 200 

Mekanik Filament   900 Plastik- Demir Yapıştırıcı-3 500 
 Bağlantı Elemanları 300 Konnektör-10 200 

 Mekanizma Tutucuları 300 Eriyen Bant-2 100 

Toplam Fiyat:  6000 TL    

 
Tablo 3. Proje Zaman Planlaması 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Duyargalı Kalıp Tasarımı ve Üretimi        

Duyarga Devre Kartlarının ve Veri 

Kontrol Kartının Üretimi ve Testleri 
       

Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve 

Testi 
       

Malzeme Siparişi        

Kalıp, Duyarga Dizisi ve Devre Kartlarının 

Birleşik Tasarımı, Üretimi ve Testi 
       

Yeşil Çay Yaprağı Üzerindeki Su Oranının 

Analizi ve Ölçüm Sistemi Tasarımının 

Test Edilmesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Ülkemizde tahıl yüzeyinden su oranı ölçme sensörlerinin çoğunluğu yurt dışı menşeili 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde tahıl ürünlerinin yüzeyindeki su oranını 

belirleme oldukça problem yaşanmaktadır. Ülkemizde ve dünya bu yüzeyden su oranını ölçe 

tekniklerinde duyarga sayısında önemli bir fark ön plana çıkmaktadır. Hedeflenen sistemde 

çoklu duyarga sistemi ile her bölgesinden farklı veriler alınarak ölçüm kalitesini 

arttırdığından sektördeki diğer rakiplere göre ön plana çıkmaktadır. Dünyada ve Ülkemizde 

yaşanan problemi gidermek ve tahıl ürünlerinin alım ve satım esnasında büyük maddi 

zararlar olduğundan büyük bir ihtiyaç doğurmaktadır. Pazar araştırması ilk olarak çay 

sektörü belirlenmiş olup bu bölgede büyük bir ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Ülkemizde ve dünyada çay içme kültürü azımsanmayacak düzeyde ve sudan fazla tüketilen 

sıvı gıdadır. Günümüzde yeşil çay üretimi yapılırken bazı aşamalarda ilkel yöntemler 

kullanılmaktadır, bunlardan biride çay alım işlemidir. 

 

 
    a                                                                           b  

Şekil.  10. Türkiyede ve dünya yeşil çay 

 Türkiyede Şekil 10- a da gösterildiği üzere 8000 adet satılma potansiyelini barındırmaktadır. 

Bu şekilde ülkemizde 80 den fazla çay firması olduğundan ürünlerin satılma işlemi kolaylıkla 

sağlanılacaktır. Şekil 10-b görüldüğü üzere ülkemizde Yeşil çay üretimi dünya pazarında 

büyük pazara tekabül etmektedi. Fakat yenilikçi ve teknolojik sorunlar olduğundan dolayı bu 

alanda yetersiz denecek konumda bulunulmakatadır. Damlametre gibi ürünlerin artması ve 

maddi açıdan yeşil çay firmalarının önüne geçilerek bu firmaların ihraçat paylarının 

arttılması hedeflenmektedir. 

 

Doğu Karadeniz’de 500 binden fazla üreticisi olan ve 4 milyondan fazla insanın geçim 

kaynağı durumundaki çay, hasat dönemlerinde büyük bir iş potansiyeli yaratmaktadır. Yılda 

dört kereye kadar hasadı yapılan çayın serüveni çay bahçelerinde başlayarak sırasıyla çay 

alım yerleri ve çay fabrikaları olarak sürmektedir. Ülkemizin çay pazarında yapmış olduğu 

yıllık 4 bin ton çay ihraç ederek karşılığında 15 milyon dolar civarında gelir elde etmiştir.  

Bu alanda dünya pazarında aldığı pay, günden güne artmaktadır. Ayrıca pazarın son 10 yılda 

büyüme oranı %5’dir. Sektörün Türk ekonomisine katkısı azımsanmayacak derecede 

büyüktür. Dünyanın, çay tarım alanlarının genişliği bakımından, dünyada üretici ülkeler 
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arasında 7. sırada, kuru çay üretimi yönünde de 5. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte 

yeşil çay dünya tarım alanları (çaylık alanı) bakımından 7. sırada ve 76 bin hektar çay tarım 

alanı bulunmaktadır [3]. 

 

Önerilen iş fikri çıktıları, pazarda faaliyet gösteren yerli firmaların ürün teknolojisini ve kâr 

oranını arttıracaktır. Yağmurlu havalarda, çay bezlerindeki sudan arındırılmış yeşil çay 

miktarını vererek daha doğru bir maliyet hesabı yapılacaktır. Tasarlanan cihazın doğru ölçüm 

standartlarına uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu ile iletişime 

geçilmiştir. Kalibrasyon eğitimi için randevu alınmıştır.Ayrıca ürün gramajının artırılması 

için çay bezlerine su eklenmesi gibi haksız kazançların önüne geçilmesi ve çay firmalarının 

214.794.976 milyon TL zararının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu durum, ihracat 

geliri artması ile birlikte cari açığın azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

 

Çay üretim aşamaları farklı farklı aşamalardan oluşmaktadır. Bu nedenle kıvırma, 

fermantasyon ve fırınlama aşamalarında su problemi olduğu staj programında 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle yan ürün olarak bu fabrikalarda ana cihaza ek ürünler yapılarak 

Pazar payı arttırılması hedeflenmektedir. Hali hazırda bu fabrikalarda sensör ya hiç 

kullanılmamakta ya da kullanan fabrikalar yüksek maliyet nedeniyle büyük maliyet sorunu 

yaşamaktadır. Karadeniz bölgesinde Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İhtisas 

Üniversitesi olduğundan bu alandaki çalışmaları yakından takip etmektedir. Bu kapsamda 

üniversite ile yürütülen patent çalışmaları ile pazarda üniversitenin desteği ve çay sektörüne 

ürünün kısa sürede adapte olması düşülmektedir.  

 

9. Riskler 

Tablo 4. Riskler ve B Planları 

Risk No Riskler B Planı 

1 Farklı etmenlerden dolayı takım 

çalışmasının sağlanamaması. 

İnternet üzerinden grup ve danışman 

toplantıları düzenlenmesi. 

2 Farklı etmenlerden dolayı mekanik 

testlerin gerçekleştirilememesi. 

Ev ortamında yapay bir tarım alanı 

oluşturup, testlerin gerçekleştirilmesi. 

3 Baskı devre alanının küçük olmasından 

dolayı elde üretim yapılamaması. 

Bu durumda baskı devreyi ilgili firmalar 

üzerinden çıkartılacaktır. 

4 Küçük smd devre elemanları 

kullanılmasından dolayı elde lehim 

yapılamaması 

Bu durumda dışarıdan destek alınacaktır.  

5 Düşük maliyetli sensörler kullanımından 

dolayı veri sapmaları yaşanılması. 

Programlar üzerinden filtreler kullanarak 

hassasiyetin arttırılması. 

 

Tablo 5. Risk Tablosu 
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Risk No 

 

Olasılık 

 

Etki 

Risk 

Sonucu 

(1-9) 

Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) Düşük 

(1) 

Orta (2) Yüksek (3)  

1 x   x   1 

2   x   x 6 

3   x  x  5 

4   x  x  5 

5  x   x  2 
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