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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Projemiz, pandemi ve bölgemizdeki doğal afetler (deprem, sel vs.) sonrası tespit ettiğimiz yeni 
sorunlara inovatif çözüm sağlamaktadır. Projemiz ile şehir yaşamından sıkılıp doğal ortamda 
yaşayan veya yaşamak isteyen, tarımsal üretim hakkında fazla bilgisi olmayan kişilere yönelik, 
kısıtlı alanda balkon veya bahçesinde tarımsal yetiştiricilik yapılabilecek bir hazır Akıllı Tarımsal 
Üretim Platformu geliştirdik. Bu platform piramitsel tasarımı ile yüksek verim ve yeni talep edilen 
ihtiyaçların karşılanabilirliğinin yanı sıra peyzaj ve mimariye uyumu ile kendi kendini devam 
ettirebilir olması sayesinde iç-dış dizayn uygulamalarında işlevsel bir süs objesi olarak kullanılma 
potansiyeline de sahiptir. Bu platforma sahip kişiler otonom bir şekilde mekandan bağımsız olarak 
üretim yapabilecekler, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. [17] 
 
Son kullanıcının sahip olduğu tarımsal üretim platformumuz, kendi enerjisini kendi sağlayan, 
topraksız tarım yapılabilen,[5] kullanıcının tablet ve cep telefonu ile üretim platformunun anlık 
durumunu takip edip, ekranından grafikleri ve analizleri görüp müdahale edebilme imkanı sunan 
(sulama, vitamin, mineral desteği vs.), takip etmese dahi üretim platformunun yetiştirdiği bitkinin 
ihtiyacına göre otonom bir şekilde optimum ortamı (nem,ph vs.) sağladığı, PID tabanlı algoritması 
ile süreci gerek tasarımı, gerekse çalışma sistemi olarak benzersiz bir yapıya sahiptir.[8][11] 
 
Bu platforma sahip kişiler evinde balkonunda, bahçe, teras veya verandasında üretim yapılabildiği 
gibi ayrıca sahada gördüğümüz ihtiyaçlara göre örtü altı tarımına da uygundur. Örtü altı tarım 
üreticileri ile yaptığımız görüşmede erkenci ürünün önemine değinmişlerdir. Üretim alanı biraz daha 
büyük olanlar veya örtü altı tarım yapmak isteyenler bu platformumuzdan fazla sayıda sahip olarak  
modern sera üretimi ile kendi inovatif seracılık platformuna sahip olacaklardır. Mobil desteğimiz ile 
birlikte mekandan bağımsız yeni nesil verimli tarımsal üretimin keyfini çıkaracaklar, erkenci ürün 
elde etme imkanını yakalayıp daha fazla kazanacaklardır. Birbiri ile bağlantılı olan platformlar, tek 
bir merkezden optimum ortam oluşturularak çalışma imkanına sahiptir. Bu yönü ile az girdi ve 
yüksek verim sağlayarak erkenci hasat sağlayan tarımsal üretim platformumuzun genç 
çiftçilerimizin de dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. En az 3(üç) ürüne göre erkenci hasat süresinin 
ne olduğu ile ilgili analiz çalışmalarımızı teknofest finaline kadar tamamlamayı planlıyoruz. 
 
Ayrıca insanlar önemli günlerde sevdiklerinin önemli günlerini kutlamak için çiçek gönderirler. 
Çiçek göndermenin yanında farklı hediye arayanların da terrarium denilen cam içinde özel 
hazırlanmış, nispeten ortalama bir çiçek buketinin 5 ila 10 katı arası daha pahalı satılan hediyelik 
tasarımları tercih ettiğini tespit ettik. Buna yönelik olarak ise tasarım üretim platformumuzun küçük 
boyutunu tasarladık. Hediye almak isteyen insanlar sevdiklerine küçük boy tarımsal üretim 
platformumuzdan sipariş verebileceklerdir. İş insanları masalarının üzerinde, çalışma ortamlarında 
küçük tarımsal üretim platformu ile mesela çilek yetiştirebileceklerdir. Hem estetik yapısı ile hem 
de cep telefonu ile takibi açısından yeni nesil dediğimiz, Z kuşağı dediğimiz dijital ile daha fazla 
ilgilenen gençlerimizin ilgisini çekeceğini düşünmekteyiz. 
 

2. Problem/Sorun: 
Dünyamız; son yüzyılda yaşanan en büyük krizin içinden geçerken, artık hiçbir şeyin pandemi 
öncesi dönem gibi olmayacağı herkes tarafından öngörülen bir gerçektir. Manisa-Akhisar’da sık sık 
yaşanan depremlerin ardından İzmir/Bornova’da yaşanılan önce sel felaketi ardından yıkıcı 
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depremin çevremizdeki insanların tercihlerinin değişmeye başladığını işaret ediyordu. Depremlerin 
ardından, Covid-19 salgının bir anda ülkemizi sarması sonucu, en büyük kaçınılması gerekenin 
kalabalık ortamlar olduğunu yaşayarak gördük. Köy ve yayla hayatı, temiz çevrede bulunma, kendi 
ürettiğini yeme, kendi ekmeğini kendi yapma isteğinin ortaya çıktığını hepimiz tespit ettik. Tüm bu 
yaşanılan yoğun tramvaların sonucunda kaçınılmaz olarak insanların yaşam tercihlerinin, 
önceliklerinin, isteklerinin değiştiğini buna bağlı olarak yeni sorunlara, yeni ihtiyaçlara yönelik 
olarak yeni çözümlerin bulunması gerçeği ile karşı karşıyayız.  
 
Küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların yanında, büyük şehirlerdeki yoğunluktan sıkılan insanların, 
üst düzey yöneticilerin bulundukları şehirlerdeki yaşamlarını terk ederek arsa satın alıp, kırsal 
bölgelere yerleştiğini, yerleşmek istediğini tespit ettik. Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve ticaret 
platformu Gayrimenkul Borsası’nın (GABORAS) araştırmasına göre 2020 yılının ikinci yarısında 
ülke genelinde 157.3 milyar TL’lik arsa satışı gerçekleşti. Bu satışların en yüksek olduğu il ise 29.2 
milyar TL ile İstanbul. İstanbul’u 11.6 milyar TL ile Ankara takip ederken, satış işlemlerinin en 
fazla gerçekleştiği üçüncü il ise 9.5 milyar TL ile İzmir oldu[19]. Manisa Spil Dağı Milli Parkı ve 
İzmir Kemalpaşa Cumalı Köyü yakınlarındaki ahşap bungalov evlerde yaşayanlarla görüşmeler 
yaptık.  
Deprem ve salgından sonra kendilerini doğaya bıraktıklarını, çocuklar çevrimiçi derslerini yaparken 
kendileri de uzaktan çalıştıklarını kalan zamanlarında çocukları ile oyun oynayıp, tavuk 
beslediklerini ve kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Yemek konusunu nasıl 
planladıklarını sorduğumuzda, market veya kantinden ihtiyaçlarını alıp, mutfakta pişirip yediklerini 
sadece o konuda eksikleri olduğunu söylediler. Aileler kendi ihtiyaçları kadar kendi yiyeceklerini 
mümkün miktarda kendileri yetiştirmek bunu da yaşadıkları yerde yapabilmeyi çok istiyorlardı. Bu 
aileler daha önce hiç tarım ile uğraşmamış, köy hayatını bilmeyen ama tanımak ve yaşamak isteyen, 
sosyo-ekonomik durumları orta-üst seviye olan bankacı, yönetici vs. pozisyonundaki ailelerdi.  
İnsanlar artık yoğun şehirleşmenin olduğu yerlerden ayrılmayı, ihtiyaçlarını marketten değil de 
doğada yaşayıp kendileri üretmek istediklerini yaptığımız saha araştırmalarında gördük. 
Araştırmalarımızda da bu soruna çözüm oluşturacak hazır bir platform olmadığını tespit ettik. 
 
Tüm bu saha araştırmalarımız ve tespitlerimizin yanında, emlak sektöründe çalışanlar ve yeni 
yerleşim yeri arayanlarla yaptığımız görüşmelerde, şehirden göç edip doğa ile iç içe yaşamak isteyen 
insanların, tarımsal üretim noktasında bilgilerinin az, üretim yapma isteklerinin çok olduğunu ilginç 
bir şekilde tespit ettik. İzmir merkez ile Kemalpaşa ilçesi arası 30km dir. Manisa merkez ile 
Kemalpaşa arası da 54 km. dir. Şehirden uzaklaşmak isteyenler için dağ havası almak ve doğal 
yaşamda bulunmak için Kemalpaşa ve çevresi son zamanlarda yayla evleri, ev demek yanlış olabilir 
villaları yapılmaktadır. Bu bölgelere yaşam alanı inşa eden mimar ve müteahhitlerle görüşmemiz de 
İzmir, Manisa gibi illerin dışında, yeni yapılan İstanbul-İzmir otobanının da bu civardan geçmesi ile 
daha çok İstanbul’dan buraya yerleşmeye gelen holding sahipleri, yöneticileri, CEO ların 
ilgilendiğini söylediler. Yine burada nefes almak isteyen, yerleşmeyi planlayan insanların bir 
istekleri olduğunu yaptığımız görüşmede tespit ettik. Ticari olarak değil ama kendi kendine yetecek 
kadar tarımsal üretim yapmak istiyorlar. Hafta içi işyerlerinde çalışan, haftasonu cuma dan gelip 
buradaki evlerinde istirahat etmek isteyenler, aileleri ile birlikte vakit geçirirken çilek, domates, 
biber vs. yetiştirmek istiyorlardı. Kimi zaman 1 hafta kimi zaman iş yoğunluğuna göre 2 hafta 
buradaki evlerine uğrayamayacak olan, tarımsal üretim yapmak isteyen fakat daha önce hiç toprak 
ile uğraşmamış çilek, domates vs. yetiştirip dalından yemek isteyen böyle bir topluluk tespit ettik. 
Aynı zaman da bu topluluğa yönelik olarak estetik bir tarımsal üretim evlerini, doğa ile iç içe 
villaların satışında fark yaratmak isteyen mimar ve müteahhitlerin de ihtiyacını belirledik. Bu 
ihtiyaca yönelik olarak çalışmamız gerektiğinin notunu aldık. 
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Bir diğer saha ziyaretimiz de örtü altı üreticilerine, genç çiftçilere yönelik olarak Manisa İl Tarım 
ve Orman Müdürümüzün desteği ile yapmış olduğumuz Manisa ili Akhisar ilçemizdeki seralara 
gerçekleştirdik. Burada mantar, çilek üreticileri ile görüştüğümüzde erkenci ürünün özellikle çilekte  

 
 
çiftçimize çok güzel katkı sağladığını duyduk. Fakat örtü altı üreticilerimizin üretim yaparken çok 
hassas davranmaları gerektiğini bir hastalık geldiğinde tüm emeklerinin ve zamanlarının ziyan 
olacağını örnekleri ile yerinde tespit ettik. Ayrıca ilgili seralarda bitki ihtiyaçlarını sağlamak için 
İsrailli Netafim firmasından temin edilen otonom sistemleri de gördük. Niçin yerli ürün tercih 
etmediklerini sorduğumuzda, genç çiftçi destek projesi kapsamı alım sırasında çok araştırma 
yapıldığını, otonom bir yerli ürün olmadığını ifade ettiklerinde, tam da bu sebepten dolayı bizim 
Teknofest Tarım Teknolojileri yarışmasına katılmamız gerektiğini ve  Milli Teknoloji Hamlesi 
kapsamında bizler bu tip sistemlerin daha iyilerini yapabileceğimiz bir prototibi 
gerçekleştireceğimize olan inancımızı göstermek istedik. 
 

 
 
Salgın dönemi ile tarımın, üretimin ne kadar değerli olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın” sözü ile de daha iyi anlıyoruz. [16] Biz geliştirmekte 
olduğumuz Akıllı Tarım Platformu’nun aynı zamanda öğrencilerin ürün yetiştirmesi için de 

Fotoğraf 1- Saha ziyaretlerimiz Fotoğraf 2- Saha ziyaretlerimiz 
4- Platform üstten görüntüsü 
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masaüstü formunu tasarlayabileceğimizi düşündük. İlkokul öğrencilerinin fasulye’nin gelişimi için 
pamuk ile yaptıkları deneysel bir etkinlikleri vardır. Bu herkesin hafızalarında yer etmiş bir 
etkinliktir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin tarımsal üretimin teknoloji destekli bir şekilde nasıl 
yapıldığının anlatılmasında kullanılacak bir masaüstü otonom set olmadığını tespit ettik. 
Öğrencilerin kod yazarak, mobil olarak uzaktan topraksız tarımı deneyimleyerek daha iyi teknolojik 
tarımı öğrenecekleri düzenek veya akıllı masaüstü tarımsal deney platformunun olmadığını tespit 
ettik. Bizlere verilen Türkiye Teknoloji Takımı tarafından verilen DeneYap Kart ile çalışan böyle 
bir sistemin ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu tasarımımızın TARNET’ in Akıllı Tarım Atölyeleri 
projesi veya Tarım Orman Bakanlığı’nın planlayacağı tarım atölyelerinde ihtiyacı olacağını 
öngörüyoruz. ATA tohumlarının nasıl yetiştireceğini teknoloji ile birleştirerek küçük 
kardeşlerimizin öğrenmesi gelecek adına büyük ihtiyaç sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Çiçekçi esnafı ile görüştüğümüzde, projemizden bahsettik.Akıllı mini Tarım Platformlarının 
insanların önemli günlerde birbirlerine hediye olarak gönderdikleri çiçek ve terrarium’dan sonra 
estetik tasarım yapısı ile ilgilerini çekeceğini belirtmişlerdir. Bu anlamda, farklı hediyeler arayan 
insanlar için de bir seçenek oluşturacağını keşfettik. 

Sahada gözlemlediğimiz problemlere dayalı olarak sorunları maddeleştirirsek; 

• Örtü altı tarım yapan veya yapmak isteyen genç çiftçi veya destek alan çiftçiler verimli, 
erkenci üretim odaklı, topraksız, otonom bir altyapı ile çalışan güvenlikli (mümkünse Türk 
yazılımlı), Mobil olarak takip edilebilen hazır tarımsal üretim platformlarına ihtiyaç vardır. 

• Salgın sonrası değişen yaşam tercihleri insanları tarımsal üretime yönlendirmiştir. Şehirden 
kırsal hayata geçiş yapan veya yapacak olan kişiler bu zamana kadar hiç tarımsal üretim 
yapmadıkları için hem estetik hem otonom olarak kendini idare edebilen hazır tarımsal 
üretim platformlarına ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. 

• Mimar, müteahhitlerin tasarladıkları yaşam alanlarında farklı üretim platformlarına 
ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. 

• TARNET gibi yenilikçi tarım uygulamaları geliştiren firmaların, Tarım Orman 
Bakanlığımızın teknoloji ile tarımsal üretimi birleştirip, küçük yaştaki öğrencilere hem 
kodlama yaptırıp hem de tarımsal ürün yetiştirebilmenin mümkün olduğunu 
gösterebilecekleri eğitimde kullanılmak üzere mini akıllı hazır platformlara ihtiyaç olduğunu 
tespit ettik. 

• Çiçekçilerle görüşmemizde hediyeleşirken farklı istekler geldiğini, farklı ürünlere talep 
olduğunu spesifik anlamda mini otonom çalışan bir platform olursa terrarium gibi ilgi 
görebileceğini tespit ettik. 

3. Çözüm  
Hazırladığımız tasarım sayesinde son kullanıcı, kendi balkon veya terasında, isterse bahçe veya 
serasında hazır tasarımımızı kullanarak, topraksız tarım temelli otonom üretim platformuna sahip 
olacak. Son kullanıcı için tarımsal üretim yapabilme ihtiyacını karşılayacak hazır bir Akıllı Tarımsal 
Üretim Platformu(ATP) sunuyoruz. Bu platfomun uzunluğu 1.60m., taban çapı 1m., üst çapı 20cm. 
ölçülerinde piramit şeklindedir. Tasarımımız sayesinde gün içerisinde, bitkinin en fazla ışıktan 
yararlanması amaçlanmıştır. En büyük boyu 9 katmandan oluşan her bir katmanda 15cm ara 
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verilerek açılmış, kokopit zeminli pencerelerde ürün yetiştirilmesi yapılmaktadır. Normalde 1 
metrelik kokopitte 13-14 adet çilek fidesi dikilirken bizim platformumuzda bu sayı 24 e kadar 
çıkılabilmektedir. Piramit yapısı nedeniyle gün boyu güneş ışığını engellemediği ve en yüksek 
seviyede yararlandığı için açık tarlada çilek üretimi 400gram ile 800 gram arasında çeşit özelliğine 
göre değişim göstermektedir. Topraksız tarımda ise doğru üretim tekniklerimi ve optimum ortamı 
sağladığımız için 600 gram ile 3500 gram arasında çeşit özelliğine göre değişim göstermesi 
düşünülmektedir. Bu değerlerin üzerinde bir hasat gerçekleştirebileceğimizi de düşünmekteyiz. 
Topraksız tarımın ortalaması 1 - 1.5 kg arasında değişmektedir. Temiz, verimli ve yüksek kapasiteli 
üretim için topraksız tarım üretimi yapılması her durumda avantaj sağlamaktadır. Özellikle kış 
aylarında eğer çilek üretimi gerçekleştirilirse piyasa değerleri oldukça yüksek olan çileği çok iyi 
değerlerde piyasaya çıkarmanız mümkün olacaktır. Burada tahmini kazancın %40 tan 
başlayacaktır.Topraksız tarım olarak, düşük hacimle, kimyasal işleme tabi tutulmadan, hava su 
dengesini uzun süre koruyabilmesi ve 3-5 yıl kullanılması açısından faydalı olan kokopiti 
kullanıyoruz. Kokopit ile tarla toprağı yerine organik bir ürün kullandığımızdan dolayı topraksız 
tarımın bir numaralı avantajı olan topraktan kaynaklanan hastalık ve zararlılardan en yüksek oranda 
kurtulmuş oluyoruz.  
 

 

Şekil 1- Platform yan iç görüntüsü Şekil 2- Platform üst çapraz iç görüntüsü 

Şekil 3- Platform dış görünüş Şekil 4- Platform üstten görüntüsü 
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Kokopit içerisinde ilk defa kullanılan faydalı mikroorganizmalar ile bitkinin istediği türden mineral 
ve vitaminleri optimum seviyede almasını sağlıyoruz[8]. Kokopit içerisindeki sensor-otomasyon 
haberleşmesi sayesinde (ısı, nem, ph)  en yüksek verimi almak için optimum ortamı otonom bir 
şekilde oluşturuyoruz. Tüm bu ortamda üretilen değerleri, kendi oluşturduğumuz mobil arayüzden 
izlenebiliyor. Veri odaklı tarım veritabanımız sayesinde, üretim yaparken de son kullanıcımızın ar-
ge çalışmalarını deneyimlemesini temel seviyede sağlıyoruz. Bu kullanıcıya bitkinin bulunduğu 
ortamdan uzaklaştığında dahi kontrol imkanı vermesi açısından oldukça önemli.  Kullanıcının gerek 
kısıtlı alanda, gerekse daha büyük bir alanda edineceği bu platform sayesinde teknolojik tabanlı, 
topraksız olarak otonom üretim yapabileceği organik alt yapılı projemiz ile ihtiyaçlarına cevap 
oluyor, sorunlarını çözüyoruz. 
 

4. Yöntem 

Projemizdeki başlıca elektronik kompanentler nem ve sıcaklık sensörleri, iletişim modülü, servo 
motorlar, motor sürücüleri, raspberry pi 4 ve arduino megadır. Projemizde öncelikle güneş 
panelinden alınan güneş enerjisi güneş paneli sisteminde dönüştürülür ve elektronik sistemlerde 
kullanılabilir hale getirilir. (Şenpınar, A.2006) Sistemimizin temelini oluşturan kokopit ağırlığının 
9 katına kadar su tutabilme özelliğine sahiptir. (Sera Bitki Atıkları, Kullanılmış Kokopit ve Atık 
Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri ) 
Ürünün kökleri için gerekli olan oksijen, su ve besini ideal bir şekilde barındırır. Aldığı suyu her 
yere eşit olarak dağıtır. Biz de sistemimizde çok elverişli bir ürün olmasının yanında maliyetinin de 
düşük olmasından dolayı kokopit kullanmayı tercih ettik.  
 

 
 
 
 
Sistemimizde kullanılan bütün enerji güneş panelinden aktarılır. Bu sayede ek bir enerjiye ihtiyaç 
duyulmadan sistem kendi kendini idare edebilir hale gelir. Ayrıca güneş enerjisinden en üst düzeyde 
faydalanabilmek için güneş panelini servo motorlar sayesinde güneşi takip edebilir bir hale getirip 
güneş enerjisinden alınan verimi maksimum düzeye getiriyoruz. Projemizde yetiştirilen ürünün 
gerekli ısı ve nem değerleri mobil uygulamadan mikro denetleyicimiz olan raspberry ‘ye gönderilir. 
Raspberry’de bulunan yazılımımız ile veriler raspberry’den sensörlere aktarılır. Nem sensörü 
sistemin içinde bulunan ve hortumlar ile su pompasından oluşan bir sulama sistemi ile ürünün ihtiyaç 
duyduğu su miktarını alır. Verilen nem değerine ulaşıldığında sulama işlemi durur. Sıcaklık 
sensörümüz sayesinde yine kullanıcı tarafından belirlenen sıcaklık değerinin altına düşüldüğünde 
toprak altı ısıtma sistemimiz kokopiti ısıtır. Bu sayede ürün optimum sıcaklık değerinde yetişmeye 
devam eder ve verim artar. Ürünlerin gübreleme aşaması da kendi tasarımımız olan gübre karıştırma 

Çizim 1-2 : Sistem çalışma algoritmalarımız 
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sistemi sayesinde hortumlarla ürüne aktarılır. (Kızılaslan, 2017) Gübre karıştırma sistemimizde 
kullanıcıya sunulan depolara konulan gübrelerden kullanıcının istediği oranda gübreler servo 
motorların kontrol ettiği kapaklar sayesinde karışım hazırlanır ve hazırlanan gübre ürüne verilir. 
Ayrıca sistemimiz içinde bulunan mobil ekran sayesinde mobil uygulama dışında sistemin tüm 
özelliklerinin görülebildiği bir ortam oluşur. Verilerin mobil uygulamaya aktarılması işlemi ise 
raspberrydeki wifi özelliği ile beraber ESP8266 wifi modülü ile sağlanır. Hazırlanan mobil 
uygulamaya girilen sıcaklık ve nem değerleri ile birlikte sistemin içindeki enerji, kullanım süresi ve 
verilmesi gereken gübre gibi her türlü veri mobil uygulama sayesinde görüntülenir. Bu sayede 
kullanıcı nerede olursa olsun sistemini kontrol edebilir ve uzaktan müdahale yapabilir. Ayrıca mobil 
uygulamamızda oluşturulan özel profil sayesinde kullanıcıya verilen kod ile istenilen kişiler dışında 
başka kişilerin sisteme müdahale etmesi engellenmiş olur. Bu sayede sistemin güvenliği en yüksek 
seviyede korunur. 

Elektronik Şemamız 
 

 
Mobil Uygulama Ekranlarımız (Tasarım halinde) 
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Mobil telefon ve tablet uygulamamızın ön tasarım halini görmektesiniz. Geliştirmekte olduğumuz 
mobil platform yüksek güvenlikli ve kullanıcı dostu yapısı ile son kullanıcıların sistemi izlemesine 
de olanak vermektedir. Programı python'un 3.kişiler tarafından oluşturulan Kivy adlı kütüphane ile 
oluşturduk. Kivy temel olarak bir python gui'sidir, ama buildozer yardımı ile kivy aracılığıyla 
oluşturduğumuz programları telefonda da çalıştırabilmekteyiz.  
 

 
Mobil uygulama platformu kodlarımız 

 
Uygulamamız bittiğinde son kullanıcı yetiştirmek istediği ürünü ekrandan seçecek ve sistem 
optimum ortamı sensör iletişimi vasıtasıyla oluşturacaktır. Bu sistem yapısı ile kullanıcılar otonom 
bir yapıda topraksız verimli ürün yetiştirmenin keyfine varacaklardır. Uygulama kullnıcıların sürekli 
serasının veya Akıllı Tarım Platformunun başında olmasını gerekli kılmaktan çıkarmaktadır. 
Platformun, PID algoritması sayesinde optimum seviyede bitki ortamı sağladığını hem grafik hem 
de sayısal verilerle görecek olan son kullanıcı bu sayede mekan bağımsız olarak diğer işlerini de çok 
rahat şekilde görebilecektir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
1. Tarım teknolojileri ve yetiştiricilikte otomasyonu tarımın turizm yanı ile bir araya 

getirdik. İnsanlar satın aldıkları evlerde kendileri de yiyeceklerini üretmek 
istemektedirler. Bu ihtiyaca yönelik benzeri olmayan bir tasarım ile Tarımsal Üretim 
Platformu (ATP) geliştirdik. 

2. Geliştirdiğimiz piramit tasarımlı topraksız, otonom çalışan Akıllı Tarımsal Üretim 
Platformu (ATP) sayesinde, daha önce tarımsal alanda üretim yapmamış son 
kullanıcılara, sensör-otomasyon haberleşmesi sayesinde kendi kendine otonom bir 
şekilde çalışan benzersiz  hazır üretim platformu oluşturuyoruz. 

3. Örtü altı tarımı yapmak isteyen genç çiftçilerimizin erkenci hasat noktasındaki 
hassasiyetlerini değerlendirerek tasarladığımız platformumuz benzersizdir. Çünkü 
tasarımımız nedeniyle güneşten en yüksek verim alınmaktadır. Böyle bir platforma sahip  
topraksız olarak üretilecek örneğin çilek, domates, biber den 4-6 hafta erkenci ürün 
alınabilecektir. Akıllı Tarımsal Platformumuz ile çilek hasadı olarak düşünüldüğünde  
açık tarlada üretim verimi 400gram-800gram iken, 600 gram ile 3500 gram çeşit 
özeliğine göre değişim gösterecektir. Özellikle kış aylarında bu üretim gerçekleştirilirse 
piyasaya çok iyi değerlerde çiftçilerimizin fiyat kazancı ile çıkarmaları mümkün 
olacaktır. Verim normal tarla veya normal topraksız tarıma göre en az 2 ile 5  kat fazla 
olacaktır. 

4. Topraksız tarımda kullandığımız kokopitte, Nem, Ph, ışık şiddeti, yağmur, rüzgar ve gaz 
sensörlerinden aldığımız verileri değerlendirerek yetiştirilecek bitki için optimum ortam 
oluşmasını  sağlıyoruz. Temiz, kaliteli optimum ortamda ürün verimi tarla üretimine 
oranla %25 fark etmektedir. 

5. Tasarladığımız mobil uygulama ile projemizin anlık durumunu mekandan bağımsız 
yetiştirilmesini takip edebiliyoruz. bitkinin değerlerini izleyebiliyor, sistemimiz otonom 
çalıştığı gibi aynı zamanda istenirse gerektiğinde müdahale edebiliyoruz.  

6. Tarımsal üretim Platformumuzun bulunduğu alanda kullandığımız güneş kaybolduktan 
sonra ışık dalga boyları ile bitkiyi destekliyoruz. Mavi ışığı olgunlaşma-büyüme 
döneminde, koyu kırmızı ışığı ise çiçeklenme-meyve verme döneminde hızlandırma 
amacıyla kullanarak verimi %35 arttırıyoruz (ÇAĞLAYAN, N. (2013). 

7. Tarımsal üretim platformumuz enerjisini güneşten sağlamaktadır. Solar panellerin, güneş 
hareketine göre konumladığımız ve sürekli yüksek verim sağladığımız bu sistem 
sayesinde yüzde 50 daha fazla enerji elde ediyoruz. (Şenpınar, A. 2006). 

8. Tasarımımızın en gözde uygulaması mini ATP dediğimiz, mini akıllı tarımsal 
platformumuzdur. Öğrencilere veya çiçekçilerden hediye edilmesi de öngörülen bu 
platformumuz oldukça ekonomik olarak tasarlanmıştır. Bu yönü ile de benzersizdir. 
Öğrencileri teknoloji alt yapılı tarımsal platform ile buluşturacak, ve örtü altı üretiminin 
bir diğer adı ile ilk basamağı olacak bu sistem, eskiden pamukla fasulye yetiştirilen 
etkinliğin yerine geçmesini beklemekteyiz. TARNET’in akıllı tarım atölyeleri gibi 
çocuklara teknoloji tabanlı tarımsal üretimi öğretmeyi ve sevdirmeyi amaçlayan bu 
yenilikçi yaklaşımlarla örtüşeceğini ve bu anlamda da güçbirliği yaparak, hayata 
geçireceğimizi düşünüyoruz. 

9. Mobil olarak sistemi izleme, değerlendirme imkanına sahip olacak son kullanıcı, bu 
sayede sürekli serasının veya evinde Akıllı Tarım Platformunun yanında olmak zorunda 
kalmayacaktır.Bu kullanıcı için hareket serbestiyeti sağlamaktadır. 
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10. Projemizin yenilikçi ve nitelikli olduğunu düşündüğümüz için patent başvurumuzu 
yaptık. PATENT Başvuru Numarası: 2021/009541 

 

Örnek bir tarımsal üretim atölyesi görseli 
 
 

11. Uygulanabilirlik  

Projemizin otonom yazılım sistemi içindeki küçük bilgisayar sayesinde kesintisiz çalışabilmektedir. 
Güneş enerjisinden en yüksek verimi alması dolayısıyla aynı zamanda çevre dostu, kendi kendini 
idare edebilen bir sitemdir. Güneş enerjisi ile bir sorun yaşanırsa da harici elektrik ile de ihtiyaç 
halinde enerjisini sağlamaktadır.  Bu şekli ile uygulanabilirlik açısından avantajlıdır. Yetiştirilecek 
ürünün optimum ortamını girilen ürüne göre kendi belirlediği için insan hatasına geçit 
vermemektedir. Topraksız üretim yapılabildiği için topraktan kaynaklı hastalık veya verimsizlikten 
etkilenmemektedir. Ayrıca tasarımı yapısı ile de piramitsel yapıdadır. Bu ayrıcalıklı yapısı, güneş 
ışınlarından en yüksek verimi elde etmektedir. Bitkinin yetişme evresinde mor ve kırmızı ışıkların 
uygun zamanlarda sağlanması ile de verim artmakta, erkenci özelliği ortaya çıkmaktadır. Hareketli 
güneş panelleri normal güneş panellerine kıyasla sağladığı verim sayesinde yarı yarıya az alan 
kullanır böylece uygulanabilirliği daha kolaydır. Farklı yerlerde, farklı amaçlara uygun özelliği 
sayesinde tercih edilebilen yapısı ile oldukça uygulanabilir bir sistemdir. En önemli uygulanabilirlik 
ve sürdürülebilirlik özelliği ise yerli ve milli yazılımı olacaktır. Devletimizin yerli yazılım ve ürün 
geliştirilmesine verdiği önem sayesinde yatırım ve girişimcilik platformlarına başvurularak destek 
alınacak ve daha da geliştirilerek, daha önceden satın alınan tarımsal otonom yazılım hizmetlerini 
artık biz ihraç edip satacak hale getireceğiz.  
Akıllı Tarımsal Üretim Platformumuzun mini düzeneği ile ilgi çekeceğinden ve destekleneceğinden 
şüphemiz yoktur. Salgın sonrası büyük önem verilen tarımsal üretimin, küçük yaşlardaki çocuklara 
teknoloji alt yapısı ile sevdirilmesi, öğretilmesi sürdürülebilir ve çokça istenilen bir durumdur. Bu 
mini ATP dediğimiz, esas projenin yavrusu olarak baktığımız ama hem yurtiçinden hem de 
yurtdışından ilgi göreceğini düşündüğümüz bu özelliği ile farklı ürün tedariği oluşturma noktasında 
da beğenileceği ve uygulanabileceğini düşünmekteyiz. Patent başvurusu da yapılmış olarak, teknik 
engelimiz yoktur.  
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12. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Örtü altı Akıllı Tarımsal Üretim Platformu için üretimini tasarladığımız ürünümüzün maliyet hesabı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Platfomun 1.60m., taban çapı 1m., üst çapı 20cm. ölçülerindeki 
tasarımımız için birim maliyet hesaplamamız. Bu ücretler seri  üretime dönüştürüldüğünde yüzde 
%70 varan miktarda düşmektedir. Projemizin mini Akıllı Tarım Platfomunun maliyeti ise opsiyonel 
olarak değişmektedir. 3 katlı 30 cm olarak topraksız üretim yapılabilen mini üretim platformumuzun 
temel platform olarak fiyat aralığı 250TL ile 350 TL arasındadır. 

 

Akıllı Tarımsal Üretim Platformu (ATP) 
Ürün Adı Birim Maliyet 

20W Güneş Paneli Seti  1 Adet 550 TL 
Arduino Mega  1 Adet 130 TL 
Raspberry Pi 4 1 Adet 450 TL 
LF-20MG Servo Motor  4 Adet 180 TL 
Cocopeat  80 litre 80 TL 
Kutu Tipi Alüminyum Profil  6 mt 30*30 190 TL 
Şeffaf Kaplama  2 m^2 75 TL 
Teflon Sulama Hortumu  3 metre 80 TL 
Endüstriyel Tekerlek  10 Adet 200 TL 
L298N Motor Sürücüsü 4 Adet 4 Adet 20 TL 
DHT 22 Raspberry Pi Sıcaklık ve Nem 
Sensörü  

1 Adet 40 TL 

ESP 8266 İletişim Modülü 1 Adet 1 Adet 20 TL 
1000W 12V Güç Kaynağı  1 Adet 1 Adet 1200 TL 
Elektronik Prototipleme Ürünleri 
(Pertinaks vb.)  

1 Adet 13cm*23cm 100 TL 

Uygun Tiplerde Kablo ve Makaron Yeteri kadar. 80 TL 
  Toplam: 3395 TL 
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 Süreç Yapılacaklar Başlama 
Tarihi 

Bitiş 
Tarihi 

Ocak  
Sonu 

Şubat  
Başı 

Şubat  
Sonu 

Mart  
Başı 

Mart  
Sonu 

Nisan 
Başı 

Nisan 
Sonu 

Mayıs 
Başı 

Mayıs  
Sonu 

Haziran 
Başı 

Haziran 
Sonu Temmuz Ağustos Eylül 

Başı 

21- 
26 
Eylül 

Başvuru İşlemleri Başvuruların tamamlanması 20.01.21 15.03.21                

Problem Belirleme 

Ülkemizde sera 
kullanıcılarının  
yaşadığı sorunların 
araştırılması 

23.01.21 31.01.21                

Çözüm isterlerini 
belirleme  

Bu sorunların çözülmesi 
için nelerin nasıl değişmesi 
gerektiğinin araştırılması 

1.02.21 7.02.21                

Araştırma  

Belirlenen problemler 
hakkında yapılan araştırma 
ve çözüm sunan ürünlerin 
incelenmesi ve analiz 
edilmesi ile kavrayış 
kazanma 

8.02.21 22.02.21                

Çözüm üretme 
Beyin fırtınası yöntemiyle  
soruna yönelik çözümler 
üretme 

23.02.21 28.02.21                

Çözümü inceleme 

Üretilen çözümleri 
tutarlılığı,  
uygulanabilirliği ve 
yenilikçi yönleri gibi 
parametrelere göre 
süzgeçten geçirme 

23.02.21 28.02.21                

Geliştirme 

Kararlaştırılan çözümleri 
teknik yönleriyle ele alarak 
verimliliğini ve inovasyon 
düzeyini artırarak optimize 
etme 

1.03.21 3.03.21                

Ön Değerlendirme 
Raporu 

Çözümü anlatacak ön  
değerlendirme raporunu 
hazırlama 

15.03.21 29.03.21                

Değerlendirme  
Projeyi en baştan 
değerlendirerek  
eksiklerini analiz etme 

30.04.21 4.04.21                

Eksikler İçin 
Çözüm Araştırma 

Projenin eksiklerini 
kapatmak için sorunlara 
yönelik araştırma 

4.04.21 7.04.21                

Optimizasyon 

Yeni yöntemlerle eksik 
noktaları  
düzeltme ve projeyi 
geliştirme 

8.04.21 12.04.21                

Taslak Oluşturma  

Projede kullanılacak 
yazılım  
algoritmaları, devre 
şemaları, 
 prototip tasarımı ve 
benzeri 
 etkinliklerin taslaklarını 
oluşturma 

15.04.21 20.04.21                

PDR Süreci 
Projeyi detaylı şekilde 
anlatacak proje detay 
raporunun hazırlanması 

29.04.21 10.06.21                

Prototip 
Oluşturma 

Taslaklar üzerinden 
işlevsel  
prototip oluşturma adımları 

11.06.21 22.07.21                

Parça Temini 

Prototipi oluşturmak için 
gerekli  
malzemelerin temin 
edilmesi 

17.06.21 19.06.21                

Algoritma 
Oluşturma  

Algoritmaların projeye 
uygun  
olarak düzenlenmesi 

20.06.21 21.06.21                

Mekanik Üretim  Prototip iskeletini 
oluşturma 22.06.21 22.07.21                

Elektronik Devre 
Üretimi 

Parçaların birleştirilmesi 
ve  
devrenin oluşturulması 

30.06.21 7.07.21                

Yazılımın 
Tamamlanması 

Algoritmalara uygun 
olarak  
program oluşturulması 

10.07.21 20.07.21                

Test Testler ile eksiklerin 
belirlenmesi 23.07.21 30.07.21                

Test Odaklı 
Çözüm 

Testteki eksiklere göre 
çözüm  
üretilmesi 

31.07.21 6.08.21                

Son Optimizasyon 
Sensörlerin daha verimli 
çalışması  
için ayarlamalar  

7.08.21 15.08.21                

Sunum 
Çalışmaları 

Teknofest için sunum 
 provalarının yapılması 16.08.21 7.09.21                

Yarışma Günü Yarışma için hazırlıklar 21.09.21 26.09.21                
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13. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi tarımsal üretim yapmak isteyen herkestir. Yaptığımız saha 
araştırmalarına göre insanlar kırsal alana taşınıyorlar ve bunların arasında daha önce hiç tarımsal 
üretimle uğraşmamış olanlar çoğunluktadır. Evlerinde bahçelerinde ürettiklerini tüketmek isteyenler 
Akıllı Tarımsal Platformumuza talep gösterecektir. Mimarlar, müteahhitler yaşam alanı 
tasarlayıcıları için farklı bir üründür. İstemlerine göre daha da geliştirilip, değiştirilebilen yapısı 
sayesinde kişiye özgü tarımsal üretim platformları oluşturabiliriz. Yani estetik yapısı ile turizm 
içinde tercih edilebilir, fark yaratabilir. Ayrıca genç çiftçi veya örtü altı üretimi yapanlar, Akıllı 
Tarım Platformundan üreticinin kendi tarlasına göre belli sayıda temin ederek, normal tarla olarak 
örneğin 1 dönümlük alanda yetiştirip, hasat edeceği üründen akıllı tasarım ve otonom yapısı 
sayesinde ve bitki için optimum ortamı sağlaması açısında temiz ve kaliteli verimi sağlayıp, erkenci 
ürün çıkarma anlamında büyük avantaj sağlayacaklardır. Önemsediğimiz ve dikkat çektiğimiz bir 
diğer tarafı da platformumuzun küçük boyutunu da tasarlayarak, tüm öğrencilerimizin kullanımına 
sunmaktır. Bu nitelikleri bakımından kişiye ve amaca özgü esnek yapısı, yeni nesil, otonom, 
topraksız tarım yapılabilen yenilikçi tasarımı sayesinde, geniş bir kitleye hitap etmektedir. Tarım 
Orman Bakanlığımız’ ın himayelerinde İl Tarım Orman Müdürlüklerimiz okullarda yerli tohum ile 
doğru, temiz ve kaliteli üretimi bilinçlendirme noktasında başlatılmış yerel projeleri mevcuttur. Bu 
vizyona mini Akıllı Tarım Platformumuzun katkı sunacağı şüphesizdir. 

 
14. Riskler 

Akılllı Tarımsal Platform aslında otonom yapısı nedeniyle kullanım zorluğu olmayan bir yapıdadır. 
Fakat ilk kurulumunda belki bazı sorunlar yaşanabilir ama bu çok zordur. Topraksız tarım yapıldığı 
için ilk 3d yazıcısını alıp kurarken dahi çekilen zorluğun çok altında risk taşır başlangıç aşamasında 
son kullanıcı . Böyle bir sıkıntı yaşanmasına karşı da zaten kullanım koşullarının açıklandığı bir  
kitapçık hazır olacaktır. Bu hazırladığımız kitapçık sayesinde kullanım kaynaklı bir çok sorun 
cevap olacağını düşünmekteyiz. Platform üretim maliyetlerine etki edecek döviz kuru sınırlı 
seviyede olacaktır. 
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15. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Onur GÖKMEN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 
Onur GÖKMEN 

Genel Tasarım, 
Mekanik 

Manisa Fen Lisesi 
(DeneYap Öğrencisi) 

• 2019 Güney Kore 
Dünya Robot 
Şampiyonası 
Robotis İnsansı 
Robot 
kategorisinde 
Dünya 5.’liği. 

• 2021 Teknofest 
İnsansız Su Altı 
Takımı finalisti 

 
Ömer Ceyhun ÖZTÜRK 

 

Yazılım 
İzmir 50. Yıl Bahçeşehir 

Koleji 
(DeneYap Öğrencisi) 

• 2019 FRC 
Turkish 
Robotik Off 
Season 
yarışmasında, 
“Winner” ve 
“Engineering 
Inspiration” 
ödülü. 

Nureddin Furkan ÇEVİK 

Elektronik 
Manisa Bülent Koşmaz 

Fen Lisesi 
(DeneYap Öğrencisi) 

• First Lego 
League 2021 
Robot Tasarım 
Ödülü. 

• 2021 Teknofest 
İnsansız Su 
Altı Takımı 
finalisti 

Abdülkadi ALKAN 

 

Yazılım Manisa Fen Lisesi 
(DeneYap Öğrencisi) 

• First Lego 
League 2020 
Robot Tasarım 
Ödülü. 

• 2021 Teknofest 
İnsansız Su 
Altı Takımı 
finalisti 
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MezzoMorto TARTEK Takımı Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 
 

 
**Değişiklik, Projemizin adının hem ilgi çekici olması hem de kolay anlaşılması bakımından 
çevremizle yaptığımız istişarelerde ÖTR de, “TAM OTONOM, MOBİL-TOPRAKSIZ 
TARIMSAL ÜRETİM PLATFORMU” proje ismi yerine “AKILLI TARIMSAL ÜRETİM 
PLATFORMU (ATP)” ismini uygun gördük ve bu raporda son adını vermiş olduk. 

 
***Patent başvurusunu yaptığımız akıllı tarımsal üretim platformumuzun asıl amacı, kişisel üretim 
ihtiyacını karşılamak ve ayrıca sera üreticilerinin sürdürülebilirlik, düşük maliyet yüksek verim 
sorununu çözmektir. Tasarladığımı mini Akıllı Tarımsal Platformumuz ile küçüklere teknolojik 
tarımı sevdirmektir, nihai hedefimiz ise, T3Girişim’den yatırım almak ve bunun sonucu olarak, 
yurtdışına ihracatını gerçekleştirip, ülkemize döviz kazandırmaktır. 

 
16. Kaynaklar  

[1]ÇAĞLAYAN, N. (2013). Seralar için LED lambalı aydınlatma otomasyon sisteminin 
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