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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçtiğinde zeytin meyveleri buruşmaya başlamakta ve 

ağaçlar susuz kaldığında mahsul verimi düşmektedir. Ayrıca sulamanın aşırı sıcak havalarda 

yapılması ise hem suyun meyvelere ulaşmasını geciktirmekte hem de suyun köklere 

ulaşamadan buharlaşıp israfına neden olmaktadır.  

Projemiz; internet üzerinden hava durumu bilgilerini çekerek, sonraki günlerde hava 

sıcaklığı 45 derecenin üzerinde olacaksa 1 gün öncesinde sulama yapmamız için çiftçiyi 

uyarıyor, ve isteğe bağlı olarak sulama gerçekleştiriyor. Bu şekilde zeytin meyvelerinin aşırı 

sıcaklardan olumsuz etkilenmesi önlenmiş oluyor. Yine aynı şekilde sonraki günlerde hava 

yağmurlu ise sulama yapılmaması için çiftçiyi uyarıyor ve su israfını önlüyor. 

Tasarımımız; açık kaynak kod olacak şekilde Şekil 1’ de belirtilen akış diyagramı 

kullanılarak yazılmış olup wifi modulüne sahip Nodemcu kulllanılmış ve arduino yazılım dili 

tercih edilmiştir. Ayrıca elektonik bileşenler olarak oled ekran, ledler, buzzer ve batarya 

kullanılmıştır. Tasarımımızın muhafaza kutusu dizaynı bize ait olup, Fusion 360 programında 

tasarlanmış olup 3D yazıcıdan çıktısı alınmıştır. 

Cihaz kış ayı olması nedeniyle, 15 derece maksimum sıcaklık baz alınarak, ocak 

ayında 30 gün boyunca denenmiş ve 3 kez sesli olarak uyarı vermiştir. Bu verilerden yola 

çıkarak sistemin kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Cihazımız akıllı sulama 

sistemlerine yenilik getirmesi ve ülkemizdeki tarım sulamalarında akıllı sulama teknolojilerin 

yaygınlaşmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

 

 

ġekil 1. IOT Akıllı Zeytinlik Sulama Cihazımızın Algoritmasına Ait AkıĢ Diyagramı 
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2. Problem / Sorun 

 

Zeytin, kurak koşullara dayanıklı bir tür olmasına karşın küresel ısınmadan en fazla 

etkilenecek zirai ürünlerin başında gelmektedir. Bu nedenle zeytin yetiştiriciliğinde acil 

önlemlerin alınması gerekmektedir.(Varol, Ayaz, 2012) Zeytinin yetişmesi için iklimin ılıman 

veya sıcak olması etken olsa da aşırı sıcaklar olduğunda zeytin meyveleri olumsuz 

etkilenmekte bu da ürünün hasat zamanı rekoltesinin düşmesine neden olmaktadır(URL 2). 

Özellikle ihtiyacı olan dönemlerde su ihtiyacını giderememesi zeytinlerde buruşma meydana 

getirmektedir(URL 1.) Ülkemizde zeytin üretiminde ani sıcaklık değişiklikleri ve dolu etkileri 

nedeniyle geçen yıla göre zeytin tane miktarında %11, zeytinyağında ise %20 azalma olduğu 

görülmüştür. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin bu yılki raporuna göre kayıp miktarları, 

zeytinde 145 bin ton, zeytinyağında ise 35 bin 562 ton olarak belirtiliyor. Ani artış göstern 

sıcak havalar ve dolu nedeniyle ağaç başına ortalama üretim düştü ve bu yıl 8.3 kilo olarak 

hesaplanmıştır.(URL 3).  

     Verilere dayanarak; 

   -Aşırı sıcaklarda tedbirsiz kalan zeytin ağaçlarının zeytin rekoltesi düşmesi  büyük sorun 

teşkil etmektedir. 

   - Damla sulama olmayan manuel sulamalarda ise su israfı hat safhaya çıkmaktadır. 

 - Aşırı sıcakları tarım müdürlükleri sitesinde bir gün öncesinde yayınlasa da çiftçinin bundan 

haberi olmaması bir sorundur. 

 -  Yağmur öncesi sulama ayrıca bir su israfı meydana getirmektedir. 

 - Anlık olarak hava sıcaklığını uyaran akıllı sulama sistemleri mevcut olmakla, günler 

öncesinde hava durumu verilerini derleyen ve uyaran bir sistemin olmaması çiftçi için bir 

sorundur. 

 -Aşırı sıcaklarda fidanın sulanması malesef geç kalmaya neden olmakta olup, sulama 

suyunun ağaçtaki meyvelere ulaşması saatler sürmesi geç kalma bir sorundur.  

Günümüzde her ne kadar damla sulama yöntemleri gelişmiş olsa da çiftçiler için fazladan bir 

maliyet olarak görülmekte ya da bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Son teknoloji damla 

sulama sistemlerine baktığımızda toprağın nemini ölçen ve sulamayı aktif eden sistemler 

mevcuttur. Damla sulama sistemi kurmayan ya da kurduramayan çiftçilerin bir bölümü hava 

durumlarına göre zeytin tarlasını manuel olarak sulamaktadır. Hatta sadece bilinçli çiftçiler 

ertesi günün hava durumunu takip etmektedirler. Ağaçlar sulandığında suyun dallara ve 

yapraklara ulaşması saatler sürebilmektedir. Hava sıcaklığı 45 C dereceyi geçtiğinde zeytin 

meyveleri buruşmaya başlayacak ve ilerleyen zamanlar için verimi düşecektir (Ulaş, 2017). 

Aşırı sıcak havalarda çiftçiler her ne kadar suladığını düşünse de geç kalmış sayılacaktır. 

Çünkü biyoloji bilimine göre bitkilerin aldıkları suyu dallarına ve yapraklarına ulaştırması 

zaman almaktadır(Ertem, Akkuzu,2021). Bu sebeple zeytin ağaçlarının, hava sıcaklıklarının 

45 derecenin üstüne çıkmadan sulanması ihtiyacı doğmaktadır. 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/zeytin
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/uretim
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3. Çözüm 

 

Zeytin meyvelerinin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi ve su israfını önlemek için 

“İnternet Tabanlı Zeytinlik Sulama Hatırlatıcı” geliştirilmiştir. Cihaz internetten önümüzdeki 

3 günlük hava durumu bilgisi çekerek zeytin üreticisine ertesi günlerde hava aşırı sıcak 

olacaksa uyarı yapacaktır. Yine aynı şekilde hava yağmurlu olacaksa sistem yağmurlu uyarısı 

uyarısı yaparak su israfını önleyecektir. Şekil 2 de görüldüğü üzere cihaz internete bağlı 

kaldığında en az 3 günlük hava durum raporunu hafızasına kayderek verileri derleyecek ve 

ertesi günkü havanın yağmurlu veya aşırı sıcak (+45 C) olması durumunda cihaz üzerinde 

bulunan kırmızı ya da yeşil ledi yakarak çiftçiyi sesli ve ışıklı verebileceği gibi sistem açıksa 

1 gün öncesinde, cihaz bahçe sulamasını aşırı sıcaklarda aktif edecek yağmurlu günlerde 

sulamayı kesecek. 

Bu şekilde zeytinleri aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için bir gün öncesinde önleyici 

sulama yapılarak zeytinlerin yanması, ertesi gün havanın yağmurlu olduğu günlerde sulamayı 

keserek su israfının ve meyvelerin aşırı sulanmasından çürümesi engellenmiş olacaktır. Bu 

önleyici tedbir sayesinde zeytin veriminin yüzdesi yükselecektir.  

 
 

ġekil 2. IOT Akıllı Zeytinlik Sulama Cihazımızın Algoritmasına Ait AkıĢ Diyagramı 

 

 

4. Yöntem 

 

Ġnternet Tabanlı Zeytinlik Sulama Hatırlatıcı Cihazı: Tasarımında, WİFİ 

modülüne sahip Nodemcu mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bölgenin hava sıcaklığı 

tahminleri openweathermap.org sitesinden alınmıştır. Hava Bilgilerini derleyen özel 

yazılımımız hava 45 derecenin üzerinde sıcaklık gerçekleşince Nodemcu’ya bağlı buzzer ve 

kırmızı ledi yakacak,  ve eğer bağlı ise otomatik sulamayı çalıştıracak. Eğer hava ertesi gün 

yağmurlu ise Nodemcu’ ya bağlı yeşil led yanacak ve sulama yapmayın anlamı taşıyacak. 

Ayrıca sulama ikazları ve 3 günlük hava durumu göstergesi Nodemcu’ya bağlı Oled ekran 

üzerinde de gösterimi sağlayacaktır. 



 

6 
 
 

 

 

 

ġekil 3. Cihazın Devre Elemanları 

 

Kullanılan Malzemeler: Projenin yapımında WI-FI modulüne sahip Nodemcu isimli 

geliştirme kartı, ses ikazı için buzzer, ışıklı uyarı göstergesi için kırmızı ve yeşil led, 3 günlük 

hava tahminlerinin gösterildiği oled ekran, sulamayı aktif eden bir adet röle ve tüm elektronik 

parçaları muhafaza edecek 3D yazıcıdan çıktısı alınan bir muhafaza kutusundan oluşmaktadır. 

Aşağıda prototipin resmi gösterilmektedir. (Resim 2). 

 

ġekil 4. Muhafaza Kutusu 

 

NodeMCU; üzerinde ESP8266 modülü bulunduran açık kaynak kodlu elektronik 

geliştirme kartıdır. Kullanım alanı oldukça geniştir. Üzerinde bulunan ESP8266 Wifi modülü 

sayesinde internete kolay bir şekilde bağlanabiliyor, bu özelliği sayesinde uzaktan kontrol 

edebilir ve internetteki verileri derleyebilmektedir. Normalde programla dili olarak Script’i 

kullanır. Aynı zaman da Arduino IDE üzerinden de programlanabildiği için de Arduino ile 

aynı dilde programlanabilir. Nodemcu denetleyicisine ait pin yapısı Şekil 3’ de görülmektedir. 
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ġekil 5. Nodemcu Pin Yapısı 

 

 

Buzzer; İşitsel ikaz cihazlarındandır. Kendisine verilen voltajlara göre farklı ses 

sinyalleri sağlamakta olup üretimi basit, maliyetleri az ve hafif yapıda olmaları sebebi ile 

kullanım alanı da çok geniştir. 2.3 kHz aralığındaki sesleri işleyebilen bu ürün, 12 mm’lik 

çapa sahiptir. Başlıca özellikleri; 

 Çalışma Voltajı: 4-8 V,  

 Maksimum Akım: 30 mA,  

 Minimum Ses Çıkışı: 85 dB,  

 Titreşim Frekansı: 2300 +/-300 Hz,  

 Ağırlık: 2 gr olup, Şekil 2’ de görülmektedir. 

 

 
ġekil 6. Buzzer 

 

SSD 1306 Oled Ekranı; arduino ve diğer mikrokontrolcü projelerde kullanılmaktadır. 

Özellikle IOT uygulamalarında arayüz sunmaktadır. SSD1306 işlemcisi sayesinde I2C 

protokolü ile haberleşmektedir. Ekranın grafik rengi mavi ve sarı renktir. 128x64 

çözünürlükte olan bu ekran I2C protokolünü kullanmasından dolayı projelerde daha az pin 

kullanır. I2C OLED ekran üzerinde 4 pin bulunmaktadır. 4 pine sahip bu ekranda; +5V ve 

toprak besleme pinleri, sda ve scl ise I2C (haberleşme protokolü) pinleridir. Şekil 4’ te 

görülmektedir. 
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ġekil 7. SSD1306 Oled Ekran 

 

  

Prototip 

Prototipimiz çalışır şekilde olup Resim 2’ de görülmektedir. Muhafaza kutusunun 

tasarımı Fusion 360 progamında yapılmış olup, baskı çıktısı 3D yazıcıdan alınıp boyanmıştır. 

Kutunun tasarımında zeytin, yaprağı ve güneş şeklindeki temalar kullanılmıştır. Ayrıca şekil 

6’ ta da projemizin muhafaza kutusunun içindeki elemanları bağlantı şekillleri görülmektedir. 

 

  

 

ġekil 8. Prototip 

 

Test Sonuçları: Sistem kış ayı olması nedeniyle; 15 derece maksimum sıcaklık baz 

alınarak, ocak ayında 30 gün boyunca denenmiş ve 3 kez sesli olarak uyarı vermiştir. Bu 

verilerden yola çıkarak sistemin kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo 1’de 

sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. 
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Tablo 1: Sıcaklık Değerleri ve Cihaz Uyarı Sayısı 

 
Ölçülen  

Tarih        

Gün İçi 

Maksimum 

Sıcaklık 

Uyarı Sayısı  

 01.01.2022 15 0  

 02.01.2022 11 1  

 03.01.2022 16 0  

 04.01.2022 13 0  

 05.01.2022 14 1  

 06.01.2022 18 1  

 07.01.2022 20 0  

 08.01.2022 15 0  

 09.01.2022 15 0  

 10.01.2022 14 0  

 11.01.2022 14 0  

 12.01.2022 12 0  

 13.01.2022 9 0  

 14.01.2022 4 0  

 15.01.2022 7 0  

 16.01.2022 11 0  

 17.01.2022 9 0  

 18.01.2022 9 0  

 19.01.2022 8 0  

 20.01.2022 6 0  

 21.01.2022 8 0  
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 22.01.2022 14 0  

 23.01.2022 4 0  

 24.01.2022 3 0  

 25.01.2022 4 0  

 26.01.2022 4 0  

 27.01.2022 7 0  

 28.01.2022 9 0  

 29.01.2022 8 0  

 30.01.2022 10 0  

 31.01.2022 11 0  

 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

 

Yapılan literatür taramalarında ülkemizde tarımsal sulama damla sulama sistemi ile 

yapılmakta ve verimli de olmakta. Fakat bir mobil cihaz üzerinden  yapılmaktadır. 

 

Mevcut akıllı sulama sistemle toprağın nemini ölçmekte ya da anlık meteoroloji durumlarını 

(havanın yağmurlu olma durumu gibi) tespit etmektedir. 

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sayfasında yapılan literatür taramalarında ise; 

 *TR2018/01187 numaralı patent fazla sulama yapılmasını engelleyerek ürünlerin 

çürümesini engellemektedir. 

 *TR2020/10119 numaralı patent dosyasında ise bitki çeşitliliğine göre akıllı sulama 

yapmaktadır. 

 *TR2017/15459 numaralı Türk Telekom firmasının patenti ise meteorolojiden anlık 

olarak veri almaktadır. 

 *TR2019/12874 numaralı yine Türk Telekom firmasının patenti ise park ve yol kenarı 

sulamalarında rüzgarın ve yağmurun şiddeti için meteorolojiden veri almaktadır. 

 

 Ayrıca yapılan makale araştırmalarından bizim projemize en benzeri incelendiğinde 

nesnelerin interneti tabanlı akıllı sulama sistemlerinde su tasarrufu için toprağın nemini ölçen 

ve hava tahmin raporunu değerlendirerek yağış beklentisi olması durumunda sulamayı 
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öteleyen bir sistem mevcuttur(Taştan, 2019). Fakat sıcak havalar için uyarıcı bir sisteme 

rastlanmamıştır.  

 

Tekniğin bilinen durumları incelendiğinde; projemiz alanında özgün ve inovasyonel bir 

tasarıma sahiptir. Her ne kadar meteorolojiden veri alma, sulamayı öteleme, cihazdan uyarı 

verme benzer görünse de; projemizin meteorolojiden 3 günlük hava sıcaklıklarını alması ve 

derleyerek uyarı vermesi alanında projemizi özgün ve yeni yapmaktadır. 

 

Özellikle zeytin yetiştiriciliğinde böyle bir cihaz kullanılmamakta olup, bir o kadar da ihtiyaç 

duyulmaktadır, o yüzden projemizin bu açığı kapatacağını düşünüyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projemiz döngüsel tasarım süreci adımlarına göre gerçekleştirilecektir.   

1. Sorunun tanımlanması 

2. Projenin genel özelliklerinin belirlenmesi 

3. Taslak tasarım önerisi geliştirme ve araştırma 

4. Prototip meydana getirme 

5. Değerlendirme ve test etme 

6. Öneri geliştirme 

7. Pazarlanabilir hale getirme 

 

Proje sürecinin gerçekleştirilmesini temel mühendislik adımları takip edecektir. Görsel 

tasarım olarak zeytin ve güneşi tema alarak Fusion 360 ücretsiz programda 3d göreseli 

çizilerek 3D yazıcıdan çıktısı alınabilmektedir. Yazılım olarak Nodemcu kontrolcüsü ücretsiz 

açık kod arduino tercih edilmiştir. Meteoroloji veri paylaşımı ücretsiz paylaşım yapan 

openweathermap.org sitesinden veri çekilmektedir. Kullanılan batarya, jumper kablo, ledler, 

buzzer, oled ekran, wi fi destekli nodemcu kart piyasadan uygun fiyata temin 

edilebilmektedir. 

 

Arduinoda yazılan kodlar, nodemcuya aktarıldıktan sonra diğer devre elemanları ile 

bağlantısı sağlandıktan sonra 3D yazıcıdan baskısı alınan muhafaza kutusuna yerleştirilerek 

değerlendirme ve test aşamasına gelmiş olacaktır. Test sonuçlarına ve değerlendirmelere bağlı 

olarak iyileştirme çalışmaları için yazılım ve cihaz tasarımı tekrar gözden geçirilerek 

çiftçilerin kullanımına hazır hale gelecektir.   
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 2. Maliyet Tablosu 

Ürün Adet Fiyat Toplam 

NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E Geliştirme Kartı - CH340 

 

1 66.06 66.06 

Buzzer 1 6 6 

5 mm şeffaf RGB Led 1 3.28 3.28 

40 pin karışık jumper kablo 1 16.97 16.97 

0.96 inch I2C OLED Ekran - SSD1306 1 72.27 72.27 

3D Yazıcı çıktısı muhafaza kutusu 1 30 30 

TOPLAM 194.58 TL 

(URL5) 

 

 

Tablo 3. Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

ĠĢin Tanımı AYLAR   

 Aralık Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Problem Tespiti X       

Yazılımın Simülasyon Testi  X      

Malzeme Temini  X X     

Muhafaz Kutu Tasarımı    X    

Prototip Üretimi Yapımı     X   

Proje Detay Raporunun Yazılması     X X  

Tasarımı Test etme ve Değerlendirme      X X 

Pazarlama ve Ticaret      X X 
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Tablo 4. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Ahmet KIYMIK 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

 

Hedef kitlemiz başta kamu ve özel, zeytin ve zeytinyağı üreticileri  gelmektedir. Ayrıca 

zeytin yetiştiriciliğin önde gelen il ilçelerin zeytin yetiştiriciliği paydaşları, belediyeler ve 

tarım müdürlükleri gelmektedir. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu rapordaki TÜİK verilerine göre 

ülkemizde 2020 yılında 159.382.000 zeytin ağacı bulunmaktadır. Ayrıca, “IOC 

(Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi) verilerine göre İspanya 429 bin ton ile bu ürün 

grubunda ilk sırada yer alırken onu 211 bin ton ile İtalya, 300 bin ton ile Tunus, 80 bin ton 

ile Portekiz ve 45 bin ton ile Türkiye izlemektedir. Türkiye’nin sızma zeytinyağı ihracatı 

2020 yılında 20,35 bin ton olarak gerçekleşmiştir.”(URL 4) 

 

Yukarıdaki verilere bakıldığında da hedef kitlemiz zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan yerli 

özel şirketlerimiz ve yabancı üretici çiftçiler ve şirketler olacaktır.  

 

 

 

Ad Soyad Okul Projedeki Görevi Projeyle Ġlgili Tecrübesi 

Ahmet KIYMIK Kütahya Bilsem Elektronik ve 

Yazılım Sorumlusu  

Katı Modelleme, Nesnelerin 

Ġnterneti, Arduino  

Ahmet Eren AKÇA Kütahya Fen Lisesi Tasarım ve Donanım 

Sorumlusu 

Arduino, Nesnelerin 

Ġnterneti, robotik Kodlama 

Zeynep TÜRKOĞLU Kütahya Necip Fazıl 

Kısakürek Anadolu 

Lisesi 

AraĢtırma, Rapor 

Yazımı 

Katı Modelleme, Tasarım, 

Arduino  
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9. Riskler 

Tablo 5. Riskler ve B Planları 

Risk 

No 

Riskler B Planları 

1 Cihaz ile internet haberleşmesinde 

problem yaşanması 

Kullanıcılara internet paylaşımı hakkında 

bilgi verilmesi, alternatif wifi bağlantı 

anahtarı girilmesi 

2 Hava durum raporlarının sapması Alternatif hava durum raporu sağlayıcı 

eklenebilir 

3 Cihaz maliyetinin çiftçilere pahalı gelmesi Projede yerli ürün kullanılması 

4 Çiftçilerin cihaz uyarılarına adapte 

olamaması 

Saha tanıtımı ve reklam çalışması 

5 Çiftçilerin yaş aralığının teknolojiyle 

uyumu 

Sistem ön ayarlı olarak satılabilir 

 

 

Tablo 6. Risk Tablosu 

Risk No Olasılık Etki Sonuç 

DüĢük(1) Orta(2) Yüksek(3) DüĢük(1) Orta(2) Yüksek(3) 

1   x  x  6 

2 x    x  2 

3  x  x   2 

4 x   x   1 

5 x   x   1 
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