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Proje Özeti 

 Fındık, ülkemizin kalkınma hamlesine pozitif yönde etki sağlayan, önemli tarım 

ürünlerinden yalnızca birisidir. Toplam tarımsal ihracatın %10’una denk geldiği Balik 

tarafından belirtilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2018’de yayınladığı rapora göre 

bu yıldan 5 yıl geriye dönük ortalamasıyla Türkiye 541.000 Ton yani tüm Dünyada üretilen 

toplam fındığın %62’si fındık üreterek lider pozisyonda yer almıştır. Şubat ayı civarlarında 

sıcaklıların artışı fındık bitkisini uyandırmakta ve erken uyanan bitkinin tohum oluşturmasına 

sebebiyet vermektedir. Mart ayında bastıran soğuklar doğrudan tohumun yanmasına neden 

olmakta haliyle verimini etkilemektedir. Öyle ki; Karadeniz bölgesinin bazı kesimlerinde bu 

verim sıfıra kadar düşebilmektedir. Bu olaya Zirai Don adı verilir. Zirai don çiftinin yıl boyu 

harcadığı çabayı boşa çıkarmaktadır. Bu hadise sıcaklığın en düşük olduğu sabah erken 

saatlerde çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Buna çözüm olarak otonom çalışan 

yapay yağmur sistemini geliştirmeyi planlıyoruz. Bahsi geçen kısa aralıkta bitkisinin 

yapraklarını (Şekil 1), tohumunu ve/veya açıkta bazı kısımlarını don olayına engel olabilecek 

kadar bir döngü içerisinde su örtüsü ile kaplanmasını sağlayarak suyun sıcaklığının sabit 

kalması sayesinde zirai don önlenmeye çalışılacaktır.  

 

 

Şekil 1: Fındık Ağacı Yaprağı 

 
Şekil 2: Fındık Ağacı Tohumu 
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Tespit Edilen Sorun 

Küresel ısınmayla beraber ülkemizde ve Dünyada meydana gelen bazı mevsimsel 

anormallikler sonucu fındık yetiştirmede meydana gelen zirai don bu projeye yönelik ilk ve ana 

sorundur. Çiftçi bu soruna karşı kendi başına tedbir almakta zorlanmaktadır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğüne (MGM) göre 2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için zirai don sınıflandırması 

şöyledir: 

 Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C, 

 Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C 

 Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük. 

 

Balik’e (2015) göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması fındığın yetişme 

döngüsünün erken başlamasına sebep olmaktadır. Bunun ardından gelen düşük sıcaklıklar Zirai 

Don olayına zemin hazırlamaktadır. Zirai Don bitkinin bir ya da birden fazla kısmını 

etkileyebilmektedir. Bunların içinde çotanak taslağı, karanfil, yaprak ve sürgünler 

bulunmaktadır. Karada sıcaklıkların düşmesi sebebiyle günün en soğuk saatleri olan sabaha 

karşı kısa sürede gerçekleşen bir don henüz yapraklanmaya başlamış olan mahsulü yok 

edebilmektedir. 

Bu sene de olduğu gibi her sene çiftçimiz zirai don tehlikesine karşı sigorta yaptırmak 

mecburiyetinde kalmaktadır. Durumun ciddiyetini öne çıkarmak açısından Balik’in (2015) 

yazdığı 2014 yılında meydana gelen don hadisesiyle alakalı Giresun’daki vaka çalışması 

makalesine göre taslak çotanaklardan alınan örneklerle belirtilen rakımda oluşan zararla ilgili 

veriler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

Rakım(m) Zarar (%) 

0-100 0 

100-150 11 

150-200 40 

200-250 67 

250-300 78 

300+ ~100 

Tablo 1: Rakıma karşılık gelen zarar yüzdeleri 
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Çözüm 

MGM’den elde edilen bilgilere göre zirai don hadisesinin önüne geçmek aktif 

ve pasif yöntemler olarak iki başlıkta incelenmektedir. Aktif yöntemler daha çok bir 

donanım veya teknoloji gerektirirken pasif yöntemler ürünün dikilme aşamasının öncesi 

ile ilgili tedbirlerden oluşmaktadır. Projenin sahip olduğu asıl çözümünün de dâhil 

olduğu aktif yöntemler kısaca şöyledir: 

1. Atmosfere giden radyasyonun durdurulması ( suni sis ) 

2. Isı yalıtımı 

3. Havanın karıştırılması 

4. Direk hava ve bitki ısıtması 

5. Su uygulaması 

6. Toprak işleme ve idaresi 

7. Kumlama 

8. Çiçeklenmeyi geciktirme 

9. Zorlanmış hasat  

Fındık yetiştiriciliği Karadeniz bölgesine has olduğundan dolayı engebeli arazi 

şartlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Diğer yöntemler incelendiğinde ya 

maliyetli ya da arazi şartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Bu yöntemlerin içerisinden 

seçtiğimiz bu bölgeye en uygun yöntem “Su Uygulaması” olmaktadır. Yağmur zirai 

don olayını önlemede etkili bir yöntemdir. Eğer yaprak ya da tohum suyun en yoğun 

halinin olduğu +4℃ su tabakasıyla kaplanırsa su donarken ortama ısı verecek ve açığa 

çıkan bu ısı, bitkinin sıcaklığının 0℃’nin altına düşmesine engel olacaktır. Bu sürecin 

istikrarlı bir biçimde tekrarlanması bitkinin ve bahçe genelinde uygulanması da 

mahsulün zirai dondan korunmasını sağlayacaktır. Projenin şematik görünümü Şekil 

4’te gösterilmiştir. Projemiz otonom bahçe koruma sistemiyle belirli sensörlerden ve 

hâlihazırda MGM’nin sahip olduğu ‘Zirai Don Uyarı Sistemi’nden aldığı verileri işleyip 

sahip olduğu yapay yağmur (+4℃ su püskürtme) teknolojisini kullanarak zirai don 

olayının önüne geçmeyi planlamaktadır. 
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Şekil 3: Zirai Don Uyarı Sisteminden bir Örnek (16.03.2021) 

Yöntem 

Mekanik 
Projede mekanik olarak alt bileşenler bulunmaktadır. Projenin istenildiği gibi 

çalışabilmesi için bu sistemlerin eşzamanlı biçimde çalışmaları önemlidir. Bunlar 

içinde üçe ayrılır: 

 

 Sulama Sistemi 

 Depolama Sistemi 

 Pompa Sistemi 

Sulama Sistemi 

Temelde fıskiye ve özel üretilmiş sulama hortumundan oluşan bu sistem 

depodan gelen suyu bitkilerin üzerine püskürtme görevini yürütmektedir. Sistemin 

doğru bir şekilde çalışması için belirli periyotlarla düzenli çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmeli ve fıskiyelerin bakımı zamanında yapılmalıdır.  

 Depolama Sistemi 

 Depolama sisteminin içeriğinde suyun yaz, kış ve arazi şartlarına uygun biçimde 

depolanacağı depo ve içinde bulunan su miktarının ölçülebilmesi için bir sensör devresi 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak projenin ileri aşamasında yapılması planlanmış olan 

zirai ilaç deposu bulunmaktadır.  

 Pompa Sistemi 

 Bahçeye en uygun su kaynağından depolanmak üzere su çekmeyi ve depolanan 

suyun basınçlı olarak sulama fıskiyelerine aktarımını sağlayan sistemdir. İçerisinde iki 

adet DC pompa bulunmaktadır. 

Elektronik 
 Tüm sistemlerin senkronize biçimde çalışması için gerekli elektronik devrelerin 

ve diğer alt sistemlerin bulunması gereklidir. Bundan dolayı proje elektronik altyapıya 

sahiptir. 
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Elektronik Devreler 

Sistem kontrolcüsü elektronik devrelerin alt birimlerinden birisidir. Sistem için 

kullanılması planlanan kontrolcü Arduino UNO’dur. Pompaları besleyebilmek için 

gereken voltaj 12V olduğundan 2’li Röle kullanılması gerekmektedir. 

 Sensör Sistemi 

 Depolanmış olan su miktarının ölçülmesi buharlaşma gibi su kayıplarına karşı 

tedbir almak sebebiyle elzemdir. Bunun için kullanılması hedeflenen sensör şamandıralı 

Zp2508 adlı sensördür. Bitkinin sıcaklığının ölçülmesi için de DHT11 sıcaklık sensörü 

kullanılacaktır. İleri aşamalarda toprak verimiyle ilgili çalışmalar yapılması 

planlanmaktadır. Toprağın içeriğiyle alakalı verilerin elde edilebilmesi için Ph sensörü 

ve Nem sensörü başta olmak üzere birden fazla sensör kullanılması planlanmaktadır. Ek 

olarak sistemin kusursuz çalışabilmesi için akünün şarj kapasitesini ölçen bir sensör 

kullanılacaktır. Bu isterleri gerçekleştirecek olan sistem sensör sistemi olarak 

adlandırılır. 

Güç Elektroniği:  

 Sistemin bileşenleri göz önüne alındığında prototip devresinin verimli çalışması 

için devre 12V 7Ah kuru aküyle desteklenecektir. Projenin saha çalışmaları yapıldıktan 

sonra kurulacak sistemde gerekli tespitlerin yapılmasının ardından bu kapasite yeniden 

belirlenecektir. Sistem yılın sadece belirli bir döneminde don koruması yapacağı için 

saha kurulumunda akünün şarjı 15W değerinde bir güneş paneli sayesinde sağlanacaktır. 

İlaçlama özelliğinin aktif edilmesi durumunda güneş panelinin gücü artırılması 

planlanmaktadır. 

Yazılım 
 Arduino mikrokontrolcüsü daimi olarak sıcaklık ölçümü yapacaktır. Bitkinin 

üzerindeki sensörden ölçülen sıcaklık değeri test için kritik ortam sıcaklığının altında 

düştüğünde pompa ve devirdaim sistemi devreye girecek ve belirli periyotlarla 

fıskiyelere +4 derece basınçlı su gönderimi yapacaktır. Bitki sıcaklığı kritik sıcaklığın 

üstüne çıktıktan sonra sistem çalışmayı durduracaktır. Algoritmanın Simulink 

görünümü Şekil 4’te verilmiştir. Saha kurulumunda akü ertesi gün için şarj durumuna 

geçecektir. Grafik 1’de MATLAB Simulink ortamındaki DHT11 sensöründen alınan 

verilerin çizildiği görünmektedir. Sıcaklığı ve nemi belirli bir değerde tutmak için 

hazırlanmış olan algoritmanın çalışması bu şekilde gözlemlenebilir.  

 

 
Şekil 4: PID Kontrol Algoritması 
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2B Görsel 
 Şekil 4’ten anlaşılacağı üzere fındık ağaçlarının dört tanesine birden su 

püskürtecek halde yerleştirilmiş olan fıskiyeler en yakın su kaynağından alınan +4 

derece suyu kullanarak ağaçların üreme sistemlerinde oluşacak zararı en aza 

indirecektir. Prototip için kurulması planlanan sistem yalnızca 1 adet fıskiye, 1 adet 

pompa ve devirdaim olacak suyun depolandığı 1 adet depodan oluşmaktadır. 

  

 
Şekil 4:Çotanak Zirai Don Önleme Sistemi 

 

 
Grafik 1: Nem ve Sıcaklığın Zamana göre Değişim Grafiği 
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Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Kaynak taraması yapıldığında bahsi geçen probleme birçok çözüm önerisi 

üretildiği görülmektedir. Fakat çözümlerin avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldığında 

henüz çiftçiye uygun bir çözüm üretilebilmiş değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 

(TMO) açıkladığı verilere göre fındık bahçelerinin çoğunluğunun bulunduğu bölge 

Doğu Karadeniz bölgesidir. Üretilen çözüm önerilerinin bu bölgenin sahip olduğu 

engebeli arazi şartlarına uygun olmadığı ve şartlar uygun olsa bile maliyetini çiftçilerin 

karşılayamayacağı örnek olarak verilebilir. Bunların yanında projenin sulama gibi çok 

genel ve pratik bir çözümle sonuçlanması, farklı sorunlara da çözüm üretebilir 

boyuttadır. Hepsi bir arada robotların maliyet açısından uygun oluşu bu projede de 

gözlenebilmektedir. Örneğin gerekli çalışmaların ardından otonom sulama sisteminin 

otonom ilaçlama sistemi olarak kullanılmasına olanak sağlaması planlamaktadır. Bu da 

yapılan tarımın daha verimli olmasına katkı sağlayacaktır. Bahçesine ne zaman gübre 

atması gerektiği çiftçiye mobil bildirim olarak gönderilebilecektir. Buna ek olarak proje 

yalnızca fındık için değil diğer tarım ürünleri için de kullanılabilir hale getirmeyi 

hedefliyoruz. Ayrıca projede kullanılması hedeflenen Nesnelerin İnterneti (IoT) 

teknolojisi projeye yenilikçi bir yaklaşım olacaktır. Çiftçiye bahçenin (ya da tarlanın) 

durumu hakkında anlık bilgi akışı, çiftçinin kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.  

Uygulanabilirlik 

 Projenin hayata geçirilmesi için üretilecek olan prototipin belirli testlerde 

başarılı olması gerekmektedir. Akabinde gerekli mercilerden alınacak olan izinlerle 

birlikte projenin pazarlama ve seri üretim aşamasına geçmesi planlanmaktadır. Projenin 

alt bileşenlerinin karışık olmaması sürecin kısa olmasını sağlayacaktır.  

Tahmini Maliyet 

   

KATEGORİ ADET BİLEŞEN FİYAT 

MEKANİK 2 GAZ YAĞMURLAMA BAŞLIĞI  4,99 

  1 SULAMA HORTUMU 3,35 

  1 CHİCK BOX SU DEPOSU 5LT 22,79 

  1 HİDROFOR SU POMPASI 94,9 

ELEKTRONİK 1 ARDUINO UNO R3 99,34 

  1 DHT11 12,57 

  1 ZP2508  16,15 

  1 2 Kanal 12 V Röle Kartı 14,7 

  1 ORBUS 12V 7AH KURU AKÜ 93,49 

    TOPLAM 362,28 
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Zaman Planlaması 

 

Görev/Ay Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

KAYNAK TARAMASI           

MALZEME SEÇİMİ           

YAZILIM ALGORİTMASI           

SİSTEM 
ENTEGRASYONU           

SİSTEM TESTLERİ           

PROTOTİP YAPIMI           

PROTOTİP TESTLERİ           

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

 Projenin hedef kitlesi öncelikli olarak fındık tarımı yapan çiftçilerdir. Her sene 

don tehlikesinin getirdiği endişeyle bahçesinde çeşitli yöntemler uygulayıp sonuç 

almaya çalışan çiftçiler, don vuran senelerde hüsrana uğramaktadır. Çünkü yöntemlerin 

yanlış olması bitkiyi dondan kurtarmak yerine bitkiye zarar vermektedir. Diğer çözüm 

yöntemlerinin maliyetli olması da ayrıca çiftçiyi hedef kitle haline getirmektedir. 

Sonuç ve Öneriler  

Birçok yenilikçi yönü olan projemiz rakiplerinden üstün olmaya adaydır. 

Fındıkta Zirai Don hadisesine en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bahçe veya tarla bazında 

vaka çalışmaları yapılmalıdır. Buna ek olarak vakaya göre arazide bulunan su 

kaynakları tespit edilip sahip oldukları özellikler incelenmelidir. Projeyi geliştirme 

aşamasında suyun belirlenen havzadan taşınması ve fındık ağaçlarına püskürtülmesi ile 

ilgili destek alınması gerekmektedir. Projenin yaygınlaştırılması için ulusal ve yerel 

iletişim kanallarına ihtiyaç duyulmaktadır. Karadeniz halkının yıllardır yakındığı bu 

konudan dolayı, projemize gereken önemi vereceklerini düşünmekteyiz.  
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Riskler 

Risk No Risk B Planı 

1-Ciddi Suyun Donması 

Suyun donma 
sıcaklığına 

yaklaşmasının 
tespitiyle sistemin 
devreye alınarak 
tehlike geçene 

kadar bir miktar 
suyun tahliye 

edilmesi. 

2-Ciddi 
Elektronik Aksamın 

Çalışamaması 

Yedek ekipman 
bulundurulması. 

3-Orta 
Hortumların Soğuktan 

Çatlaması 

Yedek ekipman 
bulundurulması. 

4-Orta 
Sensörlerin Hassas 

Çalışmaması 

Algoritmaya 
birtakım filtreler 

eklenmesi 

Proje Ekibi 

 Muhammet Furkan Özata | Makine Mühendisliği 2.Sınıf  

 
 Proje Ekip Lideri  

 Yazılım Sorumlusu 

 Prototipleme Sorumlusu 

 Test Sorumlusu 
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