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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Topraksız tarım, bitkilerin gelişimi için gerekli olan besin dokusunu ve suyu kök 

bölgesinden, toprak haricinde farklı katı ya da sıvı öğeler kullanılarak bitki yetiştiriciliğinin 

yapıldığı gelişmiş üretim tekniğidir. [1] 

Toprak kaybı, toprak yorgunluğu, hasatlar arası zamanın uzunluğu, hastalıklar, zararlı 

otlar, aşırı gübre kullanımı ve aşırı su tüketimi gibi negatif yanlar geleneksel tarımdan topraksız 

tarıma geçişi gerekli kılmaktadır. Küresel ısınmanın kritik seviyelere çıktığı son yıllarda suyun 

kullanım miktarı ve amacı çok daha fazla önem arz etmektedir. Otomasyon sistemi olmadan 

kullanılan topraksız tarım sistemlerinin yaşadığı birçok sorununa çözüm getiren yerli ve milli 

sistemimiz ölçtüğü anlık pH, EC değerleri ile sistemi optimize etmektedir. Kullanıcının 

hedeflediği pH değerine ulaşmasını kolaylaştıran sistemimiz büyük seralarda topraksız tarım 

sistemi kullanan çiftçilerimizin optimize bir sistemde verimli ürünleri daha kısa zamanda hasat 

etmelerini sağlamaktadır.  

 

2. Problem / Sorun 

 

Günümüzde geleneksel tarıma ek olarak farklı yöntemler denenmekte, yeni fikirler 

üretilmektedir. Bunun en büyük sebepleri dünyada artan nüfus ve toprak kaynaklı sorunlardır. 

Dünyadaki hızlı nüfus artış sonucu tarım topraklarının nüfus ihtiyacını karşılayamayacağı, 

günümüzde 7.9 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı ve %60-70 

oranında daha fazla gıda gereksinimi olacağı tahmin edilmiştir. 

Ayrıca ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede tarıma açılabilecek topraklar son 

sınırına ulaşmak üzeredir. Özellikle toprak ve su kaynakları yetersiz ülkelerin, gıda açısından 

dışa bağımlılıktan kurtulmak istemesi, genelde ise artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamak, 

su ve gübre açısından daha az girdi ile daha yüksek verim almak amacıyla topraksız tarım 

önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu alandaki yerli üretim eksikliği fark edilerek 

yerli bir topraksız tarım sisteminin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu sorunlar şu şekildedir:   

 

2.1. Toprak yorgunluğu  

 

Aynı arazide aynı ürünün arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesiyle oluşan topraktaki 

verimsizliğe denir.   

 

2.2. Hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu   

 

Yoğun tarımın yapıldığı ve sürekli aynı ürünün yetiştirildiği topraklarda, bağışıklık 

kazanan yabancı otlar büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu durumu azaltmak için 

kullanılan sağlığa zararlı ilaçlar ise özellikle ürün ihracatında sorunlara yol açmaktadır.   

 

2.3. Aşırı gübre tüketimi  

Topraklı tarım yapılan alanlarda yoğun üretim girdilerinden birisi, bitkilerden daha çok 

verim ve kalite elde etmek için gübre kullanımıdır. Bu durumun ileride gübre açığına sebebiyet 

vermesi beklenmektedir.   
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2.4. Aşırı su tüketimi   

 

Topraklı tarımda verilen suyun bitkiler tarafından kullanılan miktarını saptamakta 

güçlük yaşanmaktadır. Toprağın derinliklerine sızan, bitkiye ulaşamadan buharlaşma ile 

kaybolan sulardan dolayı, su tüketimi topraksız tarımın 4-5 katı olabilmektedir. [2] Geleneksel 

tarımda aşırı su tüketimi, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan kuraklığı da 

tetiklemektedir.  

Ülkemizde, özellikle Konya Ovası’nda oluşan obruklar verimli arazilerin çok hızlı 

şekilde yok olmasına neden olmaktadır. Bu olayın başlıca sebeplerinden biri de yer altı sularının 

aşırı tüketimidir. [3] 

 

2.5. Erozyon ve verimli toprak kaybı  

 

Zamanla rüzgâr ve yağmur gibi doğal sebeplerden dolayı erozyon meydana 

gelmektedir. Toprağın üst yüzeyindeki verimli katmanların aşınıp taşınması, ekim yapılacak 

arazilerin kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda küresel ısınma gibi 

sebeplerden dolayı dünya üzerindeki pek çok tarım alanı verimsiz hale gelmektedir.   

TÜİK verilerine bakıldığında son 30 yılda 40 milyon dekar tarım alanının kaybedildiği 

görülmektedir.[4] Bu kayıp Hollanda’nın yüzölçümü kadar bir alana tekabül etmektedir.  

Burada kaybedilen topraklar sonucunda oluşan açık, topraksız tarım yardımıyla giderilebilir.  

Bu durum, Japonya gibi tarım teknolojileri alanında gelişmiş ülkelerde gözlemlenmektedir. 

 

2.6. PH ve EC değerlerinin anlık takibi 

 

Topraksız tarım sistemlerinde anlık pH ve EC değerlerinin takibi çok önemlidir. 

Bitkilerin yetişmesi için uygun pH ve EC değerlerinde bulunmaları gerekir. Bitkilerin gereken 

elementleri alması için suyun içine verilen besin A ve besin B suyu bazikleştirirler. Bundan 

dolayı suyun anlık pH ve EC değerini bilmemiz ne kadar pH düşürücü koyacağımızı da belirler. 

Bunun otonom sistem olmadan olan topraksız tarım sistemlerinde yapmak çok zor hatta 

imkansızdır.  

 

2.7. Bitkinin gelişimi ve hastalık takibi 

 

Topraksız tarımda bitkinin gelişimini izlemek çok önemlidir. Bitkinin yapraklarında 

yaşanan küçük bir renk değişimi bile çok şey ifade ediyor olabilir. Bitkini gelişirken 

yaşanabilecek bir sorun bitkinin gelişimini eksi yönde etkileyip kullanıcının hedef hasat 

zamanını ve elde etmek istediği satış oranlarını yakalayamamasına sebep olabilir.  

 

2.8. Siteme gereken besinlerin ve pH düşürücünün aktarılması 

 

 Büyük seralarda kullanılan otonom sistemsiz topraksız tarım sistemlerinde, gerekli 

besinlerin ve pH düşürücünün suya aktarılması oldukça fazla uğraş ister. Yapılabilecek bir 

sakarlıkta bütün besinin israf olmasına ayrıca konulacak besinin fazla konulmasıyla da elde 
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edilecek hasadın kötü etkilenmesine sebep olabilir. Fazla pH düşürücü konulması da fazla besin 

konulmasıyla aynı sonuçlara yol açmaktadır.  

 

3. Çözüm 

 

Bitkilerin suda yetiştirildiği topraksız tarımda, geleneksel tarımın aksine toprak 

kaynaklı hastalık (toprak yanığı, çökertme hastalığı vb.) [5] görülme olasılığı yoktur, yabancı 

ot sorunu da ortadan kalkar. Topraksız tarımda çözülmesi gereken temel sorun bitkiye ihtiyaç 

duyduğu temel mineral, su besin gibi faktörlerin sağlanmasıdır. Sistemde bulunan su pompası 

besin A, besin B, pH düşürücü, pH sensörü, sıcaklık sensörü ve EC sensörü bitkinin besin, su, 

mineral gibi faktörleri sağlıklı bir şekilde almasını sağlar. 

         Bitkiler sürekli olarak sudan gerekli mineralleri aldıkça suyun bazikliği artar.  Dolayısıyla 

düzenli olarak suyun pH değerinin kontrol altında tutulması gerekir. Sensörlerden alınan 

bilgiler değerlendirilerek gerekli olan besinler verilecek ve bitki için en uygun yetiştirme 

koşulları sağlanacaktır. pH sensöründen alınan değerler doğrultusunda, suyun pH değeri 

bitkinin yetişme aralığının dışında ise sistem tarafından pH dengelemesi yapılacaktır. EC 

sensöründen alınan iletkenlik değerlerine göre besin ihtiyacı belirlenecek ve sisteme ekleme 

yapılacaktır. Sisteme konumlandırılmış olan TFT dokunmatik ekran sayesinde kullanıcı, 

bitkinin yetiştirilmesi için gerekli olan pH, sıcaklık ve EC aralığını belirleyecektir. Aynı 

zamanda yine TFT dokunmatik ekran üzerinden manuel olarak dozajlama işlemi 

yapılabilecektir.   

Topraksız tarımda, geleneksel tarımın aksine suyun buharlaşma ve suyun derinlere 

sızması gibi sorunlar görülmez. Topraksız tarımda su kapalı bir sistemin içinde devir daim eder. 

Ayrıca yağmur suyu vb. sularda kullanılabilmektedir. Topraksız tarımda su israfı minimum 

seviyededir. Geleneksel tarıma göre %80 daha az su kullanımı olur. Topraksız tarımla hem 

azalan su rezervlerimizi korumakla birlikte yaklaşan kuraklık tehlikesine karşı bir önlem daha 

almaktayız. 

Sistemin testlerinin yapılması için deney düzeneği kuruldu. Deney düzeneği iki 

kısımdan oluşmaktadır; ilk kısım olan otomasyon sistemi okulumuz tarafından tasarlanmış ve 

üretilmiş olan mikro denetleyici kart tarafından kontrol edilmektedir; ikinci kısım olan tank 

sisteminde de dozajlama pompaları, pH, EC sensörleri, karıştırma motoru bulunmaktadır. 

Henüz taslak halinde olan internet sitemizde kullanıcılar sistemde yetişen bitkilerin 

anlık görüntülerini, bitkilerin yetiştiği suyun anlık pH ve EC değerlerini görebilmektedir Ayrıca 

daha topraksız tarım sistemine sahip olmayan kullanıcılar geliştirdiğimiz üç model topraksız 

tarım sistemiyle ilgili bilgi sahibi olacak, satın alabilecekler; internet sitesi arayıcılığı ile 

bizlerle de iletişim kurabilecekler. Ayrıca kullanıcılar TFT ekran üzerinde bulunan QR kod ile 

internet sitesine erişebilecekler.  

Otonom sistem olmadan kullanılan topraksız tarım sistemlerinde; pH ve EC değeri 

sabitleme, bitkinin gelişim, hastalık takibi, sisteme besin ve pH düşürücü aktarılması gibi 

sorunlar yaşanmaktadır. Bizler yerli ve milli olarak ürettiğimiz topraksız tarım sisteminde bu 

sorunlara otonom sistem ekleyerek çözüm bulduk. Eklediğimiz TFT ekran ile anlık EC ve pH 

değerleri gözlemlenebilmektedir ayrıca TFT ekran ile hedef EC ve pH değerleri 

ayarlanabilmektedir. Besinlerimizi ve pH düşürücümüzü sistem kendiliğinden dozajladığından 

dolayı otonom sistem olmadan kullanılan topraksız tarım sistemlerindeki sorunlar 
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görülmemektedir. Ayrıca eklediğimiz görüntü işleme ve yapay zekayla, bitkilerin anlık 

görüntüsüne kullanıcı her nerede olursa olsun ulaşabilmektedir. Hasat miktarını önceden 

tahmin edebilen sistemimiz ile kullanıcı gelecekteki maddi planlarını daha kolay 

yapabilmektedir. Görüntü işleme ile bitkide görülen herhangi bir hastalığı anında fark edebilen 

sistemimiz ile kullanıcı hastalığa da anında müdahale edebilmektedir. 

  

4. Yöntem 

 

Her bitkinin yetişmesi için ihtiyacı olan ayrı pH ve EC değerleri vardır. Yapmış 

olduğumuz sistem her bitkiye uygun olup hem yazılım hem de donanım anlamında ergonomik 

bir sistemdir. Kullanıcı otonom sisteme dokunmatik panel ile yetiştirmek istediği bitkiye ait EC 

ve pH değerlerini girer. Sistem anlık olarak okuduğu bilgilere göre otomatik olarak dozajlama 

yaparak uygun yetişme koşullarını sağlar. Sağlıklı bir topraksız tarım sisteminden beklenen EC 

değerinin düşüş, pH değerinin ise yükseliş eğilimde olmasıdır. Bu temel prensiplere göre 

tasarlanan sistem prototipinin üretim sürecine başlandı. Eklenen kamera ile çekilen görüntülerin 

işlenmesi ve bu bilgilerin kullanıcıya sunulması sağlanarak prototip teknolojisi arttırıldı. Ayrıca 

kullanıcıya gerekli durumlarda bilgi verecek bir online bilgilendirme platformu kuruldu. 

Otomatik dozajlama sistemi, dikilecek bitki cinsine göre hazır arayüz seçimi yapılır hale 

getirildi. 

 

4.1. Elektronik kart, sensörler ve peristaltik motorların devreye alınması 

 

Geliştirilen projede mikro denetleyici olarak kendi tasarımımız olan bir denetleyici kart 

kullanılmıştır. Besin A, Besin B ve pH düşürücü için 3 adet DC dozaj motoru, suyu karıştırması 

için bir dalga motoru ve bir hava motoru, EC, pH ve sıcaklık sensörleri, bu değişkenlerin 

kontrolü için dokunmatik TFT ekran kullanılmıştır. TFT ekranının 4 adet ara yüzü vardır.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şekil 1. Ana sayfa ara yüzü                                      Şekil 2. Manuel dozaj ara yüzü 
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   Şekil 3. Otomatik dozaj ara yüzü                          Şekil 4. Manuel dozaj süresi ara yüzü 

     

4.2. Minimal sistemde dozajlama ve sensörlerin testi 

 

Projenin dozajlama denemeleri 3,5 litrelik tanka sahip minimal bir sistemde yapılmıştır.  

Sistem ilk olarak EC değerini düzenleyip, daha sonra pH değerini düzenlemeye başlamaktadır. 

 

4.3. Mekanik çizimin yapılması ve imalatı   

 

 Mekanik çizim için SolidWorks çizim programı kullanıldı. 

Mekanik çiziminde yapılanlar aşağıdaki gibidir;  

● Su borularının yerleşeceği parçalar çizildi. Bitkilerin konulacağı 

boruların drenaj işlemi yapıldı. 

● Satın alınan 40 litre su tankının ve sensörleri tank içerisinde tutacak 

parçanın 3 boyutlu çizimleri yapıldı. 

● Peristaltik motorlarının montajlanacağı yerler belirlendi ve 

motorların sabitleneceği parçanın      çizimi yapıldı.                                                                       

● Elektronik sistemlerin yerleri belirlendi.  

Sistemin rahat taşınabilmesi için çizime tekerlekler eklendi    

 

4.4. Prototip sistemin elektronik ve yazılım işlemlerinin yapılması 

 

Projede mikro denetleyici olarak tarafımızca üretilen mikro denetletici kartın 

kullanılması kararlaştırıldıktan sonra EC ve pH sensörleri sisteme eklendi. Ölçüm yapılırken 

manuel EC ve pH ölçerlerden yardım alınarak sistemde kullanılan sensörlerin doğruluğu teyit 

edildi. Sistemdeki sıvı sıcaklığını ölçmek için sıcaklık sensörü kullanıldı. Bitkiler için uygun 

besin ortamı oluşturmak için, dozaj pompaları test edildi, 3.5 litrelik bir su tankı kullanarak 

denemeler yapıldı, tanktaki suyun karışması için karıştırma motoru eklendi. Denemeler olumlu 

sonuç verince ana şasenin altına çekmece montaj edilerek elektronik sistem bu bölmeye 

yerleştirildi. Sistemin kolayca kontrolünün sağlanması için dokunmatik TFT ekran kullanıldı. 

TFT paneli ana şasede kolayca erişilebilecek şekilde montajlandı. Bitkilerin yeterli oksijen 

gereksinimini karşılayabilmek için hava motoru kullanıldı. Ve yazılım programı hazırlandı. 
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Şekil 6. Sistemin algoritması 

 

4.5. Projeye Görüntü İşleme Sistemi Eklenmesi 

 

 Projemizi diğer topraksız tarım 

emsallerinden ayıran en büyük faktörlerden biri 

olan görüntü işleme sistemimiz ile hem teknolojik 

bakımdan gelişme hem de kullanıcıya kolaylık 

sağlandı. Sistem ölçtüğü anlık pH, EC değerleri ile 

kullanıcıya anında bilgi vermekte, olası bitki 

hastalıklarını önceden tespit ederek kullanıcıyı 

uyarmakta, hasat ve kazanç miktarını 

hesaplayabilmektedir. 

                                                                      

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

 Kullanıcılar TFT dokunmatik ekranda yer alan QR kodun yönlendirdiği internet sitesi 

ile diledikleri zaman sistemin anlık durumunu görüntüleyebilecektir. Yönlendirilen internet 

sitesinden 7/24 ihtiyaç duydukları soruların cevaplarını alabilecekleri bir platforma sahip 

olacaklardır; bu sayede sistemi hobi olarak kullanacak kullanıcılarımıza kolaylık sağlamış 

olacak aynı zamanda onlara yol göstermiş olacağız. Yönlendirilen internet sitesinden 
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yetiştirmek istedikleri bitkinin pH ve EC değerlerini gözlemleyebilecektir. Kullanıcı uzaktan 

erişim sayesinde sisteme sürekli hâkim olabilecektir. Olası hastalık, bitki çürümesi durumunda 

anında müdahale edilebilecektir. Ayrıca kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde 

bulunabilecekleri bu site, kullanıcıların sistemlerinin birbirlerine örnek olmasına ve 

birbirlerinin sorunlarını yardımlaşarak çözmelerini sağlayabilecektir.  

Tarımın şehir hayatına da uyarlanmasında önemli bir adım atabilecek olan bu sistem, 

sadece büyük tarım alanlarında değil, evlerde canlı bir dekor olarak da kullanılabilecektir.  

Sistem minimal boyutlara indirgenerek, şehir karmaşasından yorulmuş insanların rahatlamak 

için evlerinde bulundurabilecekleri bir hobi alanı olarak da kullanılabilir. 

          Ayrıca kullanılan diğer topraksız tarım sistemlerinden farklı olarak eklediğimiz otonom 

sistem ile tarımdaki iş yükü ortadan kaldırılmış ve otomatik kontrol yapılmaktadır. Kullanıcı 

hedeflediği pH, EC değerini TFT ekran üzerinden işaretler ve otonom sistem pH, EC değerini 

kullanıcının işaretlediği değere getirebilmektedir.    

 

6. Uygulanabilirlik    

 

Projenin uygulanabilirliğine alt başlıklar şeklinde yer verilmiştir.  

 

6.1. Projenin Hayata Geçirilmesi 

 

 Projemizde köklerin suyu emebilmesi ve dikim 

yapılabilmesi için 70mm pvc borular kullandık. 

Fidelerin suyun içinde sabit durması için fideleri file 

saksılara diktik. Borulardaki suyun sürekli optimize 

besin değerinde kalması için içinde tüm suyun 

toplanacağı bir tank kullandık. Suyun borular ve tank 

arasında devir daim yapması için devir daim motoru 

kullandık. Bitki köklerinin çektiği besin ile suyun EC 

değeri düşmektedir, bu düşüşü kontrol etmek için EC 

sensörü kullandık. EC değeri ile ters orantılı olarak 

değişkenlik gösteren pH değerinin stabil bir şekilde 

kalması için tanktaki suya besin ve pH düşürücü enjekte 

edilmektedir, pH düşürücünün miktarını kontrol etmek 

için pH sensörü kullandık. Besinlerin, pH 

düşürücünün otonom şekilde dozajlanması için 

peristaltik pompalar kullandık. Kullanıcının anlık EC ve pH değerinden haberdar olması için 

TFT dokunmatik ekran ekledik. Ayrıca TFT ekran hedef pH ve EC değerlerinin 

belirlenmesinde de kullanılabilir hale getirdik. Ek olarak suyun içine dozajlanan besinler hızlıca 

su ile karışması, hızlandırılması ve sürekli optimize bir kapalı döngü sistem çalışması için 

tankın içerisine karıştırma motoru ekledik. 

  

  6.2. Projenin Ticari Yönü 

 

Projemiz belirtilen üç modelle birlikte ticari ürüne dönüştürülebilir. Bunun başlıca sebebi, şehir 

Şekil 8. Topraksız tarım sistemi 
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nüfusunun artışıyla birlikte insanların doğal hayatı özlemesi ve kendi tarım ürünlerini 

yetiştirmek istemesidir. Dışarıdan alınan ürünlerin çoğunun hormonlu ve genetiği değiştirilmiş 

olması sebebiyle organik tarım ürünlerine ilginin arttığı bu zamanlarda, insanların kendi 

ürünlerini yetiştirebilmelerini sağlamak projenin ticari dayanağıdır. Öte yandan büyük tarım 

alanlarında da kullanılabilecek olması sebebiyle ticari ürün olmak için uygun bir sistemdir. 

2022 yılı Ukrayna, Rusya savaşı ve değişken dünya koşullarının sonucunda da kendi 

ürünümüzü kendimizin üretmemizin önemi fazlası ile anlaşılmaktadır. 

 

6.3. Uygulanabilirlik Aşamasındaki Riskler 

 

Parvus modeli evlerde kullanılacağından çocuk ve evcil hayvan bulunan ailelerde 

sorunlara ve tehlikelere yol açabilir. Bunun önüne geçmenin başlıca yollarından biri ise 

sistemin yüksek bir yere ya da duvara gömme şeklinde kurulmasıdır. 

Geliştirdiğimiz web sitesi, görüntü işleme ve yapay zekâ ile; sistemden çok uzun süre 

uzakta kalınınması çok önemli risk teşkil etmemektedir. Ters giden sorun kullanıcı uzakta olsa 

bile anında fark edilecek ve kullanıcı haberdar edilecektir. Bu gibi durumlarda yapay zekâ 

durumu fark edip kullanıcıya haber verecektir. Yapılması gereken müdahale kullanıcıların 

birbirine yardım etmesini hedeflediğimiz web sitesi yardımıyla diğer kullanıcılardan 

öğrenilebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Toplam maliyet, malzemelerin kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Medium sisteminin yaklaşık tutarı, kullanılacak olan orta kalite ürünler için 9.500₺’dir. 

Yapılacak olan Medium sistemi yaklaşık 1,5 m² olup çift katlı bir yapıya sahiptir. 36 adet bitki 

kapasitesi vardır. 1 dönümlük seraya kurulacak olan Magnum sisteminin maliyeti (sera maliyeti 

hariç) 600.000₺ ile 700.000₺ arasında değişmektedir. Dekor amaçlı kullanılacak olan Parvus 

sistemlerinin maliyeti ise 2000₺ ile 4000₺ arasında değişmektedir. 

 

Şekil 9’de Medium sistemi için hazırlanmış olan malzeme listesi ve fiyatlandırma 

bulunmaktadır.  
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Şekil 9. Malzeme Maliyet Tablosu 

 

Şekil 10’da karşılaştırılan benzer projelerde sadece otomasyon sistemleri mevcuttur. 

 

 
Şekil 10. Piyasadaki Emsalleriyle Karşılaştırma Tablosu 

 

Şekil 11’de projenin iş zaman tablosuna yer verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 11. Proje zaman tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

   

Kurduğumuz web sitesinde, üç tip 

topraksız tarım sistemimiz 

bulunmaktadır.  Bu üç tipten biri büyük 

seralarda çiftçinin fazla hasat alabileceği 

bir modeldir. Bizim geliştirmiş 

olduğumuz topraksız tarım sistemlerinin 

seralarda yaygınlaşmasıyla, tarımdan 

kaynaklanan dışa bağımlılık azalacaktır. 

Geleneksel tarımın aksine daha az insan 

gücü gerektiren topraksız tarım 

sistemimiz yeni neslin çiftçiliğe 

yönelmesini de sağlayacaktır. Sahip 

olduğu otonom sistem, görüntü işleme 

cihazları ve yapay zekâ topraksız tarım sistemimizi hem emsallerinden ayırmakta hem de 

geleneksel tarımdan üstün getirmektedir; bu donanımlar genç neslin çiftçilik mesleğini 

seçmesine de ön ayak olmaktadır. Ayrıca hobi amaçlı evinizin balkonunda bile 

yetiştirebileceğiniz bir modelimiz de bulunmaktadır. Bu sistem ile evinizde de verimli bir 

şekilde tarım yapabilmektesiniz. 

 

9. Riskler 

 

Projenin yapımı esnasında çıkabilecek yazılım, mekanik ve donanımsal risklerin analizi 

ekip üyeleri ile beraber yapıldı. Projeyi olumsuz anlamda etkileyebilecek bu riskler tabloda 

bulunan olasılık ve etki matrisinde; bu riskler sonucunda uygulanacak b planları ise aşağısında 

verilmiştir. 

 
                                                           Şekil 13. Risk tablosu 

 

 

Şekil 12. Kullanıcı platformu 
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