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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Dünyanın ve ülkemizin su kaynakları sonsuz değildir. Temiz suya ulaşım gıda üretimi için 

en temel ihtiyaçlardan birisidir ve ülkelerin su kaynakları ve gıda üretimleri arasında da 

önemli bir ilişki mevcuttur (Mancosu vd., 2015). Türkiye de su azlığı olan ve su fakiri olarak 

nitelendirilme tehlikesi olan ülkeler arasındadır (Gezer ve Erdem, 2018).  DSİ’nin verilerine 

göre Türkiye’de su tüketiminin yaklaşık %77’si tarımsal sulama için kullanılırken, sadece 

%23’ü içme ve sanayi amaçlı kullanılmaktadır (DSİ, 2020). Su kaynaklarının sıkıntıda 

olduğu ve suyun büyük kısmının da tarımda kullanıldığı düşünülürse, Türkiye’nin bu konuda 

çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir. Projemizde tespit edilen sorun; giderek artan 

su kıtlığı nedeniyle su kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasının gerektiğidir. Alt problem 

olarak da tarımsal sulama da kullanılan yöntemlerin verimliliklerinin artması gerektiği, 

çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı bitki türlerini yüksek verimde ve birlikte 

sulayabilecek sistemlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

Projemizde tarımsal sulamanın veriminin artırılması ve farklı bitkileri içeren bahçelerin 

sulama sorununa çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Farklı bitki türlerinin sulaması için yer 

altı sulama sistemi kurulacak, her bitki türünün olduğu bölüme sensörler yerleştirilecek ve 

bu sensör verilerine göre de geliştirilecek yazılım üzerinden sulama işlemi manuel veya 

otonom olarak gerçekleştirilecektir. Dört farklı bitki türünün olduğu bir bahçenin maketi 

yapılarak geliştirilen çözüm sunulacaktır.  

Proje de yer altı sulama sisteminin boruları maket üzerinde yerleştirilecektir. Sistemin temel 

elemanları maket için kullanılacak plastik kasaların yanında bir kabinet içerisine 

yerleştirilecektir. Bu kabinet sistem araçlarına uygun olarak öğrenciler tarafından 

tasarlanacak ve 3D yazıcı da basılacaktır. Sistemde mikroişlemci olarak Deneyap kart tercih 

edilecektir. Her bölgedeki pH , su basınç ve nem sensörlerinden Deneyap karta veri gelmesi 

için kablo hattı çekilecektir. Her bir sulama hattı için bir Selenoid valf kullanılacaktır. Ayrıca 

su deposundan suyu pompalamak için su pompası kullanılacaktır. Selenoid valfler ve su 

pompası röleler aracılığı ile Deneyap kart tarafından kontrol edilecektir. Ayrıca bütün veriler 

sisteme bağlı bir LCD ekrandan da gösterilecektir.  

Sistemin kontrolü için bir mobil uygulama geliştirilecektir. App Inventor aracılığı ile 

öğrenciler tarafından geliştirilecek yazılım Deneyap karta kablosuz olarak bağlanarak 

sistemin verilerini alacak ve nasıl çalışması gerektiğini belirtecektir. Uygulama sistemi 

manuel ve otonom olarak çalışacak şekilde kullanıcının isteğine göre yönlendirecektir. 

Manuel kullanımda kullanıcı istediği bölgeyi sulayabilecektir. Otonom kullanımda ise sistem 

bitki türlerine göre sulama için gerekli nem düzeyini belirleyecektir. Bunun için kullanıcıya 

dikilen bitki türleri sorulacak ve yazılımda bulunan veri tabanından alınacak veriye göre 

sulama yapılması sağlanacaktır.  

Sistemin enerji ihtiyacı yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneşten sağlanacaktır. Güneş 

panelinden sağlanan enerji şarj kontrol ünitesi aracılığı ile aküde depolanacak ve sistemde 

12 volt ile çalışan parçalar akü den beslenecektir. Deneyap kart gibi 5 Volt enerji ile çalışan 

parçalar ise şarj kontrol cihazındaki USB portlarından beslenecektir.  
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2. Problem / Sorun 

Küresel ısınma, su kıtlığı, kuraklık gibi kelimeler gün geçtikçe daha çok duymaya 

başladığımız, etkisini daha çok hissettiğimiz kavramlar olmaya başlamıştır. Kıtlık ise yine 

gündemimize giren olgulardan birisi olmuştur. Kıtlık tarımla, tarım ise sulama ile ilişkilidir. 

Kuraklık ve kıtlık sosyal ve ekonomik birçok olayın tetiklenmesine neden olabilmektedir. 

Özellikle Asya ve Ortadoğu olmak üzere, dünya nüfusunun %25’e yakını, gelişmekte olan 

ülkelerin nüfusunun 3’te biri su kıtlığı ile yüzleşmek üzeredir (Seckler vd. 2010). Su kıtlığı 

dünyanın en önemli sorunlarından biri olup iklim değişikliği nedeniyle daha da büyük bir 

sorun olacağı öngörülmektedir. Temiz suya ulaşım gıda üretimi için en temel ihtiyaçlardan 

birisidir ve ülkelerin su kaynakları ve gıda üretimleri arasında da önemli bir ilişki mevcuttur 

(Mancosu vd., 2015).  

Türkiye su azlığı olan ve su fakiri olarak nitelendirilme tehlikesi olan ülkeler arasındadır 

(Gezer ve Erdem, 2018).  DSİ’nin verilerine göre Türkiye’de su tüketiminin yaklaşık %77’si 

tarımsal sulama için kullanılırken, sadece %23’ü içme ve sanayi amaçlı kullanılmaktadır 

(DSİ, 2020). Su kaynaklarının sıkıntıda olduğu ve suyun büyük kısmının da tarımda 

kullanıldığı düşünülürse, Türkiye’nin bu konuda çalışmalar yapması gerektiği 

düşünülmektedir. Tarımda yapılan sulamada da modern yöntemler kullanılmaya başlamıştır. 

Su tüketiminde daha verimli olan damlama sistemlerinde %65’e varan tasarruf sağlanırken 

gün geçtikçe kullanımı da yaygınlaşmaktadır (DSİ, 2020).  

Bitkilerin sulaması yapılırken bitkinin türüne, gelişme aşamasına, hava sıcaklığına, iklimsel 

faktörlere ve toprak tipine göre farklılıklar oluşabilmektedir (Seçkin ve Şentürk, 1991; 

Demirbaş, 2021). Türkiye’de çiftçiler aynı arazide farklı bitkiler yetiştirebilmektedirler. 

Arazisinde farklı meyve ağaçlarına ve bunların arasında da farklı sebzelere yer veren 

çiftçilere rastlanabilmektedir. Farklı sebze ve ağaçların, farklı sulama ihtiyaçları olmaktadır 

(TOGULAND, 2021). Sulama da kullanılan yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin de 

avantajları kadar ciddi dezavantajları da bulunmaktadır. Yağmurlama sisteminin 

dezavantajları; geniş çaplı borulara ihtiyaç duyması, iklimsel nedenlerle buharlaşma olması, 

yabancı ot problemi ve daha basınçlı suya ihtiyaç duyulması şeklinde sıralanabilir. Damla 

sulama sisteminin dezavantajları ise; damlatıcıların tıkanabilmesi, sudaki tuzun birikmesi, 

sistemin elemanları yüzünden toprak üstünde çalışmanın zor olması, yıpranma ve kısa süreli 

sistemler, farklı istekteki bitkilere cevap verememe, her sene yeniden kurulması şeklinde 

sıralanabilir (TOGULAND, 2021; Isparta, 2022).  

Projemizde tespit edilen sorun; giderek artan su kıtlığı nedeniyle su kaynaklarının daha 

dikkatli kullanılmasının gerektiğidir. Alt problem olarak da tarımsal sulama da kullanılan 

yöntemlerin verimliliklerinin artması gerektiği, çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı 

bitki türlerini yüksek verimde ve birlikte sulayabilecek sistemlere ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmiştir. Vahşi sulama yöntemleri ve diğer yüzey üstü basınçlı sulama yöntemlerinde 

yaşanan sulama suyu kayıplarının önüne geçilmesi ve sulama suyundan faydalanma oranının 

artırılması için günümüz teknolojilerinden faydalanılması gerekmektedir. Gelişmiş kontrol 

üniteleri ve toprak altı sulama sistemleri kayıpları en aza indirecek ve sulama suyundan elde 

edilen faydayı artıracaktır.   
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3. Çözüm 

Bu problem ve alt problemler için çözüme katkı sağlayacak bütüncül bir sistem tarafımızdan 

planlanmıştır. Farklı bitkilerin yer aldığı bir tarım alanında, her bitkinin ihtiyacına göre 

sulama yapacak, otonom veya elle kontrol şeklinde çalışacak, toprağın farklı değerlerini de 

kullanıcıya sunacak ve enerjisini güneşten sağlayacak bir yer altı sulama sistemi 

geliştirilecektir. Yer altı sulama sistemleri özellikle son yıllarda gündeme gelen ve birçok 

avantajı ile tarımda sulama ile ilgili sorunların önüne geçebilecek bir sistemdir. Özelikle 

yapısı itibari ile damla sulama sisteminin bazı problemlerine çözüm olması önemlidir. En 

önemli avantajları her yıl yenilenme maliyeti olmaması ve yer altında olması nedeniyle üst 

yapıda çalışmanın mümkün olmasıdır. Yer altı sulama sistemleri toprağın çamurlaşmasını 

önlemekte, bazı hastalıkların gelişmesini de engellemektedir. Projemizde bir çok avantajı 

olan yer altı sulama sistemi, güneş enerjisi sistemi, otonomi sistemi ve yazılım ile birlikte 

bütüncül bir çözüm olarak çiftçimizin kullanımına sunulacaktır.  

Projemiz dört farklı bitki türü dikilmiş bir tarım arazisi için planlanacaktır. Sunum için bu 

arazinin küçük bir maketi hazırlanacaktır. Makette dört farklı bölgeye yer altı sulama sistemi 

ve sensör sistemi yerleştirilecektir. Mikroişlemcinin kontrol ettiği röleler ile selenoid valfler 

çalıştırılacak ve sistem kendi sulamasını yapacaktır.  

Yapılacak olan maketteki sistemin yönetimi için öğrencilerimiz bir yazılım geliştireceklerdir. 

Sistem otonom çalışırken, oluşturulacak ara yüz ile bitki türünün seçilmesini isteyecek, 

sonrasında bitki türünün ihtiyacına göre yer altı sulama sisteminin o bölgedeki sulama 

yapmasını sağlayacaktır. Kullanıcılar geliştirilecek ara yüz ile istenilen bölgenin sulama 

sisteminin elle kapatılıp açılmasını da sağlayabilecektir. Projemizde geliştirilecek yazılım ile 

toprağın nem ve pH değerleri de izlenebilecektir. Geliştirilecek uygulama daha geniş 

alanlarda kullanım için de uygun olacak şekilde planlanacaktır. Ayrıca uygulamada farklı 

bitkilerin sulama ihtiyaçlarına ait bir veri tabanı olacaktır. Bu veri tabanından yapılan seçime 

göre sistem sulamasını yapacaktır. Geliştirilecek uygulama toprak yapısına göre sulama 

rejimine karar verebilecektir. Toprak yapısı hakkında girilecek veriler ve bitki su tüketim 

değerleri doğrultusunda sulama rejimi oluşturulacaktır. Sistem üzerine yerleştirilen sensörler 

ile daimî olarak arazi takip edilerek en uygun sulama rejimine otomatik olarak karar 

verecektir. Geliştirilebilir yapay zekâ ile oluşturulacak kontrol ünitesi farklı iklim ve toprak 

yapılarına uyum sağlayabilecektir.  

Projenin donanım bölümünde bir mikroişlemci ile kontrol edilen röleler ve bu rölelere bağlı 

selenoid valfler bulunacaktır. Ayrıca bir su motoru borularda basınç olmasını sağlayacaktır. 

Su motoru sistemin deposundaki suyu yer altı sulama sistemine aktaracaktır. Sistemin şeması 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Projemizde alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına adına 

maketimizdeki güç ihtiyacı güneş enerjisi sisteminden karşılanacaktır. Bir adet güneş paneli 

ile bir akü beslenecek ve mikroişlemci bölümü ile motorların enerjisi bu aküden 

sağlanacaktır. Sistem harici bir güç hattı gerektirmeyecektir.  
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Şekil 1 Sistem Şeması 

 

 

4. Yöntem 

Projemiz kapsamında dört bitki türünün dikilmiş olacağı bir maket yapılacaktır. Maket 

içerisinde yer altı sulama sistemi de döşenecek, aynı zamanda sensörler de sistem içerisindeki 

yerini alacaktır. Sistemde bir bölüme bitki dikilmeyecek ve sistemin yer altındaki bölümünün 

jüri tarafından görülmesi sağlanacaktır.  

Sistemin kontrolü için tablet veya akıllı telefonlarda çalışacak bir mobil uygulama da 

geliştirilecektir. Uygulama AppInventor sitesi kullanılarak Android cihazlara yönelik 

yapılacaktır. Türkiye’de kullanılan mobil işletim sistemlerinin %80.61’i Android İşletim 

sistemi kullanmaktadır. Bütün cihazlar (masaüstü, dizüstü, mobil ve tablet) arasında ise bu 

oran %63.24 ile yine en üst durumdadır. En yakın rakibi Windows %16.66 da, iOS ise 

%14.96’da kalmaktadır (StatCounter, 2022). Hem mobil cihazların kullanım kolaylığı, 

bağlantı noktasının uygun olması ve çok kullanılması nedeniyle Android Mobil Uygulama 

tercih edilmiştir. Uygulamanın ilk ekranında sistemin otonom mu elle mi çalışacağı 

sorulacak, yapılacak seçime göre de ikinci ekrana ilerlenecektir. İlk versiyonun ekran 

görüntüleri şekil 2’de gösterilmektedir.  

Otonom seçildi ise, ikinci ekranda bölgelere göre bitki tercihi yapılması istenecektir. Yapılan 

bitki tercihlerine göre de veri tabanında bulunan değerlere göre sistemin sulama yapması 

yazılım tarafından sağlanacaktır. İlk ekranda elle tercihi yapıldıysa, ikinci ekranda bölgeler 

ekrana gelecek ve sulamayı aç-kapat seçenekleri ile sistemin kontrolünün kullanıcı 

tarafından yapılması sağlanacaktır. Programda toprağın nem ve pH seviyesi de 

gösterilecektir. 
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Şekil 2 Geliştirilen Yazılımın Ekran Görüntüleri 

  

Geliştirilen yazılımın veri tabanı eklenmesine ve daha stabil bir hale getirilmesine 

çalışılmaktadır. Ayrıca yazılımın algoritması da hazırlanmıştır ve şekil 3’te sunulmuştur. 

Algoritmada gösterilen nemNormal değişkeni ilgili bitki için veri tabanımızda yer alan 

yeterli nem değerini, nemSensor değişkeni ise o bitkinin dikili olduğu alandan gelen sensör 

verisini ifade etmektedir. nemNormal değeri nemSensor değerinden küçük olduğunda sistem 

sulamayı başlatacaktır, bu mantıksal sınama yanlış (false) haline gelince sulama 

kapatılacaktır. 

Şekil 3 Sistem Algoritması 

 

pH sensöründen alınan veri de uygulama da gösterilecek, uygulama asitlik durumuna göre 

kullanıcıya alacağı önlemlere yönelik önerilerde bulunacaktır. Sistemin ileri aşamalarında bu 

duruma da müdahale etmesi üzerine çalışılmaktadır. Sistemin ileri sürümlerinde uygulama 
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topraktaki asitliği düzenlemek için gerekli elementler sistemimiz tarafından toprağa 

uygulanabilecektir. Her bölgede bulunan su akış sensörleri de sistemdeki olası tıkanmalar ile 

ilgili bize bilgi verecektir.  

Projenin donanım bölümünde mikroişlemcimiz ile yazılımımızın uyumlu bir şekilde 

çalışmaktadır. Mikroişlemci olarak sistemimizde kullanılması planlanan Ardunio Mega 

mikroişlemci, proje ön değerlendirme raporundaki hakem eleştirisi oldukça makul 

bulunduğu için değiştirilecektir. Yapılan araştırmalar sonucunda hakemimizin önerdiği 

ESP32 kartı yerine, ESP32 işlemcisi kullanan Deneyap Kart tercih edilecektir. Deneyap kart, 

ESP32 gibi, kullanacağımız haberleşme modüllerini dahili olarak bulundurduğu gibi, bizim 

için daha ulaşılabilir olması, yerli ve milli yapısıyla bizim tercih nedenimiz olmuştur. 

Sistemimizde bir adet Deneyap kart, bir adet LCD ekran, beş adet röle, dört adet selenoid 

valf, bir adet su motoru, dört adet toprak nem sensörü, dört adet pH sensörü, dört adet su akış 

sensörü, bir adet güneş enerjisi paneli, bir adet şarj kontrol ünitesi, bir adet akü, bir adet su 

deposu, donanımlar için tasarlanacak ve baskısı 3D yazıcı ile alınacak bir kabinet ve yer altı 

sulama sisteminin boruları yer alacaktır. Sensörlerden Deneyap karta boru içerisinde kablolar 

çekilecek ve veri alınması sağlanacaktır. Bu alınan veriye göre Deneyap kart uygulama 

verisini işleyecek sonrasında sulama için su motorunu ve selenoid valfı röle aracılığı ile 

açacaktır. Sistemin devre şeması şekil 4’te gösterilmiştir. Sistemde her bir bölgeye eklenecek 

su akış sensörleri suyun akış hızında oluşabilecek değişimleri takip etmemizi sağlayarak 

sistemdeki tıkanmaları tespit etmemizi sağlayacaktır.  

Şekil 4 Devre Şeması 
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Bitkilerin ve sulama sisteminin yerleştirilmesi için 400x600x325 ebatında iki adet plastik 

kasa kullanılacaktır. Plastik kasanın yanında Deneyap kart ve diğer bağlantıların olacağı bir 

kabinet tasarlanacaktır. Tasarlanacak kabinette bütün sistemin düzgün bir şekilde 

yerleşiminin sağlanması planlanacaktır. Güneş enerjisi paneli de yapılacak bir stand üzerine 

yerleştirilecektir. Güneş enerjisi sistemi akümüzü şarj ederek sistem için gerekli enerjiyi 

sağlayacaktır. Şarj kontrol ünitesi deneyap kart için gerekli olan 5 volt enerjiyi USB 

portundan sağlarken, su motoru ve selenoid valfler için gerekli olan 12 volt enerjiyi akümüz 

sağlayacaktır.  

Sistemin kurulumu rapor yazımı esnasında devam ettiği için bitkilerin büyümesi ve durumu 

hakkında bilgi verilememektedir. Fakat sistemin temel donanım birimlerinin ve uygulamanın 

ilk versiyonu denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. Bitkili denemeler de en kısa sürede 

başlayacaktır. Proje sunumunda detaylı bilgiler verilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönleri şu şekilde verilebilir; 

- Projemiz tarım alanında kullanılan farklı teknolojileri belirli bir amaç için bir araya 

getirmiştir. Yer altı sulama sistemi, tarımsal sensörler, güneş enerjisi sistemleri ve 

yazılımlar bir arada çalışacaktır. Piyasada bu ürünler tek tek kullanılmakta fakat bütüncül 

bir sistem olarak yer almamaktadır.  

- Aynı anda dört farklı bitkinin ve alanın sulaması tek sistemle gerçekleştirilecektir. Bir 

bahçe içerisindeki farklı bitkilerin kendi ihtiyaçlarına göre sulanmaları sağlanacaktır. 

Piyasadaki ürünler genellikle tek bitki için özelleştirilmiştir.  

- Yenilenebilir enerji kaynağı ile elektrik enerjisi için dışa bağımlı olmadan 

çalışabilmektedir. Ayrıca doğa dostu bir sistem olmaktadır.  

- Çeşitli sensörlerden verilere ulaşabilmekte ve bu verilerle sistem kendi kararlarını 

vererek işlem yapabilmektedir. Piyasadaki sistemler genelde verileri sadece sunmaktadır.  

- Yazılım tamamen yerli imkanlarla ve öğrenciler tarafından geliştirilecektir. Yazılımımız 

özgün olacak ve öğrenciler tarafından tasarlanacaktır. Lisede Tarım Bölümündeki 

öğrenciler tarafından geliştirilecek sistem ve yazılım gelişime ve yeni uyarlamalara 

oldukça uygun olacaktır.  

- Yazılımımız da bitkilerin nem ihtiyaçlarına göre bir veri tabanı oluşturulacaktır ve 

sistemin çalışmasında sensörlerden gelen verilerle bu veri tabanının birlikte çalışması 

sağlanacaktır. Ayrıca uygulama hemen herkeste bulunan bir akıllı telefonda çalışacağı 

için ek bir bilgisayar veya benzeri bir donanım almaya gerek kalmayacaktır.  

- Sistemin paneli öğrenciler tarafından özgün olarak tasarlanarak 3D yazıcıdan çıktısı 

alınacak ve sistemde kullanılacaktır. 

- Sistem kendi hata ayıklama yöntemlerine de sahip olacaktır. Yer altı sulama 

sistemlerindeki en önemli sorunlardan biri olan tıkanmaları tespit edebilecektir. Bunun 

için su akış sensörü kullanılacaktır.  

- Sistem tümevarım yöntemi ile tasarlanmış, var olan teknik ve teknolojileri komplike bir 

şekilde birleştirerek önemli bir inovasyon ürünü ortaya çıkarılmıştır.  
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Projemizin 2021 yılında TEKNOFEST Tarım Teknolojileri yarışmasında finale kalmıştır. 

Bu yılki projemizin getirdiği yenilikler ise şu şekilde sıralanabilir; 

- Önceki sene hazırladığımız yazılımda bitki türleri için gerekli olan nem miktarları sabit 

olarak girilmekteydi. Bu sene yazılımda kullanıcıya bitki türü sorulmakta ve buna göre 

bir nem değeri belirlenmektedir. Bitkilerin nem değerleri önceden tanımlanacak ve 

seçime göre de uygulama sulamayı yapacaktır.  

- Projemizde sensör sayısı arttırılmıştır. Önceki sene sadece nem sönsörü kullanılırken 

bu sene pH sensörü de sisteme eklenmiştir.  

- Sistemdeki Ardunio Mega daha gelişmiş bir kart olan Deneyap kart ile değiştirilmiştir. 

Bu kartta wifi ve bluetooth alıcılar sistem üzerinde yer almaktadır. Ayrıca daha iyi bir 

işlemci ile çalışmaktadır.  

- Sisteme eklenecek LCD erkan sayesinde uygulama o anda yanınızda olmasa da sistemi 

izleyebileceksiniz.  

- Geçtiğimiz sene, projenin sunumu aşamasında bitki dikimi yapılamamıştı. Bu sene bitki 

dikimi de yapılacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Bir maket olarak sunulacak projemizin gerçek bir alanda da uygulanabilir olduğu 

düşünülmektedir. Anadolu’da çokça karşılaştığımız aynı bahçe de farklı ürünlerin yer alması 

durumu nedeniyle projemiz ticarileşme potansiyeline de sahiptir. Projemiz her türlü arazi 

yapısında, uygun bir ilk yatırım maliyeti ile gerçekleştirilebilir durumdadır. Toprak altı sulama 

sistemi zaten bir bilinen yenilikçi bir sistem olduğu için ve çiftçilerin akıllı telefonlara da aşina 

durumda olması nedeniyle sisteme ve uygulamaya uyum sağlamaları da kolay olacaktır. Yer 

altı sulama sistemindeki temel sorun olan tıkanmalara ve toprağın yapısındaki değişimlere 

yönelik izleme araçları olması da sistemin pazarlamasına olumlu bir etki yapacaktır.  

Sistemin büyük alanlarda kullanımında sensör verilerinin okunmasında sorunlar 

yaşanabileceği hesaba katılmalıdır. Bu amaçla büyük alanlarda öncelikle denemeler yapılmalı, 

daha hassas ve kaliteli sensörler kullanılmalıdır. Ticarileşme aşamasında bu deneylerin 

yapılması önerilmektedir.  

Ayrıca günümüzde yüksek enerji maliyetleri de üreticileri zor durumda bırakmaktadır. 

Sistemin güneş enerjisi ile çalışması da bir avantaj sağlamaktadır.  

Özellikle yüzeysel sulama yöntemlerinden kaynaklanan hastalık ve zararlı miktar ve etkisinde 

yaşanacak doğrudan ve dolaylı düşüşler, sistemin pazarda kabul görmesi için önemli bir 

avantaj sağlayacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılacak olan malzemeler belirlenerek fiyat araştırması yapılmıştır. Malzeme 

listesi ve fiyatları tablo 1’de gösterilmektedir. Yapılan piyasa araştırmasına göre projenin 

maketinin tahmini maliyeti 6975 TL olarak belirlenmiştir. Parçaların siparişi proje için kaynak 

temini yapılır yapılmaz verilecek ve parçalar ivedi olarak temin edilecektir.  
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Tablo 1 Maliyet Tablosu 

Sıra 

No 
Malzeme Adı Adet 

Birim 

Fiyat (TL) 

KDV Dahil 

Toplam 

Fiyat (TL) 

1 Deneyap Kart 1 350 350 

2 Toprak Nem Sensörü 4 25 100 

3 Toprak pH Sensörü 4 800 3200 

4 Su akış ve basınç sensörü 4 75 300 

5 Su pompası 12 Volt 1 150 150 

6 Selenoid Valf 4 75 300 

7 Röle 5 25 125 

8 
Solar Enerji Seti (Güneş paneli, Akü, 

Şarj Kontrol Ünitesi) 
1 1500 1500 

9 PLA Filament 1.75 mm 1 200 200 

10 Su borusu+elektrik kablosu 1 250 250 

11 Plastik kasa 2 150 300 

12 LCD Ekran 1 200 200 

   TOPLAM 6.975,00 

 

Projenin yapım ve test aşaması ile ilgili zaman çizelgesi de tablo 2’de sunulmuştur. Proje 

planlaması aşamasında, projenin nasıl olması gerektiği proje ekibi tarafından planlanacak, 

gerekli durumlarda alanda uzman kişilerden bilgi alınacak ve yarışma raporları hazırlanacaktır. 

Yazılım geliştirme aşamasında projenin uygulaması geliştirilecek ve testleri yapılacaktır. 

Bütçe hazır olduğunda parça temini yapılacaktır. Projede kullanılacak panel gibi yapıların 3D 

çizimleri yapılarak baskıları alınacaktır. Ardından sistemin kurulması gerçekleştirilecektir. 

Sistem kurulduktan sonra bitkiler dikilecek ve bitkilerin gelişim süreçleri takip edilecektir. 

Yarışma haftası için sunum hazırlanacak ve yarışma için sunum yapılacaktır. 

 

Tablo 2 İş Süreçleri 

 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Proje planlaması ve rapor 

yazımı 

      

Yazılım geliştirilmesi       

Parçaların temini       

3D çizimler ve baskı       

Sistemin kurulumu       

Bitkilerin dikimi ve bakımı       

Sunum hazırlığı, yarışma ve 

sergi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin temel hedef kitlesi tarımsal üreticilerdir. Belirlediğimiz temel problem olan su 

kıtlığı ve su fakirliğinden en çok etkilenmesi muhtemel kitle tarımsal üretim yapanlardır 

çünkü tarımsal kullanım en büyük su kullanım alanıdır. Bu bağlamda hedef kitlemiz; 

- Çiftçiler (özellikle birden fazla bitkiyi aynı bahçede yetiştirenler) 

- Faklı toprak yapısında araziye sahip üreticiler 

- Ar-Ge firmaları 

- Fidan üreticileri 

- Tarımsal teknoloji ve makine firmaları şeklinde sıralanabilir.  

 

9. Riskler 

Projemizde karşılaşabileceğimiz riskler, bunun için oluşturduğumuz B planları, olasılıklar ve 

etkiler ile ilgili bilgiler tablo 3’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3 Risk, Olasılık, Etki  Tablosu 

Risk Unsuru B Planı Olasılık Etki 

Sensör hassasiyeti Sistemde sensör verilerinin ölçümlerinde 

hata tespit edilmesi durumunda bütün 

sensörler tekrar kontrol edilecek ve 

sensörlerin çalışma durumu tespit 

edilecektir. Sorunlar tespit edilmesi 

halinde sensörlerin modeli 

değiştirilecektir.  

Orta Yüksek 

Enerji Kesintisi Güneş enerjisi sisteminde oluşabilecek 

hatalarda sistem çalışmayacaktır. Bu tür 

kesintiler yaşanmaması için direk güneş 

paneli kullanılması yerine akü 

kullanılacaktır.  

Düşük Yüksek 

Sulama esnasında 

tarlanın durumu 

nedeniyle oluşacak 

sorunlar 

Sulama bölgesinin hesaplamaları çok 

dikkatli yapılacaktır. Çok zorunlu 

durumlarda direnaj sistemi kurulabilir 

Düşük Düşük 
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