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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Küresel ısınmanın etkilerini son derece doğrudan hissettiğimiz şu günlerde iklim değişikliği 

nedeniyle su kaynaklarında azalma, tarımsal üretim üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır ve 

yaratmaya devam edecektir, [1,2,3 ]. En büyük sürüdürülebilirlik problemlerimizden biri 

içilebilir ve tarımsal su kaynaklarının tükenmesidir.   Bu projede Antalya ve benzer iklimde 

olan şehirlerimizde meyve üretimi sağlanan ağaçlarımızın sulama esnasında su verimliliğinin 

sağlanması için, su verimliliğini ön plana alan bir su aparatı geliştirdik ve bu aparatın deney 

ve testlerini Batı Akdeniz Tarım ve Araştırma Enstitüsü (BATEM) işbirliği ile BATEM’de 

yapıyoruz. Bizim tasarladığımız MaxH2OEfficiency-TreeSkirt Aparatı ile su verimliliğinin 

%90 olması hedeflenmektedir. Bu sistem ile ağacı sulamak için verilen suyun %90 kadarının 

buharlaşıp yok olmadan tekrar ağaca verilmesi sağlanmaktadır.  Bu çok ucuza mal olabilen 

ancak faydasının maksimum olduğu bir aparattır.   

 

 Problem / Sorun 

 

Dünyamızda atmosferden her gün su buharı uzaya sızmaktadır. Bir teoriye göre milyarlarca 

yıl önce Mars‘da da Dünyadaki gibi okyanusların var olduğu ancak ne yazık ki atmosferi 

olmayan Mars’ta uzaya su buharı olarak sızdığı ve sonunda gezegende suyun yok olduğuna 

inanılıyor, [1].  Artık Mars’ta su bulunmuyor, ancak izleri var. Benzer bir şeyin Dünya için de 

olacağı söyleniyor. Yani Dünya’nın birkaç milyar yıl sonra Mars’taki gibi tamamen 

susuzlukla karşılaşacağı kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.  Günümüzde küresel ısınma bu sonu 

hızlandırıyor gibi görünmektedir.  

 

İsrailli Simcha Blass 1933’lu yıllarda tarım sulamasında damlama su tekniği ile su sıkıntısı 

çeken İsrail’i tarımda inanılmaz yerlere taşıdı. 1970lerde deniz suyu tersine ozmoz ile 

içilebilir su haline getirildi, 2010 yılında Birleşmiş Milletler içilebilir suya erişim hakkının 

temel insan haklarından biri olduğunu ilan etti, 2011’de yapay zeka ve makine öğrenmesi ile 

su borularındaki çatlak ve bozulmaları tespit edilmesi mümkün oldu, 2015 de kanalizasyon 

artıklarını su ve başka maddelere ayrıştırmak mümkün oldu, 2020 yılında ise havadaki su 

buharını tutarak, temiz içme suyu haline getiren makinayı icat eden devrimci İsrail şirketi 

Watergen'de İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olan  İsrail-Amerikan Zach Fenster oldu, [4, 5]. 

 

Tüm bu gelişmeler umut verici dünyamız için. Ülkemiz ve dünya için daha iyisini yapmalıyız. 

Bu sebeple bu projeyi geliştirdik. 

 

Küresel ısınma ile birlikte ve ayrıca modern dünyamızda su kaynaklarının hoyratça kullanımı 

bizi su verimliliği konusunda tekrar tekrar düşündürttü. Örneğin geçtiğimiz yaz tarlaları 

sulamak için su bulamadı çiftçilerimiz, yağış olmadı,  ya da yağdıysa da zamanında yağmadı, 

zamansız yağdığı için de ürünler istenilen verimi sağlamadılar. Örneğin buğday bitkisinin 

boyu tüm Türkiye genelinde çok kısa kaldı. Bu da buğday üretiminin azalması ve ekmek 

ürünlerinin pahalanması anlamına geldi ve gerçekten artık ekmeği çok daha pahalıya satın 

alıyoruz.  
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Küresel ısınmanın sonuçları olarak dünyanın birçok bölgesi çölleşme riskiyle karşı karşıya 

kalacağı tahmin edildiğinden, gelecek senaryolarda su daha değerli olacak ve daha az 

miktarlarda var olacak veya ulaşılabilecek, [6]. Bu kötü senaryolar bizi korkutmamalı ve 

bilime ve insanlığımıza güvenerek çözümler aramaya devam etmeliyiz. İklim değişikliği 

nedeniyle su kaynaklarında azalma, tarımsal üretim üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır ve 

yaratmaya devam edecektir. En büyük sürdürülebilirlik problemlerimizden biri içilebilir ve 

tarımsal su kaynaklarının tükenmesidir. Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık %74'ü 

sulamada kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarım sektöründe su tasarrufunu sağlayacak bir 

sistem oluşturmayı hedefliyoruz. 

  

2. Çözüm 

İklim değişikliği nedeniyle en büyük sürdürülebilirlik problemlerimizden biri olan tarımsal su 

kaynaklarının tükenmesine çözüm arayışı sonucu bu tasarımı gerçekleştirdik. Ülkemizde 

kullanılan toplam suyun yaklaşık %74'ü sulamada kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarım 

sektöründe su tasarrufunu sağlayacak bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Ağaç sulama 

sistemi olarak hali hazırda damlama sistemi %25-%65 su verimliliği sağlamaktadır. Bizim 

tasarladığımız MaxH2OEfficiency-TreeSkirt Aparatı ile bu verimliliğin %90 olması 

hedeflenmektedir. Bu sistem ile ağacı sulamak için verilen suyun %90 kadarının buharlaşıp 

yok olmadan faydaya ve verime dönüştüğünü,  özellikle sıcak tarım bölgelerinde (Örneğin: 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) su kaybı en az seviyede olacak şekilde 

ağaçlarımızın sulanmasının mümkün olduğunu göstereceğiz.  Bu çiftçilerimizin su maliyetini 

de düşürecektir ve ekonomik olarak kendilerini daha güvende hissetmelerini ve daha umutlu 

olmalarını sağlayacaktır.  

 

Bu MaxH2OEfficiency-TreeSkirt  Aparatı, ağaca bir etek gibi geçirilen damlama sistemini de 

içine alıp örten, ve bu sistemin üzerini kapattığından buharlaşma ile yok olan suyun kaybını 

%90 a kadar azaltmaktadır. Sıcak havada buharlaşan su  tree-skirt altından tekrar toprağa geri 

kazandırılacaktır. Su kaybı minimuma inecektir.  Ürün geri dönüşüm materyallerinden 

yapılacağından çevreye zararı yoktur, aksine geri dönüşümün bir parçası olacaktır. Ülkemizde 

tarım için harcanan su miktarı %74 den aşağılara çekilecektir. Bu proje ile tarımsal 

sürdürülebilirlik hedeflenmektedir. Bu çözüm sürdürülebilir tarım hedefi ile (kuraklığın 

arttığı günümüzde)  özellikle Antalya gibi sıcak tarım bölgelerine uygulanabilecektir, aynı 

zamanda da benzer bir şekilde su tasarrufunu bir orana kadar sağlayan sera sisteminden çok 

daha ekonomik ve portatif bir sistem olacaktır. 

 

3. Yöntem 

Bu proje adına bir prototip geliştirerek, deneyler yaparak, sonuçları MİNİTAB’de analiz 

edip, suyun buharlaşmadan %90’a kadar verime dönüştüğünü göstermek istiyoruz. 

Çalışmalarımızı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’de yapıyoruz, [13]. 

Paydaş olarak kendileri ile iletişime geçtik ve kabul edildik, Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
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Üyesi su verimliliği uzmanı Prof. Dursun Büyükbaş’tan da danışmanlık aldık, ilgili 

makalelerini okuduk, [7,8,9,10]. Bu deney düzeneğinde 30 tane aynı yaşta ve aynı boyutlarda 

limon ağacı belirledik. 15 adet ağaç kontrol grubunda yer almaktadır. Ağaçlara verilecek 

suyun debisini ve miktarını ölçmeye yarayan sayaç sistemi, havanın ve toprağın nemini 

ölçecek nem ölçerler, hava sıcaklığını ölçmek üzere gerekli aletler BATEM tarafından 

sağlanacak. Bu verileri oluşturduğumuz tablolarda  günlük olarak düzenli bir şekilde 

tutacağız.  Verileri analiz edeceğiz.  Sonuçları makale şeklinde yayınlayacağız. 

 

Bu projede öngörme teknikleri yanında, istatistiksel deney tasarımının temel prensipleri ve 

metotları kullanılacaktır. Çeşitli faktörlerin tesirlerinin önemleri belirsizlik altında istatistiksel 

prensiplerle belirlenecektir.  İki-örnek testleri, tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi, 

rassallaştırılmış blok tasarımları teknikleri kullanılacaktır. Bu teknikler ile ilgili detaylı bilgi 

aşağıda Veri Analizi Teknikleri başlığı altında verilmiştir. 

 

Sulamaların Planlanması, Uygulanması ve Veri Toplanması: Projede, sulama suyu 

miktarı aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanacaktır.                                                                                                                                       

Eşitlikte  

 

I = Uygulanacak su miktarı (L),  

Pv(TK)  = Hacim yüzdesi cinsinden toprağın tarla kapasitesi değeri (%),  

Pv(MN)  = Hacim yüzdesi cinsinden toprakta ölçülen nem değeri (%)  

D = Islatılacak toprak derinliği (mm)  

A = Sulanan alan (m2),   

P = Islatılan alan oranı (%)’dır.  

I =  [(Pv(tk)-Pv(MN)/100]* D*A*P 

 

Toprak nemi her bir tekerrürün 0-90 cm derinliğine yerleştirilecek olan Dril&Drop aleti 

yardımıyla izlenecektir. Sulamalar deneme parsellerinin kontrol konularındaki 60 cm profil 

derinliğindeki elverişli nemin %40’ı tüketildiğinde yapılacaktır. 

 

Veri Analizi Teknikleri:   Bu projede istatistiksel yöntemlerin kullanılacağı deney tasarımı 

ve verilerin toplanması ile ilgili detaylar İş Paketi, 3, 4, 5’te ifade edilmiştir. Ayrıca 

toplanacak verilerle ilgili hazırlanmış örnek veri toplama tabloarı aşağıda verilmiştir. 

İstatistiksel çalışmalarla ilgili detaylar şöyle sıralanabilir. 

 

1. Veri toplanacak, analiz edilecek neticeleri yorumlanacak ve sunulabilir hale 

getirilecek. 

2. Gerektiğinde ek mühendislik deneyleri tasarlanabilir. 

3. Deneyden elde edilen veriler varyans analizi (anova) ile analiz edilip yorumlanacak. 

4. Deneyden elde edilen veriler eşzamanlı güven aralıkları ile yorumlanacak.  

5. Çalışmalar sırasında her türlü etik değerler gözetilecektir. 
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6. İstatistik paketi MINITAB ve öngörme teknikleri için Excell kullanılacaktır. 

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İş fikrimizi Avrupa’da bir çiftçinin denediğini ve %90’a kadar su verimliliği sağladığını  

biliyoruz, [12]. Bunun dışında bir yerde benzeri olmayan bir sistemdir. Bu sebeple iş fikrimiz 

özgün ve yenilikçidir. Yenilikçi olmasının sebebi ise tarım alanında su kullanımı konusunda, 

suyun buharlaşıp yok olmasına karşın önlem alınan sistemler aparatlar yaygın değildir. Bu 

sistem tarımın sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir çözümdür. Bu projenin amaçları  ve  bu 

amaçlara bağlı oluşabilecek faydaları  aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bu projede ağaç sulama teknikleri detaylı çalışılacak ve özellikle damlama su 

tekniğini bir üst seviyeye taşıyacak Ağaç Etek aparatı tasarımı ve bunu takiben 

prototipi üretilecektir.  

2. Bu prototip doğal deney ortamında test edilecek, veriler (toprak nemi, hava sıcaklığı, 

ağacın su ihtiyacı süresi vb.) toplanacak, sonuçlar Endüstri mühendisliği teknikleri 

kullanarak analiz edilecektir.  

3. Bu prototip damla sulama sisteminde kullanılan suyun %90'ından fazlası tasarruf 

edilene kadar yeniden tasarlanıp geliştirilecektir. Geliştirilen yeni modeller de madde 

2 de belirtildiği şekilde test edilecek ve analiz sonuçları raporlanacaktır.     

4. Endüstri mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilen aparatın maliyeti, hesaplanıp ve     

en uygun maliyetli ve verimli sistem oluşturulması sağlanacaktır.  

5. Endüstri mühendisliği tekniklerini kullanarak bu sistemin getirdiği su tasarrufu her 

seferinde dikkatli hesaplanıp, Antalya ilindeki çiftçiler için faydası ortaya 

çıkarılacaktır. Amaç sistemdeki tasarım(lar)ın en düşük maliyet ve en yüksek 

verimliliği sağlayacak şekilde optimize etmek olacaktır. 

6.  Yukarıda belirtilen deneylerde elde edilen veriler istatistik olarak analiz edilecektir.  

Bu tür çalışma daha önce yapılmadığından oldukça özgün ve yenilikçi bir çalışmadır. 

 

5. Uygulanabilirlik 

Ağaç sulama sistemi olarak hali hazırda damlama sistemi %25-%65 su verimliliği 

sağlamaktadır. Tasarladığımız MaxH2OEfficiency-TreeSkirt Aparatı  ile tarımsal sulamada 

su verimliliği sağlayacak, sulama sırasında buharlaşma sebebi ile oluşan su kaybı minimize 

edilecektir. (Su verimliliğini ekstra %90 hedefliyoruz)  Bu projede ağaç sulama alanında su 

kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak ve maliyetin ekonomik olarak düşürülmesi 

üzerine çalışma yapılacaktır. Ağaçlarda kullanılan damla sulama yönteminde buharlaşmayı 

azaltarak çiftçilerin su tasarrufu yapmasına yardımcı olacaktır.  Özellikle 2021 de yaşanan 

kuraklıktan sonra çiftçilerimiz su sorunlarını çözmek için arayış içindedir. Bu yenilikçi ürün 

hem ucuz olması hem de kolay kullanılabilir ve verim sağlaması sebebi ile tercih edilecektir 

diye düşünmekteyiz. 

 

Bu aparat ticari ürüne dönüşecektir, ürün ticarileştiğinde, rakiplerimiz çok fazla olmayacağını 

tahmin ediyoruz ancak,  seralarda muz üretimi yapan çiftçiler aslında bizim örnek bir 
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rakibimiz olabilir.  Suyu verimli kullandıklarını düşünüyoruz, ancak ne kadar verimli olduğu 

konusunda henüz yüzde verebilecek durumda değiliz. (Bu konuda TÜBİTAK projesi 

başvurumuzla birlikte ARGE çalışmalarımıza daha fazla detay bilgiler ekleyebileceğiz.)  

Diğer ağaç ürünleri için de seracılık yapılırsa belki su verimliliği sağlanabilir, ancak sera 

kurmak, çok maddi külfeti olan bir iştir. Bu sebeple yaygınlaşacağını düşünmüyoruz ancak 

bizim ürünümüz her türlü  (zengin, orta gelir vb.) çiftçinin yanında olacak ve ona fayda 

sağlayacaktır.  

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

.Bu projede seralarda kullanılan dayanıklı  sera plastikleri kullanılacaktır.  Aparat aşağıdaki 

tabansız koni gibi düşünülmelidir Üst kısmı bir miktar ağacın gövde büyüklüğü kadar yatay 

olarak kesilmelidir.  

 

Daha sonra aşağıdaki gibi görüntü ortaya çıkacaktır. Aparat için kullanılacak  plastik malzeme 

aşağıdaki gibi kesilecektir ve üst  dairesel alanınınn yarıçapı ağacın  gövdesinin yarıçapına 

eşit olmalıdır. Bu kısımda hatta su buharlaşmasını tamamıyle engellemek üzere ve gövde 

yarıçapı farklı ağaçlara uygulanabilecek ve lastiksi bir yapı ile genişletip daraltabilecek bir 

mekanizmayı da yapmayı planlamaktayız. Böylece tek boyuttaki aparat, farklı boyuttaki agaç 

gövdelerine takılabilecek duruma gelecektir.  

 

Aparatı planlarken yüzey alanının hesabı üretilecek ürünün ekonomik olmasını sağlayacaktır. 

Bu hesapları da otomatik yapabileceğimiz web sitesi kaynaklara eklenmiştir, [12]  Bu ürünün 

maliyeti sadece bizim üzerinde harcadığımız zamanın karşılığı olan masraftan ibaret olacaktır. 

Ürün için gerekli sera plastiğini Antalya Organize Sanayi’den bir şirketten ücretsiz  

karşılayacağız. Ürünü kendilerine anlattık ve hoşlarına gitti, destekleme kararı aldılar. Bunun 

dışında pilot çalışmamız için verimliliği ispatlayacağımız 30 adet saksı, 30 adet limon fidanı 

ve su masraflarını Batı Akdeniz Tarım Araştırmaları Enstitüsü ( BATEM) karşılama kararı 

aldı ve kendi alanlarında çalışmalarımıza başladık. Aşağıda BATEM’de çekilen resimlerden 

görebilirsiniz. Bunun dışında saksıları tartmak üzere hassas tartı aleti ısmarladık. Bu masraf 

ise Antalya Bilim Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Maliyet olarak düşünüldüğünde 
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aparat başına maksimum 50-100 TL lik bir harcama çıkabilir (eğer bunlar bize bağış olarak 

gelmese idi). Bu kısımda ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman 

planlaması  en alttaki tabloda verilmiştir. 

BÜTÇE PLANLAMASI İÇERİSİNDEKİ, MALZEMELER LİSTESİ 

  

Adet/Metre 

Birim 

Fiyat 

(TL) 

Toplam 

(TL) 
Bağış mı? 

Saksı 30 45 1350 Bağış (BATEM)  

Limon Fidanı 30 40 1200 Bağış (BATEM)  

Hassas Tartı 1 4000 4000 Bağış (ABÜ)  

Sera Plastiği 2 metre 500 1000 Bağış (AOSB)  

Nem Ölçer 1 500 500 Bağış (BATEM)  

Sıcaklık Ölçer 1 500 500 Bağış (BATEM)  

Rüzgar Ölçer 1 500 500 Bağış (BATEM)  

Su Sayajı 1 500 500 Bağış (BATEM)  

TOPLAM (TL) 9550   
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ÜRÜNÜN TASARIM, ÜRETİM VE TEST SÜREÇLERİNİ  

İÇEREN ZAMAN PLANLAMASI 

 

 

İŞ PAKETİ TABLOSU 

İP No: 1 İP Adı: MaxH2OEfficiency Tree-Skirt  Aparatının tasarlanması ve prototipinin üretilmesi 

İP 

No 
İş Paketi Adı  

 

Projenin 

Başarısındaki 

Önemi (%) 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği 
AYLAR 

1 2 3 4 5 

1 

MaxH2OEfficiency Tree-Skirt  

Aparatının tasarlanması ve prototipinin 

üretilmesi 

%20 
Merve, Eşe Nur Berfin, Ümmiye,  

Semail x x    

2 

BATEM’de Aparatın uygulanacağı doğal 

deney alanının sağlanması, 

hazırlanması, doğal deney ortamının 

kurulması 

%20 Merve, Eşe Nur 

Berfin, Ümmiye,Semail ve BATEM 

(Paydaş) 

x x    

3 
Aparatın uygulanması ve verilerin 

toplanması 

%20 
Merve, Eşe Nur, Berfin, Ümmiye,   

Semail  x x   

4 

Aparatın uygulanması sonucu elde 

edilen verilerin analizi, ve su kullanım 

maliyet hesabının yapılması 

%20 
Merve, Eşe Nur Berfin, Ümmiye, 

Semail  x x   

5 

Analiz değerlendirilmesi sonucu 

aparatın gerekli ise iyileştirilmesi  ve 

yeni ürünün yukarıdaki İP2, İP 3 deki 

basamakların tekrar uygulanması ve 

yeni  veriler elde edilmesi, veri analizi, 

ve yeniden su kullanım maliyet 

hesabının yapılması 

%10 

Merve, Eşe Nur 

Berfin, Ümmiye 

Ve  Semail 

  x x x 

6 

Aparatın faydalarının ilgili kurumlarla 

yaygın etki ve farkındalık amaçlı 

seminerle paylaşılması 

%10 
Merve, Eşe Nur, Berfin, Ümmiye 

Ve  Semail 
   x x 
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İP Hedefi: Aparatın prototipinin üretilmesi  

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1. AutoCad de çizim yapılması 

1.2. Uygun geri dönüşüm materyalinin seçimi ve tedariği 

1.3. Prototipin üretilmesi için uygun üretici ile anlaşılması 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Merve, Eşe Nur 

1.2. Berfin, Ümmiye 

1.3. Semail 

İP’nin Başarı Ölçütü:  
1.1.  AutoCad de çiziminin araştırma grubu üyeleri tarafından onaylanması 

1.2.  Uygun geri dönüşüm materyali ya su geçirmemeli ya da aparatın iç kısmı su geçirmesini engelleyen 

materyalle kaplanmalıdır. Kumaş ve materyal ekonomik, güneşe dayanıklı ve fonksiyonel olmalıdır. 

1.3. Üreticinin istenilen özelliklerde üretmesi 

Ara Çıktılar: (İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir.) 

1.1.  Çizim raporunun sunulması 

1.2.  Sera plastiği ile ilgili bilgi (maliyet, özellikler..)  tablosunun hazırlanması ve onaylanması 

1.3. Üretici tarafından üretimle ilgili tablo, ürün foto, ve maliyet tablolarının arşiv için ve ödeme için edinilmesi. 

 

İP No: 2 
İP Adı:  BATEM’de Aparatın uygulanacağı doğal deney alanının sağlanması, hazırlanması, doğal 

deney ortamının kurulması 

İP Hedefi:  BATEM’de aparatın prototipinin uygulanacağı doğal deney ortamının kurulması 

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1. BATEM’i ziyaret etmek 

1.2. İhtiyaçlar listesi çıkarmak ve BATEM’le beraber 

onaylamak 

1.3. Uygulamanın yapılacağı ağaçların işaretlenmesi  ve 

prototiplerin işaretli ağaçların yarısına geçirilmesi 

1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin  yerleştirilmesi 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Danışman ve öğrenciler 

1.2. Danışman ve öğrenciler ve BATEM  

1.3. BATEM ve öğrenciler 

1.4. BATEM ve öğrenciler 

İP’nin Başarı Ölçütü:  (Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı 
ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.)  
1.1. BATEM’i ziyaret sırasında paydaş çalışmasının başarılı geçmesi. 

1.2. İhtiyaçlar listesinin hem takım hem de ve BATEM tarafından onaylanması. 

1.3. Uygulamanın yapılacağı saksılara prototiplerin işaretli ağaçların yarısına geçirilmesi. 

1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin yerleştirilmesi ve düzenli kontrolleri. 

Ara Çıktılar: (İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir.) 

1.1. BATEM toplantı notlarının arşivlenmesi 

1.2. İhtiyaçlar listesi ve karşılıklı anlaşmanın imzalı halinin arşivlenmesi 

1.3. Saksıların yarısına  prototiplerin geçirildiğine dair foto kayıtları. 
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1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin yerleştirilmesi ve düzenli kontrollerine dair veri tablolarının tutulması. 

İP No: 3 İP Adı: Aparatın uygulanması ve verilerin toplanması 

İP Hedefi:  Deney verilerinin toplanması  

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1. Uygulamanın başlatılması, ve haftalık olarak verilerin 

tutulması 

1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin verilerinin haftalık kaydedilmesi 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Takım Öğrencileri 

1.2. Takım Öğrencileri 

 

İP’nin Başarı Ölçütü: (Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı 
ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. ) 
1.1. Uygulama başlatıldıktan sonra haftalık olarak verilerin eksiksiz tutulması 

1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin verilerinin haftalık eksiksiz kaydedilmesi 

Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir. 

1.1. Uygulama başlatıldıktan sonra haftalık olarak verilerin dökümü 

1.4. Nem, sıcaklık ölçerlerin verilerinin haftalık olarak verilerin dökümü 

 

İP No: 4 
İP Adı: Aparatın uygulanması sonucu elde edilen verilerin analizi, ve su kullanım maliyet 

hesabının yapılması 

İP Hedefi:  Veri analizi ve Maliyet Hesabı  

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1.  Minitab kullanılarak verilerin işlenmesi ve analizi 

1.2. Bu deney setinde küçük ölçekli su kullanım 

maliyet hesabı 

1.3. Eğer bu aparat Antalya’daki meyve bahçelerinde 

kullanılmış olsa idi ne olurdu? Büyük ölçekli su 

kullanım maliyet hesabı 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Takım Öğrencileri  

1.2. Takım Öğrencileri 

1.3. Takım Öğrencileri ve Danışman 

İP’nin Başarı Ölçütü: (Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı 
ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir.)  
1.1.  Minitab kullanılarak verilerin işlenmesi ve analizi net sonuçlar verdiğinde. 

1.2. Bu deney setinde küçük ölçekli su kullanım maliyet hesabı tamamlandığında 

1.3. Eğer bu aparat Antalya’daki meyve bahçelerinde kullanılmış olsa idi ne olurdu? Büyük ölçekli su kullanım 
maliyet hesabı ( varsayımları da belirterek) tamamlandığında 

Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir. 

1.1.  Minitab analizi sonuçlarının dökümü ve yorum raporu. 

1.2. Bu deney setinde küçük ölçekli su kullanım maliyet hesabı dökümü. 

1.3.Büyük ölçekli su kullanım maliyet hesabı ( varsayımları da belirterek) dökümü 
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İP No: 5 
İP Adı: Analiz değerlendirilmesi sonucu aparatın gerekli ise iyileştirilmesi  ve yeni ürünün 

yukarıdaki İP2, İP 3 deki basamakların tekrar uygulanması ve yeni  veriler elde edilmesi, 

veri analizi, ve yeniden su kullanım maliyet hesabının yapılması 

İP Hedefi: İyileştirilen Aparatın  yeniden uygulanması  

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1. Ne tür iyileştirmeler gerekli bunun çalışmasının 

yapılması 

1.2. İyileştirmelerin uygulandığı yeni aparatın üretimi 

ve uygulanması 

1.3. Üretim ile ilgili İP2 veİP3 dekine benzer 

çalışmaların tekrar edilmesi 

 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Tüm takım 

1.2. Tüm takım 

1.3. Tüm takım 

İP’nin Başarı Ölçütü: (Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı 
ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. ) 
1.1. İyileştirme yapılacak alanların varsa belirlenmiş olması ( yoksa aynı aparatla devam edilmesi)  

1.2. İyileştirmelerin uygulandığı yeni aparatın başarı ile üretimi ve uygulanması 

1.3. Üretim ile ilgili İP2 ve İP3 dekine benzer çalışmaların tekrar edilmesi sırasında benzer prosedür 

izleneceğinden ve tekrar olduğundan başarılı olmak demek o maddelerdeki kıstasların gerçekleşmesi demektir 

Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir. 

1.1. İyileştirme yapılacak alanların liste dökümü  

1.2. İyileştirmelerin uygulandığı yeni aparatın başarı ile üretimi ve uygulanması sırasında İP2 ve İP3 teki 

dökümanların hazırlanması 

1.3. Üretim ile ilgili İP2 ve İP3 dekine benzer çalışmaların tekrar edilmesi sırasında benzer prosedür 

izleneceğinden İP2 ve İP3 teki dökümanların hazırlanması 

 

 

İP No: 6 
İP Adı: Aparatın faydalarının ilgili kurumlarla yaygın etki ve farkındalık amaçlı seminerle 

paylaşılması 

İP Hedefi:   Yaygın Etkinin üzerine gidilmesi, çalışmalar yapılması 

İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1.  Seminer verilecek kurumların belirlenmesi 

1.2. Kurumlarla iletişime geçip seminer tarihlerinin 

netleştirilmesi 

1.3. Seminerlerin yıl boyu verilmesi 

Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 

1.1. Tüm takım 

1.2. Takımdaki Öğrenciler 

1.3. Tüm takım 

İP’nin Başarı Ölçütü: (Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı 
ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. ) 
İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 

1.1. Seminer verilecek kurumların daveti kabul etmesi 

1.2. Kurumlarla iletişime geçip seminer tarihlerinin netleştirilmesi ve paylaşılması 
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1.3. Seminerlerin yıl boyu  başarılı bir şekilde verilmesi 

Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, 

diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi 

verilir. 

1.1. Seminer verilecek kurumların listesi 

1.2. Kurumlarla iletişime geçip seminer tarihlerinin/yerlerinin listesinin çıkarılması 

1.3. Seminerlerin yıllık program listesinin oluşturulup paylaşılacak hale getirilmesi, dinleyici davet listesi 

(İsim/adres/telefon/email) 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef pazar kitlemiz İl Tarım Müdürlükleri ve çiftçilerdir. Hedef pazarımıza yönelik coğrafi  

bölgeler öncelikle Antalya, daha sonra Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir.  

Projemizin pazarlama stratejisi ülkemizin özellikle ağaç sulama alanında su verimliliğini 

artırarak, tarımsal sürdürülebilirlik kabiliyetinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu strateji, 

gelirlerin yaratılması ve istihdamın yaratılması yoluyla sürdürülebilir tarımın ülkemizin 

ekonomik kalkınmasında giderek daha önemli bir rol oynayacağı inancına dayanmaktadır. 

Uygun bir iş ortamının yaratılmasının (ürünün üretilmesi, ve uygulanması anlamında) yanı 

sıra sürdürülebilir yüksek katma değerli tarım ürünlerinin formülasyonu ve yoğun 

pazarlanması ve tanıtımı temelinde, Türkiye’nin tarım sektörü her zamankinden daha 

yenilikçi ve verimli hale gelecektir. Bu sayede, uluslararası kabul görmüş markaların 

yaratılmasıyla birlikte, sulu tarımdaki oluşan su verimliliğinin ulusal ekonomiye orantılı 

katkısı artacaktır. 

8. Riskler 

Projeyi olumsuz etkileyebilecek bir durum öngörülmemektedir. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

 

 Yukarıda yer alan 10 madde en fazla 14 (on dört) sayfada anlatılacaktır. Kapak, açıklama 

ve görsel olmak üzere en fazla 17 sayfa olacaktır. 

 Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.  Tüm raporlar 

“İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir. 

 Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

 Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

 Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

 Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımızın alıntı yaptığını referans sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Ek olarak 

alıntı yapılan cümle/lerin ardından da kısa referansın belirtilmesi gerekmektedir.  

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) 

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, 

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 


