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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz; görme ve bedensel engeli nedeniyle evden çıkamayan ya da toplum 

tarafından üretim gerçekleştiremez olarak bakılan bireylere, kapalı mekanlarda topraksız 

bitki yetiştiriciliğinin yazılımla desteklendiği bir sistemle evlerinden üretim sürecine 

dâhil olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Verimsiz ve yetersiz alanlarda tarımsal 

faaliyetler yürütme olanağı sağlayan topraksız tarım yöntemi, mekan kullanımı açısından 

bir özgürlük alanı tanımaktadır. Hazırladığımız model her yere taşınır bir sistem şeklinde 

olup bitkinin ışık, ısı, su ve besin ihtiyacı durumunda cep telefonuna gelen bir sinyalle 

uyarı vermekte ve kişi cep telefonuyla bitkinin büyüme sürecini yönetebilmektedir. Bu 

yöntem, hem salgın sürecinde dışarı çıkamayan hem de engeli nedeniyle sosyal yaşama 

dâhil olamayan bireyleri üretim sürecine katabilme olanağı sunmaktadır. 

 

Yazılım: 

Projemiz içerisinde yer alan mikro denetleyicileri kontrol etmek için 

kullanacağımız yazılım dili olarak PYTHON programlama dili tercih edilmiştir. Bu dilin 

tercih edilme sebebi konuşma dilimiz olan Türkçe diline olan yakınlığı ve sistem kontrolü 

için kullanacağımız mikro denetleyici olan Raspberry Pi 4 ile olan entegrasyonu 

sonucunda oldukça başarılı sonuçlar vermesinden dolayıdır. Yapılacak olan yazılım ile 

sensörlerden gelen değerler mikro denetleyici tarafından okunarak engelli bireyin cep 

telefonuna mail ve uygulamalı uyarı olarak aktarılacaktır. Kişinin cep telefonuna 

yükleyeceği uygulama sayesinde seranın sıcaklık nem miktarı ışık ve ısı bilgileri sesli 

olarak aktarılabilecektir. Cep telefonu için geliştirilen APK uygulaması için AppInventor 

uygulaması kullanılacaktır. 

 

Montaj: 

Projemiz engelli bireylerin büyük alanlar kullanılmadan tarım yaparak üretim 

hattının içerisinde kalmasını amaçladığı için topraksız tarım olan hydroponic tarım 

metodu kullanılacaktır. Bu sistem için raf yapısı tercih edilmekte olup 75 cm PVC 

borular birbirine monte edilerek kapalı bir yapı kurulmaktadır. Raflar (katlar) arasındaki 

geçişler sayesinde suyun dönüşümü gerçekleşmekte ve sistemin su tankına yerleştirilen 

su motoru sayesinde suyun pompalanması sonucunda dönüşüm gerçekleştirilmektedir. 

PCV boruların iç kısımlarında yer alan contalar sayesinde sistemden herhangi bir 

sızdırma olmamaktadır. PVC boruların üst kısımlarına 25 cm aralıklarla delikler 

açılmakta olup bu deliklere konan plastik kapların içerisine bitkiler yerleştirilmektedir. 

 

Tasarım: 

Projemizde iki adet tasarım kullanılmaktadır. Bunlardan ilki raf düzeneği ile 

kurulan sistem olup burada dikine raf sistemi kullanıldığı için az alandan çok verim 

alınarak engelli bireyin daha çok ürün alması sağlanmaktadır. Aşağıdaki görsel bu 

tasarıma aittir. 
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Projemizdeki bir diğer tasarım yatay tarım olup bu da düz bir alan üzerinde 

kurulmaktadır. Dikine tarıma göre avantajı ise bireyin yüksekte olan bir şeye erişiminin zor 

olduğu bir engeli olması durumunda kullanılması planlanan bir sistem olarak düşünülmesidir. 
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2. Problem/Sorun: 

 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan sorunlar görme engelli bireylerin evden 

çıkarak üretim sürecine dahil olmasını sağlayacak sistemlerin yetersiz olması, tarım ve 

sera sökterlerinde görme engelli bireyin erişilebilirlik sorununa yeterince çözüm 

getirmiyor olması, toprağa bağımlı kalmadan üretim yapılmasını sağlayan topraksız 

tarımın ülkemizde yeterince yaygınlaşmamış ve tanıtılmamış olmasıdır. 

 

3. Çözüm 

  

Erişilebilirlik en genel anlamda; toplumda bulunan tüm birey ve grupların eğitim, 

sağlık ve istihdam gibi temel hak ve hizmetlerden eşit ve özgür şekilde faydalanmasını 

sağlamak ve bu yolla onları yaşamın tüm alanlarına dahil etmektir (Develi, Bektaş, 2020). 

Projemiz “erişilebilirlik” kavramını esas alarak topraksız tarım yöntemiyle salgın 

sürecinde evde kalmak zorunda olan öğrencilerin, görme engelleri nedeniyle evlerinden 

çıkamayan ve üretim sürecinin içinde yer alamayan bireylerle empati kurarak onlar için 

tasarladıkları bir modele dayanmaktadır. Verimsiz ve yetersiz alanlarda tarım yapma 

olanağı sağlayan sucul olmayan bitkilerin yetiştirilmesine dayanan topraksız tarım 

yöntemi (Web 1) sayesinde öğrenciler tükettikleri besinlerin yetiştirilmesine tanıklık 

etmiş, alternatif bir üretim yöntemi hakkında bilgi sahibi olmuş, engelli bireylerle empati 

kurmuş, Fen Bilimleri dersine dair temel prensipleri uygulama ve Bilişim 

Teknolojileri’nde öğrendiklerini hayata geçirme şansı bulmuş olacaklardır.   

 

 

4. Yöntem 

 

Problemimizi çözümlerken teknolojik uygulamalar yöntemini kullanmayı tercih 

ettik. Bu yöntemi kullanırken yapacağımız çalışmalar; 

 

*Kullanılacak olan elektronik cihazların bağlantı şeması aşağıdaki görseldeki gibi 

gerçekleştirilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

*AppInventor uygulaması ile geliştirilecek olan mobil uygulama üzerinde seranın 

içerisindeki sıcaklık bilgisi olacak ve belli bir değerin altında uyarı verecektir. Yine 

uygulama ile istenirse seradaki ışıklar açılıp kapanabilecek ve su pompası aç kapa 

düğmesi yardımı ile kontrol edilebilir olacaktır. 

*Role’ye bağlı olan su motoru mikro denetleyicide yer alan yazılım ile belli saat 

aralığında çalışıp bir süre sonra durması sağlanacak, bu sayede bitkilerin sürekli su 

döngüsü sonucunda strese girmeleri engellenecektir. 

*Role’ye bağlı full Spectrum LED yazılım ile belli bazen yanması bazen de sönük 

durumda olması sağlanarak bitkilerin fotosentez yapması sağlanacaktır. 

*Sıcaklık sensöründen gelen değerleri okuyan Raspberry Pi devre kartımız belirlenen 

sıcaklığın altında olduğunda telefona yüklenen uygulama üzerinden ve yetkili kişi 

tarafından belirlenen mail hesabına uyarı mesajı göndererek sıcaklığın çok fazla ya da 

az olduğu uyarısını verecektir. 

* Hydroponic tarım yönteminde bitkinin yetişmesi için suyun içerinde A ve B besinin 

suya belli aralıklarla dökülmesi gerekmektedir. Suda bu besinden ne kadar olması 

gerektiği yetiştirilecek olan bitkiye göre değişkenlik göstermektedir. Suda besin 

miktarının ölçülmesi için EC sensöründen gelen bilgilerin kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Yaptığımız incelemeler sonucunda EC sensörünün elektrik iletkenlik 

sensörü olduğu ve bunu da bir elektrik prizi ve direnç yardımı ile yazılım yazarak 

geliştirebileceğimizi test ettik. Mikro denetleyicimiz EC sensöründen gelen değeri 

okuyacak ve besin su tankımıza bu değere göre otomatik bir düzenek ile dökülecektir. 

Bu sayede suda yer alan besin miktarının belirlenen değer aralığında kalması 

sağlanacaktır. 

*Raspberry pi devre kartımıza takılacak olan kamera yardımı ile istenirse uygulama 

üzerinden sera izlenebilecek ve ayrıca sera uygulamamız kameradan hareket 

algılayınca sera sahibini uyararak seranın güvenliğini de sağlamış olacaktır. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz Türkiye’de topraksız tarımın okullarda uygulanması açısından bir ilk 

olup fikri ve uygulaması tamamen bize ait olması ve topraksız tarımın görme 

engelliler yararına kullanılması bakımından yerli ve özgün bir projedir. Proje 

içerisinde yer alacak olan yazılım ve mobil uygulamanın benzerinin olmayışı 

geliştirilecek olan yazılımın yenilikçi yönünü temsil etmektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Projemiz görme ve bedensel engeli nedeniyle evden çıkamayan ya da toplum 

tarafından üretim gerçekleştiremez olarak bakılan bireylere yönelik olarak 

tasarlanmıştır. Bireylerin kendi olanakları ölçüsünde evlerinin bir köşesinde ya da 

uygun alanlarının olduğu yaklaşık 25 metre karelik bir alan üzerine yerleştirilen bir 

düzenek olmasından dolayı uygulanması oldukça kolay bir sistemdir. Kurulan 
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sistemin maliyetine bakıldığında, sistemin çalışmaya başlaması ile birlikte iki ya da 

üçüncü ürün hasatı sonucunda kendini karşılaması beklenmektedir. Üretilecek olan 

ürün çeşitliliğinin çok fazla olması da her mevsim ürün alınmasını sağlayacaktır. Bu 

açıdan bakıldığında kurulan sistemin sürekli üretim yapma avantajına sahip olduğu 

görülmektedir. Maddi olanağı olmayan bireyler açısından düşünüldüğünde; 

belediyeler, kaymakamlıklar ya da valilikler eliyle kurulacak olan bu tür sistemler 

sayesinde bireylere maddi olanaklar tanınarak sonrasında üretim yapılan ürünleri satın 

alma yolu ile sistemin bireye ücretsiz bir düzenek bırakma şansı ortaya çıkmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin zaman ve bütçe planlaması aşağıdaki şekildedir: 

Zaman: 

 

 

 

 

 

 

Planlanan Görev Başlanan Tarih Bitiş Tarihi  

Proje Detay Raporu Son 

Teslim Tarihi 

1 Haziran 2021 30 Haziran 2021 

Proje Detay Raporu 

Sonuçlarının, Maddi Destek 

Kazanan ve Finale Kalan 

Takımların Açıklanması 

14 Temmuz 2021 20 Temmuz 2021 

Malzemelerin Temin 

Edilmesi 

21 Temmuz 2021 25 Temmuz 2021 

Sistem İskelesinin 

Kurulması 

25 Temmuz 2021 2 Ağustos 2021 

Elektronik Cihazların 

Kurulan Düzeneğe Entegre 

Edilmesi  

2 Ağustos 2021 4 Ağustos 2021 

Gerekli Yazılımların 

Geliştirilmesi 

4 Ağustos 2021 15 Ağustos 2021 

 

Sistemin Testlerinin 

Alınması ve Aksaklıkların 

Giderilmesi 

16 Ağustos 2021 20 Eylül 2021 

Yarışma Tarihi  21 Eylül 2021 26 Eylül 2021 
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Bütçe: 

EKİPMANLAR FİYAT ADET TOPLAM 

Raspberry Pi 8GB 900TL 1 900 TL 

Batarya 400 TL 1 400 TL 

DS18B20 Sıcaklık Sensörü Su 

Geçirmez 1.2 Metre 

16,5 TL 1 16,5 TL 

Su motoru 250 TL 1 250 TL 

8 Kanallı Role 35 TL 1 60 TL 

PVC Borular 300 TL 1 300 TL 

Full Spectrum Led 200 TL 1 200 TL 

TOPLAM 2.101,5   

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi görme engelli bireylerdir. Aynı zamanda bu proje 

engellilerin istihdamı konusunda duyarlık gösteren kurum ve kuruluşlarca da kullanıma 

uygun bir projedir. 

 

9. Riskler 

Projemizde karşılaşabileceğimiz olası riskler ve bu risklere karşı alınabilecek 

önlemler aşağıda sıralanmıştır:  

Salgın sürecinden dolayı öğrencilerin yan yana gelememesi durumunda zoom üzerinden 

planlanan görüşmelerle proje sürecinin devam etmesi sağlanacaktır. Olanaklar ölçüsünde 

az kişinin bir araya geleceği yüz yüze görüşmeler planlanacaktır. 

Kurulan düzenekte suyun dolaşımını sağlayan boruların düzgün yerleştirilmemesi 

sonucunda oluşabilecek su birikmelerini önlemek için, su terazisi kullanılarak ölçüm 

yapılacaktır. 

Sulu ortamda çalışılması sebebiyle devrenin sudan etkilenmesini önlemek 

amacıyla ana kartın yalıtım malzemesiyle kaplanarak sızdırmazlığı sağlanacak ve sudan 

etkilenmesi engellenecektir. 
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10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi 

Şule Sam Danışman  

Elif Naz KURT Donanım hazırlanması, fikir üretimi, kod 

yazımı 

Asel ÖZAY Donanım hazırlanması, fikir üretimi, kod 

yazımı. 

Sena DOKSÖZ Donanım hazırlanması, fikir üretimi, kod 

yazımı. 
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