
1 
 

 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 
 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 
 
 
 
 

PROJE ADI: Aquaponik Robotik Dikey Tarım (ARDİTA) 
 
TAKIM ADI: TeknoBest 
 
KATEGORİ: Sağlık-İlk Yardım, Afet Yönetim, Sosyal İnovasyon 

 
Başvuru ID: 416619 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul / Lise / Üniversite-Mezun  

DANIŞMAN ADI:Hatice KÜPELİ 

 

 



2 
 

 

İçindekiler	Tablosu	

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ............................................................................................................................... 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: .............................................................................................................. 3 

3. Çözüm ............................................................................................................................................................ 4 

4. Yöntem .......................................................................................................................................................... 4 
4.1. Belgesel Tarama Yöntemi .................................................................................................................................. 4 
4.2.Kurum Ziyaretleri ve Uzmanlarla Görüşmeler ................................................................................................... 4 
4.3.Mülakat Çalışması .............................................................................................................................................. 5 
4.4. Uygulama .......................................................................................................................................................... 5 
4.5.Aquaponik Robotik Dikey Tarım(ARDİTA) Sistemi Geliştirme Aşamaları ........................................................... 9 
4.5.1.Arduino ........................................................................................................................................................... 9 
4.5.2.Su motoru ..................................................................................................................................................... 10 
4.5.3.Sıcaklık Sensörü ............................................................................................................................................. 10 
4.5.4. Röle .............................................................................................................................................................. 10 
4.5.5. Güneş Paneli ve Led Sistemi ......................................................................................................................... 11 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................................................. 11 

6. Uygulanabilirlik ............................................................................................................................................. 11 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .................................................................................................. 11 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ....................................................................................................... 12 

9. Riskler ........................................................................................................................................................... 12 

10. Kaynaklar .................................................................................................................................................. 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Dünya nüfusundaki artış her geçen yıl katlanarak devam etmektedir. Günümüzde 7,7 milyar 

olan dünya nüfusunun 2050 yılında 12 milyar olması beklenmektedir. Nüfusta yaşanan bu artış, 
insanların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan gıda ürünlerinin üretimine yansımamaktadır. Bu 
artış oranına göre 2050 yılında üretimin %70 artırılması gerekmektedir ancak içinde bulunduğumuz 
mevcut üretim şekilleri buna olanak verememektedir. Bundan dolayı yetersiz beslenme dünyanın 
çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Dünyada her geçen gün açlık çeken 
insan sayısı artarken ve kötü beslenme giderek yaygınlaşırken Aquaponik robotik dikey tarım 
sistemi ile sağlıklı ve devamlı üretimi amaçlamaktayız. Kültür balıkçılığı ve tarım birleştirilerek 
robotik sistemlerin desteğiyle hiçbir kimyasal kullanmadan su tüketimini minimuma indirerek 
üretim yapmayı hedeflemekteyiz.  Bu amaçla domates, salatalık, biber ve marul bitkilerinin 
aquaponik sistemde gelişimleri izlenmiştir. Oluşturulan beş deney düzeneği ile aquaponik tarımın 
tohum filizlenmesi, bitkilerin yaprak, kök gelişimi ve meyve verme süreçlerine etkisini araştırmak 
amacıyla beş ayrı deney düzeneği hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada aquaponik sistemin topraklı 
tarıma göre daha verimli olduğu saptanmıştır. Geliştirilen aquaponik sisteme robotik eklenerek 
ARDİTA oluşturulmuştur. Uzmanlardan sağlıklı gıda üretimi için bu sistemlere geçilmesi gerektiği 
dönütleri alınmıştır. 

 
2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Dünya nüfusu her geçen yıl katlanarak artmaya devam etmektedir. Mevcut üretimler bu artışı 
karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Forbes tarafından sunulan rapora göre 2050 yılında artan nüfus 
karşısında üretimin %70 artırılması gerekmektedir. Ancak bunun gerçekleşmesi normal üretim ile 
mümkün değildir. Çünkü ekilebilir araziler sınırlı ve her geçen gün azalmaktadır. Özellikle Pandemi 
döneminde birçok alanda üretim aksamış ve bu aksamalara bağlı olarak 2018 yılında 10 milyon 
artarak 690 milyona ulaşan açlık çeken birey sayısı 2020 yılında 130 milyon artış göstererek 820 
milyona ulaşmıştır. Buna rağmen her geçen gün ekilebilir topraklar ya imara açılmakta ya da yanlış 
ilaçlama sebebiyle ekilemez duruma gelmektedir. Euronews’ in haberine göre Türkiye’de çiftçi 
sayısı son 12 yılda yüzde 48 azalmıştır. Yine aynı haberde tarım alanları son 18 senede yüzde 12,3 
düştüğü sebze bahçelerine ayrılan alanın ise yaklaşık %15 küçüldüğü belirtilmiştir (Türkiye'de son 
12 yılda çiftçi sayısı yüzde 48 düştü, tarım alanları da azalıyor, https://tr.euronews.com, 2021). Bu 
durumla her gün karşılaşmaktayız. Örneğin anneannem, şu an oturduğumuz 17 katlı bina dikilmeden 
önce bu arazide sebze yetiştirildiğini söyledi. Şimdiyse o sebzelerin yerinde 170 komşumuz 
bulunmakta ve onların yaşamlarına devam etmesi için üretimin devam etmesi gerekiyor. Bir diğer 
örnek Burdur'daki dedemin en verimli tarlasının yarısının zorunlu imara açılması olarak verilebilir. 
Projemin çıkış noktası dedemin boynunu büktüğünü görmek olmuştur. Üretimin devamlılığı için 
yeni yöntemler geliştirilmelidir. Projede daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışını test 
etmek için dişçimin her tedavim sonrası hediye verdiği balıklarla bir yolculuğa başladık. Amacımız 
üretimi her yere yayarak su kaynaklarını sürdürülebilir bir anlayışla kullanmak ve üretimi arttırmak 
olacaktır. 
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3. Çözüm  
ARDİTA sisteminde atık ahşap parçalar kesilerek bitkilerin dikey olarak konulabileceği bir yapı 
oluşturulmuştur. Atık su borularında delikler oluşturularak bitkilerin dikim yapılacağı alanlar 
oluşturulmuştur. Akvayumdan gelen ve akvaryuma dönen suları temizlemek için 2 adet fiziksel filtre 
oluşturulmuştur. Balıklardan gelen sudaki besinleri bitkilerin kullanabilmesi için biyolojik filtre 
oluşturulmuştur. Akvaryum suyunu filtrelere yönlendirmek için atık bir su motoru kullanılmıştır. 
ARDİTA sistemi için 100 litrelik bir akvaryum kullanılmıştır. Akvaryum içinde yavru tilapia 
balıkları tercih edilmiştir. Tilapia balıkları çok yüksek sıcaklıklara dayanırken düşük sıcaklıklara 
karşı dayanıksızdır. Vücutları genellikle kısa, derin ve yandan basıktır. Biyolojik nitelikleri 
nedeniyle yapay havuzlarda yetiştirilebilir. Halk dilinde tatlı su çipurası olarak adlandırılır. Vücudu 
küçük pullarla örtülüdür. Sırt, kuyruk ve anal yüzgeci tektir. Monokültür olarak yetiştirilebileceği 
gibi yayın balığı, kefal ve sazan ile polikültür olarak da yetiştirilen bir türdür. Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma Enstitüsünden temin edilen 15 tane yavru tilepya akvaryuma yerleştirilmiştir. Yapılan 
deneylerden elde edilen bulgulara göre ARDİTA sistemine domates, salatalık, marul ve biber dikimi 
yapılmıştır. Dikey tarımda bitkilerin yeterli ışık almaları için güneş enerji panellerine bağlı led 
sistemi kullanılmıştır. 

                    
Şekil 1(Ardita Sistem Haritası)                    Şekil 2(Ardita) 

4. Yöntem 
4.1. Belgesel Tarama Yöntemi 

Projemizin bir temele dayandırılması, kavram karmaşasının önüne geçilmesi gerekliliğinden dolayı, 
yazılı belgeler taranmış ve bu alanda yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen belgelerin 
analizleri yapılmıştır. Yapılan belgesel taramada üretimin arttırılabilmesi ve sürdürülebilir olması 
için yeni tarım yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. İnsan nüfusu her geçen gün 
artarken tarım arazileri ve üretim azalmaktadır. Bu sorunları çözümü ARDİTA gibi sistemlerin 
hayata geçirilmesi olduğu görülmektedir. 

4.2.Kurum Ziyaretleri ve Uzmanlarla Görüşmeler 
Projede yetiştirilecek olan kültür balıklarının türünün belirlenmesi ve incelenmesi için Akdeniz 

Su Ürünleri Enstitüsüne ziyaret yapılmıştır. Kurum şefi Adil Alagöz ile görüşülmüş kültür 
balıkçılığı hakkında bilgi alınmıştır.   
Antalya da sera alanları ve üretilen tarım ürünleri hakkında bilgi almak amacıyla Antalya İl Tarım 
Müdürlüğüne ziyaret düzenlenmiş ve İl Tarım Müdürlüğü Şefi Necati Erdoğan’dan tarım 
arazilerinde olan değişimler hakkında bilgi alınmıştır.  
Tarım teknolojilerini incelemek amacıyla 2021 Growtech tarım fuarına gezi düzenlenmiş ve ürünler 
incelenmiştir. Growtech tarım fuarında görevli Ziraat mühendisi Veli Uzun ile görüşülmüştür, tarım 
teknolojileri ve temiz tarım hakkında bilgi alınmıştır. 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan açlık sorunu hakkında bilgi almak için UNİCEF Türkiye sorumlusu 
Barış Deyirmenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmeler sonuncunda kültür balıkçılığı 
konusunda bilgi alınmış ve kurumumuza kurmayı planladığımız ARDİTA(Aquaponik Robotik 
Dikey Tarım sistemi) için balık desteği talep edilmiştir.  
Antalya İl Tarım Müdürlüğü Şefi Necati Erdoğan’dan alınan bilgilere göre Antalya da tarım 
alanlarının her sene azaldığı belirtilmiştir. Tarım alanında yeni yaklaşımların denenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 
2021 Growtech tarım fuarında tarım teknolojileri alanında yapılan son çalışmalar incelenmiştir. 

4.3.Mülakat Çalışması 
Dünyada ve ülkemizde yaşanan yetersiz beslenme ve üretim hakkında görüşlerini almak için 
UNİCEF Türkiye Ofisi Sağlık Uzmanı Dr. Mehmet Ali Torunoğlu ile zoom üzerinden mülakat 
çalışması gerçekleştirilmiştir.  
Mülakat soruları: 

Tarımda kimyasal ilaç, gübre kullanımı ne tür sağlık sorunlarına yol açabilir? 
Yetersiz beslenme ne tür sağlık sorunlarına sebep olur? 
Dünya da iklim krizi sebebiyle kuraklık öngörülüyor. Gelecekte bizde gıda erişiminde sorun 
yaşayabilir miyiz? 
Gıda krizini çözmeye yönelik tavsiyeleriniz var mı? 

Yapılan mülakat görüşmesinde UNİCEF tarafından dünyada “Tek Sağlık” yaklaşımını 
benimsendiği vurgulanmıştır. Tek sağlık üç başlıktan oluşmakta ve birbirini etkilemektedir. Bunlar; 
Gıda hijyeni ve güvenliği, hayvan sağlığı, insan sağlığı olarak sıralanmaktadır.   
Dünyada özellikle Afrika, Orta Asya ve Süriye de yetersiz beslenmeye bağlı enfeksiyon hastalıkları 
ve ölümlerin gerçekleştiği belirtilmiştir.  
İklim değişikliği sebebiyle Türkiye’ de tarımsal alanda su sıkıntısı başladığı özellikle Konya 
bölgesinde çölleşmenin oluştuğu belirtilmiştir. 
Ardita(Aquaponik Robotik Dikey Tarım sistemi) projesinin ülkemizde uygulanması durumunda 
sayılan bu tüm sorunların çözümünü oluşturabileceğini söylemiştir. Gıdaya ulaşımın giderek 
zorlaştığı Ardita gibi çözümlerin bir an önce uygulamaya başlanması gerektiğini belirtmiştir. 

4.4. Uygulama 
4.4.1.Aquaponik Tarımda Bitki Gelişim Düzeyinin Belirlenmesi Deney Çalışması 
Çalışmamızda aquaponik sistemin tohum filizlenmesi, bitkilerin yaprak, kök gelişimi ve meyve 
verme süreçlerine etkisini araştırmak amacıyla beş ayrı deney düzeneği hazırlanmıştır. 
• Birinci deney düzeneği: Akvaryum Suyunun Tohum Çimlenmesine Etkisi Deney Düzeneği 

 
Şekil 3(Deney 1 hazırlık) 

Deney çalışmasında, deney ve kontrol grupları için birer adet özdeş ve aynı büyüklükte kâse, on 
beşer adet aynı cins fasulye tohumu, 1 adet şırınga (ml ölçümü için), pamuk ve 2 adet kağıt havlu 
kullanılmıştır. Her iki grup için birer kâsenin içine eşit miktarda pamuk yerleştirildi. Deney 
grubundaki 15 fasulye tohumu akvaryumumdan alınan suda, kontrol grubundaki 15 fasulye tohumu 
ise musluk suyunda 5 saat bekletildi. Her iki gruptaki tohumları kaselerdeki pamuğun üzerine 
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yerleştirip, üzerleri kâğıt havlu ile kapatıldı. Deney grubundaki fasulye tohumları akvaryumumdan 
şırınga ile çekilen 6 ml su ile, kontrol grubundakileri ise bardaktan çekilen 6 ml musluk suyu ile 
nemlendirildi. Kaseleri karanlık bir odada bekletildi, suya ihtiyaç duyduklarını gözlemledikçe deney 
grubundaki kâseye 6 ml akvaryum suyu, kontrol grubundakine ise 6 ml musluk suyu ilave edildi. 
Ardından çimlenmeleri gözlemlendi. 
Akvaryum suyu ile çimlendirilen tohumlar, kontrol grubundakine göre daha hızlı gelişim 
göstermiştir, daha yeşil filiz vermiştir ve boyu daha uzun olduğu gözlemlenmiştir. Yaprakları ise 
daha geniş olduğu gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 4(Deney 1 Sonuçlar) 

• İkinci deney düzeneği: Akvaryum Suyunun Domates Fidesinin Gelişimine Etkisi Deney 
Düzeneği 

   Çalışmamızda akvaryum suyunun domates fidesinin gelişimindeki etkisini araştırmak amacıyla 
deney düzeneği kurulmuştur. 
   1 Adet 14 cm boyunda 6 tane dalı olan domates fidesini, 13 cm boyunda 15 cm çapındaki topraklı 
saksıya dikildi. Ardından 75 ml musluk suyu kullanarak sulama işlemi yapıldı. (Kontrol Grubu) 
   1 Adet 14 cm boyunda 5 tane dalı olan domates fidesini, köpüğün içine koyup geri dönüşüm 
şişesine yerleştirildi ve akvaryumdan alınan 75 ml (3 küçük kepçe) akvaryum suyu ile sulandı. Şişe 
legodan yapılan dikey standa yerleştirildi. (Deney Grubu) 

 
Şekil 5(Deney 2 Hazırlık) 

 Deney grubundaki domates fidesi suya ihtiyaç duyduğunu gözlemlendikçe 75 ml akvaryum suyu 
ile sulandı. Kontrol grubundaki domates fidesi ise 75 ml musluk suyu ile sulandı. 
Domates fidesi için elde edilen bulgular tabloda verilmiştir.  
 

Topraklı Tarım 
(Kontrol Grubu) 

Akvaryum Suyu ile Dikey Tarım 
(Deney Grubu) 

Başlangıç Bitiş Başlangıç            Bitiş 
14 cm 21cm 14 cm 59cm 

6 7 5 14 
0 0 0 50.gün ilk çiçek 
- 23 - 24 

Boy 
Dal Sayısı 
Çiçeklenme 
Kök Boyu 
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Şekil 6(Deney 2 Sonuçlar) 

Kök gelişiminde akvaryum suyunda olan domates fidesinin köklerinin kalın ve az saçaklı, toprakta 
olan fidenin kökleri ince ve çok saçaklı olduğu görülmüştür. 
 
• Üçüncü deney düzeneği: Akvaryum Suyunun Biber Fidesinin Gelişimine Etkisi Deney 

Düzeneği  

  1 Adet 10 cm boyunda 10 yapraklı biber fidesi, 9 cm boyunda 12 cm çapındaki topraklı saksıya 
dikildi. Ardından 75 ml musluk suyu ile sulandı. (Kontrol Grubu) 
   1 Adet 10 cm boyunda 10 yapraklı biber fidesi, köpüğün içine koyup geri dönüşüm şişesine 
yerleştirildi ve akvaryumdan alınan 75 ml (1 kepçe = 25ml) akvaryum suyu ile sulandı. Şişe legodan 
yapılan dikey standa yerleştirildi. (Deney Grubu) 

 
Şekil 7(Deney 3 Hazırlık) 

   Deney grubundaki biber fidesi suya ihtiyaç duyduğunu gözlemlendikçe 75 ml akvaryum suyu ile 
sulandı. Kontrol grubundaki biber fidesi ise 75 ml musluk suyu ile sulandı. 
Biber Fidesi için elde edilen bulgular tabloda verilmiştir. 

            Topraklı Tarım                    Akvaryum Suyuyla Dikey  
           (Kontrol Grubu)                       Tarım (Deney Grubu)            

 Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 
Boy 10 cm 19cm 10 cm 22cm 

Yaprak Sayısı 10 11 10 12 
Çiçeklenme 0 45.gün(2 tane) 0 33.gün(3 tane) 

50.gün(4 tane) 
Meyve 0 0 0 60.gün(1 tane) 

Kök Boyu:          - 22 - 15 

 
Kök gelişiminde akvaryum suyunda olan biber fidesinin köklerinin kalın ve az saçaklı, toprakta olan 
fidenin kökleri ince ve çok saçaklı olduğu görülmüştür. 

   
Şekil 8(Deney 3 Sonuçlar) 
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Dördüncü deney düzeneği: Akvaryum Suyunun Salatalık Fidesinin Gelişimine Etkisi Deney 
Düzeneği    
1 Adet 9 cm boyunda 4 yapraklı salatalık fidesi, 9 cm boyunda 12 cm çapındaki topraklı saksıya 
dikildi. Ardından 75 ml musluk suyu ile sulandı. (Kontrol Grubu) 
 1 Adet 9 cm boyunda 3 yapraklı salatalık fidesini, köpüğün içine koyup geri dönüşüm şişesine 
yerleştirildi ve akvaryumdan alınan 75 ml (1 kepçe = 25ml) akvaryum suyu ile sulandı. Şişe legodan 
yapılan dikey standa yerleştirildi.  

 
Şekil 9(Deney 4 Hazırlık) 

   Deney grubundaki salatalık fidesi suya ihtiyaç duyduğunu gözlemlendikçe 75 ml akvaryum suyu 
ile sulandı. Kontrol grubundaki salatalık fidesi ise 75 ml musluk suyu ile sulandı. 
Salatalık Fidesi için elde edilen bulgular tabloda verilmiştir. 
 

 
Şekil 10(Deney 4 Sonuçlar) 

Beşinci deney düzeneği: Akvaryum Suyunun Marul Fidesinin Gelişimine Etkisi Deney Düzeneği  
Deney ve kontrol gruplarında 6’şar adet aynı cins marul fidesi kullanılmıştır. 
6 Adet 8 cm boyunda marul fidesini, 13 cm boyunda 15 cm çapındaki toprak doldurulan 2 adet 
saksıya dikildi. Ardından fidelerin her birini 75’er ml musluk suyu ile sulandı. (Kontrol Grubu) 
   6 Adet 8 cm boyunda marul fidesi, delikler açılan viyolleriyle birlikte geri dönüşüm şişesine 
yerleştirildi ve her birini akvaryumdan alınan 75’er ml (1 kepçe = 25ml) akvaryum suyu ile sulandı. 
Şişe legodan yapılan dikey standın üst rafına yerleştirildi. (Deney Grubu) 

 
Şekil 11(Deney 5 Hazırlık) 

Deney grubundaki 6 marul fidesinin her birinin suya ihtiyaç duyduğunu gözlemlendikçe 75’er ml 

            Topraklı Tarım                    Akvaryum Suyuyla Dikey  
           (Kontrol Grubu)                       Tarım (Deney Grubu)            

 Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 
Boy 9 cm 18cm 9 cm 22 cm 

Yaprak Sayısı 4 9 3 9 
Çiçeklenme 0 23.gün 

(ilk çiçek) 
0 18.gün 

(ilk çiçek 
Meyve 0 0 0 40.gün(1 tane) 
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akvaryum suyu ile sulandı. Kontrol grubundaki marul fidelerini ise 75’er ml musluk suyu ile sulandı. 
Marul fideleri için elde edilen bulgular 

 
Şekil 12(Deney 5 Sonuçlar) 

Marul fideleri için akvaryum suyu 18 cm boya ulaşmış yapraklarının toprakta olana göre daha gür 
olduğu gözlemlenmiştir. Toprakta olanın boyu 13cm olarak ölçülmüştür. 

 
Marul deney çalışmamızı mutfak penceresinde yapılmıştır. Deney Grubu dikey standta olduğu için 
kontrol grubundaki saksılardan çok daha az yer kapladığı gözlemlenmiştir. Alan tasarrufu ile 
mutfaktaki diğer malzemelere(kavanozlar) yer açılmıştır. 

4.5.Aquaponik Robotik Dikey Tarım(ARDİTA) Sistemi Geliştirme Aşamaları 

 
4.5.1.Arduino 
Arduino , İtalyan mühendislerin geliştirmiş olduğu açık kaynak yazılımlı bir elektronik 

geliştirme kartıdır. Üzerinde ATmega328 mikrodenetleyicisi bulunur. Arduino Uno 14 tane dijital, 8 
tane analog giriş /çıkışlara sahiptir. (Süzen ve ark, 2017). 
Projede sistemin kontrolü için bir adet  Arduino Uno kullanılmıştır. Proje de kullanılan arduino 
Uno’ların yerleşimi şekil 15’ de görülmektedir.  Arduino ile röle kontrolü yapılmıştır. 

Bitki dikim bölümlerinin oluşturulması

Biyolojik filtre sisteminin oluşturulması

Fiziksel Filtre Sisteminin oluşturulması

Akvaryumun sisteme yerleştirilmesi 

Su devir daimi ve sıcaklık değerlerinin ölçümü için devrenin kurulması 

Balıkların ve bitkilerin sisteme eklenmesi
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Şekil 13(Arduino-Röle) 

4.5.2.Su motoru 
Su motoru sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir mekanizmadır. Sıvıyı düşük basınçtan yüksek 
basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. Su motorları mekanik 
kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır 
(Su motoru nedir, http://www.ozkanpompa.com.tr, 2021). Akvaryumda bulunan suyun filtrelerin 
olduğu bölüme aktarılması için su motoru kullanılmıştır. Şekil 16’da görülen su motoru sulu elektrik 
süpürgesinden sökülerek temin edilmiştir. 

 
Şekil 14(Atık Motor) 

4.5.3.Sıcaklık Sensörü 
Kızılötesi Sıcaklık Sensörü, hedefin yayılan IR dalgalarına bağlı olarak, bir nesnenin yüzey 
sıcaklığını dokunmadan ölçebilmektedir. Ayrıca bir alandaki ortalama sıcaklığı ölçer (Kızıl Ötesi 
Sıcaklık Sensörü, https://www.direnc.net,2021). Sıcaklık sensörü akvaryum suyunun ısısını ölçmek 
için kullanılmıştır. Suyun soğuması durumunda soğuğa dayanıklı olmayan tilapia balıkları için uyarı 
vermektedir. 

 
Şekil 15(Kızıl Ötesi Isı Sensörü) 

4.5.4. Röle 
Röle, düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama görevinde kullanılan devre 
elemanıdır. Kısaca çalışma prensipleri: rölenin bobinine enerji verildiğinde mıknatıslanan bobin bir 
armatürü hareket ettirerek kontakların birbirine temasını sağlar ve devrede iletim sağlanmış olur 
(Röle nedir, https://maker.robotistan.com, 2021). Arduino ile kontrol edilen röle su motorunun 
belirli aralıklarla çalışmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 16(Röle) 

4.5.5. Güneş Paneli ve Led Sistemi 
Güneş paneli (veya Solar Panel), üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi 
bulunduran bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri, güneş ışıklarını elektriğe çevirirler (Güneş 
panelleri nedir, https://tureco.com.tr ,2021). Projede dikey tarımda bitkilerin alması gereken ışık led 
sistemi ile sağlanmıştır. Bu sistemin enerjisi güneş paneli ile elde edilmiştir. 

 
Şekil 17(Güneş Paneli ile çalışan led sistemi) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizde aquaponik tarım dikey tarımla birleştirilmiştir. Daha az alanda daha fazla ürün 
yetiştirilmiştir. Ayrıca robotik sistem oluşturularak sistemin stabil çalışması hedeflenmiştir. Sistem 
dikey tarım olduğu için ışık ihtiyacı led sistemi ile karşılanmıştır. Ancak led renkleri arasında 
denemeler yapılarak bitkinin gelişimi için en ideal led kombinasyonu oluşturulmuştur. “kırmızı, 
yeşil, uzak kırmızı ve mavi “ledler sıralanarak daha iyi verim alındığı gözlemlenmiştir. Toprakta 
olan ürünün yetişme süresi yarı yarıya azaldığı belirlenmiştir. Bitkinin meyve verme süresi de 
topraktakine göre daha hızlı olduğu gözlemlenmiştir. 

6. Uygulanabilirlik  
Artan dünya nüfusu ekilebilir alanları azaltmıştır. Ayrıca kullanılan kimyasallar sebebiyle toprak 
kaybı yaşanmaktadır. Projemiz hem kültür balıkçılığı hem de tarımı birleştirerek üretimin 
devamlılığını sağlamaktadır. Ayrıca hiçbir kimyasal kullanmadan üretilen ürünler sağlıklı bir 
gelecek için zorunluluk haline gelmiştir. Gübre olarak balığın atığı kullandığı için dışardan hiçbir 
kimyasala ihtiyaç duyulmamaktadır. Proje kapalı açık tüm alanlarda hatta evlerde bile 
uygulanabilmektedir. Ayrıca savaş ve doğal afetlerde çevre koşullarından etkilenmeden üretim 
imkânı sağlayabilecektir. 

 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün Adı Adet Fiyat Toplam 

Arduino Uno 1 190 190 

Röle 1 10 10 

Lcd Ekran 1 50 50 

Sıcaklık Sensörü 1 10 10 
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Su Motoru 1 150 150 

Led Sistemi 1 70 70 

Toplam   430 tl 

Projemizde kullanılan malzemelerin çoğu atık malzemelerden temin edilmiştir. Atık su boruları 
ve atık akvaryum kullanılarak hazırlanan sistem için gerekli elektronik malzemelerin maliyet 
analizi yapılmıştır.  

 

Proje için oluşturulan iş zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir. 

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje hedef kitlesi tüm insanlık olarak belirlenmiştir. Sağlıklı ve kolay üretim ile açlık sorunu ile 
karşı karşıya kalan tüm insanlar için bir çıkış yolu olarak görülmektedir. UNİCEF Türkiye Ofisi 
Sağlık Uzmanı Dr. Mehmet Ali Torunoğlu ile yapılan görüşmede tüm dünyada besine ulaşımın 
zorlaştığı bu nedenle projemiz gibi çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.  
 

9. Riskler 
Proje de domates, salatalık, biber, marul bitkilerinin aquaponik tarımda gelişimleri gözlemlenmiştir. 
Bu sistem diğer sebze ve meyve türleri içinde uygulanarak verimlilik durumları gözlemlenebilir. 
Projede japon balıkları ve tilepya ile üretim sağlanmıştır. Diğer balık türleri de test edilebilir. 
Özellikle şehire yakın bölgelerde bu sistemin kurulması balık ve sebze gibi taze tüketimi gerekli 
ürünlere daha kolay ve hızlı ulaşma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca hiçbir kimyasal ilaçlamaya maruz 
kalmadığı için daha sağlıklı besin imkanı sunulacaktır. Kullanılan kimyasal ilaçlamalar yüzünden 
oluşan hastalıklarında azalacağı öngörülmektedir. 

 
 
 
 
 
 

 

İşin tanımı AYLAR 

  OCA
K 

ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

LİTERATÜR 
TARAMASI 

X X X X X X X X X X   

UZMANLARLA 
GÖRÜŞMELER 

    X X   X X   

DENEY SİSTEMİNİN 
OLUŞTURULMASI 

     X X X  X X X X  

HASAT İŞLEMLERİ        X X X X X X 

PROJE RAPORU 
YAZIMI 

                X X X 
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