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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

      Yaşanan küresel iklim değişiklikleri dünyada ve Türkiye’de tarımsal ürün yetiştiriciliğinde bir 

yandan bitki örtüsünü, diğer yandan da sulama sistemlerini değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu 

süreçte arazilerde kuraklığa dayanıklı olan ve az su tüketen bitki çeşitleri, su kaynaklarını 

sürdürülebilir kılan sulama sistemleri, uygulayıcılar, ekonomistler, çevreciler ve teknik elemanlar 

tarafından sürekli araştırılmaktadır [1]. Projemizde bitkiler yetiştirilirken değişen iklim şartlarına, 

toprak yapısına, doğaya, ekonomik şartlara göre uygun bitki seçiminin sağlanarak çiftçinin 

geleneksel tarım yaparken minimum maliyetlerle maksimum verim almasının sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu projede, geliştirilecek uygulamalar ve kaynaklarla bilinçli tarım yapılırken 

doğanın korunması ile birlikte çok yıllık bitkiler, sezonluk bitkiler, bölgesel bitkiler ve global bitkiler 

olarak dört temel unsur göz önüne alınarak hesaplanıp çiftçinin uygun bitkileri seçmesi ve doğada 

oluşacak hasarın en aza indirgenerek verimin optimuma ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu cevapları 

alabilmek için farklı iklim koşulları ve toprak özellikleri veri tabanı halinde toplanacak aynı 

zamanda suyu çok kullanan bitkiler yerine o bölge ve iklime uygun su kullanan bitkileri tespit eden 

bir yazılım ile proje geliştirilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

     Ekonomik üretim süreçlerinde büyük miktarlarda su tüketimi olmaktadır. İçme ve kullanma 

amacıyla tüketilen su miktarından çok daha fazla miktardaki su, besin, giyim vb. üretim 

süreçlerinde kullanılmaktadır [2]. 

    Su ayakizi, bir kişi, sektör veya ülkenin, üretim süreçlerinde kullandığı toplam su hacmini 

tanımlamaktadır. Su ayakizi, yurtiçinde üretilen ve ithal edilen ürünlerin üretim süreçlerinde 

tüketilen suyun toplamından oluşmaktadır.   

   Su kullanımının sektörlere göre dağılımı TEMA Vakfı tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 

Dünyada tatlı suyun %71 i tarım sektörü,   %18 i sanayi sektöründe kullanılırken Türkiye’de %73 

tarım sektörü, %11 sanayi sektöründe kullanılmaktadır [3]. Dolayısıyla tarımda kullanılan suyun 

kontrollü ve bilinçli kullanılması gerekmektedir. Daha önemlisi bu kısıtlı suyun belirli zamanlarda 

bitkilerin ihtiyacı olanı kadarının kullanılması   ve tasarruf edilmesi büyük önem taşımaktadır.   

Dolayısıyla çiftçilerimizin çevreye zararlı, maliyeti yüksek ve zahmetli uygulamalardan kaçınması ve 

topraktan aldığı verimi yükseltmesi gerekmektedir. 

   Önemli bir tarım ülkesi olmamıza rağmen çiftçi şartlarının her geçen yıl biraz daha zor olması, kazancının 

ve topraktan aldığı verimin azalması sebebiyle çiftçiler topraklarını nadasa bırakmak zorunda kalmışlardır.  

Artan nüfus ile beraber tarım ihtiyacını karşılamak için çiftçiyi teşvik etmek ve aynı zamanda doğa dostu ve 

etkili çözümler üretmek gerekmektedir. 

 

3. Çözüm  

Gerçekleştirilecek proje ile yazılım sistemlerinden ve geçmiş yıllardaki verilerden yardım alarak 

tarla sahibi çiftçilerimizin ekinlerini bilinçli bir şekilde ekmelerine yardımcı olmak planlanmaktadır. 

Bunun için çiftçinin ekeceği ekinin bulunduğu bölgenin iklim şartlarına uygun olup olmadığı, o ekini 

ekmek için gerekli suyun ne kadarının bölgeye düşen yağıştan karşılanabileceği bilgilerine kolay 

yoldan ulaşılabilmesi için aşağıda basit uygulama algoritması verilecek olan bir uygulamanın hayata 

geçirilmesine karar verilmiştir. 



3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uygun ise    Uygun ise, 

 

 

           

                               Uygun değil ise, 

                 

 

 

 

 

 

   Şekil 3.1 ‘TARSU’ Basit Sistem Algoritması 

 

 

 

 

 

 

Geliştirilecek olan bu uygulama sayesinde çiftçi kolayca ekmek istediği ekinin harcayacağı su 

miktarına, ekinin toprağa uyumlu olup olmadığına erişebilir olacaktır. Bu sayede tarım bilinçli 

yapılacabileceğinden suyun çok kullanımının da önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda 

uygulamada bulunacak forum özelliği sayesinde kullanıcılar uygulamayı kullanan diğer kullanıcılar 

ile iletişim halinde olabilecektir. Uygulama hayata geçerse günümüzün en büyük sorunlarından olan 

su israfı ve çiftçilerin artık tarımdan vazgeçme noktasına gelmesinin önüne geçilmiş olacaktır. 

 

 

 

TARSU Uygulama ekranında 

çalışılmak istenen bitki ismi girilir. 

 Uygulamada çalışılmak istenen 

bitki seçilir. O bitkinin  tohum 

olarak ekim aşamasından ürünün 

hasadına kadar geçen sürede  

kullanacağı su miktarı  ve toprak 

verileri belirlenerek çekilir. 

 Veriler uygulama ekranında gösterilir. 

Sonuç göstergesi olarak o bölge için 

uygundur  ya da değildir açıklaması 

çıkar. 

BİTKİNİZ EKİME UYGUNDUR . 

BİTKİNİZ EKİME UYGUN DEĞİLDİR  

Seçilen bölgenin iklim/yağış 

koşullarına göre ekilmesi önerilen 

bitki listesi ekranda sıralanır. 
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4. Yöntem 

Geliştirilecek mobil uygulamanın tasarımı ve kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır. Bu sistem 

mimarisindeki tüm veriler tarla sensörlerinden ve meteoroloji istasyonlarından alınıp kullanıcıların 

mobil aygıtlarına gönderilecektir.  

     

Şekil 4.1                                         Şekil 4.2                                      Şekil 4.3 

Uygulama Açılış Ekranı               Tarımsal Ürün Bilgileri           Ürün Analizleri 

 

    

Şekil 4.4                                       Şekil 4.5                                           Şekil 4.6 

Saha Verileri                           Tarım Alanı Uzak Kontrol               Risk Hesaplama  

                                                                                                               ve Banka Bilgileri 
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Şekil 4.7 

Çiftçi Bilgi Sistemi 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarımda iş gücü ihtiyacını azaltmak, kırsal kesimin sosyal yapısını güçlendirerek refah seviyesini 

arttırmak tarımsal mekanizasyonun temel amaçlarındandır. Bu doğrultuda diğer endüstri alanlarına 

da olumlu katkı sağlayan bilgisayar ve elektronik endüstrisi, tarım sektörüne de büyük katkılar 

sağlamıştır. Tarımda mobil uygulamaların artması ile birlikte tarım çalışanları günlük tarımsal 

işlerde önemli avantajlar elde etmektedirler. Geliştirilmekte olan mobil uygulamalar sayesinde; hava 

durumu, ürün miktarlarını hesaplama, bulunan konuma göre özel tarımsal bilgiler, böcek ve anlık 

hava değişikliği uyarıları vb. daha iyi ürün elde eden öncü çiftçilerin uygulamalarına ulaşılması, 

birim alana atılacak olan tohum, gübre ve ilaç miktarlarını belirleme gibi uygulamalara daha doğru 

ve kolay şekilde ulaşılabilmektedir [5]. Tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının farklı 

tipleri için bazı terimler kullanılmaktadır. Bunlar e-tarım, m-tarım, Tele-tarım ve Mobil tarım 

uygulamaları olarak ifade edilmektedir [6]. Ancak ülkemizde tarım sektörü çalışanlarının bu tür 

uygulamaları kullanım oranları düşük seviyededir [5]. Bizim  hayata geçirmek istediğimiz proje var 

olan aplikasyonlardan farklı olarak devlet destekli olarak  herkesin kişisel tarlasına kuracağı 

düzenekler (meteoroloji istasyonları vb.) mobil cihazlara entegre edilip bir veri bankası kurulacaktır. 

Aynı zamanda devlet tarımsal politikalarının önerileri de bu uygulama üzerinden takip edilerek 

ulusal çapta tarım iş birliği politikası yürütülebilecektir. Bunların yanı sıra  tarlaların takip edilerek 

yarı otomatik ve tam otomatik olarak sulama sistemlerini, ilaçlama sistemlerini ve benzer 

sistemlerini de bu uygulama üzerinden takip ve kontrol edilmesi sağlanabilecek ve  erken uyarı 

sistemlerinin telefondan oluşturulacak olan uygulamada çiftçi ve ilgili devlet organizasyonu  

bilgilendirilebilecektir. Projemizde yenilikçi bulduğumuz ve çiftçileri de aktif kullanmaya sevk 

edeceğini düşündüğümüz maddelerden biri de banka kredi maliyetlerinin oluşacak risk faktörlerine 

göre çevrimiçi hesaplanabiliyor oluşu ve tarım emekçilerinin birbiriyle paylaşım yapabileceği forum 

platformunun da bu uygulamada mevcut oluşudur. Projede geliştirilecek olan tüm bu sistemler mobil 

cihazlarda kayıtlı olarak saklanacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projenin gerçekleştirilip hayata geçirilebilmesi için Kotlin (Android Stüdyo) yazılım dili 

kullanılmıştır. Projemizin uygulanabilirliği ve yapılma imkanı günümüz teknoloji çağında oldukça 

kolaydır. Tarım emekçilerinin verimini arttıracak aynı zamanda çevreye oldukça duyarlı ( yola çıkış 

sebeplerimizden biri önümüzdeki nesillerin su-besin kıtlığı yaşamaması üzerine olduğu için ) bu 

proje herhangi bir risk taşımamaktadır. Gerekli tanıtımı politikacılar ve bilim insanları tarafından 

yapılıp halk bilinçlendirildiği takdirde tarım emekçilerinin bu uygulamayı kullanacağına inancımız 

sonsuzdur. Projemizdeki uygulama kullanılıp verim alınması halinde gerekli güncellemelerle ulusal 

düzeyden çıkıp global düzeye ulaşabilmesi de mümkündür. 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                                         Tablo 7.1 Tahmini maliyet  

Kategori Ürün - Adet Fiyat (TL) 

1) Kontrolcü-

Sensörler 

Raspberry Pi Model 3B+  400 

          Arduino  UNO-2  30 

 Meteoroloji İstasyonu  1300 

 GSM Modülü  300 

 L298 Motor Sürücü 30 

 Kontaktör  193,14 

2) Tahrik 

Elemanları 

Güneş Paneli 2000 

          Kuru Akü 80 

          Kablo+Sigorta  15 

 6v Su Pompası 20 

 Selenoid 50 

 Aktivatör 150-500 

3) Program 

Kurulum 

Kotlin (Android Stüdyo)  
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                               Tablo 7.2 Proje Zaman Planlaması 

Görevler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Test Yazılımı       x      x      x   

Malzeme 

Siparişi 

      x      x   

Sistem 

Entegrasyonu 

       x   

Fonksiyonel 

ve Saha 

Testleri 

      x     x       x      x 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projenin hedef kitlesini aktif tarım yapan çiftçilerimiz oluşturmaktadır. Çiftçilerin tarlalarında 

ekim-dikim yaparken her sene aynı verimi alamaması, çiftçinin toprağı bilinçsiz kullanması aynı 

zamanda ekonomik anlamda zararda olmaları   ve gelecek nesillerin artık tarım yapmak istemiyor 

oluşu gibi olumsuz faktörler son zamanlarda çok fazla artış göstermektedir. Bu proje ile çiftçiler 

ekim-dikim yaparken    aynı zamanda çevreye duyarlı bitki seçimleriyle topraktan maksimum verim 

sağlayacak ve gelecek nesillerinde Anadolu’nun verimli kalan topraklarıyla tarım yapabilmesi 

sağlanacaktır. Çiftçilerin toprak ve çevre bilinci arttırılınca Anadolu’nun verimli toprakları eskiden 

olduğu gibi geri gelecek ve iklim değişikliklerinden minimum etkilenecektir.  

 

 

9. Riskler 

                                   Tablo 9.1 Riskler ve B Planları 

RİSK NO RİSKLER B PLANI 

         1 Çiftçilerin uygulamayı aktif 

(çevrimiçi) kullanırken sorunlar 

yaşaması. 

 Uygulamanın derin ve öğretici bir 

şekilde kullanılmasını sağlayacak 

bir tanıtım videosunun çekilmesi. 

         2 Uygulamanın ilgi çekmemesi. Uygulamanın yararıyla ilgili 

çiftçiyi bilinçlendirebilecek 

önemli ve etkili   bilim insanları 

ve politikacılar tarafından 
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RİSK NO RİSKLER B PLANI 

seminerler düzenlenmesi. 

         3 Yeterli tanıtımın yapılamaması. Uygulamayı kamuoyuna 

tanıtabilmek için sosyal medya 

platformlarından, televizyon ve 

radyo programlarından destek 

alınması.  

         4 Uygulamadaki çiftçi yorum(forum) 

bölümünün yetersiz kalması. 

Çiftçinin uygulamayı her 

kullandığında puan vermesi ve 

yorum yapmasının istenmesi.  

 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Meriç İNAN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Meriç  İNAN Yazılım  İzmir Fen Koleji (Fen 

Lisesi, 9.Sınıf) 

Teknolojik gelişmeleri 

yakından takip eder, 

proje ile ilgili verileri 

toplayıp gerekli 

programları belirler. 

Metin Koray ONAT Yazılım İzmir Fen Koleji (Fen 

Lisesi, 9.Sınıf) 

Bilgisayar bilimleri ile 

ilgili. Uygulamalar 

için algoritma 

oluşturmak. 

Duru ÖZBEK Yazılım İzmir Fen Koleji (Fen 

Lisesi, 9.Sınıf) 

Projeler için gerekli 

araştırmalar yapar. 

Mustafa Beren YILBAŞ Yazılım İzmir Fen Koleji (Fen 

Lisesi, 9.Sınıf) 

Grafik, tasarım ve 

yazılım konusunda 

başarılı. 

Süleyman Efe 

KARPUZKALDIRAN 

Yazılım İzmir Fen Koleji (Fen 

Lisesi, 9.Sınıf) 

Yapay zeka ve yazılım 

konusuna meraklı ve 

proje için yazılım 

algoritmaları yapar. 
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