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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Edirne’deki çeltik tarlalarının verimini arttıracak bir proje olup, aynı zamanda teknolojik tarıma da
giren bir projedir. Bu projede temel eksiklik tarımda israf olup zamandan ve mekandan israfı
azaltmak üzerine yapılmış bir projedir. Arduino ve otomasyon kullanılarak kendi kendine
sürdürülebilir bir tarım yapan bu proje hem zaman kazandırıyor, hem de verimi arttırıyor.
Yaptığımız araştırmalar sonucu Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin
TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ile 70 gün
arasında yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde ürettiğini söyledi.
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2. Problem/Sorun:

1. Sürdürebilir ve yoğun bir sistem eksikliği.
2. Minimum su kullanılan sistem eksikliği.
3. Üretim sırasında bir döngü oluşturulamaması ve dışarıdan müdahaleler gerekmesi.
4. Kıtlık dönemleri için yüksek gıda güvenliği sağlayan bir sistem olmaması.
5. Kontamine olmuş toprakların tarıma elverişsizliği.
6. Minimum atığa sahip sistem eksikliği.
7. İnsanların tarım yapmak için teknik bilgiye ihtiyaç duyması, ve tarım yapmaktan

vazgeçmeleri.
8. Topraktan alınan ürünlerin tarım ilaçları ve böceklerin etkisiyle tehdit oluşturması.
9. Kurulum ve uygulaması basit olan sistem eksikliği.
10. Balık ve sebzenin ortak besin kaynağı kullandığı sistem eksikliği.

Esasen topraksız bir tarım mekanizması olan akuaponik sistemlerin temel avantajı, hemen hemen
her araziye veya ilgi alanına uygulanabilir. Birkaç tanktan oluşan küçük havuzlarda yapılabilir
veya kolaylıkla kurulup endüstriyel ölçekte geniş alanlara genişletilebilir. Bu sisteme göre çevreyi
koruyan tarım ve hayvancılık üretimine dayalı bir sistem tasarlayıp tasarıma dönüştürdük. Projenin
su israfı, alan kullanımı, insan gücü ve zaman açısından çoğu alana fayda sağlayacağına
inanıyoruz. Özellikle de çeltik üretiminde verimli olacağını düşünmekteyiz. Bu projenin temel
amacı, bu kullanışlı sistemlerin daha kompakt bir halini tanıtmak ve bunların ülkemizde
kullanımını kolaylaştırmak ve artırmaktır.

3. Çözüm

Günümüz çiftçilerinin, sahip oldukları arazi içerisinde hem daha geniş hem de daha verimli bir

üretim yapması için yapay zeka ile beraber akuaponik bir sistem tasarladık. Bu sistem su israfını

önlerken, ek olarak vakit de kazandırır. Proje, Tarım ve Orman bakanlığı tarafınca desteklenirse;

Bu yararlı tarım şekli ülkemizde yaygınlaşacak ve fayda sağlayacaktır.

4. Yöntem

1.1 ŞEMANIN AÇIKLANMASI
Bitki Yatakları: 300 mm derinlikte olmalıdır. Bitki köklerinin kök büyüklükleri ile orantılıdır.

Bitki kabının dipteki 50 mm’lik kısmı sürekli su ile dolu olmalı, en üstteki 50 mm ise kuru kalmalıdır. Bu,
farklı bitki türleri barındıran bir ekosistem elde etmek için önemlidir.

Balık Tankı: 1 kg’ lık yetişkin balık için 40-80 litre su ,En az 460 mm derinlik ,En az 190 litrelik sıvı
hacmi Balık tankının yüzey alanı geniş olursa gaz alışverişi kolaylaşır. Balıkların düşmanlardan/diğer
balıklardan saklanması için bir koruma/gölgelik görevi görmelidir.

Sump (Karter): Karter, bitki yetiştirme için ihtiyaç duyulan hacmi kapsayacak ve pompa çarkının tepesine
kadar olan derinliği de hesaba katacak kadar büyük olmalı, ayrıca pompanın kuru kalmaması için de bir
ilave pay bırakılmalıdır.

Bu sistemde, malzemeleri bölmelere ayıracak şekilde bir karter kullanılmıştır. Suyun direkt balık tankından
pompalandığı bir sistem de kurgulanabilir. Ancak, bu durum balıklar için oldukça stresli olabilir. Ayrıca,
karter ayrıysa, buradaki suyun kimyasi değiştirilerek balık tankına daha düzgün bir kimyasal akışı
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sağlanabilir.

Pompa : Doğru pompayı seçmek için, pompanın kafa basıncının akış hızını belirlediği dikkate alınmalıdır.
Bu ilişki,  pompa kutusundaki kullanım kılavuzunda verilen pompa eğrisi ile tanımlanmaktadır.

Bu örnekte, bahçe havuzları için kullanılan ucuz bir pompa kullanılmıştır. Daha verimli bir pompa seçimi
gerekirse, linkte verilen bir dizi videoda, pompanın nasıl çalıştığı ve pompa grafiğinin kapasiteyi nasıl
açıkladığı hakkında temel bilgiler verilmiş

Pompayı seçerken, ‘görev çevrimi’ ne de dikkat etmek gerekir. Örneğin, %25’lik görev çevrimi olan bir
pompa, pompanın saatte en fazla 15 dakika çalıştığı anlamına gelir. Bu süreden fazla çalıştırmak, pompa
ömrünü kısaltabilir.

2 KULLANILAN MATERYALLER

Akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri, gıda açısından güvenli bileşenler ve malzemeler
satın almaktır. Çekici görünebilecek aşağıdaki toksik malzemelerden uzak durulmalıdır:

Gıda açısından güvenli olmayan PVC yapıştırıcılar , DWV tahliye borusu (PVC benzeri bir boru tipi)

Sulamada sıkça kullanılan ve PVC eşdeğerlerine kıyasla nispeten ucuz olan polipropilen bileşenleri tavsiye
edilir. Bununla birlikte, sistemde kullanılan bileşenlerin çoğu PVC'dir.

PVC bileşenlerin yüksek basınç derecesine ihtiyacı yoktur. Bu sistemde kullanılanlar sınıf 12 ve sınıf 18'dir.
Ancak daha düşük sınıf bağlantı elemanları da bu uygulama için rahatça kullanılabilir ve çok daha ucuzdur.

Bileşenleri satın alırken, çok kullanılan bağlantı elemanlarından biraz fazla alınabilir. İhtiyaç halinde her
seferinde mağazaya gitmek zorunda kalmayız.

2.1 TAM MALZEME LİSTESİ

Ana bileşenler

Pompa

Bitki Yetiştirme Kabı

Balık tankı (Akvaryum)

Karter (Sump) tankı

Ayaklık

Otomatik Sifon:

25mm polipropolen tank bağlantısı

1 adet 25mm dişi dişli bağlantı

1 adet ~ 100mm uzunlukta PVC boru.  Sulama çevriminde suyun üst seviyesinin belirlenmesinde bu
uzunluğun kritik olduğunu unutmamalıyız.

1 adet 50mm PVC boru

1 adet 50mm PVC uç kapağı

Ortam Filtresi:
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90mm PVC boru

90mm uç kapağı

Çıkış Borusu:

1 adet 25mm erkek dişli bağlantı

1 adet 25mm 90 derece dirsek

2 adet 25mm pvc boru (bağlantı elemanlarini birleştirmek için)

2 kapalı 25mm 90 derece dirsekler

1 adet 25mm 'T' bağlantı elemanı

1 adet 25 mm dişi dişli adaptör

2 adet 25mm dişli erkek ile 19mm dikenli hortum bağlantısı (poli propilen)

2 adet 25mm uç kapakları

2 adet 25mm pvc boru 200 mm uzunlukta kesilmiş (bitki yetiştirme haznesinin genişliğine bağlı olarak)

25mm’lik kısa pvc boru parçaları (bağlantı elemanlarını birleştirmek için)

Taşma Borusu:

1 adet 50mm polipropolen tank bağlantı elemanı

1 adet 50mm dişi dişli adaptör

Kümes teli

Elektronikler:

Arduino , LM35 ve nem sensörleri, veya tek başına DHT11 sensör.

ATX güç kaynağı

Röle Kiti

Kutu (Muhafaza)

3. YAPIM AŞAMALARI

Projeyi nasıl yapacağımızı madde madde yazacağız. Gerekli tüm malzemeleri ve yapım aşamalarını
aşağıda bulabilirsiniz.

3.1. Elektronik Kutusu (Muhafazası)

Elektronik muhafaza için ucuz bir sac alet kutusu seçtik.
Kutuda aşağıdaki bileşenler bulunur:

· Mikro denetleyici (Arduino)

· ATX güç kaynağı

· Harici 240v muhafaza için askı
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· Harici tuş arayüzleri için ön plaka askısı

Şekil 2: Elektronik Kutusu Örneği

Kutuya bir ATX güç kaynağını yerleştirilir. Seçtiğimiz pompa 300 wattlık ‘tak-çalıştır’ tarzı bir dalgıç havuz
pompasıydı. Bu nedenle, pompayı açıp kapatmak için, röleli bir elektrik prizi kurmak gerekiyor.

Şekil 4. Elektronik Bileşenlerin Blok Şeması

3.2. ATX Güç Kaynağı

ATX güç kaynağı, bu tip bir proje için mükemmel bir çözümdür. Çok
ucuz, verimli ve kolay temin edilebilir bir parçadır. Bunu projeye
ekleyerek, fiş takılıyken sürekli bir 5V DC’lik düşük akım sağlayan
verimli bir devre elde etmiş oluyoruz; bu da Arduino'yu canlı tutuyor.

Ayrıca, Arduino'yu, güç gereksinimlerimize bağlı olarak ATX’ in sinyal
kablolarını YÜKSEK veya DÜŞÜK’ e çekerek, enerji ihtiyacımıza bağlı
olarak, güç kaynağını yukarı veya aşağı yönlü olarak besleyebiliriz.

ATX kaynağı hakkında bilgi şu adreste bulunabilir:
Şekil 3: Güç kaynağı Örneği

http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply

Anahtar pimler şunlardır:

Mor - 5v bekleme, Arduino 5v  veya Vin pinine bağlı. Yeşil - Güç açık, arduino çıkış
pimlerinden birine bağlanır ve PSU'yu çalıştırmak için aşağıya çekilir.

Topraklamalar birbirine bağlıdır.

Rölenin bobinine güç sağlamak için 12v’luk güç kaynağı kullanılır.

3.3. Bitki ve Balık Yetiştirme Tankının Tasarımı

Sistem için, bitki yetiştirme yatağının kenarından sarkacak bir sulama çubuğu yapıldı. Temizlik ve bakım için
bileşenleri kolayca çıkarabilmek adına 90 derece açılı yatak
kullanıldı.

Çubuk, yüksek besin yüklü suyu yetiştirme yatağının
tamamına yaymak için tasarlanmıştır. Mantıksal olarak,
bitkileri bir noktadan beslersek o bölgede bitki gelişimi
yüksek olacak ve besleyici bileşenlerin bir kısmı uzak
yerlerdeki bitki köklerine ulaşamadan filtrelenmiş olacaktır.

Şekil 4. Örnek Yetiştirme Tankları

Bitki ve Balık Yetiştirme Tankının Tasarımı  İçin Gerekli malzemeler:

2 adet 25mm’ lik 90 derece açılı dirsekler,1 adet 25mm 'T' bağlantı parçası

1 adet 25 mm dişi dişli adaptor, 2 adet 25mm dişli erkek ile 19mm dikenli hortum bağlantısı (poli propilen)

2 adet 25mm uç kapakları , 2 adet 200mm uzunlukta 25mm çaplı pvc boru (bitki yatağının büyüklüğüne
bağlıdır)

http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
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Bağlantı elemanlarını birleştirmek için çok sayıda 25mm’ lik kısa pvc boru , Su çubuğu boyunca 3 adet eşit
uzaklıkta delik (5mm’ lik) delin.

Montajı ekli şemaya göre kuru olarak yapın. Bu bileşeni, kuru montaj olarak bırakabilsiniz. Çünkü su devir
daiminde olduğu gibi, hava geçirmez ve sızdırmaz olma zorunluluğu yoktur.

3.4. SU DEVİRDAİM SİSTEMİNİN TASARIMI

Bu, sistemin en kritik kısmıdır. Her şeyin güvenilir bir şekilde
çalışması için bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Sisteminizde sorunları gidermenize yardımcı olmak için bu
bölümde ayarlamalar hakkında bazı notlar ekledik.

Şekil 5. Su Devirdaim Sistem Örneği

Su devirdaim sistemi için Kullanılacak Malzemeler:

25mm polipropilen tank bağlantısı

1 kapalı 25mm dişi dişli bağlantısı

Yaklaşık 100mm uzunluğunda pvc boru. (Su akış döngüsü sırasında suyun en üst seviyesinin
belirlenmesinde bu uzunluğun kritik olduğunu unutmayın).

1 kapalı 50mm PvC boru.

1 kapalı 50mm’lik Pvc uç kapağı.

90mm PVC boru

90mm uç kapağı

Besi yeri filtresi, sistemin iyi çalışmasını sağlamak için gerçekten önemlidir

Bu hareketi önlemek için diğer sistemlerde filtreler tankın tabanına yapıştırılmıştır. Bakım için her şeyin
kolayca erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla sadece baskı bağlantı parçaları kullanılır. Filtre, 90mm
kapak ucu ortadan delinerek yapılır, böylece tank çıkışı armatürden geçebilir. Besi yeri filtresi 300 mm
uzunluğunda 90mm PVC malzemeden düzenli aralıklarla kesilmiş parçalarla yapılmıştır. Not: Manşonun
tabanına bol miktarda matkap deliği eklediğinizden emin olun, çünkü daha düşük seviyelerde filtre, sifonu
işlevsiz bırakarak akışı engelleyebilir.

Sistemi ilk çalıştırıldığında, sifonun sık sık ıskalama yaparak tabanın iyi temizlenmemesine yol açabileceğini
farkettik. Deneyler boyunca, sifon sap borusunun enine kesit alanını daraltmanın sifon hareketinin daha
etkili bir şekilde tetiklenmesine yol açtığını gördük. Sifona akan su (pompanın akışından) ile sifonun
gövdesinden akan su arasındaki dengenin kontrol edilmesi, işlerin yolunda gitmesi için önemlidir.

3.5 FAZLA SU TAHLİYE SİSTEMİNİN YAPILMASI

Taşma çıkışı için, borunun çapının sifondan su girişi ile başa çıkacak kadar büyük olması önemlidir. Sifon,
boru çapı 25 mm kadar küçük olsa bile suyu yerleştirilen yataktan çeker, bu durumda tahliye oranı çok
yüksek olacaktır. Başlangıçta 25 mm'lik bir çıkış borusu bulunmaktaydı ve bu sadece balık tankının üst üste
gelmesi sebebiyle içeri giren su akışıyla bile baş edilemiyordu. Balıkları tankta tutmak istiyorsanız bu iyi bir
şey değil.

Şekil 6: Fazla Su Tahliye (Çıkışı)
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Daha sonra, çıkış çapı 32 mm'ye çıkarıldı ve bu hala çok küçüktü. Sonunda başka bir 50mm bağlantı
parçası alındı ve bu yeterince hızlı bir şekilde deşarj edilebildi. Balıkların kartere geçmesini durdurmak için,
kümes teli girişin üzerine koyuldu ve bir kablo ile sabitlendi.

3. KULLANILAN KODLAR

Bu kodlama, pompayı sensörlerden aldığı verilere göre belirli aralıklarla çalıştıracak bir çalışma programı
sağlamaktadır. Sistem, şartların farklı olduğu bir yere kurulsa bile ayar gerektirmeden derin öğrenme
sayesinde algoritmayı kurabilecektir. Gelecekte işlevselliği artırmak için halihazırda kullanılandan daha fazla
sensör ve program dahil edilebilir.

Öncelikle Aşağıdaki şemadan faydalanarak gerekli bağlantıları yaptık. Ardından gerekli için gerekli kodları
Arduino ide kullanarak kodladık.

Şekil 7: Arduino bağlantı Şeması

Kullanılan kodlama aşağıdadır:

int pumpTimeON = 60000;

int pumpTimeOFF = 60*1000;

int pumpRelay = 4;

int powerON = 6;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pumpRelay, OUTPUT);

pinMode(powerON, OUTPUT);

digitalWrite(powerON,LOW);
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Serial.println("Powering on ATX supply");

delay(2000);

}

void loop() {

digitalWrite(pumpRelay, HIGH);   // turn the LED on

Serial.println("Pump on");

delay(pumpTimeON);

// wait for a second

digitalWrite(pumpRelay, LOW);

Serial.println("Pump off");

digitalWrite(powerON,HIGH);

Serial.println("ATX off");

delay(pumpTimeOFF);

digitalWrite(powerON,LOW);

Serial.println("ATX on");

}

.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

 Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi Projemizde bitkiler sağlıklı bir şekilde büyürken sudan yerden ve
emekten tasarruf sağlamıştır. Bu proje doğa ve insan için faydalı olacağına ve yakın zamanda her
birimizin hayatında büyük bir yer kaplayarak tarımı daha kolaylaştıracaktır.

 Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi Projemiz Toprak istemediği için Geniş ve düzlük alan
gerektirmemektedir.

 Güneş ışığı görmeyen alanlarda Renkli led aydınlatma sistemi ile tarım yapmak mümkün
kılmaktadır.Ayrıca ortamın ısı ve nem değerleri de kontrol edilerek bitkinin ve balığın en uygun
yetişme şartını elde etmek mümkün olacaktır.

 Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi Projemiz ile Tarım ve çiftçilik hakkında bilgisi
olmayan birisi bile tarım yapması mümkün olmaktadır.

 Üst üste Konulabilir ve aynı anda farklı farklı bitkiler ve balıklar  yetiştirilebilir.
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 Dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalardan biridir.
Umarız araştırma enstitüleri bu tür konularda daha çok araştırmalar yaparlar.

 Akuaponik tarımın sulak alanlarda yapılan tarım faaliyetlerine (Çeltik vs.) fazlasıyla uygun
olduğunu farkettik. Giriş bölümünde de belirttiğimiz üzere, ülkemizde Çeltik tarımının büyük bir
çoğunluğu ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde yapılıyor. Trakya bölgesinde bir Akuaponik sistem
kurmanın faydalı olacağı yapılan gözlemler sonucu görülmüştür.

 

6. Uygulanabilirlik

 Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi sayesinde balık yetiştirirken aynı zamanda bitkiyi de çok iyi bir
şekilde beslemiş oluruz. Akuaponik sistemler, küçük ve basit ev tipi akvaryum-saksı sistemleri
olarak kurulabildiği gibi çok büyük ticari çiftllik balıkçılığı ve büyük sulu sera sistemleri olarak da
hayata geçirilebilir. Klasik topraklı tarımın uygulanmasının çok zor veya imkansız olduğu şehir
merkezlerinde teras, balkon, düz çatı ve küçük bina arası boşluklar için farklı tipte ve büyüklükte
akuaponik sistemler tasarlanabilir.

 Yapılan bu çalışmada yazılım ve donanım araçları kullanılarak dış ortam iklim koşullarından
bağımsız olarak kapalı ortamda Akuaponik kültür ile bitki ve balık üretim yapılabilmesine olanak
sağlayacak bir sistemin geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem Arduino ile kontrol edilerek veriler LCD
ekrandan veya akıllı telefondan izlenebilmektedir.

 Sensör’lerle ölçülen sıcaklık, oransal nem ve ışık değerleri geliştirilen yazılımlarla analiz edilerek,
aydınlatma, sulama, bitki ve balık besleme, ortam hava kalitesi gibi çevresel koşullar kontrol
edilebilmiştir.

Tüm bunların sonunda Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi’nin Edirne’deki çeltik üretimi yapılan
tarlalara birebir uyum sağlayacağına karar

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

 Projenin uygulanabilirliği yüksek olup, maliyet açısından da böylesine etkili bir sistem için
uygundur. Etkili bir proje için kaliteli malzemeler gerekir. Üstte belirttiğimiz listedeki malzemeler
ve elektronik aksam ile hesaplanan maliyet düz bir arazi hariç 30-35 bin Türk Lirasıdır.

Proje zaman planlaması aşağıdadır;

AYLAR



11

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat

Gerekli Eğitimlerin
Alınması

X X X X X

Literatür Taraması X X X

Prototipin
Yapılması

X X X

Sıvı Bitki
besinlerinin ve
Balıkların
hazırlanması

X X X

Gözlemlerin
Yapılması ve
Verilerin analizi

X X X

Proje Raporu
Yazımı

X X X

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projenin hedef kitlesi kırsal alanda tarım yapmak isteyip de bilgi sahibi olmayan insanlardır, veya

iş gücünü azaltmak isteyenlerdir. Bu proje ile birlikte ile ekstra gereksinimler ortadan kalkar ve

verilmesi gereken uğraş azalır. Bununla birlikte ülkedeki girişimcilerin yatırım yapabileceği yeni

bir sektör olmakla birlikte ülkedeki istihdam artar. Proje Edirne’de başarılı olursa sınır kapılarına

yakın olduğundan az bir nakliye maliyeti ile kolayca Avrupa’ya ihraç edilebilir ve edilen kar artar.

Akıllı Akuaponik Tarım Sistemi ile bölgede yeni bir istihdam başlar ve sektöre artan yatırımın

artması dışında bölgeye yapılan yatırım da bununla birlikte artar.
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9. Riskler

1. Olası bir elektronik bileşen hatasına karşın sürekli olarak kontrol edilmeli. Bileşen kalitesi
arttıkça hata olasılığı yarı yarıya düşer.

2. Sistemin tahliye borusu tıkanması sonucu fazla su içeride kalıp pompayı bozabilir. Tahliye
borusu kontrol edilmeli.

3. Pompanın çalışma gücü kontrol edilmeli, az ya da fazla su sistem için iyi olmayacaktır.

4. Yetiştirilen balıkların sağlık durumlarının kontrol edilmemesi ve ölmeleri.

5. Tankların temizliğinin yapılmaması sonucu bakteri üremesi.

6. Sudaki fazla kirecin sisteme zarar vermesi.
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