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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Tarım, yeni gelişen teknolojilere rağmen toprağa bağımlı bir alan olmaya devam 

etmektedir. Toprağın nem durumunun gereğinden fazla veya az olması, bitki 

verimliliğini ve dayanıklılığını olumsuz etkilemesiyle beraber çevreye de zarar 

verebilir. Beşeri ve doğal sebepler nedeniyle meydana gelen topraktaki değişiklikler, 

toprağın sürdürülebilir etkisini kaybetmesine ve topraktaki hassas mineral dengesinin 

olumsuz yönde değişime uğramasına yol açar. Günümüzde giderek ciddileşen küresel 

ısınma sonucunda bazı projeksiyonlar, giderek doğal dengesini kaybeden toprağın 

geçmişte emilimini yaptığı CO2 emisyonlarını atmosfere geri salmasının ihtimal 

dahilinde olduğunu göstermektedir. Projemiz, toprak nem dengesini etkileyen bilinçsiz 

sulama ve ani su şokuna yol açan doğal olaylar sonucunda tarım mahsullerinin dirayetini 

korumak, verimi arttırmaktır. Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli veriler (ATLAS 

veritabanındaki DEMİS) kullanarak, yön ve koordinat tabanlı, tarım sahasına özgün 

elde edilen veriler ile hareketini bir saha kutusu ile aynı zamanda tarafımızdan özel 

olarak üretilmiş bir katkılama malzemesi kullanılmıştır. Veriler üzerinde gözetimli 

yapay zeka modeli uygulanan ve bu sonuçların da gözükebileceği bir mobil uygulama 

geliştirilmiştir. Etken maddeleri Medicago sativa, Asetilsalisilik Asit, Potasyum 

Poliakrilat ve İndol-3-Bütirik Asit olan katkılama maddesinin, saha kutusunun ve 

telefon uygulamasının etkinliği okulumuz bahçesinde yapılmış deneyler ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak nem fazlalığı ve su şoku durumunda, bitkinin hayatta kalımı ve 

verim tablosu artış gözlemlenmiş olup, toprak ve bitkinin toplam buharlaşmasından 

(evapotranspirasyon) dolayı oluşan mineral dengesizliği (tuzluluk) tablosunda ise düşüş 

ve iyileşme gözlemlenmiştir, katkılama ürününün uygulandığı ve uygulanmadığı 

sahalar arasındaki fark gözlemlenip raporlanmış, bitkinin su şokuna maruz kalabileceği 

durumları da son kullanıcıya ileten saha kutusu prototipinin ve telefon uygulamasının 

etkinliği kanıtlanmıştır. Proje ile tarım alanında belirsizliği azaltarak ve mahsül 
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verimliliğini koruyarak ülkemizdeki tarıma yeni metodlar kazandırmayı 

amaçlamaktayız. 

2. Problem/Sorun: 

 Tarım, ve mahsullerin dayanıklılığı; hava koşulları ve mahsul üzerine yapılan 

uygulamaların sonucunda değişiklik gösterir. Bu değişikliklerden etkilenen asıl etken 

olan toprak, bitkinin kök sisteminden boyutuna kadar birçok parametrede belirleyici 

faktördür. Proje, toprak içerisindeki mineral ve nem parametrelerinin eşik değerlerden 

sapması sonucunda bitki yaşam tablosunun sıfırlanmasını önlemek, verim tablosunda 

eşik değerlerde tutulduğu takdirde (normal şartlarda) öngörülen hasılat ve boyutun 

sağlanmasını veya  artırılmasını amaçlar.  

 Şiddetli yağmur ile birlikte seyreden fırtına ve sel gibi olayların bu soruna örnek olarak 

gösterilmesi mümkündür. Artış gösteren yağış şiddeti, yüksek miktarda sızıntıya neden 

olmakla birlikte ayrıca mahsullü toprağı destekleyen organik O  ve A horizonlarının bir 

kısmının veya tümünün taşınmasına (erozyona) yol açar. Yağmur süresine, kinetik 

enerjiye ve şiddete bağlı olarak %75’e kadar toprak kaybı meydana gelebilir. Bu kayıp, 

organik katman tarafından normalde kullanılan su miktarının azalmasına yol açar, ve 

derin kök sistemlerine sahip ve taşınmamış, alt horizonlarda bulunan ana ekilen bitkinin 

gereğinden fazla suya maruz kalmasına yol açar. Ayrıca, bu horizonların mineral 

bakımından zengin olmasından ötürü taşınma sonrasında bitkinin boyutunda küçülmeler 

ve hasılatın satılabilirliğinde de azalmalar görülebilmektedir. 

 Taşınma, kök sistemi gelişmemiş otların da varlığını olumsuz etkiler. Bu gelişme, 

tamamen olumlu olarak değerlendirilemez çünkü mineral tablosunda dengesizliğe yol 

açabilecek minerallerin (özellikle tuz bileşenlerinin) güneşin buharlaştırıcı etkisi sonucu 

tutunacağı toplam yüzey alanının azaldığı anlamına gelir. Böylece tarım sahası üzerinde 

hem ana ekilen bitkinin hem de hedef olmayan diğer otların üzerinde eşit mineral 

partikülleri olabilecek iken taşınma ile bu imkan yok olur ve tüm partiküller direkt 

toprak üzerine ve kök sistemi daha derinde olabilen ana bitki üzerinde kalır, dengesizlik 

gözlemlenebilir. Bu olay ‘evapotranspirasyon’ olarak literatürde geçmektedir.Bu 

sorunların varlığına güncel bir örnek olarak, yalnız bu yıl içinde meydana gelen tek bir 

doğal afet insidansının 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait 4,3 milyon dekarın üzerinde 

tarımsal alanı aşırı toprak nemi ve sürüklenmeden dolayı etkilenmiş olduğu bilgisine 

ulaşmak mümkündür [8]. Bu durumlar, hem ABCDE sosyo ekonomik skalasında 

çoğunlukla son iki seviyede bulunan küçük çiftçiyi, hem de verimin ön planda olduğu 

endüstriyel tarımcıları sıkıntıya uğratabilmektedir. Ayrıca bilinçsiz sulama ve 

kontrolsüz gübre kullanımı gibi beşeri sebeplerden de olabilen bu ‘su şoku’, anlık 

sorunlar haricinde sürdürülebilir gelecek için bir tehdit olarak da görülmektedir. Artışı 

durmaksızın devam eden ortalama sıcaklık seviyeleri sonucu gelecekte toprak nem 

düzeyinin etkileneceği ve daha önce emilmiş olan CO2 emisyonlarının toprak tarafından 

geri salınabileceği tahmin edilmektedir. HidroFren, bütün bu sorunlara karşı bütünleşik 

bir çözüm olmayı hedeflemektedir.  
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3. Çözüm  

Su şoku ve toprak dengesinin bozulması durumu, toprak horizonlarının sürüklenmesini 

kapsadığı gibi sürüklenme harici direkt fazla su varlığından dolayı olan olumsuz 

sonuçları da kapsar. Bundan ötürü bulunan çözüm hem sürüklenmeyici azaltıcı, hem de 

fazla nemin olumsuz etkilerini önlemelidir. Katkılanma, tarım alanında kullanılan 

yöntemlerden biridir. Gübreleme, hormon ve pestisit kullanımı katkılanmaya örnektir. 

Ancak, katkılanma bilimsel literatürde, endüstri standartlarında ve yasal limitlere uygun 

ölçütlerde yapılmalı ve bilinçli olmalıdır. Bu prensipleri göz önünde bulundurarak: 

Evapotranspirasyonun gerçekleştiği durumlarda odağı ana ekilen tarım ürününden 

uzaklaştırarak yüzey alanını arttırmak, bitkinin yaşam tablosunda ve veriminde tespit 

edilen düşüşü iyileştirmek ile toprak sürüklenmesine de yol açan fazla su emilimini 

önlemek amacıyla bir Katılama Ürünü (3.1) sunulmuştur.Ürünün bilinçli kullanımını 

sağlamak ve toprağın durumu hakkında coğrafi ve jeokimyasal parametrelerin 

ölçülmesi için tarafımızdan geliştirilmiş bir Saha Kutusu (3.2) ve bu saha kutusundan 

alınan çıktıları tarımsal faaliyeti gerçekleştiren tarafa analizleriyle birlikte iletmek için 

bir Telefon Uygulaması (3.3) geliştirilmiştir. 

3.1  Katkılama Ürünü 

Katkılanma ürünü: Asetilsalisilik Asit (ASA), İndol-3-Bütirik Asit (IBA), Potasyum 

Poliakrilat ve ürünün temelini oluşturan kurutulmuş ve taze öğütülmüş Medicago sativa 

(Genel adıyla Yonca) bitkisini içerir. Ürünün fonksiyonu, bileşenlerinin salt etkilerinin 

birleşmesiyle bütünleşik bir boyut alır. Asetilsalisilik Asit (ASA), deasetilasyon sonucu 

salisilik asite dönüşür. Salisilik asit, bitkiler ve kök çevresindeki bakteriler tarafından doğal 

olarak üretilen, ve bitkinin kendi dayanıklılık mekanizmasının uyarılmasında (Sistemik 

Uyarılmış Dayanıklılık - SAR) çalışır. SAR mekanizması; literatürde bitkilerin kötü huylu 

bakterilere karşı korunumu, ani sıcaklık şokları ve fazla tuz iyonlarının oluşturduğu ‘tuz 

stresine’ karşı korunumunda hayati bir fonksiyon olarak geçmektedir.İndol-3-Bütirik Asit 

(IBA), bitkinin kök sistemi üzerinde güçlendirici ve biyokütle arttırıcı etkiye sahip bir 

bileşiktir. Bitki tarafından oksidasyona uğrayıp İndol-3 Asetik Asit (IAA) formunu alır. 

IAA, bitki hücre yapısında bulunan oksin hormonunun (çeşitli kaynaklarda dilimizce 

avksin, aksin ve auxin olarak da geçer) homeostasisinin (içsel dengesinin) sağlanmasında 

kritik rol oynar. Bir araştırmada, 10 veya 20 ppm ASA, 50 veya 100ppm IBA uygulanması 

sonucu bitki yaşam tablosunda ve biyokütlede artış gözlemlenmiştir. Uygulanan bileşik 

miktarı, biyokütle üzerinde doğru orantılı etkilenmiştir. Bileşik miktarının artışı sonucu 

yaşam tablosu her iki dozda da aynı etkiyi vermiştir [7]. Yonca bitkisi, halihazırda 

erozyona meyilli topraklarda uygulanmaya son derece müsait, kök derinliği 120 ile 180 cm 

olan bir bitkidir, 10 metreye kadar bir kök sistemi oluşturabilir. Taze M. sativa, protein 

hacmi bakımından %50’sinin ihtiva edildiği Ribuloz 1,5-bifosfat karboksilaz/oksijenaz 

(RuBisCo olarak da anılır) bileşenini içerir. RuBisCo, fotosentez sürecinde bitkinin karbon 

tutunumunda rol alan bir ilk aşama enzimidir [1].  Fotosentez sürecinin desteklenmesi 

sonucu biyokütlede artış olduğu gözlemlenmektedir. Bütün bunlar temel yapı taşı olarak 



5 

 

kuru bitki formunu, içerdiği RuBisCo bakımından da taze öğütülmüş bitki formunu 

seçmemize yol açmıştır. Potasyum Poliakrilat (PP); hidrofilik ve zehirli olmayan bir 

polimerdir. Kendi kütlesinin 200 ile 300 katı kadar su çekebilme kapasitesine sahiptir. 

Ürünün ek yüzey hacmi elde etmesini, fazla suyu toprağa denetimli bir şekilde salınmasını 

ve bu süreçte suyun bir kısmının atmosfere buharlaşması ile toprak nem yükünün 

azalmasına yol açar. Tüketim ürünlerinde sıklıkla kullanılan Sodyum Poliakrilat ile kıyasla 

su teması ile katı bir hidrojel oluşturur ve çürümeye yol açmaz, suyu ultraviyole (güneş) 

etkisi sonucu zamanla geri salar ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen geri salınım 

limitleriyle uyumlu bir şekilde bozunur [9].  

3.2 Saha Kutusu 

Tarım, deneysel parametrelerin ve değişkenlerin bulunabildiği bir alan olduğundan dolayı 

topraktaki minerallerin değerlerinin bilinmesi, oldukça önemlidir. Sadece salt gözlem ile 

yapılabilecek manevralar; Nitrojen, Fosfor, Potasyum ve iletkenlik değerlerinin sık 

aralıklarla ölçümü sonucunda büyük ölçüde artar. [3] Belirli bir tarım sahasındaki 

verilerin harici coğrafi veriler ile eşleştirilebilmesi, coğrafi konum ve toprağa özgü 

değerlerin veri bilimsel uygulamalarda kullanılmasına olanak verilmesi amacıyla bir Saha 

Kutusu tasarlanmıştır. Nihai amaç, nem değerinin fazlasıyla artabileceği, toprak 

dengesinin bozulabileceği durumlar hakkında bilgi vermek ve ürünün uygulanmasının 

uygun olduğu zamanlarda bilgilendirme yapmaktır. Katılama ürünü, toprak üstünde 

bulunması ve içeriklerinin su ile teması halinde aktif hale gelmesinden ötürü herhangi bir 

zamanda uygulanamsında bir zarar bulunmamaktadır ancak hem kullanılan ürün 

miktarını çiftçi lehine azaltmak, hem de en efektif sonucu elde etmek için tarım 

okuryazarlığına gerek olmayan kolay ve erişilebilir bir çözüm düşünülmüştür.Saha 

kutusu; üstünde (fotovoltaik) güneş paneli bulunan, dış etkenlere karşı izolasyonlu bir 

kutudur. İçerisinde: 1 adet mikrodenetleyici, 1 adet MAX485TTL - RS485 protokol 

dönüştürücü, 1 adet NPK mineral sensörü, 1 adet nem sensörü, 1 adet sıcaklık sensörü, 1 

adet kablosuz internet alıcısı, 1 adet voltaj regülatörü devre ve 1 adet Lithium-Ion pil 

bulunur. Duruma bağlı olarak kablosuz internet alıcısı veya hücresel internet alıcısı da 

kutuya eklenir. 
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Bileşen İşlevi Ek Bilgiler 

Mikrodenetleyici Python ile kodlanmış 

kaynak kod ile sensörlerden 

veri almak, internet alıcısı 

aracılığıyla sunucuya 

aktarmak 

Arduino UNO, en popüler seçenek 

olup projede kullanılmıştır. Ayrıca, 

tamamen aynı işlemciye sahip 

(Atmega328) diğer mikroişlemciler de 

kullanılabilir, değiştirilebilir. 

NPK Sensörü Toprakta bulunan Nitrojen, 

Fosfor ve Potasyum 

değerlerini ölçmek 

Sensör konfigürasyonları modele göre 

değişiklik göstermekte olup, seçilen 

sensörde (JXCT Marka) Nitrojen, 

Fosfor ve Potasyum; ayrıca iletkenlik 

ölçümü de yapılabilmektedir.  

Sensör, gömülü olarak veya yüzeyden 

batırmalı olarak kullanılabilir.  

Nem sensörü Toprağın içindeki nem 

oranını ölçer. 

Sensörün iki probu (ucu) 

bulunmaktadır. Nem tayini, bu iki 

prob arasındaki direnç farkından 

ölçülür. 

Sıcaklık Sensörü Toprağı etkileyen sıcaklığı 

ölçer. 

 

MAX485TTL - 

RS485 Protokol 

Dönüştürücü 

NPK Sensörünün çıkış 

adaptörünü 

mikrodenetleyici ile uyumlu 

bir girişe dönüştürür. 

 

 

3.3 Telefon Uygulaması 

 Saha kutusunun ölçtüğü veriler, bir sunucuya aktarılır ve hazırda bekler. Verilerden 

verim alınabilmesi için, tarım sahası hakkındaki bilgilere erişmek isteyen kişinin 

anlayabileceği bir uygulama tasarlanmıştır. Uygulama, Saha Kutusu tarafından iletilmiş 

verilere erişir, veri bilimi uygulamaları sonucu elde edilen analizleri sunar. Şekil 

3.3.1’de çözümlerin birbirleriyle etkileşimi gösterilmiştir. Uygulama, sunucu ile 

periyodik olarak iletişime geçer 

ve en güncel verileri alır. Ayrıca, 

katkılama ürünü hakkında genel 

bilgiler de herkesin erişimi için 

ana ekrana eklenmiştir. (Şekil 

3.3.2) Adobe XD yazılımında 

interaktif tasarımı yapılmış, ve 

Kotlin programlama dili ile de 

kodlaması yapılmıştır. Genel 

tasarım ve akış Şekil 3.3.3’de de 

gösterilmiştir.               Şekil 3.3.1 
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4. Yöntem 

Projenin deney aşamaları, okulumuz bahçesinde bulunan permakültür alanındaki 

(Görsel 4.1) üç prototip tarlada (Görsel 4.2) gerçekleştirilmiştir.  Üç ayrı kontrol 

deneyinin yapıldığı tarlada, Capsicum sp. fideleri sabit kalmış olup;   birincisi saf 

toprak, ikincisi katkısız saf ekili yonca, üçüncüsü tarafımızdan geliştirilen katkılama 

ürünlü (Asetilsalisilik Asit, İndol-3-Bütirik Asit ve Potasyum Poliakrilat)  yonca ile 

desteklenmiştir. Projede iki buçuk ay boyunca normal sulama yapılmış, nem değerleri 

normal sulama rejiminin uygulandığı günler saha kutusu tarafından ölçülmüş ve 

kaydedilmiştir. Saha kutusundan alınan veriler, işlenmek üzere ortak bir depolama 

alanına aktarılmıştır. JupyterLab deneysel kodlama ortamında Pandas ve Numpy 

kodlama kütüphaneleri ile python kodlama ortamına aktarılmış Keras kütüphanesinin 

jeneratör (Datagenerator) fonksiyonu ile arttırılma işlemi yapılmıştır. Deneysel 

ortamda elde edilen veriler preliminer olup, büyük çaplı uygulama sonucu daha fazla 

veri elde edilmesiyle daha verimli sonuçlar elde edilmesi mümkündür. Gözetimli 

yapay zeka, literatürde x harfi ile sembolize edilen bir eğitim verisine, ve y harfi ile 

sembolize edilen de bir tahmin verisine ihtiyaç duymaktadır. Eğitim verisi olarak 

verilen girdiler: Sensörler aracılığıyla elde edilmiş Nitrojen, Fosfor, Potasyum iyon 

değerleri, iletkenlik değeri, ortam sıcaklığı, nem oranı girdisi ile hayvan ve    Tahmin 

verisi, bitkinin renk ve boy değerlendirmesi sonucunda geliştirilmiş birden çok 

bilimsel skala dikkate alınarak [10] 0 ile 6 arasında, 0 bitki ölümü ve 6 tam 

potansiyeline ulaşmış bitki olmak üzere tarafımızca tayin edilmiştir. Daha sonra alınan 

çıktı 0 ile 6 arasından, 0 ile 100 

arasındaki ölçeğe yükseltgenilmiş, 

daha sonra da skor artışının risk artışı 

olarak değerlendirilebilmesi açısından 

çıktı tahmin değerleri, tersine 

çevirilmiştir. (Sonucu %90 olan bitki 

yaşam skoru, %10 riske 

dönüştürülmüştür.) RMSE model hata 

değerlendirme ölçütü ile 

gerçekleştirilen makine öğrenmesinin 

tahmin-gerçek skor (kesinlik) grafiği, 

Grafik 4.1’de belirtilmiştir.                         Grafik 4.1-Tahmin-gerçek skor grafiği
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      Şekil 3.3.2          Şekil 3.3.3 

 

Normal sulama evresinden sonra ise rejimde uygulanan su miktarı su şoku tetiklemek 

amacıyla arttırılmıştır. Ani su fazlalığına maruz kalmış 3 düzenek arasında gözle 

görülür farklar oluşmuş, saha kutusu tarafından ölçülen veriler başarıyla uygulamaya 

aktarılmış ve model tarafından çıktısı alınmış analiz skorundaki ortalama değişimde 

(Δ=40) artış gözlemlenmiştir, bitkinin riskli durumu başarıyla 

saptanmıştır.Düzenekler arası farkı hücresel boyutta incelemek için katkılama ürünlü 

düzenek (Görsel 4.3) ile katkısız düzenek (Görsel 4.4), üst yaprak tarafından kesi 

alınması ile lam-lamel’e aktarılmıştır. Örnekler, mikroskopta incelenmiştir. Görsel 

4.3’de izotonik bir ortamda görülmesi gereken sonuncun aynısı gözlemlenmiş, 

muntazam ve kesi alınım sürecinden etkilenen kısımlar hariç hasar görmemiş 

hücrelere rastlanmıştır. Görsel 4.4’de, hücre duvarı yıkımının olduğu, bitki dirayetinin 

hücresel boyutta azaldığını ve yaşam tablosunda negatif bir etkinin varlığını 

göstermektedir.  

 

 

 

  

 

 

          Görsel 4.3: Katkılı Düzenek Kesiti             Görsel 4.4: Katkısız Düzenek Kesiti 
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Sonuç olarak, su şokunun tetiklenebileceği ve mineral/nem dengesinin bozulabileceği 

anlarda uygulanması önerilecek olan bu ürün, yüzeyde kalan fazla suyla teması halinde 

şişer. Şişme öncesinde ve ultraviyole etkilerle yavaşça gerçekleşen suyun Potasyum 

Poliakrilat tarafından geri salınımı esnasında ise içeriğindeki M. sativa bileşenleri, ASA 

ve IBA toprağa salınır. Süreç sonunda su şokunun etkisi azalır, bitki ve toprağın ani nem 

değişimine maruz kalma riski azalır, evapotranspirasyonun bir kısmı ürün üzerinde 

olduğu için sudan gelen fazla minerallerin ek olarak toprağa ve bitkiye geçmesi 

azaltılmıştır. 

 

 

       

 

 

   Görsel 4.1: Permakültür Bahçesi                     Görsel 4.2: Prototip Tarla 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Hazırlanan karışım içerisinde mevcut olan M. Sativa, kendisinin içerdiği 

RuBisCo enzimi ile bitkinin fotosentez sürecine katkıda bulunur. M. Sativa geçmişte 

toprak dengesi stabil olmayan havzalarda ekilmeye uygun bir seçenek olarak 

sunulmuş iken, işlenip elde edilen bu yapının halihazırda ekili bulanan bir mahsülü 

desteklemek hedefiyle kullanımı daha önce yapılmamıştır. Bitki üzerindeki yüzey 

alanını genişletmesi ve ek bir yüzey alanı oluşturması sebebiyle 

evapotranspirasyonun engellenmesine ve geciktirilmesine katkılı bir yenilik 

mevcuttur.. Projemiz NPK sensörleriyle alınmış önemli verileri (su erozyonu 

yatkınlık endeksi), tarlaya özgün koordinatlar ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 
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verileri ile birleştirerek daha net bir sonuç verir. Uygulamamızı erişilebilir kılan en 

önemli özellikler ise, Keras kütüphanesi aracılığıyla tek boyutlu evrişim ile 

Gözetimli Makine Öğrenmesi uygulayarak bütün bilgileri değerlendirmesi ve ürünün 

uygulanmasına dair öneride bulunmasıdır. Bu, tarım okur-yazarlığı olmaksızın 

herkese erişilebilir bir çözüm sunmaktadır. Rakip araştırması sonucu markette var 

olan ve mineral verilerini kullanarak analiz üreten ve bunu destekleyici bir ürün ile 

sunan herhangi bir çözüme de rastlanılmamıştır. Ek olarak, projemiz Avrupa’da ve 

Türkiye’de bir ilk olarak Potasyum Poliakrilat’ın AB regülasyonlarına entegre bir 

şekilde bir ürün olarak sunulmasını amaçlamaktadır ve içerisindeki oranlar, resmi 

regülasyonlara uymaktadır. [9] 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz, mahsulünü korumak isteyen, bitki verimini arttırmak isteyen ve bu sonuçları 

kimyasal açıdan uluslararası regülasyonlara uygun bir şekilde elde etmek isteyen 

herkese hitap etmektedir. Alternatifinin verim kaybı olduğu düşünüldüğünde  tarım 

sektöründe ciddi bir rakip olabilme potansiyeline sahiptir. Ürünümüzün maliyeti 

çiftçiye getirdiği zararı ele aldığımız zaman göz ardı edilebilir bir miktardır, toplu alımın 

daha da arttırılması ve yerli kimyasal bileşenlerin de tüzel bir kişilik olarak alınabilmesi 

neticesinde daha da azalması mümkündür. Ayrıca malzememiz, bitkinin dayanıklılığını, 

verimini, toprağın direncini arttıran ve bunları aynı anda yapabilmesinden ötürü tarım 

piyasası içinde rekabete rastlanılmamıştır, market potansiyeli fazladır. Saha kutusuna 

benzer tasarımlar daha önce öne sürülmesine rağmen projede geliştirdiğimiz kutunun 

mineral ölçme farkıyla ve toprak dengesinin bozulmasına karşı bir çalışma 

gerçekleştirmesi nedeniyle farklılık oluşturmaktadır. Ürün ayrıca uygulama için ek 

teçhizat gerektirmemesiyle ve negatif sonuçları önlemesiyle gerekli işgücünü de düşük 

tutar, tasarruf sağlar. Proje ürünümüzün tek riski yerel ve geleneksel tarıma alışmış türlü 

kitlelerin bulunduğu piyasalara girmekte zorluk çekme durumudur. 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet hesabı ve ürün tablosu çıkartılırken, en düşük maliyeti elde etmek için toplu 

alım prensibi uygulanmıştır. 

No. ÜRÜN FİYAT 

S1 Mikroişlemci R3 Klon (Smd) (CH340G) 55 TL 
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S2 2 x 7.2V 160 mA Güneş Paneli 73 TL 

S3 RS485 - MAX485TTL  Dönüştürücü 17 TL 

S4 Toprak NPK sensörü 230,96 

TL 

S5 Toprak Nem Sensörü 7,08 TL 

S6 10K NTC Sıcaklık Sensörü - 12M 3,54 TL 

S7 GPRS & EDGE İnternet Modemi 47,86TL 

S8 LM2596 Mini Ayarlanabilir 3A Voltaj Regülatör Devresi Voltaj 

Düşürücü | LM2596 - ADJ 

5,63 TL 

S9 1 adet Şarj edilebilir 1200 mAh 5V 18650 Lityum İyon Pil 16,90 TL 

K1 Asetilsalisilik Asit - 1 KG 55 TL 

K2 İBA İndol Bütirik Asit 10gr 219 TL 

K3 Potasyum poliakrilat 1 KG 15,40 TL 

K4 Kuru ve yaş yonca - Karışık Balya - 5 KG 45 L 

K ile başlayan numaralar Katkılama Ürününü, S ile başlayan numaralar ise Saha 

Kutusunu oluşturan bileşenleri ifade eder. Katkılama Ürünü Formülü, 100 PPM ASA, 

50 PPM IBA, 100 Gram Poliakrilat, 100 Gram Karışık Yonca içerir. Toplu alım 

sonucu 1 ürüne düşen maliyet 2,47 TL’dir. 

Saha Kutusu, S harfi ile başlayan tüm ürünleri ihtiva eder. Raporun yazım tarihinde 

alınmış piyasa fiyatlarına göre maliyet 456,97 TL’dir. Aynı lokasyon ve rakımdaki, 

tek tip mahsül yetiştiren bir üretici için bir Saha Kutusu yeterlidir. 

Fiyatlar değerlendirilirken birimler de dikkate alınmalıdır. 1 Metrekare alan için 2 

katkılama ürünü 4.94 TL dir ve su şoku riski olduğu anlarda bitkiye normalde 

uygulanmakta olan besin rejiminin yerine alınabilir. Ürünün, uygulanmadığı takdirde 

yaşanabilecek mahsul kayıplarını önlemesi maliyeti daha erişilebilir kılmaktadır. 

 

Yapılan İş Zaman Aralıkları 

 
Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür taraması * * * 
    

Prototipleme aşaması 
  

* * * 
  

Deneylerin Yapılması 
    

* * 
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Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

     
* * 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 En yaygın sosyoekonomik ölçek olan Nielsen bandlarına göre; A B C D E 

sosyoekonomik sınıflarından çoğunlukla D ve E’de bulunan yerel çiftçiler, ve aynı 

zamanda endüstriyel tarım konusunda uğraşan ve üst bandlarda bulunan kişiler 

içeren şirketler de hedeflenmiştir. Bu kitlelere uygun olarak maliyet ayarlamaları 

ve risk tablosu ayarlanmış, olası riskler de hesaba katılmıştır. 

 

9. Riskler 

No. OLASI RİSK OLASI SONUÇ “B PLANI” VE DEĞİŞKENLER 

 

1 

Katkılama ürünü 

kullanımında 

deneyimsizlik, bilgi 

eksikliği durumu 

Kullanıcı üründen 

umduğu verimi elde 

edememesi ve üründen 

tatmin olmaması 

Saha Kutusu varlığı aranmaksızın 

ürün hakkında bilgi ve iyi tarım 

uygulamalarının açıklandığı bir 

eğitim kısmının uygulamaya 

eklenmesi. 

 

 

 

2 

Kullanıcının 

değerleri sürekli 

takip etmesi 

gerektiğini 

hissetmesi, tarlanın 

durumundan endişe 

duyması 

Kullanıcının üründen 

‘korkup’ uzaklaşması 

ve ürün kullanımını 

kesmesi. 

Değerlerin istenildiği zaman 

erişilebilmesine karşın, aykırı bir 

ölçüm ya da dikkat gerektiren 

durum varlığında kullanıcıya 

uygulama tarafından bildirim 

gönderildiğinden dolayı sürekli 

takibin gerekmediğini de belirten 

bir ‘saha kutusu eğitim modülünün 

uygulama üzerinden yayınlanması 

 

 

 

3 

Geleneksel tarımın 

yaygın olduğu 

alanlarda ürünün 

yeteri kadar 

kullanım 

görmemesi 

Yaygınlaştırılması 

mümkün olmadığı 

takdirde, verim alacak 

bireyler ürün ile 

buluşturulamazlar. 

Tarım kooperatifleri ile işbirliği, 

tüzel bir kişilik olarak bedava 

eğitimlerin çiftçiye verilmesi için 

çalışmalar yapılması; krediler 

vasıtasıyla alınan ürünlerde 

kolaylık sağlanması  

 

 

 

4 

Uygulama 

içerisindeki veri 

bilimi analizlerinin 

kesin olmaması, 

kullanıcının hata 

payından 

etkilenmesi 

Kullanıcının ürün 

kullanımını kesmesi, ve 

bunun beraberinde 

getireceği artılardan 

mahrum kalması. 

Aktif öğrenmeyi merkeze alarak 

ürünün kullanıldığı tarım sahaları 

arttıkça veriler (veriseti) ve 

böylece tahminlerin kesinliğinin 

artması.. 

 

Proje, üretim bakımından ek bir prosese ihtiyaç duymamaktadır, olası tüm risklere karşın 

yüzde 10’luk bir pay, toplam bütçeye eklenebilir durumdadır. Bütçe, 3 Tarlada uygulanmak 



13 

 

üzere bir başlangıç planı baz alınarak; 1000 Katkılama ürünü ve 3 Saha Kutusu ile toplam 

4315 TL 91 Kuruş yapmaktadır.  

 

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle ilgili 

tecrübesi 

Arda 

Erbayav 

Takım Lideri 

Teorik literatür araştırma, fiziki 

değişkenlere göre projeyi tasnif etme 

ve temellendirme üzerinde çalışmıştır. 

Özel Saint 

Michel 

Fransız Lisesi 

1 yıldır bilimsel 

proje çalışması 

yapmaktadır 

Tunç Bora 

Bergsan 

Takım Üyesi 

Raporun akademik standartlara 

uygunluğunu sağlama, mevcut 

sektörel uygulama alanlarını bulma 

, prototipleme sürecini araştırma 

üzerinde çalışmıştır. 

Özel Saint 

Michel 

Fransız Lisesi 

1 yıldır bilimsel 

proje çalışması 

yapmaktadır 

Volkan 

Gönen 

Danışman Öğretmen Özel Saint 

Michel 

Fransız Lisesi 

Fizik Öğretmeni 
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