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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Artan nüfus, mevcut kaynakların etkin kullanılmaması, değişen yaşam standartlarını 
getirdiği olumsuz etkiler, çözülmesi gereken büyük problemlerin başında gelmektedir. Bu 
problemler gıda ihtiyacının günden güne artışını doğurmaktadır. Elimizdeki kaynakları 
etkin bir şekilde kullanmazsak dünyanın yakın bir zamanda açlıkla karşı karşıya kalacağı 
kaçınılmaz bir gerçektir. Günümüzde gelişen teknoloji araçları ile elimizdeki gıda 
üretiminin etkin bir şekilde kullanılması söz konusudur. Son yıllarda bu alanda birçok ku-
ruluş ve hükümet sosyal sorumluluk projesinin yanında daha ciddi çalışmalarda yapmak-
tadır. Hükümetimizde bu alana önem vererek tarımda dijitalleşmenin önemini vurgula-
maktadır. Dijital tarım alanında oluşturulan sistemler genellikle oluşabilecek olumsuz hava 
şartlarını, toprağın ve ürünün kalitesini, olası haşere, doğal afet gibi sorunları önceden 
çiftçiye bildirebilmektedir. Böylelikle bir erken ikaz sistemi olarak önlem alınmasına 
olanak sağlamaktadır. Öğrenci ve eğitimcilerimizin öğrenmiş oldukları yazılım, coğrafi, 
ekolojik..gibi bilgilerin bir araya getirilmesini sağlayarak tarım alanlarının verimli kullanıl-
masını sağlamak, tarımsal konularla ilgili yaşanacak problemlerin çoğunu önlemeye 
yardımcı olacaktır. Bu kapsamda, öğrencilerin ders ve günlük hayatta öğrendikleri bilgileri 
bir araya getirerek, tarımsal alanda problemlere çözüm üretmelerini sağlamak amacıyla di-
jital tarım kodlama eğitim setini tasarlamış bulunmaktayız. Bu eğitim seti ile öğrenciler 
çevrelerinde gördükleri tarımsal alandaki sorunlara profesyonel bilgi birikimi gerek-
tirmeden çözüm üretmeleri sağlanacaktır. Ayrıca kodlama derslerinde öğrenmiş olduğu 
deneysel uygulamaların günlük hayata sorunlara nasıl çözüm olabileceği konusunda 
farkındalık oluşması sağlanacaktır. Bu eğitim seti ile öğrenciler tarım alanında teknolojik 
prototip oluşturacaklar, hassas tarım, mahsul verimini, üretkenliği artırmak ve tarımsal 
girdilerin tüketimini azaltmayı sağlayacaklar, gerekli su kaynaklarını azaltmak için kuru 
bölgelerde seçici sulama yapılabilecekler, tarım 4.0 uygulamaları yapılabilecekler, organik 
tarımda verimliliği arttırabilecekler, ölçümlediği hava ve toprak değerlerini bitki özellikleri 
ile birlikte analiz ederek gübre kullanımları için uygun zamanlama önerisinde buluna-
bilecekler, dijital tarım faydaları lokal olarak alınacak verilerle toprağı işleme, sulama, 
gübreleme gibi tarımsal üretim işlemlerini doğru planlama olanak sunacaklar, toprak 
sensörlerinin desteğiyle evapotransprasyon (toprak-yaprak yüzey buharlaşması) 
miktarlarını hesaplayarak bitki özelliklerine göre sulama zamanını önerilerinde bu-
lanabilecekler ve elde ettiği verileri analiz ederek, olası sorunlara çözüm olabileceklerdir.  

 

2. Problem/Sorun: 

Teknolojinin gelişimine paralel olarak kodlama eğitimi okullarımızda çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Gelişen global yaşam sadece kodlama eğitimi almak değil kullanıcıların 
öğrendikleri algoritmik bilgilerle, sorunlara çözüm üretmelerini sağlamayı hedeflemekte-
dir. Günümüzde çok fazla sayıda kodlama materyali olmasına ragmen öğrencilerin kodlama 
bilgilerini çözüm odaklı ürünlere dönüştürebileceği ürünlerin sayısı yok denecek kadar 
azdır. Tarım alanı özellikle temel ihtiyaçları üreten bir sektördür, bu nedenden dolayı 
stratejik bir öneme sahiptir[4]. Ülkemizinde dahil olmak için eylem planları oluşturduğu 
Avrupa Birliğine bağlı Avrupa Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınmanın önemini vurgula-
mış ve bu alanda eylem planları hazırlamıştır. Avrupada yaklaşık 9.5 milyon çiftçi ve 10.8 
milyon holding düzeyinde tarım firması bulunmaktadır [5]. Ülkemize baktığmızda Şekil 
1’de görüleceği üzere tarım istihdamının payı %17,7 olarak görülmektedir [TÜİK, 2018].   
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Şekil 1. TÜİK 2018 İşgücü ve İstihdam Tablosu 

 
Ülkemizde nüfus sayısı artmasına rağmen tarımla uğraşan kişi sayısı azalmaktadır. Buda Tarım 
4.0 ve teknolojinin tarım alanında kullanılmasını kazınılmaz kılan faktörlerden biridir. 
Teknoloji tabanlı üretimlerde verim artarken bunun için gerekli iş gücüde az miktarda olmak-
tadır. Gelecek zamanda büyüyen bir dünya için  daha az kaynak olacaktır. Fakat buna karşın 
daha fazla gıda, yem, yakıt ve lif üretmek zorunda kalınacaktır. Akıllı tarım bu zorlukların üs-
tesinden gelmedeki en önemli faktör olacaktır[6]. Küresel olarak bu durumların farkına varan 
ülkeler akıllı tarıma büyük yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Avrupa Yatırım Bankası 2014-
2018 yılları arasında akıllı tarım alanıne 32 milyar avro daha fazla kaynak ayırmıştır[7]. Bileşik 
Krallık Tarım 4.0, yapay zeka ve hassas tarım olarak gerçekleşecek uygulamalara 4.7 milyar 
pound bütçe ayırmaktadır [8]. Literatür veriler analiz edildiğinde görüleceği üzere, 
okullarımızda küçük yaştan itibaren önem verilen kodlama, fen, matematik eğitiminin, 
gelecekte büyük bir sorun olacak tarım alanı üzerine çalışmalara dönüşmesi, tarım alanında 
ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçecektir. Aynı zamanda tarım alanında oluşturulacak 
ürünler ile global pazarda milli ve teknolojik ürünler sayesinde, katmadeğer üreten ülkelerin 
başında olmamız kaçınılmaz olacaktır. 

  

3. Çözüm  

Soyut olarak öğrenilen kodlama bilgilerin, insanlara faydalı somut ürünlere dönüştürülebilmesi 
için eğitim seti tasarlanmıştır. Bu set sayesinde öğrenciler kodlama öğrenmenin yanında tarım 
alanında Tarım 4.0 uygulamaları gerçekleştirebileceklerdir. Nesnelerin interneti, hassas tarım, 
bulut teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği gibi alanlarda ürünler geliştirip, sorunlara 
çözüm olabileceklerdir. Bu set ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri scratch tabanlı kodlama eği-
timi verilirken, lise ve üzeri seviyelerde metinsel tabanlı kodlama eğitimi verilebilecektir. Öğ-
renciler günlük hayattaki problemlere çözüm üretecekleri için akılda kalıcılık, derse olan moti-
vasyon ve hazır bulunuşlukta artış yaşanacaktır. Set için online ve basılı müfredatlar oluşturul-
masına devam edilmektedir. Eğitim setinin pedagojik testleri için Düzce Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ve teknik testleri için Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hocaları ile çeşitli 
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test aşamaları gerçekleştirilmektedir. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ile eğitim setinin ta-
rım alanında kullanılabilmesine dönük çalışmalar başlatılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Toplantıya dair görseli Şekil 2’de görebilirsiniz.  

 

 
 

Şekil 2. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Toplantısı 
 

Eğitim setinin kullanılacağı sahada test çalışmaları yapılarak olumlu ve olumsuz veriler toplan-
mış, olumsuzluklar giderilmiştir. Saha çalışmalarında Giresun Bulancak İlçe Milli Eğitim öğ-
rencileri ve öğretmenleri eğitim setimizi kullanmıştır. Şekil 3’de eğitime ait görsel bulunmak-
tadır. 
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Şekil 3. Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimi 
 
Eğitim seti uygulamalarında öğrenciler tarım alanlarına ilişkin nesnelerin interneti, büyük veri, 
veri madenciliği, veri analizi gibi Tarım 4.0 uygulamalarını çok fazla elektronik birikim gerek-
tirmeden kolaylıkla yapabileceklerdir. Bu set sayesinde, kullanıcıların öğrendikleri bilgiler ile 
günlük hayatta karşılaşılan bir tarım projesine çözüm üretebileceklerdir. Öğrenciler, tarım 
alanında karşılaşılan problemler için, kendi dijital tarım ürünlerini geliştirebilir, kodlayabilir ve 
prototipini oluşturarak sahada kullanabilirler. Belki bir öğrencimizin geliştireceği proje binlerce 
ton boşa akan tarımsal sulama suyunun kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yada boşuna 
yapılan zirai ilaçlamaların önüne teknoloji ile geçilerek daha organik ürünler elde edilecektir. 
Kısacası öğrencilerin doğayı dinleyip, farkına varıp, doğayı anlamasını sağlayarak daha iyi bir 
yaşam için çözümler üretmesini sağlayacaktır. 
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 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Son yıllarda tarım ala-
nında teknolojiye ihtiyaç du-
yulması, fakat buna karşın 
ürün olmaması. 

 Eğitim seti sayesinde öğ-
renciler tarım alanında hayal 
edebildikleri projeleri hayata 
geçirebileceklerdir. 

 Öğrencilerin kodlama 
öğrenmelerinin yanında çev-
resinde karşılaştıkları prob-
lemlere karşı çözüm üretme-
lerini sağlayacaktır. 

 K12 eğitim seviyesinde 
pedagojik olarak denenmiş 
ve hazırlanmış öğrencilerin 
bilgilerini çözüm odaklı 
ürünlere dönüştürebileceği 
ürünlerin sayısı yok denecek 
kadar azdır. Ayrıca müfreda-
tın olmaması nedeniyle eği-
timciden eğitimciye değişen 
eğitim verimliliği. 

 K12 eğitim seviyesine 
göre basılı ve online müfre-
datlar hazırlanmıştır. Düzce 
üniversitesi eğitim fakültesi 
hocaları tarafından pedagojik 
açıdan test edilmiştir.  

 Tarım alanında çözüm 
odaklı ürünleri kolaylıkla 
üretebileceklerdir. 

 Eğitimciden eğitimciye 
değişen bilgilere göre bir 
standart eşliğinde öğrencile-
rin pedagojik yeterliliğine 
göre eğitimler verilerek per-
formans ve motivasyonu art-
tırmaktadır. Ayrıca çözüm 
odaklı ürünler pozitif manada 
dersleri etkilemektedir. 

 Kodlama soyut bir kav-
ramdır. Algoritmanın karı-
şıklığı, akılda kalıcılığın ve 
öğrenmenin zorluğu soyut 
bileşenler olduğu için kalıcı-
lık çok azdır. 

 Kodlama kavramını so-
mutlaştırabilmek için fiziksel 
materyal (eğitim seti) hazır-
lanmıştır. Somut kavram-
larda kalıcılık fazladır. 

 Soyut kavram olan kod-
lama bilgisini somutlaştırarak 
öğrenme verimliliğini arttır-
maktadır. 

 Somut fiziksel materyal-
lerin kullanıldığı yöntem-
lerde çok fazla elektronik 
bilgiye ihtiyaç duyulması ne-
deniyle yaşanan öğrenme 
zorluğu. 

 Bütünleşik elektronik 
donanım oluşturulmuştur. 
Soket mantığına göre tak çı-
kar yapıya sahiptir. Bu sa-
yede çok fazla elektronik bil-
giye gerek kalmamaktadır. 

 Karmaşık elektronik bil-
giye ihtiyaç duymadan fizik-
sel donanım üzerinde algorit-
mik işlemler yapmaya imkan 
vererek, derse katılımı arttır-
maktadır. 

 Eğitimlerin basılı mater-
yaller üzerinden ilerlemesin-
den kaynaklı öğrenme güç-
lüğü. 

 Basılı kaynakların ya-
nında oluşturulan online eği-
tim müfredatı sayesinde, gör-
sel kaynaklı ve etkileşimli bir 
öğrenme ortamı oluşturula-
bilmektedir. 

 Online eğitim müfredatı 
sayesinde öğrencileri derse 
güdülemekte ve hazır bulu-
nuşluk seviyelerini arttırmak-
tadır. 

  

4. Yöntem 

Projemizi iki ana bileşen olarak inceleyebiliriz. 1.Elektronik ve mekanik kısımların tasarımı 
(fiziksel kısım) 2.Yazılım kısmı tasarımıdır. Projemizin fiziksel kısmı Şekil 4’de görüldüğü 
gibi tamamlanmış ve Şekil 3‘de görüldüğü Giresun Bulancak İlçe Milli Eğitim öğrencileri 
ve öğretmenleri tarafından test edilmiştir. Testler doğrultusunda çeşitli yaş gruplarına göre 
revizeler yapılarak fiziksel ürün şekilllendirilmiştir. 
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Şekil 4. Dijital Tarım Kodlama Eğitim Seti Fiziksel Görüntüsü 

Fiziksel kısmını gerçekleştirirken şu aşamalar izlendi. Öncelikle projemizin elektronik 
kısımları için Proteus programının ISIS kısmında çizimler ve simülasyonlar gerçekleştirildi. Ön 
tasarımları gerçekleşen kartın ARES programında PCB şeması oluşturuldu ve ilk fiziksel kart 
gerçekleştirildi. IDE yazılımında test yazılımları gerçekleştirildi. İlk testler için kullanıcı den-
eyimleri alındı. Kullanıcı deneyimlerinden sonra kart tekrar revize edilerek (hatalar düzeltildi) 
EAGLE programında profesyonel kartları çizildi ve üretildi. Elektronik karta uygun plastik 
koruma kutusu oluşturuldu. Kullanıcılar bu eğitim seti ile Şekil 4’de görüldüğü gibi farklı uy-
gulamalar gerçekleştirerek seti test ettiler ve tekrar olumlu ve olumsuz geri bildirimler alınarak 
setin son hali şekillendirildi. Eğitim seti için su geçirmez plastik kutu, su geçirmez sensor yu-
vaları ve aksamları oluşturuldu. Bu sayede setin rahatlıkla açık ortamlarda kullanılabilmesi 
sağlandı. Yazılım kısmı için, eğitim setine özel PHP ve HTML kullanılarak bir online eğitim 
platformu oluşturuluyor. Oluşturulan bu platform Bootstrapt uyumlu ve mobil platformlarda da 
kullanılabilir şekilde oluşturuluyor. Javascript kodları ile sayfaya dinamiklik kazandırıldı. 
Oluşturulan eğitim müfredatı bir eğitim pedagojik mantığa göre sıralanarak, online sunum ha-
line getirildi. Bu sunumlar kullanılacak hedef kitlenin bilgi seviyesine göre oluşturuluyor. Bu 
aşamalar başarı ile tamamlandıktan sonra Sistem entegrasyonu, kalite ve saha testleri 
gerçekleştirildi ve testlere devam ediliyor. Bu testlerde eğitim setimiz hedef alınan öğrenci ve 
o kitleye ders anlatan öğretmen grupları tarafından test edilmesi sağlanıyor. Hedef kitlenin 
olumlu ve olumsuz görüşleri alındı. Olumsuz tarafları revize edilerek tekrar düzeltilip, revizeler 
gerçekleştirildi. Eğitim seti uygulamalarında çok teknik detaylarda öğrenciyi boğmak yerine, 
öğrencinin konuyu daha kolay anlaması sağlanmıştır. Çok fazla elektronik bilgi gerektirmeden 
birçok deneyi yapma imkanı vermektedir. K12 eğitim seviyesine uygun çok sayıda algoritmik 
düşünceyi öğretmeyi amaçlayan uygulamalardan oluşmaktadır. Basılı materyallerin yanında 
online eğitim platformu ile desteklenen kodlama eğitim seti sayesinde, öğrenciler kolaydan zora 
doğru tüm bileşenleri bir müfredat doğrultusunda öğrenirken, uygulama kolaylığı ile ileriki uy-
gulamaları kendi başına zorlanmadan kısa sürede yapabilmektedirler.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür incelendiğinde teorikte çalışmaların olduğu görülmektedir. Özellikle çalışmaların 
çoğu yurt dışında veya deneysel amaçlı çalışmalar olarak kalmıştır. Literatür araştırmalarından 
da görüldüğü üzere yerli ve yabancı kaynaklarda burada bahsedilen öğrenme araçlarının tama-
men kullanıldığı bir ürünle karşılaşılmamıştır. Projemiz özgün üründür. 2021/010998 numarası 
ile patent başvurusu bulunmaktadır. 

  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz uygulanabilirlik açısından verimli olarak ortaokul, lise ve üzeri seviyelerde kullanıla-
bilir. Ayrıca Bilsem ve Deneyap atölyelerinde çok etkin bir eğitim aracı olabilir. Burada öğren-
ciler kodlama öğrenirlerken aynı zamanda çok farklı prototiplerde geliştirebilirler. Metinsel ta-
banlı kodlamayı desteklediği için esnek ve yaratıcılığa çok fazla imkan vermektedir. Ortaokul 
ve ilkokulda Scratch tabanlı kodlama ile öğrencilerin yaş gruplarına göre kodlama öğrenmenin 
yanında, çok fazla elektronik bilgi gerektirmeden prototip üretme imkanı vermektedir. Projemiz 
şu anda büyük ölçüde tamamlanmış olup, müfredat ve testler üzerindeki çalışmalar devam et-
mektedir. Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, Düzce İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Düzce Üniversitesindeki çeşitli kullanıcı grupları üzerinde pedagojik açıdan testleri 
devam etmektedir. Projemiz teknolojik ve ticari potansiyeli olacak bir üründür. Başta deneyap 
atölyeleri, tasarım ve beceri atölyeleri olmak üzere bütün okullarda kullanılabilir. 
 
 
 
NOT: Projemizi fiziksel olarak gerçekleştirdiğimizden dolayı TEKNOFEST ekibinden proje-
miz giderlerine harcamak için hiçbir maddi beklentimiz yoktur. Kalan ufak tefek harcamaları 
kendi bütçemizden kullanacağız. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 
 

PROJE ADI: Dijital Tarım  Kodlama Eğitim Seti  
 2022 

İş Paketleri Faaliyetler 3 4 5 6 7 8/9 

1.Spesifikasyon Belirleme ve Ön 
Tasarım 

Teknoloji Araştırması ve Genel Plan 
Oluşturulması       

Ön Değerlendirme Tasarım Raporu       
Makine ve Teçhizatın Temin Edilmesi       

Fonksiyonel ve Teknik Özellikler 
Üzerinde Araştırmalar 

      

Ürün Mimarisi ve Tasarım Çalışmaları       

2.Ayrıntılı Tasarım 

Elektronik ve Mekanik Kısmların Tasarım 
Testleri       

Proje Detay Raporu        
Yazılım Tasarımı       

Online Müfredat Hazırlanması       

3.Tasarım Doğrulama Çalışma-
ları ve Prototip İmalatı 

Sistem Entegrasyonu ve Test Aşaması       
Kalite ve Saha Testleri       

Teknofest 22       

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, K12 eğitim seviyesinde bulunan lise, ortaokul ve ilkokul eğitim se-
viyelerinde öğrencilerdir. Bu öğrencilerin kodlama bilgilerini çözüm odaklı ürünlere dönüştür-
melerini sağlayacaktır. Tasarım ve Beceri Atölyelerinin yanında Deneyap Atölyesi ve Bilim 
Sanat Merkezinde bulunan öğrencilerde kullanıcı kitlemizi oluşturmaktadır. Ayrıca taşınabilir 
ve müfredatı (online ve basılı) hazırlanmış Dijital Tarım Kodlama Eğitim Setidir. 

 
9. Riskler 

Proje başarılı bir biçimde oluşturulmuştur. Projeyi olumsuz yönde etkileyecek en önemli unsur 
dolar kurunun hızlı bir şekilde değişmesi, ilerleyen seri üretim aşamalarında problem olabilir. 
Bu soruna çözüm olarak, malzemeleri stok tutarak dolar kurundaki hızlı değişimlerin önüne 
geçilebilir. Sistem üzerinde pasif elektronik devre elemanları olduğu için bu alanda çok büyük 
bir problem çıkmayacaktır. Pasif devre elemanlarının ülkemizde üretilme potansiyeli vardır. 
Sistemin küçük bir riskide bu alanda yetişmiş eleman bulamama problemidir. Bu problemin 
önüne şu şekilde geçilebilir. Temel elektrik, elektronik, mekatronik alanlarında teknisyen, 
tekniker veya mühendislere belirli süreler içinde eğitimler verilerek, yetişmiş insan gücü oluştu-
rulabilir. 

 
 
 

 Elektronik Kart üretimi = 400 TL 

 Sensör ve çevre bileşenlerin fiyatıları = 500 TL 

 Plastik Kutu ve sensör koruma malzemleri imalatı = 250 TL 

 Güneş paneli sistemi = 300 TL 

 Mekanik parçalar (vida, distance…gibi) = 50 TL 

 Genel Toplam = 1500TL 
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