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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Modern fide seraları, kapalı seraları sınıfında yer alan ve özenli bakım gerektiren bir sera 

tipidir. Yatırım maliyetleri oldukça yüksek olsa da, doğru fide yetiştirme teknikleri ile 

yatırım maliyetlerini çok hızlı sürede geri kazandıran bir sera türüdür. Bu nedenle, fide 

seralarının bakımı ve fide yetiştirilmesinde gösterilen titizlik önem arz etmektedir. Fide 

seralarda suyun doğru şekilde verilmesi, fide gelişimi ve verimini etkileyen en önemli 

faktördür.  

Sunulan proje önerisi kapsamında da, modern fide seralarının en büyük gereksinimlerden 

biri olan otomosyon tabanlı, verimli, sürdürülebilir yeni tip sulama sistemi tasarımı 

gerçekleştirilecektir. Modern fide seralarının genel tasarımına bağlı olan teknik özellikler, 

sürdürülebilirlik, mekanik dayanım ve maliyet dikkate alınarak, en uygun sulama tekniğinin 

raylı sulama sistemi (basınçlı yağmurlama sulama) olduğuna karar verilmiştir. Bu kapsamda, 

bu projede modern fide seraları için en fizibıl raylı sulama sistemi tasarımının ve imalatının 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda sulama sistemi prototipi bir uygulama 

serasına kurulmuştur. 

 

2. Problem / Sorun 

 

Problem 1: Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonunun (UNFPA) verilerine göre Dünya 

nüfusunun hızlı bir artış gösterdiği, nüfusun 2025 yılına gelindiğinde 8 milyara, 2050 yılına 

gelindiğinde ise 9.15 milyara ulaşacağı, yüzyılın sonunda da 11,2 milyara yükseleceği 

tahmin edilmektedir. Öngörülen nüfusun gıda gereksiniminin ise, 2025 yılına kadar %60 artış 

göstereceği tahmin edilmektedir. Canlılığın sürdürülebilmesi için, öngörülen nüfus artışına 

paralel olarak doğacak gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla özellikle tarımsal 

üretimin artırılması zorunludur. 

Problem 2: Yapılan araştırmalar ve tahminler, artan gıda gereksinimine ilave olarak, nüfus 

artışının Dünyadaki su gereksinimini de artacağını ve temiz su kaynaklarının giderek 

azalacağını göstermektedir. 2030 yılından sonra Dünya genelinde su kıtlığı yaşanacağı ve bu 

durumun önemli su krizlerine neden olacağı öngörülmektedir. Her alanda (içme, üretim, 

tarım vb) su kaynaklarının verimli kullanımının zorunlu olduğu, tatlı su rezervlerinin 

yönetimi konusunda çalışmalar yapılması gerekliliği öne çıkmaktadır.  
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Problem 3: Tarımsal sulama sadece Türkiye’ de değil, Dünya genelinde de tatlı su 

kaynaklarının en fazla kullanıldığı sektördür. On birinci kalkınma Planı verilerine göre 

Türkiye’de ve Dünya’da tatlı su kaynaklarının yaklaşık %70’lik kısmı tarımsal sulamada 

kullanılmaktadır. Ancak, nüfus artışına paralel olarak artan içme suyu ihtiyacı nedenleri ile 

tarımsal üretim için ayrılan temiz su kaynaklarının payının giderek azaldığı bildirilmektedir. 

Canlıların gıda teminini sürdürülebilir olarak karşılayabilmesi amacı ile, tarımsal üretimin 

arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süreçte de iki önemli kaynağa ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunlar; temiz su kaynakları ve tarım yapılabilir arazilerdir. Artan nüfus, artan 

gıda ihtiyacı ve iklim değişikliği göz önüne alındığında, insan yaşamı için gerekli olan en 

önemli doğal kaynağın su olduğu görülmektedir (Kim ve Kaluarachchi, 2015). Bu nedenle, 

ileri yıllarda doğacağı ön görülen problemlerin önüne geçmek, mevcut kriz senaryolarını 

yavaşlatmak için tarım arazileri ve suyun verimli kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.  

On birinci kalkınma planı verilerine göre; ülkemizde mevcut 112 milyar m3 kullanılabilir 

su kaynağının halen yararlanma oranı yaklaşık %39 olup, 32 milyar m3’ü sulamada, 7 milyar 

m3’ü içme ve kullanmada, 5 milyar m3’ü sanayide kullanılmaktadır. Bu durumda ülkemiz 

su kaynaklarının yaklaşık %73’ü sulama, %11’i sanayi, %16’i kentsel tüketim için 

kullanılmakta iken bu oranlar Dünyada %70, %22, %8, Avrupa’da ise %33, %51 ve %16’dır. 

Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre, 78.5 milyon hektar yüzölçümü olan ülkemiz 

topraklarının, 6 milyon hektarını işlenen tarım toprakları oluşturmaktadır. Yine ekonomik 

olarak sulanabilir nitelikteki 8.5 milyon hektar arazinin 3.3 milyon hektarı (%61) DSİ, 1,1 

milyon hektarı (%21) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve 1 milyon hektarı da 

(%18) halk sulamaları olmak üzere 5,5 milyon hektarı yani %65’i sulamaya açılmıştır 

(Toprak ve Su kaynakları, DSİ, 2018). Mevcut sulama teknolojileri iyileştirilmediği takdirde, 

tarımda sulama amacı ile kullanılabilecek su kaynaklarının potansiyelinin sadece 8.6x106 ha 

alanın sulanabileceği ön görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, tarım sektöründeki 

kullanılabilir suyun yönetimi, tarımsal sulama sistemlerinin tasarımı ve sulama 

planlanmasına yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması 

gerekmektedir. 

Türkiye, sera yetiştiriciliğinde Dünyada ilk dört ülke arasında, Avrupa ise ikinci sırada 

(İspanya’nın ardından) yer almaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019a). Türkiye 2019 yılı 

itibariyle toplam 789603,5 dekar sera alanına sahiptir. Plastik seralar %47,96 (378670.5 da), 

düşük plastik tüneller %28,42 (224400.4 da), yüksek plastik tüneller %14.06 (111037.9 da) 
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ve cam seralar seralar, mevcut sera alanlarının (789603,5 da) %9,56'sını (75494,7 da) 

oluşturmaktadır (TUIK 2019a). Ülkemizde, mikro klimaya sahip ve sera işletmesi 

kurulabilecek bölgeler Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz Bölgeleridir. Bu nedenle, 

seracılık faaliyetleri Marmara, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde gelişme ilerleme göstermiştir 

(Yüksel 2004). Sera işletmelerinin %84’ü Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. 28828.3 ha ile 

Antalya en büyük öneme sahip seracılık merkezi niteliği taşımaktadır. Antalya ilini Mersin 

(19655.5 ha) ve Adana (15072.9 ha) seracılık işletmeleri takip etmektedir. Alçak plastik tünel 

alanlarının yoğunlaştığı şehirle ise Adana ve Hatay (1109.6 ha) ve Muğla (3904.9 ha)’dır. 

Bunların dışında, İzmir’de 1572.6 ha ve Aydın’da 1501.8 ha sera alanını bulunmaktadır 

(Tarım ve Orman Bakanlığı 2019a). 

Fide seralarında kullanılan eski tip yağmurlama sulama sistemine ilişkin görseller Şekil 

1’de, dizayn edilen, kurulması planlanan ve sistem özellikleri yöntem kısmında anlatılan yeni 

tip raylı sulama sistemine ilişkin görseller  (Lumion program görseli) ise Şekil 2’de 

sunulmuştur. Eski tip yağmurlama sulama sisteminde, halat kullanılmaksızın, sadece raylar 

üzerinde su hortumlarının hareketi ile sulama işlemi gerçekleştirilmektedir. Yeni tip sulama 

sistem tasarımı mevcut sulama sisteminden bu yönü ile dizayn olarak farklıdır.  

 

Eski sulama sisteminin dezavantajları;  

1. Seralarda yaygın olarak kullanılan sulama sisteminde, sulama ve ilaçlama yapılırken 

oluşan basınç nedeniyle, tesisat takımının hareketi esnasında önemli düzeyde sarsıntılar 

meydana gelmektedir. Bu sebeple optimum sulama ve ilaçlama yapılamadığı 

bilinmektedir. Sera içerisinde homojen bir sulama ve ilaçlama yapılamamakta ve bunun 

sonucu olarak verim düşüşü gözlemlenmektedir. 

2. Fide türüne, özelliklerine göre sulama yüksekliği değiştirilememektedir. Sulama 

yüksekliği sabittir. 

3. İlaçlama ve sulama eş zamanlı yapılamamaktadır. İşlem süresi uzamaktadır. 

4. Sera bakım ve işçilik masrafları yüksektir. 

5. Sulama sistemi sisleme/nemlendirme amacı ile kullanıma uygun değildir. 

6. Sera içi hortum karmaşası söz konusudur. İşletme güçlükleri yaşanmaktadır.  
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Şekil 1. Eski tip sulama sistemi 

 
Şekil 2. Yeni tip raylı sulama sistemi (Lumion program görseli) 

3. Çözüm 

Proje çalışmasında, modern fide seralarının en büyük gereksinimlerden biri olan verimli 

sulamayı sağlayabilecek otomosyona bağlı, gerektiği takdirde sulama ve ilaçlamaya aynı 

anda yapmaya imkan sunan, fide türüne göre su basıncı ve sulama yükseklik ayarı 

sağlayabilen yeni tip raylı sulama (basınçlı-yağmurlama sulama sistemi grubunda 

değerlendirilmektedir) sistemi (Şekil 2) tasarımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

4. Yöntem 

 

Yeni Tip Raylı Sulama Sisteminin Dizaynı 

Yeni tip raylı sulama sistemi; fide üretim seralarında suyun fidelere verimli ve homojen 

dağılım sağlayarak sunulmasına olanak sağlamayacak şekilde dizayn edilecektir. Yeni tip 

raylı sulama sisteminin çalışma prensibi, sera kafeslerine bağlanmış ray hattı üzerinde, 
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sulama nozzlerinın bulunduğu bir tesisat takımının ve nozzlere suyu taşıyan hortum 

arabasının tünel boyunca, sera alanında bulunan redüktör ve çelik halatlar vasıtasıyla ileri-

geri hareket ettirilerek en verimli sulama işleminin yapılması esasına dayanmaktadır.  

 

Malzeme Seçimi ve Teknik Parametreler:  

1. Fide seracılığı oldukça hassasiyet gerektiren bir tarımsal üretimdir. Sulama yapılırken 

sistem bir bütün olarak aynı hizada ilerleyip fide sehpalarının her noktasına eşit 

miktarda su dağıtımı yapıldığından emin olunması gerekmektedir. Bu nedenle sistem 

üzerinde kullanılacak ray hattı, raylı sulama sisteminin hareketindeki en önemli 

ekipmanlardan biridir. Sulama sisteminin fizibıl şekilde çalışmasına olanak 

sağlayabilmesi için galvanizli malzemeden üretilecektir. Bu amaçla, galvanizli boru 

profil, kutu profil ve D profil olmak üzere 3 farklı tip profil malzemesi ile ray hattı 

üretilmesi düşünüşmüş, ancak hem ray hareketi titreşimini hemde maliyet 

minimizasyonunu aynı anda sağlayabilmek amacıyla kutu profil seçilmiştir.  Kutu 

profilinin seçiminde; mukavemet, tedarik edilebilirlik, sera üzerindeki yük miktarı da 

dikkate alınmıştır.  

2. Galvanizli kutu profillerden tasarlanan tesisat takımı üzerine monte edilecek çift sıra 

nozulların sayısı ve nozullar arası mesafe sera tüneli genişliğine ve fide tezgahlarının 

uzunluğuna göre ayarlanabilecektir. Ayrıca nozullar arasındaki mesafe bitki türüne, 

uygulanacak ilaç miktarına ve sulama akışına bağlı olarak ayarlanabilecektir.  

3. Seçilmesi planlanan nozullar yüksek basınca (2-4 bar) dayanıklıdır. İlaçlama ve 

sulamanın aynı anda yapılabilmesi için çift sıra nozul sistemi tasarlanmıştır. Bu sayede 

zaman, enerji ve işçilikten tasarruf sağlanacaktir. Nozullara giden su, hortum arabasına 

bağlanan plastik esaslı borularla iletilecektir. 

4. Sulama sistemi frekans invertörlü motor redüktörü ile kontrol edilecektir. Bu kontrol 

sisteminin seçilmesindeki amaç, hassas sulama ve gübrelemenin gerekli olduğu 

durumlarda, motora bağlı rayın, motordaki frekans değişikliği ile üreticinin belirlediği 

hızda tünel boyunca hareket etmesini sağlamak ve ihtiyaca göre sulama/gübreleme için 

yapılmasına izin vermektir. 

5. Sulama sistemi alt tesisat takımının yüksekliği fide tipine/boyutuna göre ayarlanabilir 

olarak dizayn edilecektir. Fide standından minimum 35 cm yükseklikten 

sulama/ilaçlama yapılabilecektir. Bu sayede sulama/ ilaçlama verimi artırılmış ve 
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fidenin zarar görmesi engellenebilecektir. Ayrıca sulama sisteminin ayarlanabilir 

yüksekliği sayesinde istenilen durumlarda sera içi sisleme/nemlendirme 

yapılabilecektir. 

 

Tablo 1. Yeni raylı sulama sisteminin teknik tasarım parametreleri (planlanan) 

 

İş Paketleri ve kapsamları: 

Planlanan proje çalışması beş temel adımda yürütülecektir. Bu temel adımlar aşağıdaki 

özetlenmiştir. 

1. Yeni raylı tip sulama sisteminin Autocad çiziminin gerçekleştirilmesi ve Lumion 

tasarımının yapılması. 

2. Yeni raylı tip sulama sistem tüm parçalarının Solidworks çiziminin gerçekleştirilmesi 

ve parçaların üretimi. 

3. Montaj planı ve aşamalarının CAD programı ile detaylı olarak oluşturulması ve 

kurulumu yapacak personele teknik bilgi aktarımının sağlanması. Kurulum sürecine 

Teknik özellikler Değer aralığı 

(Planlanan) 
Raylı hat üzerinde yeni sulama sisteminin maksimum ve minimum hızı 2-10 m/dak 
Yeni sulama sisteminde su basınç aralığı (max-min) 1-3 bar 
Yeni sulama sistemindeki nozullar arasındaki mesafe 20 cm 
Püskürtme basınç aralığı (maks-min 2-4 bar 
Sulama zamanına nasıl karar verilir Nem ve sıcaklık 

sensörlerinden gelen 
veriler değerlendirilecek 

Otomasyon tabanlı sulama sisteminde kullanılan sensörler Toprak nem sensörü, 
Sıcaklık sensörü 

Otomasyonun kontrolör arayüzünün kurulu olduğu cihaz Bilgisayar 
Otomasyon sisteminde değişken parametreler sıcaklık, nem 
Değişken parametrelerin maksimum-min çalışma aralıkları T= 16-20 ℃  

Rh= %60-80 
Yeni tip sulama sisteminin fide tipine göre sulama yükseklik aralığı 0.2-0.5m 
Fide tezgahının "0" noktası kabul edilirse max.-min çalışma yüksekliği 

aralığı 
15cm-1m 

Yeni raylı sulama sisteminde pompa sayısı 2 pompa 
Yeni sulama sisteminde kaç vana ve vana tipi Tunel başına 3 manuel 

valf 
Yeni sulama sisteminin ray uzunluğu Dönüm başına 100 metre 
Yeni sulama sisteminde nozulların bağlı olduğu alt setin uzunluğu 10 metre 
Alt sıhhi tesisat kitine takılan nozul sayısı 42 adet 
Nozulların yapı malzemesi polietilen 
Sulama sisteminde galvaniz malzemeden üretilmeyen parçalar Hepsi 
Sulama sisteminde kullanılan motor tipi, özelliği 30-40 m3/h  

40 mss döküm gövde 
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personelin hazırlanması. 

4. Sulama sistemi parçalarının uygulama serasına taşınması ve kurulumunun 

gerçekleştirilmesi 

5. Yeni tip sulama sistemi ile eski sulama sistemi arasındaki farkın sayısal olarak ortaya 

konulması için sahadan güncel verilerin toplanması 

6. Toplanan verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yeni sulama sisteminin, fidelerin su ihtiyacına göre sulama yapması ve sera içinde adil bir 

su dağlımı sağlaması ve fide türüne bağlı sulama şartlarının değiştirilmesine imkan sunması 

amaçlanmaktadır. Sulama sistemi serada gerek duyulması durumunda sulamaya ek olarak 

nemlendirme (sisleme) işlemini de yapabilecek şekilde dizayn edilecektir. Yeni tip raylı 

sulama sistemi tasarımı; modern fide seralarının genel yapısına bağlı olan teknik özellikler, 

ergonomi, sürdürülebilirlik, dayanım ve yatırım maliyeti dikkate alınarak 

gerçekleştirilecektir. 

Yeni tip raylı sulama sistemi ile;  

 Yeni dizayn edilen raylı sulama sistemi ile sarsıntılar minimize edilebileceğinden, 

sulamanın yanı sıra, aynı anda (eş zamanlı) elverişli bir ilaçlama da yapılabileceği 

öngörülmektedir, işlem süresinin yarıya indirilecektir.  

 Etkin sulama ile modern fide serasının mevcut su tüketiminin 4 kat azaltılacaktır.  

 Eski tip sulama sistemlerinde tünel uzunluğunun 4 katı kadar hortum kullanıldığı 

düşünüldüğünde, yeni tasarım ile sera içerisinde oluşan, kalabalık hortum yığın 

karmaşanın ortadan kaldırılması, sera içi boş alanın arttırılacaktır.  

 Eskitip sulama sistemine kıyasla sera içinde kullanılan sarf malzemesi (hortum) 

maliyetinin yarıya indirilecektir.  

 Yeni raylı tip sulama sistemi ile modern fide serasının işletme, işçilik ve bakım 

giderleri 2.5 kat azaltılacaktır.  

 Yeni tasarımın, fide veriminde artışa yol açacağı ve sera bakım maliyetlerinde ciddi 

ölçüde düşüreceği ön görülmektedir. Fidelerin homojen ve verimli sulama ilaçlama 

yapılabilmesine olanak sağladığı için, fide kalitesi ve verimliliğinde artışa yol açacağı 

öngörülmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik 

Yeni tip raylı sulama sisteminin prototipi, Aytekin Group - AYS Proje A.Ş. bünyesindeki 

Mersin Fide serasına kurulmuştur. Mersin Fide serası, Çilek Mahallesi-Tırmıl Sanayi Bölgesi 

63140 yerleşkesinde yer almaktadır. Şekil 3’de Dünya haritası üzerinde Fide serası yerleşkesi 

ve sera fotoğrafları sunulmuştur. 
 

 

 

 

 

Şekil 3. Fide serasının yerleşkesi ve sera içi fotoğraflar 

 

Yeni Raylı Tip Sulama Sistemi Prototipinin Kurulduğu Yer, Sebebi, Temel Bilgiler: 

Aytekin Group Türkiye’nin başta seracılık olmak üzere, demir-çelik sektörlerinde faaliyet 

gösteren şirketlerinin ana temsilcisi konumundadır. Firma, 1968 yılında, Hasan Aytekin 

tarafından Mersin/Zeytinlibahçe Caddesinde kurulmuş olup, demirdoğrama ve kaynak işleri 

yapan Aytekin Demir Doğrama atölyesi ile hizmete başlamıştır. 1982 yılında Aytekin Profil 

Sanayi, profil imalatı ve Sera Malzemeleri üretimi ile Sera sektörüne giriş yapmıştır. 1999 

yılında ikinci kuşak olarak görevi devralan Bülent Aytekin firma yapılanmasına, 

kurumsallaşmaya, eğitime ve büyümeye odaklanmıştır. 2003 yılında Aytekin Sera adı ile 

girdiği bu yeni alanda güçlü olabilmek ve ürettiği kaliteli ürünleri pazara sunabilmek için 

üretime hız vermiştir. Çok kısa süre içerisinde Aytekin Sera, “Türkiye’nin Sera Üretim 

Merkezi” olarak zirveye oturtmayı başarmıştır. 10,000 m²’lik üretim alanına sahip yeni 

fabrikasında boru ve sera ekipmanları üretimine başlamıştır. 2008 yılında, yapılanmanın 

meyvelerini kısa süre içerisinde yatırıma dönüştürmeyi başarmıştır. Önce Aytekin Sera 

Sistemleri ve Ticaret A.Ş. ardında da Projelendirme (Tarım) alanında AYS Proje A.Ş. 



 

11 
 
 

 

kurulmuştur.  

AYS Proje, Topraksız Tarım Seraları, Topraklı Tarım Seraları, Polyclima Sera Projeleri, Fide 

Üretim Seraları, Süs Bitkisi Üretim Seraları, Muz Üretim Seraları ve Hayvan Barınaklarını 

anahtar teslim olarak yatırımcıların hizmetine sunmaktadır. Fide Seracılığı, seracılıkta en 

hassas yapıların başında gelmektedir. Tecrübe projelendirme ve fide üretimi için son derece 

önemli bir faktördür. Projelendirme sürecinde, montaj ve fide üretim esnasında ihtiyaç 

olabilecek tüm detayların düşünülmesi gerekmektedir.  Özel istek ve ihtiyaçları da 

karşılayabilecek esnek projelendirme ve üretim ve kabiliyeti sunulabilmelidir. Bu kapsamda 

Aytekin Group - AYS Proje A.Ş., kendi patenti ile ürettiği ürünler ile Türk Tarımına çözümler 

üretmektedir. Şirket bünyesinde geliştirilen tüm sistemler, önce bilgisayar ortamında üç 

boyutlu tasarlanmakta, ardından sistem analizleri ve simülasyonları yapılabilmektedir. En 

ekonomik ve verimli çözümler geliştirmesi için faaliyetler sürdürmektedir.  

Bu nedenle Yeni Tip Raylı Tip sulama sistemi dizaynı Aytekin Group - AYS Proje A.Ş. 

bünyesinde bulunan Mersin-Fide serasında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca projede araştırmacı 

olarak görev alan, doktora öğrencisi, AYTEKİN AYS Proje A.Ş. bünyesinde Makine 

Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Görevi çerçevesinde Modern seraların, kurulumu, 

projelendirilmesi ve imalat kontrolörlüğünü yürütmektedir. Proje kapsamında saha tecrübesi 

ve teknik bilgisi vardır. Proje kapsamında AYTEKİN group AŞ, teknik personel hizmeti 

sunacaktır,  

 

Mersin Fide Serasının Bitki Çeşitliliği, Özellikleri ve Su İhtiyaçları 

Raylı tip yeni sulama sisteminin kurulacağı, AYS Proje- Mersin Fide Serasında çeşitli 

sebzelerin fideleri yetiştirilebilmektedir. Mersin bölgesi çevre koşullarına adapte olabilen, 

pazarlanması da kolay olan, yaygın olarak yetiştirilen bitki fideleri; patlıcan (Solanum 

melongena), domates (Solanum lycopersicum),  hıyar (Cucumis sativus)’dir. Aşağıda da temel 

gereksinimleri ve su ihtiyaçları sunulan bitkilerin, farklı sulama ve gübre gereksinimleri 

dikkate çekmektedir. Bu durum, fideye odaklı sulama yapılması gerekliliğini doğurmaktadır.  

Bu sebeple fide serası uygulama serası olarak seçilmiştir. 

 

Araştırma serasının toprak özellikleri ve önemi  

Mersin fide serasında topraksız tarım tekniği ile fide üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu 

nedenle, üretimi yapılan fide için toprak türü, yapısı, bileşimi, eser element ve makro element 
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içeriği önem taşımamaktadır.  Fide üretim esnasında en önemli parametreler, sulama miktarı, 

sulama sıklığı, sulamanın uygulama şekli, gübreleme verimliliği vb’dir. Bu sebeple fide 

seralarında etkin ve verimli sulama/gübreleme/ilaçlama yapabilmek amacı ile bu proje 

kapsamında yeni tip sulama sistemi dizaynı yapılması amaçlanmıştır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 2. İş zaman çizelgesi 

 

 

 

 

İP No 

 
İş Paketlerinin 

 Adı ve Hedefleri 
 

Zaman 
Aralığı 
(..-.. Ay) 

Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı  

1 

Yeni raylı tip sulama 

sisteminin Autocad 
çizimi ve Lumion 
tasarımının yapılması  

1-2 

Limuon simulasyonu ile yeni tip raylı tip sulama sistemi 

dizaynı bire bir  görsel olarak ortaya konulacaktır. Tasarımın 

görsel olarak canlanması, tasarım detaylarının daha detaylı 

hesaplanmasına, CAD programı ile iki boyutlu olarak 

görülemeyen, saptanamayan tüm tasarım detayların 

düşünülmesine olanak sunacaktır. Bu sebeple ön simülasyon 
çalışması proje başarısını % 10 oranında etkilemektedir.  

2 

Yeni raylı tip sulama 

sistem parçalarının 

Solidworks tasarımının 
yapılması ve parçaların 

üretimi 

2-3 

Solid Works çizimler ve parçaların üretilmesi, çalışma 

başarısı üzerinde % 50 oranında etkilidir. Doğru parça 

üretimi, kurulum esnasında çıkacak teknik aksaklıkların ve 
gecikmelerin önüne geçmek için gerekliliktir. 

3 

Montaj planı ve 

aşamalarının CAD 

programı ile 

oluşturulması ve 

kurulumu yapacak 
personele teknik bilgi 
aktarımının yapılması 

3-4 

Montaj planının önceden oluşturulması ve teknik personele 

gerekirse şematize edilerek basitçe anlatılması, kurulum 

esnasında zaman kaybını ve kazaları azaltacaktır. İş/işçi 

güveliği de proje başarısı üzerinde etkili bir parametredir. Bu 

paketin proje başarısına etkisi % 10’dur 

4 
Sulama sistemi 
parçalarının uygulama 

serasında kurulumu 
4-6 

Yeni raylı tip sulama sistemi kurulumu tüm projenin, yani ilk 

dört iş adımının sonuçlarının görüleceği basamak olduğu için 

önem arz etmektedir. Sulama sisteminin proje tasarımı 

esnasında beklenen performansla çalışması beklenmektedir. 

Bu iş paketi % 20 oranında proje başarısını etkilemektedir. 

5 

Yeni tip sulama sistemi 
ile eski sulama sistemi 
arasındaki farkın sayısal 

olarak ortaya konulması 

için sahadan veri 
toplanması 

4-6 

Tüketilen su miktarı (fide başına), su tasarrufu (m2 başına), 

yıllık hortum maliyet tasarrufu (m/m başına), yıllık işgücü 

tasarrufu (TL), yıllık enerji tasarrufu ve yeni tasarımın mali 

kazancı gibi verileri sayısal olarak ortaya koymak için gerekli 

veriler toplanacaktır.  

6 Verilerin raporlanması 

ve değerlendirilmesi 4-6 % 5  
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Tablo 3. Genel Bütçe Tablosu 

Makine ve Teçhizat 
Giderleri (TL)  

Sarf 
Giderleri  

Hizmet 
Alımları 

(TL)  

Seyahat 
Giderleri               

Bursiyer 
Ücretleri  

Geçici İşçi 

Ücretleri 
(Yardımcı 

Personel)  

TOPLAM 
(TL) 

65.500 - 10.500 4.000 - - 80.000 

 

Tablo 4. Detaylı Makine-Teçhizat-Hizmet Alım Kalemleri Bütçe Listesi 
Makine ve Teçhizat Giderleri  

 
Adı / Markası / Modeli / Adedi Kullanım Gerekçesi Teknik 

Özellikler* Miktarı Bedeli** (TL) 

Boom Ray sistemi Sulama sistemi parçası - Set ₺            4.043,00 
Boom Halat Takımı Sulama sistemi parçası - Set ₺           3.400,00  
Alın takımı (redüktörlü) Sulama sistemi parçası - Set ₺           6.500,00  
Boom Askı Takımı Sulama sistemi parçası - Set  ₺          15.000,00     
Boom Ara Makas Takımı Sulama sistemi parçası - Set ₺                  21,80 
Tasisat Takımı Sulama sistemi parçası - Set ₺          2.450,00   
Hortum Arabası Sulama sistemi parçası - Set ₺          2.100,00   
Boom İlaçlama Nozzle Arag 102900 Sulama sistemi parçası - 42 ₺            2.562,00 
Boom Sulama Nozzle Arag 402900 Sulama sistemi parçası - 42 ₺            2.607,36 
Pprc Boru Sulama sistemi parçası 20 mm 30 ₺               624,00 
Pprc Boru Tapa Sulama sistemi parçası 20 mm 10 ₺                 24,00 
Pprc Boru Dirseği 90° Sulama sistemi parçası 20 mm 10 ₺                 72,80 
Pprc Boru Dirseği 45° Sulama sistemi parçası 20 mm 5 ₺                 42,00 
Pprc Boru Tee Sulama sistemi parçası 20 mm 3 ₺                   9,00 
Pprc Boru Tee Sulama sistemi parçası 32mm 5 ₺                 41,40 
Pprc Redüksiyon Sulama sistemi parçası 32-20 mm 3 ₺                 15,00 
Pprc İçten Dişli Adaptör Sulama sistemi parçası 20 mm 10 ₺               190,00 
1/4" Gliserinli Manometre Sulama sistemi parçası 20 mm 3 ₺               348,00 
Boom Sulama Hortumu Pn10-Ø32 
Mavi Kangal Boru 

Sulama sistemi parçası 32mm 100 ₺           1.560,00 
Pprc Boru Dirseği 90° Sulama sistemi parçası 32 mm 10 ₺                 72,80 
Pprc Boru Dirseği 45° Sulama sistemi parçası 32 mm 2 ₺                 19,60 
Pprc İçten Dişli Adaptör Sulama sistemi parçası 32 mm 5 ₺               210,00 
Pvc Yap Çekvalf  Sulama sistemi parçası 32 mm 3 ₺               665,40 
Pprc Kole Sulama sistemi parçası 32 mm 6 ₺                 30,00 
Ype Kaplin Erkek Adaptör  Sulama sistemi parçası 32 mm 3 ₺                 34,20 
Ype Kaplin Erkek Dirsek Sulama sistemi parçası 32 mm 2 ₺                 36,16 
Ype Kaplin Dirsek Sulama sistemi parçası 32 mm 6 ₺               469,68 
Hat Üstü Filtre  Sulama sistemi parçası 20 mm 2 ₺               278,00 
Hat Üstü Filtre  Sulama sistemi parçası 32 mm 1 ₺               169,00 
Pprc İçten Dişli Dirsek Sulama sistemi parçası 20 mm 5 ₺                 99,00 
Küresel Vana - Nikel Sulama sistemi parçası 20 mm 5 ₺               454,00 
Dn 20 -Pn 16 Basınc Pirinç Regülatör Sulama sistemi parçası İç Çap: 20.0 2 ₺               642,00 
Pprc Erkek Adaptör Sulama sistemi parçası 32 mm 3 ₺               201,36 
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Dişli Nipel Sulama sistemi parçası - 10 ₺                 50,00 
Pprc Boru Manşon Sulama sistemi parçası 20 mm 10 ₺                 38,00 
Pprc Boru Sulama sistemi parçası 32 MM 10 ₺               204,00 
Pprc Vana Sulama sistemi parçası 32 MM 6 ₺               450,00 
Pprc Boru Tee Sulama sistemi parçası 32 MM 6 ₺                 51,60 
Somunlu Boru Kelepçesi(Tirfonlu) Sulama sistemi parçası 32 MM 6 ₺                 78,00 
Pprc Rekor Sulama sistemi parçası 20 mm 2 ₺                 66,40 
Pprc Boru Kelepçesi Sulama sistemi parçası İç Çap: 20.0 30 ₺                 38,40 
2,5-4 A Motor Koruma Şalteri  Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
(Schneider 
Electric) 

1  ₺              392,00  
Limit Swıtch  Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
(Schneider 
Electric) 

2  ₺              360,00  
Frekans İnvertörü Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
1,5 kW 1  ₺          5.600,00  

Komple Röle (Schneider Electric) Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

220 V AC 8 
PİN 

2  ₺              312,00  
Nyaf Kablo Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
2,5 mm2 10  ₺                58,00  

Nyaf Kablo Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

1,5 mm2 10  ₺                36,00  
Ray Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
- 1  ₺                18,00  

Fırça Girişli Sac Pano  Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

30X40 1 mm 1  ₺              920,00  
Gri Ray Klemensi Wago Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
2,5 mm2 6  ₺                48,00  

Gri Ray Klemensi Wago Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

2,5 mm2 2  ₺                16,00  
Sarı-Yeşil Ray Klemensi Wago Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
2,5 mm2 2  ₺                16,00  

Gri Ray Klemensi Wago Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

1,5 mm2 2  ₺                16,00  
Mavi Ray Klemensi Wago Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
1,5 mm2 2  ₺                16,00  

Kablo Yüksüğü Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

2,5 mm2 50  ₺                16,00  
Kablo Yüksüğü Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
1,5 mm2 30  ₺                  7,20  

Kablo Kanalı Delikli Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

25x60 2  ₺                64,00  
Start Butonu Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
- 2  ₺                56,00  

Stop Butonu Elektirik panaosu ve 
tertibatı 

- 1  ₺                28,00  
Topraklama Klemensi Elektirik panaosu ve 

tertibatı 
2/8 10’LU 1  ₺                17,00  

Elektro Galvaniz Tüm Sulama sistemi -  ₺              6.652,0 
Hizmet Alımı (Lazer Kesim) Parça üretimi   ₺              10,500 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Yeni tip raylı sulama sistemi seracılık sektörüne yönelik geliştirilen bir tasarımdır. Bu 

kapsamda tüm sera işletmelerine uyarlana bilir ve kurulumu gerçekleştirilebilir niteliktedir. 

Uluslararası kapsamda yurt dışındaki sera işletmelerine sulama sistemi satışı 

gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda yeni tip raylı sulama sisteminin geniş bir pazar potansiyeli 

bulunmaktadır. Ayrıca dolaylı olarak hedef kitle, toplum ve toplum gereksinimleri göz önüne 

alındığında, tüm canlılardır. Çünkü ulusal gıda ihtiyacının, sürdürülebilir, kaliteli ve verimli 

karşılanması büyük ölçüde tarımsal üretim verimliliği ile ilişkilidir. Seralar tarımsal üretimin 

büyük bölümünün gerçekleştirildiği yapılardır. Çalışmanın kapsamı sulama sistemi tasarımı 

ile verimliliğin ve kalitenin arttırılmasına katkı sunulması ile doğrudan ilişkilidir.  Bu da 

sürdürülebilir yaşam, yaşam kalitesi, Türkiye’deki bireylerin dengeli kaliteli gıda temini, 
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sağlıklı bireyler yetişmesi ile direk ilintilidir. Kaliteli sürdürülebilir rezerve sahip tarımsal gıda 

potansiyelinin sağlanması, hem ulusal hem de küresel refah için şarttır. İlerde oluşması ön 

görülen gıda krizinin önlenmesi için bu tip sera ürünler önem arz etmektedir. Ürün ulusal su 

rezervlerinin kontrollü kullanılması, mevcut tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile 

ilişkilidir.  Proje çıktılarının enerji, su tasarrufunu sağlamak olduğu ön görülmektedir. Bu 

kapsamda, proje önerimiz, ulusal refahımızı ve güvenliğimizi dolaylı olarak etkilemektedir. 

 

9. Riskler 

Projede ön görülen riskler ve risk yönetim şekli Tablo 5’de sunulmuştur.  

 

Tablo 5. Risk Yönetim Tablosu ve B Planları 

İP No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

3 
Montaj planının teknik personele seminer ile 

etkin şekilde anlatılamaması, anlaşılamaması 
Kurulum broşürü hazırlanacaktır. Tüm adımlar adım 

adım görsel olarak teknik personele broşür olarak 

sunulacaktır. 

4 

Kurulum esnasında, sulama sisteminin istenilen 

eğimle montajının sağlanmasında güçlük 

yaşanması, tereddüt oluşması durumu. 
(gerekli eğim (yaklaşık binde sekiz) sulama 

sisteminin istenen verimle çalışması için 

zorunludur) 

Lazerli dijital eğim ölçer ile ölçüm alınacak, kurulum 

hassasiyeti istenen düzeye getirilecektir. 

4 
Hortum arabasında, sulama hortumunun 

kırılması ve su akış rejimini bozması 
durumunun oluşması 

Bu durumda hortum arabasına monte edilen çarkların 

konumu, açısı ve sayısı revize edilerek, akış rejimindeki 
bozukluk ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır 

4 

Sulama sistemi kurulumundaki ön görülemeyen 
küçük kurulum hatalarının sinerjik etki 

oluşturup, büyümesi ve sonuç olarak, sulama 

sisteminin ilk denenmesi aşamasında, titreşim 

hareketine yol açması durumu. 

Bu durumda, montaj hataları düzeltilmeye çalışılacaktır. 

Mevcut titreşim yine de devam ederse, nozzulların monte 

edildiği alt tesisat takımı 6mm’lik çelik halatlar ile 

desteklenecek, titreşim minimize edilecektir. 
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EK GÖRSELLER VE VİDEO LİNKLERİ 
 

 
Şekil 4. Yeni Raylı Tip Sulama Sisteminin AutoCad Çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. Yeni Raylı Tip Sulama Sisteminin Montaj Planlaması 

3 

4 

a b c 

d e f 
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Parçaları üretilen ve montajı CAD programı ile planlanan yeni tip raylı sulama sisteminin 

AYTEKİN Group bünyesindeki Mersin Fide serasına prototipinin kurulumu gerçekleştirildi. 

Kurulum aşamalarına ilişkin saha fotoğrafları Şekil 6’da sunulmuştur.  
 
Yeni tip raylı sulama sistemi prototipinin videosunu izlemek için tıklayınız. 
Yeni tip raylı sulama sisteminin Lumion Programı ile oluşturulmuş simülasyon videosunu 

izlemek için tıklayınız. 
 

Şekil 6. Yeni Tip Raylı Sulama Sistemi Prototipnin Montaj Fotoğrafları 

https://drive.google.com/file/d/1Mn4tA0-_xYviexI_1m7NF0V1j6yZI-ee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ifNmK1j99FtWxvrtKsWGk-ZW1FM1hPq/view?usp=sharing
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