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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Projemizde saha çalışmaları sonucu tespit etmiş olduğumuz sorunlar doğrultusunda 

çiftçilerimize sunulan halihazırdaki akıllı tarım ve otonom sulama sistemlerinde kök 

problemlere çözüm niteliğinde “TARIM 4.0” tabanlı veri analitiği modellemesini mobil 

uygulamalar ile bütünleştirmek amaçlanmaktadır. Projede Ege bölgesinin ciddi ekonomik 

katma değer potansiyeline sahip bağ ve zeytin ürünlerine yönelik bitki gelişim döngüsü 

değerlerini veri bankasına girilerek bitki türüne özgü su ihtiyacı, ne oranı, toprak verileri 

yüzdelik aralıklar şeklinde sistem algoritmasına yazılmaktadır. Toprağa dikilmiş olan bitkinin 

türüne özgü elde edilen bilgilerin maksimum ve minimum değer aralıkları, veri bankası ile 

sistemin algoritmasında veri mobil uygulama ve otonom sulama ile entegre edilmiştir. Sistem 

mimarisinde veri analitiği üzerine yapılandırılan akıllı tarım teknolojileri doğrultusunda sistem 

otonom bir şekilde ekilen her bitki türüne özgü olarak anlık karar verecek ve müdahale 

edebilecektir. Geleneksel tarımın en büyük dezavantajlarından olan yüksek girdi maliyeti ve 

düşük verim problemini çözmek maksadıyla bağ ve zeytin bitkilerinin gelişim evreleri göz 

önünde bulundurarak deneysel veri analitiği tabanlı su, nem, toprak değerleri optimum 

uyumluluk ve otonom bir sistemi amaçlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen veri analitiği tabanlı 

mobil uygulama ile çiftçi, ziraat mühendisi, dijital teknoloji uzmanlarının disiplinler arası bir 

yaklaşım çerçevesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonu ile işbirliği 

geliştirmeleri sözü edilen akıllı tarımdaki kök sörunların çözümünde çarpan etkisi 

yaratmaktadır.  

Sistem, zaman, maliyet, verimlilik, tasarruf alanlarında minimum girdi ile maksimum 

fayda ile çiftçiye ve alan uzmanlarının saha uzmanlığına katılımcı destek sağlamaktadır. Ayrıca 

akıllı teknoloji asistanı mobil uygulaması ve arka planındaki veri analitiği modellemesine 

dayalı çalışan sistem mimarisi çiftçiye sağlamış olduğu çoklu uzmanlık alanlarında optimum 

destek ile tarlada, yüksek üretimde ve düşük maliyette rekabet desteği sağlayabilecektir. 

Çiftçinin tarlasına kurulan bu sistem ile düzenlenen veri algoritması doğrultusunda akıllı 

teknoloji asistanı bitkiyi tanıyarak, bitki türüne göre önceden deneysel uygulamalar, veri 

madenciliği çalışmaları ile kodlanan algoritma ve yazılım değerleri doğrultusunda otonom 

sulama müdahaleleri gerçekleştirebilecektir. Sistemin, bitki türü ve gelişim dönemlerine özgü 

gerçekleştireceği kararların referans noktası, veri bankasında önceden kaydedilen bilgiler ve 

sistemde kullanılan sensörlerden gelen anlık verilerin korelasyonu sağlanmaktadır. Çiftçiye 

sunulan web ve mobil aplikasyonları sayesinde çiftçi sistemin bitkilere olan anlık 

müdahalelerini sürekli olarak takip edebilecektir. Çiftçiye sunulan akıllı tarım asistanı ile 

sistem; çiftçi, tarla ve mühendis arasındaki bilgi alışverişi dinamizmini sürekli olarak 

sağlayacak ve olası sorunlar uzaktan gerekli müdahaleler ile yönetilebilecektir. 

 

2. Problem / Sorun 

 

Ülkemizdeki tarımın geleneksel düzeyde devam etmesi ile birlikte çiftçilerin sulama 

yaparken sulama periyotlarını ve ağaç cinsine ve fidan dikiminden, büyümeye, gelişme 
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döneminden meyve dönemlerine özgü olarak toprağın ihtiyaç duyduğu su doygunluğunu 

saptayamaması sonucunda verimsiz ve maliyetli sulama ile karşı karşıya kaldığı tespit 

edilmiştir. Bu bilinçsiz sulama ile yeterli verim alınamamakla beraber su kaynaklarına ve ülke 

ekonomisine zarar verilmektedir (Çakmak ve Gökalp, 2013). Endüstri 4.0’ın yükselişi ve 

akıllı teknolojilerin artan ivmeyle hayatın sorunlarına çözüm getirdiği günümüz dünyasında, 

tarım sektörünün henüz teknoloji ve bilimsel tarım verileri ile tam anlamıyla istenilen 

etkileşime geçemediği ve etkileşime geçilen bazı alanların ise istenilen verimi tam anlamıyla 

yansıtamadığı öngörülmektedir. Yeraltı kaynaklarının çekilmesi ve yetersiz yağışlardan 

kaynaklanan kuraklık sorununu çözmek ve tarımda kullanılan gereksiz su ihtiyacını minimize 

etmek için akıllı ve yapay zeka tabanlı sulama teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır 

(Kapluhan, 2013). Sulama teknolojilerine duyulan bu ihtiyacın sonucunda ülkemizde 2000’li 

yılların başında su tasarrufu sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır. 

Fakat; sulama sistemlerinin çoğunun projelenmesinde teknik konulara yeterince önem 

verilmemesi sebebiyle, hatalı ya da koşullara uygun olmayan projeler gerçekleştirilmiş ve tam 

olarak istenilen etkili sulama sistemi ortaya çıkarılamamıştır (Kılavuz ve Erdem, 2019). 

Örneğin mevcut teknolojinin kullanılarak yapılan sulama çalışmalarının topraktaki nem oranına 

odaklanması ve tüm bitkilere, hatta bir bitkinin farklı gelişim döngülerine aynı sulama 

yönteminin gerçekleştirilmesi önemli bir problem teşkil etmektedir Tespit edilen verimsiz 

sulama sorunlarının gerekçeleri ve çıktıları analiz edildiğinde ortaya bazı temel eksiklerin 

olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Kullanılan teknolojinin çiftçinin ekmiş olduğu fidanın türünü, 

cinsini ve gelişim evrelerini tanımadan tamamen nem oranına göre sulama yapılmasının tam 

anlamıyla istenilen verimi yansıtamadığı gözlenmektedir.  Bu doğrultuda tarımsal veri 

analitiğinin istenilen boyutta kullanılmaması ön plana çıkmaktadır.  Bitkiyi ayırt etme 

hususunda bitkilerin su ihtiyacı ele alındığında yeni ekilen ağaçların duyarlılığı yetişkin 

ağaçlara göre bilinen etkilerden daha yüksek olabilirken kök derinliği açısından bitkinin suya 

erişimi analitik olarak aynı sulama sistemi ile sürdürülebilir değildir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu 

su miktarı ve dolayısıyla topraktaki nem ihtiyacı, yetişkin ve yeni ekilen ağaç için farklı 

seviyelerde olabilmektedir (Herrero vd., 2013). Bu bilgiler göz önünde bulundurularak 

teknolojinin bitkilerin toprak türünü, su miktarı ihtiyacını, gelişim döngülerini eşit kabul ederek 

sadece nem oranına odaklanması ile sulamayı gerçekleştirmesi maksimum verim etmeni 

incelendiğinde olumsuz sonuçlar doğurduğu düşünülmektedir. 

Bu kapsamda tespit edilen bazı sorunlar şunlardır; 

1- Bilinçsiz sulama ile gerçekleşen fazla su tüketimi ve buna paralel olarak gelişen 

kuraklık tehlikesi, 

2- Geleneksel tarım ile birlikte bitkiden istenen ürün verimin, maksimum seviyeye 

hedeflenirken bitkinin optimum su ihtiyacının optimum aralıkları göz ardı edilmesi 

neticesinde bilinçsiz sulama, 

3- Zaman ve maliyet boyutlarında istenilen tasarrufun sağlanamaması, 

4- Bitki türlerinin birbirinden farklı olarak günlük ihtiyaç duyduğu su miktarı, bitki 

türlerinin gelişim evrelerine özgü ihtiyaç duyduğu su miktarı ve bitki türlerinin 

ekildiği toprağın su tutma kapasitesi göz önünde bulundurulmadan sulama 

yapılması,  
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5- Anlık olarak mühendis, çiftçi ve tarla etkileşiminin sağlanarak sürekli dönütlerin ve 

geliştirmelerin sağlanamaması, 

6- Tüm bunlar neticesinde bilimsel veriler yerine çiftçinin deneme yanılmaya dayalı 

sulama ile tarımsal yıl kaybına uğraması vb. sorunlarının genel olarak öne çıktığı 

gözlemlenmektedir. 

 

 

Görsel 1: Bilinçsiz Sulama                  Görsel 2: Geleneksel Sulama 

 

3. Çözüm 

 

Ele alınan sorunlar doğrultusunda geliştireceğimiz proje, ülkemiz tarımında sulamanın 

önemi ve bitki gelişiminin verimliliğine çözüm getirecek şekilde tasarlanmıştır. Projede 

endüstri 4.0 tabanlı teknoloji entegrasyonunda Arduino IDE, Visual Studio, MIT Inventor, 

Microsoft SQL Server ve nesnelerin internetini kullanarak dünyanın teknolojiyle senkron bir 

şekilde ilerlediği çağımızda akıllı tarım teknolojilerini ve veri analitiğini merkeze alarak 

bunların entegrasyonunu ile tarıma bilimsel ve teknoloji tabanlı çözüm getirmek hedeflenmiştir. 

Projemizdeki sensörlerin tamamı Arduino programı ve gerekli kütüphaneler ile 

programlanmaktadır. Projemiz ile birlikte bağ ve zeytin fidan türlerinin ihtiyaç duyduğu su 

miktarı ve fidan gelişim evrelerinin ihtiyaç duyduğu su miktarı verileri tespit edilip, bu veriler 

veri bankasına üzerinden veri analitiği ile geliştirilen sistem algoritması doğrultusunda otonom 

şekilde sulama yapması sağlanmaktadır. Henüz yeni dikilmiş bir zeytin fidanının su ihtiyacı ile 

gelişkin ve kök tutmuş bir zeytinin su ihtiyacı farklıdır. Aynı şekilde yeni ekilen bir üzümün su 

ihtiyacı ile gelişkin bir üzümün su ihtiyacı aynı değildir. Bu farklılıkları referans alarak 

tasarlanan akıllı sulama teknolojilerinde sistemin çalışması bitkinin gelişim evrelerine göre 

sulamayı gerçekleştirmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda önceden elde edilen veriler, 

oluşturduğumuz veri bankasından alınarak Arduino IDE programına yazılmaktadır. Ardından 

oluşturmuş olduğumuz sistemde Nodemcu elektronik kart ile DHT11 Hava Nem ısı sensörü, 

Toprak nem sensörü, Yağmur sensörünün bağlantısı gerçekleştirilmektedir. Sensörlerden 

alınan veriler sayesinde bitkinin nem oranı veri bankasına kaydedilen koşullara özgü optimum 

olması gereken seviyenin altına düştüğünde, gerekli nem oranı seviyesine ulaşana kadar sistem 

devreye girecek ve optimum seviye yakalanınca sistem duracaktır. Nem sensörleri, üzerinde 

çalışmayı seçtiğimiz zeytin ağacının yaş ve kök seviyesine bağlı olarak -ki bu sayı zeytin ağacı 

1-5 yaş arasında ise kök toprağın 50-90 cm aşağısında, eğer fidan 5+ ise 60-120 cm aşağısında- 

uygun konuma yerleştirilmektedir (Gürbüz, 2022, Görsel 3).  
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Görsel 3: Etkili kök bölgesi 

Yaptığımız çalışmalar sonucunda üzerinde çalıştığımız zeytin ve üzüm bitkilerinin ekili 

olduğu toprağın hangi nem seviyesi aralıklarında olması gerektiği saptanmıştır. Zeytin 

bitkisinin topraktaki nem aralığının %30 ila %50 arasında olması gerektiği, üzüm bitkisinin 

toprak nem seviyesi aralıklarının ise %35 ila %55 arasında olması gerektiği tespit edilmiştir 

(Ünay, 2022b). Buna çözüm olarak önceden hazırlamış olduğumuz veri bankasına ve sistem 

algoritmasına girmiş olduğumuz bu bilgiler ışığında sistem otonom bir şekilde olarak bitkinin 

ihtiyacı doğrultusunda sulama yapmaktadır. Farklı bitkiler, bir bitkinin farklı gelişim dönemleri 

ve farklı toprak tipleri için kontrollü bilimsel deneyler üzerinden bağımlı, bağımsız ve kontrol 

değişkenleri veri analitiği modellemesinde Ar-Ge tabanlı olarak sisteme geri dönütler 

sağlamakta ve sulama sistemi için geliştirilen bitki türüne ve her bitkinin gelişim dönemlerine 

özgü farklı algoritmalar ile akıllı sulama sistemlerine inovatif bir çözüm ve rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Yapılan bu gözlemler sonucu sistemi kuracağımız toprak tipinin kumlu, tınlı 

veya killi olmasına göre sulama periyotları oluşturmaktayız. Sistemimiz kumlu toprak 

tiplerinde sulamayı sık sık yaparken, killi topraklarda biraz daha seyrek sulama 

gerçekleştirmektedir.  Bu sulama çeşitleri farklı toprak tiplerinin su tutma kapasitesi göz önünde 

bulundurularak tercih edilmektedir. Kumlu toprağın 1 dakikalık periyotta bünyesinde tuttuğu 

su miktarı 50mm/m iken, killi toprağın 1 dakikalık periyotta bünyesinde tuttuğu su miktarı 

180mm/m dir. Tınlı toprağın 1 dakikalık periyotta bünyesinde tuttuğu su miktarı ise 120mm/m 

dir. Bu değerler referans alınarak çeşitli toprakların su tutma kapasitesi veri bankasına 

işlenmiştir (Ankara Üni. Ders notu). Ayrıca hava nemi ve sıcaklık DHT11 sensörü sayesinde 

bitkinin etrafında oluşabilecek zararlı etmenleri tahmin etmemizi sağlamaktadır. Örnek olarak 

sulam neticesinde sistem etrafında hava ve neme bağlı olarak oluşacak sorunlara örneğin 

kurşuni küf hastalığına veya özellikle bağ bitkisinin karşı karşıya kaldığı anında soğuma ile don 

tehlikesine anında müdahale edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bağcılıkta yüksek sıcaklıklarda 

sulama yapıldığında topraktan yükselen su buharları bitki yapraklarına zarar vermektedir. 

Sistemimiz yüksek sıcaklıklarda sulamayı devreden çıkartarak bu sorunun önüne geçmektedir. 

Böylece çiftçi tarlasında oluşabilecek sorunlara karşı önceden tedbir alarak sorunu 

atlatabilecektir. Güncel olarak topraktaki O2 miktarı ölçülüp O2 oranı %8’in altına düştüğünde 

çapalama ve ara sürümü için de çiftçiye uyarı vermektedir, bu şekilde bitkiden elde edilecek 

verimin maksimum düzeye çıkması amaçlanmaktadır (Ünay, 2022a).  Oluşturulan basit ve 

anlaşılır arayüzlü C#, asp.net tabanlı web kontrol paneli ve blynk uygulaması üzerinden 

Nodemcu V3 ESP8266 geliştirme kartı sayesinde bitkinin hayati fonksiyonları anlık olarak 

Microsoft SQL Server üzerinde verileri kaydetmektedir (Dahoud ve Fezari 2018). SQL Server 

üzerinde tutulan veriler oluşturulan Web Üzerindeki siteye ve MIT Inventor uygulamasına 

gönderilmektedir. Geliştirdiğimiz web sistemi ve mobil uygulama sayesinde çiftçilerimiz 

kontrol panellerini kullanarak anlık olarak tarlasında gelişen olayları ve bitkinin gelişim 

evrelerini, düzeylerini, ihtiyaç duyduğu bileşenleri görebilmektedir. Sistemin tasarım mimarisi 

ve veri analitiği elektronik programlama ile entegrasyon süreci şekil 1 de ki akış şemasında 

sunulmuştur. Bu konuda örnek prototip uygulamasına ait görsel şekil 2 de sunulmuştur.  Aynı 
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zamanda bitkiye özgü veri algoritmaları doğrultusunda matematiksel modelleme, mühendislik 

tasarımı ve tarımsal bilimler alanında çiftçilere disiplinler arası ar-ge desteğinin sağlanması 

öngörülmektedir. Geliştirdiğimiz proje sonucunda çiftçi güvenli, maksimum verim ve daha 

düşük girdi maliyetinin yanı sıra Ar-Ge tabanlı akıllı tarım rekabet avantajı ile bitkilerimiz 

geliştirdiğimiz tasarım modülü ile otonom şekilde sürdürülebilir gelişimine devam edecektir. 

Özellikle geliştirilen tasarım kontrollü bilimsel deney yöntemiyle aynı tür bitkinin farklı tür 

değişkenler altında incelenmesini buna bağlı olarak bitkilerin veri (hava, su, toprak) 

parametrelerinde ulaşılan algoritmanın yapılandırılmasını sağlayacaktır. 

 

Şekil 1: Sistem çalışma mimarisi 
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Şekil 2: Prototip Fotoğrafı 

 

İlgili Prototipe ait video Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=fMu_0tbd_uI&feature=youtu.be 

 Erişmek için tıklayınız.  

 

 

4. Yöntem 

Geliştirilen Otonom Sulama Sisteminin tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel mühendislik 

ve proje yönetim adımları izlenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek Sulama Sisteminin 

teknik gereklilikleri Tablo 1’ de belirtilmiştir. 

 

Gereklilik Nicelik Gereklilik Nicelik 

Mobil App Blynk, MIT Inventor Çalışma Süresi 24 Saat 

Web Sitesi 192.168.1.74 Toprak Durumu 
Killi, Kumlu ve 

Tınlı Toprak 

Mikroişlemci Nodemcu V3 ESP8266 Enerji Kaynağı 
5V Adaptör, 6V AA 

Pil 

Projedeki 

Sensörler 

Toprak Nem Sensörü 

DHT11 Isı Nem Sensörü 

Yağmur Sensörü 

Cihaz ile Haberleşme 
ESP8266 802.11 

b/g/n (WIFI) 

 

Tablo 1:Tasarım Gereklilikleri 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMu_0tbd_uI&feature=youtu.be
https://youtu.be/fMu_0tbd_uI
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4.1 Mekanik Aksam 

 

Şase ve Dış Kabuk: Şeffaf Plexsiglassın ve ahşap düzeneğin içerisine killi ve kumlu topraklar 

doldurulmuştur. Bu şekilde prototip bir bahçe oluşturulmuştur. Oluşturulan prototip bahçe 

toprağının üzerine geliştirdiğimiz otonom sulama sistemi kurumuştur. Plexsiglassın altında 

yani sistemde görünmeyen kısımda hazırladığımız elektronik devre ve pil yatağı 

bulunmaktadır. Görünen yani toprağın üst kısmında ise belirlediğimiz toprak türü , fidan ve 

sulama mekanizması olacaktır. Oluşturmuş olduğumuz sulama sisteminin 3 boyutlu 

modellemesi SolidWorks üzerinden yapılmıştır.  

 

 Sulama Mekanizması: 

 Sistemde bulunan DHT11 hava nem sensörü, Toprağın içinde bulunan toprak nem sensöründen 

veriler NODEMCU V3 ESP8266 mikroişlemcisine geliyor daha sonra veri bankamızdaki 

verileri doğrultusunda veriler matematiksel modellememiz ile toprağın sulanmasına karar 

veriyor. Sistem geri bildirim olarak sulanması gerektiğini gördüğünde sistemde bulunan su 

tankı içerisindeki sulama yapılacak olan motorun rölesi aktif hale geliyor motora 5V enerji 

NODEMCU tarafından sağlanıp motor çalışıyor motorun çıkışında bulunan hortum sayesinde 

su bitkinin etkili kök bölgesine ulaşıyor bu şekilde bitkimiz sulanıyor toprak gerekli nem 

oranına geldiğinde röle kapanıp motorun enerjisi kesiliyor ve sulamayı durduruyor  

 

 

 

4.2 Elektronik Aksam 

 

Kontrolcü ve Motor Sürücüleri: Sistemde mikrodenetleyici olarak Nodemcu V3 ESP8266 

elektronik kart kullanılmıştır. Kartın içerisinde bulunan wifi modülü bu cihazın seçilmesinde 

kilit rol oynamıştır. Programlama dili olarak kullanımı rahat ve internette bolca kaynağı olan C 

kullanılacaktır. Sistemde bulunan DHT11 Hava Nem ısı sensörü , Toprak nem sensörü , yağmur 

sensörü, 1 adet Sulama motoru mini dalgıç su pompası ayrıca kullanımı rahat ve Nodemcu ile 

uyumlu röle kartı devresi jumper kablolar sayesinde sisteme entegre edilmiştir. Sisteme entegre 

ettiğimiz I2C Modüllü LCD sayesinde sistemin anlık verilerini ve faaliyetlerini LCD 

ekranından görebileceğiz örneğin ‘’sulama başlıyor, sulanıyor, sulama bitti , sistem arıza,   nem 

oranı, hava nemi,   toprak nemi, hava sıcaklığı değerlerini  bu ekrandan takip edebilmekteyiz. 

 

Sensörler:   

• Toprak nem sensörü  

• DHT11 hava nem sensörü    

• Yağmur sensörü  

 

Sensörler dışarıdan sisteme bilgi akışının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Projemizdeki 

sensörlerin tamamı Arduino programı ve gerekli kütüphaneler ile programlanacaktır. Projedeki 

toprak nemi sensörü bitkinin verimli kök bölgesinde bulundurularak o bölgedeki nem oranı 

hesaplanacaktır. Alınan veriler önceden hazırlamış olduğumuz veri bankasındaki bitki türüne 
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özgü bilgiler ile sistematik hale getirilip bitkinin kendine özgü ihtiyaç değerlerine göre  nem 

oranı optimum olması gereken seviyenin altına düştüğünde sistem devreye girecek ve optimum 

seviye yakalanınca sistem duracaktır. Ayrıca hava nemi ve sıcaklık DHT11 sensörü sayesinde 

bitkinin etrafında oluşabilecek zararlı etmenleri tahmin etmemizi sağlayacaktır. Yağmur 

sensörleri sayesinde sistem yağmurun başladığını algılayacaktır bu sebeple yağmur esnasında 

sulama sistemi geçici olarak duracaktır. Dolayısıyla gereksiz sulama ve verim kaybı 

engellenecektir. 

 

Güç Elektroniği: Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji Asistanı ile Veri Analitiği Modellemesi 

Sisteminin enerji ihtiyacı 5V 4 adet AA pilden sağlanmaktadır.  Sisteme entegre edilen güç 

kaynağı çeşitli şartlara ve durumlara yönelik çiftçi ve mühendis isteklerine yönelik gözlemlenen 

tespitler doğrultusunda değiştirilebilir.  

 

4.3 Yazılım 

Otonom Sulama Sisteminin web üzerinden alacağı parametreler IP adresi üzerinden cihaza ESP 

8266 sayesinde saniyelik olarak iletilecektir. Bunun sonucunda Manuel modda çiftçi kendi 

istediği zaman sulama sistemini aktifleştirip kapatabilir istediği zamanda otonom sisteme 

bırakarak bizim oluşturduğumuz veri bankasındaki verilere göre otonom olarak yapabilir.  

Otonom Sulama Sisteminindeki toprak nemi, hava nemi, ısı, yağmur durumu ve su seviyesi 

anlık olarak Thingspeak IOT platformuna gönderilmektedir. Ardından Web ve mobil uygulama 

arayüzüne yansıtılmaktadır. Çiftçilerin Otonom Sulama Sisteminin gerçekleştirdiği faaliyet 

verilerini izlemek ve gerekli durumda robotun kontrolünü sağlamak için tasarlanan Android 

uygulama MIT App Inventor üzerinden tasarlanmıştır. Otonom Sulama Sisteminin kontrol ve 

algoritması ARDUİNO IDE programı üzerinden sağlanmaktadır (Şekil 5). Arduino IDE ile 

gerçekleştirilen kontrol algoritması tüm sistemin yazılımının işlendiği Nodemcu içerisine C 

kodu olarak mikroişlemciye yüklenmiştir. Aşağıda sistemin elektronik programlama ile yazılım 

entegrasyonunu sağlayan Nodemcu devre şeması sunulmuştur (Şekil 3). Aşağıda verilen şekil 

4 te ise veri analitiği modellemesine yönelik bir veri bankası örneği sunulmuştur. Geliştirilen 

projede yer alan mobil ve web uygulamaların örnekleri şekil 6 ve 7 de aşağıda sunulmuştur.  

 

 

Şekil 3: Nodemcu Devre Şeması 
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Şekil 4: Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji Asistanı Otonom Sulama Sistemi VERİ BANKASI 

 

Şekil 5: Veri bankasındaki bilgilerin girildiği Arduino IDE ekranı 

 
Şekil 6: Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji Asistanı Mobil Uygulaması 

 

 
 

Şekil 7: Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji Asistanı WEB Arayüzü 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
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Çakır ve Çalış (2007) otomasyon ve kontrol sistemlerinin sağladığı kullanım kolaylıklarını 

kullanarak; güneş enerjisi ile çalışan PLC’ li Otomatik Sulama Sistemi geliştirilmiştir. Bu 

sistemde mikrodenetleyicili nem kontrol devresi ile toprağın nemi ölçülerek, toprağın ihtiyacına 

göre otomatik olarak sulama gerçekleştirilmiştir. Taştan (2019) nesnelerin internetini 

kullanılarak loT tabanlı bir akıllı sulama sistemi geliştirmiştir. Bu sistemde wifi’li 

mikrodenetleyicili kontrol devresi kullanılarak havanın sıcaklığı, bulutların durumu, nem 

seviyesi gibi çevresel faktörler sensörler sayesinde algılanarak, internet ana bilgisayara 

bildirilmektedir. Bu sistem sayesinde bilgilere internet ile anlık ulaşılmış, gerekli sulama 

çalışmaları yapılmış, tasarruf ve etkili sulamayı elde etmek amacı gerçekleştirilmiştir. Awati 

ve Patil (2012) çalışmalarında bluetooth kullanarak su kaynağında bulunan suyu, toprağın 

ihtiyacına göre otomatik şekilde damlatmayı başarmışlardır. Karakoç ve Gücük (2017) 

Selenoid Valf, Arduino Uno R3, Banana PI ve Sistem Yazılımını kullanarak; Banana Pi Tabanlı 

Akıllı Sulama Sistemini geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri bu sitemde topraktaki nem oranlarını 

ve seviyesini Nem Sensörü YL-69 kullanılarak ölçmekte ve gerekli sulamayı 

gerçekleştirmektedirler. Fakat; yapılan bu çalışmaların hiçbirinde sulama çalışmaları bitki 

türüne özgü nem değerleri ve bitki türünün kendine has gelişim değerleri referans alınarak 

oluşturulan veri bankası tabanlı veri analitiği modellemesi kullanılmamıştır. Yani tüm bitkilere 

uygulanan sulama sistemi sadece toprağın nem oranı baz alınarak yapılmış ve örneğin ceviz ile 

kayısı ağacının kendine has istediği özel veriler göz önünde bulundurulmamıştır. Bu sebeple 

piyasadaki benzer tarım 4.0 teknolojileri incelendiğinde; Projemizde kullandığımız 

yazılımların, teknolojik bileşenlerin bitkiden anlık olarak aldığı ve seçilen bitkilere özel bilgiler 

doğrultusunda otonom şekilde sulama gerçekleştirmesi, bitki gelişim evrelerine has olarak 

yaptığı hava, toprak, nem, rüzgâr çalışmalarına göre veri algoritmalarına ve yapay zeka destekli 

otonom karar vermesi projenin özgün yönünü ortaya çıkardığı görülmektedir. Bitkiye özgü 

gelişim döngülerinin endüstri 4.0 teknolojilerinden yararlanılarak zeytin ve bağ bitkilerinden 

doğrudan sahadan alınan anlık veri algoritmasının modellemesi, geliştirilen sistem için bir 

çarpan etki oluşturmaktadır. Yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde akıllı sulama alanında 

kullanılan veri analitiğine rastlanmamıştır. Projemizde kullanmakta olduğumuz veri analitiği 

modellemesi ile oluşturulan veri bankasına önceden girilen; bitki türüne özgü su ve nem ihtiyacı 

değerleri, bitki türüne özgü gelişim evrelerinin (yaşa göre) ihtiyaç duyduğu değerleri, bitkinin 

ekilmiş olduğu toprak tipinin su tutma kapasitesi değerleri(seçilecek etkili sulama tarzı için), 

bitki türüne has verimli sulama sıcaklığının değerleri doğrultusunda otonom müdahale etmesi 

projenin diğer sistemlerden aytışan en önemli inovatif yönüdür. Kullanacağımız tarımsal veri 

analitiği ile bitkiye maksimum verim ve minimum girdi maliyeti açısından ar-ge fırsatı sağlayan 

modellemenin, çiftiyi, ziraat mühendisini ve hem de teknoloji uzmanlarını aynı projede uzaktan 

erişim ile deneyimle sağlaması dijital tabanlı tarımsal iş ağı oluşturması yönüyle de yenilikçi 

kapasite yaratmaktadır.  Özellikle tarım sektöründe bu paydaşların disiplinlerarası yaklaşım 

(örneğin Tarımsal ve girişimci STEM modeli) çerçevesinde sahadaki çifçti ile ziraat 

mühendisinin ekonomik değer yaratan bir yüksek katma değerli teknoloji geliştirme sürecinde 

Ar-Ge ve yenilik geliştirme kapasitesi açısından pozitif ayrışacağı öngörülmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik 

 

Teknolojinin hayatımıza bu denli hızlı entegre edildiği günümüzde “TARIM 4.0” 

teknolojileri kullanılarak dünyamız ve ülkemiz tarımındaki sorunların aşılabileceği 

öngörülmektedir. Günümüzde gerçekleştirilen geleneksel tarım uygulamalarından elde edilen 

bilgiler ve sistemimizin uygulanması ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında projemizin bir 

yandan su, zaman, maliyet, kalite, verim bakımından, diğer yandan da milli ve yerli kaynaklarla 

teknoloji tabanlı yenilikçi tarımsal alt yapıların geliştirilmesinde, insan kaynaklarının bu 

doğrultuda tarımsal teknogirişimlere yönelerek akıllı teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde 

takımımız  sahadaki paydaşlardan (çiftçiler, ziraat mühendisleri) ve potansiyel kullanıcı 

adaylarından ön fizibilite süreçlerinde olumlu dönütler almıştır. Bu kapsamda tarımsal bir 

inovasyon niteliğinde “Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji ve Veri Yönetimi Asistanı” mobil/web 

uygulaması ve bitkiye, toprağa, iklimsel-bölgesel-mikro-klima hava şartlarına göre arka 

planındaki veri analitiği modelleme süreçlerinde tarımsal bilimler ile akıllı teknolojiyi entegre 

ettiğimiz projemizin yenilikçi iş geliştirme süreçlerinde olumlu sonuçlar doğuracağı 

planlanmaktadır. Bu bağlamda sahadaki çiftçi, alan uzmanı ziraat mühendisleri ve teknolojiyi 

geliştiren biz TEKNOEDU takımı olarak tarımsal ekosistemde uygulanabilir, geliştirilebilir, 

Ar-Ge ve yenilik yönetiminde disiplinlerarası iş birliğine açık bir sistem olduğu, buradan 

hareketle tarımsal ihtiyaçlara optimum verimlilikle karşılayabilen, aynı zamanda ekonomik 

değer yaratmaya aday olması potansiyel kullanıcıların görüşleri doğrultusunda anlam 

kazanmakta ve projenin uygulanabilirliğinin nihai kullanıcılar olan çiftçiler, ziraat mühendisleri 

tarafından olumlu değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda projenin prototipinden 

elde edilen çıktılar, gözlemler, saha deneyimleri ve proje ekibinin tarımsal paydaşlarla olan 

dinamik işbirliği çerçevesinde sadece bölgemizin üzüm, bağ gibi tarım ürünleri değil, aynı 

zamanda ülkemizin ve dünyanın tarım alanında böyle bir akıllı tarım asistanına ve tarımsal veri 

analitiğine gereksinim duyduğunu aşikar olup; bu doğrultuda proje danışmanımız ve takım 

üyelerimiz proje çıktılarını disiplinlerarası Ar-Ge ve yenilik geliştirme felsefesiyle çiftçinin 

erişebileceği, uygulayabileceği, uzman desteği alabileceği bir tasarım geliştirmek 

hedeflenmektedir. Tarımdaki kök sorunlara ve tarım, teknoloji, mühendislik ve matematik 

entegtasyonu ile çiftçiye prototip değerklendirme ve geliştirme süreçlerinin akabinde 

“BİTKİYE ÖZGÜ TARIM 4.0 AKILLI TEKNOLOJİ VE VERİ YÖNETİMİ ASİSTANI” 

ürünü sunulabilecektir. Bu proje aynı zamanda tarım endüstrisinin paydaşlarını bir ekosistem 

çerçevesinde gerek tarlada, gerekse teknogirişim süreçlerinde ve tarımsal bilimlerde dinamik 

ve anlık iş birliği ve uzaktan müdahale süreçlerinde maksimum fayda ilkesini hayata 

geçirebilecektir. Bu doğrultuda sistemin prototip aşaması tamamlandıktan sonra Teknogirişim  

ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürerrek çiftçilerimizin pilot uygulamalarına ve kullanımına 

sunulması hedeflenmektdir.. Gerçekleştirilecek olan tüm geçerlilik testleri sonucunda istenilen 

olumlu çıktılar doğrultusunda proje tarım çalışmalarına katma değer katacağı ve proje 

ekibimize yeni bir perspektif sağlayacağı ön görülmektedir. Çiftçinin tarlası ile proje ekibimizin 

teknogirişim faaliyetlerimiz arasında fizibilite analizi çalışmalarımızı bu yönde ele 

alınmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Ürün Maliyet Listesi 

Bbağ ve zeytin bitkileri üzerinde kontrollü bilimsel deney deseni ile birden fazla bağımsız 

değişken, kontrol değişken(ler)i ve bağımlı değişken üzerindeki etkilerini araştırmak ve 

araştırma sonuçlarını tarımsal veri analitiği algoritmalarının geliştirilmesinde kullanmak 

maksadıyla aşağıdaki Tablo-2 proje gereksinimleri, malzemeler listelenmiştir. Bu kapsamda 

bağ bitkisi ve zeytin bitkisi üzerinden en az ikişer adet kontrollü deney seti referans alınarak 

malzeme adetlerine karar verilmiş olup malzeme ve bütçe planlaması bu doğrultuda yapılmıştır. 

 

ÜRÜN ADI ADET 
BİRİM 

FİYAT (TL) 
FİYAT REFERANS 

NODEMCU ESP8266 2 63,75 127,50 Robotistan 

YAĞMUR SENSÖRÜ 2 16,03 32,05 Robotistan 

DHT11 ISI VE NEM SENSÖRÜ 2 31,88 63,75 Robotistan 

MINI DALGIÇ SU POMPASI 2 20,61 41,21 Robotistan 

TOPRAK NEM SENSÖRÜ 8 17,61 140,44 Robotistan 

16x2 LCD EKRAN DISPLAY 2 77,31 154,63 Robotistan 

2 KANAL 5V RÖLE  1 22,54 22,54 Robotistan 

40 PİN JUMPER KABLO 1 20,96 20,96 Robotistan 

4LÜ AA PİL YUVASI 1 12,50 12,50 Robotistan 

4 ADET PİL 1 22,54 22,54 Robotistan 

PİNAX TÜP LEHİM TELİ 1 9,25 9,25 Robotistan 

LEHİM PASTASI 1 8,37 8,37 Robotistan 

MAKARON (1m) (3.2/3.5mm) 1 4,58 4,58 Robotistan 

MAKARON (1m) (4mm) 1 7,75 7,75 Robotistan 

ELEKTRİK BANDI 1 8,81 8,81 Robotistan 

HORTUM (3m) (60mm) 1 29,50 29,50 
Gitti 

Gidiyor 

Lazeristan 2.8mm şeffaf pleksi(50cmx100cm) 5 308,96 1544,8 Hepsi Burada 

TOPLAM MALİYET   2.200  

 

Tablo 2: Ürün ve Maliyet Listesi 

 

 

 

 

https://www.robotistan.com/nodemcu-lolin-esp8266-gelistirme-karti-usb-chip-ch340
https://www.robotistan.com/yagmur-sensoru-rain-sensor
https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-sensoru-kart
https://www.robotistan.com/mini-dalgic-pompa-6v-120-litresaat
https://www.robotistan.com/toprak-nemi-algilama-sensoru
https://www.robotistan.com/16x2-lcd-ekran-i2c-lehimli-mavi-display
https://www.robotistan.com/2-way-5v-relay-module-2li-5v-role-karti-1
https://www.robotistan.com/30cm-40-pin-ayrilabilen-disi-erkek-m-f-jumper-kablo-300-mm
https://www.robotistan.com/4lu-aa-pil-yuvasi-barrel-jack-cikisli
https://www.robotistan.com/gp-ultra-alkalin-pil-aa-kalem-4lu-paket
https://www.robotistan.com/pinax-tup-lehim
https://www.robotistan.com/pinax-lehim-pastasi
https://www.robotistan.com/2-mm-makaron-1-metre-1
https://www.robotistan.com/35-mm-makaron-1-metre
https://www.robotistan.com/globe-izole-bantelektrik-bandi-siyah
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/3-metre-mini-dalgic-pompa-uyumlu-seffaf-renk-6mm-ic-capli-hortum_pdp_681532306
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/3-metre-mini-dalgic-pompa-uyumlu-seffaf-renk-6mm-ic-capli-hortum_pdp_681532306
https://www.hepsiburada.com/lazeristan-2-8mm-seffaf-pleksi-levha-cam-gorunumlu-pleksi-saydam-pleksi-p-HBCV00001QF6ZO
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7.2 İş Zaman Çizelgesi  

Projenin iş paketi ve zaman yönetimi planı aşağıda Tablo 3’te sunulmuştur 

  

Tablo 3: İş Zaman Çizelgesi 

 

 

 

İŞ PAKEDİ ADI 

A
R

A
L

IK
 

O
C

A
K

 

Ş
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
İS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
İR

A
N

 

TARİH 

Problem Fikrinin Ortaya Çıkması 
       03.12.2021-

20.12.2021 

Takımın Disiplinlerarası Yaklaşım 

Çerçevesinde İş Paketi Oluşturulması 

       07.01.2022-

17.01.2022 

Araştırma ve Literatür Taraması 

Problem, Strateji, Hedef Analizi Ön 

Fizibilite 

       25.01.2022-

10.02.2022 

Tarımsal Veri Analitiği ve Akıllı Tarımın 

Kavramsal Analizlerin Tamamlanması ve 

Ön Değerlendirme Raporu 

       13.02.2022- 

03.03.2022 

Malzemelerin Siparişi ve Montajı ve 

Yazılım-Donanım Sistem Mimarisinin 

Kurulumu 

       05.03.2022- 

14.03.2022 

Gerekli Kodların Yazılması, Veri 

Bankasının Oluşturulması ve Teorik Test 

Süreci  

       15.03.2022- 

06.04.2022 

Veri Analitiği Modellemesi, Algoritma 

Geliştirme Süreçleri  

       05.04.2022- 

19.04.2022 

Hataların Gözden Geçirilmesi 
       20.04.2022-  

25.04.2022 

Gerçek Ortam Testlerine Geçilmesi:  

Zeytin ve Bağ Bitkilerinden Sahada Veri 

Toplanarak Veri Analitiği Modellemeleri  

       27.04.2022- 

17.05.2022 

Tarımsal Veri Analitiği ve Akıllı Teknoloji 

Entegtasyonunun Test Sonuçlarına Göre 

Sistemin Geliştirilmesi 

       20.05.2022- 

15.06.2022 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin öncelikli hedef kitlesi ise tarımsal ar-ge desteğine, otonom sulamaya ihtiyacı olan, 

verimlilik ve maksimum ekonomiklik elde etmek isteyen ve tarlasındaki bağ ve zeytin 

ürünlerine optimum koşullarda sulamaya yönelik ürün sürdürülebilirliğini arttırmayı 

hedefleyen çiftçilerdir. Projemizin genel hedef kitlesi Ege bölgesinde bağcılık ve zeytincilik 

yapan çiftçiler başta olmak üzere ülkemizde bu kapsamda tarım yapan çiftçiler, ziraat 

mühendisleri ve tarımsal araştırmalar yapan, teknoloji geliştiren birey ve kurum/kuruluşlardan 

oluşmaktadır. Geliştireceğimiz projenin hedef kitlesi Tarım 4.o akıllı teknoloji asistanı ve 

tarımsal veri analitiğini doğrudan nihai kullanıcısı olan bağ ve zeytin çiftçisini ve ona zirai 

destek sağlayacak olan ziraat mühendisini referans almaktadır. Aynı zamanda tarımsal 

paydaşlar arası dijital ortam üzerinde yapılandırılan ekosistem yaklaşımında ar-ge fırsatı 

sağlayan teknoloji uzmanlarının, proje ekibinin, çiftçi ve ziraat mühendisi ile doğrudan tarımsal 

iş ağı oluşturması hedeflenmiştir.  Özellikle tarım sektöründe bu paydaşların disiplinlerarası 

yaklaşım (örneğin Tarımsal ve girişimci STEM modeli) çerçevesinde sahadaki çifçti ile ziraat 

mühendisinin ekonomik değer yaratan bir yüksek katma değerli teknoloji geliştirme sürecinde 

projeinin geliştirilmesi, sahada çiftçinin deneyimlemesi ve alınan dönütlerle projenin 

geliştirilmesi ve kullanıcı dostu, uzman desteği ile geliştirilen ürünün üretim, kulanım ve 

kullanıcı dönütleri arası etkileşim artırılması planlanmıştır. 

Diğer taraftan geliştirilen projenin ürün förtföyündeki bağ ve zeytin bitkilerinde başarılı 

uygulamalardan elden edilen teknoloji ve tarımsal veri analitiğinin diğer tarımsal ürünlere ve 

çiftçilere uzun vadede sürdürülebilir ve potansiyel katkısı olacağı ön görülmektedir. 

 

9. Riskler 

 

9.1.Risk Durumları 

 Oluşabilecek risk durumlarının önem derecesi aşağıdan yukarıya doğru artmaktadır. 

Oluşturulan piramitte belirtilen risk durumlarının sistemin çiftçiye teslim edilmesinden sonra 

gerçekleşebileceği öngörülmektedir. 
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Tablo 4: Risk Durumları 

 

9.2. B planları: 

Yeşil bölgede belirtilen risklerin gerçekleşmesi durumunda su kesintisi için depo eklentisi, 

elektrik kesintisi için akü takviyesi, GSM sinyal kesintisi için ise sisteme entegre edilmiş olan 

panel kullanılacaktır. Bu panelden gerekli veriler takip edilecektir. Sarı bölgede belirtilen 

risklerin gerçekleşmesi durumunda donanımsal hatalar için farklı bitkilerden gelen verilerin 

web üzerinden belli periyotlarla anlık olarak takip edilerek sorunların tespit edilip anında 

müdahale edilecektir. Yazılımsal hatalar için ise tarlada bulunan farklı bitkilerden gelen 

verilerin karşılaştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan yazılımdan kaynaklı sorunlar tespit edilerek 

anında müdahale edilmektedir. Kırmızı bölgede belirtilen risklerin gerçekleşmesi durumunda 

ise sistemin fiziksel olarak hasar görmesi durumunda çiftçiye erekli mühendislik destekleri 

sağlanacaktır. Hırsızlık ve doğal afet tehlikesi karşısında sisteme sağlanan sigortalama 

avantajının bu sorunları karşılaması hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

Elektrik Kesintisi: Güç kaynağından gelen elektriğin kesilmesi halinde sistem duracaktır. 

GSM SİNYALİ KESİNTİSİ: Eğer sinyal kesintisi ile ilgili bir durumla 

karşılaşılırsa çiftçi ve mühendise ulaşan veriler kesintiye uğrayacaktır. 

YAZILIMSAL HATALAR: Kaynak 

kodun hatalı kısmının bulunup, mühendis 

tarafından müdahale edilmesi gerekir. 

DONANIMSAL HATALAR: Sensörler bulundukları yerin 

nem ve sıcaklık gibi faktörlerinden etkilenmektedir. Bu 

yüzden ölçüm yaparken yanlış değerlerle karşılaşılabilir. 

Sistemin fiziksel olarak 

hasar görmesi 

Hırsızlık 

Ve Doğal Afet 

Tehlikeleri 

Su Kesintisi: Bitkinin ihtiyacı olan suyu sağlayamadığımız durumlarda sistem çalışmayacaktır. 
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