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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projeyi yapmamızın amacı; Tarımsal ürün çeşitliliğinin giderek azaldığı günümüzde pek 

çok ülke sektörün daha güçlü bir şekilde muhafaza edilmesi adına tarımın önemli bir boyutu 

olarak gördükleri verimli ve sürdürülebilir gıda güvenliği hususunu desteklemektedir. 

Ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi ve bu doğrultuda stratejik politikaların 

üretilmesini gerektiren tarımda Türkiye’nin sahip olduğu ciddi bir karşılaştırmalı üstünlüğü 

bulunmaktadır. 

Fakat iklim koşullarından kaynaklı nedenlerden birisi olan dolu yağışları, özellikle 

bitkilerin ileri büyüme devrelerinde büyük zararlara neden olarak verimi düşürür. Dolunun 

düştüğü araziler eğimli ve çıplak ise oluşacak seller ve su baskınları büyük zarar yapar. 

Dolu yağışlarının belirgin şekilde tarım ürünlerine zarar vermesi, dolu önleme veya 

zararlarını azaltma çalışmalarının başlamasında önemli bir etken olmuştur. Bununla 

birlikte, son zamanlarda, dolu yağışının yerleşim bölgelerine verdiği doğrudan zararların 

maliyeti, çoğu bölgede, tarım ürünlerine verdiği zarardan daha fazla olmaya başlamıştır. 

Bu zarar oranı ortalama  % 30 ile % 40 arasında değişen sonuçlarla tarım ürünlerinin zarar 

görmesiyle sebep olmaktadır. 

Dolu Koruma Sistemin çalışma mantığı sistem içerisine WİFİ kontrol entegrasyonu 

yapılarak uzaktan, çiftçilere özel tasarlanan meteoroloji ekranı 

https://tarim.mgm.gov.tr/index.html sayesinde dolu yağışının yanı sıra sağanak yağış 

bilgisine erişildiği için sistem yöneticisi Dolu Koruma Sistemini çalıştırır. Su insanlar için 

önemli olduğu kadar toprak içinde hayati derecede önemlidir.  Dolu yağışından ve sağanak 

yağıştan kaynaklı suyu bir depoda toplayarak sulama aşamasında bu suyu kullanmayı 

amaçlamaktayız. 

2. Problem/Sorun: 

Dünya üzerinde var olan doğal kaynaklar dengesiz kullanılarak hızla tükenmekte ve uzun 

vadede ekonomik gelişimi hedefleyen yeni bir tarımsal anlayış modelinin uygulamaya 

konulması önem arz etmektedir. Bu nedenle insanlara temiz ve yaşanabilir bir dünya 

bırakmak için organik dengeyi bozan kimyasal maddelerden korunmaya çalışmak ve aynı 

zamanda tüm insanların sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak için tarımsal üretim 

yapılması yoluna gidilmiştir.  

Bir doğa olayı olan dolunun faydaları olduğu gibi zararları da çoktur. Farklı alanlarda 

zararı olduğu gibi tarıma da zarar veriyor. Dolayısıyla tarım alanlarındaki mahsul ve 

ürünlerin filizlenmeye başladığı ilk andan itibaren özenle korunmaları gerekmektedir. 

Fakat hiçbir türlü doludan tamamen korunmak mümkün olmamıştır. Bu yüzden dolu yağışı 

çiftçilerin korkulu rüyası olmuştur. Tasarlanan özel düzenek sayesinde de dolunun 

tarladaki mahsullere verdiği zararı azaltmak hatta neredeyse yok etmek amaçlanmaktadır.  

https://tarim.mgm.gov.tr/index.html
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Tarım ülkemizin nüfusunun önemli bir kısmının geçim kaynağı olması nedeniyle büyük 

bir öneme sahiptir. Tarımsal faaliyetlerde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli 

faktörlerden biri atmosfer şartlarıdır. Tarımsal çalışmalar büyük ölçüde atmosfer şartları 

altında gerçekleşmektedir. Meteorolojik olaylar, canlılara yararlı olma özelliklerinin dışına 

çıktığı andan itibaren hayati faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. 

Ayrıca ülkemizdeki tarım alanlarının yaklaşık 1/3’ü ekonomik olarak su ile kavuşabilecek 

potansiyele sahiptir. Resmi veriler bunun şu anda var olan alanların ancak yarısının 

sulamaya açıldığını ve sulama oranları da dikkate alındığında sulamaya açılan alanların 

yaklaşık %65 oranında sulanmaktadır. 

 

 
 

 

3. Çözüm  

Dolu Koruma Sistemi; Dolu yağma ihtimali olması durumunda sistem içerisindeki WİFİ 

entegrasyonu sayesinde start – stop butonuna komut verilerek sistem çalışmaya başlar. File 

(Ağ) açılmasını motor kontrol sürücüsüne bağlı step motorlar ile sağlayıp motorların 

durması gereken noktada ağ tamamen açılmış olur ve motorların çalışması durdurulur. 

Dolu yağışı etkisini yitirdikten sonra sistem yöneticisi tarafından ağ üzerinde biriken buz 

tanecikleri titreşim motorları sayesinden dolu tanecikleri su oluşması için özel yapılan 

depoya bantlar sayesinde götürülür. Aynı şekilde sağanak yağış uyarısı verildikten sonra 

dayanıklı branda özelliği devreye girerek yağan yağışın su olukları ile bir yerde toplanarak 

toprağın daha sonra su ihtiyacını karşılamak için biriktirilmiş olunur. Meteorolojik uyarı 

geçtiği zaman sistem yöneticisi tarafından ağ veya branda toplanmaya başlar. 
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Dolu Koruma Sistemi (Bitmiş Hali) 

   

 

 

4. Yöntem 

• Projemizin çizimleri 3 boyutlu tasarım programında tasarlıyoruz. 

• Tasarladığımız prototip çizimlerimizi 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır. 

• Motor kontrol sürücüsü ile step motorların kontrolü ağı açacak veya kapatacak şekilde 

kodlanmıştır. 

• Sistem Arduino alt yapısı ile çalışmaktadır. 

• Sistem enerjisini güneş enerjisi ile depoladığımız aküden almaktadır. 

• Sisteme entegre ettiğimiz WİFİ modülü start – stop butonunun çalışması üzerine 

kodlanmıştır.   

• Sistem kullanıcısına gelen dolu yağma ihtimaline karşı, sistemin çalışması başlatılır.  

• Ürünlerin üzerine açılacak olan file (ağ) doludan zarar görmeyecek şekilde üretilmiştir. 

• Aşırı yağmur yağışına karşın sisteme ek olarak entegre edilen dayanıklı branda 

sayesinde elde edilen su depoya gönderilir.  

      • Sistemin ne zaman kapanacağına sistem yöneticisi uzaktan bağlantı ile onay verilir. 

 

3 Boyutlu Çizimler ve Prototip Hazırlanması 

   

1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 
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4.Aşama 5.Aşama 6.Aşama 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dolu Koruma Sistemin çalışma mantığı sistem içerisine WİFİ kontrol entegrasyonu 

yapılarak uzaktan, çiftçilere özel tasarlanan meteoroloji ekranı 

https://tarim.mgm.gov.tr/index.html sayesinde dolu yağışının yanı sıra sağanak yağış 

bilgisine erişildiği için sistem yöneticisi Dolu Koruma Sistemini çalıştırır. Su insanlar 

için önemli olduğu kadar toprak içinde hayati derecede önemlidir.  Dolu yağışından ve 

sağanak yağıştan kaynaklı suyu bir depoda toplayarak sulama aşamasında bu suyu 

kullanmayı amaçlamaktayız. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

 İlkbahar ya da Sonbahar mevsiminde meydana gelen dolu korumasında meyve ve 

sebzeleri koruduğu, 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarımla uğraşan çiftçilere özel tasarladığı hava 

durumu sayfası sayesinde dolu tahmini zamanında öğrenilip sistem koruması aktif 

hale getirilmesi.  

 Yağan dolu taneciklerini depoya toplayarak ileride su olarak kullanılması sağlama, 

 Aşırı sağanak yağışlarında açılacak sistem dayanıklı naylon sayesinde üzerindeki suyu 

depoya toplaması, 

 Dolu veya Sağanak yağıştan kaynaklı depoladığımız suyu daha sonra uygun zaman 

dilimi içerisinde meyve ve sebze sulamasında aktif olarak kullanabilme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tarim.mgm.gov.tr/index.html
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

AYLAR 

İşin Tanımı Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

Konunun Belirlenmesi X X X     

Literatür Taraması X X X X X   

Verilerin Toplanması ve 

Analiz 
   X X X  

3 Boyutlu Tasarım     X X X 

Prototip Yapımı      X X 

Projemiz dönüm başına tahmini maliyeti 5.000 Türk Lirasıdır. Aşağıda projemizin 

yapımında kullanılacak malzemelerin bilgisi yer almaktadır. 

 

1. Projede Kullanılan Malzemeler 

1.1.Arduino: Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring 

dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından 

oluşan bir fiziksel programlama platformudur.  
 

1.2.Step Motor: Elektrik enerjisini dönme hareketi ile 

fiziksel enerjiye çeviren elektromekanik aygıtlardır. Bu 

motorların çalışma mantığı adım adım hareket eden 

motorlardır.  

1.3.Güneş Paneli: Güneş enerjisi herhangi bir zararlı gaz 

salınımının olmadığı, doğrudan güneş ışığından üretilen 

temiz bir enerji kaynağıdır. 
 

1.4.Motor Shield: Üzerine bağlı bulunan motorları kontrol 

etmeye yarayan sürücü kartıdır. 

 

1.5.Kablosuz Haberleşme (WİFİ): Otomasyon 

sistemlerinin internet ile iletişimini sağlayan entegre bir 

çiptir. 
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1.6.Akü: Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, 

istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazdır. 
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tarımla uğraşan çiftçilere maddi anlamda ciddi hasarlar bırakabilmektedir. Daha önce 

dolu koruma sistemlerinden olan ‘Dolu Ağları’ baharda serme işlemi ile kışın toplama 

işlemi zahmetli olduğu için fazla tercih edilmemektedir. Ayrıca dolunun ağlara verdiği 

zarardan dolayı yenileme işlemi zordur. Dolu Koruma Sistemlerinde ağ değiştirmesi 

veya ağ yenileme işlemi çok kolay yapılabildiği için uzun süreli koruma sağlamaktadır. 

 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz olarak etkileyecek risklerin değerlendirilmesi aşamasında 

mekanizmadan kaynaklı hata olabilir. Onu da yazılım içerisinde sistemin çalışmasının 

belli periyotlarla test ederek bilgilendirme sistemiyle aşmayı planlıyoruz. 

 

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

İslam KARAMAN Danışman 

Özel Beylikdüzü 

Modern Eğitim 

Koleji 

Program, Algoritma 

aşamalarında 

öğrencilere yol 

hakkında bilgilendirme. 

Meryem SARAÇOĞLU Proje Araştırmacısı Probleme yönelik 

kaynak taraması, 

araştırma, deney, 

gözlem. Sude AYDIN Proje Araştırmacısı 

 

 

11. Kaynaklar  

1.http://tema.org.tr/web_149662_1/entitialfocus.aspx?primary_id=581&type=2&target=c

ategorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial 

2. www.izdemir.com.tr 

3. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx 

4. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fatmas09/Html/ormanturleri.html 
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5. https://www.yenisafak.com/ekonomi/orman-yanginlarinin-turkiye-ekonomisine-

zarari-ne-kadardir-3503118 

6. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx 

7. http://www.piramidyangin.com/ 

8. https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/yangin/ 


