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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Projemizde genel olarak, tarımda sulama ve gübreleme konularında başlıca sorunları tespit 

edip bu sorunlara gerekli uygulanabilir çözüm yolları geliştirilmiştir. Bu amaçla sulama ve 

gübreleme sorunlarında periyodik olarak suyun ve gübrenin kullanımı, işletiminin 

değerlendirilmesi gereklidir. Sulama yönetiminde karşılaşılan sorunlar aşırı su kullanımı, 

sulama şebekelerinin eski olması, su kirliliği, su iletim ve dağıtımının açık sistemlerle 

yapılması, organizasyon ve yönetim sorunları olarak sıralanmıştır. Gübrelemede 

karşılaştığımız sorunlarda ise aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz bitki besleme, gübreleme 

yöntemlerin eksikliği gibi sorunlar görülmektedir. Bu sorunların değerlendirilmesi sonucunda 

sulama ve gübrelemeyi tek bir çatı altında toplayıp çözüm üretmekteyiz. 

     ATAGS 8100 projemizi uygulayacağımız arazilerde ilk olarak toprak homojenliği ve 

uygulama kolaylığı açısından parsellere bölüp toprak altı damlama sistemlerinden yararlanarak 

her parselin su ihtiyacını geliştirdiğimiz nem sensörleriyle tespit edip ve drone vasıtasıyla yine 

proje dahilinde geliştirdiğimiz görüntüleme sitemini kullanarak her parselle bitki besin 

elementi noksanlıklarını ve karşılaşacağımız olumsuzlukları ayrı ayrı tespit ederek anında 

gerektiği parsele müdahale şansımız olacaktır. Ayrıca nem sensörü ve görüntüleme sistemimiz 

tamamen otonom bir şekilde kontrol panelimizden yönetilecek insan müdahalesi 

gerektirmeksizin parselleri arzu ettiğimiz değerlerde tutarak her parsel için farklı sulama ve 

gübreleme programları oluşturulabilecektir. 

     Projemizde, başta ülkemiz tarımında sulama ve gübreleme yönetimde karşılaşılan sorunlar 

belirlenmiş ve çözüm yolları geliştirilmiştir. Bu amaçla; sulamada, ihtiyaç duyulan bölgelerin 

nem sensörleriyle tespit edilip sulanmasıyla gübrelemede bitkinin gelişim evrelerini 

görüntüleyerek sorun görülen parsellere sulama ile birlikte gübreleme yaparak ve bu iki sitemi 

tek noktadan otonom bir şekilde kontrol edip, kullanım kolaylığı, doğal kaynaklarımız 

sürdürülebilirliği, girdi maliyetleri azaltmak ve kaliteli temiz ürünler üretmek için projemizi 

oluşturmuş bulunmaktayız. 

 

 
 

Görsel 1.1 TEK-TAR Atags 8100 temsili görüntüsü 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde ve dünyada tarımsal üretimde girdi olarak kullanılan su ve kimyevi gübreler son 

yıllarda oldukça artmıştır. Üreticilerimizin suyu ve kimyevi gübreyi bilinçsizce kullanmalarının 

yanında, mevcut sulama ve gübreleme sistemlerinin yetersizliği de göz önünde bulun 

durulduğunda ekonomik anlamda kendilerine ve kullandıkları doğal kaynaklara (toprak ve su 

kaynaklarına) zarar vermeleriyle birlikte binlerce dekar arazi tarım yapılamaz hale gelmiş ve ürün 

kayıpları oluşmuştur. 

Var olan sulama ve gübreleme yöntemlerinde; Sulama yöntemlerinden biri olan yüzey sulama 

yönteminde su kaybı %35-%60 arasında görülürken yağmurlama ve damla sulama yönteminde su 

kaybı daha azdır ancak buharlaşma, kemirgen zararları gibi etmenler meydana geldiğindenyine de 

su kaybı %10-%25 seviyelerinde ve kurulum maliyetideoldukça yüksektir. 

Gübreleme yöntemlerinde ise durum ekonomik açıdan ve gereksiz gübreleme sonucunda 

(topraklarda meydana gelentuzlulaşma,Yeraltı sularının kirlenmesi gibi) istenmeyen durumlar 

görünmektedir. Kullanılan gübre çeşidi, uygulanan gübreleme yöntemi ve ihtiyaç dışı gereksiz 

gübreleme sonucunda bitkilerin besin maddesi olarak bu gübrelerden yararlanma durumuna 

bakıldığında ise en ideal koşullarda dahi bu %50 ila60 civarındadır.Bu açıdan 2018 yılı Türkiye'de 

tüketilen toplam 5.5 milyon tonluk gübrenin en iyimser tahminle 3.3 milyon tonu doğrudan 

doğruya bitki besin maddesi olmuştur diyebiliriz. Sonuç olarak ülkemizde halihazırda kullanılan 

sulama ve gübreleme yöntemlerinde görülen eksiklikler nedeni ile doğal kaynaklarımızı oldukça 

zarar vermekteyiz. Verim kalite ve sürdürülebilir bir tarım için geliştirdiğimiz sensör ve 

görüntüleme teknolojisi ile su tasarrufu ve gereksiz kimyasal gübre kullanımın önüne geçmiş 

olacağız.  

 

  
 

 
Görsel 1.2.Aşırı kimyasal gübreleme ve aşırı sulamanın olumsuz etkileri 
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3. Çözüm  

Uygulamaya geçirmeyi planladığımız proje ile öncelikli olarak ülkemizdeki tarım arazilerinde 

su ve kimyasal gübre kullanımında minimum girdi ile maksimum verim almayı gereksiz su ve 

gübre kullanımından dolayı toprakta meydana gelen olumsuzlukların önüne geçip sürdürülebilir 

bir tarım üretimi için çalışmaktayız.  

Tespit ettiğimiz problemlerin başında sulama ve gübreleme konuları ele almaktayız: 

Sulama probleminin çözümünde Nano-ROOTGUARD teknolojisi ile üretilen damlatıcılar ve üstün 

kaliteli polimer malzemeden oluşan Geoflow toprak altı damlama sistemlerinden yararlanmakta 

olup toprak altına yerleştirdiğimiz latarel boruların yanında arazimizin farklı noktalarına yine 

toprak altına proje dahilinde kendi geliştirdiğimiz nem sensörleri ile ihtiyaç doğrultusunda hangi 

bölgede sulama gereksimi olduğunu tespit ederek arazinin o bölgesinin sulama ihtiyacını gidermiş 

olacağız. Bölgesel sulama için arazi büyüklüğüne göre değişmekle beraber arazimizi parsellere 

ayırarak her parsel için yine kendimizin tasarlayıp geliştirdiği valf teknolojisi ile parseller 

birbirinden bağımsız olarak sulanacaktır. 

Gübreleme probleminin çözümünde ise yine sulamada kullandığımız alt yapıdan faydalanacağız. 

Buna ek olarak bitki besin elementi ihtiyacını geliştirdiğimiz görüntüleme sistemi ile bitki 

üzerindeyapılan tarama sonuçlarına göre ihtiyaç dahilinde bölgesel olarak gübreleme yapıp 

gereksiz gübre kullanımının da önene geçmiş olmaktayız.Görüntüleme sistemimizde Drone 

vasıtaylaüzerine GPS modülü eklenilerek gerçekleştirilecek olan uçuşları otonom şekilde yapmayı 

planlıyoruz. Otonom uçuşlar GPS modülleri sayesinde önceden drone tanıtılan koordinatlar 

üzerinde kendi kendine uçuşunu gerçekleştirilecektir. Uçuş esnasında Drone üzerinde bulunan 

kamera ile görüntüleri kayda alarak bu görüntüleri ürünler için sisteme tanıtılan olağan renk 

skalasının dışına çıkılması durumda alınan görüntülerle birlikte nem sensörlerinden gelen bilgilerle 

birlikte teşhis konulması ya da detaylı incelemeye tabi tutulması planlanmaktadır.  

    Projemizde nem ve görüntü işleme sistemlerinde gelen bilgiler otomatik kontrol panelinde 

karşımıza gelecektir. Kontrol panelinde arazide yetiştirilen bitkiler, toprağın ideal nem aralığı, 

gübreleme çizelgeleri, besin elementi noksanlığı belirtileri gibi gerekli duyulan bilgiler 

panelimizin alt yapısında kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayede sistem tamamen otonom şekilde 

kendini yönetebilecek seviyededir. 

 

 
Görsel 1.3. Silaj’lık mısır üzerinde noksanlık tespiti 
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Görsel 1.4. Arazideki problemli parsellerin tespiti 

 

 
Görsel 1.5. Dronumuzun arazi üzerinde uçuş istikameti 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Otomatik kontrol sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilen 

değerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin sağladığı kullanım kolaylıkları insan 

hayatını kolaylaştırdığı için uygulama alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Entegre otomatik 

kontrol sistemleri ile dizaynetmiş olduğumuz akıllı toprak altı sulama ve gübreleme sistemi ile 

genel anlamda gereksiz kullanılan su ve gübre miktarını minimum seviyelere indirmek ve verimi 

maksimum seviyelere çıkarmakhedeflenmektedir. 

Dizayn etmiş olduğumuz ATAGS 8100 sistemi nesnelerin interneti (IoT) teknolojisini çiftlik 

yönetiminde başarılı bir şekilde uygulayarak yüksek verimli kaliteli hasat elde etmek için tarımsal 

çevre kontrolünden mahsul büyüme sürecine kadar bilgilerin doğru bir şekilde izlenmesine olanak 

sağlamaktadır. 

Uygulamada birçok fiziksel aygıtın oluşturduğu IoT temel olarak 3katmanlı bir yapıya sahiptir.  
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• İlk katman, verinin biçimlendirilmesi ve sınıflandırması, oluşturma, izleme, karar verme vb. 

gibi bazı sorumlulukları içeren bilgi yönetim katmanıdır. Bu roller bu katman içinde muhafaza 

edilir ve gerçekleştirilir. 

• İkinci katman RFID, GSM, Wifi, 4G, UMTS ve Bluetooth, vb. gibi iletişim teknolojilerini 

temsil eden ağ yönetim katmanıdır.  

• Üçüncü katman, sensörlerin bütün türlerini, kameraları vb. içeren bilgi toplama katmanıdır. 

Bunlar, daha iyi mahsul bilgisi toplamak ve saha izlemesi için kullanılır.  

 

ATAGS 8100’ desensörlerpH, sıcaklık ve nem gibi değişik parametrelerin ölçümü için topraktaki 

konumuna yerleştirilir.Her bir aygıt tanımlama amaçlı atanan IP (Internet Protocol) adresi ile ağda 

yer alır. Sensörler ile ekilmiş olan topraktan toplanan veriler, kablosuz yöntemlerle internete bağlı 

ağ geçidi kullanılarak buluta gönderilir. Bunun yanı sıradrone’un topladığı ürün renk verileri 

buluta gönderilir. Bulut ortamındaki verilerbilgisayar tarafından toplanır ve toplanan veriler analiz 

edilir en önemlisi analiz sonuçlarına göre entegre sulama ve gübreleme sistemimiz harekete 

geçerek sorunu çözüme kavuşturur.  Ayrıca uygulanan her bir hareket kaydedilir ve çiftçilerin 

akıllı telefonlarına ve bilgisayarlarına iletilir.  

 

 
Görsel 1.6. Şematik olarak ATAGS 8100 sistem yapısı temsili 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde üç farklı teknolojik yenilik öne çıkmaktadır; 

• Toprak altı nem sensörleri: 

Nem sensörlerinin çalışma prensibi: 

Toprak nemini, toprağın elektriksel iletkenliğinin bir ölçüsü olarak belirleme prensibine 

dayanmaktadır.Toprağa batırılan iki prob arasındaki elektromanyetik yansımanın ölçülmesi olarak 

da tanımlanmaktadır. Buyöntem, su içeriğine bağlı olarak toprak dielektrik sabitinin değişmesi 

temeline dayanmaktadır.Sensörümüzü diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri geniş ölçüm 

aralığı, ölçüm sonuçlarını uzaktan algılayabilme ve uzun yıllar toprak altında sorunsuz çalışabilme 

özelliklerine sahiptir. 

Ölçebildiği toprak hacmi prob büyüklüğüne göre değişebilir (Örneğin 4 çubuklu ve çubuklar arası 

mesafe 3 cm olan 20 cm’ lik bir prob için yaklaşık 510 cm3’tür.)  
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Geliştirdiğimiz sensörün genel özellikleri sensörün özellikleri: 

Nispeten doğruluğu (%±1) 

Volümetrik direkt ölçüm sağlar, veri kaydedicisi ile kullanılırsa sürekli kayıt veya bitki toprak nem 

yüzdesi mümkündür, kalibrasyon gerektirmez 

Topraktaki tuzdan nispeten etkilenmez 

Kullanılan piller sayesinde uzun şarj ömrü 

 

• Tam otomatikentegre kontrol sistemi 

Sistem tam otomatik olarak işlemektedir. Sensörler vasıtasıyla alınan veriler bilgisayarda analiz 

edilmekte, analiz sonuçlarına göre bilgisayar sistemi başlatmaktadır ve olabilecek en iyi senaryoyu 

tarla ve ürünler için uygulamaktadır. 

 

• Görüntüleme ve Tespit Sistemi 

Dronumuzun üzerine Pixhawk oto pilot kartı eklenerek gerçekleşecek uçuşların otonom olarak 

yapılması planlanmaktadır. Otonom uçuşlar pixhawk kartı programlanarak önceden belirlenen 

noktalar; koordinatlar üzerinde tanımlanması şeklinde gerçekleşecektir. Uçuş esnasında belirlenen 

noktalarda araç ile durarak alınacak görüntüler ile; sisteme önceden tanıtılan olağan renk 

skalasının dışına çıkılması durumunda görüntüler kaydedildikten sonra nem sensörlerinden gelen 

bilgilerle birlikte teşhis konulması ya da detaylı incelemeye tabi tutulması planlanmaktadır. 

 

Kodlama kısmında makine öğrenmesi yöntemi kullanılarak farklı şekilde çekilmiş fotoğraflar 

ölçeklenerek veri seti oluşturulacaktır. Kullanılacak olan derin öğrenme katmanları ve hangi 

görüntü işleme algoritmasının kullanılacağı uçuşun gerçekleştirilmesi ve otonom sistemlerin 

tamamlanması ile paralel olarak gerçekleştirilecektir. Bu kısım da ROS programının Mavros 

paketi kullanılarak Malin protokolü ile mesajlaşan missi ön planner programı ile uçuş senaryosu 

gerçekleştirilecektir. Uçuş senaryosu sırasında alınan görüntüler istendiği durumda real time olarak 

ana bilgisayarda işlenecek istendiği taktirde ise offline sistem üzerinde görüntüler alındıktan sonra 

gerçekleştirilecektir. Programlama dili olarak da python kullanılması planlanmaktadır. 

 
Görsel 1.7. Python dili ile örnek olarak gerçekleştirilen Resnet50 modeli için örnek görsel 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizi tüm aşamaları günümüz teknolojisinden faydalanılarak kullanılacak olan tarım 

sistemlerine göre uyarlanmıştır. Örneğin; Sulama ve Gübreleme sistemlerinde birçok tarım 

arazisinde kullanılmakta olan sistemi geliştirerek nem sensörleri ve görüntüleme sistemleri ile 

birlikte kombine bir şekilde çalıştırarak tarımdaki gereksiz girdi maliyetlerinin (Su ve Gübre) 

önüne geçilecektir. Buda kullanıcılara hem ekonomik hemde ürün kalitesi bakımından fayda 

sağlayarak projemizi ticari bir ürün haline gelecektir. Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan birçok 

ürün çeşitlerinde (Tek veya Çok yıllık bitkiler) kurulum ve bakım maliyeti açısından uygulanabilir. 

Ancak bu avantajların yanı sıra bazı risklerde içermektedir. Bunların başında özellikle 

görüntüleme sisteminin (drone) kullanımını esnasında aşırı rüzgâr, yağmur, sis vb. koşullarda 

çalışması drone için risk olarak görülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Yukarıdaki grafiği ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde; ülkemizde sadece yıllık gübre 

sarfiyatının yaklaşık olarak 5 500 000 ₺ değerinde iken Tek-Tar uygulaması sonrasında yıllık olarak 4 

550 000 ₺ ülke hazinesine ve çiftçilerimize kazandırılacaktır. 
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50 Dönüm arazi üzerinden atags 8100 tahmini kurulum maliyeti analizi: 

KULLANILAN MALZEME Adet/Metre Fiyat Referans 

Toprak Altı Damlatıcı Boru (22 mm) 50.000 mt. 170.000 TL https://www.netafim.com.tr/ 

http://www.geoflowtr.com/ 

Basınçlı Ana Boru 1.000 mt. 3.000 TL https://www.netafim.com.tr/ 

http://www.geoflowtr.com/ 

Hidroksilin Filtre 1 ad. 4.000TL http://www.valmen.com.tr/ 

Selonoid Valf (Aç-Kapa) 25 ad. 6.500TL https://www.direnc.net/  

Santrifüj Pompa (380V) 10HP 2 ad. 8.500 TL https://www.kampa.com.tr/ 

Gübre Tankı 6 ad. 12.000 TL https://www.netafim.com.tr/ 

 

Sensörler 25 ad. 12.000 TL Tek-Tar 

Otomatik Kontrol Ünitesi 1 ad. 60.000 TL Tek-Tar 

Drone (Görüntü İşleme Sistemi) 1 ad. 20.000 TL Tek-Tar 

Ana Sistem Bağlantı Ekipmanları  10.000 TL https://www.netafim.com.tr/ 

http://www.geoflowtr.com/ 

TOPLAM   306.000 TL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netafim.com.tr/
http://www.geoflowtr.com/
https://www.netafim.com.tr/
http://www.geoflowtr.com/
http://www.valmen.com.tr/
https://www.direnc.net/solenoid-valfi-dn20?language=tr&h=c29c7dc2&gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y8ePQfqpeso1-nIPufklx8fRX6obwqVH0hxaKXnfGNRWynowvtsiVYaAhwJEALw_wcB
https://www.kampa.com.tr/
https://www.netafim.com.tr/
https://www.netafim.com.tr/
http://www.geoflowtr.com/
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Başlangıç tarihi: Ocak 2020 

Bitiş tarihi: Eylül 2020 

 

İş Paketi Adı Proje süresi, Ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grubun Kurulması ve Yarışma Konusunun 
Belirlenmesi 

        

Yarışma Konusunun Detaylanması 
Problemlerin Tespiti ve Çözüm Önerileri   

    

 

 

    

Projenin Ön Değerlendirme Formunun 
Hazırlanması ve Başvurunun Yapılması 

        

Ön Değerlendirme Sonuçlarının 
Doğrultusunda Projenin İyileştirilmesi 

        

Projenin Detay Raporunun Hazırlanması 
        

Proje Prototip Üretim Çalışmaları         

 

Proje Aşamaları Projenin Zaman Çizelgesi 

Tasarım ve Tanıtım 2020 yılının ilkyarısında tasarım, 

İyileştirme çalışmaları, 

2020 yılının son çeyreğinde prototip, 

Test Süreci 2021 yılının ilk çeyreği, 

Üretim 2021 yılının son çeyreğinde üretim, 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Ülkemizde ve dünyada insan ve hayvan beslenmesinin temelini oluşturan bireysel 

üreticilerimiz, özel tarım işletmeleri, kamu işletmeleri ve paydaşları kısaca tarımsal alanda 

her türlü üretim yapan işletmeler hedef kitlemiz olarak değerlendirilebilir.Projemizin 

birincil hedef kitlesi ise geniş tarım arazi sahipleri girdi maliyetleri yüksen olanlar öncelikli 

hedef kitlemiz olmaktadırlar. 
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9. Riskler 

• Elektrik bağlantısı gereksinimi 

• Elektrik kesintileri 

• Sürekli bir İnternet bağlantısı gerektirmesi, 

• Düşük hızlı bağlantılarla iyi çalışmama  

• Çiftçinin teknolojiyi bilmemesi. 

• Daha az fiziksel kontrol,  

• Boruların toprak altında bulunması sebebiyle boru ağızlarının tıkanması. Tıkanan borunun 

tespiti 

 

Olasılık Etki Matrisi 

 

 

B planları 

Projemizde ana enerji sağlayıcı elektriktir. Şehir şebekesinin tarlaya uzak olması durumlarında 

çiftçi için alternatif olarak tarlanın konumu ve bölgenin iklim koşulları göz önünde bulundurularak 

rüzgâr türbini veya güneş paneli vasıtasıyla elektrik üretim hattı kuruyoruz. Kısa süreli elektrik 

kesintileri projemizde olumsuz etki edecek bir olay değildir lakin uzun süreli elektrik kesintileri 

olabileceği ihtimaline karşın elektrik ihtiyacının şehir şebekesinden kullanılması durumunda 

devreye jeneratör eklemesi yapıyoruz. Öbür yanda elektriği rüzgâr türbini veya güneş paneli ile 

üretme söz konusu ise burada da her türlü olumsuz koşul göz önüne alınarak sisteme yedek batarya 

devresi eklemesi yapıyoruz. 

Sistemimiz IoT olarak bilinen nesnelerin interneti ile faaliyetini sürdürmektedir. Bunun için 

internet bağlantısı gerekli ve hızının kabul gören bir hızda olması lazım gelir. İnternet kesintileri 

veya yavaşlamaları için servis sağlayıcısı ile görüşülüp çözüm istenebilir. Olumsuz durumun 

devam etmesi halinde servis sağlayıcısı değiştirilir. 

ATAGS 8100 projesini satın alan çiftçilere nasıl kullanılacağı ile ilgili gerekli olan eğitimi 

vermekteyiz. Bunun yanında satış sonrası desteğimizde devam etmektedir. 

Fiziksel kontrolün az olması sistemin sağladığı bir avantaj olarak ta düşünülebilir fakat biz bunu 

dezavantaj olarak düşündüğümüz takdirde çiftçilerimizin içinin rahat etmesi için periyodik olarak 
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drone ile saha ve ürün fotoğraflaması yapıp çiftçilerimizin akıllı telefonlarına ve bilgisayarlarına 

göndermekteyiz. Bu sayede çiftçilerimiz mahsulü ve tarlayı gözlemlemiş olmaktadır. 

Sistemimizde basınç sensörleri bulunmaktadır. Tıkanmış olan boru bu sensörleryardımıyla tespit 

edilip tıkanıklığın giderilmesi yapılacaktır. 

 

 

10. Proje Ekibi 

TEKTAR Tarım teknolojileri takımı  
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