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İçindekiler 

     Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projeyi gerçekleştirmekteki amacımız ülkemizde tarımın daha verimli, daha bilinçli ve 

daha modern yapılmasını sağlamaktır. Toprağın türüne ve içerisindeki bitki besin 

maddelerine göre üreticiye uygun seçenekleri sunan, toprağın ihtiyacı olan maddelere göre 

gübre önerisinde bulunan bu araç toprağın analizini lazer spektrometre ile yapacak şekilde 

tasarlandı. Işığın absorbansına bağlı olarak toprağın içerisindeki maddeleri belirleyecek. Bu 

belirlenen maddelerin bir tablosu oluşturularak üreticinin telefonundaki mobil uygulamaya 

bilgiler aktarılacak. Bu sayede toprağın homojen olmayan yapısına, üretim bölgesinin 

farklı noktalarında farklı bitki besin maddelerinin ve suyun aktarımını mümkün kılacak. 

Üreticinin bu verilere ve önerilere göre hareket etmesi sonucu doğru yere gereken miktarda 

gübre ve toprağın ihtiyacı kadar su verilmiş olacak. Tüm bunların sonucu olarak daha az 

miktarda gübre ve su kullanarak ülkemiz doğal kaynaklarını da gözeterek daha verimli ve 

doğru tarım yapılmış olacak.    

 

1. Problem/Sorun: 

Dünya üzerinde hali hazırda var olan toprağın verimini ve kaynakların doğru kullanımını 

hedefleyen uygulamalara bakıldığında bunların en başında gübreleme faaliyetleri 

gelmektedir. Gübreler, tarımsal üretim sonucu toprakta eksilen bitki besin maddelerini 

tekrar toprağa kazandıran ve toprağın verim gücünü arttıran maddelerdir. Gübreler, 

tarımsal etkinliği arttırmanın yanı sıra gıda kalitesini de yükseltmenin en önemli 

araçlarındandır. Diğer tarımsal girdilerle karşılaştırıldığında gübreler, tek başlarına %40’ın 

üzerinde verim artışı sağlayarak dünya gıda güvenliğine, dünya yaşam standardının 

yükselmesine ve açlıkla mücadeleye önemli katkılar yapılmaktadır (Eraslan vd., 2010). 

Fakat bu gübreleme faaliyetlerinin hepsi doğal gübrelerle yapılamamaktadır. Gübre 

tüketiminin büyük bir kısmı kimyasal gübrelerle yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarının pH 

değerinin yüksekliği organik madde ve nem değerlerinin düşüklüğü toprakta mevcut olan 

mikro elementlerin bitkilere yarayışlılığını azaltmaktadır. Türkiye’nin değişik 

bölgelerinden alınan 1511 örnekte yapılan analizlere göre Zn (Çinko) eksikliği %49 oranla 

en yaygın olan mikro element eksikliği olarak saptanmış ve bunu %27 ile Fe (Demir) 

izlemiştir (Eyüpoğlu vd., 1994). Bu eksik ağır metalleri içeren gübrelerin toprağa verilmesi 

bazı sorunlara yol açmaktadır. Bunlardan en önemli olanları toprakta tuz oranının 

yükselmesi, mikroorganizma faaliyetlerinin düşmesi, yeraltı sularının kirlenmesi ve 

tarımda verimin düşmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda üreticilerimiz toprağın 

ihtiyacı olan makro besin elementleri olan azot, fosfor, kükürt ve potasyum içeren gübreleri 

1000 m2 başına yaklaşık 20-25 kg olmak üzere uygulamaktadır. Fakat bu gübrelerin 

toprağın hangi kısmına ne kadar gereksinim olduğuna, topraktaki mikrobiyal faaliyetlere ve 

hasadı yapılmış bitkilerin topraktan hangi besin maddesinden ne kadar aldığı göz ardı 

edilmektedir. Bu makro elementlerin alınması gereken oranlara bakıldığında mevcut 

kullanımın yetersizliği ortaya çıkmaktadır. 
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                 Resim 1: Tüketilen ve tüketilmesi gereken gübre miktarları (kg/ha) 

 

Tabloda da görüldüğü üzere tüketilmesi gereken yani toprağın ihtiyacı olan gübre ile 

tüketilen gübre miktarı arasında büyük farklar vardır. Aynı zamanda gübrelerin tamamı 

toprakta bitki besin maddesi olarak kullanılmaz. Gübrelerin toprağa karışan kısmına “Etkin 

bitki besin maddesi” denir.  

 

 
         Resim 2: Gübre çeşitlerinin kullanım ve BMM miktarları 

 

Tabloda gösterildiği gibi gübrelerin fiziki toplam ve etkili BMM toplamlarına bakıldığında, 

toprağa verilen gübrelerin yaklaşık 1/3’lük kısmı bitkilere besin maddesi olarak 

geçmektedir. Kalan kısmı ise toprağa karışarak pH oranını düşürmekte, mikrobiyotayı 

tehdit etmekte ve yeraltı sularına karışarak suların kirlenmesine sebep olacaktır. Var olan 

gübreleme faaliyetleri bilinçsizce yapılmaktadır. Yapılması gereken ise üreticimizi 

bilinçlendirip verilen önerilere göre tarım yaptırmayı sağlamaktır. Bizim bu projeyi 

geliştirmekteki amacımız toprağın verimini azaltacak, mikrobiyotaya ve orada bulunan 

ekosistemdeki canlılara zarar verecek, toprağın ve bitkilerin kurumasına sebep olacak ve 

yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak faaliyetlerin önüne geçmek, toprağın 

verimini arttırırken aynı zamanda doğal kaynaklarımızı ve doğanın dengesini 

koruyabilmektir.   

 

 

 

 

 



4 

 

2. Çözüm  

Toprağın verimini arttırmaya ve doğal kaynaklarımızla birlikte ekosistemimizi de 

korumanın en efektif yolu üreticimizi bilinçlendirmektir. Bilinçli yapılan her işte daha 

muvaffak olunacağı su götürmez bir gerçek olduğundan bu projeyi yaparken de üreticimizi 

bilinçlendirmeyi ve verimli tarım yapmayı-yaptırmayı hedefledik. Türkiye’nin dış ticaret 

verilerini incelediğimizde tarımsal üretimin GSYİH içerisindeki oranı genel GSYİH 

içerisindeki oranı 2000 yılında 12,2 iken 2013 yılında 9,2 seviyesine gerilemiştir (Doğan 

vd., 2015). Teknolojinin avantajlarını kullanarak bu oran daha yukarı çekilebilir. Tarımda 

verimi arttırması bu projenin topluma en faydalı kısmıdır. Bunun yanında hem 

tasarladığımızı makinenin üretimi için hem de tarlalarda üretimin verimin artmasından 

dolayı istihdam oluşturabilir. Bir önceki maddede belirttiğimiz sorunların çözümünün 

ancak ve ancak bilinçlendirme ile olacağı barizdir. Bunun için tasarladığımız makinenin 

asıl görevi üreticimizi toprağın içerisindeki madde miktarı, topraktaki nem oranı, toprağın 

cinsine göre en uygun bitkiyi ve ne çeşit gübreden hangi miktarlarda kullanması gerektiğini 

bildirmektir.  

 

 

    
   Tablo 1: Projede yapılması planlanan aşamalar 

 

 

3. Yöntem 

Önerdiğimiz çözümü hayata geçirmenin en iyi yolunun direk üreticiye ulaşmak olduğunu 

düşünüyoruz. Toprağın analizini, içerdiği makro ve mikro besin elementlerini, tuzları, 

toprak nemin tasarladığımız spektrometre aracılığı ile ölçülecek. Tasarladığımız bu 

spektrometre bitki besin elementlerinin ışığı absorbe ettiği dalga boyu aralıklarında, 

gönderdiğimiz ışının toprak içindeki maddelerin titreşimi sırasında kaybettiği enerjiyi 

ölçerek maddelerin tayinini yapacaktır. Spektrometremizin lazer ışık kaynağından çıkan 

ışın topraktan sekerek alıcının olduğu içeriye başka ışıkların girmesi engellenmiş odacığa 

girerek alıcıya ulaşacaktır. Alıcı belirlediğimiz 300-850 nm aralıklarındaki dalgaların 

okunmasına olanak veren Si (silisyum detector) olacaktır. Alıcımız üzerine gelen ışığın 

Analiz Et

Bilgilendir

Verimi 
Arttır

Hasat
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ayrıştırılması için Raspberry kullanılacak. Bu bilgilerin alıcıya gönderilmesi ve aracın 

kendi konumunu aynı zamanda taraması gereken alanı bulması için araca bir GPS+GSM 

modülü ekledik.  

 

 

 
    Resim 3: Tasarlanan aracın prototipi 

 

Bu GPS modülü uydu üzerinden seçilmiş haritadan taraması gereken yerleri kolayca 

bulabilecek. GSM modülünün varlığı ise bu konumdaki sapmayı 1,5 metreye kadar 

azaltarak daha kesin taramalar yapılmasına olanak verecek. GSM modülünün kullanımı 

sadece konum kesinliğin arttırmıyor aynı zamanda analiz sonuçlarının üreticiye ulaşması 

için aracın sürekli online olmasını sağlıyor. Böylece üretici telefon uygulamasına gelen 

bildirimlere bakarak tarlasında hangi konumlarda ne çeşit maddelerin eksik olduğunu 

bilebilecek. Bununla beraber aynı mobil uygulama içerisine oluşturacağımız veri tabanı ile 

toprakla en uygun bitkinin önerimi üreticiye bildirilecek. Eksik olan bitki besin 

maddelerinin hangi çeşit gübrelerle tamamlanacağının bilgisini de üreticinin bilgisine 

mobil uygulama üzerinden sunuyoruz. Bu sayede tarlanın her yerine gereken miktarlarda 

su, azot, fosfor, kükürt, potasyum ve diğer bitki besin elementlerinin eklenmesi mümkün 

olacak. Sistem kontrolü ve denetlenebilmesi için ana bilgisayar olarak Ardunio 

kullanılacak. Aracımızın yürüyen aksanında arazinin yapısına daha uygun olması ve 

toprağa-çamura saplanmasını engellemek amacıyla palet kullanmayı tercih ettik. Aracın 

dönüşlerinin sağ ve sol paletlerin farklı dönme devirleriyle olacağından dolayı paletlerin 

motorları kendisine özgü yani aracın içerisinde 2 tane motor var. Torkun azalmaması için 

motorları yatay olarak tasarladık. Güç kaynağı olarak 12 V akü seçtik bunun yanı sıra 

enerji devamlılığını sağlamak ve güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanmak adına 

aracın üst gövdesine bir de güneş paneli ekledik. Güneş paneli sayesinde tarama yaparken 

aküsünün bitme gibi bir ihtimali olmayacak şarjını güneş enerjisi kullanarak tekrar 

yenileyebilecek.      

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde tek yıllık bitkilerde toprak analizinin yapılması 3 aşamalı bir olaydır. İlk 

aşamada ekim yapılacak olan alanın farklı yerlerine gidilerek her birinden 0-30 cm 

derinlikten örnekler alınır. İkinci aşamada alınan bu örnekler aynı kova içerisine toplanır. 

Üçüncü aşamada bu toplanan örnekler toprak analiz laboratuvarlarına giderek toprağın 

analizi yapılır. Bu analizlerde öncelikle toprağın kuruması için beklenir. Ardından 2 
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mm’lik bir elek yardımıyla ayrıştırılır. Bu işlem sonrasında toprak pH’ı ölçülür. Çok yıllık 

bitkilerde ise toprak derinliği 0-30 veya 30-60 cm aralıklarından alınabilir. 

Laboratuvarlarda yapılan bu ölçümlerin zaman olarak yaklaşık 1 haftalık bir süresi 

bulunmaktadır. Bu süre toprağın nemine bağlı olarak artış gösterebilmektedir. 

Laboratuvarlarda ölçülen bu değerler tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Farklı 

yerlerden alınan örneklerin karıştırılması toprağın homojen bir yapı olarak görülmesine 

neden olmaktadır. Projemizin yenilikçi tarafı toprağın homojen bir yapı olarak değil farklı 

kısımlarında farklı ihtiyaçları olan bir yapı olarak görmesidir. Aynı zamanda toprak analizi 

için bekleme süresi yoktur. Spektrometrenin lazeri ışık hızıyla ölçümü yaptığından ve 

Raspberry’nin işlem süresi saniyelerden daha kısa olduğundan dolayı verilerin üreticiyle 

buluşması haftalardan saniyelere düşmektedir. Laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin aksine 

verilen gübre kullanım önerileri daha spesifik ve bölgesel olacaktır. Bu da verimi 

arttırırken doğru miktarda kaynak kullanımını beraberinde getirecektir. Masrafları 

düşürerek daha yüksek kalitede ürün alınması sağlanacak. 

 

 

5. Uygulanabilirlik  

  Projemizin uygulanabilirliği ve yapılma imkânı günümüz şartlarında mümkündür. 

 Üreticilerin verimlerini arttıracak, maliyetini azaltacak ve ülkemiz doğal kaynaklarını 

 koruyacak olan bu projenin doğaya veya kullanıcıya herhangi bir riski de 

 bulunmamaktadır. Kullanılıp verim alınması halinde katma değeri yüksek bir ürün olarak 

 ihracatının yapılması da mümkündür.    

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini yaklaşık tamamlanma süresi 18 Ağustos olarak planlanmıştır. Maliyet 

olarak harcanacak miktarlar aracın gövdesi, paletleri, motoru, spektrometrenin lazer 

kaynağı ve alıcısı, güneş paneli, akü, Raspberry, Arduino, yürür aksanı, GPS-GSM modülü 

ve mobil uygulama için harcanması planlanmıştır. Tüm bunlar için projemizin tahmini 

maliyeti 7050 Türk Lirasıdır.  

 

ÖĞE MALİYET 

Raspberry 500 TL 

Ardunio  50 TL 

Motorlar (x2) 3000 TL 

Akü 500 TL 

Solar Panel  500 TL 

Sensörler 500 TL 

Metal İşleri 2000 TL 

         Tablo 4: Yaklaşık maliyet tablosu 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi hali hazırda tarımla uğraşan üreticilerimiz, tarım yapmaya yeni     

başlayacak kişiler ve ziraat mühendisleridir. Toprağının verimini arttırmak ve masraflarını 

azaltmak isteyen bir üretici hedef kitlemizin sadece bir üyesidir. 

 

 

 

8. Riskler 

    Projemizin olumsuz etkilenebileceği unsurların başında kötü hava şartları gelmektedir. 

Hava durumunun kötü olması demek ölçüm yapılmasının zorlaşması anlamına gelir bu tür 

durumlarda spektrometre ölçümünü düzgün yapamayabilir. Spektrometrenin 

kalibrasyonunun bozulması da bir risk oluşturmaktadır. Yanlış veriler iletilmesi takdirde 

topraktan alınacak verimin artmayacağı kesindir. B planı olarak doğruluğuna emin olunan 

değerler cloud sisteminde kayıtlı tutulacak. Her ölçüm sonrasında bir öncekiyle 

karşılaştırılacak fazla artış veya azalış durumunda spektrometrenin kalibrasyonu yapılarak 

tekrar ölçüm yapılacaktır. Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen 

malzeme fiyatlarına ve üretim yöntemlerinde açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak 

elde edilmiş tabloda sunulmalıdır. Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi 

eklenmelidir. 
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