
 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

TARIM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

PROJE ADI: Bahr Ü Berr (DENİZ VE KARA) 

TAKIM ADI: Fevkal Beşer   

TAKIM ID: 26186-157 

DANIŞMAN ADI: Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖZET: 

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerini gösterdiği günümüzde sanayi ve teknoloji alanlarındaki 

faaliyetlerin artarak devam etmesi bir döngü halinde küresel ısınmanın artmasını 

körüklemektedir. İnsanın yaşamının sürdürülebilir olmasını sağlayacak temel ihtiyaç 

beslenme olup, sanayi ve teknoloji ürünleri sadece isteklerden ibarettir. Ancak günümüz 

sanayi toplumları beslenmeyi her zaman ulaşılabilir sanmakta, sadece sanayi ve teknoloji 

ürünlerine ulaşmaya odaklanmaktadır. Halbuki 2019 verilerine göre dünyadaki insanların 

815 milyonu açlıkla mücadele etmekte, Türkiye’deki tarıma elverişli toprakların %7,02 si 

2000 – 2012 yılları arasında kaybolmuş, içilebilir suya ulaşım 2019 yılında %73,7 olarak 

bildirilmiştir, tarımsal sulamaya ihtiyaç %80 oranlarındadır. (Kaynak 1, Link 2, Link 3) Sanayi 

ve teknoloji alanlarındaki faaliyetlerin artışı bu tabloyu düzeltebilecek güçte olsaydı, 120 yıl 

önce başlayan bu olumsuz trend son 25 yılda çoktan olumluya dönerdi. Günümüzde 

beslenme kaynaklarına ulaşamayanlara yardım bir yana dursun, kaynaklara sahip olduklarını 

sanan toplumlar her an tehdit altındadırlar.  
 

Önerilen proje fikri sanıldığından daha yakın süre sonra karşılaşılması muhtemel beslenme 

krizlerinin bir nedenini oluşturacak tarıma elverişli stabil ortam ve iklim koşullarının yok 

oluşu nedeniyle yeni tarımsal alanların planlanmasına, oluşturulmasına yön verecektir. 

Projede, göl veya deniz üzerinde topraksız tarım yapabilen otonom özelliklerde bir su üstü 

mobil çiftlik modellenmesi ve konteyner ile raf tarlaların otomasyonunun prototip tasarımı 

amaçlanmıştır. 
 

Modellenecek su üstü mobil çiftliğin ana kaidesinin yüzen bir platform olması ve bu platform 

içerisinde raflı asansör sistemi biçiminde tasarlanan yüzebilen tarlaların olması 

hedeflenmektedir. Raf tarlalar iklim koşulları uygun olduğunda su üzerine salınacak ve 

üretim su üzerinde (yüzen tarlalarda) yapılacaktır. İklim koşulları uygun olmadığı 

durumlarda tarla raflar platform içerisine çekilecek, sera iklimlendirmesi ile faaliyetlerine 

devam edeceklerdir. Doğa dostu olan model enerjisinin olabildiğince kısmını yenilenebilir 

kaynaklardan sağlayacak, tarımsal su ihtiyacını gerektiğinde ters ozmos teknolojisi ile 

sağlayabilecektir. Platform üzerinde bu otomasyonu kontrol eden ekibin yaşam alanı ve 

çiftliğin ihtiyaçlarının depolandığı ambar alanları da bulunacaktır. 

 

Proje prototip üretimi için Sera İklimlendirme Otomasyonu ve Asansör ile Tarla İndirme ve 

Kaldırma Otomasyonu kullanılacaktır diğer sistemlerin kurulması küçük bir alana 

sığmayacağı için prototipte asıl hedeflenen teknolojilerden bazıları gösterilecektir. Prototip 

1x1m olarak düşünülmüştür. Çizim gerçeği yansıttığı için 10x10m olarak çizilmiştir.  

 

Proje sonuçlarının özellikle kriz dönemlerinde veya bölgelerinde geleceğin tarımına yön 

vereceği öngörülmektedir. 

 

 

 

YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ: 

Proje Detay Raporunda yer alan proje ile ilgili teknolojiler hakkında aşağıdaki literatür 

taraması yapılmıştır. 

 

Hollanda da yüzen çiftlikler ve buna benzer şekilde ahşaptan yapılmış seralar bulunmaktadır. 

Seralar su artıma ve pompalama işlemlerini güneş enerjisi yardımıyla yapmaktadırlar. 
(KAYNAK 4) 



 

 

 

İtalya’da Nemo’nun  Bahçesi olarak bilinen ve kıyıdan 100m açıklıkta bulunan denizin 8 metre altına 

yerleştirilen tanklarda topraksız tarım gerçekleştirilmektedir. Deniz suyunun tarımda kullanıla bilir 

su haline getirerek ihtiyaç duyulan gübre ve besinlerin bitkiye özel bir yöntem ile verilmesi ile 

gerçekleştirilen yöntemde klasik tarımdan %80 fazla ürün elde edildiği belirtiliyor. Bugüne kadar 22 

farklı bitki yetiştirilmiş ve şu an için ticari bir boyuta ulaşmamıştır. (KAYNAK 5) 

 

İspanya da bir şirketin Smart Floating Farms adını verdiği girişiminde deniz kıyısına büyük şehirlere 

yakın bölgelerde yapmayı planladığı çiftliklerde bitki balık ve enerji üretmeyi planlıyor. Ürettiği 

enerjiyi çiftlik içinde kullanarak deniz suyundan kullanıla bilir su üretip hidroponik tarımda kullanıp 

çiftliğin deniz ile temas eden kısmında ise balık yetiştirmeyi planlıyor. (KAYNAK 6) 

 

BM’nin raporuna göre 2050 yılına kadar insan nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı ve gıda talebinin 

ise %70 artacağı ön görülmekte bunun yanında artan nüfus ve azalan yağmurlar ve artan su ihtiyacı 

bilinçsiz kullanılan yer altı su kaynakları yer altı su seviyelerinin düşmesine de sebep oluyor. Her iki 

çalışmada da hidroponik tarım için kullanılacak suyun denizden elde edildiği görülüyor. Yapmayı 

planladığımız projede birden çok tarlanın birbirine bağlandığı bir merkez modül tarafından 

ihtiyaçlarının karşılandığı bir tasarım üzerinde çalışıyoruz bunun avantajları ise ilk kurulum maliyetin 

düşük olması, hava şartlarının kötü olduğu kış aylarında denizden çıkarılarak muhafaza edilebilmesi 

gibi özelikler ön plana çıkıyor. Yetiştirmeyi planladığımız ürün ise şu an için dünya üzerinde en çok 

tüketilen sebzelerden biri olan patatesin yetiştirilmesini planlıyoruz. Patates yetiştirmenin avantajı 

ekimden sonra 3-4 ay içerisinde hasat edilmesi bu sayede hava şartlarının kötü geçeceği kış aylarında 

platformlar su yüzeyinden çekilerek ya da yine denizde muhafaza ederek doğal şartların oluştura 

bileceği dezavantajları ortadan kaldırması planlanıyor. Hasat için geliştirilen modül ise su yüzeyinde 

insana ihtiyaç duymadan tarla modüllerini hasat ederek depolayıp karaya ulaştırabilecek. (KAYNAK 

7) 
 

Literatür taramasından da görüleceği gibi önerilen proje mevcut teknolojiler ile, göl veya deniz 

üzerinde topraksız tarım yapabilen otonom özelliklerde bir su üstü mobil çiftlik modellenmesi ve 

konteyner ile raf tarlaların otomasyonunun prototip tasarımı amaçlamaktadır. 

 

Literatürdeki örneklerden farklı olarak, önerilen projede yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş 

enerjisi ve dalga enerjisini kullanması, gezen ana kaide yapısı ile taşınabilir oluşu, üretilen 

yiyeceklerin el değmeden toplanması ve mekanik, yazılım, elektrik, ziraat, enerji sistemleri 

teknolojilerinin bir arada Endüstri 4.0 yaklaşımı ile otonom biçimde kullanılabilir olması ön plana 

çıkmaktadır. 

 

Projenin yenilikçi ve özgün yanı; literatürde farklı amaçlarla farklı alanlarda uygulamaları bulunan 

su üstü tarım, hidroponik tarım, ters ozmos sistemleri, otomatik sera sistemleri, el değmeden besin 

toplama sistemleri gibi teknolojilerin geleceğin tarımını şekillendirmek amacıyla bir arada 

kullanılması ve ülkemizde de bu alanda araştırmaların artmasına katkı sağlamasıdır. 

 

 

 

BİR SORUNA/İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ: 

Özellikle günümüz COVİD krizi gibi global krizlerde her ülke ve toplumun kendi derdiyle 

uğraştığı, birbirlerine en yakın toplumların bile birbirlerine yardım edemedikleri, bu 

durumun teknoloji ve refah seviyesine bakmaksızın herkesi etkilediği maalesef acı biçimde 

test edilmiştir. Kaynağı ne olursa olsun -özellikle doğa koşulları- kriz dönemlerinde mevcut 

geleneksel tarımsal üretim teknolojileri ve stratejilerinin ani reaksiyon vermede yetersiz 

kalma olasılığı muhtemelen yüksektir.  

 



 

 

Önerilen proje ile gelecekte, doğa koşullarından kaynaklanan kriz dönemlerinde veya 

bölgelerinde tarımsal üretime devam edebilecek bir sistemin hangi özelliklerde olması 

gerektiği araştırılarak somut bir çözüm önerisi ortaya konulmuştur. 

 

Aktarılan çalışmada topraklı tarım yerine hidroponik tarım yapılması planlanmaktadır. 

Hidroponik tarımın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak hidroponik tarımda 

bitkiler normal tarıma göre yaklaşık %50 daha hızlı büyür. Yapılan platform topraktan ve 

diğer bitkilerden uzakta olduğu için böcek ilacı kullanılmasına gerek yoktur. Bitkiler 

hastalıklardan arınmış bir ortamda yetişir. Önerilen sistemde kullanılacak su denizden ters 

ozmos yöntemi ile elde edilecek olup elde edilen su saf suya yakın özelliklerde olacak ve 

zararlı kimyasallar barındırmadığı için kimyasal kaynaklı zararlar ortadan kaldırılabilecektir. 

Hidroponik tarımda bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve gübreler bitkiye ihtiyacı kadar 

verilerek fazla gübre kullanımının önüne geçilecektir. 

 

Mevcut çözümler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamaktadırlar buna ek olarak tatlı 

su rezervlerini tüketmeye devam etmektedirler. Mevcut sistemlerde üretilen besinler halen 

fiziki güç(insan) yardımıyla toplanmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı mevcut çözümler 

yetersiz kalmaktadır. 

 

Bu proje fikrinin amacı tarım arazilerinin azalması, tatlı su kaybı, sürekli artan insan 

nüfusu, bitkilerin böcekler tarafınfan zarar görmesi vb. sorunlara çözüm üretmek, elde 

edilen besin değerlerini iyileştirmektir. 

 

Projede belirtildiği gibi projenin bölgesel ve evrensel olarak bir pazara sahip olacağı 

düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM: 

Önerilen projedeki çözüm yöntemi donanımsal, mekanik, elektronik, bilişim, yazılım ve 

tarımsal bilgiyi içeren disiplinler arası teknolojilerden oluşmaktadır. 

 

Şekil 1 de görüldüğü gibi sistem prototipi Yüzen tarla, Güneş paneli, Asansör sistemi ve 

Deniz dalga sistemi, bileşenlerinden oluşmaktadır. 
 

 
Şekil 1: Proje Tasarımı 

 



 

 

 

o DONANIMSAL 

1. Ana Gövde ve Hareketli Tarlalar 

Tarafınıza aktarılan projede de belirtildiği üzere sistem ana kaide içine girebilen tarım 

arazileri ile ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra literatürde belirtildiği gibi kapalı ana 

kaideye girip çıkması güneş ışınlarını kullanabileceği anlamlarına gelmektedir. 

 
Şekil 2: Ana gövde 

 

o MEKANİK 

1. Asansör Sistemi 

Asansör sistemi her gün değişen taşımacılık işlemleriyle gelişen, değişen bir teknoloji olarak 

günümüzde yer almaktadır. 

Her türlü yük taşıma işlemlerinde güvenle kullanılan asansör sistemleri tarım arazilerinin 

taşınması için en uygun sistemdir. Ani bir yağış ya da dalga karşısında tarım arazilerinin 

hızlıca ana kaideye götürülmesinde asansör sistemi hız bazında önemli ölçülerde yeterlidir. 

 

2. Deniz Dalga Sistemi 

Deniz dalgalarından enerji üretmesini beklediğimiz sistemler mekanik hareketi enerjiye 

dönüştürecek ve bu dönüşüm sonucunda elde edilen enerjinin sistemlerde kullanılması 

planlanmıştır. Bu sayede literatürde bildirildiği gibi diğer sistemler yenilenebilir enerji olarak 

güneş enerjisini seçerken bu proje kapsamında güneş enerjisinin yanı sıra dalgadan meydana 

gelecek mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir yapı kullanılacaktır. Bu sistem 

sayesinde Sakarya Karasu’da kurulan prototip sistem günde 5kWh enerji üretilmektedir. (Link 

8) 
 

 

 

 

Şekil 3: Asansör ve Tarla 

Sistemi 

Şekil 4: Deniz Dalga Sistemi 



 

 

 

o ELEKTRONİK 

1. Tarlaları Çekecek Motor 

 

Günümüz teknolojileri ile verimlilik değerleri bilinen sistemlerle her türlü ağırlığı 

kaldırabilen, taşıyabilen ve çekebilen yük motorları mevcuttur. Motor sistemi tarlaları 

asansöre yaklaştırma aşamasında kullanılabilecek bir sistem olarak bizi karşılamaktadır. 

 

o BİLİŞİM VE YAZILIM 

1. Tarla Toplama Sistem Yöntemi 

 

Sistemi kontrol eden yapılar günümüz şartlarında güncel olarak kullanılan Arduino 

sistemleridir. Sensorlardan gelen uyarıları Arduino sistemleri kontrol edecek ve gerekli kod 

satırını çalıştırarak bitkilerin zarar ve faydalarını gözetecektir. Bu sayede hayata geçecek 

proje ile bitkilerin don, dolu ve doğal afetlerden en az derecede etkilenmesi hatta hiç 

etkilenmemesi planlanmaktadır. 

 

2. Üretilen Bitkilerin Toplanması 

Sistem üretilen bitkilerin toplanması konusunda el değmeden hasat işlemi kullanacağından 

bu sistemin tasarımı Python dilinde görüntü işleme kütüphaneleriyle mümkün 

olabilmektedir. Bu sayede insan gücünden tasarruf sağlanacak ve el değmeden hasat 

yapılabilecektir. 

 

3. Sensor ve Hava Takibi 

Bu proje fikrindeki sistemlerden bir diğeri sensor kullanarak havadaki nem ve sıcaklık 

değerlerine bağlı yağışı önceden belirleyerek bitkilerin olası zarar görmesini engellemektir. 

Bağıl nem % -1 ile 26 arasındaysa soğuk, %27 ile 32 arasındaysa sıcak, %33 ile 41 

arasındaysa çok sıcak şeklindeki değerleri sensor yardımıyla belirleyen sistem bu değerlere 

yönelik kodları çalıştıracaktır. (Link 9) 

 

o TARIMSAL 

1. Ters Ozmos Yöntemi 

 

Ters ozmos yöntemi, gelişen teknoloji ile tuz giderme işleminin yanı sıra her türlü arıtma 

alanında kolaylıkla kullanılabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Düşük kapasiteli sistemlerde ters ozmos yönteminin diğer tuz arıtma yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında (iyon değişimi, elektrodiyaliz) daha ekonomik bir yöntem olduğu literatür 

araştırmasından görülmektedir. Sadece tuz arıtımında değil ayrıca organik maddelerin 

ayrıştırılmasında, belli katyon ve anyon oranlarının ayarlanmasında ayrıcalıklı bir 

teknolojiye sahiptir. Ters ozmoz yöntemi, sahip olduğu, kesiksiz ve otomatik işletme olanağı, 

faz ve sıcaklık değişimlerinden az etkilenen düşük enerji kullanımı, boyut sınırlanmasının 

olmayışı, modüler tasarımın yapılabilmesi, kimyasal katkı ihtiyacının olmayışı, ilk yatırım 

maliyetinin düşük oluşu gibi avantajları nedeniyle projemizde kullanmayı planladığımız su 

arıtma yöntemidir. (Link 10) 

 



 

 

 
 

 

 

2. Hidroponik Tarım 

 

Hidroponik tarım, topraksız  bir ortamda bitki yetiştirmekte kullanılan bir yöntemdir. Bitkiler 

ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine bitkinin ihtiyacı olan minerallerin özel 

olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılarlar. Bu nedenle, bitkiler toprak ortamda 

yaptıkları gibi besin maddelerini bulmaya çalışmak yerine, besin elementlerini kolay bir 

şekilde doğrudan bu solüsyondan alabilirler. Hidroponik Tarımda, bitkileri ve bitkilerin kök 

sistemlerini desteklemek için genellikle kum, turba, vermikülit, perlit, hindistan cevizi 

(cocopeat), kaya yünü veya genleştirilmiş kil agregası gibi yetiştirme ortamları kullanılır. 

Ancak şu unutulmamalıdır; yetiştirme ortamının kendisi bir besin kaynağı değildir. 

Hidroponik tarımda bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve minaraller suda çözüne bilir olmalı ve 

bitki ihtiyacını hazırlanan solisyondan karşılamalıdır. Hazırlanan solisyonun ph değerinin 

değişimi takip edilmeli ph değerindeki ani değişimler bitkinin ölmesine neden olabilir. 

Hidroponik tarımın bir çok avantajı vardır. (Link 11) 

 

o Bitkiler toprakta olduğundan yüzde 50 daha hızlı büyüyor.  

o Böcek ilacı hiç kullanılmaz.  

o Bitkiler hastalıklardan arınmış bir ortamda yetişmeye başlarlar.  

o Daha küçük kaplar kullanılabilir, kökler karışmadan büyüyebilirler.  

o Aşırı büyüme koşulları üzerindeki kontrolün daha fazla olması bitkiler için mümkün 

olan en iyi ortamın sağlanmasını kolaylaştırır ve daha iyi kalitede elde edilmesine 

neden olur.  

o Hidroponik sistemle yetiştirilen bitkiler organiktir. Daha önceleri, iki yetiştirme 

metodunun birbiriyle bağdaşmadığının söylenmiş olmasına rağmen, ortak bir 

paydaları vardır. Hidroponik yetiştiricilik anında ve yüzde 100 bulunması gereken 

besinlere bağlıdır. Kullanılan tohum, besin organik ise ürün organik olacaktır.  

 

Projede modellenen tasarım bir yüzen platform üzerinde bulunan konteynerler içerindeki 

yüzebilen raflarda bulunan topraksız tarım yöntemi ile yetiştirilen bitkilerin doğa şartlarına 

göre zaman zaman su üzerinde açık havada yetiştirilmesi, zaman zaman da konteyner 

içerisindeki sera ortamında yetiştirilmesini sağlayacak bir otomasyon sisteminden 

oluşmaktadır. 

Şekil 5: Ters Ozmos Yöntemi ve 

Solüsyon, Gübre Tankı 



 

 

Bu sistemi barındıracak yüzen platform şekilde görülen, kapasiteye göre farklı kapasitelerde 

tercih edilebilecek bir ana kaide olabilir. Bu ana kaide üzerinde yukarıdaki şekilde görüldüğü 

gibi raf sistemli tasarlanmış konteynerler bulunacaktır. Proje prototipinde odaklanılacak 

nokta bu rafların suya indirme, sudan çekme ve topraksız tarım otomasyonudur. 

 
 

 

Asansör ile Tarla İndirme Kaldırma Otomasyonu: Bu otomasyon sistemi yazılım 

sistemleri ile çalışmaktadır. Sensorlardan gelen uyarıları değerlendiren yazılım sistemi 

gerekli durumlarda asansör ve palet sistemini devreye sokarak tarlaların zincir vb. yapılarla 

çekilerek asansöre gelmesini ardından asansör sisteminin tarlaları belli bir düzenle ana 

kaidedeki raflara kaldırması planlanmaktadır.  

 

Ters Ozmos Otomasyonu: Ters Ozmos Otomasyon sistemi denizden aldığı tuzlu suyu saf 

değerlere yakınlaştırarak solüsyon tankına aktarmaktadır. Solüsyon tankına aktarılan saf 

değerlere yakın arıtılmış su, gübre tankından gelen gübre, vitamin, pH dengeleyiciler ve 

gerekli değerlere sahip ürünlerce zenginleştirilecektir. Burada solüsyon tankına biriktirilen 

solüsyon gerekli durumlarda bitkiye verilmek üzere saklanacaktır. 

 

Sera İklimlendirme Otomasyonu: Sera İklimlendirme Otomasyonu sayesinde hava 

koşulları kötü olduğunda seradaki bitkilerin canlılıkları kalıcı olacaktır. Belli sıcaklık 

değerlerinin altında yazılım sistemiyle çalışan iklimlendirme cihazları ortamın ısısını bitki 

için ayarlayacak ve sonrasında devre dışı kalacaktır. Bu kontroller sayesinde ne fazla 

iklimlendirme nede az iklimlendirme meydana gelecektir.  

 

Sulama Otomasyonu: Bitkide terleme ve ortam sıcaklığı değişkenlerini analiz ederek 

bitkiye gerekli miktarda su veren otomasyondur. Bu sayede fazla su kullanımının önü 

geçilmesi planlanmaktadır. Otomasyon sayesinde bitkiye gerekli değerlere sahip su verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

Meyve Toplama Otomasyonu: Meyve toplama otomasyonu ile meyveler olgunluk çağına 

ulaştıkları zaman görüntü işleme yardımıyla insan eli değmeden toplanacaktır. Bu sistem 

sayesinde meyvelerin enfekte olması ve çürümesi gibi zararların önüne geçilebilecektir.  

 

 

 

 

 

Şekil 6: Hidroponik Sistem Tarlaları  



 

 

PROTOTİPTE UYGULANACAKLAR: 

1-Asansör ile Tarla İndirme ve Kaldırma Otomasyonu 

2-Sera İklimlendirme Otomasyonu 

 
 

 

 

 

Tasarım Bilgileri: 

 

Kontrol Sistemi Algoritma Yapısı: 

 
 

Şekil 7: Algoritma ve Geri Besleme Yapısı 

Kurulacak algoritmanın geri besleme mekanizması ve sensörlerden gelen değerlere göre 

algoritmanın takip edeceği zincirler. 
 

Asansör Kontrol Devre Şeması: 

 
Şekil 8: Asansör Kontrol Devresi Yapısı 

 

Potansiyometre ve uno kart sayesinde asansör hızı ayarlanabilecek led veya buzzer sayesinde 

asansör hızı hakkında bilgi sahibi olunabilecektir.  
 

 

Hayata Geçirilebilirik/Uygulanabilirlik: 

Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm sektörler ülkemizde profesyonel ve %90 yerli 

milli teknoloji ile üretilmektedir. 

Proje fikrinin ticari ürüne dönüştürülmesi durumunda özellikle tarımsal toprak ve tarımsal su   

yoksunu olan ülkelere pazarlanma potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca proje birçok 

sektöre iş ve istihdam kaynağı da oluşturma potansiyeline sahiptir. 



 

 

İklimsel olarak besin üretimine uygun olmayan bölgelerde sistemin fazlaca tercih edilmesi 

ön görülmektedir. İstediğimiz mevsimde ihtiyaçlarımız doğrultusunda ürün yetiştirme 

potansiyeline sahip proje ticari yönden de büyük bir önem arz etmektedir. 
 

 

 

Tahmini Maliyet, Tasarım ve Üretim Aşamaları: 
 

Maliyet prototip için çıkartılmıştır. 
# Adı Amaç Birim fiyat Adet Tutar 

1 
(Link 

12, 13, 

14) 

DC Motor Asansör sistemini 

çalıştırmak. 

13,90 USD + 

KDV 

İndirimli: 9 

USD + KDV 

2 27,98 USD 

Yaklaşık 

250TL 

2 
(Link 

15) 

Sıcaklık 

Sensörü 

Havadaki sıcaklık 

ve nem değerlerini 

ölçmek 

10 TL 2 20 TL 

3 
(Link 

16) 

Güneş Paneli  Motorları 

çalıştırmak için 

gerekli enerjiyi 

üretecek 

250 TL 1 250 TL 

4 
(Link 

17) 

Şarj 

Regülatörü 

Güneş panelinden 

gelen enerjiyi 

aküye ileterek 

biriktirilmesini 

sağlayacaktır 

95 TL 1 95 TL 

5 
(Link 

18) 

Akü Panelden gelen 

enerjiyi sağlıklı bir 

şekilde depo etmek 

için kullanılacak 

olan yapıdır 

250 TL 1 250 TL 

6 
(Link 

19, 20) 

Floresan Ana kaide 

içerisinde sıcaklık 

dengeleyici olarak 

kullanılacaktır 

35 TL 2 70 TL 

7 Ana kaide, 

mekanik 

malzemeler 

ve mekanik 

işçilik hizmet 

alımı 

Yüzen tarlalar, ana 

kaide ve asansör 

sistemi için 

4000 TL  4000 TL 

TOPLAM 4935 TL 

 

Projeyi en düşük maliyetiyle geliştirmek için gerekli olan temel yapı yabancı firmalar yerine 

milli firmaları desteklemektir. Ülkemizde proje için gerekli her yapının üretimi mevcuttur, 

burada dikkat edilecek kısım üretime geçecek olan projenin tüm artı ve eksileri göz ününde 

bulundurularak hesaplamalar yapılmalıdır. 

 



 

 

Ana kaide taslağı oturtulduktan sonra ilk olarak güneş paneli ve akü sistemleri bağlanacaktır. 

Bu sistemle paralel olarak asansör sistemine de motorlar bağlanacaktır. Bu işlemler 

yapıldıktan sonra uno kartlar yardımı ile Arduino kodları yazılacak ve yazılım mimarisi de 

sonlanmış olacaktır. Son olarak havadaki nem ve sıcaklığı ölçen sensör, Arduino kontrol 

sistemine bağlanacak ardından da sistem çalışması denetlenecektir. 

 

Sistem maliyeti uzun araştırmalar sonucunda en uygun fiyatlı şekliyle hazırlanmıştır. 

Fiyatlandırma listesinde yer alanlar için ekstra birkaç link daha verilecektir. Verilen linkler 

arasında en uygun fiyatlı olan malzemeler seçilmiştir. 
 

Zaman planı (07 Temmuz-22 Eylül arası 11 hafta için planlanmıştır) 
# İş parçası Tamamlanacağı süre/zaman 

1 Sistem çizimi ve sistemin 

tasarımı 

2 hafta 

2 Ana kaidenin 

oluşturulması 

2hafta 

3 Güneş paneli, akü 

sisteminin bağlanması ve 

kontrol edilmesi 

1 hafta 

4 Motorların asansör 

sistemine bağlanması ve 

kontrol edilmesi 

1 hafta 

5 Kontrol yazılımlarının 

yazılması ve geliştirme 

kartlarının devreye 

bağlanması 

2 hafta 

6 Havadaki nem ve sıcaklık 

faktörlerini ölçen 

sensörlerin sisteme 

bağlanması ve sistemin 

çalıştırılması  

1 hafta 

7 Sistem kontrolü ve sistem 

çalıştırılmasının devamı 

2 hafta 

 

Sistem zaman planı yukarıdaki tabloda olduğu gibi belirlenmiştir. Sistem zaman planı Proje Detay 

Raporu kabul edildikten ve Maliyet raporundaki tutar tarafımıza aktarıldıktan sonraki 11 haftayı 

kapsamaktadır. 

 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi: 

Ürün ya da sürecin hedef kitlesi doğrudan tüm dünyadır. Tüm dünyada yaşanan salgın 

hastalıklar nedeniyle insanlar ve devletler gıda temini yönünden büyük sıkıntılar 

çekmektedirler. Yiyecek gıda, sebze ve meyvelerin enfekte olmasını istemeyen tekrar 

ekonomik bir krizle boğuşmaktan kaçınan devlet ve şahıslar öncelikli olarak sistemi tercih 

edeceklerdir. Bunların yanı sıra tarım arazisi yönünden sıkıntı çeken, meyve ve sebze 

çeşitliliği az olan ülke ve bölgelerde sistemin çok fazla tercih edileceği ön görülmektedir. Su 

rezervleri tükenmeye yön tutan devletler de sistemi tercih edenlerden olacaklardır. 

 

Ürün daha değerlendirme aşamasında olduğu için problem yaşanması mümkün değildir. 

Fakat serada çalışan işçiler için maddi bir problem teşkil edeceği düşünülmektedir. 
 



 

 

 

 

 

Proje ekibi:  
 

Takım lideri: Hasan Hüseyin ÖZTÜRK (ISUBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) 

Üye: Kenan CANDAN (ISUBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) 

Üye: Ali Rıza TOLAN (ISUBÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ) 

Akademik danışman: Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN (ISUBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ)  
 

# İş parçası Görev alacak ekip üyesi 

1 Sistem çizimi ve sistem 

tasarımı 

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 

2 Ana kaidenin oluşturulması Ali Rıza TOLAN – Kenan CANDAN 

3 Güneş paneli, akü sisteminin 

bağlanması ve kontrol 

edilmesi 

Kenan CANDAN 

4 Motorların asansör sistemine 

bağlanması ve kontrol 

edilmesi 

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK– Kenan CANDAN 

5 Kontrol yazılımlarının 

yazılması, sisteme 

bağlanması ve kontrolü 

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK– Ali Rıza TOLAN 

6 Havadaki nem ve sıcaklık 

faktörlerini ölçen sensörlerin 

sisteme bağlanması ve 

sistemin çalıştırılması 

Ali Rıza TOLAN – Kenan CANDAN 

7 Sistem kontrolü ve sistem 

çalıştırılmasının devamı 

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK – Ali Rıza TOLAN – Kenan 

CANDAN – Tuncay AYDOĞAN 

 
 

Riskler: 

 

- Proje fikrinin gerekçesinde bahsedilen olumsuz doğa koşullarının yakın gelecekte 

gerçekleşmeyeceği öngörüsü ile yatırımcıların kısa vadede yatırım yapmak istememeleri. 

- Ormansızlaştırma faaliyetlerinin önlenememesiyle birlikte tarım arazilerinin artışı sistemin 

tercih edilmemesine neden olabilir. 

 

 

Kaynakça: 

1. https://www.dw.com/tr/bm-d%C3%BCnya-genelinde-815-milyon-ki%C5%9Fi-

a%C3%A7l%C4%B1k-%C3%A7ekiyor/a-40532084 

2. https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1076872-turkiyenin-tarim-tablosu 

3. https://www.dw.com/tr/2-milyar-insan%C4%B1n-temiz-suya-eri%C5%9Fimi-yok/a-

47973788 

https://www.dw.com/tr/bm-d%C3%BCnya-genelinde-815-milyon-ki%C5%9Fi-a%C3%A7l%C4%B1k-%C3%A7ekiyor/a-40532084
https://www.dw.com/tr/bm-d%C3%BCnya-genelinde-815-milyon-ki%C5%9Fi-a%C3%A7l%C4%B1k-%C3%A7ekiyor/a-40532084
https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1076872-turkiyenin-tarim-tablosu
https://www.dw.com/tr/2-milyar-insan%C4%B1n-temiz-suya-eri%C5%9Fimi-yok/a-47973788
https://www.dw.com/tr/2-milyar-insan%C4%B1n-temiz-suya-eri%C5%9Fimi-yok/a-47973788


 

 

4. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40297923 

5. https://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/nemo039nun-bahcesi-ile-deniz-

altinda-tarim-haberi-291064 

6. https://www.archdaily.com/919542/floating-farm-dairy-goldsmith-company 

7. https://www.dw.com/tr/2050de-d%C3%BCnya-n%C3%BCfusu-97-milyar-olacak/a-

49245966#:~:text=2050'de%20d%C3%BCnya%20n%C3%BCfusu%209%2C7%20milyar%20olac

ak,rakam%C4%B1n%2011%20milyara%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1%20bekleniyor. 

8. https://www.muhendisbeyinler.net/dalga-enerjisi-ile-elektrik-uretimi/ 

9. https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=hissedilensicaklik 

10. http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF679A66406202CC

B0650F71462C1ACF13 

11. https://www.populertarim.com/6-adimda-hidroponik-topraksiz-tarim-nedir 

12. http://www.picproje.org/index.php?topic=13095.0 

13. https://www.robotzade.com/24V-20-RPM-Reduktorlu-DC-Motor,PR-1587.html 

14. http://www.robotiksistem.com/tork_nedir_tork_hesaplama.html 

15. https://www.robotistan.com/dht11-sicaklik-ve-nem-sensoru 

16. https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/20-w-watt-monokristal-gunes-paneli-

solar-panel-12v_pdp_497674975 

17. https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/10a-gunes-solar-paneli-aku-sarj-kontrol-

cihazi-12v-24v-kontrol-cihazi-aku-sarj-regulatoruu_pdp_553910424 

18. https://www.hepsiburada.com/ortec-jel-aku-12-v-20-ah-p-HBV000005HTBC 

19. https://urun.n11.com/floresan-lamba/60cm-led-floresan-beyaz-osram-marka-

P341056378 

20. https://urun.n11.com/floresan-lamba/8w-bl-30cm-sinek-floresan-P209457488 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40297923
https://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/nemo039nun-bahcesi-ile-deniz-altinda-tarim-haberi-291064
https://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/nemo039nun-bahcesi-ile-deniz-altinda-tarim-haberi-291064
https://www.archdaily.com/919542/floating-farm-dairy-goldsmith-company
https://www.dw.com/tr/2050de-d%C3%BCnya-n%C3%BCfusu-97-milyar-olacak/a-49245966#:~:text=2050'de%20d%C3%BCnya%20n%C3%BCfusu%209%2C7%20milyar%20olacak,rakam%C4%B1n%2011%20milyara%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1%20bekleniyor.
https://www.dw.com/tr/2050de-d%C3%BCnya-n%C3%BCfusu-97-milyar-olacak/a-49245966#:~:text=2050'de%20d%C3%BCnya%20n%C3%BCfusu%209%2C7%20milyar%20olacak,rakam%C4%B1n%2011%20milyara%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1%20bekleniyor.
https://www.dw.com/tr/2050de-d%C3%BCnya-n%C3%BCfusu-97-milyar-olacak/a-49245966#:~:text=2050'de%20d%C3%BCnya%20n%C3%BCfusu%209%2C7%20milyar%20olacak,rakam%C4%B1n%2011%20milyara%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1%20bekleniyor.
https://www.muhendisbeyinler.net/dalga-enerjisi-ile-elektrik-uretimi/
https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=hissedilensicaklik
http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF679A66406202CCB0650F71462C1ACF13
http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF679A66406202CCB0650F71462C1ACF13
https://www.populertarim.com/6-adimda-hidroponik-topraksiz-tarim-nedir
http://www.picproje.org/index.php?topic=13095.0
https://www.robotzade.com/24V-20-RPM-Reduktorlu-DC-Motor,PR-1587.html
http://www.robotiksistem.com/tork_nedir_tork_hesaplama.html
https://www.robotistan.com/dht11-sicaklik-ve-nem-sensoru
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/20-w-watt-monokristal-gunes-paneli-solar-panel-12v_pdp_497674975
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/20-w-watt-monokristal-gunes-paneli-solar-panel-12v_pdp_497674975
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/10a-gunes-solar-paneli-aku-sarj-kontrol-cihazi-12v-24v-kontrol-cihazi-aku-sarj-regulatoruu_pdp_553910424
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/10a-gunes-solar-paneli-aku-sarj-kontrol-cihazi-12v-24v-kontrol-cihazi-aku-sarj-regulatoruu_pdp_553910424
https://www.hepsiburada.com/ortec-jel-aku-12-v-20-ah-p-HBV000005HTBC
https://urun.n11.com/floresan-lamba/60cm-led-floresan-beyaz-osram-marka-P341056378
https://urun.n11.com/floresan-lamba/60cm-led-floresan-beyaz-osram-marka-P341056378
https://urun.n11.com/floresan-lamba/8w-bl-30cm-sinek-floresan-P209457488

