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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

   

 Bu projede sunulan sistem, hava koşullarının olumsuz etkilerinden üzüm bağlarındaki 

asmaları otonom bir örtü sistemi ile olumsuz durum ortadan kalkıncaya kadar geçici olarak 

koruyan ve bu sayede ürün verimini artırmaya yönelik tasarlanan ölçeklendirilmiş prototip bir 

sistemdir. Bu amaçla, yaş üzüm bağlarının zaman zaman maruz kaldığı dolu, yaz yağmuru, don 

ve ani aşırı sıcaklar gibi olumsuz hava olaylarına karşı üzüm bağlarını korumak amaçlı otonom 

açılıp kapanabilen ''Yaş Üzüm Bağları İçin Otomatik Örtü Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi'' 

adlı bir örtü mekanizması ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Proje prototipi; bağ örtüsünü 

açmak/kapatmak için 12 VDC redüktörlü motor, sensörlerden (yağmur, sıcaklık, dolu sensörü)  

gelen bilgileri toplayan ve sonuçlarını yorumlayan bir veri toplama ve kontrol kartı, DC 

motorun besleme enerjisini sağlayacak traksiyoner tipi bir batarya ile bu bataryayı şarj edecek 

fotovoltaik (PV) panel ve mekanik aksamı oluşturan ekipmanlardan oluşmaktadır. Prototip için 

kolay taşınılabilir ölçeklendirilmiş bir mekanizma üzerinde çalışılmış ve yüksekliği 1 m 

genişliği ise 2 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama ve kontrol kartı, dış ortam 

koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

2. Problem/Sorun 

 Her geçen yıl iklim şartlarının değişmesi ile birlikte olumuz etkileri gözle görülür seviyede 

artmaktadır. Özellikle üzüm üreticileri bu iklimsel değişimlerin olumsuz etkilerini her yıl bir 

şekilde yaşamaktadırlar. Bu doğa olaylarından birisi oluştuğunda üzüm üreticisinin mahsulüne 

önemli oranda zarar verme potansiyeli barındırmaktadır. Şekil 1’de dönemin Gıda, Hayvancılık 

ve Tarım Bakanı Sayın Mehdi EKER’in 16 Mayıs 2013’de dolu yağışında bağları zarar gören 

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Çanakçı ile Alaşehir`in Subaşı köylerini ziyaret fotoğrafı yer 

almaktadır. Buna benzer haberler maalesef her yıl farklı yerlerde de olsa basında yer almaktadır. 

18 Mart 2020 tarihli güncel yerel basın haberinde (https://www.alasehirmanset.com/sarigol-de-

uzum-baglarini-don-vurdu/11076/) ise yine zirai donun Sarıgöl ovasına verdiği zarardan 

bahsedilmektedir. Dolayısı ile bu projenin yürütücüsü aynı zamanda bu konunun doğrudan 

muhatabı olarak Manisa-Sarıgöl’de geçimini bağcılıkla sürdüren bir ailenin ferdi olarak bu 

soruna çözüm bulmak ve bu sürece katkı sağlayabilmek için bir çözüm arayışı içine girmiştir.   
 

 Özellikle Temmuz ayından sonra yani mahsulün satımına yakın üzüm üreticileri yukarıda 

örnek verilen doğa olaylarına ürünlerinin maruz kalmaması için üzerlerini naylon örtüyle 

örtmektedirler. Ancak, sabit olarak üzüm bağının üzerinde çiftçinin üzümünü sattığı zamana 

bağlı olarak değişebilmekle birlikte yaklaşık 3 ay boyunca kalan bu örtüler yaz sıcağının da 

etkisiyle asmada terleme yapmakta ve bu durum da üzüm bağlarının verimini olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir. Diğer bir durum ise bu örtüler örtülmeden önce yukarıda verilen hava 

olaylarının yaşanması durumunda o ana kadar yetişmiş ürüne zarar vermektedir. Ayrıca bu 

örtülerin örtülmesi ve üzüm satıldıktan sonra tekrar kaldırılması her yıl tekrarlanan ilave 

maliyetlere ve bu iş için harcanan zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bir diğer durum ise 

çiftçi her ayrı doğa olayı (don, dolu, aşırı sıcaklar vb.) için ürünlerini sigortalatarak ayrıca bir 

ücret ödemekte ve bu yaşanan doğa olayları için TARSİM tarafından her yıl belli bir bütçe 

ayrılmakta ve zarar gören üründen dolayı da rekolte ve/veya verim düşmektedir [1-3]. 

 

https://www.alasehirmanset.com/sarigol-de-uzum-baglarini-don-vurdu/11076/
https://www.alasehirmanset.com/sarigol-de-uzum-baglarini-don-vurdu/11076/


 
 

               
Şekil 1. Dondan zarar gören üzüm bağlarını inceleyen Tarım Bakanı 

3. Çözüm 

 Konuyla ilgili literatür taraması, çevredeki üreticiler ve Sarıgöl Tarım İlçe Müdürlüğü ile 

görüşmelerimiz sonucu Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Sütre Mühendislik tarafından yapılmış 

örnek bir sistem olduğu görülmüştür. Şekil 2’de Sütre firmasının tasarlamış olduğu örtü 

sistemine ait fotoğrafa yer verilmiştir [4]. Fakat bu sistemde örtüleri açan/kapatan motorların 

her sıra için ayrı ayrı kullanılmış olması ve buna bağlı olarak örtü sisteminin iskeletini oluşturan 

malzeme maliyetlerinin artmasından veya tanıtımından kaynaklı başka nedenlerle 

yaygınlaşamadığı, sadece uygulama amaçlı kurulan sahadan başka bir örneğinin olmadığı 

görülmüştür.  

 
 

 Şekil 2. Sütre Mühendislik otomatik örtü sistemi görünümü 

 



 Projede önerilen model, özellikle sera sistemlerinde dünyanın pek çok yerinde 

uygulamaları bulunan Cravo firmasının ürünlerinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Cravo 

firmasının üzüm bağları ile ilgili bir örtü sistemi bulunmamaktadır. Aşağıda bu firmanın 

uygulamış olduğu sera modeli mekenizmasından bir kesit Şekil 3'de gösterilmiştir [5]. 

 
 

Şekil 3. Cravo firmasına ait sera modeli 

 Önerilen proje konusunun mevcut sistemden farkı, üzüm bağlarının başında bulunan 

sadece bir silindir boru ile aynı anda iki üzüm bağı sırasının bu boruya sarılı çelik iplerin 

hareketi ile örtünün kullanılması hedeflenmiştir. Böylelikle sistem maliyetini azaltıcı bir çözüm 

sunulmuştur. Aynı zamanda don, dolu ve sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler doğrultusunda 

motor çalışmaya başlayarak mili sağa/sola döndürmektedir. Böylece bu boruya bağlı bulunan 

çelik ipler ileri veya geri hareketleri ile örtüyü açıp kapatabilmektedir. Açma veya kapama 

işlemi tamamlandığında sistemin başlangıç/bitiş noktalarına koyduğumuz sınır anahtarları 

(limit-switch) ile motorun enerjisi kesilmektedir. Sütre Mühendislik firmasının çözümünden 

farkı ise her sıra için ayrı bir motor ve mekanizma değil bağ sırasına ve uzunluğuna göre 

optimum motor sayısı belirlenmesidir. Ayrıca bu projede motorların enerji gereksinimi güneş 

panellerinin şarj ettiği traksiyoner tipi akülerden sağlanmaktadır. Sistem bu haliyle de bir 

şebeke gerilimine ihtiyaç duymadan elektrik-elektronik donanımın enerjisini yenilenebilir 

enerji kaynağından temin etmektedir. 

4. Yöntem 

 Proje önerisinde, bağ örtüsünün örtülmesini/açılmasını sağlayan motora komut girdisi 

sağlayan dolu sensörü, sıcaklık sensörü ve yağmur sensörü kullanılmıştır. Böylece belirlenen 

eşik sinyal seviyeleri geçildiğinde motorun kumanda edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca iklim 

olaylarını algılamak için kullanılan algılayıcıların bağlandığı bir veri toplama ve kontrol kartı 

da tasarlanmıştır. Prototip sistem genel olarak; örtü sistemini taşıyan mekanik aksamlar, veri 

toplama kartının ve motorun enerjisini sağlayan 12 V 65 Ah traksiyoner tipi bir akü ve bu aküyü 

şarj eden 20 Wp gücünde iki adet PV panelden oluşmaktadır.    

 Bu proje için kolay taşınabilir olması bakımından ölçeklendirilmiş bir prototip üzerinde 

çalışılmıştır. Tasarımın boyutları gerçek sistemin 1/3 ölçeğinde ölçeklendirilmiştir. Sistem; 1 

m yüksekliğinde ve 2 m boyundadır. Projenin uygulanmasında kullanılan elektrik kabloları 

TSE standartlarına, motor beslemesinde kullanılan akü TS EN 61056-1 standardına göre 

belirlenmiştir. Sistemin tasarımında yer alacak tüm mekanik ve elektriksel malzemelerin 



seçiminde ilgili standartların özelliklerini taşıyan ürünler kullanılmıştır. Yapımı tamamlanan 

prototip çalışmaya ait görseller Şekil 4’te verilmiştir.  

 

         
 

Şekil 4. Prototipe ait görseller 

 

  Tasarımı yapılan veri toplama ve kontrol kartına ait blok diyagram ve kullanıcı mobil 

uygulaması ile iletişimine ait görsel Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Veri toplama ve kontrol kartı blok diyagramı. 

 

  Veri toplama ve kontrol kartında Wi-Fi haberleşme yeteneğini bünyesinde barındıran 

32bit işlemciye sahip ESP8266 Wi-Fi modülü kullanılmıştır. Kontrol kartının enerji beslemesi 

için 12VDC akü gerilimini 5VDC’ye düşüren ayarlanabilir bir DC/DC gerilim regülatörü yer 

almaktadır. Üzüm bağlarındaki dış ortam koşullarının tespiti için yağmur sensörü, sıcaklık 

sensörü ve dolu tanelerinin düştüğünün tespit edilebilmesi için de kuvvet sensörleri 

kullanılmıştır. Yağmur, dolu veya kırağı durumu algılandığında örtü sistemi otomatik olarak 

kapanmakta ve kullanıcıya durum rapor edilmektedir. Ayrıca ölçülen dış ortam verilerinin 

belirli aralıklarla SD kart birimine kaydedilmesi sağlanmıştır. Şekil 6’da veri toplama ve 

kontrol kartının tasarımına ve PCB üretimine yer verilmiştir. 



   
 

Şekil 6. Veri toplama ve kontrol kartının 3 boyutlu PCB tasarımı ve üretimi 

 

  Örtü sisteminin kullanıcıya bildirim gönderebilmesini ve kullanıcı tarafından uzaktan 

yönetilebilmesini sağlayan mobil uygulamaya ait arayüz görselleri Şekil 7’de yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Şekil 7. Kullanıcı mobil uygulama arayüzleri 

 

  Üzüm bağındaki örtü sistemine monte edilen veri toplama ve kontrol kartındaki GSM 

modülüne bir SIM kart takılmasıyla birlikte SMS teknolojisi vasıtasıyla mobil uygulamayla her 

yerden iletişim imkanı sağlanabilecektir. Buna alternatif olarak üzüm bağına SIM kart ile 

çalışan bir 3G/4G Mobil Wi-Fi Router koyulması durumunda ise Wi-Fi teknolojisi ile MQTT 

haberleşme protokolü kullanılarak uzaktan veri alışverişi sağlanacaktır. MQTT protokolü, 

internette yaygın olarak kullanılan makinalar arası (M2M) mesaj tabanlı bir protokoldür. Bu 

protokol, publish(yayın)- subscriber(abone) yapısında TCP/IP bağlantısı ile iletişim 

kurulmasını sağlar [6].   

 

  Bu iletişim teknolojileri sayesinde kullanıcı herhangi bir zamanda mobil uygulamaya 

girerek üzüm bağındaki dış ortam koşullarını takip edebilecektir. Ayrıca kullanıcı, örtü 

sisteminin otomatik kapanma bilgisini bildirim olarak alabileceği gibi mobil uygulama 

üzerinden de açma/kapatma komutu gönderebilecektir. 

 

5.Yenilikçilik (İnovatif Yönü) 

 Projede önerilen model, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslandığında güncel 

teknolojilerle donatıldığından ve hem kontrol kartı hem de diğer aksamları itibari ile yüksek 

oranda yerli teknolojilerle yaygınlaştırılabilecek özelliklere sahiptir. Özellikle bu sistemin veri 



toplama ve kontrolü için geliştiren elektronik kart günümüzde uygulama alanı bulan Tarım 4.0 

teknolojisi özelliklerini barındıracak niteliklere sahip olarak tasarlanmıştır. Ayrıca sistemin katı 

model çizimleri ve mekanik aksamında kullanılan tüm malzemelerin üretimleri disiplinlerarası 

bir çalışmanın ürünü olduğundan proje prototipi gerçek bir sahada uygulanmak için üretim 

altyapısına da sahiptir. Prototip sistemin örtüyü kapatma süresi 13 saniyedir. Gerçek sahada 

kullanılacak motor ve sürücü sitemi ile özellikle dolu yağması gibi ani hava olaylarında çok 

daha hızlı kapatma mümkün olabilecektir. 

 

 Tasarlanan kontrol kartının SMS teknolojisine alternatif olarak Wi-Fi teknolojisi ile 

iletişim sağlaması da bir diğer avantajlı yönü olarak değerlendirilebilir. Yüksek hızda veri 

transferi ve internet erişimi sağlayan, yaklaşık 48 km’lere varan erişim mesafesi ile WiMAX 

teknolojisinin ilerleyen yıllarda pratik anlamda uygulamalarının giderek yaygınlaşacağı 

öngörülmektedir [7]. Bu sayede açık ve kırsal alanlar dahil olmak üzere internet erişiminden 

yoksun alanların giderek azalacağı öngörülmektedir. Bu proje önerisindeki veri toplama ve 

kontrol kartının Wi-Fi özelliğini bünyesinde barındırması ise WiMAX teknolojisine uyumlu bir 

ürün olmasını ve bu teknolojinin avantajlarından da faydalanılmasını sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Proje, ülkemizin mevcut kaynakları ve altyapısı dikkate alındığında kolaylıkla hayata 

geçirilebilir niteliktedir. Projeyi elektrik ve mekanik aksam elemanları olarak iki gruba 

ayırabiliriz. Elektrik aksam grubu için Redüktörlü DC/AC motor, traksiyoner akü, PV panel, 

sensörler (sıcaklık sensörü, yağmur sensörü, dolu sensörü) ve kontrol kartı gereklidir. Mekanik 

aksam grubu için ise silindir boru, yataklı rulman, örtüyü çeken çelik halat, örtünün üzerinde 

gideceği teller, örtü ve tel arasındaki bağlantıyı sağlayan plastik çengeller ve raylı makaralar bu 

gruba dahildir. Proje yürütücüsünün ve danışmanın bu alandaki deneyimleri göz önüne 

alındığında proje kolay uygulanabilir ve yaygınlaşabilir potansiyeldedir. Projeyi yurtdışına 

bağımlı kılan sensörleri hariç hiçbir teknik imkansızlık yoktur ve yerli imkanlarla 

ekipmanlarının temini ve üretimi mümkündür.  

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projede kullanılması planlanan malzemelere ilişkin maliyet tablosu Çizelge 1’de yer 

almaktadır. Ayrıca proje zaman planlaması Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Malzeme ve Maliyet Tablosu 

MALZEME/EKİPMAN FİYAT 

Redüktörlü DC Motor 200 TL 

Traksiyoner Tipi  Akü 400 TL 

PV Panel ve Solar Şarj Regülatörü 400 TL 

Sensör Donanımları (Sınır Anahtarları, Yağmur, 

Sıcaklık, Kuvvet Sensörleri) 
450 TL 

Silindir Boru,Yataklı Rulman  250 TL 



Mekanik Sarf Malzeme (Çelik Halat, Teller) 350 TL 

Mekanik Sarf Malzeme (Plastik Çengeller, Raylı 

Makara) 
250 TL 

PCB Üretimi (10 adet) 650 TL 

GSM Modülü (SIM800 GSM Genişletme Kartı) 300 TL 

3G/4G Wi-Fi Modem 600 TL 

Mikrodenetleyici (ESP8266) 140 TL 

TOPLAM 3.990 TL 

 

Çizelge 2. Proje Zaman Planlaması 

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 

1.İş Paketi Otomatik Örtü Sistemi Mekanik Aksamının Tasarımı, Üretimi ve Montajı 

2.İş Paketi Otomatik Örtü Sistemi Elektronik Kart Tasarımı 

3.İş Paketi Elektronik Kart Gömülü Sistem Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Android/IOS İşletim 

Sistemleri için Mobil Uygulama Geliştirilmesi 

4.İş Paketi Geliştirilen Otomatik Örtü Sistemi Bileşenlerinin Tümleştirme Faaliyetleri ve Saha 

Testlerinin Yapılması 
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1.İş Paketi Mekanik aksamın tasarlanması, 

tasarıma uygun olarak mekanik 

aksam bileşenlerinin üretimi ve 

montaj işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

        

2.İş Paketi Eagle programı ile elektronik kart 

tasarımının gerçekleştirilmesi, PCB 

üretimi ve elektronik aksam 

bileşenlerinin temin edilmesi. 

        

3.İş Paketi Elektronik kart için gömülü sistem 

yazılımlarının geliştirilmesi. Flutter 

Programı ile Android ve IOS işletim 

sistemlerine sahip cihazlar için 

mobil uygulama geliştirilmesi. 

        

4.İş Paketi Proje mekanik ve elektronik 

aksamlarının tümleştirme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

saha testlerinin yapılması ve 

revizyon işlemlerinin yerine 

getirilmesi. 

        

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Bu çalışmanın amacı üzüm bağlarını olumsuz doğa olaylarından korumaktır. Dolayısıyla 

bu proje fikrinin ilk hedef kitlesi üzüm üretimi yapan çiftçilerdir. Proje çıktısı, otomatik olarak 



çalışabilme ve uzaktan kontrol edilebilme gibi özellikleri sayesinde sera uygulamaları için de 

değerlendirilebilecek bir potansiyele sahiptir. 

9.Riskler 

 Üzerinde çalışılan bu prototipin üzüm bağlarında uygulanması halinde şu riskler ile 

karşılaşma ihtimalleri vardır: 

- Özellikle yaz yağmurlarından önce görülen aşırı rüzgârların örtünün kapalı olduğu durumda 

alttan yukarı doğru örtüyü itmesi durumu sistemi mekanik olarak zorlayabilir ve kalıcı hasar 

vermesi durumunda ilave maliyetler oluşturma ihtimali bir risk teşkil etmektedir. 

- Bu sistemde kullanılan dolu(kuvvet) algılama sensör yüzeyinin üzerine kuş gibi uçan 

hayvanların konması sonucu sensörün bu durumu bir komut olarak algılaması ve kontrol kartına 

bir komut göndererek sistemi çalıştırması ve üzüm bağlarının üstünü gereksiz yere örtme riski 

bulunmaktadır.  

B Planı: 

- Örtü yağmuru geçirmeyecek şekilde ama gözenekli yapılı özel bir malzemeden seçilebilir. 

Herhangi bir rüzgârda örtüler bu gözeneklerden rüzgarı geçirerek sistemin zorlanmasını 

engeller.  

-  İkinci durumda ise kuşun sensöre uygulayacağı kuvvet ile yukarıdan düşen dolunun 

sensöre uyguladığı kuvvet farklı olacağından daha hassas bir dolu(kuvvet) sensörü 

kullanılarak bu risk ortadan kaldırılabilir. 

10.Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Prof. Dr. Sezai TAŞKIN Proje Danışmanı 
Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi 

Proje ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve 

yürütülebilmesi için tecrübeye sahiptir. 

Ayrıca, veri toplama ve kontrol 

sistemleri konularında uzmandır.  

Aykut KURTOĞLU Proje Yürütücü 
Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi 

Manisa-Sarıgöl’de geçimini bağcılıkla 

sürdüren bir ailenin ferdi olarak bu 

projenin çıkış noktası olan problemi 

yaşamaktadır. Problem için çözüm 

önerisi geliştirerek, bu projenin iş 

paketlerindeki görevleri 

gerçekleştirmektedir. 
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