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Ġçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Günümüzde tarım konusunda bütün toprak sahipleri yeterli bilgiye sahip değildir ve bu 

sebeple tarım yaparken sıkıntı çekmektedir. 

Bu sorunun çözümü için Toprak Eğitim Sistemi her kitleden kullanıcıyı pratik bir Ģekilde 

eğiterek kendi topraklarını en efektif Ģekilde değerlendirmesini amaçlar. Bunu sağlamak için 

bir mobil uygulama ve toprağın pH, sıcaklık ve nemini ölçen bir kit kullanılacaktır. Kit saye-

sinde elde edilen veriler mobil uygulama tarafından değerlendirilip kiĢiye potansiyel verimli 

ürünü önerecektir.  

Projede kullanılan mobil uygulama MIT App Inventor 2 (blok tabanlı kodlama dili) ile 

sensör kiti ise Arduino kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Mobil uygulama ile kit arasındaki veri 

alıĢveriĢi Bluetooth 2.0 (ve üstü) aracılığıyla sağlanacaktır. 

Kitin tasarımı Blender programı kullanılarak yapılmıĢtır. 3D yazıcılar yardımıyla çıkartı-

lan parçalar elle montajlanacaktır. 

Sonuç olarak TES projesi kapsamında tarımla ilgilenen herkese hitap eden kullanıcı dostu, 

düĢük maliyetli, efektif ve kolay eriĢilebilir bir mobil uygulama ve kit geliĢtirilecektir.  

2. Problem/Sorun: 

Günümüz insanının tarım ve sahip oldukları topraklar hakkındaki bilgisizliği ve 

eğitimsizliği, verimli üretimi ve tarıma karĢı ilgisini azaltmaktadır. Bu konuda ulaĢılabilecek 

bilgiler geneldir çünkü bunlar toprak türü, pH’ı, nemi gibi bir sürü değiĢkene sahip değildir. 

Ve bu genel bilgiler insanımızın kendi toprağını iĢleyebilecek Ģekilde eğitilmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Bunun yanında son zamanlarda yaĢanan koronavirüs salgını insanları 

birbirinden ayırmıĢ ve insanların tarımla ilgilenmesini, eğitilmesini sınırlamıĢtır. Bu yüzden 

tarımla uğraĢan kiĢilerin yüz yüze eğitimi zorlaĢmıĢtır. Bu durumlar tarafımızca Toprak 

Eğitim Sisteminin geliĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır. 

 

3. Çözüm 

TES kullanıcı odaklı bir sistem olması nedeniyle getirilen çözüm kullanıcı dostudur. Çö-

zümün en temel amacı kullanıcıya maksimum faydayı vermektir. Büyük veya küçük çaplı 

yetiĢtiricilere yönelik olan bu proje kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu çözümleriyle büyük 

bir kitleyi hedef almaktadır. 

Tarımsal bir projede toprakla alakalı sahip olunması gereken en temel bilgiler toprağın 

pH’ı, nemi ve sıcaklığıdır. Toprakta yetiĢtirilebilecek en verimli ürünü belirlemekte bu 3 fak-

tör kullanılmaktadır. TES’in getirmiĢ olduğu çözümde takımımızca tasarlanıp geliĢtirilmekte 

olan toprak analiz kiti toprakla alakalı bu verileri yüksek doğruluk oranlarıyla tespit edecektir. 

Ardından bu veriler kullanıcın Bluetooth teknolojisi ile mobil cihazına aktarılarak veri taba-

nımızdaki verilerle geliĢtirmiĢ olduğumuz algoritmada karĢılaĢtırılacaktır. GeliĢtirilen algo-

ritma bu veriler sayesinde kullanıcının toprağında yetiĢtirilebilecek en verimli bitkileri verim 

oranına göre sıralamaktadır. 

Bu geliĢtirmeler (kodlama, Sensörler vs.) yapılırken okulumuzun protokol imzaladığı 

Mersin Üniversitesi’nden ve ona bağlı GiriĢim Limanı’ndan danıĢmanımız öncülüğünde yar-

dım ve eğitim alınacaktır. 
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a. Sorun b. Çözüm c. Eğitimdeki Katkısı 

d. Sadece hâlihazırda çiftçi olan 

ya da çiftçilik yapmayı plan-

layan kiĢilere eğitim verilme-

si, verilen eğitimlerin küçük 

kitlelere yönelik olmasıdır. 

e. Herkesi kapsayan, daha geniĢ 

kitlelere hitap eden kullanıcı 

dostu bir sistem geliĢtirilmiĢ-

tir. 

f. Tarıma ilgi duyan herkes 

kolayca ve en verimli Ģekilde 

eğitilebilecektir. 

 

4. Yöntem 

 

Mobil Uygulama Algoritması 

Mobil uygulama,  yukarıda gösterilen algoritmaya göre MIT App Inventor 2 aracı kullanıla-

rak hazırlandı. Mobil uygulama ve Arduino kodları detaylı ve açıklamalı olarak en sona ek-

lenmiĢtir. 
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Ana sayfada üstüne basılan buton ilgili sayfaya yönlendirir. Eğer Analiz Et düğmesine ba-

sılırsa Bluetooth bağlantısı varsa Arduino kartından gelen toprak verileri bir dosyaya yazılır 

ve Analiz Et sayfasına geçilir. 

 

 
Analiz Et sayfasında açılıĢta ana sayfada dosyaya yazılan veriler okunur ve ilgili kısımlara 

(uygulamada üstteki ekran) aktarılır. Analiz Et düğmesine basılırsa toprak verileri ile bir veri 

tabanı dosyasındaki veriler karĢılaĢtırılır ve bu sonuca göre uygulamada alttaki ekrana yazdı-

rılır. Bu ekranın altındaki sağ ve sol okları üçlüler arasında geçiĢ sağlar. Örneği yukarı sağ ok 

tuĢuna basılırsa 4, 5, 6. bitkiler gösterilir. 
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Nasıl Kullanılır? Sayfasında uygulamanın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi verilir. 

 
3 Boyutlu Prototip Tasarımı 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü  

Cep telefonu ve internet kullanımının gitgide arttığı teknoloji çağında bu geliĢmelerin ta-

rımsal eğitime de fayda sağlamasını amaçlayan TES, açık eğitim-öğretimi bilgi almak iste-

yenlerin cep telefonuna kadar indirgemesi ile piyasada var olan rakiplerinden sıyrılmaktadır.  

Tarım Bakanlığı’nca uygulanan YAYÇEP sisteminde ağırlıklı olarak televizyondan ve ki-

taplardan sadece hâlihazırda çiftçi olan ya da çiftçilik yapmayı planlayan kiĢilere eğitim ve-

rilmiĢtir. Fakat televizyon kullanılarak verilen eğitimin yeterince kalıcı olmaması, ders sürele-

rinin yetersiz görülmesi; sulama, gübreleme, mekanizasyon gibi kavraması daha zor kabul 

edilen teknik konuların yeterince rağbet görmemesi YAYÇEP sisteminden yeterli verim alı-

namamasına yol açmıĢtır. 
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TES ise tarımsal alanda açık eğitim-öğretimi herkesin eriĢimine sunan ve kiĢinin sahip ol-

duğu ekilebilir bölgeye (tarla, saksı vb.) göre gerekli bilgileri vererek kullanıcıyı sıkmayan, 

kullanıcı dostu ve eriĢilebilir bir mobil uygulama ve kit olarak öne çıkmaktadır. 

Bu eğitimin gerçekleĢtirilmesinde yine daha önce piyasadaki rakipleri tarafından hiç kul-

lanılmamıĢ bir eğitim kitinden faydalanılmaktadır. Bu kit sayesinde kullanıcının sahip olduğu 

ekilebilir bölgenin pH, nem, mineraller vb. birçok değeri hesaplanacak ve internet aracılığı ile 

elde edilen genel iklim özellikleri ile birlikte değerlendirilerek kullanıcının ekmesi için en 

uygun bitkiler önerilecektir. Bu kitin olabilecek en uygun fiyatta satıĢa sunulup olabildiğince 

kiĢiye ulaĢmasını sağlamak TES’in baĢlıca hedeflerindendir. 

6. Uygulanabilirlik

TES geliĢtirilip tamamlanır. Bluetooth teknoloji bulunan bütün platformlarla (mobil, bil-

gisayar, tablet) entegre bir Ģekilde çalıĢan TES detaylı test sürecinden sonra yatırımcılar des-

teğiyle çoğaltılarak eğitim kiti haline getirilip seri üretime geçilebilir. Projenin ticari ürüne 

dönüĢtüğünde yüksek bir satıĢ sayısına ulaĢması yüksek bir olasılıktır çünkü ülkemizde top-

rakla ilgilenen kiĢi sayısı oldukça fazladır. 

TES sayesinde uygulamalı bir Ģekilde bütün eğitim seviyelerindeki öğrencilere eğitim ve-

rilebilir. (Uygulama her yaĢtan insanın kullanabileceği Ģekilde hazırlanmıĢtır.)  

Açık öğretimde veya yüz yüze eğitimin aksadığı zamanlarda (son zamanlarda yaĢanılan 

salgın dönemleri vb.) TES, öğrencilerin ve halkın her kesiminin eğitiminin uzaktan sürdürül-

mesi için kullanılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

TES, her kullanıcıya hitap etmek için olabilecek en ucuz Ģekilde üretilmeye çalıĢılacaktır. 

AĢağıda belirtildiği üzere bu parçaların temini eğer proje kabul edilirse hemen temmuz ayında 

baĢlayacak ve ağustos ayında da devam edecektir. Maddi harcamalar bu iki ayda yapılacaktır. 

Projenin kodlama kısmı kullanıma hazır olduğu için malzemeler temin edildiğinde birleĢ-

tirme ve test iĢlemleri baĢlayacaktır. (Bu testler TEKNOFEST gününe kadar ve daha sonra-

sında devam edecek, bu Ģekilde sürekli geliĢen bir sistem oluĢturulacaktır.) Sonra test sonuç-

ları değerlendirilerek kodlar güncellenecektir. Bu sayede stabil bir uygulama ve kit elde edile-

cektir.  

Kodlamalar ve mobil uygulama maddi bir kaynak gerektirmemektedir. Bu yüzden proje-

nin bütçesi sadece malzemelerin temini için kullanılacaktır. Bu malzemeler aĢağıdadır: 

> Arduino Uno R3 Klon  ≈ 25 Türk Lirası

> HC06 Arduino Bluetooth Modülü  ≈ 25 Türk Lirası

> Nem ve Sıcaklık Sensör Modülü ≈ 40 Türk Lirası

> Toprak pH Sensörü  ≈ 100 Türk Lirası

> Çevre dostu 3D Yazıcı Filamenti  ≈ 50 Türk Lirası

Proje bütçesi yaklaĢık 240 Türk Lirası’dır. Bu fiyatlar en ucuz, güvenilir ve çoğunlukla 

yerli sitelerden alınmıĢtır. Malzemelerin temininde de bu yerli siteler kullanılacaktır. Projemi-

zin piyasadaki benzerlerinin fiyatı 170 Türk Liracı civarındadır ancak bu araçlar yalnızca kit-
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ten oluĢmaktadır ve çiftçiye sadece çoğu kiĢinin ne iĢe yaradığını bilmediği bir takım bilgiler 

vermektedir, mobil uygulama desteği ve geniĢ bir kitleye hitap etme Ģansı yoktur. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projede tarımla ilgilenmek isteyen, üretim sağlayabilecek kiĢiler ve verimli üretim yapa-

mayan toprak sahipleri hedef alınmıĢtır. 

Hedef kitlenin bu Ģekilde seçilmesinin nedeni bütün toprak sahiplerinin yeterli bilgiye sa-

hip olmaması ve bu sebeple tarım yaparken sıkıntı çekilmesidir. Hedef kitleye yönelik karar 

alınırken ülkemizde toprağa ilgi duymasına rağmen bilgi eksiğinden ötürü potansiyelini orta-

ya çıkaramamıĢ kiĢiler göz önüne alınmıĢtır. 

 

9. Riskler  

Proje hayata geçirilirken baĢlıca Ģu problemler gözlenebilir: 

 Tasarım sıkıntılarından ötürü prototip dahi yapılamayabilir. 

 Tasarım hayata geçirilirken yeterli destek sağlanamayabilir. 

 Test aĢamasında uygulama veya cihaz çalıĢmayabilir. 

 Cihazın aldığı veriler yanlıĢ veya yetersiz olabilir. 

 Proje ilgi görmeyebilir. 

Bu problemlere B planı olarak yönelik çözümler önerilebilir: 

 Tasarımın eksiklikleri giderilebilir veya baĢtan bir tasarım oluĢturulabilir. 

 Maddi destek için bağıĢçı veya sponsorlar bulunabilir. 

 Cihaz ve uygulama beta kullanıcılarından gelen geri dönüĢler baz alınarak 

güncellenebilir. 

 Veri hatalarını en aza indirmek için sensör çeĢidi ve sayısı arttırılabilir. 

 Proje daha ilgi çekici hale getirilebilir. 

 

ĠP 

No 

 

ĠP Adı/Tanımı 

Kim(ler) 

Tarafından 

Yapılacağı 

AYLAR 

ġubat 

2020 

Mart 

2020 

Nisan 

2020 

Mayıs 

2020 

Haziran 

2020 

Temmuz 

2020 

Ağustos 

2020 

Eylül 

2020 

1 Proje Yönetimi 

  

Yusuf Utku 

SĠNDEL 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2 Uygulama ve 

Sensör Dizaynı 

Yusuf Demir -  

M. Sungur 

DOĞAN 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

3 Malzemelerin 

Temini 

Berk Güven - 

Ahmet O. 

ATAK 

      

X 

 

X 

 

4 Uygulama Prog-

ramlaması 

Umut Arda 

TUNCAR 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 Arduino Prog-

ramlaması 

Ahmet Mete-

han ZĠLE 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

6 Malzemelerin 

BirleĢtirilmesi 

Ve Testi 

Buğra TAġ - 

Ahmet Mete-

han Zile 

     

 

 

X 

 

X 

 

X 

7 Test Sonuçları-

nın Analizi Ve 

ĠyileĢtirilmesi 

Buğra TAġ -  

Umut Arda 

TUNCAR 

      

X 

 

X 

 

X 

8 Projenin Tanı-

tımı 

Proje Ekibi    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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OLASILIK Risk Yönetimi 

Yüksek 

Riske dair önlemler 

alınır ve risk gözlem 

altında tutulur. 

Riske dair önlem 

alınır ve risk yöne-

timine baĢvurulur. 

Risk kabul edilemez. 

Orta 
Risk kabul edilir ve 

gözlem altında tutulur. 

Riske dair önlemler 

alınır. 

Risk gözlem altında tutulur 

ve risk yönetimine baĢvu-

rulur. 

DüĢük Risk kabul edilir. 

Risk kabul edilir 

fakat dikkatli dav-

ranılır. 

Riske dair önlemler alınır 

ve risk gözlem altında tutu-

lur. 

ETKĠ DüĢük Orta Yüksek 

 

10.  Proje Ekibi   

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okulu 
Projeyle Veya Prob-

lemle Ġlgili Tecrübesi 

Yusuf Utku SĠNDEL Takım Kaptanı Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Ahmet Metehan ZĠLE Yazılım & Fikir Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Mustafa Sungur DOĞAN Dizayn & Fikir Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Buğra TAġ Yazılım Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Berk GÜVEN Mekanik Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Ahmet Oğuz ATAK Mekanik Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Yusuf DEMĠR Dizayn & Fikir Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Umut Arda TUNCAR Yazılım Eyüp Aygar Fen Lisesi - 

Ercan HALAVUT DanıĢman Eyüp Aygar Fen Lisesi - 
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Mobil Uygulama Kodları (Uygulamada çok fazla kod kullanıldığı için küçültülmüştür ancak 
büyütüldüğünde okunabilmektedir.) 
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TES Arduino Kit Kodları 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Wire.h> 

#include <DHT.h> 

/Kitte bulunan aygıtlar için gerekli kütüphaneler yüklendi./ 

SoftwareSerial tes_bt_iletisim(0, 1); /RX,TX/ 

/Bluetooth haberleĢme modülü tanımlandı./ 

#define DHTPIN 3 

#define DHTTIP 5 

DHT dht(DHTPIN, DHTTIP); 

/Sıcaklık ve nem sensörü tanımlandı./ 

#define pH_sensoru_pin A0 

float b; 

int buf[10], sabit; 

unsigned long int ortalama_deger; 

/pH sensörü tanımlandı./ 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  tes_bt_iletisim.begin(9600); 

  /Bluetooth cihazıyla 9600 baud'da haberleĢme baĢlatıldı./ 

  dht.begin(); 

  /Sıcaklık ve nem sensörü toprağı analiz etmeye baĢladı./ 

} 

void loop() 

{ 

  int sicaklik = dht.readTemperature(); 

  int nem = dht.readHumidity(); 

  if (tes_bt_iletisim.available()) 

  { 

    Serial.println("Sıcaklık:"); 

    Serial.println(sicaklik); 

    Serial.println(" "); 

    Serial.println("Nem:"); 

    Serial.println(nem); 

    Serial.println(" "); 

    Serial.print("pH:"); 

    Serial.print(pH_deger, 2); 

    Serial.println(" "); 

    Serial.println("------------"); 
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    delay(100); 

    /Serial haberleĢme portuna değerler yazılmıĢtır./ 

  } 

 

  for (int i = 0; i < 10; i++) 

  { 

    buf[i] = analogRead(pH_sensoru_pin); 

    delay(10); 

  } 

  for (int i = 0; i < 9; i++) 

  { 

    for (int j = i + 1; j < 10; j++) 

    { 

      if (buf[i] > buf[j]) 

      { 

        sabit = buf[i]; 

        buf[i] = buf[j]; 

        buf[j] = sabit; 

      } 

    } 

  } 

 

  /Hassas ölçüm yapmak için oluĢturduğumuz fonksiyon pH değerini 10 milisaniye ara-

lıklarla 10 defa ölçüp ortalamasını almaktadır./ 

 

  ortalama_deger = 0; 

 

  for (int i = 2; i < 8; i++) 

  { 

    ortalama_deger += buf[i]; 

    /Ortalama pH değeri hesaplanmıĢtır./ 

 

    float pH_deger = (float)ortalama_deger * 5.0 / 1024 / 6; 

    /Analog olarak okunan değerler milivolta dönüĢtürülmüĢütür./ 

 

    pH_deger = 3.5 * pH_deger; 

    /Milivolt olarak ölçülen değerler pH'a dönüĢtürülmüĢütür./ 

  } 

  /Hassas ölçüm yapmak için oluĢturduğumuz fonksiyon alınan verileri pH cinsinden 

çıktı olarak vermektedir/ 

} 


