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İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz, tarımsal sulamada sarfiyatı verimli hale getirmek ve her bitkinin nem 

ihtiyacına ve bitki çeşitliliğine göre otomatik sulama yapan bir sistem ile ilgilidir. Bu sulama 

sisteminde her bir bitkinin topraktan ihtiyaç duyduğu ve doyuma ulaştığı bir nem miktarı vardır 

ve bu değerler işlemciye tanımlıdır. Toprağa hangi ürünü ekersek ekelim, dizinlerde bulunan 

nem ölçerler sayesinde nem miktarı algılanmaktadır. Nem ölçerlerin ölçümleri doğrultusunda 

bitkinin ihtiyaç duyduğu nem miktarı sağlanana kadar, işlemcideki kendimize ait olan yazılım 

yardımı ile sistem devreye girerek tarımsal alanda ürünün ekili olduğu bölgeyi toprak üstü veya 

toprak altı damla sulama sistemi ile otomatik olarak sulamaya başlamaktadır. Bitki ihtiyaç 

duyduğu nemi topraktan aldığında yine nem ölçerler sayesinde işlemciye sinyal göndererek 

otomatik sulama sistemini kapatmaktadır. Tarımsal alanın hangi bölgesine hangi ürünün 

ekileceği otomatik sulama sistemindeki kontrol paneli ve programlama butonları yardımı ile 

tanımlanabildiği gibi kontrol paneline bağlı kalmadan da mobil cihazlarla ses kontrolü ile de 

tanımlanabilmektedir. Aynı alan içerisindeki farklı dizinlere istenilen her çeşit ürün 

ekilebilmektedir. 

 

  
Resim : Projemizin prototipi 

Tasarımı, yazılımı ve montajı kendimize ait projemizin, sergi ve fuarlarda sergilememiz 

gerekirse diye görselliğini ve estetiğini artırmak adına dış iskeletinin malzemesini lazer kesim 

Plexiglass kullandık. Montajında özel plexiglass yapıştırıcısı ve vidalama yöntemini kullandık. 

Üzerindeki devreleri ve elektronik cihazları plexiglass üzerine vidalama yöntemiyle 

montajladık. Röle yardımı ile kontrol ettiğimiz selonoid vanaları tarlamızdaki her bir dizinin 

başına sabitledik ve yazılım yardımıyla bu vanaları ektiğimiz ürünlerin ihtiyacına göre açıp 

kapatabiliyoruz. Estetik açıdan projenin görselliğini bozmamak adına su pompamızı, güç 

kaynağımızı ve su tankımızı projenin alt bölmesine gizledik. Yazılımı ise 2324 satırdan oluşan 

kod bloğuyla Arduino’da C+ diliyle yazdık. Yine gerçekliğini arttırmak adına toprak kullanarak 

içerisine gerçek bitkiler dikip yazılımda tanımlanan değerlere göre sulama yaptırdık. 
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2. Problem/Sorun: 

Küresel ölçekte nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su 

ihtiyacı da artmaktadır. Tüketilebilir su kaynaklarının sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir. 

Tarımsal ve evsel su talebinin artmasının yanında gelişen sanayi sektöründe de su talebinin 

artması, su kullanımında sektörler arasında rekabete yol açmaktadır. Günümüzde sınırlı su 

kaynaklarının tüm sektörlerde çevre ile uyumlu bir şekilde etkin kullanılması gerekmektedir. 

Ülkemizde su kullanımı alanında en büyük pay % 72’lik bir oranla tarım sektörüne aittir. 

Tarımsal sulama, ürün üzerindeki verimi arttıran çok önemli bir tarımsal girdidir ve tarımın 

sigortasıdır. Ancak uygulandığı alanlardaki iklim, toprak ve sosyo-ekonomik koşullar 

nedeniyle pek çok sorunu da beraberinde içermektedir (İstanbulluoğlu ve ark. 2006). 

Su kaybının yüksek olduğu tarım sektöründe en fazla kayıp sebeplerinden biri yüzey 

sulama yöntemidir (%35- 60 arasında). Bilinçsiz sulama nedeniyle su kaynaklarının 

sürdürülebilirliği tehlikeye girmiş, binlerce dekar alan tarım yapılamaz hale gelmiş, ciddi verim 

kayıpları oluşmuştur (Yıldırım 2013). 

Tarımsal sulama, tarımda verimliliğin artırılmasında, ekonomik ve sürdürülebilir 

kalkınmaya dayalı büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal refahın tabanda yayılmasında 

önemli bir etkendir. Her geçen gün sulama ve yönetiminin önemi artmakta olup arzın, artan 

talepleri karşılayamaz hale gelmesi ile su stratejik bir konu haline gelmektedir. 

Sulama nedeniyle kurumaya yüz tutan nehirler, yeraltı sularının çekilmesi, kaybolan 

göller ve kirletilen sular sonucu var olan tatlı su kaynaklarında ciddi miktarda azalma 

olmaktadır (Aksungur ve Şirin 2008). 

Teknik olarak çok su kullanmak çok verim demek değildir. Suyu, ekili mahsulün 

ihtiyacı kadar ve zamanında kullanmak önemlidir.   

 

     
Resim: Verimsiz sulama sonucu karşılaşılan problemler 

Mesela yöremizde alışılmış bazı sulama biçimlerine tanık oluyoruz. Suyu bol olduğu 

için hiç durmadan sulama yapan (yağmurlama, ya da salma şeklinde) insanları görüyoruz. 

Bunun anlamı bugün bol sudan dolayı bol verim alınacağı düşüncesiyle kullanılan su, yarın 

topraklarımızı çoraklaştıracaktır. Topraklarımız geri dönülmez verimsizliklere sahip olacaktır. 

(Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sunumları, Prof. 

Ahmet Öztürk) 

 Yağışların önceki yıla oranla daha az olmasının da etkisiyle Dicle Elektrik Dağıtım 

bölgesinde tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında 

mart ayında yüzde 139 iken nisan ayında yüzde 260 oranında yükseldi. Dicle Elektrik, tarımsal 

sulamadaki elektrik tüketiminde yaşanan olağanüstü artışın sürdürülebilir olmadığını 

açıkladı.(http://petroturk.com/elektrik/tarimsal-sulamada-elektrik-tuketiminde-rekor-uzerine-

rekor-kiriliyor) . 

http://petroturk.com/elektrik/tarimsal-sulamada-elektrik-tuketiminde-rekor-uzerine-rekor-kiriliyor)Bizim
http://petroturk.com/elektrik/tarimsal-sulamada-elektrik-tuketiminde-rekor-uzerine-rekor-kiriliyor)Bizim
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Bilhassa sulama sistemlerini en kısa zamanda akıllı ve kapalı sisteme geçirmek artık 

şart olmuştur. İnsanın sulamayı başlatmak için kendi isteğine veya zaman ayarına göre değil 

bitkinin isteği doğrultusunda sulama yapılmalıdır. 

Tekniğin bilinen durumunda var olan otomatik tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan 

yöntemler, bitkinin suya ihtiyacı olmadığında dahi sulamaya maruz kalmasından kaynaklı 

çeşitli problemlere sebebiyet vermektedir. Bu problemler genellikle bitkinin aşırı suya maruz 

kalması sonucu çürümesine veya veriminin düşmesine sebep olmakla beraber aşırı bir su ve 

elektrik tüketimini de beraberinde getirmektedir. Her bitkinin topraktan ihtiyaç duyduğu nem 

miktarı farklı olduğu için varolan tarım sulama sistemleri bitkinin ihtiyacı olmadığında dahi 

sulamaya devam etmektedir. Projemizde, suyun tasarrufuna paralel olarak elektrik enerjisi 

tasarrufu da sağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen problemler bu alanda teknolojik yeniliği 

zorunlu hale getirmektedir. 

 

3. Çözüm 

Tarımsal sulama sistemlerinde son yıllarda su tasarrufu için akıllı sulama sistemleri ve 

damla sulama kullanılmaktadır.Kullanılan bu teknikler zaman ayarlı veya uzaktan erişimli 

olarak çalıştığı için, bitkinin suya ihtiyacı olmasa dahi sulama yapmaktadır.Bu sulama 

sistemlerinde, ekili alanın bazı dizinleri sıralı ağaçların gölgesinde kalmış olabileceği, bazı 

dizinlerin dere yatağı kenarında kalmış olabileceği veya yağan yağmurdan dolayı toprak 

neminin üst seviyelerde olmasından dolayı bitkinin sulanmaya ihtiyacı olmamasına rağmen 

sulama devam edecektir.Bu unsurda su ve elektrik sarfiyatını arttırmakla beraber ürün verimini 

de olumsuz yönde etkileyecektir. 

Çözüm önerimiz ise tüm bunları bitkinin isteği doğrultusunda gerçekleştirecek yenilikçi 

ve akıllı bir sulama sistemidir.İşte bu anlamda projemiz bitkiyi akıllandırarak (bir nevi yapay 

zeka kazandırarak) bitkinin ihtiyacına göre sulamayı başlatıp durdurabilmektedir. 

  
                Resim : Prototip fotoğrafı ve takım      Resim : Prototip teknik resim 

  

Projemizde, ekilen her bir ürünün topraktan ihtiyaç duyduğu nem miktarı birbirinden 

farklı olduğundan dolayı hangi bitkinin ne kadar ve hangi aralıklarda sulanması gerektiğine 

bitki kendi karar veriyor. Bir nevi ekilen ürüne yapay zeka kazandırılıyor. Tarlanın hangi 

dizinine hangi ürünün ekildiği kontrol paneli vasıtasıyla tanımlanıyor. Ekilen ürün işlemciye 

nem ölçerler vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu anda haber gönderip toprak üstü veya toprak altı damla 

sulamayı başlatıp durdurabiliyor. Projemiz bitkinin sulamaya ihtiyacı olduğu zaman çalışacağı 
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için su tasarrufunun yanında elektrik enerjisi tasarrufunu da beraberinde sağlamaktadır. Aynı 

zamanda çitfçinin iş gücünü de azaltmaktadır. Bu anlamda da hem çiftçinin üründen aldığı 

verimi arttırıp hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Aynı zamanda tarımsal arazinin 

istenilen bölümüne istenilen ürün ekilebilmektedir. 

Prototipimizde alt bileşen olarak; Arduino mega işlemci,Röle,Nem ölçer,Kontrol paneli 

(LCD ekran, butonlar, direnç devreleri), Wi-fi modülü, Selanoid Valf, Su pompası, Sulama 

tankından oluşmaktadır.Dış iskeleti plexiglass olup güç kaynağı gizli bölmeye sabitlenmiştir. 

 

         
         Resim: Projemizin yapım aşaması                                             Resim: Çözüm algoritması 

 

4. Yöntem 

Projemize konu olan otomatik sulama sisteminde her bir bitkinin topraktan ihtiyaç 

duyduğu ve doyuma ulaştığı bir nem miktarı vardır ve bu değerler işlemciye tanımlıdır. 

Toprağa hangi ürünü ekersek ekelim, tarlanın dizinlerinde bulunan nem ölçerler sayesinde nem 

miktarı algılanmaktadır. Nem ölçerlerin ölçümleri doğrultusunda bitkinin ihtiyaç duyduğu nem 

miktarı sağlanana kadar, işlemcideki kendimize ait olan yazılım yardımı ile sistem devreye 

girerek tarımsal alanda ürünün ekili olduğu dizini toprak altı veya toprak üstü damla sulama 

sistemi ile otomatik olarak sulamaya başlamaktadır. Bitki ihtiyaç duyduğu nemi topraktan 

aldığında yine nem ölçerler sayesinde işlemciye sinyal göndererek otomatik sulama sistemini 

durdurmaktadır. Tarımsal alanın hangi bölgesine hangi ürünün ekileceği otomatik sulama 

sistemindeki kontrol paneli ve programlama butonları yardımı ile tanımlanmaktadır. Ektiğimiz 

ürün çeşidini ve hangi dizine ektiğimizi sadece kontrol paneline bağlı kalmadan mobil 

cihazlarla ses kontrolü ile de tanımlanabilmektedir. 

Aynı alan içerisinde 

farklı dizinlere istenilen her çeşit 

ürün ekilebilmektedir. Örneğin; 

Tarlanın 1 dizinine mısır,1 

dizinine patates diğer dizinine 

pirinç v.s ekilebilmektedir. 
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 Sera ve küçük arazilerin dışında daha büyük arazilerde bitki ve işlemcinin 

haberleşmesini sağlamak adına drone kullanılarak işlemciye gönderilen verilerle sulama 

başlatıp durdurulabildiği gibi bitkilerin fizyolojik gelişimleri de drone ile takip edilebilir. 

Kullandığımız yöntem, elektroniğin temel kanunlarını ve yazılımı birleştirip, 

tarımımıza can suyu vermek amaçlı entegre etmek üzerine kurgulanıp prototip oluşturulmuştur. 

Prototip üzerinde yaptığımız deneylerde 3 farklı dizine 3 farklı ürün ektik.Kontrol paneli 

üzerinden hangi dizine hangi ürünü ektiğimizi tanımladık.Yaptığımız deneyde 1 numaralı 

dizine biber fidesi, 2 numaralı dizine domates fidesi, 3 numaralı dizine ise hem biber hem de 

domates fidesi diktik. 1 ve 2 numaralı dizinleri projemiz tarafından otomatik sulandı.3 numaralı 

dizini ise manuel olarak hergün biz suladık. 1 ve 2 nolu dizindeki bitkiler işlemciye tanımlı 

değerler doğrultusunda ne zaman sulanmaları gerektiğine kendileri karar vererek bizi gözlem 

dışında hiç meşgul etmedi. 1 ve 2 numaralı dizine ektiğimiz biber ve domates gözlemlediğimiz  

kadarıyla  daha erken çiçeklenip, daha erken ve verimli ürün verdi. Aynı zamanda projemiz 

amatör deneyimizde manuel sulamaya göre günlük yaklaşık 5 kat daha az su kullanarak su 

tasarrufu yapmıştır. 

 

         
Sistem Algoritması 

A. Sisteme enerji verilir; yazılım ve 

donanım hazırlanır. 

B. Menüye girilir ve sulama 

yapılacak bitki türü seçilir. 

C. Sulama yapılacak hat seçilir.  

D. Hatta sulama onayı verilirken 

nem ölçer devreye girer. 

E. Nem ölçer topraktaki nem 

miktarını ölçer. 

F. Toprak nemi işlemcide tanımlı 

bitkinin nem ihtiyacından fazla ise 

sulama sistemi beklemede kalır ve 

nem ölçer anlık ölçüme devam eder. 

G. Toprak nemi işlemcide tanımlı bitkinin nem ihtiyacından az ise nem ölçer işlemciye sinyal 

gönderir. 

H. Gelen sinyale göre elektromanyetik valf ve su pompası devreye girer. 

İ. Damlama sulama sistemi devreye alınır ve bitkinin nem ihtiyacı kadar sulamaya devam eder. 

J. Yeterli sulama sonrası elektromanyetik valf ve su pompası devre dışı kalarak sulama 

tamamlanır. 

K. Sistem anlık nem ölçümüne devam eder. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü, sulamayı bitkinin isteği doğrultusunda çalıştırıp 

durdurmasıdır.Bitki ne zaman sulanması gerektiğine işlemciye tanımlı değerleri doğrultusunda 

kendi karar veriyor. Yenilikçi ve akıllı sulama sistemlerine geçilmesi şarttır.İşte bu anlamda 
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projemiz bitkiyi akıllandırarak (bir nevi yapay zeka kazandırarak) bitkinin ihtiyacına göre 

sulamayı başlatıp durdurabilmektedir.  

Projemiz var olan toprak üstü veya toprak altı damla sulama sistemlerine ve bu 

sistemlerin gübreleme ünitelerine de entegre edilebilir. Açık ve büyük arazilerde bitki ve 

işlemcinin haberleşmesini sağlamak adına drone kullanarak sulama başlatıp durdurulabildiği 

gibi aynı zamanda bitkilerin fizyolojik yapısıda gözlemlenebilir. Drone ile bunlara ek anlık 

veriler ve görüntü çiftçinin telefon, tablet veya bilgisayarına iletilir. Ektiğimiz ürün çeşidini ve 

hangi dizine ektiğimizi sadece kontrol paneline bağlı kalmadan mobil cihazlarla ses kontrolü 

ile de tanımlanabilmektedir.“Örn; 1,2,3 numaralı dizine patates ek, 4,5,6 nolu dizine mısır ek. 

Tarım sulama tekniklerinin bilinen durumlarında sulama otomasyonu ya zaman ayarlı 

olmakta, ya da uzaktan erişimli olmaktadır. Bu da bitkinin sulamaya ihtiyacı olmamasına 

rağmen sulanarak ekstra su ve elektrik sarfiyatı ve veriminin düşmesine neden olmaktadır. 

Belki de tarlanın bir dizinindeki ürünlerin daha fazla sulanmaya ihtiyacı olabilir ya da bir 

dizindeki ürün fazla sulanmış olabilir. Bu da ekstra su, elektrik ve verim kaybı demektir. 

Projemizin en özgün yönü ulusal ve uluslararası bir örneği olmamasıdır. Bitkiye bir nevi 

yapay zeka kazandırarak ne zaman sulanması gerektiğine bitkinin kendisinin karar vermesini 

sağlamasıdır. Donanımsal olarak prototipimizde sunum aşamasında estetiği arttırmak adına dış 

iskeletini plexiglass malzeme seçtik. Arduino mega işlemci,Röle,Nem ölçer,Kontrol paneli 

(LCD ekran, butonlar, direnç devreleri), Wi-fi modülü, Selanoid Valf, Su pompası, Sulama 

tankından oluşmaktadır. Yazılımı ise Arduino programında 2324 satırdan oluşan kod bloğuyla 

C+ diliyle yazdık. 

Akyazı MTAL takımı olarak projemizi gruplara bölünerek hazırladık. Bir grup 

elektronik ve yazılım kısmıyla ilgilenirken diğer grup dış iskeleti, elektronik devrelerin iskelete 

montajı, sulama hattı, toprak ve ekim kısmıyla ilgilendi. 

 

6. Uygulanabilirlik  
 

Yaptığımız deneyler sonucunda gözlemlediğimiz, projemizin ticari bir ürüne 

dönüştürme yönünde olumlu olacağıdır. Şu haliyle herhangi bir tarım alanına uygulanması ve 

başarılı sonuçlar alması konusunda şüphemiz yok. Ancak alanında uzman ziraat 

mühendislerinin projemizi uygulayacağımız toprağın elektrik iletkenliğini ölçerek hangi 

bitkinin hangi sayısal değerler arasında topraktan nem ile besleneceği konusunda profesyonel 

yardımına ihtiyacımız olduğu kesindir. 

           Projemizin uygulanabilirliği konusunda ufak riskler bulunmakta bunlardan en önemlisi  

elektrik kesintisi. Tabi bu da aşılamayacak bir engel değildir. Projemizi güneş paneline veya 

harici bir güç kaynağına bağlayarak bu riskin de önüne geçebiliriz. Bunun dışında belki sulama 

sistemi tıkanıklığı veya elektronik yedek parça risk olarak sayılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin daha doğrusu prototipimizin tahmini bütçesi dış iskelet olan plexiglass dahil 

yaklaşık 2000 TL’dir. Uygulayacağımız tarım alanının büyüklüğüne göre bu fiyat değişkenlik 

gösterecektir. Projemizde kullandığımız bazı malzemelerin kalitesini düşürüp ve kablosuz 

bağlanabilirlik gibi özelliklerini kullanmazsak maliyetini yaklaşık 1000 TL’ye indirgemiş 

oluruz. 
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Zaman Planlaması; 

 

PROJEMİZDE KULLANDIĞIMIZ MALZEME LİSTESİ 

Arduino Mega Selanoid Valfler Wi-fi Modül 

LCD Panel Su Pompası Plexiglass 

Röle Güç Kaynağı Torf 

Nem Ölçerler Kontrol Paneli Direnç ve Kablolar 

Tasarım (Kasım ayı) aşamasında siparişlerimizi vermeye başladık. Üretim (Aralık ayı) 

aşamasına geçmeden tüm malzeme listesinin siparişini verip, deneme yanılma yoluyla bozulan 

parçaların yerine yenilerini sipariş ettik. 

Projemizin bilinen tekniği olmadığından dolayı benzerlerine oranla maliyet 

karşılaştırması yapamıyoruz. Ancak normal zaman ayarlı bir sulama sistemine yaklaşık 1500 

TL gibi ekleme yaparak akıllı sulama sistemine dönüştürebiliriz.  
 

Faaliyet / Ay 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Fikir                     

Tasarım                     

Üretim ve Montaj                     

Proje Bitişi                     

Test/Deney  Süreci                     

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz tarım sektörüyle ilgilenen sera ve açık alan tarım yapan özel şahıs ve devlet 

kuruluşlarının tümünde kullanılabilir. Destekleneceği takdirde yurt dışına da satılabilir.  

Problemi yaşayan kesim, tarım alanında ürün üreten tüm özel ve devlet destekli 

kuruluşlar bu tanımlamaya girebildiği gibi evinin özel bölümünde veya tarım alanı kiralayıp 

hobi amaçlı yapan kitlede bu tanımlamaya girer. 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan elektrik kesintisi risk olarak 

görülebilir ancak güneş paneli veya harici güç kaynağı kullanılarak bu sorun  çözülebilir. 

Elektronik parça arızalanması sonucu bir risk doğabilir aynı şekilde bu da parça değişimi ile 
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telafisi yapılabilir. Eğer drone dahil edilecekse sisteme, drone’un dış hava muhalefeti nedeniyle  

zorlanabileceği bir risk olarak ön görülmektedir. 

Mevsimine, iklimine ve toprağın cinsine göre toprağın suyu geçirgenliği ve iletkenliği 

değişkenlik göstereceğinden dolayı projemiz hayata geçirilirken alanında uzman ziraat 

mühendislerinin hesaplamaları sonucu hangi bitkinin ne kadar suya ihtiyacının olduğu 

hesaplamadan çıkan gerçek sayısal değerler işlemciye tanımlanmalıdır. Bu da bir sorun olarak 

görülmemesi gereken bir durumdur. Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü ve 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Türkiye’de sulanan bitkilerin su 

tüketim rehberi isimli dökümanın da tüm sayısal değerler, tablolar ve formüller yer almaktadır. 

Tek ihtiyacımız gerçek değerler için alanında uzman bir bilirkişidir. 

Proje hayat geçirilirken ortaya çıkması muhtemel problemimiz elektronik arıza olabilir. 

Onu da yedek parça teminiyle çözebiliriz. 

 
İş Tanımı / Zaman Çizelgesi 

 
Risk Planlaması; 
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10. Proje Ekibi 
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