




İ zmir Ticaret Borsası (İ TB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen genç-

lere destek vermek amacıyla bu yıl u çu ncu su  du zenlenen ve “Bitkisel ve Hayvansal Ü re-

tim”, “Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma”, “Tarımda Bilişim ve Teknoloji”, “Kırsal Kal-

kınma ve Kadın” konu başlıklarında açılan “Tarım Gençlerle Yu kseliyor” fikir yarışması-

nın kazananları belli oldu. Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza gençler tarafından 

go sterilen ilginin u lkemiz için stratejik o neme sahip tarımı su rdu ru lebilir kılmak adına 

oldukça bu yu k o nem taşıyor. Gençlerin tarım ve hayvancılık sekto ru nu n içinde tutulma-

sı sekto ru n devamlılıg ı ve yenilikçi yaklaşımlarla gu çlenmesi adına oldukça deg erli.  

128 yıldır İ zmir’e ve u lke ekonomisine hizmet eden İ zmir Ticaret Borsası olarak, faali-

yet go sterdig imiz tu m alanlarda evrensel deg erler ışıg ında çalışmayı ilke edinmiş bir 

kurumuz. Başarıların tesadu flerin eseri deg il, istikrarlı çalışmaların u ru nu  oldug una 

inanıyoruz. Buradan hareketle, bu yıl u çu ncu su nu  du zenledig imiz Tarım Gençlerle Yu k-

seliyor Proje Fikir Yarışmamızla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlerimizi 

destekleyerek yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına o ncu lu k ettik. “Gelenekten Geleceg e” 

anlayışıyla hareket eden İ zmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin 

arkasındayız. 

15 Aralık 2018’de başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa Yo netimi, akademis-

yenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşan ju ri tarafından, yarışma şartnamesine 

uygunluk go steren 118 projenin belirlenmesinin ardından, u ç etapta yapılan deg erlen-

dirmeler sonucunda  derece alan 6 kişinin yanı sıra 25 kişinin proje fikri de sergilemeye 

la yık go ru ldu . Yarışmamıza go sterilen yog un ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti. 

Bu yıl ki yarışmamızla birlikte geçmiş yıllarda du zenlenen yarışmalarımızda derece ve 

sergileme alan proje fikirlerini bir arada topladıg ımız bu kitapçıkla birlikte gençlerimi-

zin projelerini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Tarım u ru nlerine olan ihti-

yacın hızla katlandıg ı bir su reçte gelecek tarımın olacak. Bu konuda farkındalık sag la-

mak ve gençleri tarım alanında du şu nmeye, u retmeye teşvik etmek için çalışmalarımızı 

su rdu rmeye devam edeceg iz. 





 

TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI BİRİNCİSİ 

 

PROJE ADI: 

Tarımsal zararlılarla mücadelede avcı böcek Orius Laevigatus‘un              

ekonomik prototip kitle üretimi 

 

PROJE ÖZETİ: 

Bu proje ile kimyasal mu cadelenin alternatifi 

bir yo ntem olan biyolojik mu cadele kapsa-

mında o nemli tarımsal zararlılardan thrips-

ler ve beyazsinekleri baskı altında tutabilen 

bir avcı bo cek (predato r) olan Orius Laeviga-

tus’un yerel prototip kitle u retiminin gerçek-

leştirilmesi amaçlanmıştır. Bu avcı bo ceg in yabancı u lkelerde kitle u retimi ya-

pılmakta ve uluslararası firmalar tarafından u reticilerimize satışı yapılmakta-

dır. Ü lkemizde bu faydalı bo cek için av avcı ilişkileri konusunda bazı bilimsel 

araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar bu bo ceg inin ticari kitle u retimi 

için yeterli deg ildir. Bu çalışma, kitle u retim temelli depolama ve kalite kontrol 

çalışmaları yapılarak gu nlu k 1000 adet avcı bo cek u retimi planlamaktadır. Ü l-

kemiz o rtu altı tarımsal u retiminde ana zararlılardan thrips, yaprak biti, beyaz-

sinek ve kırmızı o ru mcek gibi zararlıların biyolojik mu cadelesi için ihtiyaç 

duydug u Orius Laevigatus adlı predato r bo cek, u lkemizde en fazla ithal edilen 

biyolojik mu cadele etmenlerinden biri durumundadır. Ü reticilerimiz tarafın-

dan her geçen gu n bu predato re olan talep artış go stermektedir. Bu faydalı bo -

ceg in kitle u retimi ise ticari sırlar içerdig i için yerel u retimi henu z gerçekleşti-

rilememektedir. Buradan hareketle genç girişimciler olarak Orius Laeviga-

tus’un yerel kitle u retim teknolojisini  

geliştirmek için bir proje  

tasarlanmıştır.  

 

 ARZU MERT  

 



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI İKİNCİSİ 

 

PROJE ADI:  

E-TAR 

PROJE ÖZETİ: 

Tu rkiye'de tarımsal u retim sorunu, yok denecek kadar az olmakla birlikte, tarım-

sal pazarlama sorunu vardır. Tarımsal u ru nlerin dayanıksız olması u ru nlerin bo-

zulmadan pazarlanmasını gerekli kılmaktadır. Tarımsal u ru nler u reticiden son 

tu keticiye ulaşmasında birçok aracı yer almaktadır. Bu aracıların fazla olması pa-

zarlama marjını artırmaktadır. Pazarlama marjının yu kselmesi u reticinin tatmin 

edici fiyattan u ru n satamaması, tu keticinin de is-

tedig i fiyattan u ru n alamamasına neden olur. Ta-

rımsal pazarlamada, bazı u ru nlerin taban fiyat 

belirlemelerinin haricinde dig er tarımsal u ru nler 

tam rekabet piyasasında işlem go rdu g u  için piya-

sa fiyatlarına mu dahale edilmemektedir.  

Çag ımızın vazgeçilmezi olan internet, burada 

devreye girmektedir. Pazarlama fonksiyonlarının artık internetten gerçekleştig i 

go ru lmektedir. Tu rkiye'de e-ticaret hacmi 2015 yılında 18,9 milyar TL'ye ulaş-

mıştır. E-ticaret hacminin bu denli artması tarımsal pazarlama sorununa da katkı 

sag layacag ı aşikardır. 

Bir web sitesinde oluşturulan bir modu l aracılıg ıyla; tarıma bag lı sanayici 

(tarıma girdi sag layan), tarıma dayalı sanayici (ham maddesi tarımsal u ru n 

olan), u retici, perakendeci, komisyoncu, arasında so zleşmeli tarım talebi (ilanı) 

oluşturma olanag ı verirken aynı zamanda so zleşmeli modele geçmemiş peraken-

deci-sanayici-komisyoncu, tarım satış kooperatifleri için alternatif olarak u ru n 

satışı ve talebi ilanları oluşturabilme  

imkanı da  sunacaktır. 

TAYFUR ÜNAL  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ 

 

PROJE ADI:  

Tarımla Büyü Türkiye 

PROJE ÖZETİ: 

Bu proje ile toplumun tarıma olan ilgisini arttırmak, tarım konusunda bilinçli ve 

meraklı bir nesil yetiştirmek, Tu rkiye’nin tarım markalarını gu çlendirmek ve 

çog altmak, farklı meslek gruplarının ilgilerini tarıma çekerek tarım alanında 

farklı fikirleri ortaya çıkarmak, tarım girişimcilig ini destekleyen bir platform 

oluşturarak tarım konusunda Ar-Ge çalışmalarını arttırmak amaçlamaktadır.  

Proje kapsamında toplumumuzu tarım hakkında bilinçlendirmek için eg itimler 

du zenlenecek, genel bilgilerin tekrarlanmasından o teye giden bu eg itim prog-

ramlarında mesleki eg itimlerini 

tarım ile birleştirmek isteyenler 

için ayrı eg itim ve programlar 

sunulacaktır. Farklı meslek 

gruplarının ilgisi tarım alanına 

çekilerek tarıma Ar-Ge desteg i 

sag lanacaktır. Çiftçilere u ru n ve 

bo lge bazlı olmak u zere marka-

laşma desteg i verilecek, Tu rkiye’nin tarım markalarını gu çlendirmek ve çog alt-

mak amacıyla bo lgesel tarım politikaları geliştirilecektir. Dig er yandan tarıma 

meraklı ve bu konuda bilinçli bir nesil yetiştirmek için çocuklara o zel oyunlar 

tasarlanarak, eg itimler du zenlenecektir. Tarım alanında faaliyet go steren ya da 

go stermek isteyen tarım girişimcileri ile yatırımcıları ortak paydada buluşturan 

bir platform oluşturulacak bo ylece  

yeni projeler ve Ar-Ge çalışmaları  

finanse edilecektir. 

 

 ÖZGE ELİF CEYLAN  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Üzüm Hasadına Yardımcı Ünite 

PROJE ÖZETİ: 

Bag cılıkta uygun hasat yo ntemi, u ru nu n kali-

tesini dog rudan etkilemektedir. İ şçi, kesimle 

beraber omca arasında yu ru mekte ve kesile-

rek hasadı yapılan u ru nu  sepete doldurmakta ve aynı zamanda dolan sepetleri 

belli bir mesafede taşımak durumunda kalmaktadır. Ortaya çıkan bu durum iş-

çilerin bedensel olarak yu klenmesine ve iş etkinlig inin azalmasına neden ol-

maktadır. O zellikle gu nu n ilerleyen çalışma saatlerinde, iklim koşullanın etkisi 

ile iş etkinlig i daha da du şmektedir. Bu proje ile u zu m hasadının, işçilerin çalış-

ma koşullarını iyileştirmek ve daha az kişi ile daha hızlı bir hasat gerçekleştiril-

mesi hedeflenmektedir. 

Ü zu m hasadı emek yog un bir işlemdir ve bu yu zden, u zu m hasadında birim ala-

na du şen işgu cu  gereksinimi dig er işlemlere go re oldukça fazladır. Bu konuda 

yapılacak iyileştirme ve yeni tasarımlar, u retimin etkinlig ini ve verimlilig i arttı-

racaktır. Proje ile o zellikle sofralık u zu m u retiminde gerçekleşen hasat işlemi sı-

rasında mekanizasyonun uygulanması sag lanacak, iş verimini arttırılacak, u ru n 

kalitesinin korunması sag lanacak ve çalışanlar için iş gu venlig i ve ergonomisi 

dikkate alınarak uygun çalışma ortamı sag layacak bir u zu m hasadına yardımcı 

u nite tasarlanacak ve u retilecektir. Ü retilecek yardımcı u nite, esnek bir tasarım 

o gesi olacag ından u retim yo ntemi ve u ru n çeşidine go re uyarlanabilecektir. Yar-

dımcı u nite ile u reticinin zaman ve işçilik kısıtının da bu yu k o lçu de ço zu leceg i 

o ngo ru lmektedir. Bu durumda pazara daha erken u ru n arzı gerçekleşeceg i ve 

u retim maliyetinde hasat giderlerinin  

azalması nedeniyle karlılık oranının  

artacag ı du şu nu lmektedir. 

 

 
MERT YEL  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Tarımsal Tedarik Entegrasyon Programı 

PROJE ÖZETİ: 

Ü lkemizde yetişen tarım u ru nleri-

nin genç kesim ile birlikte artarak 

su rdu ru lebilirlig ini sag layıp, gu -

nu mu z teknolojisinden faydalana-

rak kurulacak online bir tarımsal 

tedarik entegrasyon programı ile 

gençleri tarıma teşvik etmektir. 

Kurulacak bir online tarımsal te-

darik entegrasyon programı ile 

u ru nlerin tu m aşamalarının siste-

matik bir şekilde izlenmesini sag -

lamak. Ü reticilerin bilgilerinin yetersiz kaldıg ı durumlarda onlara online destek 

verecek bir eksper tarafından sag lıklı bilgi akışının anında ulaşmasını hedefle-

mektedir. 

Bilirkişiler tarafından u reticilerden istenecek u ru ne ilişkin verilerin akışını de-

g erler bazında online tarımsal tedarik programı ile u reticiler arasında bir en-

tegrasyon kurularak mahsulu n her koşulda sag lıklı bu yu mesini sag lamaktadır. 

(bu sistemin çalışabilmesi için her u reticide bir bilgisayar ve bu bilgisayarda ku-

rulu olması gereken tarımsal tedarik entegrasyon programı şarttır.) Aynı za-

manda u reticiler tarafından mahsuller yetiştirilirken işletmeler veya ilgili ba-

kanlıklarca verilecek destek/avans gibi  

mali işlemlerin sistem u zerinden takip  

edilmesini sag layacaktır. 

 

 
TURGAY GÜLER  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Jeotermal enerji kaynaklı kurutucu tasarımı ve saha testleri 

PROJE ÖZETİ: 

Açık sergi yo ntemiyle gu neş altında kurutma, u lkemizde tarımsal u ru nlerin ku-

rutulmasında u retici tarafından en çok tercih edilen yo ntemdir. Açık sergi ku-

rutma yo ntemi basit ve ucuz bir yo ntem olması ile birlikte kurutulan u ru nu n 

toz, mikroorganizma ve çeşitli iklimsel olumsuzluklara maruz kalması nedeniy-

le hijyenik koşullardan uzaktır. Bu sebeple kurutulmuş u ru nu n standartlara uy-

gunlug unun, renk, doku, tat 

ve nem oranı taleplerinin 

karşılanabilmesi oldukça zor-

laşmaktadır. 

Kontrollu , endu striyel kurut-

ma sistemlerinin u reticiler 

tarafından yaygın olarak kullanılabilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına uygun kurutucu sistemlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması ile ger-

çekleştirilebilir. 

Bu dog rultuda, projede bir jeotermal kurutucusunun tasarımı ve imalatı yapıla-

rak, zeytin yapraklarının kontrollu  şartlarda kurutulmasının gerçekleştirilmesi, 

kurutma havası sıcaklıg ının ve hızının, kurumaya ve kurutulmuş u ru nu n kalite 

parametrelerine etkilerinin incelenmesi ve kurutulmuş u ru nu n kalite paramet-

relerinin istenen standartlara ulaşmasını sag layacak optimum kurutma şartları-

nın belirlenmesi amaçlanmaktadır. Projede kabin tipi bir jeotermal kurutucu-

nun tasarımı ve imalatı yapılarak, kurutucunun kurutma testlerinin Balçova - 

Narlıdere jeotermal sahasında zeytin  

yaprakları kullanılarak gerçekleştirilmesi  

amaçlanmaktadır.  

 
HÜSEYİN UTKU HELVACI  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Sensör ağları ve nesnelerin interneti ile en uygun pamuk ekim za-

manının belirlenmesi ve otomatik sulama sisteminin geliştirilmesi 

PROJE ÖZETİ: 

Bu projede, ku resel ısınma sonucunda, gerek 

toprak gerekse iklim koşullarının deg işimi 

dikkate alınarak, pamuk ekiminin, gu brelen-

mesinin ve sulamasının en uygun nem, sıcak-

lık, azot, potasyum ve PH du zeylerinde yapı-

larak, tek ekimde en kaliteli u ru nu n en ve-

rimli şekilde u retilebilmesi için akıllı ekim, 

gu breleme ve sulama sistemi geliştirilecektir. 

Bu projede, ekonomik/mini bir bilgisayar, kablosuz akıllı senso r ve kablosuz 

akıllı selonoid valflerden oluşan, du şu k maliyetli senso r ag ları ve eyleyiciler ta-

sarlanacak ve pilot bir pamuk tarlasında uygulaması yapılacaktır. Toprak ve ik-

lim o lçu mleri mobil haberleşme cihazları aracılıg ı ile izlenebilecek, en uygun 

ekim koşulları oluştug unda uyarı verilecek ve sulamayı kontrol eden selonoid 

valfler cep telefonu/tablet/bilgisayar ile uzaktan kontrol edilebilecektir. 

Tarlanın belirli noktalarında kablosuz senso rler ile o lçu len toprak/hava nem-

sıcaklık deg erleri su rekli olarak bilgisayara aktarılmakta, en uygun toprak de-

g erleri tespit edildig inde ekim yapılması sag lanmaktadır. Üygun ekim zamanı-

nın belirlenmesinin yanı sıra, sistem arazinin nem durumunu da su rekli takip 

etmekte, toprak nem deg eri belirli bir seviyenin altına geldig inde otomatik ola-

rak sulama yapılması hedeflenmektedir. Toprak ve iklim koşulları mobil haber-

leşme cihazları ile izlenebilecek,  

sulamayı kontrol eden selenoid  

valfler uzaktan kontrol edilebilecektir.  

BURAK ÇİÇEKSOY  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Tarımda İnovasyon 

PROJE ÖZETİ: 

Proje uygulanacag ı ilde veya bo lgede ku çu k o lçekli arazilerin birleştirilmesi her 

çiftçinin arazisinin uydudan işaretlenip sonuç olarak tek bir arazi elde edilmesi-

ni hedeflemektedir. Bu uygulama ile tarım arazisinin yaklaşık %2-2,5'ini kapla-

yan tarla sınırları ortadan kaldırılıp tarıma açılmış olacaktır. Bu yu k tarım arazi-

leri ile o rneg in 50 hanenin oldug u bir ko yde çiftçinin sahip oldug u tarım alet ve 

makinelerinden bazılarının 

modernleştirilip kalan kısmı-

nın ise elden çıkarılması ile bu -

yu k bir gelir elde edilecektir. 

Modernleşen makineler ile ar-

tık geniş olan ve uydudan işa-

retlenen arazimizde hassas tarım teknikleri uygulanarak hem tohum ve gu bre-

de kar elde edilmiş olacak hem de toprag ın isteg ine go re gu bre atılacag ından 

çevre kirlilig i minimum seviyeye indirilmiş olacaktır. Modernleştirdig imiz tarım 

makineleri sayesinde birim zamanda hem tu ketilen yakıt miktarı azalacak hem 

de işlenen arazi bu yu klu g u  artacaktır. Daha az tarım makinesi arazide oldug u 

için de toprak sıkışması gibi dig er olumsuz fakto rlerin de o nu ne geçilmiş ola-

caktır. Elde edilen kar birleştirilen arazi bu yu klu g u  ile dog ru orantılı olarak bo l-

ge halkı arasında paylaştırılacaktır. Yine bo lge halkının isteg i dog rultusunda el-

de edilen gelir ile tarımda kar sag lanacak, depolama, paketleme gibi tesisler ku-

rularak kar oranı daha da artırılacaktır.  

Bu da projenin su rdu ru lebilirlig i  

açısından o nemli bir noktadır. 

MUHAMMED KILIÇ  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Havadan su üretimi 

PROJE ÖZETİ: 

Su kaynaklarına uzak olunan tarımsal alan-

larda nemli havadan su u reterek tarımda ve-

rimlilik esas alınmaktadır. Ü lkemizde tarım 

arazilerinin %20 sulanabilmektedir. Sulanan 

arazilerin artması verimi ve kaliteyi artır-

mak için olmazsa olmazdır. O zellikle yaz ay-

larında nemin artması ve bag ıl nem oranın 

du şu k olmasından dolayı bitkiler su stresine girmekte ve verimi du şu rmektedir. 

Bu açıdan bu proje çok o nemlidir.  

Projenin kısa ve o z amacı nemli bo lgelerde 

nemden su elde edilmesini gerçekleştirerek su 

kaynaklarına uzak olan tarım arazilerinin su-

lanmasına yardımcı olmaktadır.  

Su kaynaklarının uzak bo lgelerde çiftçinin ken-

di suyunu u reterek bitkisel verimlilig i optimize 

etmeyi amaçlar. Bu proses daha da bu yu tu lerek 

sulama suyu olarak kullanılabileceg i gibi suya 

erişimin oldug u kırsal bo lgelerde içme ve kul-

lanma suyu olarak da deg erlendirilebilecektir.  

NAZIM AKSOY  



TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE YARIŞMASI  

 

PROJE ADI:  

Pirinç Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi 

PROJE ÖZETİ: 

Yapılan çalışmada, pirinç kabuklarından aktif 

karbon u retimi ele alınmıştır. Pirinç kabug u, u l-

kemizin en çok Ergene Havzası’nda yetiştirilen 

pirincin beyaz pirince işlenmesi sırasında ortaya 

çıkan yan u ru nlerden biridir. Pirinç kabug u en-

du stride, yakılarak enerji eldesi için kullanılmak-

tadır. Bu işlemin sonucunda açıg a çıkan bir dig er 

yan u ru n olan 

amorf silika in-

şaat sekto ru nde beton dayanımını arttırmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Erge-

ne Havzası’nda yer alan firmalardan temin 

edilen pirinç kabukları çeşitli tane boyutlarına 

o g u tu lmu ştu r ve empu riteleri gidermek için 

saf su ile yıkanmıştır ardından 75oc de 3 saat 

kurutulmuştur. Kurutulan pirinç kabukları 

600oc de azot atmosferinde tu p fırınında kar-

bonizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Ardın-

dan koh ve çeşitli kimyasallarla (çinko kloru r ve çinko fosfat) emprenye edilen 

pirinç kabukları 900oc de aktifleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Son olarak 

u retilen aktif karbon 110oc de 24 saat vakum etu vu nde kurutma işlemine tabi 

tutulmuştur. Bu işlemlerin ardından  

son u ru n olan aktif karbon u retime  

hazırdır. 

NAZIM AKSOY  





































PROJE ADI:  

Görüntü İşleme ve Sensör Destekli Akıllı Tarımsal Mücadele Sistemi 

(GÖRSENTAM) 

                              PROJE ÖZETİ: 

; bitki hastalık ve zararlılar ile mu ca-

delenin gerekli olup olmadıg ına karar vermek, mu cadele zama-

nını saptamak ve uzaktan bitki fenolojisi tayini ile o fenolojik 

do neme uygun bitki besleme u ru nu n kullanılmasını o nererek, 

u reticileri para, zaman ve enerji tasarrufu amaçlayan erken 

uyarı sistemidir. 

Tarımsal hastalık ve zararların gelişimleri için belli çevre koşulları ve ısı birimleri-

ne ihtiyaçları vardır. GO RSENTAM’ın barındırdıg ı tarımsal senso rler 

sayesinde araziden iklim verileri toplayarak zararlının hangi biyo-

lojik do neminde oldug unu matematiksel tahmin modellerini kulla-

narak bu verileri analiz eden bir yazılımla otomatik saptar. Ayrıca 

barındırdıg ı kameralı feromon tuzaktan aldıg ı go ru ntu yu , go ru ntu  

işleme teknolojisi ile uzaktan zararlıyı tanıyarak biyolojik aktiviteyi 

ve popu lasyon seviyesini belirler. Bu entegre sistem sa-

yesinde zararlının en hassas do neminin çıkışı belirlene-

bilmekte, mu cadele zamanı ve gereklilig ine yapay zeka  

ile karar verilebilmektedir.  

Ar-ge çalışmaları sonucu edinilecek olan bitki fenolojisi matematiksel 

modeli ile de bitkinin hangi fenolojik do nemde oldug unu iklim verileri 

ile ilişkilendirilmiş fenoloji tayini algoritması ile saptayıp, o fenolojiye 

uygun bitki besleme u ru n tavsiyesi de yapılabilecektir.  

Sistemin dig er o zellikleri ise araziden aldıg ı iklim verilerini yorumla-

yıp, araziye o zel hava tahmini, arazinin gu breleme ve ilaçlama yapabil-

me durumunu, tarımda elzem; don olayı, dolu yag ışı gibi uyarıları yap-

masıdır. 

; tam anlamıyla akıllı tarımsal mu cadele sis-

temidir. Sorunu tespit edip ço zu m sunarak, analiz edilmiş sonuçların u reticiye 

anında SMS ve mobil uygulama u zerinden bildirim aracılıg ıyla ulaştırır. 

Mert DEMİREL    

YARIŞMA BİRİNCİSİ    



Nazım AKSOY 

PROJE ADI:  

Gübre Üretimi Sonucu Oluşan Atıkların Tarımsal Kullanımı 

PROJE ÖZETİ: 

Projenin amacı, gu bre u retimi prosesi sonrasında oluşan toprak, hava ve su kirleticisi atıkla-

rın çeşitli yo ntemlerle toprak du zenleyicisi (iyileştiricisi) ve organik gu breye do nu şu mu nu  

sag lamaktır. Bu proje esas olarak iki aşamalı grift bir projedir, Birinci aşaması fosforik asit 

u retimi sonrasında oluşan fosfojips atıkların; kadmiyum, uranyum, toryum, kurşun ve arse-

nik gibi radyoaktif ve ag ır zararlı metallerden hidrosiklon ve ısıyla kalsinasyon yo ntemleriyle 

safsızlıklarından ayrılarak yu ksek ph’lı ve çorak toprakların ıslahında kullanılabilecek fos-

fojips u retimi sag lamak ve bu atıkların, atık alanlarında toprak ve su kirlenmesine yol açma-

masını garanti altına almaktır. Birinci aşamada u lkemizde u reti-

len atık fosfojipsin deg erlendirilmesi halinde yıllık yaklaşık 5 mil-

yon ton fosfojips ekonomiye kazandırılacak senede yaklaşık 5000 

hektarlık tarım toprag ının ıslahını sag layabilecektir.( Verimin ar-

tırılması,gu brelerden maksimum faydanın sag lanması, toprag ın 

erken ısınması v.s)  Bunun yanında  200-250 milyon litre su kir-

lenmeden kurtulup, yaklaşık 150-200 bin metreku p toprak kir-

lenmeye maruz kalmayacaktır. Proje esnasında gu neş enerjisi 

kullanılarak enerji sarfiyatı minumuma indirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ikinci kısmı 

ise; Amonyak u retimi sonrası oluşan Karbondioksit (CO2) gazı ortalama bir amonyak prose-

sinde saatte 2500-3000 metreku p dolaylarındadır. Buda ortalama bir amonyak fabrikasında 

yılda yaklaşık 21 milyon metreku p sera gazının havaya bırakılması anlamı taşır. Ku resel ik-

lim deg işiklig ine olumsuz manada yansıyan bu durum hem hava kalitesini bozar hemde 

uzun vadede ciddi çevre ve sag lık problemlerine zemin hazırlar. Bu projede çeşitli alg ve si-

yonobakter çeşitleri ile amonyak fabrikasından çıkan  CO2  gazının tutularak, kontrollu  biop-

roses fotoliz yo ntemi ile havaya oksijen verilmesi, hemde  cyonobacter gibi çeşitlerin kullanı-

larak amonyak prosesine sabah u retiminde ihtiyaç duydug u hidrojeni sag lamaktır. Bunun ya-

nında u lkemiz topraklarının yu zde 82-85 ‘i organik maddece fakirdir. Bu yosunların hasadı 

ile organik gu bre u retilerek u lkemiz topraklarının organik maddece zenginleştirilmesi sag la-

nabilir. Yılda ortalama 10 bin hektarlık tarım arazimiz bu yolla %1-1,5 nispetinde organik 

maddece geliştirilebilir,toprak kirlilig i ile mu cadele edilebilir, bunun yanısıra alg havuzların-

da fabrika atık suları ve tarımsal drenaj suları deg erlendi-

rilerek suların azot ve fosfat gibi kirleticilerin yanısıra di-

g er bazı safsızlıkların giderilmesi sag lanarak, hem çevre-

sel katma deg er oluşturur,  hemde kapasiteye go re atık su 

ve drenaj suların fabrika u retiminde ve tarımsal u retimde 

yeniden kullanımı sag lanır.  

YARIŞMA İKİNCİSİ 



Enes Burak İPEK 

PROJE ADI:  

Hayvanlar Tarafından Sindirilebilir Balya İpi, Silaj Streci ve Yem Çuvalı 

 

PROJE ÖZETİ: 

Mevcut u ru nlere alternatif olarak hayvanların mide vb rahatsızlıklar yaşamaması 

için du şu nu lmu ş bir fikirdir. İ l, ilçe, u lke ve ku -

resel pazarda istihdam ve katma deg er sag laya-

cak yenilikçi bir girişimdir.   

Ü ru nu mu z bu yu kbaş ve ku çu kbaş hayvanların 

beslenmesinde kullanılan kaba ve kesif yem di-

ye tabir edilen u ru nlerin paketlenirken kulla-

nıldıg ı tek kullanımlık ve geri do nu şu m su reci-

nin uzun, çog u zamanda toprakta ço zu lmeye 

terk edilen ve iş yu ku nu n ag ır oldug u o te yandan da kullanılan u ru nlerin maliyet-

lerinin geri do nmedig i bir tablo ile karşı karşıyayız. Ü ru nu mu z aynı prototipte 

gu ncel makina ve ekipmanların kullanabileceg i du zeyde olacaktır. Ü ru nu  mevcut-

tan ayıran farkı hayvanlar tarafından içerig inde sindirilebilir partiku l bulunması 

ve hatta vitamin mineral eklentisiyle zenginleştirilebilme o zellig i taşımasıdır. Çift-

çi, işletme sahipleri o dedikleri u ru nu n 

bedelini hayvanlarına yedirebilerek geri 

kazanım elde edecekler. Bo ylelikle iş 

yu kleri de azalmış olacak akabinde geri 

do nu şu mu  direkt hayvanlardan oldug u 

için çevreci olacaktır. Ü stelik hayvanlar 

tu kettiklerinde gu nlu k vitamin mineral 

selenyum potasyum demir vesaire gibi 

ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış ola-

caklar. Bu u ru nu  tercih eden dolaylı yol-

dan tu keticiler hayvanlarının sag lıkları-

nı dig er tu ketilemeyen u ru nlerin verdig i sorun, hayvan sag lıg ına zarar, ek maliyet, 

ek iş yu ku , çevre ve işletmede oluşan problemler ortadan kaldırmış olacaktır. 

YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ   



Uğur ÖZDER 

PROJE ADI:  

Otomatik Kontrollü Bitki Çapalama Makinesi  

PROJE ÖZETİ: 

Bu projede o ncelikle pamuk bitkisi nasıl daha kolay - daha az maliyetle 

ve emekle nasıl çapalanır, sorusuna yanıt aranmaktadır. Makinemizi 

yaptıg ımız taktirde mevsimlik işçilerin her yıl defalarca olan go çu nu  

de bir nebze olsun azaltmış olacag ız. Bu sayede yeni dog muş bebekler, 

okul çag ındaki çocuklar, yaşlı insanlar o sıcakta (ortalama 35° ve gu n-

de en az 12 saat) tarlalara gitmek durumundadır. İ şte bu zor durumları bir nebze olsun 

azaltabilmek adına sizlere bugu n tanıtacag ım makineyi du şu ndu m. 

Ayrıca, maliyet olarak çok bu yu k bir avantaj 

sag lanacaktır. Çiftçilerin her yıl çapalama için 

vermiş oldug u para cebine kalacaktır. Bunun ya-

nında mesela, 10 kişi 10 do nu m tarlayı 1 gu nde 

çapalamaktadır. Fakat bu makineyi yaptıg ımız taktirde, 10 do nu m tarlayı 1 saat gibi bir 

su rede çapalayabiliriz. Elle çapalamada ister istemez geriye yabancı otlar kalıyor. Çiftçile-

rin her zaman işçileri kontrol etmesi mu mku n olmayacag ından, istenen verimde bir çapa-

lama maalesef yapılamıyor. Bu makine şuan ki haliyle elle çapalanması gereken alanı %60 

(Normalde biz pamuk sıra aralarını pamuk çapalama makineleri yardımıyla işliyoruz. Fa-

kat bu makineler 50 cm kadar bir alanı çapalayabiliyor. Oysa biz pamuk sıraları arasını 76 

cm ye ekiyoruz. 76-50=26. Yani pamug un kabaca sag ında yaklaşık 13 cm ve solunda yak-

laşık 13 cm işlenmemiş bir alan kalıyor.  İ şte bu alanları bu şartlarda el çapası yardımıyla 

çapalıyoruz. Bu makineyi imal ettig imiz takdirde pamuk bitkisine yaklaşık 5cm kalana ka-

dar yaklaşabileceg iz ve işlenmemiş alanı sag da ve solda toplam 10cm gibi ku çu k bir me-

safeye du şu receg iz. Yani kabaca yaklaşık %60 oranında el işçilig inden tasarruf etmiş ola-

cag ız.) azaltıyor fakat eg er, aynı sıra u zerinde bitkileri de (pamukları) makineye tanıttıg ı-

mız taktirde ve mesela 5 cm arayla seyreltme işlemini yaptıktan sonra çapalanması gere-

ken alanı neredeyse %100 azaltabiliriz ve elle çapalama işlemine bir daha gerek kalmaz. 

Bu makine yapıldıg ı taktirde sadece pamuk tarımı için deg il, birçok u ru nu   (kavun, kar-

puz, mısır, domates, vb.) çapalamada da kullanılabilir. 

MANSİYON ÖDÜLÜ    



Ayşe TUNCA 

PROJE ADI:  

Ay Çekirdeğinden Kâğıt Yapımı   

 

PROJE ÖZETİ: 

Du nyamızın oksijen kaynag ı olan ag açlar cinsine go re 12-20 yılda yetişkin olur. 

Her yıl binlerce ag aç endu stri ug runa katlediliyor. Hem endu stride hem de du nya-

nın dengesi için bu yu k o neme sahip olan ag açların sayısı gittikçe azalmaktadır. 1 

ton ka g ıt elde edebilmek için yaklaşık 17 tane yetişkin ag acın kesilmesi gerek-

mektedir. Projemle birlikte hem ag açların sayısını korumayı hem de geri do nu -

şu m olan çekirdek kabug u-

nu kullanarak çevre temizli-

g ine katkı sag lamayı hedefli-

yorum. Ka g ıt yapımında kul-

lanılan ag aç go vdesi ve çe-

kirdek kabug u kimyasal ola-

rak birbirine benzerlik go s-

teriyor. Ka g ıt yapım aşama-

larında hiçbir farklılık olma-

dan çekirdek kabug undan 

kag ıt u reterek ithal edilen kag ıt oranını du şu ru p hem u lke ekonomisine katkı sag -

lamış hem de atıl olarak deg erlendirilen çekirdek kabug unu geri do nu şu m olarak 

kullanmış olacag ız. Yapılan araştırmalara go re Tu rkiye 6 ayda 97 milyon 902 bin 

kilogram ka g ıt için 55 milyon dolarlık o deme yapmıştır. Bu projemle birlikte bu 

oranı olabildig ince du şu rmeyi hedefliyorum.  Ag aç go vdesinde bulunan ve hamur-

laşmaya katkı sag layan reçine/nişasta/tutkal oranları çekirdek kabug uyla farklılık 

go sterse de dışarıdan ek olarak ka g ıt tutkalıyla bu farklılık ortadan kalkacaktır. 

Sosyal medya u zerinden proje başlatarak insanlara sesimi duyurmak ve herhangi 

bir yerde go rdu kleri çekirdek kabuklarını toplayarak projeme destek olmalarını, 

aynı zamanda çevre temizlig ine katkı sag lamayı amaçlıyorum. Go nderilen çekir-

dek kabug una karşılık olarak da çekirdek kabug una basılmış kitap hediye ederek 

toplumu bu projeye teşvik etmeyi du şu nu yorum.  

MANSİYON ÖDÜLÜ    



PROJE ADI:  

Bakliyat Atıştırmalıkları; Mercimek, Nohut ve Fasulye Cipsi 

PROJE ÖZETİ: 

Gu nu mu zde beslenme alışkanlıkları hızla deg işmektedir. Bu deg işimle birlikte karbonhidrat 

ve o zellikle atıştırmalıklar, aperatifler ve fastfood tu ketimi artmıştır. Bu duruma bag lı olarak 

insanlarda başta kardiyovasku ler hastalıklar olmak u zere obezite veya şişmanlık, diyabet gi-

bi bazı hastalıklara neden oldug u belirtilmektedir. Bu ne-

den ile proje fikri ile tarımsal alanda yu ksek katma deg erli 

bakliyat gruplarından mercimek, nohut ve fasulye ile cips 

u retimi gerçekleştirilip, bo yle u ru n gruplarının tu ketimi-

min arttırılması, tarımsal alana yeni bir boyut kazandırıla-

rak, ko ylerden kasabalardan el u retimi bu u ru nler ile yeni 

bir istihdam alanı yaratılması sag lanacaktır.  Ayrıca bu gibi 

u ru nler bulundug umuz u lke, mevsimler ve verimli 

imka nlar ile yapılabilirlig i yu ksektir. Bu konuda gerçekleştirilecek projenin, bir tarımsal faa-

liyet amacı, tarımsal kalkınmada destek olabileceg i, ayrıca başta çocuk genç ve yaşlı bireyler 

olmak u zere dog rudan insan beslenmesi ile ilgili olması ile hem projenin bu konuda farkında 

lıg ını hem de yarışma için bir renk katacag ı du şu nu lmektedir. 

Bakliyat gruplarından seçilen mercimek, nohut ve fasulye ile gerçekleştirilecek cips u retimi 

ile; tarımsal u ru n gruplarından bakliyatlar gibi fonksiyonel deg eri yu ksek u ru nleri o n plana 

çıkartılacak, mercimek, nohut ve fasulye ye katma deg er 

sag lanacak, fonksiyonel olarak nitelendirebileceg imiz 

mercimek, nohut ve fasulye ye sag lıklı ve dog al dokunuş-

larda bulunup daha fazla tu ketilmesini sag lanacaktır, ko y 

ve kasabalarda u retimi yapılarak buralarda yaşayan in-

sanlara ek bir gelir sag layıp insanlara istihdam kaynag ı 

olacaktır. 

Proje için kendi kategorisinde tu keticinin; sag lıklı ve tu m 

yaş grubunun tu ketebileceg i u ru n olarak piyasada alter-

natif u ru n bulunmaması projenin piyasada yer almasını olumlu yo nde etkileyeceg i du şu nu l-

mektedir.  Bu konuda yeme alışkanlıkları olan tu m insanlar için; durmaksızın artan atıştır-

malık cips sekto ru ne sag lıklı, besleyicilig i konusunda dig er u ru n gruplarına go re yu ksek ve 

dog al u ru n kazandırılacaktır. Gu nu mu z beslenme deg erlendirmelerinde ise insanların çog u 

organig e yo nelimden kaynaklı bo yle u ru nleri piyasada çok fazla olmasını talep etmektedir. 

Projenin bu konuda bu talebede karşılık vereceg i du şu nu lmektedir. Elde edilen u ru nde bazı 

kalite ve fonksiyonellik yo nu nden deg erlendirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Alınacak 

sonuçlar, ileriye do nu k yeni projelerin de geliştirilmesi için o ncu lu k edecektir. 

Hüseyin Doğan BOZKURT   

MANSİYON ÖDÜLÜ    



PROJE ADI:  

Hayvancılık Sektöründe Yalın Altı Sigma Metodolojisinin Uygulanması  

PROJE ÖZETİ: 

Yalın u retim, ikinci du nya savaşından sonra Japonya’da ortaya çıkan ve Toyota otomobil fab-

rikasında ilk uygulaması yapılan, u retim su reçlerindeki israfların (hammadde, iş gu cu , za-

man vb.) ortadan kaldırılarak gerek karlılıg ın gerekse verimlilig in artırılmasını amaçlayan 

bir u retim sistemidir. Altı sigma metodolojisi ise u retilen u ru nlerde veya hizmetlerde hata 

oranının ortadan kaldırılması için u retim ve hizmet su reçlerinde ortaya çıkan veya çıkabile-

cek problemlerin istatistiksel olarak analiz edilerek, hatalı u retimin o nu ne geçmeyi amaçla-

yan bir yaklaşım ve metodolojidir. Yalın altı sigma metodolojisi 

ise bahsi geçen her iki u retim yaklaşımını da içinde barındıran, 

gerek u retim su reçlerindeki israfların ortadan kaldırılması, ge-

rekse hatalı u retimin o nu ne geçilmesini amaçlayan bir yo netim, 

u retim felsefesi ve yaklaşımıdır. Yalın altı sigma metodolojisi her 

tu rlu  sekto rde (otomotiv, tekstil, finans, sag lık, eg itim vb.)  uygu-

lanabilecek esneklig e sahiptir.  

Ü lkemizde tarım ve hayvancılık sekto ru  haricinde hemen hemen 

tu m sekto rlerde uygulama o rnekleri ve akademik çalışmalar ol-

masına rag men tarım ve hayvancılık alanında herhangi bir çalış-

ma tespit edilememiştir. Yurtdışındaki araştırmalar incelendig in-

de de tarım ve hayvancılık alanında çok sınırlı çalışmalar oldug u, 

bu çalışmaların da son yıllarda gerçekleştirilen pilot uygulama-

lar oldug u tespit edilmiştir. 

Proje kapsamında belirlenecek hayvancılık işletmelerinde, yalın altı sigma metodolojisinin 

temelini oluşturan DMAİC (Define-Measure-Analyze-İmprove-Control) do ngu su  uygulanarak 

işletmelerdeki israfların azaltılması (enerji, iş gu cu  israfı vb.), girdi maliyetlerinin azaltılması 

(yem, aşı, ilaç girdileri vb.), kanıksanmış problemlerin (buzag ı o lu mleri, du şu k su t verimi 

vb.) ko k sebepleri tespit edilerek su rekli iyileştirme faaliyetleriyle verimlilig in artırılması, iş-

letmelerdeki iş su reçlerinin standardizasyonu sag lanacaktır. Yalın altı sigma metodolojisinin 

konusunda eg itimli ve tecru be sahibi farklı meslek gruplarından kişiler (endu stri mu hendisi, 

iktisatçı vb.) ve sekto rle ilgili tecru be ve eg itime sahip kişilerce (ziraat mu hendisi, veteriner 

hekim vb.) oluşturulacak ekiple çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

Bu çalışmayla, bir sanayi tesisinde su reçler nasıl irdelenip, iyileştirme faaliyetleri yapılarak 

mu kemmellik aranıyorsa, bu yaklaşım anlayışıyla hayvancılık işletmeleri de sistematik ola-

rak ele alınacaktır. Su rekli su reçlerini denetleyen, karlılık ve verimlilik adına su rekli iyileştir-

me faaliyetlerini standart hale getirmiş işletmeleri hayata geçirmek hedeflenmiştir. 

Ahmet DENİZ 



PROJE ADI:  

Yaş Üzüm Bağları İçin Otomatik Örtü Sistemi Tasarımı Ve Geliştirilmesi 

PROJE ÖZETİ: 

 Her geçen yıl iklim şartlarının deg işmesi ile birlikte dog aya etkisi go zle go ru lu r seviyede artmak-

tadır.O zellikle u zu m u reticileri bu iklimdeki deg işimlerin etkisini olumsuz bir şekilde yaşamakta-

dır.Bunlara o rnek olarak don,dolu, aşırı sıcaklar u zu m u reticileri-

nin istemedikleri olumsuz durumlardır.Çu nku  bu dog a olayların-

dan birisi oluştug unda u zu m u reticisinin mahsulu nu  çok bu yu k 

o lçu de zarar verme potansiyeline sahiptir.Bu yu zden o zellikle 

Temmuz ayından sonra yani mahsulu n satımına yakın u zu m u re-

ticileri yukarıda o rnek verilen dog a olaylarına u ru nlerinin maruz 

kalmaması için u zerlerini naylon o rtu yle o rtmektedirler. Ancak, 

sabit olarak u zu m bag ının u zerinde yaklaşık 3 ay (bu zaman çiftçinin u zu mu nu  sattıg ı zamana bag lı 

olarak deg işebilmektedir) boyunca kalan bu o rtu ler yaz sıcag ının da etkisiyle asmada terleme yap-

makta ve bu durum u zu m bag larının verimini nispeten du şu rmektedir. Dig er bir durum ise bu o rtu -

ler o rtu lmeden o nce de yukarıda o rnek olarak verilen durumların yaşanması durumunda o ana ka-

dar yetişmiş u ru ne zarar vermektedir. Ayrıca bu o rtu lerin o rtu lmesi 

ve u zu m satıldıktan sonra tekrar kaldırılması için işçi çalıştırıldıg ın-

dan zaman ve ekonomik açıdan olumsuz bir durumdur. Bir dig er du-

rum ise çiftçi her ayrı dog a olayları (don,dolu, aşırı sıcaklar vb.) için 

u ru nlerini sigortalatarak ayrıca bir u cret o demekte ve bu yaşanan do-

g aolayları için TARSİ M tarafından her yıl belli bir bu tçe ayrılmakta ve 

zarar go ren u ru nden dolayı da rekolte ve/veya verim du şmektedir. 

 Bu tasarım projesinde amaç, u zu m bag larını 

hem dog a olaylarından korumak hem de o rtu  siste-

mini otomatik hale getirerek gerektig i zaman o r-

tu lmesini sag lamaktır. Sistemin kontrol kartı o rtme

-açma motorunu denet-

leyerek gerektig inde 

o rtme gerekmedig inde ise açma emrini verecektir. Bo ylece bu sistem her 

yıl tekrarlanan o rt-kaldır problemini ortadan kaldıracak ve yukarıda sa-

yılan zararların ortaya çıkmadan o nlenmesi sag lanacaktır. 

  Proje o nerisinde, bag  o rtu su nu  açan motorlara bag lı senso rler (dolu 

senso ru , sıcaklık senso ru , yag mur senso ru ) kullanılacaktır. Bo ylece bi-

zim belirledig imiz durumlar oldug unda senso rler vasıtasıyla motorun kontrolu  sag lanacaktır. Ayrı-

ca senso rlerden gelen bilgileri toplayan ve sonuçları yorumlayan bir kontrol kartı tasarlanacaktır. 

Sistemin kontrol kartı dış ortam koşullarına uygun yapıda olacaktır. Sistem genel olarak;o rtu  siste-

mini taşıyan mekanik aksamlar, motorun enerjisini sag layacak traksiyoner tipi bir aku  ve bu aku yu  

şarj edecek PV panelden oluşmaktadır. 

Aykut KURTOĞLU 



PROJE ADI:  

Drone ve Yapay Zeka Kullanımı ile Tarımda Verimliliğe  

Yeni Bir Çözüm Önerisi 

PROJE ÖZETİ: 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda O rgu tu  2050 yılında du n-

ya nu fusu 2 milyar artacag ını ancak tarım alanlarının sade-

ce %4 artabileceg ini o ngo rmektedir. Bu durum tarımda ve-

rimlilig in o nemini işaret etmektedir. Nu fus artarken insan-

ların gıda ihtiyacı tarım alanlarının daha verimli kullanıl-

ması ile sag lanabilecektir. Bu noktada tarımda teknoloji 

kullanımı son derece o nem arz etmektedir. Son yıllarda bil-

gi ve iletişim teknolojilerindeki deg işim ve gelişim ha-

yatımızı kolaylaştırmaktadır. O zellikle Endu stri 4.0 

olarak adlandırılan robotik, nesnelerin interneti (İoT) 

ve yapay zekadaki gelişmeler hayatın hemen hemen 

her alanında fark yaratmaktadır. Bu projede de drone 

ile toplanan verilerin makine o g renmesi (yapay zeka 

o g renme yo ntemi) yardımıyla ile tarımda verimlilig e 

katkı sag laması amaçlanmaktadır. Tarım alanını anlamak, o g renmek ve cevap vermek 

alanda verimlilig i artıracak ve Su rdu ru lebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sag layacaktır. 

Bu bag lamda drone ile alınacak go ru ntu ler son derece o nemlidir. Drone’lar ile hava ko-

şulları, ekinlerin u retkenlig i, toprag ın durumu, suya olan ihtiyaç vb. veriler toplanabilir. 

Toplanan bu veriler makine o g renmesi ile işlenerek yapay zeka sistemi tarımda verim-

lilig e yo nelik çok deg erli tahminler ortaya 

koyabilir. Hasat zamanı, su yo netimi, ekim 

miktarı, ekim zamanı, besin yo netimi, ekin 

tu ru  gibi çok o nemli çıktılar bu tahminler-

den sadece bazılarıdır. Bu projenin asıl ama-

cı ise drone ile toplanan verilerin makine 

o g renmesi (yapay zeka o g renme yo ntemi) 

yardımıyla ile tarımda verimlilig i artırmak-

tır. Hava koşulları, toprak bitkilerin durumu vb. sabit kalmamaktadır bu verileri drone 

yardımıyla su rekli olarak makine o g renmesi ile toplanan verilerin sisteme o g retilmesi 

ve bunun sonucunda bize grafikler halinde tercih o nerileri sunuyor. 

Bedirhan Baturay EKİNCİ  



PROJE ADI:  

Atık Mantar Kompostundan Yerli Kitosan Üretimi  

 

PROJE ÖZETİ: 

Hızla artan Du nya nu fusu için mantarlar o nemli bir besin kaynag ı olma potansiyeli 

taşımaktadır. Gu nu mu zde 100’den fazla u lkede ku ltu r mantarı yetiştiricilig i yapıl-

makta ve u retim miktarının yılda %6-7 oranında arttıg ı o ngo ru lmektedir. Mantar 

u retimi nin artması ile atık mantar kompostlarının miktarı da artmıştır. Mantar u re-

timi sonrasında arta kalan atık mantar kompostlarında, mantarların hu cre duvarla-

rında bulunan kitin/kitosan, hemiselu loz, mannan ve beta glukanları içermektedir. 

Bu bileşenlerden kitosanın en bu yu k avantajı yenilenebilir bir kaynak olması ve çev-

re dostu olan dog al bir biyopolimer olmasıdır. Bu o zellikleri ile kitosan başta gıda, 

kozmetik, ziraat, tıp, kag ıt ve tekstil olmak u zere birçok endu stri dalında kullanım 

alanı bulmaktadır. Ticari kitin/kitosan kaynag ı olarak daha çok deniz kabuklularının 

atık kabukları kullanıldıg ından, bu yolla elde edilen kitin için mevsimsel sınırlama, 

u retim su reklilig i, u ru nu n kitosana do nu şu mu  için kullanılan kimyasal yo ntemlerin, 

u retilen kitosan için sınırlı endu striyel uygulama alanı sunması gibi çok sayıda prob-

lem ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajlara sahip olmayan kitosan eldesi için atık 

mantar kompostu o nemli bir kaynaktır. Bu projede, atık geri kazanımı ve katma de-

g eri yu ksek hammadde u retimi çerçevesinde atık mantar kompostlarından ekono-

mik yollarla yerli kitosan u retimi amaçlanmıştır. Bu projenin başarı o lçu tleri; u lke-

mizde ortaya çıkan atık mantar kompostlarının 

bir atık sorunu haline gelmesinin o nlenmesi, 

ekonomik deg eri olmayan atıklardan katma de-

g eri yu ksek hammadde u retiminin (kitosanın 

gu ncel satış fiyatı ortalama 50$/kg) sag lanması, 

su rekli u retim yapma kapasitesine sahip bir fab-

rikanın yapılmasına olanak sag layarak u lkenin 

istihdam ve ihracat potansiyelinin arttırılması, 

birçok sekto rde kullanılabilirlig i sayesinde geniş 

bir pazara hitap eden kitosan hammaddesinin 

yerli u retiminin yapılmasıdır. 

Burcu ATLI 



PROJE ADI:  

Kırmızı Tavuk Bitine Karşı Biyolojik Mücadele 

PROJE ÖZETİ: 

   Kırmızı tavuk biti birçok u lkede yaygın olarak go ru lmekte ve problemler yaratmakta-

dır. Bunlar su ru  sag lıg ı ve hayvan refahı açısından o nemli bir sorun oluşturmakta, Av-

rupa’da yumurtacı tavuklarda go ru len ekonomik anlamda en o nemli dış parazit olarak 

ele alınmaktadır. Prevalansının ve ekonomik o neminin Avrupa u lkelerinde giderek art-

makta oldug u bildirilmektedir. İ ngiltere’de yapılan bir çalış-

mada yumurtacı işletmelerde kırmızı tavuk bitlerinin ol-

dukça yaygın olarak bulundug u, işletmelerin % 87.5’ inde 

kırmızı tavuk biti bulundug u, free range yetiştiricilikte go -

ru len olayların kafes sistemlerine go re çok daha fazla oldu-

g u bildirilmektedir. Kırmızı tavuk bitleri  ile enfestasyonun 

sonuçları hem hayvan refahı hem de ekonomik su rdu ru lebilirlik 

açısından çok  ag ırdır. Tavuklarda yemden yararlanma oranında 

azalma, yumurta veriminde du şme, yumurta  kalitesinde bozul-

ma (kabuk bu tu nlu g u nde zayıflık, ku çu k yumurta, yumurta sarı 

renginde bozulma,  yumurtada kan lekeleri) gibi problemlerin 

oluşumuna neden olmaktadır. Kırmızı tavuk biti bulunan  ta-

vuklarda randıman du şu klu g u nu n yanı sıra kanibalistik tu y 

çekme olaylarının arttıg ı  go ru lmektedir. Kırmızı tavuk biti bes-

lenmeden 9 ay canlılıg ını devam ettirebilmektedir.Tedavi  ama-

cıyla uygulanan kimyasalara karşı direnç go stermesi mu cadeleyi zorlaştırmaktadır. Gu -

nu mu zde akarlara karşı çeşitli ilaçlar kullanılmasına rag men yeterli başarı elde edile-

memiştir. Bunun en o nemli nedeni akarların bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesidir. Çe-

şitli araştırmacılar D.gallinae’ye karşı  Androlaelaps casalis ve Hypoaspis miles gibi yır-

tıcı akarları predato r olarak biyolojik mu cadelede kullanarak başarı elde etmişlerdir. 

Bu projede u lkemizde de D.gallinae ye karşı bu akarların u retilip enfestasyonun yog un 

olarak yaşandıg ı tavuk çiftlliklerinde kullanılmasını amaçlanmaktadır. Bu sayede kim-

yasal ilaçlar kulanılmadan çevre kirlilig i o nlenecek ve yu-

murtalarda ilaç kalıntısı bulunmadıg ından satışı yapılabile-

cektir.Aynı zamanda D.gallinae’ye karşı sadece biyolojik 

mu cadele deg il çiftliklerin bu akara ortam hazırlayan yapı-

sal problemlerinin de du zeltilmesi ve bu konuda u reticile-

rin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. 

Buse KIVIRCIK 



PROJE ADI:  

Arı Otu Ormanı  

PROJE ÖZETİ: 

Bal u retimi için arıların farklı bitkilerden topladıkları 

çiçek o zlerinin bazen yeterli olmaması sebebiyle, bu 

otun bal u retiminde artış go sterdig i için geniş alanla-

ra ekimi yapılacaktır. Arı kovanlarının oldug u bo lgele-

re ekilerek arıların bal yapmalarına yardımcı olarak 

o zler yetiştirilecektir. Ü stelik bu otun sap kısımların-

dan da bu yu kbaş ve ku çu kbaş hayvanlara “silaj” adı 

verilen yemler u reterek yeme verilen maliyetten ta-

sarruf edilecektir. 

 · Tarımda bal u retiminde ve hayvanlar için yem kulla-

nımında destek sag layacak bitkiler yetiştirerek tasar-

ruf edilmesi ve bal u retiminin çog altılması. 

 · Kullanılmayan tarım alanlarının bal u retimi için kullanılması.  

· Bal u retiminde yetersiz kalan çiçeklere ek destek olarak arı otunun yetiştirilip bun-

dan elde edilen o zlerle bal u retiminin çog altılması ve geriye kalan kısmı ile hayvanlara 

yem u retimi sag lanarak ekonomik açıdan tasarruf edilmesidir.  

· Bu sayede hem bal u retiminde artış sag lanmış olup hem de yem u retiminden tasarruf 

edilecektir.  

· Bal kalitesinde artış go sterilecektir. 

Çok kaliteli bir bal bitkisi olan arı otu, iyi bir mera bitkisi olmasının yanında, yeşil gu b-

re bitkisi ve tıbbi bitki olarak da yetiştirilmektedir. Hydrophillaceae familyasına ait Ka-

liforniya orijinli tek yıllık bir bitkidir. Arı Otu erozyonu o nleyici o rtu  bitkisi ve su s bitki-

si olarak kullanımı yanında, elverişli bir nektar ve polen kaynag ı olarak da arı yetiştiri-

cileri tarafından geniş bir şekilde ekimi yapılmaktadır. Ayrıca silaj u retimine çok uygun 

bir bitki olması nedeniyle su t verimi artışına katkıda bulunmaktadır. Arı otu, nektar ve 

polen kaynag ı açısından du nyanın en u stu n 20 bal bitkisi arasında yer almakta; pek 

çok u lkede bal arılarının yararlanması için o zellikle arılıkların o nu ne ekimi yapılmak-

tadır. 

Dilan COŞKUNLAR 



PROJE ADI:  

Yapay Sinir Ağı ile Tarımsal Ürün Fiyat Tahmini 

 

PROJE ÖZETİ: 

Gu nu mu zde u reticiler ve işlem hacimlerine karar verme gereksinimi duyan işletmeler 

iyi bir plan çerçevesinde kendilerine uygun, ihtiyaçları ve ço zu mleri tahmin etme ge-

reksinimi duymaktadırlar. Fiyat tahminin amacı, u reticilerin fiyat dalgalanmalarına 

karşı ileriki do nem harcamalarının, u retim kapasi-

telerinin ve deseninin belirlenmesine olanak sag la-

maktır. İ şletmelerin ise karşılaşabileceg i fiyat ile il-

gili sorunları o ngo rerek hareket etmesini sag la-

maktır. Ayrıca uygun fiyat politikaların oluşturul-

masına da referans olabilecektir.  

Bu çalışmada en o nemli tarımsal ihraç u ru nleri-

mizden olan kuru incir ve kuru u zu m için fiyat tah-

mini yapılacaktır. Tahmin için, dog rusal olmayan 

problemlerin ço zu mu nde gu nu mu zde etkin olarak faydalanılan ve geleneksel tahmin 

yo ntemlerine go re daha az hatalı sonuçlar veren yapay sinir ag ları kullanılarak yapıla-

caktır. 

Tahmin için; iklim, ham petrol, yıllık u retim miktarı, u lke ekonomisi, do viz kuru, gemi 

yu kleme tarihi, rekolte, maliyet, dolu vurma durumu, yag mur zararı, RASFF (Gıda ve 

Yemde Hızlı Alarm Sistemi) alarm parametreleri kullanılacaktır. Seçilen parametreler 

alınarak bir veri seti oluşturulacaktır. Oluşturulan veri seti o n analize tabi tutularak sa-

deleştirilecektir. Ardından çalışmaya uygun sinir ag ı algoritması seçilecektir. Veri seti 

eg itim ve test verileri olarak ikiye ayrılacak-

tır. Parametreler ışıg ında sinir ag ının no ron 

sayıları ve katmanları belirlenip eg itim veri 

setindeki veriler ile eg itime tabi tutulacak-

tır. Çıkan sonuçlar test verileri ile karşılaştı-

rılacak, ardından eg itim hataları hesaplana-

caktır.  

Tu m bu işlemlerden sonra kullanıcı dostu 

bir yazılım oluşturularak paydaşların kulla-

Halit Ahmet AKDEMİR  



PROJE ADI:  

Tarımda Geri Dönüşüm  

PROJE ÖZETİ: 

Bag   budama artıklarının ve erik, şeftali, zeytin vs. Meyve artıklarının ko ylerde uy-

gun bir alanda toplanarak o g u tme makinesi 

yardımıyla parçalanması içine ko ylu lerin 

hayvancılıkla ug raşan kişilerinden temin 

edilen hayvan gu bresi katılması. İ mkan da-

hilinde sebze meyve hallerinden ve Pazar 

yerlerinden  temin edilecek lahana karna-

bahar pırasa taze sog an  dalları, her tu rlu  

yeşillik satışa uygun olmayan çu ru k zamanı 

geçmiş portakal mandalina elma vb. ilave-

siyle kompost hazırlanması ve bu kompos-

tun tekrar tarım alanlarında kullanılması. Topraklarımızın organik madde yo nu n-

den zenginleştirilmesi ve daha az kimyasal gu bre kullanılması sonucunda; 

 

a) Toprak ph seviyesi du şecek ve verimimiz artacaktır. 

b) Kimyasal gu breye daha az para harcadıg ımız için masrafımız du şecektir. 

c) Topraklarımız ve yer altı suyumuz daha az kirlenecektir. 

d) Yol kenarlarına do ku len budama artıkları deg erlendirilecek ve yangın çıkma 

tehlikesi azalacaktır. 

e) Ko ylu ler arasında yardımlaşma duygusu gelişecektir. 

f) Ko ylu lerde organik tarım organik gu bre konusunda farkındalık oluşturulmuş 

olacaktır. 

Mahmut ERDİNÇ    



PROJE ADI:  

İncirde İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Verim Tahmini 

PROJE ÖZETİ: 

Ü ru n izleme ve verim tahmini çalışmalarının; u lke kay-

naklarının etkin bir şekilde kullanılması, risk analizi yar-

dımıyla nerede hangi u ru nu n ekilmesinin uygun olacag ı-

nın belirlenmesi, meteorolojik, fenolojik ve istatistiksel 

verilerin en dog ru bir şekilde u retilmesinin sag lanması, 

çiftçilerin u ru nlerinin durumunu go rerek zamanında 

tedbir alması, karar vericilerin u ru nu n durumunu go re-

rek hasattan o nce gerekli ithalat ve ihracat bag lantılarını 

yapması ve hassas toplum kesimlerinin belirlenerek ge-

rekli yardım çalışmalarının başlatılması gibi birçok konuda fayda sag layarak u lke 

kalkınmasına katkı yapması açısından o nemli bir yere sahiptir.  

Son yıllarda yeni bir taşıyıcı platform olarak yaygın biçimde kullanılmaya başla-

nan İ nsansız Hava Araçları (İ HA) tarımsal alanlarda verilerin elde edilmesinde, 

hızlı, esnek ve gerçek zamanlı olması açısından birçok avantaja sahiptir. 

Projede verim tahmini yapılacak yerden bahçeyi temsil edebilecek, farklı taç hac-

mindeki 3 ag aç o rnek olarak seçilerek, bu ag açlar do rt farklı yo nden fotog raflana-

caktır.  Bu fotog raflar go ru ntu  işleme ile analiz edilerek ag açlar u zerindeki meyve-

ler saydırılacak ve bahçenin ortalama ag aç başına du şen meyve sayısı bulunacak-

tır. Daha o nce çalışması tarafımızdan yapılan meyve sayısı ve ag aç başına du şen 

meyve ag ırlıg ı miktarları ile hesaplanan taç izdu şu mu ne oranladıg ımız meyve 

ag ırlıg ı miktarı ortaya çıkacaktır.  50 metre yu kseklikten uçurulan yu ksek ço zu -

nu rlu klu  NİR kameraya sahip İ HA ile bahçe içerisindeki tu m ag açların taç izdu -

şu mleri hesaplanacaktır. Ortaya çıkan taç izdu şu mu  meyve ag ırlıg ı oranı ile tu m 

taç izdu şu mu  alanı çarpılarak gerçek veriler ile bir 

oranlama oluşturulup, verim tahmini yapılabilecek-

tir. Tu m ag açlar baz alınarak yapılan bu yo ntem ile 

Tarım 4.0 politikasına uygun olarak insan gu cu  azal-

tılarak daha dog ru sonuçların ortaya çıkacag ı, kolay 

ve maliyeti du şu k bir tahmin yo ntemi oluşturulmuş 

olacaktır.  

Mehmet Ali KARGICAK    



Murat DEĞİRMENCİ   

PROJE ADI:  

İHA ile Tarım 

PROJE ÖZETİ: 

Gu nu mu zde gelişen teknoloji ile İ nsansız Hava araçları pek çok alanda kendisini 

hayatımıza dahil etmiş bulunmaktadır. Tarım sekto ru nde kullanılacak insansız ha-

va araçları ile hem gençlerimizin bu alana dikkatini çekerek tarıma teşvik etmek 

hem de mevcut çiftçilerimizi teknoloji ile buluşturmayı hedefliyoruz. 

İ nsansız Hava Araçları u lkemizde o zellikle genç-

lerin dikkatini çeken yeni bir teknoloji. Ü lkemi-

zin genç nu fusu dikkate alınarak ko yden kente 

yerleşip hizmet sekto ru nde çalışan gençlerimi-

zin İ HA (Drone) kullanarak çiftçilik yapılabilece-

g i fikri ile kentten ko ye do nu ş olmasına katkı 

sag layabileceg i gibi ko ylerde yaşayan mevcut çiftçilerimize teknoloji ile buluştu-

rarak motivasyonlarını en u st du zeyde tutulmasını sag layıp u ru nlerini pazarlama-

da da kendilerine fayda sag layacaktır. İ HA ile yetiştirilen bitkiler (sebzeler-

meyveler) reklam çalışmalarında çiftçimizin mu şteri o nu nde pazarda bir adım 

o ne geçmesini sag layacaktır. 

• Bitkilerin havadan go ru ntu lerinin alınarak arazinin herhangi bir bo lgesinde 

oluşan bir hastalıg a karşı erken mu dahale imkanı ile verimi en u st du zeyde tutul-

masını sag lamak ve verim tahminini daha sag lıklı yapmak. 

• Damla sulama teknig i kullanılan bitkilerde havadan alınan go ru ntu lerin ince-

lenmesi ile sulama ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadıg ı tespit etmek. 

• Domuz gibi yaban hayvanları ile fare bitki biti gibi canlıların arazinin içerisinde 

bulunup bulunmadıg ının go zlemlenerek bitkilere verilen tahrip ve zararların en 

aza indirilmesini sag lamak. 

• Arazi bu yu klu g u ne go re gu nler ve saatler su ren ilaç-

lama gibi faaliyetlerin daha kısa su rede yapılması ile 

çiftçinin kendisi ve ailesine daha fazla vakit ayırabil-

mesini sag layarak sosyal hayatına da katkı sag lamak. 

• Çiftçilerimiz arazilerine ektig i bitkilerde trakto r ve 

ekipmanlarını kullandıg ı zaman verilen zararın ortadan kaldırılmasını sag lamak. 



Onur ŞEREF 

PROJE ADI:  

Rastgele Frekans ile Tarım Alanını  

Zarar Verebilecek Hayvanlardan Koruma 

 

PROJE ÖZETİ: 

Arazinin belli yerlerinde bulunan hareket senso rlerinin haberleş-

mesiyle arazinin ortasında bulunan step motorlu du zeneg in 360 

derece do nerek du zenekteki hoparlo ru n her seferinde farklı fre-

kansta ses u retmesiyle hayvanların sese alışma durumunu gider-

mek, bu sayede de her seferinde korkup kaçmaları amaçlanmıştır. 

Gu nu mu zde tarım alanlarında çalışan insanların sıkıntı çektig i 

problemlerden birisi ise tarlasını hayvanlara karşı korumakta 

çektig i zorluktur. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, o rnek olarak 

yaban domuzuna karşı, bir sesle korkutup kaçırmayı başarmış ol-

salar da, bir su re sonra hayvanın aynı sese alışıp artık korkmadı-

g ını farketmekteyiz. Eg er rasgele bir frekans sistemi belirlersek 

bu durumu ortadan kaldırıp gu venilir bir arazi yaratmamız an 

meselesidir. 

Projenin yapılış mantıg ı, Arazinin boyutuna bag lı 

olarak yeterli miktarda hareket senso ru nu n bag -

lantılarıyla Arduino’ya bag lanması ve Arduino’nun 

da hoparlo r ile bag lantısıyla bir du zenek kurulma-

sıdır. Bu mantıklı hareket senso rleri, hayvan vb. 

hareketleri takip edip, Arduino’ya iletilmesi, Arduino’nun hopar-

lo r ile bag lantısı ve Arduino içine kaydedilen kod ile Hoparlo r 

farklı frekansta olacak şekilde Sesler vermeye başlayacaktır. Bu da 

hayvanlarda korku yaratıp, tarlayı girmekten vazgeçmelerine, kaç-

malarına neden olacaktır. 

Başarı etkileri kullanan kişinin verdig i o neme go re deg işiklik go s-

terebilir. Kullanan kişinin gerekli ehemmiyeti go sterdig ini varsa-

yarsak, başarı oranı yu ksek yu zdeye sahip olacaktır.  



Oğuz Kağan EREN  

PROJE ADI:  

Telefon ile Böcek Teşhisi  

 

PROJE ÖZETİ: 

Projenin amacı akıllı telefonlar kullanılarak dog ada veya tarım alanlarında, bilme-

dig iniz bo cek tu rlerini bir fotog raf sayesinde tespit edebilmektir. Bu tespitler sa-

yesinde ilaçlamanın gerekli olup olmadıg ı, tarım için yararlı veya zararlı bir bo cek 

tu ru  mu , eg er zararlı bir tu r ise hangi ilacı kullanmam gerekir gibi sorulara cevap 

bulabileceg iniz bir projedir.  

Projede soyu tu kenmekte olan bo cek tu rlerinin ve dog anın korunması, kullanıcı-

nın ilaç maliyetinin du şu ru lmesi hedeflenmektedir. Dig er yandan, belirli bo lgede 

bir bo ceg in çok go ru lmesi durumunda o bo lgeye yakın dig er kullanıcılara bildirim 

go nderilecek bo ylelikle bo cek istilasının o nu ne geçilmiş olunacaktır.  



Onur YURTERİ 

PROJE ADI:  

Mesh Network Destekli Akıllı Tarım Sistemi 

 

PROJE ÖZETİ: 

Arazinin belli yerlerinde bulunan hareket senso rleri-

nin haberleşmesiyle arazinin ortasında bulunan step 

motorlu du zeneg in 360 derece do nerek du zenekteki 

hoparlo ru n her seferinde farklı frekansta ses u retme-

siyle hayvanların sese alışma durumunu gidermek, 

bu sayede de her seferinde korkup kaçmaları amaç-

lanmıştır. 

Gu nu mu zde tarım alanlarında çalışan insanların sıkıntı çektig i problemlerden bi-

risi ise tarlasını hayvanlara karşı korumakta çektig i zorluktur. Şu ana kadar yapı-

lan çalışmalarda, o rnek olarak yaban domuzuna 

karşı, bir sesle korkutup kaçırmayı başarmış ol-

salar da, bir su re sonra hayvanın aynı sese alışıp 

artık korkmadıg ını farketmekteyiz. Eg er rasgele 

bir frekans sistemi belirlersek bu durumu orta-

dan kaldırıp gu venilir bir arazi yaratmamız an 

meselesidir. 

Projenin yapılış mantıg ı, Arazinin boyutuna bag lı olarak yeterli miktarda hareket 

senso ru nu n bag lantılarıyla Arduino’ya bag lanması ve Arduino’nun da hoparlo r ile 

bag lantısıyla bir du zenek kurulmasıdır. Bu mantıklı hareket senso rleri, hayvan vb. 

hareketleri takip edip, Arduino’ya iletilmesi, Arduino’nun hoparlo r ile bag lantısı 

ve Arduino içine kaydedilen kod ile Hoparlo r farklı frekansta olacak şekilde Sesler 

vermeye başlayacaktır. Bu da hayvanlarda korku yaratıp, tarlayı girmekten vaz-

geçmelerine, kaçmalarına neden olacaktır. 

Başarı etkileri kullanan kişinin verdig i o neme go re 

deg işiklik go sterebilir. Kullanan kişinin gerekli 

ehemmiyeti go sterdig ini varsayarsak, başarı oranı 

yu ksek yu zdeye sahip olacaktır.  



Pelda EROL 

PROJE ADI:  

Arı Maya ve Bal Ormanı  

 

PROJE ÖZETİ: 

Muş ilimiz yu ksek dag -

ları ve çok çeşitli ende-

mik bitki o rtu su ne sa-

hip ovası sayesinde 

yu ksek kalite ve bol-

lukta bal u retimine el-

verişlidir. Ancak maa-

lesef Muş ilinde arıcılık 

hala geleneksel ve 

amato r yo ntemlerle 

yapılmaktadır. Planla-

dıg ımız arıcılık projesi ile Muş’un Karlıdere ko yu  ve yakın ko ylerden on go nu llu  

arıcıyı eg itmeyi planlamaktayız. Ayrıca Muş’un cog rafi tabiatına uygun endemik 

çiçekleri toplayıp birkaç do nu mlu k bir arazide ekerek şimdiye kadar bir araya ge-

tirilmemiş çeşitlilikte bitki florasını toplayarak zengin içerikli ve yu ksek kaliteli 

bir bal ve polen elde ederek 

Muş balının kalitesini ulusal 

ve uluslararası Bal festivalle-

rinde temsil edip tescillemeyi 

amaçlamaktayız. Projeyle 

uyumlu olması nedeniyle bo l-

gemizde bulunan ve arı için 

de çiçek o zu  sag layan doma-

tes, salatalık, biber ve kabak 

gibi sebzelerin orijinal/

bozulmamış tohumlarını toplayarak bir bahçe kurmaya ve hibrid olmayan yerel 

tohumları geliştirmeyi planlamaktayız.  



Şule ERCAN 

PROJE ADI:  

EnerjiSİZsiniz  

PROJE ÖZETİ: 

 

Proje genel hatlarıyla TV program formatı şeklindedir. Bu proje de kırsalda veya 

kırsal alana yakın bo lgelerde yaşayan kişilerin enerji kaynaklarını en efektif nasıl 

kullanacaklarını dizayn eden ve su reklilig ini sag layan; akıllı tarım teknolojileriyle 

kullanıcıları buluşturan bir program formatıdır. Başvurular alınır, seçilen başvu-

ruya gelen eksperler, ev veya tesisteki tes-

pitleri sag layarak en uygun alternatif 

enerji kaynakları ve akıllı tarım teknoloji-

lerinin ne olabileceg i u zerine çalışma ya-

parlar. (Gu neş alan bo lgeyse gu neş enerji-

si, hayvan çiftlig iyse biogaz, sulak bo lge-

lerde akıllı sulama yo ntemleri, ru zgar 

alan bo lgeyse ev tipi ru zgar pervaneleri 

gibi…) Yapılan fizibilite sonrasında TV 

ekibi gelir ve yapılan hazırlık aşamasını, 

uygulama su recini ve çalışma sisteminin 

neden uygulandıg ı, nasıl olacag ı, kullana-

cak kişiye ve çevreye ne sag layacag ı soru-

larının cevapları açıklanır, çekimleri yapı-

lır, uzman tarafından ev sahibi ve izleyici-

lere anlatır. Kanal yayınında paylaşılır. Bu 

sayede başvurmayan ama izleyen kişiler-

de bile farkındalık oluşacaktır. Üygulama-

dan sonra, belli periyotlarla (o rneg in 1 yıl 

sonra) uygulama yeri kontrol edilir ve olumlu gelişmeler izleyicilerle bir sonraki 

TV programında paylaşılır. Üygulama yapılmış bir çiftlikte o nceki do neme go re 

azalan faturalar, u retimdeki olumlu deg işim, tasarruf, işgu cu  ve kazanımların kar-

şılaştırılması yayınlanır. Başarılı çalışmayı referans alan kişide başvurma isteg i 

oluşur, başvurmasa dahi bilinç kazanır ve mikro o lçu de hayatına bunları entegre 

eder.   



Adem FİDAN 

PROJE ADI:  

Buzağı Bakım Merkezleri Projesi  

PROJE ÖZETİ: 

Buzag ılar, u reticinin ekonomik kazancının, su ru  ge-

leceg inin ve u lke hayvancılıg ının teminatıdır.  Hay-

vancılık işletmelerinde dog an buzag ılar u reticinin il-

gisine, bilgisine ve insafına terk edilemeyecek kadar 

bu yu k bir o neme sahiptir. Dolayısıyla u lke hayvancı-

lıg ının teminatı olan buzag ıların sag lıklı bir şekilde 

bu yu tu lebilmesi bu yu k bir o nem arz etmektedir.  

Buzag ı o lu mleri, gelişmiş u lkeler de da hil olmak u ze-

re en başta gelen problemlerden biri olarak karşımızda durmaktadır. Bilimsel ve ekono-

mik açıdan bakıldıg ında buzag ı o lu mlerinin %5’den du şu k olması bir işletme için normal 

kabul edilebilir. Avrupa ve Amerika’da bu oran bazı kaynaklara go re  %1-2 iken bazı kay-

naklarda da %5’dir. Ü lkemizde ise buzag ı o lu m oranları çok daha yu ksektir. Ü lkemizde 

hayvancılık istatistiksel verileri çok sag lıklı olmadıg ından, bu oran deg işik kaynaklara go -

re farklılık go stermekle birlikte buzag ı o lu m oranının %10 ila %15 arasında oldug u tah-

min edilmektedir.  

Buzag ı o lu m oranları u lkemizde nispeten aile tipi ku çu k işletmelerde daha yu ksek oldug u 

go ru lmektedir. Modern işletmelerde ise buzag ı o lu m oranı biraz daha du şu ktu r. Proje 

kapsamında kırsal kesimlerde su t hayvancılıg ıyla ug raşan ku çu k işletmelerin (ku çu k iş-

letme tanımı o rneg in 10 baş sag mala kadar veya 20 baş sag mala kadar hayvanı olan işlet-

meler gibi tanımlanabilir) buzag ılarının o lu m tehlikesini atlatana kadar 0-2 aylık yaş peri-

yodunda oluşturulacak buzag ı bakım merkezlerinde bu yu tu lmesi amaçlanmaktadır.  

Ku çu k o lçekli su t sıg ırcılıg ı işletmelerinde dog an buzag ılar bu merkezlerde toplanarak 2 

ay boyunca (o lu m riskinin en yu ksek oldug u zaman diliminde) veteriner hekim go zeti-

minde bu yu tu lecektir. Hayvan sahibi buzag ısı dog dug unda ag ız su tu nu n verilmesi akabin-

de buzag ısını bu merkezlere sigorta yaptırılarak (buzag ı merkezinde buzag ının o lmesi 

riskine karşın) hizmet so zleşme karşılıg ında teslim edecektir. 2 aylık buzag ı bu yu tme hiz-

metinin karşılıg ı olarak herhangi bir u cret o demeyecek olup sadece buzag ılar için bakan-

lıg ın o demiş oldug u buzag ı destekleme tutarının bu yu tme merkezini o deyecektir. Bu mer-

kezler sayesinde u retici buzag ı bu yu tme işiyle ug raşmayıp sadece su t ineklerinin bakımı-

na yog unlaşmış olacaktır. Buzag ı o lu mlerinin o nu ne geçilerek hem u retici ekonomik açı-

dan bir kayba ug ramayacak hem de u lke ekonomisine katkı sag lanacaktır. 



Ali Fuat TECİM 

PROJE ADI:  

Bahçemden Sofraya  

PROJE ÖZETİ: 

“Bahçemden Sofraya” projesi temel olarak 

online ticaret aracılıg ıyla organik tarım 

u ru nlerine katma deg er sag lamayı amaçla-

maktadır. Tedarikçi ve tu keticileri bir araya 

getiren uygulamaların oldukça popu ler ol-

dug u bu do nemde organik tarım u reticileri 

ve tu keticilerini aracı olmadan internet ara-

cılıg ıyla buluşturmayı hedefleyen proje, ta-

lep u zerine u retimi esas alır. Mu şteriler ilk olarak kendi konumlarına yakın olan 

çiftlikleri, u ru n yelpazesini ve u ru ne ait o zellikleri bilgisayarlarından veya mobil 

ara yu zden takip edebileceklerdir. Üygulamada yer alan u retici oylaması ve yo-

rumları uygulamanın su rdu ru lebilirlig ini artıracak ve tu keticinin satın alacag ı 

u ru n hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını sag layacaktır. Daha sonra satın 

almak istedig i u ru nu , miktarını ve almak istedig i tarihi iletecek ve o demesini pe-

şin olarak yapacaktır. Alınan para merkezde bekletilirken, u retim su reci bu o de-

meden sonra başlayacaktır. Ü retim boyunca tu keticinin bilgilendirilmesi sag lana-

cak, gerekli denetim ve sertifikasyon işlemleri merkezi otorite tarafından yu ru tu -

lecektir. Son olarak çiftçiye yapılacak olan o deme u ru nu n tu keticiye başarılı tesli-

matı sonunda gerçekleştirilecektir. 

Projenin yayılması halinde, u retimin talep u zerine yapılması ve fiyatının o nceden 

çiftçiye maliyeti baz alınarak belirlenip o denmesi piyasada yaşanan stokçuluk ve 

dig er speku latif hareketler sonucu ortaya çıkan aşırı fiyat artışından tu keticinin 

etkilenmesinin o nu ne geçecektir. Üygulamaya dahil edilen u reticilerin merkez 

otorite tarafından uygulanan denetim ve sertifikasyon işlemlerinden geçmesi gıda 

gu venlig inin daha kontrol edilebilir olmasına katkıda bulunacaktır. O te yandan tu -

keticiler için organik ve sag lıklı gıdalara ulaşabilecekleri, u retim aşamasında takip 

edebilecekleri ve kapıda teslim alacakları bir platform ile yeni bir deg er oluşturul-

makta ve bu katma deg erli servis sayesinde u reticinin de daha çok gelir elde et-

mesi o ngo ru lmektedir. 



Bahadır ÖZCAN 

PROJE ADI:  

Vurgulu Elektrik Alan Uygulamaları  

 

PROJE ÖZETİ: 

Vurgulu Elektrik Alan kısaca 2 metal plaka arasına dışarıdan bu iki plakaya te-

mas edecek şekilde  + ve -  uçların bag landıg ı voltaj kaynag ının oluşturdug u ala-

na denir. Oluşan bu elektik alan 

içerisinde meyveleri geçirdig i-

mizde bu oluşan alan hu cre çe-

perinin geçirgenlig ini arttırmak-

ta. Hu cre çeperini geçirgenlig inin 

artması ile de hu cre içindeki si-

toplazma ve hu cre içi sıvılar hu c-

re dışına daha rahat geçmekteler. 

Bu olay elma, u zu m, kayısı gibi 

sulu u ru nlerde elde edilen mey-

ve suyunda %15-30 oranında kar elde edilmesine neden olurken. Patates mısır 

gibi nişasta yo nu nden zengin u ru nlerde ise 

hu cre içinde daha az miktarda su kaldıg ı 

için raf o mru  ve kalitede %20 oranında kar 

sag lamakta.  

Bizim projemiz ise bilimsel olarak kanıtlanış 

olan veriler ışıg ında bu teknolojiyi u retici ile 

buluşturmak. Ü niversitemizden hocalarımız eşlig inde çalışmalarımız devam et-

mekte. Bu çalışmalar neticesinde elde ettig imiz bilgileri sanayiye aktarmak ve 

elde edilmiş bilimsel verilere dayanarak çift-

çimizin dolayısıyla toplumun kalkınmasına 

katkı sag lamayı hedefliyoruz.  



Duran GÜLER  

PROJE ADI:  

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde  

Üretim Planlama Yazılımının Geliştirilmesi 

PROJE ÖZETİ: 

Bu projenin temel amacı su t sıg ırcılıg ı işletmelerinde u retime yo nelik kararların opti-

mum du zeyde verilebilmesine katkı sag lamaktadır. Bu amaç dog rultusunda su t sıg ırcı-

lıg ı işletmeleri için u retim planlama yazılımı geliştirilecektir. İ şletmenin ka rlılıg ı ve 

su rdu ru lebilirlig i açısından o nemli olan kararlardan bazıları; ne kadar yem bitkisi u re-

tilmesi gerektig i, bunun için ne kadar arazi tahsis edilmesi gerektig i (kira ya da mu lk; 

kıraç ya da sulanabilir), ne kadar yemin satın alınması gerektig i, yemin yılın hangi do -

neminde satın alınması gerektig i, u retim sezonunda ne kadar sermayeye ihtiyaç oldu-

g u, işçilik ihtiyacı, hayvan refahı açısından ihtiyaç duyulan ahır kapasitesi, en yu ksek et

-su t verimini sağ layacak yem rasyonu ğibi kararlardır. 

Ü retim planlamada ihtiyaç duyulan bu ve benzeri deg işkenler insan zihninin optimum 

bir u retim için hesaplayamayacag ı kadar karmaşık yapıdadırlar. Ancak oldukça karma-

şık go ru nen bu planlama kararı uygulamaya yo nelik olarak hazırlanacak bir matema-

tiksel model ile ço zu me kavuşturulabilir. Bu matematiksel modelin kolay kullanılabilir 

bir ara yu ze sahip yazılıma do nu ştu ru lmesiyle birlikte u reticiler kendi planlama karar-

larını mevcut verileri dog rultusunda rahatlıkla verebilirler. Bo ylece sermaye, arazi, iş-

gu cu  tasarrufu sag lamanın yanı sıra u ru n (su t, et) kalitesini ve mu şteri memnuniyetini 

arttırabilirler. 

Piyasada su ru  yo netim sistemi (yazılımı) adı altında pazarlaması ve satışı yapılan 

u ru nler mevcuttur. Bu yazılımlar işletmecilere hayvanların kızgınlık, beslenme, sag lık, 

veteriner protokolleri, genel durumları ve sag ım işlemleriyle ilgili olarak gerçek za-

manlı bilgiler sunmaktadırlar. Ayrıca su t ve et verimini arttırmaya yo nelik yem rasyonu 

hazırlama yazılımları sunan firmalar da mevcuttur. Ancak hayvancılık işletmelerinde 

u retim planlamaya ilişkin bir yazılım mevcut deg ildir. Su ru  yo netim yazılımlarına ekle-

necek bir u retim planlama modu lu yle birlikte projemiz kolaylıkla hayata geçirilebilir 

ve işletmeler tarafından kullanılmaya başlanabilir.  

Bu projeyle birlikte su t sıg ırcılıg ı işletmelerinde verimlilik artışı sag lanabilecek, kıt 

kaynaklar etkin bir şekilde kullanılabilecek ve u retici gelirinde o nemli o lçu de artış ger-

çekleşebilecektir. Ayrıca u retim maliyetinin du şmesiyle birlikte u ru n fiyatları du şebilir 

ve tu keticilerin daha du şu k fiyatlı su t, su t u ru nleri, et ve et u ru nleri tu ketmeleri sag la-

nabilir. 



Emre Bekir OĞUZHAN  

PROJE ADI:  

Tarımsal Üretimde Drone Kullanımı 

 

PROJE ÖZETİ: 

     Tarıma olan ilginin zamanla azalması u lkemizde tarımsal u retimi du şu rmekte-

dir. Ü retimin du şmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan tarımsal u ru nler karşılanama-

makta veya ithal edilmektedir. Bu ilginin azalmasındaki başlıca nedenlerden biri 

çiftçi ve u reticilerin gelişen teknolojiyi yakalayamamasıdır.  Teknolojiye adaptas-

yon için devletin veya o zel kuruluşların desteg i gerekmektedir, aksi halde u reti-

min gitgide azalmasına neden olur. 

     Tarımda drone kullanımıyla 

çiftçilerin her an u ru nlerinin go -

zetimini yapabilmesi, verimlilig i-

ni ve ihtiyaçlarını kontrol edebil-

mesi, daha hızlı ve daha az mali-

yetle sag lanılacag ı du şu nu lmek-

tedir. Burada kullanılacak drone-

lara go zetim ve bazı testlerin ya-

pılabilmesi için kamera, takibi ve uydu ile iletişimi için GPS gibi bazı materyaller 

eklenecektir. Bu materyaller ile go zetim yapılabildig i gibi anlık ihtiyaç testi ve ve-

rimlilik kontrolu  de yapılabilecektir. Kullanılan materyalin ucuzlug u, maliyetleri  

du şu receg i gibi insan kaynaklı iş gu cu nu  de azaltacaktır. Ü reticilerin kullandıg ı di-

g er araçların kullanımı azalınca gerek yakıt u cretinden gerekse zamandan tasar-

ruf etmiş olacaklardır. Dronenun maliyeti tek sefere mahsustur ve son derece sı-

nırlı bir elektrik tu ketimi so z konusudur.  

       Bunun yanı sıra bu proje kapsamında, eş zamanlı olarak yukarıdaki bilgilere 

erişilebilmesi için farklı eg itim du zeyindeki insanlar tarafından rahatça kullanıla-

bilecek bir mobil uygulama yapmaktır. Bu mobil uygulamayla verilere erişim ko-

laylıkla sag lanabilecektir. Bu konularda devlet teşvig i de bir yerde gereklidir. Son 

derece ucuz ve kaliteli materyallerin kullanılması uygulamanın fiyatını o nemli o l-

çu de azaltacaktır ve bu herkes için erişilebilir olacaktır. 



İrem Mine GÜLER 

PROJE ADI:  

Tarımsal Ürünlerin Markalaşması: Kadınlar Tarafından Üretilen  

(Kadın Eli Değmiş) Ürünlerin Sertifikalandırılması ve Etiketlenmesi  

PROJE ÖZETİ: 

Tarımsal u retim, Tu rkiye ekonomisinde bu yu k bir o neme sahiptir. Ancak, tarımsal 

u retim kadar tarımsal u ru nlerin satışı konusu da oldukça o nemlidir. Zira u ru nler an-

cak satıldıg ı vakit bir katma deg ere sahip olur. Markalaşma, tarım u ru nlerinin satışı 

için o nemli bir olgudur. Konvansiyonel tarım ve gıda u ru nleri u retim su reçleri sebe-

biyle son 20 yılda gıda ve tarım u ru nlerinin sag lıg a etkisi hakkındaki endişeler art-

mıştır. Bunun bir sonucu olarak, organik (organic), ev yapımı (homemade), iyi tarım 

uygulamaları (good farming practices), yerli u ru n (domestic product), helal (halal) 

gibi etiketlere ve sertifikalara sahip u ru nler tu keticiler tarafından daha çok tercih 

edilmeye başlanmıştır. Yapılan birçok çalışma da tu keticilerin bu sertifika ve etiket-

lere sahip u ru nlere daha fazla fiyat o deme eg iliminde oldug unu go stermiştir. Bu pro-

jede bu sertifikalar ve etiketlere biraz kadın eli deg mesini amaçlıyoruz. Şu phesiz ki 

her canlıya hayat veren, onu ilk besleyen annesidir. Bu sebepledir ki, “anne yemeg i” 

herkes için bir başkadır. Nitekim, birçok gıda u reticisinin reklamlarında “Anne eli 

deg miş gibi” vb. ifadeler kullanılarak tu keticiler bu u ru nleri almaya teşvik edilmek-

tedir. Ü lkemizde kadın girişimcilerin gıda u ru nleri ve yemek u reten işyeri sayısı, 

u rettikleri u ru nlere olan taleple dog ru orantılı olarak gu n geçtikçe artmaktadır. An-

cak paketlenmiş tarım ve gıda u ru nlerinde bu u ru nlerin kadın bir girişimci (veya ka-

dın işçiler) tarafından u retildig i ibaresi herhangi bir şekilde yer almamaktadır. Oysa 

ki tarımsal u retimdeki ve gıda u ru nleri u retimindeki kadın nu fus oranı oldukça faz-

ladır. Bu projenin konusu kadın çalışanlar tarafından u retilen u ru nlerin ya da kadın 

girişimcilerin sahibi oldukları işletmeler tarafından u retilen u ru nlerin sertifikalan-

dırılması ve bu sertifikaların etiketlere do nu şerek u ru nlerin u zerinde yer almasıdır. 

Bu sayede sadece tu keticiler “kadın eli deg miş” u ru nleri gu venle tu ketmekle kalma-

yacak, bu durum aynı zamanda gıda ve tarım u ru nleri u reten işletmelerde kadın is-

tihdamına da katkı sag layacaktır. Bu u ru nler ise mu şteriler tarafından benimsendig i 

taktirde, gıda ve tarım sekto ru  kadınlarımızın/annelerimizin sabit bir şekilde istih-

dam edildig i bir yer haline gelecek. Bu sayede kalkınmada o nemli ekonomik go ster-

geler olan “kadınların işgu cu ne katılım oranı” ve “kadın çalışanların toplam istih-

dam içerisindeki payı” artacaktır. 



Meral DOST 

PROJE ADI:  

Çiftçi ile Mevsimlik Tarım İşçisinin Buluştuğu  

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme  

PROJE ÖZETİ: 

Endu stri 4.0 ile birlikte dijital du nya ve yazılımlar hayatımızda daha fazla yer kaplamaya 

başlayacaktır. En lezzetli, en kaliteli tarım u ru nlerinin yetiştig i u lkemizde tarım yapılan, 

katma deg er yaratılan ve çiftçinin oldug u her yerde ne kadar veri tutulursa ve takip sag -

lanırsa tu m su reçleri o kadar kolay yo netebiliriz.  

TÜ İ K verilerine go re belde ve ko ylerde yaşayan kişi sayısı ortalama 6 milyondur. Bu kişi-

ler kendilerine ait olan bahçeleri, tarlaları işleyerek veya her yıl il deg iştirip farklı bo lge-

lere tarım işçisi olarak giderek geçimlerini sag lamaktadır. Bu iki kesim, birçok bo lgede 

“dayıbaşı” diye tabir edilen aracı kişilerin yardımıyla buluşabilmektedir. Dayıbaşı deni-

len kişiler çiftçiye go tu rdu g u  her işçi başına belirli bir prim almaktadır. Tarım işçisinin 

ilgili bo lgeye ulaştırılması için araç ayarlanması işlemlerini de genellikle dayıbaşı u stle-

nir. Bu sistemde takip çok zordur, herhangi bir kayıt, bilgi, data tutulmamaktadır. İ statis-

tiki go stergeler oluşturarak yorum yapmak çok zordur. O rneg in 2018 yılı fındık hasadı-

nın kaç adet tarım işçisiyle yapıldıg ı verisine ulaşmak neredeyse imka nsızdır. Bazı çiftçi-

ler kendi ko ylerinden, beldelerinden işçi alırken bazıları da Dog u-Gu neydog u Anado-

lu’dan hatta Gu rcistan’dan tarım işçisi almaktadır. Tarım işçileri bazen aile olarak tarım 

bo lgelerine gittikleri için zaman zaman içlerinde çocuk işçiler de olabilmektedir. Çiftçi-

ler bu işçilere de gu nlu k yevmiye o deyebilmektedir. Ayrıca bir çiftçi o yıl hasat zamanın-

da birlikte çalıştıg ı tarım işçilerinin performansını beg enmezse bir sonraki yıl o aileyi ya 

da kişileri tekrar çag ırmaz. Fakat dayıbaşının bir sonraki yıl kimleri getireceg i, gelecek 

kişilerin performansının bir o nceki yıl gelenlerden daha iyi ya da daha ko tu  olup olma-

yacag ı belirsizdir.  

Tu m bunlara ek olarak, bilindig i u zere hasat zamanlarında tero r olayları ile ilgili haber-

ler de yayılabilmektedir. Bazı tarım işçileri hasat için gittikleri bo lgelerde tero r olayları 

çıkarabilmektedir.  

Bunun yanında, bazı çiftçiler tarım işçilerine insani koşulları sag layamamaktadır. Bu du-

rumlarda geçimini sag lamak için hasada giden aile zor koşullarda haftalar-aylar geçire-

bilmektedir.  

Ü lkemizin en yu ksek ihracat kalemleri arasında tarım u ru nleri bulunmaktadır. Bu kadar 

katma deg er yaratan bir sekto rde, çiftçi-tarım işçisi kesimi arasında manuel ve so zlu  iliş-

kilere dayanarak işleyen bu su reçlerin sistemsel hale getirilmesi için web tabanlı bir uy-

gulama geliştirilmesi şarttır. 



Serkan BİŞİRGEN 

PROJE ADI:  

Hybrid Ataktör 

PROJE ÖZETİ: 

 

Hybrid sistem ile çalıştırdıg ımız ATV aracı-

mızın u zerine monte edilen 16 litre kapasi-

teye sahip ilaçlama motoru ,1 adet gu neş 

paneli sayesinde aku yu  tam şarj etmekte ve 

toplamda 16x5 =80 litre ilacı mesafe olarak 

8 metreye tanzikli bir şekilde pu sku rtmek-

tedir. 

Tamamen temiz enerji ile çalışan projemiz 

1 adet elektrik motoru ve benzinli motor-

dan oluşmaktadır. Benzinli motorumuz or-

talama 2500 devirde alternato ru  devir 

daim ettirerek 12 V- devirde do nerken ka-

yış yardımıyla 60 ah aku yu  doldurmaktadır. Elektrik motorumuz toplam 48 V 

ile çalıştıg ı için 3x12 volt 8 ah aku  3x10 W gu neş panelleri yardımıyla dolmak-

tadır. Son olarak gu neş paneli ile destekledig imiz tarımsal ilaçlama motorunu 

çalıştırıyoruz. 

O zellikler; 

 Yenilenebilir enerji ile evrendeki en bu yu k ışık kaynag ını kullanabilme, 

 Maliyet kolaylıg ı sayesinde her bu tçedeki bireye ulaşabilmesi, 

 İ leriye yo nelik uygulamalar, 

 Verimli çalışma sistemi ile hedeflenen iş yu ku nu  bilinçli bir şekilde kullanma, 

 Dış kaynaktan bag ımsız enerji kullanarak tamamen gu neş enerjisini sisteme 

dahil etmek, yararlanmak, 

 Kullanım kolaylıg ı ile çiftçilere yardımcı, 

 Dog a dostu temiz enerji ile çevreye zarar vermeyen sistem, 

 Dog adaki canlılara zarar vermeden kullanılmasıdır. 



Şevval Buse SARIMAN 

PROJE ADI:  

Türkiye’de Online Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma Önerisi;  

Tarım Gıda Pazarı Platformu 

PROJE ÖZETİ: 

Gelişen teknoloji birçok avantajı ve kolaylıg ı beraberinde getirmiştir. Teknolojinin 

o nemli u ru nlerinden biri olan internet sayesinde insanlar arasındaki iletişim çok 

bu yu k bir oranda artmıştır. İ nternet insanlar tarafından pek çok alanda kullanılmak-

tadır. Bunlardan bir tanesi de ticarettir. İ nternet u zerinden u ru n alım satımı, tekno-

lojinin gelişmesi ve getirdig i pek çok avantaj sayesinde oldukça yaygınlaşmış, tica-

rette tercih edilen bir yo ntem haline gelmiştir.   E-ticaret yo ntemi ile ticareti yapıla-

bilecek u ru n kategorilerinden birisi de tarımsal u ru nlerdir. Tarımsal u ru n u reticileri, 

u rettikleri u ru nlerin satışını internet aracılıg ı ile yapabilmektedir. Bu ticaret hem 

u retici hem de tu ketici açısından oldukça faydalıdır. Ü retici yeni pazarlar bulabil-

mekte, u ru nlerini kendi deg erinde satabilmekte, u ru nlerini tanıtma ve markalaşma 

yo nu nde bu yu k adımlar atabilmektedir. Tu ketici ise çevresinde bulamadıg ı bir u ru -

ne e-ticaret sayesinde kolayca ulaşabilmekte ve satın almak istedig i u ru nleri zah-

metsizce elde edebilmektedir. Tu rkiye’de online tarımsal pazarlama çok yaygın olan 

bir yo ntem deg ildir. Bu projenin amacı Tu rkiye’deki tarımsal u ru n u reticilerinin in-

ternet u zerinden satış ve pazarlama yapma oranlarını artırmak, online tarımsal pa-

zarlamayı yaygınlaştırmak ve buna yo nelik bir gu venilir bir online gıda ve tarım 

u ru nleri sipariş platformu oluşturmaktır. Bu platforma yo nelik ad o nerisi ise 

‘TarımGıdaPazarı’dır. Bu platform hem internet sitesinden hem de telefon uygulama-

sından kullanılabilecektir. Platformda u reticilerin kendi mag azaları olacak ve bu ma-

g azalarda u ru nleriyle ilgili ayrıntıları tu keticiye sunacaklardır. Tu keticiler satın al-

dıkları u ru nlerle ilgili deg erlendirmeler yapacak ve bu deg erlendirmeler herkese 

açık olacaktır. Bu sayede tu keticiler market seçimi konusunda zorluk yaşamayacak-

tır. Tu ketici ve u retici arasında iletişim sag lanacaktır ve bu da bir gu ven ortamı oluş-

turacaktır.  Ayrıca bu platformda tu keticiler ‘haftanın popu ler mag azaları’, ‘haftanın 

popu ler u ru nu ’ gibi bilgilere ulaşabilecektir. Bu platformu u reticilere tanıtmak, o g -

retmek ve u reticilerin bu platforma katılımını sag lamak için bilgilendirici konferans-

lar du zenlenecek ve yardım hizmetleri sag lanacaktır. Bu platformu tu keticilere tanıt-

mak amaçlı ise televizyon kanalları ve internet aracılıg ıyla platformun reklamını 

yapmak, broşu rler hazırlamak vb. gibi bazı çalışmalar yapılacaktır. 



Yusuf AKGÜL 

PROJE ADI:  

Çiftlik Gübresi Toplama Merkezleri  

PROJE ÖZETİ: 

Oluşturulacak olan toplanma merkezleri çiftlik gu brelerinde oluşacak kayıpla-

rın o nu ne geçmektir. Şuanda çiftlik gu breleri yanlış şekiller de olgunlaştırılıyor 

ve bundan dolayı bazı kayıplar so z konusudur. Bu toplanma merkezleri sayesin-

de uygun koşullarda olgunlaştırma işlemi yapışarak kayıpların o nu ne geçmek-

tir. 

Projenin amacı, çiftlik gu brelerinde bitki besin maddeleri kayıplarının o nu ne 

geçmek ve bunları uygun ortamlarda olgunlaştırarak çiftçilere nitelikli gu bre 

sag lamaktır. 

Projenin gerçekleşmesi ile; 

 İ lk olarak bitki besin maddesi kayıplarının o nu ne geçilecektir. 

 Çiftlik gu breleri uygun koşullarda olgunlaştırılacaktır. 

 Çevreye yayılan pis kokular ve hastalıklar o nlenecektir. 

 Yerli bir marka gu bre oluşturulacaktır. 

 Tu rkiye’ye ekonomik açıdan o nemli katkı sag layacaktır. 

 Dışarıya bag ımlılık azalacaktır. 






