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Ar-Ge Kapasitesi ve Yenilikçi Yönü 

Ürün topraksız tarım ile üretim yapan orta ve küçük ölçekli seralarda kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Üründe kullanılan yerli yazılım sayesinde emsallerinden farklı olarak aşırı 

dozajlamanın önüne geçer, kullanıcı kaynaklı hataları en aza indirir ve mahsuldeki verimi 

arttırır. Ar-Ge aşamasının ardından ortaya çıkacak nihai ürün yerli yazılımı ve ihtiva ettiği 

donanım sayesinde topraksız tarım dışında kullanım için de uygun olacaktır. Ayrıca kullanılan 

sensörler sayesinde uzun süreler hatasız çalışma ve kolay kalibrasyon imkanı sunarken, 

kullanılan peristaltik pompalar sayesinde de hassas dozajlama yapabilecektir.  Bu sayede yerli 

üretim ile öncelikle tarım sektörünün en gözde alanlarından biri olan topraksız tarım alanında 

her kullanıcın ulaşabileceği ve ürün yetiştiriciliğinde zaman ve maliyeti optimize edecek cihaz 

elde edilmiş olacaktır. 

Teknolojik Gelişime Katkısı 

 Ürünün çok yönlü ve özelleştirilebilir yapısı, temelde topraksız tarıma odaklı olsa da 

yazılım ve elektroniğin birleştirilmesi sayesinde farklı alanlarda da değerlendirilebilecektir. 

Özellikleri ve yetenekli nispetinde emsallerinin önüne geçen bu ürün küçük ölçekli işletmelerin 

de otonom sisteme geçerek yetiştiricilikte teknolojinin kullanımı arttıracaktır. Ayrıca 

dozajlamanın hassas bir şekilde yapılması gereken yüzme havuzları, balık yetiştirme 

akvaryumları gibi farklı sektörlerde kullanılabilme imkanıyla bu alanda teknolojik gelişim 

sağlayacaktır. 

Ekonomik Katkısı 

 Tarımda teknolojinin kullanımı üzerine inovatif tarım, tarım 4.0 ve hassas tarım 

uygulamalarına gelişmiş ülkelerde çok daha fazla yer ayrılmaktadır. Bu kapsamda değişen 

iklim şartları da göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de topraksız 

tarımın gelişmesi kaçınılmazdır. Geleneksel tarımda olduğu gibi topraksız tarımda da teknoloji 

kullanımı ürün verimini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda her yetiştiricinin 

otonom sisteme sahip olması ve bu otonom sistemin yetiştiriciye makul fiyatta ve yüksek 

kalitede verilmesi önemlidir.  

2030 yılına kadar, teknolojik tarım, su verimliliği, dikey ve topraksız tarım, üretim 

optimizasyonu ve yerli üretim gibi başlıkların Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğu 

Tarım Bakanlığı tarafından belirtilmektedir.  11. Kalkınma planında da yer verilen bu alanlara 

teknolojinin süratle girmesi hedeflere daha kısa sürede ulaşmayı sağlayacaktır. Topraksız tarım 

yetiştiriciliğinde elde edilen ürünlerin %85’ini ihraç eden Türkiye için bu alanda yapılacak 

yatırım ve Ar-Ge çalışmalarının önemi yadsınamaz düzeydedir.  

Toplumsal Etkisi 

 Büyük firmalar günümüzde pazarda oldukça yüksek paya sahip olduğundan ürün 

fiyatlarını belirlemede etkin rol oynamaktadır. Topraksız tarım alanında yapılan bu Ar-Ge 

çalışması ile orta ve küçük ölçekli seraların büyük firmalar ile rekabet şansı artacaktır. Bu 

sayede küçük işletmeler hayatta kalmaya devam edecektir.  Ayrıca ürünlerin topraksız tarımda 

yetiştirilmesinin yaygınlaşmasını sağlayacak bu proje ile önemli bir girdi olan taşıma 

maliyetleri de azaltılabilecektir. Böylece ürünün verimini arttıran ve zamandan tasarruf 

etmesini sağlayacak ürün ile tüketici de uygun fiyata ürün alabilir hale gelecektir. 


