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TARIMSAL TAHMİN ve ERKEN 

UYARI SİSTEMİ PROJESİ

Sağlıklı Çevre Kategorisi



Olağanüstü Hava Olayları ve Doğal Afetler 



Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Nedir?

Küresel iklim değişikliklerinin sonucu olan alışılmışın dışında hava
değişimleri özellikle üreticilerimizin ciddi kayıplara uğramasına yol
açmaktadır.

Üreticilerin yerel olarak arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış
miktarı, rüzgâr hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi vb.
bilgilere sahip olacakları, yerel'e özgü dolu, don ve fırtına uyarısı, iklime ve
zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri alarak üründe
verim ve kalitenin artmasının yanı sıra ilaçlama ve sulamada kayıpların
önüne geçilmesi için yapılmış olan bir sistemdir.



Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi İş Akışı?

1- Verilerin Toplanması Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

tarafından Ziraat Odalarına Hibe edilen istasyonlardan elde edilen verilerin

Ziraat Odasındaki ziraat mühendisleri tarafından toplanması

2- Verilerin Saha gözlemleri ile bilgiye çevrilmesi Ziraat Odaları tarafından

edinilen veriler ışığında saha gözlemleri ile verilerin bilgiye çevrilmesi

3- Bilginin üreticiye SMS olarak atılması Bilginin Ziraat Odasına kayıtlı

üreticilere SMS olarak gönderilmesi



Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi İstasyonları



Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır?

Belediyemiz tarafından ilçelerde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı
Sistemi kendi enerji ihtiyacını üzerindeki güneş enerji panelleriyle üreten bir
sistemdir. Üzerindeki sensorlarla algıladığı verileri sistem üzerinde
kaydetmektedir. Daha sonra bu veriler Ziraat Odasında/Kooperatifte bu iş için
atanmış Ziraat Mühendislerince yorumlanarak ve işlenerek basit veriler
halinde sms mesajlarına dönüştürülür. Bu sms mesajları kayıtlı üreticilere
anlamlı ve basitleştirilmiş mesajlar şeklinde gönderilir. Bu mesajları alan
üreticiler doğru yönlendirilerek, doğru zamanda, doğru miktarlarda ilaç ve
gübre kullanarak hastalık ve zararlılarla mücadelenin yanı sıra ürünlerini don
ve dolu riskine karşı da koruyabilmektedirler.



ZİRAAT ODASI

veya

KOOPERATİF

Cep telefonu uygulaması üzerinden “Field Climate” (IOS ve Android) 

verilere ulaşılabiliyor.

Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı İş Akışı



Elde Edilen Sonuçlar

Tarımsal tahmin ve erken uyarı sisteminden yaklaşık 26000 üretici

faydalanmaktadır. 2016 yılında kurulmuş olan Kemalpaşa ilçesindeki 2 adet

istasyonun sağlamış oluğu veriler ile tarımsal ilaç kullanımında ciddi

tasarrufun yanı sıra, tarımsal tahmin erken uyarı sisteminin topladığı

verilerin değerlendirilmesi neticesinde don ve dolu riskine karşı alınan

önlemler sayesinde üründe değer kaybı en düşük değerlerde olmuştur.

Ayrıca üreticilerin hastalık ve zararlılar ile mücadelesi daha bilinçli ve doğru

zamanda yapılarak üründe kalite ve verim artmıştır.



Teşekkür Ederiz…




