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Akıllı Köy 
 

Geleneksel tarım yöntemlerini ileri 
teknolojinin olanaklarıyla birleştiren, 
üretimin verimini bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle artırmayı ve üreticinin 
sosyal yaşam standartlarını nitelikli 
bilgiyle yükseltmeyi tek bir hedef haline 
getiren, yeni nesil kırsal yaşam 
modelidir.  
 

Dünya’da 570 + milyon çiftçi ailesi vardır ve 
toplam gıda üretiminin %80’ini 
üretmektedirler.* 
 
Küresel iklim krizi etkisiyle dengesi bozulan 
doğanın üretimde teknoloji kullanımını 
zorunlu hale getirmesi çiftçinin finansman 
açısından erişilebilir, eğitim 
gerektirmeyecek şekilde kullanımı kolay, 
maliyeti düşüren ve verimi arttıran 
teknolojilerin geliştirilmesi ve sonuçlarının 
takip edilmesi için hayata geçirilen proje 5 
yıldır başarı ile sürmektedir.  
 

Amacı 
Tarımsal üretimde verimliliği bilgi ve iletişim 

teknolojileriyle artırılması, 

Gençlere çiftçiliği sevdirerek göç ve işsizliğin 

önüne geçilmesi, 

Köylerde dijitalleşmenin sağlanması, 

Dünyadaki yeni tarım 

teknolojilerini kullanılması , 

Vodafone Akıllı Köy'ü uluslararası tarım 

teknolojisi üssüne dönüştürmek ve diğer 

ülkelere örnek bir proje haline getirmektir. 

  

Ekonomik Hedefleri 

Bitkisel üretim maliyetlerinde en az 

%20 tasarruf,  

Hayvancılık maliyetlerinde en az %22 tasarruf 

Hayvancılıkta %30 gelir artışı,  

Toplam üretimde %10 artış sağlamaktır. 

Çevresel ve Sosyal Hedefleri 

Tarımsal sulama ile en az %20 su tasarrufu 

Yanlış ilaçlama ve gübrelemeden oluşan toprak 

ve su kirliliğini önlenmesi 

Kırsalda yaşam kalitesinin artması 

Sürdürülebilir ekonomik güçlenmedir. 

Coğrafi Konumu 

Kasaplar Köyü / Koçarlı / Aydın / Türkiye 

300 dönüm üzerinde tarla, bahçe, sera, arıcılık, 

büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık üzerinde 

teknoloji uygulamaları yapmaktadır. Bu alan 

250 hane yaşayan bir köyün ve meranın 

bitişiğinde yer almaktadır. Bu da sadece 

teknolojik değil sosyolojikte araştırmaya zemin 

hazırlamıştır. Türkiye’nin her yerinden ve 

Dünya’nın her yerinden ziyaret almaktadır.



Arazi Yapısı ve Sosyolojik Yapı 
 

Vodafone Akıllı Köy’ün bulunduğu Aydın Koçarlı Kasaplar Köyü Sosyolojik yapı itibari ile Türkiye 

ortalamasında bir köydür. Yaklaşık olarak 250 hanede 750 kişi yaşamaktadır. %80’i çiftçilikle veya 

çiftçilikle bağlantılı bir meslekle geçim sağlamaktadır. Köyde yaşayan kadınlar her ne kadar “Ev 

Hanımı” olduklarını ifade etseler de kırsalda yaşayan kadınların çoğunluğu gibi çiftçilikle ilgilenmekte 

ancak çiftçi olarak anılmamaktadırlar. 

Her şey başlamadan, Akıllı Köy Kurulmadan önce Kasaplar Köyü T0 Noktası 
Araştırma Raporu için QR barkodu okutabilir veya linkten ulaşabilirsiniz. 
https://bit.ly/3wZEvn6 
   
Arazi ise köye ve meraya bitişik karasulak tarıma elverişsiz bir arazidir. Teknik ve teknolojiler 
uygulandığında verimi ve farkı gösterebileceğimiz niteliktedir. 

    

https://bit.ly/3wZEvn6
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Rakamlarla Vodafone Akıllı Köy  
 

  
Ziyaretçi 

Üretilen Süt Miktarı  

Eğitim Alan Çiftçi  

Arazide Çalışma Saati 

Çıkan Haberlerin Değeri 
Haberlere Erişim 84 Milyon 

Yapılan Yatırım  

Oluşan İçerik Verisi 

710 Ton  

2 milyon 

65 Bin + 

2,5 Milyon $*  
(Kaynak: Ajans Press) 

150 bin 

100 Bin + 

Üretilen Fidan 

23 Milyon TL 

15 Bin + 
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Vodafone Akıllı Köy’ün Tüm UNDP 

Küresel Hedeflerine Katkıları 

 

 

Projede kırsal alanda yaşayan küçük aile çiftçisi hedeflenmiştir. 
Üretimde zorluklar, iklim değişiminin etkisi, üretim içi girdi temini 
ve ürünün iyi pazarlanamaması nedeniyle üretici yoksulluğa 
sürüklenmekte, hatta şehre göç etmek zorunda kalmaktadır. 

 
Vodafone Akıllı Köy, küçük aile çiftçilerine yeni üretim teknikleri 

ve teknolojileri konusunda bilgi ve yönlendirmeler yaparak 
verimlilik ve kalite artışını, dolayısıyla gelir artışını sağlamakta, 
üretime devam ederek şehirlere göç etmelerinin de önüne 
geçmektedir. 

 
FAO verilerine göre Dünya tarımsal üretiminin %80’ini 

karşılayan küçük aile çiftçilerinin geçim zorluğu nedeniyle üretim 
alanlarını bırakmaları, iklim değişikliği ve hasat sonrası kayıp ile 
gıda üretimi azalmakta ve sağlıklı gıdaya erişim zorlaşmaktadır.  

 
Vodafone Akıllı Köy, ürünlerin yüksek verimlilikte, sağlıklı ve 

kalıntısız şekilde yetişebilmesi için çiftçilere eğitimler düzenlemiş, 
teknolojiye erişim konusunda çalışmalar yapmıştır. Doğru hasat ve 
hasat sonrası müdahale eğitimleriyle üretimin %30’una varan 
hasat sonrası kaybı engellemek için katkı sunmaktadır. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Çiftçilik çok zor şartlarda yapıldığı için gece gündüz demeden 

açık alanda emek veren, güneş altında çalışarak güneşten 
kaynaklanan cilt sorunları, çiftçilik yaparken beden kullanımından 
kaynaklanan iskelet ve duruş bozukları, üretim esnasında bilinçsiz 
yapılan işlemlerden kaynaklanan yaralanma ve zehirlenmeler söz 
konusudur.  

 
Vodafone Akıllı Köy, çiftçilere doğru uygulamalarının nasıl 

yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmış ve 
köye kadınların (kadınlara özel aletlerle), erkeklerin, çocukların ayrı 
ayrı kullanabilecekleri spor tesisleri kurmuştur. 
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Küçük Aile çiftçileri arasında eğitim seviyesi de, okur-yazar 

olma oranı da görece düşüktür. Dolayısıyla bazı bilgilere erişimde 
de, üretim maliyeti vb hesaplamalarda da zorlanmaktadırlar. Yeni 
teknik ve yöntemleri öğrenmek içinde birçok zorluk aşmak 
durumundalar. 

 
Vodafone Akıllı Köy’de, çiftçilere okuryazarlık ve finansal 

okuryazarlık eğitimleri verilmektedir. Yeni teknik ve teknolojilerle 
ilgili eğitimler devam etmektedir. Okuryazarlık eğitimlerine kadın 
çiftçiler daha çok ilgi gösterirken, finansal, teknik ve teknoloji 
kısmına erkek çiftçiler daha çok katılımcı olmuşlardır. 

 
 

 

 

 
 

 
Tarım sektörü endüstriyel üretimin aksine aile çiftçiliğinde kadın 

ve erkeğin eşit miktarda işe katılımı olduğu neredeyse tek 
sektördür. Kadınların erkekler kadar üretime katılsa da sosyal hak 
ve sahiplik yönünden ne yazık ki geride kalmaktadır.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de çiftçi kadınlara hakları konusunda 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tarımsal 
girişimcilikte kadınlara özel programlar hazırlanarak gelir 
noktasında bağımsızlıkları desteklenmektedir. 

 
UNEP’e göre Dünya tatlı suyunun %70 kadarı tarımda 

kullanılmaktadır. Çiftçiler bilinçsiz sulama, gübreleme, ilaçlama 
yaparak dünya kaynaklarını tüketmekte ve kirletmektedir.  
 

Vodafone Akıllı Köy’de, Çiftçilere doğru, tasarruflu sulama, 
gübreleme bilgisi öncelikli olarak aktarılmaktadır. Ayrıca kampüse 
kurulu olan yapay zekalı akıllı sulama sistemi ile de en doğru nasıl 
yapılır deneyimleterek sonuçlarını paylaşmaktadır.  
Erken uyarı sistemlerinden alınan verilere göre bitkilerin doğru 
zamanda doğru miktarda ilaçlanması sayesinde de kirlenmenin 
önüne geçmek için çalışılmaktadır. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Tarımsal üretim için enerji kullanılması gerekmektedir. Hatta 

enerjiye erişim olmadığı için üretim yapılmayan alanlar bile vardır. 
  
Vodafone Akıllı Köy’de hem temiz enerji desteklendiği için hem 

de bu gibi durumlar da göz önüne alındığından güneş enerjili 
kurutma sistemi ve güneş enerjili mobil sağım sistemi gibi 
teknolojiler mevcuttur. Çiftçiye de bu teknolojiye nasıl ulaşacağı ve 
bunu nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verilmektedir. 
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Çiftçilik çok zor çalışma şartlarında gerçekleşmektedir. Bitkisel 
üretimde sulama, zararlı takibi, hastalık takibi gibi işlemler tarlaya 
gidilerek güneşte, yağmurda, çamurda, hayvancılıkta ise elle sağım 
ve benzeri gibi hayvan ve insan sağlığına uygun olmayan 
ortamlarda bakım ve üretim yapılmaktadır. Halbuki bu işlemlerin 
neredeyse tamamının akıllı ve otonom sistemlerle yapılması 
mümkündür. 

 
Vodafone Akıllı Köy’de, bu teknolojilerin erişilebilir ve 

kullanımının kolay olacağı, üreticinin hayat kalitesini yükselteceği 
gösterilmektedir. Örnekleri gerçek hayatta gören çiftçiler, 
hayatlarını kolaylaştıracak yeniliklere daha kolay adapte 
olmaktadır. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Tarımda kullanılan yöntemlerin çok eskiye dayanması ve 

çiftçilerin risk almak istemediği için yatırım yapmaktan kaçınması 
söz konusudur. Fakat şartlar değişmekte yenilikçi tarımsal üretim 
yapılmadığında üretimi devam ettirmek giderek zorlaşmaktadır.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de, büyük üretim şirketlerinin kullandığı, 

verimi arttırarak, kaynak kullanımını azaltan teknik ve teknolojilere 
küçük aile çiftçilerinin kullanabileceği kolaylıkta ve uygun fiyata 
erişebilmesi için AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar 
çiftçinin kullanımına sunulmaktadır. 
 

 
Dünya’da olanaklar gelişirken fırsatlar endüstriyel üreticilere 

yönelik kurgulanmıştır. Akıllı tarım konseptlerinden dar gelirli, 
kırsalda yaşayan aile çiftçileri faydalanamamaktadır.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de yapılan tüm çalışmaların temelinde, 

teknolojinin getirdiği imkânları kırsala ve bireysel üreticilere 
yönelik yaygınlaştırmak bulunmaktadır. Böylece giderek açılan 
fırsat eşitsizliği, teknolojinin getirdiği kolaylık, bilgi erişimi ve 
dolayısıyla verim farkı dengelenecektir. 
 

 

 
 

 

 

 
Çiftçilerin üretimde ve kırsal alanda yaşadıkları zorluklar 

nedeniyle göç tetiklenmektedir. Kırsalda üreten topluluklar 
azalırken kent çeperlerinde çarpık yapılaşma ve şehirde yaşamaya 
alışkın olmayan insanların zorlu yaşam şartları oluşturmuştur. Bu 
hem şehir hem de kırsal yaşam için kaos ortamı oluşturmaktadır.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de yapılan çalışmaların, çiftçinin bulunduğu 

alanda hem refahını hem de gelirini artırıcı etkisi olması sayesinde 
göçü önlemekte, tersine göçü desteklemektedir. 
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Tarım yapılırken doğru yöntemler kullanılmadığında, çiftçi 

toprağa ve doğaya karşı sorumluluğunu bilmediğinde toprak ve su 
kirlenmekte, üretilen ürünler sağlığa zararlı olmaktadır. Ayrıca bir 
tarım ürünün nasıl üretildiğini bilmeyen nesiller ürünleri israf 
ederek ya da sağlıklı ürün seçmeyerek hem kendi sağlıklarına hem 
de gezegenimizin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de yapılan çalışmaların tamamı, üretimde 

toprağı ve suyu koruyan doğru yöntemlere ilişkin bilginin çiftçiye 
aktarılmasını içermekte, bu farkındalıkla hareket edilmektedir. 
 

 
 

 

 

 

 
Tarımsal Üretim iklim değişikliğinden en çok etkilenen 

sektördür. Sadece kadim bilgiye dayalı hareket etmesi durumunda 
küçük aile çiftçilerinin takvime dayalı davranışları, ürünleri doğal 
afetlerden ve sıcaklık değişimlerinden koruyamamaktadır. Çiftçiler 
ekonomik zorluk çekmektedir.  

 
Vodafone Akıllı Köy’deki çalışmalar, üreticinin iklim 

değişikliğinden en az zararla etkilenmesini sağlamaya yöneliktir. 
Erken uyarı sistemleri, sensör ve meteorolojik değişimlere göre 
üretimi takip ederek yönlendiren sistemler üzerinde çalışarak 
yaygınlaştırma çalışması yapmaktadır. 
 

 
Tarımsal üretimde gübreleme, ilaçlama vb ambalaj atıkları ile 

fazla ilaçlama sonucu ortaya çıkan kimyasallar, derelere, göllere ve 
denizlere zarar vermekte, sudaki yaşamı tehdit etmektedir. 

 
Vodafone Akıllı Köy’de, tarımsal atık yönetim sistemi 

örneklenerek kullanıma sunularak hem topraktaki hem de sudaki 
yaşamın devam etmesine yönelik çalışılmaktadır. 

 

 
 

 

 

 
Tarımsal üretim yapılırken yanlış ve fazla ilaçlama, anız 

yakılması, tarla açmak için ormanların yakılması canlıların yaşamını 
tehdit etmektedir.  

 
Vodafone Akıllı Köy’de küçük aile çiftçilerine bulundukları alanı 

korumak, Dünya’nın geleceği ve bu gibi hareketlerin verdiği zararlar 
aktarılmakta. Arılar, topraktaki canlılar olmadığında yapılacak bir 
tarımın verimli olamayacağı ekosistem dengesi aktarılmakta ve 
teknoloji kullanımıyla doğaya zarar vermeden sağlıklı gıdaları verimli 
halde yetiştirebilecekleri aktarılmaktadır. 
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Küçük aile çiftçiliğinde çocuk işçiliğinin yoğun olması 

nedeniyle çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine 
zarar verebilecek bir tarzda çalışmaları söz konusudur. Bununla 
birlikte barış, adalet ve güçlü kurum talebi, eğitim seviyesine, 
geleceğe ilişkin umut beklentisine, dolayısıyla da ekonomik refaha 
dayanmaktadır. 
 

Vodafone Akıllı Köy’de, üreticilerin doğru yöntemleri 
kullandıklarında ekonomik refaha erişebileceklerini birinci elden 
deneyimlemelerine ek olarak, çiftçi çocuklarının eğitim almasının 
üretime ve aileye katacağı değerler üzerine bilgilendirme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tarım Dünya’nın geleceğidir. Gelecek için ortak amaçta güçlü 

bir birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.  
 

Vodafone Akıllı Köy, küresel amaçlar için uluslararası şirketleri, 
tarım şirketlerini, üniversiteleri, yerel yönetimleri, STK ları ve 
çiftçileri bir araya getirerek her birinin katkı sağlamasını ve bilgi 
geçişlerini sağlamıştır. Ürettiği bilgiyi, özellikle akademi başta olmak 
üzere, amaçları destekleyen tüm paydaşların kullanımına 
sunmuştur. Her paydaş küçük aile çiftçisinin güçlendirmek, tarım, 
hayvancılık ve doğa üzerindeki güçlü parçalarını projeye ekleyerek 
kurulduğu alanda değişim, Türkiye özelinde farkındalık ve başka 
ülkelerde benzer çalışmalara ilham olmuştur. 
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Kurulan Eğitim ve Uygulama Alanları 
Eğitim Salonları ve Kullanımı 

  
200 Kişilik konferans düzeni 
Çoklu ziyaretçilerimiz konferans salonumuzda ilk 
bilgilendirmeyi almaktadırlar.  
 

150 Kişilik konferans masalı düzen 
Aynı konferans salonumuz workshoplar, grup 
çalışmaları ve ikramlı etkinlikler için 
kullanılabilmektedir.  

  
20 Kişilik toplantı salonu masalı düzen 
Akıllı Köy’ün toplantı odasında odaklı çalışmalar 
ve toplantılar yapılmaktadır.  

20 Kişilik toplantı salonu eğitim düzeni 
Çiftçilerimize geleceği ilk olarak interaktif bir 
şekilde toplantı odalarımızda aktarmaktayız. 

  
50 Kişilik yarı dış mekân yemek düzeni 
Alanlarımızı farklı düzenlerde çalışmalar ve 
etkinlikler için kullanmaktayız 
 

50 Kişilik yarı dış mekân toplantı düzeni 
Basın toplantılarımızı, vizyon toplantılarımızı 
kurutulmuş bitkiler arasında odaklanarak 
yapmaktayız. 
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Dış Mekân Eğitim Toplantı Yerleri 
 

  
Bahçe U düzeni toplantı – 50 kişi 
Hem yemek için hem toplantı için oluşturulmuş 
gölgede bir alandır. Keyifli paylaşımlar 
tanışmalar ve toplantılar için Akıllı Köy bahçesi 
çok uygun bir yerdir.   

Bahçe yuvarlak masa etkinlik düzeni – 
200 kişi 
Sadece toplantı değil davetler ve etkinliklerde 
de kullanılabilen bahçe çok amaçlı bir 
düzendedir. 

  

 
 

Bahçe masa toplantı düzeni – 20 kişi 
 
Bahçe varken eğer görsel bir sunum yoksa kim 
içeride toplantı yapmak ister ki zihin açıcı 
toplantı alanlarında Tarım’ın geleceği 
şekillenmektedir.  

Çardak altı toplantı ve eğitim – 10 kişi 
 
Akasya ağaçlarının altındaki çardakta özel 
eğitim ve sunumlar çok etkili sonuçların 
alınması için ilham verici bir alandır. 
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Bahçeler  
 

  

Sık dikim zeytin bahçesi  
Zeytin – Birim alandan 4 kat fazla verim 
378 ağaç/2.5 dekar  
 

Telli terbiye sistemli incir bahçesi 
İncir – Alandan 10 kat tasarruf 
1014 ağaç/6 dekar  

  
 

Yarı bodur erik bahçesi 
Erik – İşlem ve hasat kolaylığı – İri meyve 
583 ağaç / 9 dekar  
 

 

Yarı bodur kayısı bahçesi 
Kayısı – İşlem ve hasat kolaylığı – İri meyve 
147 ağaç / 2.5 dekar  

  
 

Sık dikim badem bahçesi  
Badem – Birim alandan 4 kat fazla verim 
400 ağaç / 2 dekar  

 

Çardak terbiye sistemli asma 
Asma – Yüksek sistem 3 kat fazla verim 
569 Ağaç / 3 dekar  
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Üretim Alanları ve Tek Yıllık Denemeler 

   
Seracılık çalışmaları 
40 sera üzerinde her biri farklı 
üretim şekli ve teknoloji ile 
çalışmalar eğitim verilerek 
kadın girişimci katılımı ile 
gerçekleşmiştir. bkz. Sayfa 
 

Açık alanda marul üretimi 
Açık alanda malçlı ve farklı cins 
marul üretimleri denenmiş 
teknoloji ile takip edilmiştir. 
bkz. Sayfa 

Kavun Üretimi  
Bölgede yoğun olarak yetişen 
kavunun teknoloji kullanılarak 
yapılan üretimin farkı 
karşılaştırılmıştır. bkz. Sayfa 

   
Yapraklı sebze üretimi 
Bölgede üretimi yoğun 
olmayan sebzelerin anlaşmalı 
üretimi örneklenmiştir. Verim 
durumları paylaşılmıştır.   

Pamuk Üretimi 
Yapay Zekalı damla sulama 
sistemi sulanan ve erken uyarı 
sistemleri ile takip edilen 
üretim verim farkı 
raporlanmıştır.  
 

Salçalık domates üretimi 
Domates üretimi kuru madde 
oranı ve köy usulü salça 
yapımı çalışmaları katılım.  

   

Lavanta üretimi 
 
 

Adaçayı üretimi Kekik üretimi 

   

Biber üretimi 
. 

Ekinezya Üretimi Gojiberry üretimi 
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Hayvancılıkta Üretim Alanları 

  

Arıcılık üretim Alanı 
Arıcılık üretim alanında arıcılık ile ilgili 
teknolojilerin uygulamaları yapılmakta, 
kovan sağlığı ve bal kalitesi ile ilgili çalışma 
yapılmaktadır.  
 
 

Kanatlı Üretim Alanı 
Gezen tavuk köy yumurtası üretim alanı hem 
ısıtma soğutma yemleme ve su sistemi ile gezen 
konteynerde verim takibi yapılmakta sağlıklı ve 
verimli üretim örneklenmektedir.  

  

Taze ot üretim tesisi  Yem bitkisi üretim alanı 
18 metrekarelik konteynerde günlük 500 kg 
taze ot üreten sistem yaz kış küçükbaş ve 
büyükbaş taze protein ihtiyacını 
karşılayabilecek teknolojik bir sistemdir.  
 
 

Ülkemizin sorunlarından biri olan yem ithalatı ve 
hayvancılığın giderek maliyetli bir üretim sistemi 
olması sebebi ile yem bitkisi üretimini teşvik etmek 
ve örneklemek amacı ile örnekleme yapılmıştır.  
 

 

 
Akıllı Mera  
200 dönüm üzerine kurulu merada sensörlü 
kaşıma ve masaj makineleri, gölgelendirme ve 
havalandırma sistemleri yer almakta Akıllı Kapı ile 
kızgınlık ve hastalık takibi yapılmaktadır.  
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Kurulan Sosyal Tesisler 
Misafirhane – Yemekhane 

 
 

50 yataklı Misafirhane 
Hem uzaklardan gelen çiftçiler hem gönüllüler ve 
stajyerler kalmaktadır. Ortak bir salon, iki banyo, 
dört tuvalet ve bir spor salonundan oluşmakta 
arkada çam ve okaliptüs ön bahçesinde zeytin 
ağaçları arasında yer almaktadır.   

Mutfak 
Günlük olarak 100 kişiye kadar yemek çıkarabilen 
mutfakta Akıllı Köy ürünlerini ve çiftçilerden 
doğrudan alınan malzemelerle pişirilen yemekler 
ziyaretçilere sunulmaktadır.   

Dijital Kütüphane – Kütüphane  

  
Dijital Kütüphane 
Tarım, hayvancılık ve gıda üzerine olan dijital kitap, 
makale ve dokümanlar arşivine dijital kütüphane  
wi-fi ağına bağlanılarak akıllı cihazlardan Akıllı Köy 
Kampüsünde erişilebilmektedir. 

Kütüphane 
Tarım, hayvancılık, gıda, teknoloji ve klasiklerden 
oluşan 4.500 adet kitap Akıllı Köy kütüphanesinde 
yer almakta. “Optimist Kitap” ile iş kitapları “Kitap 
Kumbarası” ile çocuk kitapları ile zenginleştirilmiş ve 

Köy kullanımına sunulmuştur. 

Dükkan 
 

 
 
Kasaplar Köyü ve çevre köylerden kadınların el ve ev 
emekleri Vodafone Akıllı Köy ürünleri ile bir araya 
gelerek Vodafone Akıllı Köy Kampüsündeki 
dükkanda ve bahçe de tezgahla Vodafone Akıllı Köy 
ziyaretçilerine satışı yapılarak hem gelir hem de 
sosyal fayda elde edilmiştir. 
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Futbol Sahası - Basketbol Sahası – Voleybol Sahası  

  
 
Akıllı Köy yaşam modelinde sosyal tesislerin spor alanlarının önemli bir yeri var. Gelecekte köy 
yerleşimlerinde sadece akıllı tarım teknolojileri ile değil çocukların, gençlerin, kadınların, 
erkeklerin, yaşlıların da yaşam kalitesi artmalı ve köyler hem ekonomik hem de sosyal açıdan 
güçlenmelidir. Akıllı Köy’de spor alanlarını tabi ki en çok çocuklar istedi diye kurduk.  
Köy muhtarlığına teslim edilerek çocukların kullanımına sunulmuştur. 

 

Kadınlara Özel Spor Salonu  

  
 
Tarlada bahçede çalışan kadınların çoğu zaman eğilerek yaptıkları uzun süreli çalışmalar iskelet 
sorunlarına yol açmaktadır. Sağlıklı bir bedende olmak ve kimi zaman birlikte eğlenmek ve vakit 
geçirmek için Akıllı Köy de kadınlar bir araya gelip spor yapmaktadırlar.  
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Kullanılan Teknikler, Teknolojiler ve 

Üretilen Yazılımlar 
 

Tarımsal İzleme Merkezi 

 

Vodafone Akıllı Köy’de yer alan IoT teknolojileri, Sensör ve Yazılımlardan toplanan 

verilerin yansıtıldığı merkezimizde Türkiye’nin her yerinden bilgileri takip edebiliyoruz. 

Cloud destekli olması sebebiyle sahadan ve tüm Türkiye’den sensörlerden gelen veriler ekranda ayrı 

noktalarda inceleyip kontrol etmekteyiz. Bu merkez sayesinde doğru analiz gözlem ve saha 

çalışmalarını kontrol edip doğru üretim yapabilmekteyiz.   

 

Diğer Teknolojiler Neler? Raporun Devamında görebilir veya QR 
Kodu taratarak ya da linkten videosunu izleyebilirsiniz 
 
https://bit.ly/3qH6ZzI 
 

  

https://bit.ly/3qH6ZzI
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Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sulama Sistemi 
Bu sistem otomatik sulama, gübreleme ve 

mahsül koruma sağlayan ilk dijital çözümdür.  

Her şeyi tek bir kapalı döngü platformunda 

birleştiren sistemimiz, sulama yerinizi, bulunduğunuz 

her yerden kolayca izlemenizi, analiz etmenizi ve 

kontrol etmemizi sağlar. Agronomik tecrübe ile 

gerçek zamanlı öneriler alabiliyoruz. Akıllı Dynamic 

Crop Models ™ sistemi sayesinde, ürün aşamalarımızı 

takip edebiliyor ve tarlamıza özel kişiselleştirilmiş 

günlük sulama stratejileri oluşturabiliyoruz, böylelikle daha az kaynak ile daha çok ürün 

yetiştirebiliyoruz. Sisteme akıllı telefonumuz tarafından erişebilmekte, üçüncü taraf veri 

entegrasyonuna, uzaktan erişime, desteğe ve güncellemelere izin veren, bulut tabanlı bir yazılımdır.  

 

Erken Uyarı Sistemi 
Bu teknoloji sayesinde çiftçiler sulama 

zamanını araziye gitmeden tespit 

etmekte ve sulamayı cep telefonu 

tablet ve bilgisayar üzerinden 

çalıştırabilmektedir. Önemli olan noktası 

Tarım ’da önemli olan zamanlarda anlık 

müdahalelerle bitkinin zarar görmesini 

önlüyoruz. 

 
 
 

Dijital Yaprak  
Dijital yaprak sensörü bir yaprakmış gibi 

görünerek yaprak ıslaklığıyla ilgili bize 

analizler verir.  

Aynı zamanda Topraktaki Ec,Nem ve sıcaklığı 

ölçen sensörler sayesinde gelen bilgiler Karar 

Destek sistemi sayesinde bitkinin su, besleme 

ve ilaçlama çalışmaları için veriler oluşturur. Bu 

saye de kontrollü bir şekilde bitki besleme 

yapılır. Bitki strese girmeden daha uygun 

koşullarda meyve verir  
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Dijital Feromon Tuzak 
Çiftçiler biyolojik mücadele için sürekli 

olarak ilaç kullanmakta ve ilacı kullanırken 

böcek zararlısının olup olmadığını kontrol 

etmemektedirler.  

Bu sistem sayesinde zararlının geldiği anı 
tespit edip zararlı olması halinde ilaçlamayı 
sağlamaktadır. Sistem kutunun içerisinde 
böceği çeken bir koku yayan jel ile 

çalışmakta böcek yapıştığı zamanda fotoğrafını çekip buluta iletmektedir. Bulur 
verisinden inceleyen kişi böcek popülasyonunu tespit edip ilaçlama için karar destek 
mekanizmalarını kurmaktadır. 
 
 

Sera Sensörü 
Teknolojik olmayan seralarda ürün 

yetiştirmek zordur. Önemli olan konu 

içerideki hava sirkülasyonu ve sıcaklık nem 

kontrolünü bitkiye uygun ayarlamak ve 

ürünün çürümesini engellemektir.  

Sadece bu konulardan dolayı insanlar sera 

kurmamakta ve ürün yetiştirmemektedir. Bu 

sensör sayesinde sera içerisindeki toprak nemi, 

toprak sıcaklığı, hava nemi ve hava sıcaklığı kontrol edilmekte ve sera içerisinde doğru iklim yapısı 

sağlanmaktadır. 

 

Meteoroloji İstasyonu  
Meteoroloji istasyonu tarım arazilerinde 
oluşan iklim durumlarını kontrol etmek ve 
uygun bitki besleme sulama ve gübreleme 
yapmak için gerekli olup bu sayede doğru 
ürün yetiştirmek için olanak sağlar.  
 
Yağış miktarını analiz ederek sulama için gerekli 

olan bitki su tüketimini hassas bir şekilde 

hesaplayabiliriz 
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Süt Otomasyonu  
Büyükbaş yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en 

önemli sorunu sağım zorluğudur.  

Sağımın her gün sabah akşam olması ve bundan 

dolayı insanların esir olması nedeniyle dişi 

hayvan bakmaktan vazgeçiyorlar. Bu konuyla 

ilgili köyün merkezine yapılan bir ortak sağım 

merkeziyle çiftçilerin sağım zorluğundan 

kurtarılmıştır. Ayaklarına bağlanan padometreler 

sayesinde kızgınlık takibi ve hastalık takibi 

sağlanır.  

 
 

Akıllı Mera Sistemleri  
Meralarda hayvanlar günün uzun bir 
süresini geçirmekte ve hayvan refahı için 
daha iyi koşullarda otlama yapması 
gerekmektedir. 
 Meraya takılan kaşınma aparatları, serinletme 
üniteleri, otomasyon yalak sistemleriyle meranın 
refahı arttırılır.  
Akıllı kapı sayesinde hayvanların ayaklarına 

bağlanan padometrelerde hastalık tespiti sağlanan 

hayvanların meraya girişini kapatır ve karantina 

bölgesine alır. Bu sayede sağlıklı hayvanlarla 

hastalıklı hayvanları ayırmış olursunuz.   

 

Hayvancılıkta Akıllı Kapı Sistemi 
Akıllı mera giriş kapısı hayvanların ayaklarındaki 
pedometrelere göre giriş ve çıkışlarını yönetir. 
Hastalıkları hayvanların meradaki diğer hayvanlardan 
ayrı olarak kendisine ayırılan alanda otlaması için 
akıllı kapı sistemi bulunmaktadır. 
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Arıcılık Otomasyonu 
Arıcıların büyük bir sorunu olan kovan içi 
hareketliliği hastalığı ve çalınma riskini 
ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.  
 
Kovan ağırlığını kovan altına bağlanan sensörler 

aracılığıyla kovan içi performansı karşılaştırabilir 

ve ağırlığı artmayan kovanda sorun olduğunu 

tespit eder uyarı iletir. Kovanın kapanını 

kaldırdığında ya da kovanı oynattığında merkeze 

sinyal gönderir çalınma riski olduğunu iletir. 

 

İklimlendirme odasında taze yem üretime sistemi 
18m2 ‘lik bir tesisle; 
40 Büyükbaş veya 400 Küçükbaş veya 4000 Kanatlı hayvanın yeşil ot 

ihtiyacını karşılayabilecek üretimi gerçekleştirilebiliyoruz. Besleyici 

değeri çok yüksektir.900 gr Arpa 7 günde 6 kilo ota dönüşür. 

Tesisimizde her gün 500 Kg Yeşil ot 

sağlayabilmekteyiz. Merası olmayan 

bölgelerde yeşil ot ihtiyacını bu 

şekilde karşılayabilmekteyiz.  

 
 

 
 

 

SMS Çiftçi Bilgilendirme Servisi 
 

Sağım otomasyonun da hayvanların verimliliği 
günlük olarak takip edilmekte ve çiftçilerin cep 
telefonlarına günlük süt sağım miktarları SMS ile 
gönderilmektedir.  
 
Hayvanlarının verimlerini günlük olarak takip eden 
çiftçiler aldıkları önlemlerle verim kayıplarının 
önüne geçmektedirler. 
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Depo-Kuyu Otomasyonu  
Çiftçiler tarlalarında suyu açmak için uzun 
mesafeler yol yapar kuyularını açıp ya bekler 
ya giderler. 
 

Sonrasında da tank taştığı zaman gidip kapatırlar. Bu 

otomasyon sayesinde şamandıra sistemi alt noktaya 

geldiğinde kuyu tetik röle çalışır ve su birikmeye başlar. Üst şamandıraya su 

ulaştığında röle kapanır ve bu saye de su otomatik birikmiş olur 

 

NFC Teknolojisi 
Üretim alanları ile üretim sahasındaki alet ve 
makinaların özellikleri yapılan tarımsal 

uygulamaların kayıt ve takip edildiği web tabanlı 
uygulamaya entegre edilen NFC Tag ile sahadaki 
çalışmalara ve ürünün geçmişi ile ilgili tüm bilgilere 
aksaksız ulaşabilmek mümkün olmaktadır. 

 
  NFC Tag nasıl çalışır QR kodu  
taratabilir ya da linki açabilirsiniz. 
https://bit.ly/3gXba7i 
  
 

 
 

Fide Dikme Makinesi  
 

Çiftçiler özellikle üretimin aşamasında gereken 
işçilik nedeniyle sebze üret imini 
benimsemekte zorlanırlar. Bu da piyasaya sebze 

arzının yeterli olmamasına ve fiyatların artmasına 
neden olmaktadır. 
Sebze üretiminde işçilik gerektiren dikim işleminin 
makine ile yapılabilmesi amacıyla deneme çalışmaları 
yapılmaktadır. 
Fide dikim makinası ile fidelerin dikim sürati ve 
işçilikten tasarruf edilmesi mümkün olmaktadır. 
 

https://bit.ly/3gXba7i
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Malçlama  
Bitki besin elementlerini kök 

bölgesinden almaktadır. Kökünün toprak 

sıcaklığından olumsuz etkilenmesi ile kolayca 

strese girerek büyümesini durdurabilir hatta 

hastalanabilir. Bunun önüne geçmek için 

toprak naylon malçlarla kaplanarak bitkinin 

kök bölgesi kontrol altına alınır.  Özellikle 

soğuk stresinin önlenmesi ve kök sıcaklığı ve 

nemine uygun bitki besleme ve sulamanın 

yapılması bitkilerin yetişme hızlarını çok 

olumlu yönde etkilemektedir. 

Soğuk Hava Deposu 
 

Çiftlik tipi soğuk hava deposu ile çiftlikte 
hasat edilen ürünler piyasa fiyatlarına 
göre pazara sürülebilir ve böylelikle 
çiftçinin zarar etmesi önlenir. 
Soğuk hava deposunun iç sıcaklığı sürekli 
kontrol edilerek muhtemel bir olumsuzlukta 
çiftlik yöneticisini uyarması ürünlerin 
bozulmasını önleyen önemli bir özelliktir. 
Soğuk hava deposunun iç ortam sıcaklığı 
kapısının açılması ile ilgili bilgiler loT teknolojisi 
ile takip edilmektedir. 

 

Typar Örtü Teknolojisi  
 

Drenaj ve filtrasyon uygulamalarında kum 
ve çakıl ile tıkanma yapmayan 
dokunmamış geotekstil Typar, toprağın 
taşıma kapasitesini arttırmaktadır. 
Deformasyon direncini iyileştirerek zemin 
üzerinde farklı çökmelerin gerçekleşmesini 
engellemektedir. Tarımsal alanlardaki tarla 
yolları özellikle kış sezonunda çiftçileri çok 
zorlamaktadır. Typar uygulaması ile mevcut 
zemin iyileştirilmiş ve ziyaretçilerimizin 
incelemesi için sergilenmiştir. 
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Güneş Enerjili Kurutma Sistemi  
Kurutma sistemleri hem yüksek maliyetli hem 

de aylık elektrik ve kullanım masrafları 

içermektedir.  

Arazimizdeki yaptığımız çalışma da kurutma sistemini 

güneş enerjisinden destek almaktayız. Isınan hava 

sirkülasyon pompası aracılığıyla kurutma alanına 

gider. Sistem maliyetinin düşük olması sebebiyle ve 

kurutma sırasında oluşan üretim giderleri az olması 

sebebiyle küçük aile çiftçileri için tercih edilebilir ve 

ilham alınabilir bir tesis haline gelmektedir. 

 
 
 

Çiftçi Karar Destek Yazılımı 
Bu yazılım sayesinde çiftçiler ekim 

öncesinde ne ekmesi ne dikmesi 

gerekeceğiyle ilgili ne zaman dikim 

yapılması gerektiğini kolay takip 

etmektedir. 

 Toprak hazırlığında yapılması gerekenleri içeren, 

sulama ve gübre yönetimini planlayabildiği, 

ilaçlama konusunda bilgiler veren, hasat 

esnasında çiftçinin kararına destek olacak kısımların olduğu, hasat sonrasında pazarlama konusunda 

destek olan bir yazılımdır. 

Akıllı Çiftçi Uygulaması  
Çiftçilerin tarım sektöründen bilgi alması Hal ve 
Borsa Fiyatlarını takip etmesi ve ürün satması 
için geliştirilen uygulamaya sensör yönetimleri 
de eklenebilmektedir.  
 
Sıcaklık, nem, yağmur, rüzgar yönü ve hızı, ilaçlama 
yapılıp yapılmayacağı, doğal afet uyarıları ve hibe 
destek haberleri, tarım etkinlikleri ve tarla takibi 
yapılabilmektedir.  
  



 
 

26 
 

 

Teknoloji ve Yeni Teknikler 

Kullanılarak Yapılan Üretim 

Çalışmaları 
Zeytin Üretiminde Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Üretim 

Sık dikim zeytin modeli, 
yetiştiricilerin geleneksel 

ürünlerdeki sorunlarını çözme 

çabasıyla yürütülen yeni bir tarım 

modelidir.  

Agromillora’nın Arbequina çeşit 

fidanlarından deneme bahçesi 

oluşturulmuştur.  

 
 

 
Birim alan başına daha yüksek verimlilik. 

Maliyet ve işgücünü azaltmak amacıyla dikim anından itibaren tamamen mekanize. 

Erken üretime başlama, yatırımların hızlı amortizasyonu. 

Daha az tarımsal çalışma ve iş gücü, giderek artan maliyetleri azaltma. 

Tamamen makinalı hasat: Sıra üzeri hasat makineleri kullanılarak hızı ve verimi artmaktadır. 

Yüksek kalitede elde edilen 100% natürel sızma zeytinyağı. 

  
  Ağaç 

Sayısı/Dönüm 
Verime 

Durma Yaşı 
Ağaç Başı 

Verim 
Periyodisite Dönüm 

Verimi 
Kg 

Fiyatı 
Elde Edilecek 
Gelir Dönüm 

Başına 

Kullanılan 
Teknolojiler 

Geleneksel 
Üretim 

20-30 7 Yıl 30 Kg Var 450 Kg 6 2700 Teknoloji Kullanımı 
Yok 

Yenilikçi 
Üretim 

Yaklaşımı 

275 3 Yıl 8 Kg Yok 1600 Kg 6 9600 Toprak Yaprak Nem ve 
Sıcaklık Sensörleri-

Modern Sulama Sistemi 

Sık Dikim uygulanan Arbequina Zeytin üretiminde 3.yıl 
sürmektedir. loT teknolojileri ile iklimsel veriler ve sulama 
sistemi kontrol altında tutularak yetişme periyodu olağan 
seyretmektedir.  
 

 

Üretim Yılı Ağaç Başına Verim Dönüm Verimi 

2019 5 Kg 1400 Kg 

2020 5,4 Kg 1500 Kg 
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Bağcılıkta Çardak Denemesi ve Teknoloji 
 

Serin ve nemli yerlerde güneşten 

daha fazla yararlanmak, daha iyi 

havalanmayı sağlamak, çok sıcak 

yörelerde ise; taze sürgünler ve 

salkımları güneşin yakıcı etkisinden 

korumak amacı ile çardak sistemli 

deneme yapılmıştır. 

Yüksek sistem bağcılık artık 
dünyanın kullandığı bir sistem. Yerde 
yapılan bağcılığa göre çok yüksek 
oranda ürün artışı sağladığı ve 
kaliteyi doğrudan etkilediği bilimsel 
bir gerçek. 

 
Toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama ve hasat gibi işlemleri 
kolaylaştırmak yapılan çalışma başarı ile devam etmektedir.  
 
Asma Tarım Trakya İlkeren, Hatun Parmağı ve Crimson Seedless çeşit fidanları denenmiştir.  
 

 
 

Kullanılan Teknolojiler 
Dijital Feromon Tuzaklar Erken uyarı sistemleri  Damla Sulama Sistemi 

Zararlı böcek varlığını erken tespit ederek 
popülasyonu izleyip ekonomik zarar eşiğine 
göre uygun mücadele dönemini yakalayıp 
üründe verim ve kalite artışına neden 
olmaktadır. 

Toprak nemi aktif sıcaklıklar toplamı yaprak 
ıslaklık süresi gibi parametreler ile ilaçlama 
zamanlarına karar verilerek doğru zamanda 
doğru ilaç kullanımı sağlayarak, hem üründe 
verim ve kalite artışı sağlanmakta hem de 
gereksiz gider maliyetinin önüne geçilmektedir. 

Daha az su ile bitkide stres oluşturmadan 
sulama imkanı sağlar. Düşük basınçta sulama 
imkanı sağladığı için enerji gereksinimi daha 
azdır.  Asma da sulama susuz yetistiricilige 
göre kalite ve verimde %60 a yakın artış 
sağlamaktadır. 
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Telli Terbiye İncir Üretimi 
 

Aydın İncir Araştırma Enstitüsünce Ar-Ge çalışması yapılan 
ve enstitünün bahçesinde ilk kez denenen modeli Vodafone 
Akıllı Köy’de denemeye başladık.  

Telli terbiye yöntemi ile birim alandan 10 kat tasarruf 
sağlanabiliyor.  

40 santim yüksekliği geçince sert budamaya dalları 
yönlendiriliyor.  

Bitki de güneşi bulmak için filiz veriyor. Filiz verdikçe sert 
budama yapılarak yan şekilde ağacın uzamasını sağlanıyor.  

Klasik incir bahçelerinde 7 yılda ürün alınabilirken, telli 
terbiye sistemiyle hayata geçen bahçede ise 2 yılda hasat 
yapılabiliyor.  

Bu şekilde dekarda 3-4 ton ürün hasat edilebiliyor. 
  

 

İncir Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar 
Teknoloji Destekli Üretim 

  Ağaç 
Sayısı/ 
Dönüm 

Verime 
Durma 

Yaşı 

Dönüm 
Verimi 

Kg 
Fiyatı 

Elde Edilecek 
Gelir Dönüm 

Başına 

Teknolojiler 

Geleneksel 
Üretim 

12 3 Yıl 3.000 Kg 2 6.000 TL Teknoloji Kullanımı Yok 

Yenilikçi 
Üretim 

Yaklaşımı  

166 3 Yıl 5.000 Kg 2 10.000 TL Toprak Yaprak Nem ve 
Sıcaklık Sensörleri  

Modern Sulama Sistemi 
 Telli Terbiye Sistemi 

 

 

Telli terbiye sistemini uygulayan İzmirli Çiftçi 
Mehmet Turgut; 
 

"Aydın’a gidip yerinde gördüm. Sonra 
burada uyguladım. Şu anda ürünü almaya 
başladık. Böyle bir üretim riskti. 'Ya 
tutmazsa ne yapacağız' diye düşündük. Risk 
aldık ama sonucu mükemmel. Görenler çok 
şaşırıyor. Ben de bahçemi böyle yapacağım 
diyor." 
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Bodur Erik Üretimi 
 
Meyve yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilen gelirin artırılması, birim alana dikilecek olan ağaç 

sayısının arttırılması ile oluşmaktadır.  

Ağaçların birim alanda arttırmanın en kolay yolu ise bodur anaç fidanların kullanılmasıdır. 

Fidanlarımız Parlar Fidancılığın Showtime ve Blackdiamond çeşitlerinden oluşmaktadır. 

 
 Bodur anaçlar birim alandan elde edilecek olan 
verim miktarını artırır. 
Ağaçların erken verime yatmasını da sağlar. 
 
Meyve kaliteyi arttırır. 

 Bütün kültürel uygulamaların yapımını kolaylaştırır. 

 Maliyeti düşürür ve meyve yetiştiriciliğini 
modernleştirir. 

 
Erik Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar  

Teknoloji destekli üretim 

  
Ağaç 

Sayısı/ 
Dönüm 

Verime 
Durma 

Yaşı 

Dönüm 
Verimi 

Kg 
Fiyatı 

Elde 
Edilecek 

Gelir 
Dönüm 
Başına 

Teknolojiler 

Geleneksel 
Üretim 

27 4 1.000 2 2.000 Teknoloji Kullanımı Yok 

Yenilikçi 
Üretim 

Yaklaşımı 

66 3 2.000 2 4.000 Toprak, Yaprak, Nem ve 
Sıcaklık Sensörleri  

Modern Sulama Sistemi 
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Bodur Kayısı Üretimi  
 

Bölge de çok fazla yetiştiriciliği yapılmayan bir meyve çeşididir. Erkenci dönemde yetiştirildiği zaman 

dekarda yüksek miktarda kazanç sağlanmaktadır. Fidanlarımız Parlar Fidancılığın Perfect Red 

çeşididir.  

Bodur yetiştiricilik budama da kolaylık 
sağlanmaktadır. 
 

Ağaçların erken verime yatmasını da sağlar.  
 
Meyve kaliteyi arttırır. 
 
Hasatta işçilik kolaylığı sağlanmaktadır. 

 
Verim ve kalitede kullanılan teknolojiler 
sayesinde artış sağlanmaktadır. 

 
Taze ve kuru tüketiminde mükemmel 

aroması ile tüketicilere avantaj sağlamaktadır. 
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Sık Dikim Badem Üretimi  
Sık dikim badem bahçesi yetiştiricilerin geleneksel ürünlerdeki sorunlarını çözme çabasıyla yürütülen 

yeni bir tarım modelidir. 

Fidanlarımız Agromillora’nın Smarttree fidan modeli ile sık dikim bahçe için özel olarak 

tasarlanmıştır.  

Dekardan alınan verimde artış 
sağlanmaktadır 

Maliyet ve işgücü azaltmak amacıyla 
tamamen mekanizasyon ile üretilmektedir. 

Yatırımların hızlı amortisyonu için 3. Yılda 
verime gelmektedir. 

Kullanılan teknolojileri sayesinde daha 
yüksek ürün kalitesi ve verim elde edilmektedir. 
  

 

Badem Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar  
Teknoloji destekli üretim 

 

  Ağaç 
Sayısı/ 
Dönüm 

Verime 
Durma  
Yaşı 

Ağaç 
Başı 
Verim 
(İç 
Badem) 

Kırılma 
Özelliği 

Dönüm 
Verimi  

Kg 
Fiyatı  

Elde 
Edilecek 
Gelir 
Dönüm 
Başına 

Kullanılan 
Teknolojiler 

Geleneksel 
Üretim  

16-25 6 5 Zor-
Maliyetli 

100 30,00 2.400 Teknoloji 
kullanımı yok 

Yenilikçi 
Üretim 
Yaklaşımı 

220 3 2 Kolay 400 40,00 17.600 Toprak Yaprak 
Nem ve Sıcaklık 
Sensörleri - 
Modern sulama 
sistemi 
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Fidan Üretimi  
 

 
Bölgede az miktarda üretimi yapılan fidan üretiminin desteklenmesi ve adına doğru fidan üretiminin 

yapılmasına önder olmak amacıyla yapılmış bir çalışmadır.  

Günümüzde modern tarımın öğelerinden biri olan nitelikli fidanının üretimi çok önemlidir.  

Ekolojiye uygun özellikte kaliteli anaç fidan üretimi yetiştiricilikte verim ve kalitenin artmasını 

sağlamaktadır. 
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Marul Üretimi  
Modern üretim seralarının kurulum maliyetinin yüksek olması küçük aile çiftçilerinin bu tip üretim 

yöntemine ulaşımını zor kılmaktadır. Ancak kış mevsim koşulları ağır olmayan alanlarda yüksek 

tüneller kurularak, kış mevsiminde de katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliği yapılabilmektedir. 

Birim alanda yetiştirilen ürün miktarında 
kalite artışı sağlanarak dekar veriminde yükseliş 
sağlanmıştır. 

Toprak ve su analizleri yapılarak uygun bitki 
besin elementleri bitkiye verilip, gereksiz 
maliyetlerin önüne geçilmiştir. 

Malç teknolojisi ile toprak sıcaklığı 
korunarak bitkinin sağlıklı gelişmesi 
sağlanmıştır. 

Yabancı otların kontrolü malçlar tarafından 
sağlandığı için işçilik maliyeti azaltılmıştır. 
  

 

Marul Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar  
Teknoloji destekli üretim 

 

  Verim/kg/da Teknoloji Kullanımı 

Geleneksel Üretim 3.000 Teknoloji Kullanımı Yok 

Yenilikçi Üretim  6.000 Toprak, Yaprak, Nem ve Sıcaklık Sensörleri 

Modern Sulama Sistemi 
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Videoyu 

Seyretmek için 

https://bit.ly/3vs

D679 

 

Kavun Üretimi  
Bölgede yapılan geleneksel kavun 

üretiminde dönümde ortalama 3-5 ton 
arasında hasat yapılabilmektedir. 

Önce yüksek sıcaklık risklerine yönelik 
verim artışı uygulaması yapıldı. Köklerin su 
ihtiyacı loT teknolojileri kullanılarak 45 gün 
erkenci üretim yapılarak piyasanın en yüksek 
olduğu dönemde satışa başlandı. Karlılık 
maksimum seviyeye ulaştı.  

Piyasa fiyatlarının en yüksek olduğu 
dönemde kavun üretebilmek amacıyla 
çalışmalar yapıldı. 

Kavun fidelerinin geçici don 
dönemlerinden etkilenmesini önlemek için 
köklerde malçlama ve yine loT teknolojileri 
kullanılarak bitki beslemesi yapıldı. 

Böylelikle teknoloji ve nitelikli bilgi ile 
verimlilik artışı sağlandı. 
 

 

2,5 ayda 

%150 

Verim artışı 
ve 

%85 

gelir artışı 
sağlandı 

 

Teknoloji Destekli Kavun Üretiminde Verimlilik ve Karlılık 
 

 
 

 Yıllar Ürün 
Dönemi 

Risk Üretim 
Alanı 

Dönüm 

Toplam 
Tonaj 

Dekar 
Verimlilik 

Ortalama 
Satış 
Fiyatı 

Dekarda 
Brüt Gelir 

Vodafone 
Akıllı Köy 
Uygulamaları 

2016 2. Ürün 
Zamanı 

Aşırı 
Sıcaklar 

 
19 

188.300kg 10.000kg 0,25 2.500 

2017 Erkenci Don 
Riski 

6 25.200 kg 4.200 kg 1 30 5.040 

Çiftçi 
Uygulamaları 

2017 Erkenci Don 
Riski 

22 105.600kg 4.800 kg 1,00 4.500 

https://bit.ly/3vsD679
https://bit.ly/3vsD679
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Pamuk Üretimi  
 

Verim değeri düşük arazilerde teknoloji yardımıyla verim ve kalite değerlerine uygun pamuk 

yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu gösterebilmek amacıyla yapılan bir çalışmadır. 

Toprak ve su analizleri sonucuna göre yapılan bitki besin elementi takviyesi ile verim ve kalitede 

artış sağlanmıştır. 

Gereksiz ilaç, gübre ve su kullanımının önüne geçilmiştir. 

Kültürel işlemlerin azalması nedeniyle maliyet düşürülmüştür. 

 

  Verim/da Teknoloji Kullanımı 

Geleneksel Üretim 400 Teknoloji Kullanımı Yok 

Yenilikçi Üretim  600 Toprak, Yaprak, Nem ve Sıcaklık Sensörleri 

Modern Sulama Sistemi 
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Yem Bitkisi Üretimi  
Hayvancılık sektörünün vazgeçilmezi olan kaba yem ihtiyacının giderilmesinde kullanılan yem 

bitkilerini alternatif bir üretim şekli olması üzerine yapılan bir çalışmadır. 

Küçükbaş ya da büyükbaş hayvancılık üretimi yapan işletmelerin kaba yem maliyetini düşürme 

Birim alanda daha fazla verim 

Kültürel işlemlerin azaltılmasıyla maliyetin düşürülmesi 

Alanda kullanılan nem ve sıcaklık sensörleri sayesinde bitki gelişimi için yapılması gereken 

işlemler optimum seviyede yapılmaktadır. 

Modern yağmurlama sulama sistemi sayesinde bitki gelişimi için gerekli olan su, bitkinin ihtiyacı 

kadar bünyesine verilmektedir.   
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Tıbbi Aromatik Bitki üretimi  
Yarı kurak koşullarda, katma değeri yüksek bitki yetiştiriciliğinin önemini vurgulamak amaçlı yapılmış 

bir çalışmadır. Fideler Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir.  

Sulama imkanı kısıtlı alanlarda alternatif üretim modelidir. 

Birim alandan elde edilen kar miktarı artmaktadır. 

Kültürel çalışmaların daha az olması nedeniyle maliyeti düşüktür. 

 

Ürün Biçim Sayısı/yıllık Yeşil Herba Verimi/da Kuru Herba Verimi/da 

Adaçayı 3 1500 500 

Kekik 3 2000 500 

Melisa 2 1600 600 

Ekinezya 2 800 200 

Biberiye 3 2000 500 
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Mera Çalışmaları  
Hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşüşü için yapılan Akıllı Mera çalışması ile Türkiye de ilk kez 

Büyükşehirde bulunan mera için köylülerden oluşan Mera Yönetim Birliği kuruldu 2018’de meranın 

yönetimi bu birliğe bırakıldı.           

Mera çalışmasında 4 dönüm olan otlama alanı 
220 dönüme çıkarıldı 
143 gün toplam 1850 saat iş makinesi çalıları 
sökerek bitki gelişimine yer açtı 
21 gün toplam 90 saat traktör çalışarak toprağı 
işledi 
2500 kg 10 yıl ömürlü tohum atıldı 
Mera çit sistemi ve güvenli kapı sistemi ile 
güvenli hal e getir ildi 
Hayvanlar için gölgelik ve serinletme üniteleri 
kuruldu 
Mera münavebeli otlatmaya göre düzenlendi 
6 adet temiz su kaynağı sağlayan otomatik 
yalak eklendi 

Meradan 

4 yılda 
Köy için 

2 milyon 300 bin TL 
lik çayır otu değeri elde 

edilmiştir. 

 Toplam 
Mera 
Varlığı 
Dönüm 

Optimum 
Kullanılan Alan 
Dönüm 

Ortalama Yaş 
Ot Miktarı 
(Sezon Boyu) 
Dönüm/ Ton) 

Toplam/ 
Ton 

Fiyat Değer 

2017 220 150 5,2 80 400 312.000,00 

2018 220 150 7 1050 500 525.000,00 

2019 220 150 6,8 1020 700 714.000,00 

2020 220 150 6,7 1005 750 753.750,00 

      2.304.750,00 

 

  
Öncesi (2016) Sonrası 

 

Teknoloji: Mera girişine hastalıklı hayvanların revire ayrılması amacıyla akıllı kapı sistemi takıldı. 10 

adet sensörlü hayvan masaj ve kaşıma aparatları ile hayvanların refahının artması sağlandı. Toplu 
Sağım sistemi ve izleme ekranları takıldı. SMS alt yapısı sağlandı. 
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Videoyu 

Seyretmek için 

https://bit.ly/2

QgQhs6 Süt Üretimi 
Hayvancılıkta süt verimi arttıran Ortak Akıllı 
Sağım Sisteminin değişimleri aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. 
Sağım sistemi devreye alındıktan sonra birkaç 
ay hayvan sayısında değişim olmamış ancak 
sonrasında, 

Meradan faydalanma avantajları, 
Süt gelirinin yüksekliği 
Hayvan sağım kolaylığı 
Süt bedellerinin aksamadan ödenmesi 

gibi avantajlarla hayvan sayılarında çok kısa 
sürede önemli artışlar olmuştur.  

Süt veriminde en az 
%32 artış 

Hayvan sahipliği 
%39    artış 

Süt Fiyatında 
%31 artış 

 
Hayvan başına günlük süt 
verimi mevsimsel şartlara 

uygun olarak en az %32 en 
fazla  %84 oranında artmıştır. 

Çiftçilerin ellerinde bulundurdukları buzağılar sürülerinin geleceğini belirler. 
Sağım sisteminin kurulmadan önce çiftçiler erkek 
buzağılara bakma ve dişi buzağıları elden çıkarma 
yönünde eğilim gösteriyorlarken, sağım sisteminin 
kurulumu ve çiftçilerin sisteme güvenlerinin 
başlaması ile birlikte buzağı sayılarında önemli 
miktarlarda artış gerçekleşmiştir. Çiftçiler daha 
önce erkek buzağılarını elde tutarken ellerinde 
tuttukları buzağıları erkek ve dişi olarak eşit 
miktarda sürülerinde tutmaya yöneldikleri sayılarla 
da kendi beyanları ile de tespit edilmiştir.  

  Ortak Sağım Sistemi  
Öncesi 

Ortak Sağım Sistemi  
Sonrası 

Süt Fiyatı 2 2,8 

Çiftçiye Süt Hesabı Bilgisi Eksik ya da Tutarsız Sağım Sonunda SMS ile Hesap 
Teyidi 

Ay Son Hayvan Bazında Verim 
Listesi Gönderimi 

Süt Parasının Dönüşü Süt Alıcısı Ürün Vererek Ödeme 
Yapılıyordu 

25 Gün Nakit Ödeme 

Devlet Desteği 0 30 krş 

   

https://bit.ly/2QgQhs6
https://bit.ly/2QgQhs6
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Arıcılık 
Türkiye’de hâkim olan taşımalı sistemle arıcılık, çiçek dönemlerinde arıların bal yapması için bölgeler 

arası arı kolonilerinin taşınması esasına dayanmaktadır. Bu uygulamanın çiftçi refahının olumsuz 

yönde etkilenmesine yol açan birçok bileşen vardır. 

Özellikle kovan çalınması arı kovanlarında iç ortam sıcaklığı ve nemi arıların hareketliliği ile 

arıların bal üretimi gibi arıcıların risklerini oluşturan faktörleri teknolojinin imkânları ile çözüme 

ulaştırmaya yönelik sistemler geliştiriyoruz. 

Mevcut durumda arıcıların yaşadığı bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik teknolojilerin 

geliştirilmesinde ve sektörden geliştiricilerin prototiplerin çiftçi şartlarında uygulanması 

aşamalarında çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Tavukçuluk 
Gezen tavuk yumurtası aile işletmelerinin kolayca 

yapabileceği bir tarımsal üretimdir. Kümes içi sıcaklık 

nem ve zararlı gazların ölçümü ile tavuklara su 

servisinin yapılmasını sağlayan su tankının otomatik 

olarak doldurulması loT teknolojileri kullanılarak 

tamamen otomatik olarak yapılmaktadır.  

Özellikle soğuk kış günlerinde kümes sıcaklığının dış ortam sıcaklığına göre ayarlanması ve ısıtıcı 

lambaların otomatik olarak devreye alınması loT teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Aile tipi yumurta tavukçuluğu gelirleri bu dönemde çiftçileri rahatlatan bir üretim şeklidir. Aile 

tipi gezen tavuk yetiştiriciliğinde loT teknolojileri çiftçinin yaşam kalitesini arttırmakta ve verimine 

katkı sağlamaktadır. Bu teknolojiler sayesinde ortalama kümes verimliliği% 73 e kadar yükselmiştir. 

Çalışmalar sürmektedir. 

Çiftçilik yapanlar tarımsal gelirlerini dönemsel olarak kazanabilirler. Bu dönemlerinin arasındaki 

periyodlarda yaşamdaki günlük ihtiyaçları karşılamak oldukça sorun olmaktadır. 

 Tavukların refahını sağlamak yumurta 
verimliliği açısından çok önemlidir. Oluşturulan 
mobil kümes sistemi ile çiftçi uygun tarımsal 
alanda tavuklarını satabilmektedir. 

 
Kümesin içinde bulunan su ihtiyacını 

karşılayan tank seviyesi, ısı ve nem kontrollerini 
loT teknolojileri ile kontrol edilmektedir.  
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Eğitimler, Etkinlikler 
Çiftçilikle İlgili Eğitimler 

Teknoloji destekli örtü altı sebze üretimi  
Hayvan beslemede karlılık ve verimlilik  
Hayvan sağlığı karlılığımızı nasıl etkiler 
Karlı hayvancılıkta koruyucu hekimliğin önemi  
Katma değerli tarımsal üretim nasıl yapılmalı  
Doğru tarımsal ilaçlama yöntemleri  
Pamuk üretiminde karlılık ve verimliliğin püf noktaları 
Meme hastalıkları verimi nasıl ekiler 
Ayak hastalıkları karlılığımızı nasıl etkiler 
Yem yetiştiriciliğinin hayvancılıkta karlılığa etkisi 
Teknoloji destekli süt hayvancılığı 
Tarımsal üretimde teknoloji kullanımı verimliliği nasıl arttırıyor 
Süt kooperatiflerinde ölçek ekonomisi nasıl belirlenir 
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Kadınlara Özel Eğitimler 
 

Kırsal Kalkınmanın en önemli yanı köylerde sosyal yaşamın güçlendirilmesidir. Bunun da en önemli 
ayağı kadının kendini geliştirebilme ortamı bulmasıdır.  
T0 noktasında sorulan sorulardan yola çıkarak istekleri üzerine eğitim çalışmaları gerçekleşmiştir.  

 
Serada Kadın Girişimciliği Eğitimleri 
Tarımda Teknoloji Kullanımı Eğitimleri 
Okuma -  Yazma Eğitimi (Koçarlı Halk Eğitim Destekli)  
Dikiş Nakış Eğitimleri (Koçarlı Halk Eğitim Destekli) 
lnternet Okur Yazarlığı Eğitimi 
Aile Planlaması ve Çocuk Gelişimi Eğitimi (Sağlık il Müdürlüğü Destekli)  
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Videoyu 

Seyretmek için 

https://bit.ly/2Q
kAIQi 

Kadın Çiftçilere Özel Sera Teknolojileri  

ve Girişimcilik Eğitimleri 
Kadın çiftçilere tahsis edilen seralarda 

malçlı yetiştiricilik ve damla sulama 
tekniklerinin yanı sıra iklimlendirmeyi kontrol 
eden loT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri de 
kullanıldı. 

Seralarda ortam ısısı ve nemi, toprak nemi 
ve ısısı, dış ortam sıcaklığıyla diğer tüm iklim 
şartları takip edilebildi. 

Kadın çiftçiler, cep telefonlarına gelen 
uyarılara göre ürünlerini hastalık ve zararlılarda 
n koruyabilecek önlemleri zaman geçirmeden 
aldılar. 

Tarımsal üretim i daha kolay ve verimli hale 
getirmek mümkün oldu 

Eğitim alan 10 kadından 3 
tanesi 

kendi serasını kurdu 

Eğitim süresince toplam 

25.000 TL 
gelir elde eden kadınlar 
hayallerini gerçekleştirdi 

Teknoloji: Erken uyarı sistemi, toprak yaprak nem ve sıcaklık sensörü  
 

 

Katılımcı Görüşü Binnaz Avcı (55): "Çocuklarım uzakta. Ben köyde tek başıma 
yaşıyorum. Vodafone Akıllı Köy yetkilileri bize köyümüzde kendi gelirimizi 
sağlayabileceğimizi anlattılar. Bizim için seralar kurdular, seralarda nasıl dikip 
yetiştireceğimizi gösterdiler. Cep telefonlarımıza gelen mesajlarla ne 
yapacağımızı öğreniyoruz. Hemen seraya gidip uyguluyoruz. Seramın ne 
durumda olduğunu cep telefonumdan kontrol edebiliyorum. Suyu açıp 
kapatabiliyorum. Yorulmuyorum" 

 
Serada Çalışma Süresi Toplam 
Saat/Çiftçi 

Üretilen 
Marul  
Sayısı 

Elde edilen toplam 
gelir 

Çiftçi Başına Elde Edilen 
Gelir Ortalama 

48 Saat  
6 çalışma günü 

30.000 
Adet 

25.000TL 2.5OOTL 

 

Proje sonrasında Eğitime katılan her 10 çiftçiden 3 çiftçi üretime devam etmiştir. 
Projeden elde edilen tüm gelir projeye katılan kadın çiftçilere hiçbir kesinti yapılmadan dağıtılmıştır. 

https://bit.ly/2QkAIQi
https://bit.ly/2QkAIQi
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Çocuklara Özel Tarım Etkinlikleri 
 

Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza Dünya’nın sürdürülebilirliği için tarım, hayvancılık, bitki 

tanıma, hasat, peynir yapım atölyesi, sabun yapım atölyesi tarım odaklı çeşitli eğence ve etkinlikler 

düzenledik. 

Gelecekte tarımı bilen, doğayı ve hayvanları seven, sütün, peynirin, yoğurdun nerden geldiğini, bir 
bitkinin nasıl yetiştiğini ve emeğin değerini bilen mesleğini seçerken olsun seçmiş olduğu mesleği 
icra ederken olsun tüm bunlara saygılı olan gelecek nesillere bilgi aktarımı yapmak istedik.  
İklim krizi ve doğa bilinci ile harmanladık. 
 
Biz de neşelerine karışıp çok eğlendik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

 

Çocuklara Özel Teknoloji Etkinlikleri 

Tarımda teknoloji neden gerekliydi, belki de bir fikirle her 

şey değişirdi, meraklı gözler tarıma ve teknolojiye 

dokundu, hayal ettiler, ne yapabilirlerdi… 

Belki sıcaklık ölçen bir sensör, belki bitkiyi kolay diken bir 

makine yapabilirler miydi? Güneş paneli nasıl elektrik 

üretiyordu? Çalışan bir makine yapmak mümkün müydü? 

Peki makineler biz ne dersek onu yapar mıydı? Nasıl 

kolaylaşırdı işler ve neye yarardı tarımda teknoloji? 

Büyüyünce teknoloji bilen bir çiftçi olsa nasıl olurdu?   
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Etkinlikler 
Netafim NetBeat Lansmanı 
Teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla çevresel 

kalkınmaya katkıda bulunan ve akıllı sistemleri 

sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek 

tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan 

Vodafone Akıllı Köy, bir ilke daha imza attı.  

Köyde 10 aydır test edilen İsrail markası olan 

Netafim'in yapay zekaya sahip ilk sulama sistemi 

Netbeat, Türkiye lansmanı Aydın Koçarlı'da 

kurulu Vodafone Akıllı Köy Koçarlı Kampüs Eğitim 

İnovasyon ve Uygulama Merkezi'nde 

gerçekleştirildi. 

 Rotaract Akademi ile Girişimcilik Kampı 
Rotaract Akademi Başkanı Ozan Karakaya 
ve Prof. Dr. Meltem Onay'ın koordinesinde, 
Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri ve Rotaract 
Akademi işbirliğinde Vodafone Akıllı Köy 
'de gerçekleşen Girişimcilik Kampı çeşitli 
illerden 28 Rotaract Üyesinin katılımıyla 
gerçekleşti. Ozan Karakaya 
moderatörlüğündeki katılımcılar, proje 
kurucularından çok ilham aldıklarını ve yeni 
proje fikirleri ile Vodafone Akıllı Köy 'den 
ayrıldıklarını dile getirdiler. 
 
 

Çiftçi Olmak istiyorum Eğitimi 
 
Giderek daha çok kişiden duymaya başladığımız bu 
cümleden yola çıkan AgroFuturist-Çiftçi Coşkun Yıldırım 
ve Dünya Çapında Ödüllü Sosyal Girişimci Tülin Akın, 
bu konuyu her yönüyle incelemek, kararınızı en doğru 
şekilde almanıza yardımcı olmak için iki günlük Çiftçi 
Olmak İstiyorum Eğitimi'ni içeren Bilgi Paylaşım 
Atölyesi düzenlediler. 
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Ahbap Aydın ile 23 Nisan Etkinliği 
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
99. Yılı Vodafone Akıllı Köy' de Tabit ve Ahbap 
Aydın birlikteliğinde yapılan etkinliklerle coşku ile 
kutlandı. 
 
Dünyanın en değerli varlıkları çocuklarımızı mutlu 
etmek adına Ahbap Aydın ve Tabit Ekibi çocuklar 
ile birlikte uçurtmalar yaptılar Haluk Levent 
şarkıları eşliğinde dans ettiler, bütün çocuklar bir 
arada çizgi filmlerini izlediler. 
 

Ahbap Aydın ve Tabit Ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Aydın'daki köy okulu 
çocuklarını unutmadılar.  Vodafone Akıllı Köy ' de çeşitli etkinliklerle kutlama yapan çocuklar çok 
mutlu oldu. 
 

AXA Sigorta 2018 İl Birincileri Etkinliği 
Sponsorlarımızdan Axa Sigorta 2018 İl Birincileri 

Etkinliği Vodafone Akıllı Köy' de gerçekleşti. 

Etkinliğe AXA Sigorta CEO' su Yavuz Ölken, Tabit A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Akın, Tabit A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldırım ve Axa 

Sigorta'nın Türkiye çapındaki il birincileri katıldı. 

 
 

Uluslararası Girişimciler Çalıştayı 
 

Azerbaycan, Afganistan,  Bangladeş, Mozambik, 
Guinea-Bissau, Endonezya, Ghana, Türkiye' den 
öğrenci katılımıyla Vodafone Akıllı Köy' de gerçekleşti, 
3 gün süren çalıştayda ilk gün çeşitli etkinlikler ve 
Vodafone Akıllı Köy projesinin kurulduğu Kasaplar Köy' 
ünde gezi yapıldı. 2. gün sahada teknik gezi ile başladı 
ve bu gezide küçükbaş sağım sistemi, zeytin alanı, tıbbi 
aromatik bitkiler, evalio, arnavut kaldırımı, incir 
bahçesi tesisi, spor alanı, meyvecilik alanı, kurutma 
tesisi soğutma sistemi, sulama otomasyonu, ilaçlama 

ünitesi, su tankı, arıcılık, mera, süt sağım ve tankı hakkında yerinde bilgiler verildi.  
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 Altınordu Futbol Kulübü Vodafone Akıllı Köy' de 
ALTINORDU Futbol Akademisi (ALFA) U15 ve 

U16 takımlarımız, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 

bulunan Vodafone Akıllı Köy' ü ziyaret etti. 

Geleneksel tarım yöntemlerin ileri 

teknolojinin olanaklarıyla birleştiği, Türkiye 

ve dünyanın ilk Akıllı Köyü'nde gençlerimiz 

çok faydalı saatler geçirdi. Köy kadınlarının 

yüksek teknolojiye uyum sağlamasını 

gözlemleyen, pamuk tarlalarında tarım ile 

bilimin nasıl iç içe geçtiğine şahit olan 

gençlerimiz müthiş bir deneyim elde etti. 

 

Çocuk Tiyatrosu Gecesi 
Gönüllük esaslı mobil tiyatro araçları ile köyleri 

dolaşan, köylerde tiyatroya gitmemiş olan başta 

çocuklar olmak üzere köy halkına meyve, sebze ve 

sağlıklı beslenme konularını bilgilendirme amaçlı 

düzenledikleri tiyatro oyunu ile anlatan Dulkadiroğlu 

İlçe Tarım Müdürlüğü Tiyatro Kulübü,  Vodafone Akıllı 

Köy ziyaretlerinin ikinci gününde hazırladıkları tiyatro 

gösterisini oynadılar. 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Çevre İlçelerden gelen 400 kadın 

Vodafone Akıllı Köyde 8 Mart dünya 

kadınlar gününü kutladı. Koçarlı Belediyesi 

ve Koçarlı Kaymakamlığı kadın 

çalışanlarının yanı sıra Nazilli, Germencik, 

İncirliova Belediyeleri ve çevre köylerden 

kadın çiftçilerin, ilçe tarım çalışanlarının 

ve ilçede görev yapan öğretmen ve 

hemşire kadınların katılımıyla gerçekleşen 

tam günlük etkinlikte, Vodafone Akıllı 

Köy’de düzenlenen eğitimlere katılan kadınların başarı hikayelerinden örnekler paylaşıldı. 
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Toprak ve Su Kirliliğinin Önlenmesi, 

Doğa ve Çevre Çalışmaları 
Tarımsal Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Çiftçi Kullanımları 
Kurulan ilaçlama tanklarının doldurulma ve ilaçlama atıklarının depolanması ile ilgili ünite köyde 

hizmet vermek üzere 2 yıl önce kuruldu. Çiftçiler burada ilaçlama motorlarına su almakta, 

ilaçlarını tanka karıştırmakta ve atıklarını atık biriktirme sepetine atarak çevreye oluşabilecek 

zararların önüne geçmektedirler. 

Yapılan çalışma konuya çözüm arayan birçok kurum tarafından yakından incelenmekte ve 

modelleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  
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Su ve Gübre yönetimi ile tasarrufu  
Vodafone Akıllı Köy de tüm uygulamalar modern sulama teknikleri ile ve otomasyonlar yardımı ile 

yapılıyor. Damla sulama uygulamalarının su tasarrufunda %20 -30 oranında su tasarrufu 

sağladığı (*) akademik olarak belirlenmiş tir. 

(*) http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/9139.pdf 

Bölgede kavun üretiminde çiftçiler hızla damla sulama sistemine geçmeye başlamışlardır. Ancak 

ana su dağıtım sisteminin birkaç yıl içinde damla sulamaya uygun olması ile bu oran yüksek 

oranda artacaktır. 

Çiftçiler yoğun olarak üretim yaptıkları pamukta damla sulama uygulamaları konusunda 

eğitimler talep etmişlerdir.  

Su Kaynakları Salma Sulama (Vahşi Sulama) ile tüketilmekte ve toprak zenginliğine zarar 

vermektedir. Ayrıca yabani otların çıkışını tetikleyerek tarımda emeğe dayalı işçiliği 

arttırmaktadır

 

Yaptığımız akıllı damla sulama uygulamaları ile sadece su tasarrufu sağlanmış olmuyor ayrıca 

bitki ve kök gelişimini olumlu etki ederken, gübre ve işçilik giderleri de düşüyor. 

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/9139.pdf
http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/9139.pdf
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Akıllı Köy ‘ün içinde bulunduğu 

Raporlar, Tez Çalışmaları, Akademik 

Çalışmalar 
Raporlar 
Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) hazırladığı “5G ve Ötesi – BEYAZ KİTAP” 

çalışmasına  Vodafone Akıllı Köy’deki Akıllı Tarım Uygulamaları ve etkisi konusunda içerik hazırlandı. 
 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin hazırladığı “Sürdürülebilir Tarım 

İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi” içinde Vodafone Akıllı Köy İyi Uygulama olarak yer almıştır.  

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Girişim 

Vakaları” içinde vaka çalışması olarak Vodafone Akıllı Köy Projesi de yer almıştır.  
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Akıllı Köy’de yapılan TEZ Çalışmaları 

   

Timuçin Anuşlu 
Yapay Sınır Ağlarına Dayanan 
Teknikler Kullanan Otonom 

Sulama Sistemleri ile Akıllı Hassas 
Tarım 

MEF Üniversitesi 

Duygu Vatan 
Sosyal Değişim İçin Tasarım 

ODTÜ 

Ziya Kaya 
Ulusal Bilim Vakfı – Kültürel 

Antropoloji Araştırması 
Arizona Üniversitesi 

   

Özge Şen 
Tarım 4.0 ve Endüstri 4.0 

Ege Üniversitesi 

Ahmet Yesevi Koçyiğit 
Vodafone Akıllı Köy ve Akıllı 

Tarım Teknolojilerini Tanımak 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Nazilli MYO Öğrencileri 
Tarım 4.0 ve Akıllı Köy 

Adnan Menderes 
Üniversitesi 

   

Orhan Kurt 
Tarım 4.0 ve Gelişim Süreci 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 

Çiğdem Tongal 
Türkiye’deki Sosyal 

Girişimcilerden En İyi Proje 
Örnekleri 

Galatasaray Üniversitesi 

Şule Ercan 
Tarım 4.0 ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği Üzerine bir 
Araştırma 

Ege Üniversitesi 

   

Hüsnü Kurudirekoğlu 
Yerel Yönetimler ve Endüstri 4.0  

Marmara Üniversitesi 

 Yener Gök 
Kasaplar Köyü Sosyal Etki 

İncelemesi 
Pamukkale Üniversitesi 

 

 
 

 

  

Tüm tez çalışmalarının 
dosyalarına erişebilmek için 

 
https://bit.ly/3wCQJ5g 

 

  

   

https://bit.ly/3wCQJ5g
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Akademik Makale 
 

AKILLI HAYVANCILIK UYGULAMALARININ SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ VE BAZI SAĞLIK 
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Vodafone Akıllı Köy Örneği 
 
 
 

 

Prof. Dr. M. Kenan Türkyılmaz 
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı coğrafi ve iklimsel niteliklerinin yanı sıra mevcut yetiştiricilik uygulamaları 
açısından da Türkiye için bir model oluşturacağı düşünülen bir köyde başlatılan birtakım akıllı mera 
ve sağım uygulamalarının süt sığırlarının bazı verim ve sağlık parametreleri üzerine etkilerinin 
incelenmesidir. Bu amaçla köyde faaliyet gösteren 23 küçük ölçekli süt sığırcılık işletmesine ait 750 
süt verim ve sağlık kaydı kullanılmıştır. Ayrıca model üzerine yapılan bilgilendirme toplantılarında 
elde edilen verilerden de yararlanılmıştır. Ortak sağım ünitesi I Mart 2018 tarihinden itibaren 
hizmete girerken, yetiştiricilerin ıslah edilen 226 da' lık merayı I Mayıs 2018 ' ten başlamak üzere 
kullanmalarına izin verilmiştir. Ortak süt sağımı yetiştiriciler tarafından başlangıçta çok 
benimsenmemiş olsa da, ileri dönemde pek çok yetiştiricinin sistemi kullandığı gözlemlenmiştir. 
Sistemi kullanan yetiştiricilerin Mart-Aralık 2018 döneminde ortak sağılan hayvan sayısı % 49,2 
artarak 88 başa ulaşmış, üretilen toplam süt miktarı % 8,5'lik artışla aylık 8291,6 L' ye çıkmıştır. Bu 
dönemde hayvan başına süt veriminde %15,3' lük, gebe hayvan sayısında % 133,3 ' lük bir artışın 
olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde mastitis vakalarında önemli o randa düşüşlerin olduğu 
saptanmıştır. Döl ve süt verimindeki bu artışlara paralel olarak süt bileşiminin de zamanla iyileştiği 
tespit edilmiş, sütteki protein, yağ ve toplam kuru madde oranlarının yükseldiği kaydedilmiştir. Aynı 
dönemde mera kullanımı ve yönetiminde köy içi ve dışı kaynaklı baskılar nedeniyle hedeflere 
yeterince ulaşılamamış, mera kalitesi istenilen düzeye çıkarılamamıştır. 
 
 
 

Raporun tamamına ulaşabilmek için QR kodu okutunuz veya aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. 

https://bit.ly/3wMuoCl 

  

https://bit.ly/3wMuoCl
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Akıllı Köy’ün Dâhil olduğu AB Projeleri  
AB Horizon AZMUD Projesi – PRIMA 2019 
Vodafone Akıllı Köy’ün uygulama test alanı olarak kullanıldığı Teknoloji ve otomasyon 

kullanılarak, yenilikçi malzemeler, doğal katkılar ve yeni sulama teknolojileri ile Akdeniz seralarını 

iyileştirmek, girdi maliyetlerini düşürüp birim alandaki verimi arttırmayı amaçlıyoruz. Katılımcı 

ülkeler İspanya, Fransa, Ürdün, Mısır.  
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AB CosME Proses - COS-SEM 2020 
Vodafone Akıllı Köy’ün Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin 

Geliştirilmesi’nin en iyi örneği olarak gösterildiği Promoting Social Economy for Sustainable 

Agriculture and Rural Development’ (PROSES) projesi Aydın Valiliği’nin liderliğinde oluşturulan bir 

konsorsiyum ile, sosyal ekonomi alanında işbirliği için CoSME Programı katılımcısı İtalya, İspanya ve 

Portekiz’den bölgesel ve yerel yönetimler katılmıştır.  

Proje kapsamında Vodafone Akıllı Köy Tanıtım Videosu çekilmiş ve uluslararası CoSME toplantısında 

gösterilmiştir.  

Videoya ulaşmak için QR kod u okutabilir veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  
https://bit.ly/3yqJptU 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://bit.ly/3yqJptU
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AB INNO-SOCIA Projesi - CSD-VI 
Türkiye Toplantısı Vodafone Akıllı Köy’de yapılacak olan Projenin özel hedefi, Aydın, 

Hollanda ve İsveç’den ortak sivil toplum kuruluşları ile, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir 

sosyal girişimcilik ekosistemi oluşturarak, gençler arasında sosyal girişimcilik konusundaki bilgi, 

beceri ve farkındalık düzeyini artırmaya odaklanan bir sivil toplum diyaloğu gerçekleştirmektir. 

Aydın Genç İş İnsanları Derneği’nin AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi 

Hibe Programı- VI (CSD-VI) kapsamında hak kazanan ‘Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi 

Yaklaşım’  (Innovative Approach for Developing Social Entrepreneurship) projesi, Aydın, İsveç/ 

Örkelljunga ve Hollanda/ Amsterdam’dan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ile 

gerçekleştirilmektedir.  
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AB Belmont Forum PREMISS projesi - Pathways2020 
Vodafone Akıllı Köy’ün teknolojilerin ve eğitimlerin uygulama sahası olduğu proje, Etmen Tabanlı 

Modelleme (ETM); Nesnelerin İnterneti ve Yurttaş Bilimi gibi yenilikçi yöntemlerin sürdürülebilirliğe 

giden yolların tasarımı ve BM 2030 Sürdürülebilir Gelişme Gündemine katkıda bulunma biçimlerini 

araştırmayı amaçlamaktadır Sürdürülebilir Gelişme Hedef (SGH)9 (özellikle 9.4 ve 9.5 araştırma ve 

yenilikçilik hedefleri) ile diğer hedefler arasındaki karşılıklı etkileşimin araştırılmasına yönelik iki 

önemli amacı vardır: Birincisi, sürdürülebilirlik projelerinde etmen tabanlı modelleme ve simülasyon 

kullanan transdisipliner çalışmalar üzerine derinlemesine bir literatür araştırması yapmak, bunları 

belgelemek, ve tutarlı bir yöntemler kümesi oluşturmaktır. İkincisi ise bu yöntemleri biosfer, tarım 

ve insan ve çevresi (SGH 6: temiz su ve sanitasyon, SGH 11: sürdürülebilir kent ve topluluklar, ve 

SGH 15: toprak üzerinde hayat) konularında nesnelerin interneti temelli akıllı tarım uygulamalarının 

kullanılabilirliğini sınamaktır. Konsorsiyum, çok disiplinli bir temelde araştırmacıları ve akademik 

olmayan paydaşları yerel takımlar oluşturmak suretiyle bir araya getirerek uluslararası 

transdisipliner grup oluşturarak sürdürülebilirlik biliminde yenilikçi metodolojilerin 

yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 
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Tanıtım Çalışmaları 
 

85 Konferans Konuşması Sahnede  

31 Online Konferans  

26 Televizyon ve Radyo Programı 

13 Fuar 
 

    

    

    

    

Tüm listeye QR kod ile veya 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

https://bit.ly/2UD7X4c 

 

https://bit.ly/2UD7X4c
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Yurtdışı Görünürlük  

 
 

Dünya Ekonomik Forumu (The World Economic Forum) – Sustaniable Development Impact 

Summit 2018’de New York’ta Vodafone Akıllı Köy Sunumu gerçekleştirilmiş. TABİT Kurucusu Tülin 

Akın Dünya’nın En iyi Sosyal Girişimcisi Ödülü almıştır.  

Bill & Melinda Gates Vakfı TABİT’i  Vodafone Akıllı Köy Projesi ile GoalKeepers Küresel 
Hedeflere katkı listesine almıştır. 2018 
 

MIT Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne online bağlanarak araştırma ekibine yapılan 
çalışmalar aktarılmıştır. 2021 
 

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Akıllı Teknolojiler Zirvesinde sunum yapılmıştır ve daha sonra 
Azerbaycan Karabağdaki 3 köyü Akıllı Köy yapmaya karar vermiştir.  2018 
 

Fransa Tarım Robotik Fuarı Katılımı 2017  
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İş Birlikleri - Destekleyenler ve 

Katkıları 
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Vodafone ile Tabit 2009 yılından bugüne Tarım 

Sektöründe küçük aile çiftçisinin güçlenmesi için iş 

birliği yapmaktadır.  

2009’da başlatılan “Çiftçi Kulübü” Projesi ile 
“Kırsal Alanda Su Bilinci”, “2434 Çiftçi Haber SMS 
Servisi”. “Çiftçi Kılavuzu”, “Çiftçi Eğitim Tırı 
Roadshow” gibi başarılı ve 1 milyon 600 bin 
çiftçiye hizmet vermiş olan projelerin başarısı 
uluslararası mecralarda “Social & Business Co-
Creation  (Zermat Summit 2014)” ödülü almıştır. 

 
Bu başarılı iş birliğini “Vodafone Akıllı Köy”’e taşıyarak Kırsal Alanda Ekonomik Güçlenme yaratmak iş 
birliğini sürdürmüş ve UNDP Küresel Hedeflerine önemli katkı sağlayan projeyi 2016 yılında hayata 
geçirilmesi için birlikte hareket etmişlerdir.  
 
Vodafone Akıllı Köy’ün açılışını yapan ve şu anda Vodafone Türkiye CEO’su olan Engin Aksoy açılışta;  
 
“Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla bireyleri, haneleri, kurumları, şehirleri ve 
köyleri dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Bugün toplam 7 Vodafone ülkesinde uygulanan ve 
dünyada milyonlarca çiftçiye ulaşması hedeflenen, Türkiye’de ise 1 milyon çiftçiye erişen Vodafone 
Çiftçi Kulübü programımızdan aldığımız ilham ve edindiğimiz deneyim ile dünyanın ve Türkiye’nin 
uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy’ün temelini attık. 
Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni 
nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu modelle, dijitalleşmenin gücüyle hem tarımsal üretimde 
verimliliğin artırılmasını, hem de çiftçimizin sosyal yaşam standartlarının yükseltilmesini 
hedefliyoruz.” diyerek adım atmış ve 5 yıl boyunca söz verdiği gibi desteğini sürdürmüştür.  
 
Vodafone katkısı ile sosyal tesisler kurulmuş, teknolojik alt yapı sağlanmış ve sürdürülebilir yapıya 
erişene kadar gerekli kaynak sağlanmıştır.  
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 1965 yılında,  Negev Çölü topraklarında yetiştiriciliğe başlayan 

Netafim, zorlu koşullarda çiftçilik yapmanın ne demek olduğunu çok 

iyi bilerek çiftçilerin farklı bitki ve iklim çeşitlerinde daha azla daha 

fazla yetiştirmesine yardımcı olacak akıllı sulama, agronomik 

uzmanlık ve sonsuz inovasyonu yapmaktadır. 

Netafim Türkiye Ülke Müdürü Pınar Parmaksız, “Artan su kıtlığı, 
tarımsal üretkenliği ve kaynak verimliliğini arttırmaya ve doğru 
kullanmaya ihtiyaç duyduğumuzu ortaya çıkarıyor. Bu sebeple 
damla sulama sistemi gereksinimi devreye giriyor, çiftçilerin daha 
fazla sudan tasarruf etmesine izin vererek küresel tarım ekonomisini 
değiştiriyor.” Netafim NetBeat’in Vodafone Akıllı Köy’deki 
lansmanında söylediği bu sözlerle Dünya’nın ilk Yapay Zekalı Akıllı 
Sulama Sistemi’ni Akıllı Köy’e kurdurmuş daha önceki Netafim 

Türkiye Ülke Müdürü Ofer Oveed’ın da desteklediği Vodafone Akıllı Köy Projesine Netafim desteğini 
devam ettirmiştir.  
 

Ülke Müdürü Pınar Parmaksız’ın 

Vodafone Akıllı Köy Röportajı – Agro 

TV İzlemek için QR kodu taratabilir ya 

da linkten ulaşabilirsiniz. 

https://bit.ly/3jEoTBE 

Pınar 

Parmaksız 

https://bit.ly/3jEoTBE
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Tarım ve Hayvancılıkta 20 yıldır faaliyette olan Ant Yem-Miks 

Vitaminli Yem Katkı Maddeleri Dış Tic. San. A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Elibol, “Yıllardır yoğun gübre kullanımı 

sonucu topraklarımız da kirlilik meydana gelmiştir. Bu birikim 

neticesinde toprak pH’sı yükselmiş ve toprak florasında 

canlılık azalmıştır. Toprakta bağlı bulunan bitki besinlerinin 

tekrar bitkilerin faydalanabileceği duruma getirmek, toprak 

pH’sını düşürmek ve mikroorganizma faaliyetlerini 

yükseltmek için hızlı ve etkin çözümler Ant Yem-Miks 

tarafından uygun bitki besin elementleri ile sunulmaktadır. 

Bu sayede istenilen ortama ulaşan bitkilerde verim ve kalite 

artışı sağlanmaktadır. Yem Katkıları ve Bitki Besleme Ürünleri 

ile verimsiz topraklarda da tarım yapılabildiğini çiftçilere 

gösterebilecek birçok teknolojiyi içinde olacak Akıllı Köy’e 

destek vermenin gelecek açısından önemli olduğunu düşünerek dâhil olduk” dedi.  

Ant Yemmix Ürünleri ve Ekibi Vodafone Akıllı Köy’ün üretiminde her zaman yanında olarak 

verimliliğin artmasına ve çiftçi eğitimlerine destek oldu.  

 
Kullanılan ürünler ve 

sonuçlarının raporları 

için QR kodu taratabilir 

ya da aşağıdaki linkten 

erişebilirsiniz.  

https://bit.ly/3xZEf7K 

 
 
Vodafone Akıllı Köy’ün 
kurulduğu arazinin 
işlenmemiş hali 
(Öncesi)  ve üretim 
sonrası hali (Sonrası) 
 

Ender Elibol 

https://bit.ly/3xZEf7K
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TETA, 1989’dan bugüne ülke çapında ağırlıklı olarak süt 

sığırcılığına yönelik işletmeler için mühendislik, danışmanlık ve 

projelendirme konularında isim yapmaktadır. 

 Amacı, Çiftçilere hayvancılık alanında doğru ve uygulanabilir 

bilgi ile güncel teknolojiyi en uygun fiyat ve en yüksek 

değerlerle sunmak olan TETA’nın Genel Müdürü Sümer Tömek 

Bayındır, bu amaca hizmet etmek amacı ile Vodafone Akıllı Köy 

projesinde tüm köyün süt üreticilerinin yararlanacağı Akıllı 

Teknolojilerle güçlendirilmiş Süt Sağım sistemini ve Mera Akıllı 

Kapı sisteminin kurulumunu sağlamıştır.  

 

TETA’nın Vodafone Akıllı 

Köy çalışmaları için QR 

kodu taratabilir ya da 

link ile açabilirsiniz. 

https://bit.ly/2TgG1mp 

Sümer Tömek 

Bayındır 

https://bit.ly/2TgG1mp
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“İnsanlığın gelişimi adına insanlık için değerli olanı korumak” 

misyonu ile hareket eden Axa Sigorta’nın Türkiye CEO’su Yavuz 

Ölken Vodafone Akıllı Köy’ün hikayesini duyunca Aydın’a yola 

çıkarak bizleri ziyaret etti ve “İnsanlığın gelişimi adına insanlık 

için değerli olan bu alanı, içindeki değerleri ve projeye emek 

veren ekibi Axa Sigorta olarak koruma altına almalıyız” diyerek 

destekledi. 

Axa Sigorta’nın Ekibi, kurumun faaliyette olduğu diğer 
ülkelerde de Akıllı Köy’ün duyurulmasında katkıda bulundular. 
 
İklim krizine de duyarlı olan Axa Sigorta fikir paylaşımları ile 
birlikte hareket ederek planlamalar yaptı ve etkinliklerinde de 

Akıllı Köy kampüsünü kullanarak her zaman yanımızda oldular.  

      
Haber Türk te 

yayımlanan programı 

izlemek için QR kod 

veya aşağıdaki link 

ile açabilirsiniz  

https://bit.ly/3h9jIs9 

Yavuz Ölken 

https://bit.ly/3h9jIs9
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DuPont, uluslararası bilim ve teknoloji firmasıdır. 1802 yılında 

kurulmuş olan DuPont, bilim yoluyla insanların hayatını daha iyi, 

daha güvenli ve daha kolay hale getiren çözümler üretmektedir. 

80’den fazla ülkede faaliyet gösteren DuPont, tarım, gıda, yapı 

& inşaat, iletişim ve ulaşım sektörlerine yönelik geniş ve 

yenilikçi bir ürünler ve hizmetler sunmaktadır.  

Dupont Türkiye Ülke Müdürü Halide Aydınlık, Endüstriyel olarak 

üretilmiş malzemelerin tarımda kullanımı üzerine çalışmalar için 

Vodafone Akıllı Köy’le birlikte hareket etmenin bunu yaparken 

de çiftçi eğitimlerine destek oluyor olmanın her açıdan doğru 

olduğuna karar verdi. Akıllı Köy arazi gezi yolları için beton 

dökmeden ve tarım arazisi özelliğini kaybetmeden üzerinden 

traktör geçtiğinde bozulmayacak malzemelerle, zirai atık ünitesi, dijital feromon tuzakla destekledi. 

 

Halide Aydınlık 
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40 yıllık tecrübesi ile tarımsal ve endüstriyel film üretiminde 

çağın gerektirdiği teknolojiyi ve yaratıcı kaliteyi hedefleyen, 

Çağ Plastik Markası olan İleri Plastik ile Vodafone Akıllı Köy’ün 

içinde yer almanın geleceğe etki etmenin anlamlı olacağını 

düşünen, aynı zamanda EGEPLASDER Başkanı olan Şener 

Gencer, İleri Plastik Sera örtüleri ve malç malzemeleri ile Akıllı 

Köy üretimine destek olmuştur.  

Kurulan seralar ve malç malzemeleri hem üretimde Kadın 

Çiftçi Girişimcilik eğitimlerinde kullanılmıştır.  

 
 
 

 

 

Şener Gencer 
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Atlas Tarımsal Danışmanlık İyi Tarım Uygulamaları Danışmanlığı 

yapmaktadır. İyi tarım uygulamaları; çevre, insan ve hayvan 

sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılarak doğal 

kaynakların korunmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda İyi 

Tarım Uygulamaları, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile 

gıda güvenliğini sağlamaktadır. 

Atlas Tarımsal Danışmanlık Genel Müdürü İnanç Okutan, “İyi 
tarım uygulamalarının insan sağlığına zarar vermeden, doğal 
dengeyi bozmadan bir tarım uygulamasıdır ve çiftçilerimize bu 
konuda destek olmalıyız” diyerek Vodafone Akıllı Köy’de İyi 
Tarım Uygulamaları yapılmasına destek olmuştur.  
  

İnanç Okutan 
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Üretim faaliyetlerine süt endüstrisindeki sütün toplanması, 

nakli ve soğutulmasını sağlayan ürün portföyü ile 2002 yılında 

başlayan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Çalışkan 

tarafından imzalanan sözleşme ile İnsan yaşamı için çok önemli 

bir gıda maddesi olan sütün kaliteli bir şekilde süt ve süt 

ürünlerine dönüştürülmesi konusunda yılların vermiş olduğu 

tecrübe ile Kromel ve Peymak Vodafone Akıllı Köy’deki Ortak 

Sağım Sistemini kullanan çiftçilerin sütünün işleninceye kadar 

soğutularak muhafaza edilmesi için süt tankları ile Vodafone 

Akıllı Köy’e destek olmuşlardır.  

 
 

     
 

        
  

Şenol Çalışkan 
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Mono Makine; Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 

Tohum islahı için alet ve ekipman imal eden bir mühendislik 

şirketidir. Mono Makine Genel Müdürü Tamer Yılmaz imzası ile 

Vodafone Akıllı Köy’e fide dikim teknolojileri konusunda destek 

olmuştur. 

Fide dikiminde uygun zamanda en kısa sürede fidelerin 

toprakla buluşması çok büyük önem arz etmektedir. İnsan 

işgücünün sınırlı ve yüksek maliyetli olması nedeniyle fide dikim 

işlemi için daha kısa sürede daha fazla üretim yapabilmek çok 

önemlidir. Makinalı dikim ile kısa zamanda az maliyet ile 

fidelerin kısa zamanda toprağa tutunması sağlanarak ürün 

kaybı minimize edilmektedir.  
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1987 yılında kurulan Cesursan Filtre Tarımsal Sulama Filtre 
Sistemleri ve Basınçlı Basınçsız Kap ürünleri ile faaliyetini devam 
ettirmektedir. Cesursan Yönetim Kurulu Başkanı Esad Cesurer 
imzası ile Vodafone Akıllı Köy’e Tarımsal Sulama Filtresi ile destek 
olmaktadır.   
 
Tarımsal sulamada sondaj sularından gelen kaba ve ağır 

malzemelerin sulama sistemine verilmeden önce filtrelerle 

ayrılması çok önemlidir. Sulama suyunun temiz olması 

yetiştiriciliği yapılacak olan ürüne doğru miktarda su ve bitki besin 

elementinin taşınması anlamına gelmektedir. Gerekli su ve bitki 

besin elementine ulaşan bitkilerde verim ve kalite de artış 

sağlanmaktadır.  

 
 
 

 

Esad Cesurer 



 
 

73 
 

 

 

 

Ali Önal tarafından 1973 yılında Konya’da kurulan Önallar 
Tarım ilaçlama makinesi ile Vodafone Akıllı Köy’e destek 
olmuştur.  
 
 Hastalık ve zararlıların neden olduğu ürün kayıplarının 

önlenmesi için kullanılan tarımsal ilaçları çok önemli bir yere 

sahiptir. Ancak bu mücadelede kullanılan ilaçların insan 

sağlığı, çevre ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi ve 

artan üretim maliyetleri nedeniyle hassas, dikkatli ve en az 

ilaç kaybına neden olacak şekilde uygulanması gerekmektedir. 

Bu şartların oluşturulması ve tarımsal ilaçların hedefine 

ulaşabilmesi için tarımsal ekipmanların teknik özelliklerinin 

uygun olması çok büyük önem arz etmektedir. 

 
 
 

Ali Önal 
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Agromillora Fidan, fidan yetiştirme konusunda yüksek 
teknoloji kullanan 25 ülkede faaliyetini sürdürmekte 
olan Agromillora Grup bünyesinde faaliyet gösteren 
%100 yabancı sermayeli uluslararası bir firma olup 
uzmanlık alanında ürettiği yüksek kalitedeki fidanların 
satış ve pazarlaması üzerine çalışmaktadır. Dünyada 5 
kıtada, 9 ülkede, 11 iştirak firması ile uluslararası 
pazarda faaliyet gösteren tek fidan kuruluşudur. 
Agromillora Fidan Genel Müdürü Serhat Bozer, 

Geleneksel yetiştiricilik sistemlerinin beraberinde 

gelen sorunlara çözüm getirebilmek için sık dikim 

meyve bahçesi yetiştiriciliği ile ilgili çalışmaları Akıllı Köy’de uygulamaya aldı.  

Agomillora ekibi, Vodafone Akıllı Köy’de kurulan Badem ve Zeytin bahçelerinin kurulumunda, 

yetiştirilmesinde, budanmasında, haşatında ve hasat sonrası işlemlerde destek olarak çiftçilerin 

eğitimlerine de destek oldu.  

 

     

      

Serhat Bozer 



 
 

75 
 

 

 
Modern meyvecilik alanında bağ kurulumu çözümleriyle Vodafone 

Akıllı Köy' de yerini alan Asma Tarım Kurucusu İsmail Atliya, Akıllı 

Köy’de yetiştirilen Asma Tarım üzüm bağlarının mevcut durumunu 

incelemiş, üzüm bağların gelişimini inceledikten sonra bağların 

budamasını yapacak olan Akıllı Köy ekibine uygulamalı eğitim vermişti.  

Atliya, verdiği bilgilerde “Hastalık ve zararlıdan ari bir üretim yapmak 

çok önemlidir. Bunun için de fidan seçiminin çok iyi yapılması 

gerekmektedir. Aşılı fidanlarda bağ tesisi mahsul yönünden en az bir 

yıl öncelik kazandırmaktadır. Bunun yanında işgücü yönünden önemli 

ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Hastalık ve zararlıdan ari bir üretim ile 

kalite ve verimde artış sağlanmaktadır bunu çiftçilere anlatmak gerekir” diyerek güçlü, verimli ve 

örnek bir bağ sistemi kurmamıza destek olmuştur.  

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Rahmetli İsmail Atliya’ya verdiği destek ve emek için çok 

teşekkür ederiz. Mirasını yaşatacağız. 

      

      
  

İsmail Atliya 
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Hayvan sağlığı ve verimliliği çiftçiler için oldukça önemlidir. Süt 

sağım işletmelerinde ve çiftliklerde kullanılan doğal yöntemler 

ekonomik olarak kullanımında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Doğal 

malzemenin temininde, dağıtımında ve bertaraf edilmesinde oluşan 

güçlük ve mali yük sebebiyle ekonomik ikame malzemesi olarak 

kauçuklar tercih edilmektedir. Atalas-Makop tarafından üretilen 

kauçuklar organik hayvancılığa uygun hayvan konforu ve hijyenik 

alanlar sunarak hayvan refahını artırmaktadır. 

1972 yılında kurulan Atlas Kauçuk Her türlü kauçuk malzeme oto 

paspas,hayvan yatakları ve çiftlik ihtiyaçları,peyzaj çalışmaları 

yapmaktadır. Genel Müdürü Ahmet Köprülüoğlu imzası ile 

Vodafone Akıllı Köy projesine Ortak Süt Sağım istasyonun zemin 

malzemesini karşılayarak dahil olmuştur.  

Ahmet Köprülüoğlu 
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 Parlar Fidancılık olarak 1990'lı yıllardan bu yana çalışmalarını 

İzmir ili Ödemiş ilçesi Ovakent Kasabasında sürdürdüklerini 

belirten Parlar Fidancılık Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Parlar, 

"Parlar Fidancılık, ülkemizde Avrupa standartlarında meyve fidanı 

üretimini gerçekleştirmek üzere 1999 yılından bu yana gerek 

Avrupa'dan ithal ettiği, gerekse kendi tesislerinde üretimini 

gerçekleştirdiği klon anaçlar ile bodur meyveciliğin öncü 

firmalarından biri haline gelmiştir. Çiftçimize virüsten ari, mavi 

sertifikalı ve standart sertifikalı olarak piyasaya yeni çıkmış 

gelecek vaat eden meyve çeşitleri temin ediyoruz. Biz 

ülkemizdeki en gelişmiş üretim tekniklerini kullanarak, gelecek 

vaat eden çeşitler konusunda çiftçisini bilgilendirerek, 

müşterilerinin de deneyimlerini katarak ve meyvecilik konusunda 

yetişkin personelleri ile sağladığı teknik destek ile her zaman 

üreticilerinin yanındayız. Bu nedenle Akıllı Köy projesinde yer alıyoruz” diyerek Kayısı, Erik ve Şeftali 

Bahçelerinin kurulumunda destek oldu. 

  

İzzet Parlar 
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Yeraltından su temini yapılırken kullanılacak suyun kalitesi ve 

temiz olması çok önemlidir. Dalgıç pompalarda en önemli 

özellik hava ve su sızdırma olmaksızın dış etkenlerden bağımsız 

çalışabiliyor olmasıdır. Bundan dolayı kullanımı çok güvenli 

olurken aynı zamanda da pratikliği de içerirler. Sahip olduğu 

mekanik salmastra sistemleri sayesinde motor kısmına 

akışkanın pompalanması durumu ortadan kalkmaktadır.   

Üstünel, 1978’den bugüne çevreye ve insana saygılı şekilde 
%100 yerli üretim ile Türkiye ekonomisi için katma değerli ürün 
üretiyor ve teknolojik yaklaşımlarla sürdürülebilir büyüme 
sağlıyor. Üstünel Genel Müdürü Eniz Ovaçam İmzası ile 
Vodafone Akıllı Köy’e Dalgıç Pompa desteği sağlanmıştır.   

 
 
 
  

Eniz Ovaçam 
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Panplast, 47,043 çiftçinin hissedar olduğu Türkiye’nin en büyük ve 

en başarılı kooperatifi olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve 

Türkiye’de ilk 50 sanayi devi arasında yer alan Konya Şeker San. Ve 

Tic. AŞ. nin oluşturduğu Anadolu Birlik Holding’e bağlı bir 

kuruluştur. 

Su sürdürülebilir bir tarımın olmazsa olmazıdır.  Su kaynakları 

bakımından zengin kabul edilemeyecek olan ülkemiz için suyun 

tasarruflu kullanılması hayati düzeyde önemlidir. Çiftçilerin 

bilinçlenmesi için Panplast Genel Müdürü Nurettin Arıkan İmzası ile 

3230 metre PVC boru, alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 

gönderilerek Vodafone Akıllı Köy'e destek sağlandı.  

  
 
 

  

Nurettin Arıkan 
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1981 yılından itibaren Termonem’in Amacı Uluslararası standartlarda soğutma sektörüne yönelik 

yeniliklere açık, proje ve çözümler üretmektir.  

Tarımsal üretim mevsimlik yapılan, belirli şartlar isteyen bir üretim modelidir. Mevsim koşullarında 

ürünün bol olduğu zamanlarda fiyatların düşmesi nedeniyle üreticilerin ürünlerini depolayarak daha 

karlı hale getirmelerine ihtiyaçları vardır. Soğukhava depoları sayesinde pazarlama hizmetleri için 

zamana ihtiyaç duyulduğunda ürünün değeri bozulmadan uzun süre saklanması sağlanmaktadır. 
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Daha karlı hayvancılık için taze yeşil 

yem tesisini sektöre sunan Tureks A.Ş bünyesinde bulunan 

Mera Sistem ile topraksız tarım teknolojisi ile hayvancılık 

sektörünün en büyük gideri olan, yem giderlerinde kolaylık 

sağlayan Mera Yeşil Yem Tesisi Tureks AŞ Genel Müdürü Erbil 

Yücelten imzası ile Vodafone Akıllı Köy’de yerini aldı.  

Hayvancılığın karlı bir sektörü olan Mera Yeşil Yem Tesisi, 40 

dansite poliüretanlı duvarları kötü hava koşullarına meydan 

okuyabilen duvarlarla hazırlanmış, en iyi ve sürekli 

iklimlendirmeyi sağlayan sistemle donatılmıştır.  

Hayvancılık sektörünün en zor koşullarında en verimli sistemi 

ekonomik fiyatla sunan Mera Sistem, taze yeşil yemlerin 

kökleri ile birlikte tüketilmesini sağlamaktadır. Böylelikle 

hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi dışa bağımlılığını azaltmış 

olacak mutlu hayvanlarından maksimum verim elde edebilecektir.  
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Naras, uluslararası pazarda faaliyet 
gösteren Türk tarım sektöründeki önemli 
oyuncuların ana ortaklığıdır. Sektörde 
öncü, üretici ve ihracatçı olan bu 
şirketler, “Tarım Makinaları Ortaklığı” 
adında vizyon sahibi bir girişimle 
uluslararası pazarda ses çıkarmayı 
hedefleyen NARAS markasını yarattı. 
 
Markanın ilk adımı Vodafone Akıllı Köy’e 
makine desteği sağlamak oldu. 
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Ülkemizin en değerli kuruluşlarından Kale Grubu, yıllardır 

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim gibi markalarıyla 

Avrupa’da, Asya’da, ABD’de ülkemizi başarıya temsil ediyor. 

Grubun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur’un üstün etik anlayışıyla 

inşa ettiği şirket, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal 

projelere verdiği destekle farklılaşmaktadır.  

Kale Grubunun CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “teknolojik 

dönüşümle” akıllı şehir ve doğal kaynaklarıyla, alt yapısıyla, insan 

kaynağıyla daha “sürdürülebilir” şehirler olması gerektiğini her 

fırsatta dile getirmektedir.  

Vodafone Akıllı Köy kurulumu yaparken Kale Grubu ürünleri ile destek olarak tesislerin kurulmasına 

katkı sağlamış, benzer çalışmaları Çanakkale’de gerçekleştirmek istediklerini, tarımın güçlenmesi 

kırsal yaşamın güçlenmesine geçmişten günümüze değer verdiklerini belirtmişlerdir. 

 
 

 



 
 

84 
 

 

Filli Boya  
 

Türk boya ve ısı yalıtım sektörünün lideri olan Boya ve Kimya 
Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Gözde Akpınar 
önderliğinde birçok sosyal projede yer alan Filli Boya, Kasaplar 
köyünde yaşayan halkın yaşam standartlarını iyileştirilmesine 
yönelik çalışmaların yapıldığı Vodafone Akıllı Köy'e hem malzeme 
olarak hem de eğitim olarak katkıda bulunmuştur.  
 
Yapılan çalışmalarda; 
Boyama işlemlerinin yapılacak olduğu binalar,  Kasaplar Köyü'nde 
bulunan 180 hane ve köy okulunun mevcut durumu Filli Boya 
ekibi tarafından incelendi. 
 

Aydın ilinin Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’ü renklendirecek olan Filli Boya 
ekibinden Usta İlişkileri Eğitim Uzmanı Şeker, saha personeline Filli Boya boyaları, boyacılık teknikleri 
hakkında uygulamalı eğitim verdi. Eğitime kadın ve erkekler eşit sayıda katıldılar. 
 
180 hane için Filli Bpya dağıtıldı ve Akıllı Köy’ün kurulu olduğu Kasaplar Köyü evleri renklendi.  
 
 

   
Filli Boya keşif ekibi 
ziyareti ile köy incelemesi 
yapıldı 

Filli Boya’nın boyalarının  
Akıllı Köy’e gelişi 

Filli Boya Eğitimcileri boya 
hakkında bilgi verirken 

   

Gelen boyalar köy halkına 
dağıtılırken 

Köyde yaşayan halk boyacı 
kıyafetlerini giyip evleri 
boyarken 

Evlerin bahçe duvarları 
boyanırken 
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Bundan 15 yıl önce, günden güne 

daha fazla kadını ailesine katarak büyüyen ve kadınların hem 

ekonomik hem toplumsal hayattaki gücünün açığa çıkması 

için çalışan bir platform olma hayali ile yola çıkan b-fit 

kadınlar için hem kendi işlerini kurmayı, hem de spor yapıp 

kendi sağlıklarına ve bedenlerine zaman ayırmayı kolay hale 

getirmeyi hedefleyen bir markadır. 

Kadının gücünün daha iyi bir dünya yaratmak için özgürce 

kullanılabildiği bir platform oluşturmak üzere 2006 da 

Bedriye Hülya tarafından kurulmuş olan B-Fit ile Tarımda 

çalışan kadınlar için Vodafone Akıllı Köy’e “B-Fit – Kadınların 

Spor ve Yaşam Merkezi” açıldı. 

Tarımda çalışan kadınların uzun saatler eğilerek yaptıkları çapa, hasat çalışmaların iskelet 

bozukluklarına dikkat çekerek spor yapmalarına olanak tanıyan ve kadınların köyde sosyal yaşamını 

güçlendirmek için kurulan merkez kırsal alanda yeni nesil köy modeline örnek oluşturmaktadır.  
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Gazetelerde Çıkan Haberler 

Tüm Haberleri listelemek için QR 

Kodu okutunuz veya aşağıdaki 

linki açınız. 

https://bit.ly/36kUzUV  

https://bit.ly/36kUzUV
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Ziyaretçiler 
Çiftçi Ziyaretleri 

  



 
 

119 
 

 

 
Çiftçi Ziyaretleri 
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Çiftçi Ziyaretleri 
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Kadın Toplulukları Ziyaretleri 
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Akademik Ziyaretler  
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Akademik Ziyaretler 
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Akademik Ziyaretler 
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Akademik Ziyaretler 
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Akademik Ziyaretler 
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Çocuk Ziyaretçiler 
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Kamu Ziyaretleri 
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Kurumsal Ziyaretler 
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Yurtdışı Ziyaretleri 
 



 
 

131 
 

 

Meslek Ziyaretleri 
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İlham Verdiğimiz Projeler 
Gercüş Eğitim Çiftliği İnovasyon ve 

Uygulama Merkezi(2018) 
2018 yılında Batman Gercüş Ziraat odasından zirai 
danışmanlık çalışmaları yapan Seyithan Öner, Tevfik Öner ve 
İhsan Öner ziyareti gerçekleşmiştir. Aynı yıl bölge çiftçilerin 
ziyaretleri ile birlikte ilgi göstermişler ve Gercüş Eğitim Çiftliği 
İnovasyon ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Kurulum 
aşamasında Vodafone Akıllı Köy projesinden bilgi ve teknoloji 

paylaşımı yapılmış katkı sağlanmıştır. Proje günümüzde başarı ile devam etmektedir.  
 

Akıllı Cazibe Köyü (2021) 
2020 yılında tanıtıma başlayan Akıllı Cazibe Köyü hem 
mimari hem de tarımsal açıdan Elazığ ve Şanlıurfa da 
kalkınma sağlamak için planlanıyor. Tarımsal söylem ve 
içerikleri Vodafone Akıllı Köy’den esinlenen Akıllı Cazibe 
Köyü’nün kurulumunu ve sosyal, ekonomik ve çevresel 
sonuçlarını merakla bekliyoruz.  
 

Agıllı Kend Köyleri Azerbaycan (3 

Köy 2021) 
2018 yılında Vodafone Akıllı Köy’ün Planyıcısı ve uygulayıcısı 
TABİT Kurucusu Tülin Akın, Tarım Bakanlığı ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen AgTech 
ve Green Energy Forumu’na konuşmacı olarak katıldı ve 
Akıllı Köy modelini aktardı. Modeli çok beğenen Azerbaycan 
Cumhuriyeti 2021 yılında işgalden kurtulan Karabağ’da 3 

Akıllı Köy kurmaya karar vermiş. Tabit Yöneticilerinden Coşkun Yıldırım Azerbaycan 
Televizyonlarında projeyi ayrıntılı bir şekilde aktarmıştır.  
 

Hatay Teknoloji Destekli Kırsal 

Kalkınma Alanları 
Hatay Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Köy Projesini örnek 

alarak tüm şehri Akıllı Tarım Sistemleri, çiftçi – kooperatif 

destekleme merkezleri kurmak istemiş 2020 yılında TABİT 

Yöneticisi Coşkun Yıldırım projenin ön plan çalışmalarını bir 

ekiple gerçekleştirmiş. Yapılan bu çalışmanın gelirleri Akıllı 

Köy Projesinin sürdürülebilirliğine katkı olmuştur. Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında 

oluşturulan raporun uygulaması ile ilgili Hatay yatırımları sürmektedir.   
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İON Akademi / İON Village (2018) 
2018 Yılında Vodafone Akıllı Köy’ü Ziyaret Eden Siemens Genel 

Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy’un İON Akademiyi İzmir Urla’da 

kurmuş ve birçok Tarım 4.0 toplantısında konuşma yaparken 

Akıllı Köy’den örnek aldığını vurgulamıştır. İON Village Akıllı 

Teknolojilerin uygulandığı butik oteli de olan bir eğitim 

köyüdür.  

 

Akıllı köy Karasar Köyü (2019) 
2019 yılında Tunceli Çemişgezek’e bağlı Karasar Köyü’nün 
çiftçileri Vodafone Akıllı Köy Sulama sisteminden esinlenerek 
ortak bir akıllı sulama sistemi kurmuşlar ve aktif olarak 
kullanmaktadırlar.  
 
 

 

Gülümse Köyü (2021) 
2018 yılında Vodafone Akıllı Köy’ü ziyaret eden Denizli Çivril 

Kadın topluluğu 2021 yılında Akıllı Köy’den ilham aldık 

diyerek Gülümse Köyü’nü kurmuşlar ve açılışlarına Akıllı Köy 

ekibini davet ederek gerçekleştirmişlerdir. Pandemi 

şartlarında çalışmalara başlayan köy halkı bölgeleri için örnek 

olmak istediklerini belirtmişlerdir.  

 

Kovan Zihni Zekâsını Taklit Eden Dijital Tarım Sistemi 
Vodafone Akıllı Köy’den ilham alarak bizimle iletişime geçen Mentörlüğünü Yaptığımız Öğrenci 
Özenç Aybek ve Ekibi verdiğimiz bilgiler ve yönlendirmelerin desteğiyle Tubitak 2209-B Projesinde 
Destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında Geleneksel tarım otonomlaşan dünyamızdan bir iz 
bırakmayı hedefleyerek sistem geliştirdiler. 
 

Kırsal Kalkınmada Mekânsal Model Akıllı Köy Kümeleri: 

Datça Örneği 
2016 Vodafone Akıllı Köy’den örnek alınarak yapılan Araştırmada, Türkiye’de kırsal kalkınma üzerine 
odaklanan çalışmalara planlama, yönetim ve finansman boyutlarından oluşan kurumsal açılımlar 
sunulması önemli görülmelidir. Bu bağlamda, kırsal kalkınma odaklı akademik–bilimsel araştırmalara 
sektörel uzmanlaşma temelinde küme analizine dayanan yöntem kurgusu ile katkı koyacağı 
düşünülmekte ve bu saye de projenin yaygınlaşması sağlanmıştır. 
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Müsiad Akıllı Tarım Kent (2020) 
2019 yılında Vodafone Akıllı Köy Kurucularından Coşkun 
Yıldırım’ın Müsiad Vizyoner’19 Konferansında konuşması 
sırasında Akıllı Köy’ü anlatmış sonrasında da 2020 yılında 
Müsiad Akıllı Tarım Kent Projesini hayata geçirmeye karar 
vererek ilk lansmanı yapılmıştır.  
 

 
 

Muğla Akıllı Tarım Çiftliği (2020) 
2018 yılında Vodafone Akıllı Köy’ü ziyaret eden Muğla 
Şehir Plancılarından bir ekip ziyaret etmiş ve 2020 yılında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka 
Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide yeni uygulamaların 
deneneceği ve çiftçilere eğitim verilebilecek 'Akıllı Tarım 
Çiftliği'ni oluşturmuşlardır.  

 
 

Tarım İnovasyon Köyü (2021) 
Gittikçe yaygınlaşan ve örnek alınan Vodafone Akıllı Köy’e 
benzer bir çalışma da Temmuz 2021 de yapılmasına 
Belediye karar verilen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından Geyve’nin Hisarlık mahallesinde 30 dönümlük 
arazi üzerine İnovasyon Köyü (Akıllı köy) kurulması oy 
birliğince kabul edildi. 
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Başta Vodafone Akıllı Köy’ü ziyaret ederek yeni teknik ve teknolojileri 

benimseyen uygulayan, diğer çiftçilere örnek olan geleceği ayakta tutan 

değerli çiftçilere ve desteklerini esirgemeyen aynı inanca, sorumluluğa sahip 

değerli kişi, kurumlara, kuruluşlara teşekkür ederiz. 

 
 
 
 
 
 

 


