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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Projemiz, teknolojiden yararlanarak tarımı daha verimli bir hale getirmek için 

oluşturulmuştur. Çiftçinin iş yükünü azaltıp, üründen alınan verimin artırılmasını ve ülke 

kaynaklarının israf oranını azaltarak verimli kullanılmasını amaçlamıştır. Özellikle su israfını, 

yağmur suyunu kullanarak en aza indirmeyi hedeflemiştir. 

Toprağın nem durumunu tespit etmek için toprak nem sensörü kullanılacaktır. Çatı 

eğimiyle yağmur suyu toplanarak su deposuna aktarılacaktır. Depolanan yağmur suyu, 5V su 

pompası kullanılarak damla sulama sistemiyle bitkinin su ihtiyacını karşılayacaktır.  Damla 

sulama yönteminde kullanılan su diğerlerine göre daha azken alınan verim diğerlerinden daha 

fazladır. (URL-1) DHT-11 Sıcaklık-nem ve LDR ışık sensörü kullanılarak ortamın sıcaklık ve 

ışık değerleri ölçülecektir. Değerler normalin altındaysa ortamdaki bitkinin sıcaklığını 

dengede tutmak ve ışık ihtiyacını karşılamak için fotosenteze en uygun olan mor şerit LED 

kullanılacaktır. Ortamda CO2 oluşturmak için ıslak saman, hava akışı olması içinse fan 

kullanılacaktır. Bitkinin gelişimi HC-SR04 mesafe sensörü kullanılarak takip edilecektir. Sera 

tabanının merkezinde ve su deposunda verilerin işleneceği karar verici sistem olan Arduino 

UNO yer almaktadır. Toplanılan verilere göre bitkinin gelişimi için ihtiyaçları en uygun 

şekilde karşılanacaktır. Sensörlerden alınan tüm verilerin kullanıcı tarafından takip edilmesi 

için veriler 16X2 LCD ekrana yazdırılacaktır. Yaptığımız projede sistemi kodlarken Arduino 

için Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) kullanılacaktır.     

Tasarlayacağımız prototip sera yaklaşık olarak 60cmX40cm ölçülerinde olacaktır. Yapı 

malzemesi olarak iklim koşullarına dayanıklı olması ve ısı kaybını en aza indirdiği için 

polikarbon kullanılacaktır.  

Sera çatısında yapılacak eğimle yağmur suyu su borularından süzülüp su deposuna 

aktarılacaktır. Seramız için yaşadığımız bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurarak 

domates bitkisini seçtik Prototip seramızda 3 adet domates fidesi bulunacaktır.  

       Sürdürülebilir permakültür tarım bilincini okulumuz öğrencilerine tanıtmayı ve elde 

edilen ürünleri pansiyondaki arkadaşlarımızın tüketimine sunmayı hedefliyoruz. 

 

2. Problem / Sorun 

Hava koşullarının iyi olmadığı durumda tarım ürünlerinin çeşitliliği açısından sera 

yetiştiriciliğinin yapılması gerekir. Seraların işleyişini ve sorunlarını tespit etmek için 

Samsun ili, Çarşamba ilçesinde yaptığımız incelemeler sonucunda, seraların günümüz 

koşullarına yeterli olmadığını tespit ettik. Bu koşulları belirlerken; ışık, sıcaklık, nem, 

havalandırma, havanın içerdiği CO2 miktarı, sulama sistemi etkenlerinin çok önemli 

olduğunu ve bunların eksikliğinin ya da fazlalığının sorun olduğunu tespit ettik. Bu 

etkenlerin belirli bir seviyede olması fotosentez hızını direk etkileyip bitkinin gelişimine ve 

bitkiden alacağımız verime yön verir.   Sera üretim sistemlerinde sürdürülen üretim 

faaliyetlerinin açık tarla ya da bahçe üretimindekilere göre daha yoğun ve dikkatli 

yapılması gerekir.  
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Resim-1: İncelediğimiz Seralar 

                                                 

Tarımda, çiftçilerin yılda kullanması gereken su miktarı yaklaşık 14 milyar m
3
 olarak 

belirlenmiştir. Ancak yanlış sulama sebebiyle hâlihazırda yılda yaklaşık 33 milyar m
3 

su 

kullanılmasından dolayı 19 milyar m
3
 su israfına, toprak verimsizliğine ve iş gücü kaybına 

sebep olmaktadır.(URL-2) Yağmur sularının depolanıp tarımda değerlendirilmesi su israfını 

azaltacaktır.  

Şehirleşme hızındaki artışa bağlı olarak beton yapıların sayısı da hızla artmaktadır. Bütün 

günümüzü geçirdiğimiz okullarda, iş yerlerinde, apartmanlarda yalnızca beton yapılarla karşı 

karşıyayız ve binaların tüm alanlarını her zaman aktif olarak kullanmamaktayız. Bazen 

koridorlar, bazen balkonlar ve bahçeler veya gereğinden fazla büyüklükte tasarlanmış odalar. 

Bu alanlarda permakültür uygulamalarının yapılması hem bu alanların işlevsel olmasını hem 

de daha yeşil bir çevrede yasamamızı sağlayacaktır.  

Projemiz, ideal ortamı sağlayacak, kontrol edecek, zarar etmeden en yüksek verimi 

almamızı sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm 

Teknoloji, hayatımızın her alanında yer edinmiş olup bizlere sağladığı kolaylıklar ile 

hayatımızın vazgeçilmezlerindendir.  

Bitkilerin yetiştiği ortamdaki unsurları, bitki için ideal konumda tutmak, tarımda 

alacağımız verim için çok önemlidir. Bizler, bu projemizde teknolojiyi tarıma entegre ederek 

yapacağımız serada kullanılan sensörler ile bitkinin tüm değerlerini ölçüp LCD ekrana 

yansıtarak kullanıcılar tarafından kolaylıkla takip edeceğiz. Bitkinin tüm ihtiyaçları gereken 

ölçüde verilip az maliyetle maksimum verim alınacaktır. 

Sera içindeki ortamı, fotosentezin hızını ideal konuma getirip verimi artırmak için projemizde 

kullanacağımız çözümler şunlardır:  
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Ayrıca sıcaklık ve CO2 değerlerine göre fanlar sayesinde ortam havalandırılacaktır. Böylelikle 

bitkilerin nefes alabilmesi için gerekli atmosfer sağlanacaktır.  

 

*Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapamaz, ışık şiddeti 

arttıkça fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artar 

sonra sabit kalır. LDR ve yapay aydınlatma sistemiyle 

ışık değerini istenilen seviyede tutacağız.  

 

  

 Grafik 1: Işık şiddetinin fotosentez 

hızına etkisi (URL-3) 

 

*Kış aylarında günlerin kısalığı ve doğal ışık 

miktarının azalmasından dolayı bitkiler büyümeleri 

ve gelişmeleri için yeterli ışığı bulamazlar. 

Alacağımız verimin maksimum olması için doğal 

ışığı, mor şerit LED kullanarak sağlayacağız.  

 

 

 

 

 

  Grafik 2: Işık dalga boyunun 

fotosentez hızına etkisi (URL-3)   

*Fotosentez için CO2 miktarı gerekli bir etmendir. 

Bu faktörün istenilen seviyede olması için seramızda 

ıslak saman balyaları kullanacağız. Böylelikle ıslak 

samandaki çürükçül bakterilerin ayrıştırma 

yapmaları sırasında CO2 artışı olacaktır. 

 

 

 

 
Grafik 3: CO2 Miktarının fotosentez 

hızına etkisi (URL-3) 

*İdeal sıcaklık değeri 25-35 
o
C arasındadır. Sıcaklık 

35 
o
C’nin  üstüne  çıktığında,  enzim  yapısı 

bozulacağından fotosentez hızı düşmeye başlar ve 

durur. Sıcaklık-nem sensörü ve mor şerit led ile 

sıcaklık değeri istenilen seviyede tutulacaktır.   

Grafik 4: Sıcaklığın fotosentez hızına 

etkisi (URL-3) 
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*Suyun yapısında bulunan hidrojen ve oksijen ile 

bitkiler fotosentez olayını gerçekleştirir. Bitkinin 

su miktarı %15’in altına düşerse enzimlerin 

çalışması duracağından bitki fotosentez yapamaz. 

Bilinçsiz sulama sebebiyle israf olan suyu,  su 

döngüsü yoluyla kazanacağız. Çatıya kuracağımız 

yağmur suyu toplama sistemiyle yağmur suyu 

süzgeçle süzülüp gerekli ayrıştırma işlemi 

yapıldıktan sonra depolayıp projemizde yer alan 

toprak nem sensörü ile bitkinin su ihtiyacı tespit 

edilip damla sulama sistemiyle bitkinin 

kullanımına sunacağız. 

 

 

Grafik 5: Su miktarının fotosentez 

hızına etkisi (URL-3) 

 

Resim-2: Yağmur Suyu Depolama Sistemi 

 

4. Yöntem  

Hayata geçirmek istediğimiz akıllı sera projemizdeki aşamalar şu şekildedir: 

Seramızda ilk olarak toprağa 3 adet domates fidesinin dikimini yapacağız. Bitkilerin 

büyüme sürecinde sıcaklık, karbondioksit, su, nem, ışık gibi etmenler sürekli olarak 

sensörler ile takip edilip, bitkinin ihtiyacı kadar bu etmenler karşılanacaktır. Yağmurlu 

günlerde süzülen yağmur suyu, su deposunda depolanarak bitkilerin su ihtiyacına göre 

damla sulama sistemi ile bitkinin kullanımına sunulacaktır.  

     Akıllı Sera projemizde bitkisel üretimi teknolojiyle buluşturarak sera sistemini optimum 

verimlilikte çalıştırmayı hedefliyoruz. Bitkinin fenolojik evrelerini HC-SR04 ultrasonik 

mesafe sensörü ile takip ederek, her gelişim evresine göre bitkiye gerekli besin verilecektir. 

Bu sayede su ve enerji kaybı azalıp, verim ve kalite artacaktır.  

 Son olarak akıllı sera projemizi permakültür tarım uygulamalarıyla birleştirip; evlerde, 

işyerlerinde, apartmanlarda, okullarda ve huzur evleri gibi sosyal alanlarda tarım için 

kullanılmayan alanlar değerlendirilecektir. Bu alanlarda permakültür uygulamalarının 

yapılması hem bu alanların işlevsel olmasını hem de daha yeşil bir çevrede yasamamızı 

sağlayacaktır. 
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Projemizle, bitkiye ideal ortamı sağlayacak, bitkiyi kontrol edecek, zarar etmeden en 

yüksek verimi almayı hedefliyoruz. 

 
Resim-3: Seramızın Dıştan Görünümü 

 

 

 

 
 

Resim-4: Seramızın İçten Görünümü 
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4.1 Kullanılan Donanımlar 

 

Arduino Uno ATmega328 mikrodenetleyici içeren bir Arduino 

kartıdır. Arduino'nun en yaygın kullanılan kartı olduğu 

söylenebilir. Arduino Uno 'nun 14 tane dijital giriş / çıkış pini 

vardır. Arduino Uno 'yu bir bilgisayara bağlayarak, bir adaptör ile 

ya da pil ile çalıştırabilirsiniz. (URL-4) 

Projemizde sensör ve donanımları optimum şekilde kullanmak 

için Arduino Uno kullandık. 

 

 

LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle 

kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir 

kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanan bir 

görüntü teknolojisidir. (URL-5)  

Sensörlerden alınan verileri kullanıcıya yansıtmak için 16X2 LCD 

ekran kullandık. 

 

 DHT-11 Isı ve Nem Sensör Kartı, üzerinde DHT-11 sensörü 

bulunan, bağlantıları çekilip breadboard veya farklı kullanımlar 

için kolaylaştırılmış hale sokulmuş modüldür. DHT-11 sıcaklık ve 

nem algılayıcı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren gelişmiş 

bir algılayıcı birimidir. Yüksek güvenilirliktedir ve uzun dönem 

çalışmalarda dengelidir. 8 bit mikroişlemci içerir, hızlı ve kaliteli 

tepki verir. 0 ile 50°C arasında 2°C hata payı ile sıcaklık ölçen 

birim, 20-90% RH arasında 5% RH hata payı ile nem ölçer. 

(URL-6) 

Projemizde ısı ve nem değerlerini ölçmek için DHT-11 ısı ve nem 

sensör kartını kullandık. 

 

 

Arduino mini dc su pompası küçük su motoru çeşitleri arduino 

projelerinizde kullanabileceğiniz küçük voltajlı dc akım kullanan 

motorlardır. Çiçek sulama, yangın söndürme gibi tarımsal ve proje 

bazlı uygulamalarda kullanabilirsiniz.(URL-7) 

Projemizde depodaki suyu bitkiye aktarmak için kullandık. 
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 Ldr diğer bilinen adı ile foto dirençler, üzerlerine düşen ışık 

şiddeti ile ters orantılı bir biçimde dirençleri değişkenlik gösteren 

önemli elemanlardır. Foto direnç, üzerine düşen ışık arttıkça 

direnç değeri lineer olmayan bir biçimde azalmaktadır. Ldr 

aydınlık direncinin minimum karanlık direncinin maksimum 

olduğu bilinmektedir.(URL-8) 

Projemizde ışık değerini ölçmek için Ldr ışık şiddeti sensörünü 

kullandık. 

 

 Toprak nem sensörü, toprağın içerisindeki nem miktarını veya 

ufak ölçekte bir sıvının seviyesini ölçmek için kullanabileceğiniz 

bir sensördür. Nem ölçer problar ölçüm yapılacak ortama 

batırılarak kullanılır. (URL-9) 

Projemizde toprak ve nem değerlerini ölçmek için toprak ve nem 

sensör kartını kullandık. 

 

 

Ortam hava kalitesini NH3,NOx, alkol buharı, benzen, duman ve 

CO2 gazlarının miktarını ölçerek hesaplayan gaz sensörüdür. 

(URL-10) 

Projemizde CO2 ve oksijen değerlerini ölçmek için MQ-135 CO2 

ve oksijen sensör kartını kullandık. 

 

 

Su seviyesi sensörü, üzerinde bulunan iletken bakır teller 

sayesinde su tanecikleri bu bakır tellere değmesi ile oluşan 

direncin ölçülmesini sağlayan bir sensör çeşididir. Bu sensör bir 

potansiyometre gibi görev alır ve su yukarı çıktıkça direnç değeri 

azalır ve bu sayede ölçüm yapılır. (URL-11) 

Projemizde depodaki suyun seviyesini ölçmek için kullandık. 

 

 

 

HC-SR04 Ultrasonik Sensör sonar iletişim kullanarak karşısındaki 

nesneye olan mesafeyi hesaplayan bir kaynaktır. Sonar denilen 

sistem ses dalgalarını kullanarak cismin uzaklığı hesaplamamıza 

yardımcı olur.(URL-12) 

Projemizde bitkinin boyunu ölçmek ve gelişimini takip etmek için 

HC-SR04 mesafe sensörünü kullandık. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akıllı seramız günümüz seralarından birçok yönüyle ayrılmaktadır. Günümüz 

seralarında sıcaklık, ışık, karbondioksit, hava, su, nem gibi etmenlerin hepsi tek bir serada 

değerlendirilmemiştir. Biz, bu faktörleri bir arada kullanarak maliyeti azaltıp verimi 

arttırmayı hedeflemekteyiz.   

Tarımı dijitalleştirerek bitkinin gelişim sürecini sensörlerle takip ederek bitki için 

gerekli değerler sağlanabilecektir. Işık sensörü ile ışık şiddeti, hava kalite sensörü ile hava 

kalitesi, sıcaklık-nem sensörü ile sıcaklık-nem değerleri, toprak nem sensörüyle de toprak 

nem değeri ölçülerek bitki için uygun şartlar sağlanacaktır.  

Çatımızdaki eğim sayesinde yağmur suyu su deposunda toplanacaktır. Toprağın 

ihtiyacına bağlı olarak, damla sulama sistemiyle depodan istenilen seviyeye kadar toprak 

otomatik sulanacaktır. Projemizde damla sulama sistemini; bitkinin stres oluşturmasını 

engellemesi, düşük basınçla çalıştığı için enerji tasarrufu oluşturması, mahsullerin daha 

erken olgunlaşması, buharlaşma ile su kaybını yaklaşık %50 oranında azaltması, seradaki 

tüm yerler sulanmadığı için yabancı ot bitme ihtimalinin azalması ve tuzluluk oranı yüksek 

suların bile sulamada kullanılması gibi etmenlerden dolayı kullanmaktayız.(URL-13) 

Ortamda hava akışı oluşması için fan, bitkinin ışık ihtiyacını karşılamak ve sıcaklık 

dengesini korumak için mor şerit LED kullanılacaktır.  

Permakültür tarımı, akıllı seramıza katarak bu alanda sürdürülebilir tarımı 

hedeflemekteyiz. Permakültür tarımla tanışmış ve sistemimiz okullarda, pansiyonlarda, 

bahçelerde kullanılacak, bunun yanında ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

Öğrencilerimize emeklerinin karşılığını aldıklarını görmeleri, bunun sonucunda elde 

ettikleri ürünü paylaşmanın mutluluğunu yaşamaları için seramızda yetişen ürünleri 

pansiyonda kalan arkadaşlarının tüketimine sunmayı hedefliyoruz.  

6. Uygulanabilirlik 

Samsun ili Çarşamba ilçesinde çiftçiler ile yaptığımız görüşmelerde seralarda yaşanılan 

sorunların tespiti ile çalışmamıza başladık. Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik 

yaptığımız araştırmalarda seraların işleyişini ve seralardan alınan verimi artırmak için 

kuracağımız akıllı sera sisteminde hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzu belirledik. 

Prototip çalışmalarını, Samsun ili Çarşamba ilçesinin bereketli topraklarında yapacağımız test 

çalışmalarıyla sistemin eksik yönlerini belirlemek için, test işlemleriyle deneme sürecinde 

olacağız. Geribildirim ve test sonuçlarına göre projemizde iyileştirme işlemleriyle akıllı sera 

sistemini en iyi konuma getirmeyi planlıyoruz. 

Başta belirli bir maliyet getirmesine rağmen bu proje yaygınlaşmaya başlandığında, 

dünya çapında ses getirecek tasarrufu sağlayacaktır. Verimli seramız yağmur suyu döngüsü 

ile %100’e kadar su tasarrufu yapmış olacaktır. Bu süreçte bitkinin ihtiyaçları karşılanacak 

ve maliyet en aza indirilecektir. Olabildiğince az enerji harcayarak elimizdeki kaynakları 

verimli kullanmak amacıyla bu tasarımı hazırlıyoruz.  Risk olarak kullanılan sensörlerde ve 

Arduino UNO’da meydana gelecek bir arızalanma sonucunda sistemimiz verimli 

çalışmayacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

DONANIM MODELİ MİKTAR 

ADET 

FİYATI

(TL) 

TOPLAM 

FİYAT(TL) 

ARDUİNO UNO 2 217 434 

DHT 11 SICAKLIK/NEM SENSÖRÜ 1 29,11 29,11 

HC-SR04 MESAFE SENSÖRÜ 1 34,42 34,42 

SU POMPASI 1 17 17 

LDR IŞIK SENSÖRÜ 1 1,74 1,74 

ŞERİT LED 1 18 18 

LCD EKRAN 2 41,4 82,8 

TOPRAK NEM SENSÖRÜ 1 16,03 16,03 

12V FAN 1 22,67 22,67 

Mq-135 HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM 

SENSÖRÜ 1 31,29 31,29 

TOPLAM 12 428,66 687,06 

Tablo-1: Tahmini maliyet 

 

İşin Tanımı/Faaliyetler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Projenin konusunun 

belirlenmesi 
      

 

Araştırma, veri toplama, 

verilerin elenmesi 
      

 

ÖDR hazırlanması        

Saha çalışmaları (Seraların 

incelenmesi ) 
      

 

Kullanılacak 

malzemelerin belirlenmesi 
      

 

ÖDR sonuçlarına göre 

projeyi geliştirme 
      

 

Kullanılacak sensörler ve 

Arduino UNO test 

çalışmaları 

      

 

Akıllı sera prototip 

çalışmaları 
      

 

Prototip test edilmesi        

Geri bildirim ve 

iyileştirme çabaları 
      

 

Final prototip 

hazırlanması 
      

 

Tablo-2: Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi;  

*Toprağı seven, toprak ile ilgili çalışmalar yaparken vaktin nasıl geçtiğinin farkında 

olmayanlar , 

*Geçimini topraktan kazanan çiftçilerimiz, 

*Hobi bahçeleri ile uğraşanlar, 

*Evde, okulda, iş yerlerinde, pansiyon veya huzurevleri gibi sosyal alanlarda kullanılmayan 

toprak alanları permakültür tarım uygulamaları ile değerlendiren herkes bu projenin hedef 

kitlesidir. 

Tarım ürünleri hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. Sürdürülebilir tarım için toprağı en 

doğru şekilde işleyip tarımı daha verimli hale getirmek gerekmektedir. Yapacağımız bu 

sistem ile tarımı dijitalleştirip, sürecin takibini kolaylaştırıp ve verimi en üst düzeye 

çıkarmış olacağız.   

 

9. Riskler 

      Akıllı sera sistemimizin elektronik kısımları elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik 

enerjisinin yeterli olmadığı durumlarda sistem devre dışı kalarak, sera içindeki ortam ile 

iletişimin kesilecek olması bitkilerin gelişimi için olumsuz durum teşkil etmektedir. 

Kullanacağımız yenilenebilir enerji kaynakları ile bu sorunu ortadan kaldırmayı düşünüyoruz.  

      Seramızın çatısındaki eğim sayesinde topladığımız yağmur suyunu depoya aktarırken 

içindeki yabancı maddelerin depoya girmesi sulama sisteminde sıkıntılara neden olmaktadır. 

Çatıdan gelen suyu depoya aktarmadan önce, borulara yerleştirdiğimiz süzgeçlerle yabancı 

maddelerden ayıracağız ve bu riski ortadan kaldıracağız. 

      Yapacağımız sistemde kullanılan donanımların yangın çıkarma olasılığı yüksektir. 

Sistemde kullanacağımız hava kalite sensörü sayesinde duman algılandığında sistem otomatik 

olarak kapatılacak ve yangının yayılması engellenmiş olacaktır. 
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