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Proje Detay Raporu 

1. Proje Özeti  

Değişen iklim koşulları bölgemizde tarım alanında ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Türkiye, 

fındığın en önemli yabancı türlerinin ve kültür çeşitlerinin anavatanıdır. Dünyada fındık 

üretiminin ve ticaretinin yapıldığı ilk ülkedir (Ayfer ve ark., 1986). Ayrıca Türkiye, günümüzde 

dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ ine, dünya fındık ticaretinin ise yaklaşık %75-85’ine 

sahiptir (Köksal, 2002).[1] Özellikle kurutma aşamasında yapılan yanlışlıklar fındıkta önemli 

kayıplarına neden olmakta, ürünün muhafazası ve pazarlaması aşamasında sorunlara yol 

açmaktadır. Bu nedenle fındığın toplandıktan sonra zuruflarının ayrılması ve kısa sürede 

kurutulması büyük önem arz etmektedir.[1.1] Fındık, Türkiye’de ekonomik olarak önemli bir 

yere sahiptir, bitkisel ürünler içinde en yüksek döviz getiren üründür. Yıllık ortalama 350.000 

ton işleme kapasiteli 40 fabrika bu alanda faaliyet göstermektedir.[2] Çiftçimize destek amaçlı 

düşündüğümüz fındık kurutma serası ile yaz aylarında  çok yağış alan bölgemizde fındıkları 

kurutmak ve kaliteli randıman almak zorlaşmıştır. Ulusal ve yerel basında da konu gündeme 

gelmiş üretici ürününü güneşli olan çevre illere transfer edip kurutmaya çalışmaktadır.bu hem 

maddi  hemde zamandan kayıp demektir. “fındığım seramda cebim rahatta ” sloganıyla 

başlattığımız projemizde ilk etap olarak kurutma serası tezgahı ve sera  kapaması ve gerekli 

ekipmanlar hazırlanmıştır..ikinci kısımda seramızın iç sıcaklık ve fındıkta en önemli bir faktör 

olan nem ölçümü mikrodenetleyici sayesinde yapılıp istenilen seviyede kuruma sağlanana 

kadar fan sitemi devrede olcaktır. Ve bu verileri web 4.0 araçları kulanılarak hazırladığımız cep 

telefonu uygulamız ile anında telefon ekranımızda görüp sitemiz uzaktan kontrol edebileceğiz. 

Fan sitemimiz yine mikrodenetleyici ile kontrol edilecektir. Bu  proje ile seracılık alanında 

sadece fındık değil sezon bitiminde kişişel sebze ve meyvelerinde kurutulması sağlanacaktır. 
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2. Problem/ Sorun 

Fındık karadeniz ortakaradeniz bölge insanımızın geçiminde çok önemli bir yere sahiptir. 

Fındık üretim maliyeti arttıkça çiftçinin hasat sonunda kar marjı çok düşmektedir. Yaz 

aylarında aşırı yağış sebebiyle üreticiler fındıklarını kurutmada zorlanmakta var olan  

yöntemlerde de belli bir ücret ödeyerek fındıklarını kurutmaya çalışmaktadırlar. FAE Müdürü 

Aysun Akar, yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki yağışların eylül ayı içerisindeki hasat 

sonrasındaki kurutma dönemine denk geldiğini belirtti.Normal şartlarda 3-5 gün süren kurutma 

süresinin, yağışların fazla olmasıyla 10 güne kadar çıktığını aktaran Akar, bunun hem maddi 

hem manevi anlamda üreticiyi yorduğunu söyledi.Akar, üreticinin uygun koşullarda harman 

yeri olmadığına dikkati çekerek, fındığın yol kenarlarında, sahillerde kurutulduğunu belirtti. Bu 

şekilde kurutmanın tozlanma, mikroorganizma üremesi, bozulma, yerel meteorolojik şartlara 

bağlılık ve yağmur gibi birçok olumsuz tarafları olduğunu vurgulayan Akar, özellikle bu 

dönemlerdeki değişken meteorolojik şartların ürün kalitesine önemli ölçüde olumsuz etkiler 

yaptığını belirtti. Akar, bunlardan en önemlisinin ise aflatoksinler olduğuna işaret ederek, 

aflatoksinlerin fındık ihracatında önemli bir kriter olduğunun altını çizdi.[3](Görsel-1) 

 

 

 

                                                            

                                                               Görsel-1 

Üreticiler ziraat odalarınında son dönemlerde önerdiği fındık kurtma makinalarına 

yönlendiriliyor fakat bu makinleri bireysel  satın almak çok büyük bir maddı  yük. Giresun 

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise Doğu Karadeniz iklim şartlarına bağlı olarak fındık 

kurutma işleminin zor olduğunu belirterek, fındık kurutma makinesinin yaygınlaştırılması 
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gerektiğini ifade etti. Fındık kurutma makinesinin zaman ve aroma açısından daha randımanlı 

olacağını düşündüklerini dile getiren Karan, "Bölgemizde hava şartlarına bağlı olarak fındık 

kurutma işlemi zaman zaman 3-4 günü buluyor. Kurutma makinesiyle bu işlem bir günde 

tamamlanıyor ve üreticiyi büyük bir zahmetten kurtarabiliyor." diye konuştu. "Bireysel olarak 

üreticilerimiz bunu temin etmesi zor. Çünkü ekonomik bir boyutu var. Ama kooperatifler 

aracılığıyla ve birkaç üreticimiz bir araya gerek bu makineyi temin edebilir. Bölgemizin hava 

durumunu göz önünde bulunduracak olursak ileriye dönük fındık kurutma makinesi cazip hale 

gelecektir.(Görsel-2)[2.1] 

                                                         Görsel-2  

Görüldüğü üzere halıhazırda kullanılan kurutma makineleri satın almak neredeyse mümkün 

değil ve fındıktaki kalite randımanı henüz kesinleşmemiştir. Kontrollü kurutma 

parametrelerinin kontrol ve tayini geleneksel kurutma ortamlarına oranla çok daha kolaydır. 

Türkiye’nin kalite açısından karşılaşmış olduğu sorunların başında kurutma gelmektedir. 

Uygun olmayan kurutma ortamları fındıkta depolama, kırma, ambalajlama aşamalarında sorun 

oluşturmakta ve raf ömrünü kısaltmaktadır.[1.3]  
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3. Çözüm 

Biz bu projemizde her bir çiftçimizin bireysel olarak hasadını havanın şartlarına bakmaksınzın 

harmanında düşük maliyetle kurutup yüksek randıman ile satmasını istiyoruz. Öncelikli olarak 

seramızın iç tezgahı yerleştırılıp tegahımız katlı olup ürünlerimiz üzerine serilecektir.(Görsel-

4) Toprak ile ilişkisi hasat sonrası kesilecektir.  Daha sonra seramız  kapatılacaktır.( Görsel-3) 

    Görsel-3 (Sera naylon ve tipi)                                                  Görsel-4(Kurutma tezgahı)                                           

Seramızın içerisine iki adet kurulacak seranın büyüklüğüne göre bu çiftçinin hasat ettiği fındığa bağlı 

olarak 3  adet sera ısıtıcı fan yerleştirilecektir.(Görsel-5) Sera ısıtıcı fanımız ardunio  uno kartımızla 

kontrol edilecektir.(Görsel-6) 

 

 

 

 

 

Görsel-5(Sera Isıtıcı Fan)                                  Görsel-6 (Ardunio uno) 
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Seramıza yerleştirdiğimiz fındığın kuruluk ve nem oranını ölçmek için dht 11 nem  ve sıcaklık ölçme 

sensoru kullanılacaktır.(Görsel-9) Ve fan sistemimizin örneğin iç sıcaklığı 26 nem %40 seviyesinden 

düşük olduğunda çalışması, yüksek olduğunda durması için gerekli yazılım kodlamaları yapılıp 

ardunio uno ya yüklenecektir. Bu arada fanları ardunuo uno ya bağlı röle kartımız ile kontrol 

edeceğiz.(Görsel-7) Sıcaklık ve Nem Değerlerimizi hem seramızda lcd ekranımızda hemde 

kullandığımız hc05 ardunio bluetooth mödülü üzerinden telefonda yaptığımız aplikasyon sayesinde 

telefonumuzdan da takip edeceğiz.( Görsel-8)(Görsel-10) 

 

 

          Görsel-7 Dört kanallı 5v röle kartı                             Görsel-8 Ardunio 16*2 lcd ekran   

 

 

 

Görsel-9 Dht11sıcaklıkve Nem Sesnsörü                    Görsel-10  Hc05 Bluetooth sensörü 

4. Yöntem 

Fındıklardaki nem miktarının genellikle kabuklu fındıkta % 8 iç fındıkta ise % 4.5 olması 

önerilmektedir Fındığın nem içeriğinin yanısıra asitliği ve yağ asidi kompozisyonu da ürünün 

depolanmasını etkilemektedir. [4]. 

            Bu çalışmamızda öncelikli olarak fındık nemi %12 altına düşene kadar ortam sıcaklığı  45 

derece civarında  sıcak tutulacaktır.[1.3] depolanacak fındık nem oranı baz alınacaktır. 
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4.1 Mekanik aksam  

1. Öncelikli olarak projemiz için gerekli olan çok amaçlı seramız okul bahçemize il belediyemizinde 

desteğiyle kurulmuştur. Seramız 5 metreye 10 metre uzunluğunda yani 50m2’lik bir alana sahiptir. 

Seramızı ısıtmak için kullanacağımız 1 fanın 50m2 alanı rahat ısıtabilmektedir. Hava sıcaklıklarının 

normal seviyelerde olması durumunda seramızın yan pencereleri üst pencereleri açılabilerek 

istenildiğinde güneş ile fındıklarımızın direk temasını sağlayarak kurutma  sağlayabileceğiz. 

Seramızın resimleri; 

                                             

                                                   Görsel-11 Fındık kurutma serası 

2. Sera içerisine prototip amaçlı  1 metreye 1 metre uzunluğunda  kurulacak olan kurutma tezgahı 

yapılacaktır. Ağustos ayında hasat edilecek olan fındıklarımızı bu tezgah üzerinde kurutma işlemini 

sağlayacağız. (görsel-4) 

3. Seramızın teknik aksam ve donanım konusunda yine gönüllülerden olumlu dönüşler almamız bizi 

çok mutlu etmiş ve işin ciddiyeti konusunda araştırmalarımızı daha titiz ve bir o kadar ince eleyip 

sık dokuyarak yapmamıza vesile olmuştur. 
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4.2 Elektronik Aksam 

1. Projemizde seramızı ısıtmak için fındık nemi %12 altına düşene kadar ortam sıcaklığı 40 45 derece 

sıcak tutacak  kullanacağımız ardunio kotrollu fanımızın teknik özellikleri görselde  belirtilmiştir.  

Görsel -12 Fanlı ısıtıcı kanal tipi rezistanslı sera ısıtıcısı. 

2. Projemizde 4 kanallı röle kartı kullanmaktayız. Röle kartımız ardunio uno ya, röle kart çıkışınıda  

ısıtıcı fana bağlayacağız. Fındık nemi yeterli kuruluğa geldiğinde fanımız kapatılacaktır. Bunun için üstte 

tarım ve orman bakanlığının  makalelerdede belirtilen resmi  fındık  yeterli nem oranları baz alınacaktır. 

 

                                         Görsel-13 ardunio-röle -fan bağlantısı 

arduio uno

yazılım 
kontrolunu 

sağlayacağımız 
kartımızı rölemize 

bağlıyoruz

dört kanallı 5 volt 
rölemizin tek çıkışı 

bize yeteridir. 
gerektiği tatirde 
diğer üç çıkışıda 

kullanılabilir.

fanımızı röle 
çıkışına bağlıyoruz 
böylelikle yazılım 

ile  fanımızı 
kontrol edeceğiz.
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3. Sensörler: En önemli kısımlarımızdan biri fındık seramızın sıcaklık ve nemini ölçmek için 

kullanacağımız dht11 sensörüdür. Hc05 bluetooth sensörü ile yapacağımız mobil uygulama 

üzerinden sıcaklık ve nem bilgilerini alarak seramızın fanını kontrol edeceğiz. (Görsel-13) 

4. Projemizde aynı zamanda lcd ekran kullanarak nem ve sıcaklık bilgilerini anlık olarak göreceğiz 

bununla ilgili görselimiz. 

 

                            Görsel-14 sıcaklık ve nem ölçme 

4.3 Yazılım 

Ardunio unomuza bağlı olan sıcaklık ve nem sensörü sayesinde ölçtüğümüz veriler anlık olarak 

çiftçilerin sera verilerini izlemek ve seranın kontrolünü sağlamak için Android uygulama MIT App 

Inventor üzerinden tasarlanmıştır. 

 

 

                                     Görsel-15 Mobil takip ve kontrol uygulama ve yazılımı 
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Hc05 modülü kullanarak elde ettimiz verilerin işlenmesi için yazılımımızdan bir kısım aşağıda 

gösterilmiştir. Burada nem ve sıcaklığı ölçmede işimize yarayacak olan dht.h kütüphanesi sisteme 

eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Görsel-16 bluetooth sensörü ile sıcaklık ve nem bilgilerinin alınması 

Aynı zamanda sera alanında bulunan lcd ekran sayesinde sıcaklık ve nem anlık olarak alanda takip 

edilebilecektir.bununla ilgili yazılım görselimiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Görsel -17 lcd ekran nem ve sıcaklık bilgilerinin gösterilmesi 
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Projemizde seramızın sıcaklık ve nem değerine göre çalışacak olan rolemize bağlı fanımız için 

gerekli bağlantı ve bir kısım kod ile ilgili görselimiz . burada fındık kurutma makinalarında olduğu 

gibi nemdeğerinin yüksek olmasını istemiyoruz fındık nemi istenen seviyeye gelene kadar sıcaklığı 

koruacaktır seramızın ve seramızda yan kısımlarda havalandırma deliklerinden ısınan havanın nem 

üzerinden çıkışı sağlanacaktır..(Not:sera yazılımımız 50m2 alanımız baz alınarak yapılmış olup 

olup kurulacak sera alanlarına göre fan ısıtıcısı ayarı kademeli olarak mobil uygulamamızdan 

ayarlanabilecektir. Fındık kuruma süresini ayarlamak için.) 

 

 

                                   Görsel-18 röle bağlantılı fan ve yazılımı 

5. Projenin Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz her bireyin uzun vade kullanabilceği bir sera mantığı üzerine kurulmuş enerjiden, 

maddiyattan ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. fındık hasadı sonrası seranın farklı meyve 

sebze kurutma ve kışın diğer istediği mahsulleri üretme açısından sene 12 ay seramızı zengin 

bir içerikle kullanabiliriz. Bu proje ile güneşte kurutulan fındık makineyle kurutulan fındık ve 

sera ortamında kurutulan fındık aroma ve kalite yönünden karşılaştırma yapabileceğiz. 

Bölgemizde yaşanan iklim koşulları sebebiyle güneşte kurutma uzamakta ve insanlar güneş 

olan illere göç etmektedir. Pandemiden sonra yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enerji 
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fiyatlarındaki artış üreticinin omuzlarında yük olmuştur. Bu projemizle herkes randımanlı bir 

şekilde kendi bahçesinde hava yağmur bile olsa fındığını kurutacaktır.fındık kurutma 

makinaları hem maliyet hem enerji tüketimi yönünden maliyetlidir. "Biz aynı anda hasat edilen 

fındıkları bir kısmını kurutma makinesinde, bir kısmını güneşte kurutuyoruz ve daha sonra da 

depolama koşullarında, belli dönem aralıklarda hem aroma yönünden hem kalite yönünden 

farklarını göreceğiz. İnşallah iki yıl sonra projemiz bittiğinde güneşte kurutulan fındıklar belki 

daha lezzetli olabilir diyebileceğiz. Fakat güneşte kurutmanın alternatifi olarak da makineli 

kurutmayı geçilmelidir de diyebileceğiz." [5]Bizde bu projeye ek olarak sera mantığını 

geliştirip güeşte kurutulan, makinede kurutulan, ve serada kurutulan fındık analizlerini inşallah 

fındık sezonu sonu eylül- ekim  aylarındada görebileceğiz. Fındığın iyi kurutulamamasından 

kaynaklanan ve fındık ihracatında önemli sorunlara neden olan aflatoksine karşı makineli 

kurutma hayata geçirildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fındık 

kurutma makineleriyle fındıkta oluşan aflatoksine son vermek istiyoruz" dedi[6] Bizde 

fındık seramız ile fındıktaki kalite randımanını arttırarak ve fındığn çürümesine yolaçan 

aflatoksin oluşumunu kendi seramızı kurduktan sonra düşük bir maliyetle “fındığım seramda 

cebim rahatta “ sloganımızla halledeceğiz.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizde kurulacak olan seranın çiftçi üzerinde çok yüksek bir maliyeti olmayacaktır. Fındık 

kurutmadaki randıman yüksek çıkarsa proje güneş paneli ile desteklenip fanların enerji ihtiyaci 11 ay 

boyunca akülerde depolanıp fındık sezonu kullanılabilir. Ve çiftçilerin hava şartları ne olursa olsun bir 

iki güne fındıklarını kurutması bekleniyor.  Tedarik edecekleri sera çıtaları ve naylonu veya çelik alt 

yapılı seralar  ısıtıcı fan ve ardunio setleri ve sensör maliyetleri çok yüksek değildir takım olarak 

yaptığımız ar-ge çalşmalarında arazi ve konum açışından da uygulanabilirliği mümkündür. Herkes kendi 
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harmanında katlı kurutma  tezgahı kullanarak küçük bir sera oluşturulabilir. Oluşturulan sera donanımı 

ve yapılan yazılım uzun yılar sorunsuz kullanılabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

                                        Görsel-19 zaman planlaması 

Mazlzeme Listesi 

Malzeme adı Tahmini fiyat 

Ardunio uno 163,34 tl 

Dht11 sensör 32,85 tl 

4 kanallı röle 43,19 tl 

Lcd ekran 79,67 tl 

HC05 Bluetooth modül 75,86 tl 

7.4 V 2S Lipo Batarya-Pil 194,66 tl 

Fanlı ısıtıcı- sera ısıtıcısı 2754 tl 

Fındık kurutma tezgahı(1*1) 700 tl 

TOPLAM 4043,57 tl 

  

 Projemizde kullandığımız seramızın ortalama maliyeti 10.000 tl civarıdır. Tabiki bu maliyetler değişen 

kurlar nedeniyle sabit kalmamaktadır. Seramızın kurulumu çalışmalarımız için tamamlanmış olup,  

boyutları verilen kurutma tezgahı(1* 1) prototip hazırlamak için verilmiştir. Çiftçinin ihtiyacına göre 

Literatür 
taraması

Ar-ge 
çalışmaları, 
alan arazi 
çalışmaları 
sera yapısı 
kurulumu

Elektronik 
aksam 

yazılımların 
hazırlanması

Proje örnek 
kit ve klavuz 
hazırlanması 

Şubat-Mart          Nisan                  Mayıs                Temmuz-ağustos 
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röle çıkışına eklenen fan sayısı arttırılabilir ve kurutma tezgah sayısı(katlı veya tek) ve seranın 

metrekaresi arttırılabilir veya azaltılabilir.. Çiftçilerimizle yaptığımız Ar-ge çalışmaları neticesinde 

fındıklarını kurutmak için güneşli alanlarda kullandıkları harman alanları yaklaşık olarak 50 -60 m2 alanı 

teşkil etmektedir. Ortalama hasat elde eden çoğu çiftçiye 50m2 alan yetmektedir. Gerektiği taktirde 

kurutma tezgahı katlı olup bir üst raf atma imkanımız mevcuttur. Bu şekilde sera kurulum maliyetinide 

düşürebiliriz.   Sera sistemimize enerjiden tasarruf sağlamak üzere istenildiğinde güneş paneli 

eklemeside yapılabilecektir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizi sadece fındık üreticileri değil  tüm sera kullanıcılarına hitap etmesi için Ar-Ge ekibimiz 

çalışmalar yapmıştır. Sonuç olarak sistem  bütün sera sektörüne hitap eder.  Fındık sezonu sonunda 

kurutma işlemleri bittiğinde sebze ve meyveler rahatlıkla seramızda her koşulda kururutulabilir. Yani 

seramız sadece fındık değil sene 365 gün farklı ürün üretim veya bir kısım kurutma işlemleri için hizmet 

verebilecek şekilde çok amaçlı olarak  planlanmıştır. Örneğin fındık sezonu bitiminde cevizler yine 

kolayca seramızda kurutulabilir veya kış aylarında sebze ekimleri yapılabilir. Çok amaçlı Sera kontrol 

ağı olan mobil takip sistemli ve uzun vade kalite ve verimin arttacağı bir çalışma olacağını düşünüyoruz..   

9. Riskler 

 Projemizde hava şartlarının olumsuz yağmurlu ve kapalı olması fındığın kurutma 

süresini uzatmaktadır. sera içerisinde kullandığımız fanın  enerji sarfiyatı artabilecektir. 

Bu durum da sistemimize güneş paneli ekleyerek bu olumsuz durumuda ortadan 

kaldırabileceğiz. 

 İç fındık kalite değerlerinin istenen randımanda olmaması durumunda(hali hazırda 

mevcut olan fındık kurutma makinelerinin  ölçülen değerleri seviyesi). Bu durumdada 

kullandığımız yazılım da düzeleme yaparak fanın ısıtma derecesini ayarlayıp  fındık 

kuruma saatını uzatabileceğiz. 
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 Sera alanımızın ilk etapta kurulumunda eğer çelik malzeme kullanılırsa  bir maliyet 

oluşabilir bu durumda çiftçimiz kendi harman yerinde çitalar ve sera naylonlarından 

veya hazır sera temin ederek maliyeti düşürebilir.. bir seferlik olmak   boyu kullanacağı 

bir sera oluşturacak ilerlereyen dönemlerde herhangi bir masrafı olmayacaktır. 
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