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1. Proje özeti:  

Mobil kontrollü seracılık ve akıllı sulama sistemi projemizle yüksek teknoloji ile tarımda 

yenilikçi uygulamaları birleĢtirerek tarım-sanayi entegrasyonu güçlendirilir. Doğa dostu sera 

projesinde sürdürülebilirlik ve tasarruf ön plandadır. Enerji ve su döngüsü sağlanır. Yağmur 

suyundan, elektrikten tasarruf edilir, bitki verimliliği arttırılmak amaçlanır. 

Sera içerisinde bulunan nem ve sıcaklık sensörleri, mobil uygulamaya wifi bağlantısı ile 

iletilerek kullanıcı arayüzüne sunulur. Uygulama kullanım açısından kolay ve 

kullanılabilirdir. Sensörler yardımı ile algılanan yüksek veya düĢük sıcaklık değeri ile ilgili 

bildirim gelir. Yerin altında bulunan sıcak ve soğuk su depolarından çıkan borular doğalgaz 

sistemine benzer bir sistem ile sera sıcaklığı ayarlar. Sıcaklık değerleri mobil uygulamadan 

takip edilerek, yetiĢtirilen bitki için en uygun sıcaklık ayarlanır. Sera çatısına ve çevresine 

yerleĢtirilen güneĢ panellerinden elde edilen enerji ile bu sistemin enerjisi sağlanır. GüneĢ 

panellerinin gereken enerjiyi karĢılamaması durumunda (kapalı ve yağmurlu havalar) rüzgar 

tribünlerinden elde dilen enerji devreye girer. Çatının üçgen kısımlarında havalandırmalar 

bulunur. Nemin yüksek olması durumunda kullanıcı arayüzüne gelen uyarıya verilen komut 

sayesinde havalandırma sistemi açılır ve nem değeri istenilen seviyeye getirilir. Bu sayede 

nem dengesi sağlanır. Fotometrenin algıladığı ıĢık seviyesinin düĢük olması durumunda yapay 

ıĢıklar devreye girerek uzun gün bitkilerinin ihtiyacı karĢılanır, çiçeklenme periyotları yapay 

ıĢık yardımıyla düzenlenir. Bu aydınlatma mevsimsel ve bitki ihtiyacına göre farklı lambalarla 

sağlanır. 

M Ģeklindeki çatının ortasında toplanan yağmur suyu, oluklar ve borular yardımıyla depoya 

iletilip hidroponik sistemde dolaĢtırılır. Bu sistem daha az su kullanarak yüksek verimli ve 

kaliteli bitki elde edilmesini sağlar. 

Ġhtiyaç duyulduğunda solüsyon (sıvı gübre), suya karıĢtırılarak borularda dolaĢtırılır. Bu su 

tekrar kullanılmadan önce ph metre ve EC metre ile ölçülür. Uygun değerler çıkarsa bu su 

tekrar kullanılabilir. Bunlara ek olarak sistemde yetiĢtirilmeye elveriĢli olduğu bitki skalası ve 

bu bitkilerin yetiĢtirilme kılavuzu kullanıcıya sunulur. Bu sayede yetiĢtirilmek istenen bitki 

kolayca seçilebilir. 

Sistemin enerji ihtiyacı sera çatısının üzerine yerleĢtirilen güneĢ panelleri ile sağlanır. GüneĢ 

panelleri konumlandırılması seranın doğal ıĢığını kesmeyecek ve mevsimsel olarak açısal 

değiĢiklik yapılabilecek Ģekilde yerleĢtirilir. Ayrıca çatının üzerinde bulunan rüzgar türbinleri 

sayesinde sürekli temiz enerji üretilebilir. Enerjinin bu denli üretimi dıĢarıdan enerji alımını 

minimuma düĢürür. Mevsimine göre enerjinin fazlasının satımıyla ek gelir elde 

edilebilecektir. 
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ġekil 1.1 Seranın Üç Boyutlu Görünümü 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünya'da insan nüfusu gün geçtikçe çoğalmakta; haliyle barınma, yeme ve içme ihtiyacı da 

artmaktadır. Ġnsanların yaĢayabilmesi için yapılan evler büyük araziler kaplar ve tarım için 

ayrılan toprak arazi oranı azalır. Küçük ve kısıtlı toprak arazide yapılan tarımdan elde edilen 

ürünler tüm insanların ihtiyacını karĢılayabilecek durumda değildir. Bununla birlikte her yerin 

toprağı tarıma elveriĢli değildir. Toprakta yetiĢen ürün beslenme ihtiyacını giderebilmek için 

kökleri aracılığıyla toprağın alt kısımlarında mineral arar. Bu durum bitkinin büyüyüp 

geliĢmesinde vakit kaybına yol açar, ürünler geç olgunlaĢır. Minerallerin oransız bir Ģekilde 

alınması ürünün kalitesini düĢürür.     

Suyun insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi yüzünden her geçen gün azalması ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. Türkiye’deki arazilerin %96'sında kurak ve yarı kurak iklim 

koĢulları hüküm sürmektedir. Doğu Karadeniz sahil kuĢağı dıĢında kalan Karadeniz 

kıyılarımızda dahi sulama zaman zaman zorunlu olmaktadır. Kurak alanlarda üretim, su 

yetersizliği nedeni ile önemli ölçüde sınırlanmaktadır.  

Gelecekte sorun teĢkil edebilecek olan su kıtlığı; topraklı tarımda ölçüsüz ve kontrolsüz 

kullanılan sudan dolayı daha çok kuraklığa sebebiyet verir. Topraklı tarımın yapılabilmesi 

için iĢ gücü ve enerji gerekir. Çiftçinin kuvvetli olması ve belli bir enerjiye sahip olması 

gerekir. Toprakta bitkiler için zararlı canlılar bulunur, ürünü korumak ve onun ölmesini 

önlemek zorlaĢır. Bitkinin hasta olması ya da yabancı otların çıkması gibi sorunlar oluĢur. 

Ġnsanların enerji kaynaklarını bilinçsiz kullanmaları sonucunda doğal enerji kaynakları 

tükenmektedir. Ayrıca doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sırasında meydana gelen atıklar 

su, hava ve toprak kirliliğine neden olarak doğal denge ve döngü faaliyetlerinin aksamasına, 

canlıların ölmesine, canlılık alanlarının azalmasına, canlı neslinin tükenmesine neden olur. 

YaĢamımız için vazgeçilmez olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en baĢta gelen 

görevlerimiz içerisinde olmalıdır. 

YaĢadığımız dünyadaki iki temel kaynak arazi ve insanlardır. GeliĢmenin de temelinde arazi 

yatmaktadır. Ġnsan ve baĢlıca arazi kaynaklarının baĢarılı bir Ģekilde kullanılmasının derecesi 
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geliĢmeyi tayin eder. Ekonomik stabilite ve toprakların akılcıl bir biçimde kullanılması 

birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Toprak kayıpları yapay yollarla telafi edilemez. BeĢ 

santim kalınlıktaki bir toprağın oluĢması için ortalama 2 bin yıla gereksinim vardır. Topraksız 

tarıma olan yönelim sayesinde toprak, bitki için en önemli faktör olmaktan çıkar [1]. 

Türkiye’de çiftçi yaĢ ortalaması 54’tür.Bu, çiftçileri birçok sorunla karĢılaĢtırmaktadır. Ekim, 

biçim, hasat, sulama iĢ gücü gerektiren faaliyetlerdir. Serada bitki yetiĢtirilirken çiftçilerin 

sürekli yakınında olup kontrol etmesi gerekmektedir. YaĢlı çiftçiler için bu sorunun çözümü 

genelde paralı iĢçi çalıĢtırmak veya çevreye zararlı tarım makineleri kullanmaktır. Tarım 

alanlarının yerleĢim yerlerine uzak olması nedeniyle ekim arazisinin kontrolü zorlaĢmakta 

hatta imkânsız hale gelmektedir. Köylerden Ģehre göçün yüksek olduğu ülkemizde tarıma ilgi 

azalmaktadır. Uzaktan kontrol imkânıyla her yerden çiftçilik yapılabilir. Tarım ile teknoloji 

birleĢerek iĢ kolaylığı, zaman tasarrufu, anlık müdahale imkânı sağlanabilir. Bu Ģekilde 

tarımın yaygınlaĢtırılması amaçlanır. 

Bitki yetiĢtiriciliğindeki bilinçsizlik verimde azalıĢa neden olur. Bitki yetiĢtirirken yetiĢtirme 

kılavuzuna uygun Ģekilde bakılmalı ve büyütülmelidir. Kurallara riayet ederek canlının zarar 

görmesi ve kaynakların bilinçsiz kullanılarak israf edilmesi engellenmelidir.  

Ülke içinde talep arz dengesinin bozulmasına bağlı olarak çiftçi mağdur olabilir. Örneğin 

fazla domates üretilmesi, domates fiyatlarını düĢürür. Çiftçilerin yönelimiyle az yetiĢen 

ürünlerin fiyatları yükselir. Piyasadaki düzensizlikler hem çiftçiyi hem de halkı olumsuz 

etkiler. Bu yüzden çiftçiler birbirleriyle etkileĢim halinde olmalıdır. Bu etkileĢim ortamı mobil 

uygulamada bulunur. Tüm kontrolleri tek bir sistem altında toplayarak bir mobil uygulama 

oluĢturmak kolaylık sağlar. 

 

3. Çözüm  

Bu sistemde 2-3 cm derinliğindeki su ve besin çözeltisi, 10 cm çapındaki plastik borulardan 

akar. Bu borular üzerinde yanları plastik ve altı delikli saksı içinde bitki yetiĢtirilir. Plastik 

saksı borudan akan suya ve besin çözeltisine değdirilerek bitki besinini alır.  Ayrıca depodan 

çıkan borunun etrafı mıknatıslı olduğundan borunun kireçlenmesi engellenir ve su 

minerallerine ayrılır. Bu da bitkinin daha kısa sürede büyümesine katkı sağlar. Borularının 

yerleĢtirilmesi yetiĢtirilecek bitkinin çeĢidine göre değiĢir. Borular düz veya zikzak Ģeklinde 

yerleĢtirilir. Zikzak Ģeklindeki sistemde aynı alanda daha fazla bitki yetiĢtirilir, bu sistem 

yavaĢ büyüyen bitkiler için daha uygundur. Düz sistemde ise hem uzun hem de kısa boylu 

bitkiler yetiĢtirilmektedir. 

Bitkilerin hava koĢullarından etkilenmemesi, geliĢimleri için en uygun ortam Ģartlarının 

kontrol edilebileceği sera tercih edilir. Seranın çatısı, yağmur suyunu daha iyi toplayabilmesi 

için M Ģeklinde tasarlanır. M Ģeklindeki çatının ortasında ve kenarlarındaki oluklardan 

toplanan su, borular yardımıyla depoya iletilir. Ayrıca su iletim borularının çevresine mıknatıs 

koyularak manyetik alan oluĢturulur. Manyetik alanın oluĢmasıyla borudan geçen suyun kireç 
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oluĢturması önlenir ve suyun minerallerine ayrılmasına yardım eder. Depo, yalıtımlı bir 

Ģekilde belirli bir yüksekliğe yerleĢtirilir. Yalıtımlı olma nedeni güneĢ ıĢınlarının, ya da hava 

olaylarının suyun sıcak değerini etkisi altına almaması içindir. Deponun belirli bir yükseklikte 

bulunması ise, suyun borulara iletilmesi için gerekli olan enerji ihtiyacının potansiyel 

enerjiden karĢılanmasını sağlar.  Böylece tasarruf edilmiĢ olur. 

Hidroponik sistemler, topraklı üretimin ihtiyaç duyduğu suyun sadece %10'u ile aynı ölçekte 

bitki üretebilir. Bunun baĢlıca sebebi, suyun geri dönüĢtürülerek tekrar tekrar kullanılabiliyor 

olmasıdır. Böylece daha az su kullanarak verimli ürünler elde edilebilir. Hidroponik tarım, 

bitkileri besin bakımından zengin bir solüsyon içinde, topraksız bir ortamda yetiĢtirmekte 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkiler topraktaki besinlerin yerine, bitkinin ihtiyacı 

olan mineralleri içeren bir besin solüsyonundan yararlanırlar.  

Hidroponik tarım, topraklı tarıma göre pek çok avantaj sağlar. Standart tarla çiftçiliği 

uygulamaları, toprak erozyonu ile ilgili endiĢelerden, yoğun su tüketimine ve gıda kaynaklı 

hastalıkların ortaya çıkmasına kadar birçok olumsuz durumla karĢı karĢıya kalır. Topraksız 

tarım sisteminde toprağı ortadan kaldırıyoruz. Bu, bir bitki için tek besin kaynağını ortadan 

kaldırdığımız anlamına gelir. Buna karĢı koymak için bitkiyi doğru beslenmeyle 

desteklemeliyiz. Topraksız tarım ile büyüyen bitkileriniz üzerinde neredeyse tam kontrol 

sahibi olursunuz, bu da daha hızlı büyüyen, daha sağlıklı bitkiler anlamına gelir. 

Araziden tasarruf sağlar yani su ve besinler doğrudan onlara verildiği için köklerin 

yayılmasına gerek yoktur. Sonuç olarak, ġekil 3.1 ve ġekil 3.2 de görüldüğü gibi hidroponik 

sistemler, toprak bazlı sistemlerle aynı miktarda alanda daha fazla bitki yetiĢtirebilir. Ayrıca 

toprak çiftçiliğine göre hidroponik tarımla küçük alanlarda daha fazla bitki 

yetiĢtirilebildiğinden, hidroponik sistemler daha fazla verim sağlar [2]. 

                

            ġekil 3.1 Dikey Hidroponik sistem          ġekil 3.2 Yatay-Katlı Hidroponik sistem 

Su, kontrollü bir Ģekilde verildiği için topraklı tarımın yaklaĢık 10’da biri kadar daha az su 

kullanılır. Ayrıca, projemiz suyu yeniden dolaĢtırarak tüketimi daha da azaltır.  

Hidroponik sistemlerde yetiĢtirilen bitkiler, toprakta yetiĢenlerden %30 ila %50 daha hızlı 

büyür. Bazı türler diğerlerinden daha hızlıdır. Örneğin, marul gibi yapraklı yeĢillikler ve 
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domates gibi bolca suya ihtiyacı olan meyveler, hidroponik sistemlerde daha hızlı büyüme 

eğilimindedir [3]. 

Ġyi bir bitki geliĢimi için sulama, tek baĢına yeterli değildir. Suda tüm değiĢkenler kontrol 

edilmek zorundadır. Her devir daimden önce suyun pH ve besin oranı ölçülür. Ancak bitkinin 

besleme ve sulama iĢlemi doğru yapıldığında kaliteli bir yetiĢtiricilik söz konusu olmaktadır. 

pH ve EC ölçerler bitkilere verilen sıvıların ölçümlerinde kullanılır. Hidroponik sistemin pH 

ve EC değerleri sürekli kontrol edilerek uygun değerlere getirilmelidir. Sıvı besin karıĢımının 

içerisinde ki besin miktarını ölçmek için EC ölçer kullanılır. pH değeri asidik değerinin 

ölçülmesidir. Ölçmek için ise pH ölçer kullanılır. Genel olarak çoğu bitkinin pH değerleri 5.5 

– 6.5 olarak ayarlanması uygun olacaktır. Bu ölçekler çubuk Ģeklindedir ve devir daim yapan 

suda ölçüm yapar [4]. 

Her bitkinin kendine özgü özellikleri olduğu için aynı ihtiyaçlara ve bakıma sahip olamazlar. 

Bitkinin nasıl yetiĢmesi gerektiği bitki kılavuzları sayesinde kolayca öğrenilip uygulanılabilir. 

Böylelikle canlının zarar görmesi engellenir. Tasarlanan mobil uygulamada bitki skalası 

bulunur. YetiĢtirilecek bitki için en uygun ortam koĢulları (sıcaklık, ıĢık Ģiddeti, bitkinin 

alması gereken mineral oranı vb.) yer alır. Bu Ģekilde verimi arttırmak amaçlanır.   

Sera içerisinde sıcaklık, hava kalitesi, ıĢık Ģiddeti, su seviye ve nem sensörleri bulunur. Bu 

sensörlerden alınan veriler wi-fi bağlantısı ile kullanıcı arayüzüne sunulur. Alınan veriler 

doğrultusunda nemin %70’den yüksek olması durumunda mobil uygulamadan verilen komut 

ile havalandırma sistemi devreye girerek nemi istenilen seviyeye getirir. Havalandırmalar alt 

üst çapraz Ģekilde yerleĢtirilir. Bunun sebebi ısınan havanın yükselmesidir. Hava sirkülasyonu 

bu Ģekilde sağlanır. Sıcaklık değeri düĢtüğünde veya yükseldiğinde yerden ısıtma-soğutma 

sistemleri devreye girer. Isıtma sistemi; yerin altına yerleĢtirilen sıcak ve soğuk su deposu, 

seranın yanına konumlandırılan güneĢ kolektörleri ve seranın altına döĢenen borulardan 

oluĢur. Borular, doğalgaz sistemine benzer bir Ģekilde yerin altına konumlandırılmıĢtır. GüneĢ 

kolektörlerinde ısınan su, sıcak su deposuna iletilir ve ihtiyaç anında borularda dolaĢmak 

üzere bekletilir. Sıcak su deposu yalıtımlıdır. Soğuk su deposu ise, yerin altında olduğu için 

ek bir soğutma sistemine gerek duyulmaz. IĢık yetersiz olduğunda kullanıcının tercihine bağlı 

olarak iki seçenek sunulur: ledler ve akkor lambalar. Akkor lambalar yandığında ortama ısı 

verdiği için kıĢın tercih edilir. Böylece ortamın ısıtılmasına da katkı sağlar. Ledler tasarruflu 

olması sebebiyle tercih edilir. Fotosentezin en iyi yapıldığı ıĢık rengi olan mor renk tercih 

edilir. 

Üretimde dengesizliği önlemek için tasarlanan uygulamada yıl içerisinde yetiĢtirilen/ 

yetiĢtirilmesi planlanan bitkilerin yüzdelik oranları bulunur. Bu Ģekilde yeni bitki ekileceği 

zaman bu arayüze bakılması sağlanarak dengesiz üretim engellenmeye çalıĢılır. Hem 

çiftçilerin zarara uğraması hem de ürün fiyatlarındaki gereksiz artıĢ engellenir. Ġsraf önlenmiĢ 

olur. Uygulamada bulunan bir diğer kısım ise kullanıcıların birbirleriyle etkileĢim halinde 

olup soru cevap halinde olabileceği, tecrübelerini paylaĢacağı bölümdür.  
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Sistemde kullanılan enerji tamamen yerli ve milli olan güneĢ panelleri ve rüzgâr türbinleriyle 

sağlanır. Paneller, bitkinin doğal ıĢığını kesmeyecek Ģekilde çatıya yerleĢtirilir. Depolanan 

fazla enerji Ģebekeye satılarak kâra geçilir. 

 

4. Yöntem 

Mobil kontrollü sera ve akıllı sulama sistemi projemiz birkaç basamak halinde 

gerçekleĢtirilecektir; sera iskeleti, elektrik sistemi, sulama sistemi, ısıtma-soğutma sistemi, 

geri dönüĢüm sistem, mobil kullanım. 

 

4.1 Sera İskeleti 

Seranın kenarları Ģekil 4.1’deki gibi alüminyumdan ve yan yüzeyleri plexiglassdan 

yapılacaktır. Bu sayede hem sağlam hem hafif hem de çok miktarda ıĢığın girmesine olanak 

sağlayacaktır. Seranın çatısı M Ģeklinde tasarlanarak yağmur sularının toplanması, güneĢ 

panellerinin yerleĢtirilmesi ve güneĢten maksimum yararlanılmasını sağlayacaktır.  

 

ġekil 4.1 Seranın Depo Ve Panellerinin Üç Boyutlu Görünümü 

 

4.2 Hidroponik Sistem  

Bitkilerin büyüme sürecinde herhangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin 

çözeltilerinde veya bu besin çözeltilerinin belli aralıklarla bitki köklerine püskürtülmesi ile 

yetiĢtirilmesi yöntemidir. 
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ġekil 4.2 Sıvı YetiĢtiricilik Sistemi 

Bitkiye desteklik sağlanması ve su tutma kapasitesi yüksek olması sebebiyle prina 

kullanılması düĢünülmüĢtür. Fakat prina asidik olduğu için bitkinin ölmesine neden olmuĢtur. 

Asidik ortama ihtiyaç duyan bitkiler için uygun Ģartları sağlayabilir. 

 

Deney 1.1 Hidroponik Sistemde Pirina Kullanımı 

          

Deney 1.2 Pirina Kullanımında Marul Ve Biber Örneklemi 

 

4.3 Elektrik Sistemi  

Elektronik Aksam Seramızda elektrik sistemi için hem üretim hem de tüketim açısında 

ekonomik, temiz enerji ve sürdürülebilirlik düĢünerek tasarım yapılmıĢtır. Bunun için Ģekil 
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4.1 deki gibi çatıya yerleĢtirilen paneller ve depo üzerine yerleĢtirilen rüzgar türbinleri ile 

elektrik üretilecek ve Ģekil 4.2’de Ģematize edildiği Ģekilde elektrik öncelikte aküde 

depolanacak ve aküden de sisteme aktarılacaktır. 

 

ġekil 4.3 Elektrik Üretim Ve Tüketim ġeması 

 

4.4 Isıtma-Soğutma Sistemi  

Seranın ısıtılması ve gerektiğinde soğutulması amacıyla birkaç yöntem kullanılacaktır. Bunlar 

Ģekil 4.3’te ve Ģekil 4.1’de görülmektedir. 

 

4.4.1 Isıtma Sistemi 

Isıtma yöntemi iki Ģekilde gerçekleĢtirilecektir. Bunlar güneĢ enerji kolektörleri ve 

lambalardır. GüneĢ enerji kolektörleri evlerdeki ısıtma suyu ihtiyacını karĢılayan sisteme 

benzer bir Ģekildedir. Bunun için siyaha boyanmıĢ alüminyum levha üzerine siyaha boyanmıĢ 

cam kılcal borular yerleĢtirilecektir. Soğuk depodan su panellere gelecek ve panellerden 

geçerken ısınacak, ısınan suda yalıtılmıĢ sıcak su deposuna gidecektir. Bu devir daimi su 

pompaları gerçekleĢtirecektir. BaĢka bir su pompası sıcak su deposundaki suyu seraya 

gönderecektir. Seranın zeminine döĢenmiĢ borular seranın ısınmasını sağlayacaktır. Sera, dıĢ 

ortam ve sıcak su deposunun sıcaklığı mobil uygulama üzerinden kontrol edilerek en uygun 

ortam sağlanacaktır. Ġkinci ısıtma yöntemi ise lambalardır. Serada normalde led lambalar 

kullanılsa akünün dolu olması, sıcak deponun ısısının düĢük olması, ıĢık Ģiddetinin düĢük 

olması gibi durumlarda hem seranın ısıtılması hem de aydınlatılması amacıyla akkor 

lambalardan faydalanılacaktır. 

 

4.4.2 Soğutma Sistemi 
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Soğutma yöntemi iki Ģekilde gerçekleĢtirilecektir. Bunlar soğutma depoları ve fanlardır. 

Soğuk-sıcak su depoları ve diğer su sistemleri Ģekil 4.4’teki gibi vanalarla kontrol edilecektir. 

Ġhtiyaca göre açılıp kapanılabilecektir. Seranın sıcaklığının düĢürülmesi gerektiğinde soğuk su 

deposundaki su, su pompası yardımıyla seraya gönderilecektir. Soğuk su deposu toprağa 

gömülü olduğu için depo toprakla ısı alıĢveriĢi yapacak ve seranın soğutulmasında 

kullanılabilecektir. Seranın soğutulmasında ikinci yöntem ise Ģekil 4.1’deki gibi havalandırma 

fanlarıdır. Hem seranın ısı düzenlenmesini hem de seranın havalandırılarak gerekli olan 

CO2 ’in seraya alınmasını sağlayacaktır.  

 

ġekil 4.4 Isıtma-Soğutma Sistemi Tasarımı 

 

4.5 Geri Dönüşüm Sistemi  

ġekil 1.2’deki gibi seranın içine geri dönüĢüm tankı yerleĢtirilecektir. Hasat sonrası oluĢan 

atık biyokütle bu tankta toprakla karıĢtırılacaktır. Toprakta bulunan saprofit canlıların faaliyeti 

ile atıklar gübre haline gelecektir. Bu gübre bir sonraki ekimde kullanılacaktır. Aynı zamanda 

tanktan çıkan CO2 gazı seranın CO2 yoğunluğunu arttırarak fotosentezin daha hızlı 

gerçekleĢmesinde etkili olacaktır. 

 

4.6 Mobil kullanım 

Seranın üzerindeki sensörler aracılığıyla; elektrik üreteçleri ve motorlar dahil, hepsi 

mikrokontrolcü sayesinde kullanıcıya bildirilir. Olası bir aksaklık durumunda sera sahibine 

bildiri gider. Sera üzerinde dht11m sıcaklık sensörü; lm35, dallas su sıcaklık sensörü , dalgıç 

dc motor , toprak nem sensörü , Ģarj ünitesi olmak üzere hepsi deneyap kartına bağlanır. 

Sensörden gelen veriler, tasarlanan mobil uygulama arayüzünde kullanıcıya sunulur.  
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ġekil 4.5 Elektronik Bağlantı ġeması 

 

ġekil 4.6 Prpjemizdeki Mobil Uygulama Kullanıcı Arayüzleri 

 

5. Yenilikçi yön: 

Teknik açıdan yenilikçi yönler çatının M Ģeklinde olması, deponun yüksekte 

konumlandırılarak potansiyel enerjiden yararlanılması; güneĢ panellerinin çatıya, bitkinin 

doğal ıĢığı kesmeyecek Ģekilde konumlandırılmasıdır. 

Enerji, güneĢ panelleri ve rüzgar türbinleriyle sağlanır. Panellerin mevsimsel olarak hareket 

edebilmesi üretimde ve bitki geliĢiminde verimliliği arttırır. GüneĢ panelleri yerli ve milli 

olması sebebiyle ekonomiye katkı sağlar. Böylece diğer projelerden daha düĢük maliyetli bir 

tasarım yapılmıĢ olur. Seranın çatısında bulunan rüzgar türbinleri, rüzgarlı havalarda enerji 

dönüĢümünü sağlar. Bu sayede geceleri, bulutlu havalarda, gün uzunluğunun kısa olduğu 

zamanlarda da yeterli elektrik üretilir. Bu da seranın kendine yeterliliğini arttırır ve dıĢarıdan 

enerji gereksinimi minimuma düĢürür. Ayrıca eğer fazla enerji üretilirse bu enerji depolanır 

ve Ģebekeye satılır. Projede buradan da belirli bir miktarda kâr elde edilir. 
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Mobil uygulamada gözüken bitki skalası sayesinde bitkiler uygun Ģartlarda yetiĢir. Bununla 

birlikte bitkilerin ihtiyacına uygun ortam Ģartlarını mobil ekranda göstererek kolaylık sağlanır. 

Elektronik geliĢme kartı olarak deneyap kullanılır. Bu Ģekilde yerli ve milli kaynaklara yer 

verilir. Organiğe en yakın ürün elde edilmeye çalıĢılır. Hasat sonrası ortaya çıkan biyokütle 

atıkları atılmayıp sıvı gübre haline getirilir. Gübre tankında biriktirilir. 

Uygulamada ülkede üretilen ürünlerin yıllık üretim miktarı gösterilir. Bu sayede yüzdeliği az 

olan bitkiyi üreterek daha çok kâr yapılması sağlanır. 

Tasarlanan uygulamada bir diğer kısım ise hava durumudur. Yağmur yağdığı zaman depoda 

toplanmıĢ bulunan suyun dolması takdirinde ısıtma amacıyla kullanıma tahsis edilen yerli ve 

milli olan depolara transfer edilir. Böylece ısıtma sistemi depoları için ekstra bir su kaynağına 

ihtiyaç kalmaz. 

Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek baĢlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneĢ 

enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir. Ancak tasarlanan projede, 

tamamen temiz enerji odaklı bir ısıtma yöntemi olan güneĢ enerji kolektörü kullanılmaktadır. 

Bu sistem evlerin, iĢyerlerinin çatılarına kurulan, sıcak su ihtiyacını karĢılayan sisteme benzer 

bir sistemdir. GüneĢ enerji kolektörleriyle su ısıtılacak, ısıtılan su mobil kontrolle sera 

ısıtılmasında kullanılacaktır. Tasarlanan mobil uygulama sayesinde yapılması gereken iĢler 

tek bir dizgede halledilebilir. KiĢi ortam Ģartlarını, nem ve ısı, bitki skalasını, depo doluluk 

oranını, depoların ısılarını ve havalandırmaların kontrolünü kolaylıkla yapar. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Sera Kurulum Ve Yıllık Maliyet 

200 m
2
 Sera 200.000 TL 

140 m
2
 GüneĢ Enerjisi Panel Sistei (Devlet Destekli) 200.000 TL 

10 m
2
 GüneĢ Kollektörleri Sera Isıtma-Sogutma Sistemi) 20.000 TL 

Su Sistemi 100.000 TL 

Elektrik-Elektronik Giderler 100.000 TL 

Gübre Gideri 10.000 TL 

Su Depo, Tank Giderleri 100.000 TL 

Toplam Gider 770.000 TL 

    

Sera Yıllık Gelir 

Yıllık Elektrik Giderinden Kazanç 20.000 TL 

Elektrik Satımından Kazanç 60.000 Tl 

Ürün Geliri (Tüm Yıl Marul Üretildiği Örneklemi Üzerinden) 300.000 Tl 

Su Giderinden Kazanç 10.000 TL 

Toplam Kazanç 390.000 Tl 

    

Sistemin Kendini Amorti Süresi Ortalama 2 Yıl 
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Projede kullanılan araç gereçler özenle araĢtırılır ve seçilir. Akıllı sera siteminin iskeleti, su 

boruları vb. diğer tüm malzemeler kolayca bulunabilir ve temin edilebilir. Ayrıca kullanımı 

pratiktir ve bahsedildiği gibi ekonomiktir. 

Sistem, diğer sera sistemlerinin aksine kendi enerjisini üreten ve yüksek oranda bir tasarruf 

sağlayan bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu da maliyeti düĢürür ve kullanıcı tarafından daha çok 

ilgi görür. Bu nedenle de kolay yaygınlaĢtırılması mümkündür. 

Yapılan seralarda kullanılan araç gereçlerin ithal olması sebebiyle fiyatlarında artıĢ 

olabilmekte ve ülke ekonomisine herhangi bir katkıda bulunmamaktadır. Bu durum göz 

önünde bulundurularak tamamen yerli ve milli ürünlerden seçilmeye dikkat edilmiĢtir. 

Tarım alanları yerleĢim yerlerine uzakta bulunan çiftçiler için ciddi oranda kolaylık sağlayan 

mobil uygulamalı akıllı sera sistemimiz kontrolünü uzaktan sağlama seçeneğiyle rahatlık 

sağlar. Ülkemizin kalkınması için ciddi öneme sahip olan üretim sektörü için katkı 

sağlayacağını düĢünüyoruz.  

Çiftçi yaĢ ortalamasının yüksek olması nedeniyle mobil uygulamayı kullanıcılarımız 

tarafından kolayca anlaĢılır Ģekilde hazırlanmayı amaçlamaktayız.  Bu Ģekilde kullanımı 

yaygınlaĢtırmakta önemi bir adım atmayı hedefliyoruz. 

Projedeki amaç, tarım ve teknolojiyi birleĢtirerek kolaylık sağlamaktır. 

 

7. Tahmini maliyet ve proje zaman planlaması 

Prototip maliyet tablosu 

ADE

T 
MALZEME FİYAT 

ADE

T 
MALZEME FİYAT 

1 
DENEYAP GELĠġTĠRME 

KARTI 
331,17 TL   LED 5M 200 TL 

1 CO2 SENSÖRÜ MQ-135 41,30 TL 2 3D FLAMENT 280 TL 

1 RÜZGAR TÜRBÜNÜ 100 TL 6 PLEXĠGLASS 1000 TL 

3 SU SEVĠYE SENSÖRÜ 20,12 TL 1 RGB LedStrip Driver 65 TL 

1 
ISI VE NEM SENSÖRÜ 

DHT11 
20,30 TL 1 BH1750 67,5 TL 

1 NTC 10 TL   KABLO 60 TL 

1 
TOPRAK NEM SENSÖRÜ 

GROVE 
52 TL 12 Alüminyum KöĢebent 300 TL 

1 LM2596-AD 32 TL 6 GÜNEġ PANELĠ 400 TL 

1 DHT22 53 TL 1 
HORTUM(ISITMA-SOĞUTMA, 

SULAMA) 
300 TL 
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2 1298N 100 TL 2 XH-M603 SARJ KONTROL 100 TL 

1 SG90 RC 18,08 TL 1 AKÜ 200 TL 

2 FAN 40,20 TL 2 DS18B20 150 TL 

4 SU POMPASI 40,00 TL TOPLAM 
3,852,59 

TL 

 

Harcama Planlaması 

MAYIS DENEYAP ve Sensörler alınarak deneme çalıĢmaları yapılacaktır. 

HAZĠRAN Sensörler test edilecektir. 

TEMMUZ 
Detay raporundan gelen destek ile sera alüminyumları, plexiglass, hortumlar, depolar ve diğer 

elektronik ekipmanlar alınacaktır 

 

Proje Takvimi 

  
O

C
A

K
 

ġ
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
ĠS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
ĠR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

 

Proje Fikrinin OluĢması X             

Takımın OluĢması, Proje Ġle Lgili Sorunların Belirlenmesi Ve Çözüm 

Yollarının AraĢtırılması 
  X X         

Projenin Ön Değerlendirme Formunun Hazırlanması Ve BaĢvurunun 

Yapılması 
    X         

Projede Kullanılacak Malzemelerin KararlaĢtırılması     X X X X   

Ön Değerlendirme Sonucuna Göre Projede ĠyileĢtirmeler       X       

Proje Detay Raporunun Hazırlanması       X X     

Sensörler Ġle ÇalıĢmalar         X X X 

Yazılım ÇalıĢmları         X X X 

Android Uygulama ÇalıĢmaları         X X X 

Malzemelerin BirleĢtirilmesi           X X 

Test Süreci             X 

 

8. Hedef kitlesi: 

Projenin hedef kitlesi, topraksız tarım ile üretim yapmak isteyen herkestir. Mobil uygulama 

herkesin kolaylıkla kullanabilmesi için basit bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. ġehirde yaĢayan, 

tarıma vakit ayıramayan insanların da mobil uygulama sayesinde günlük iĢlerini aksatmadan 
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çiftçilik yapması mümkün olur. Ġyi havalandırma sağlanması, havanın ne fazla soğuk ne de 

fazla sıcak olmaması, pH olarak nötr olması gibi bazı maddelere uygunluk gösterilen her 

yerde tarım yapılabilir. 

Topraksız tarım yetiĢtiriciliğinde Akdeniz ve Ege bölgesi akla gelmektedir. Bu dağılım 

içerisinde yer yer yoğun üretim alanları doğmuĢtur. Bunlardan bazıları Ģöyle sıralanabilir; 

Antalya ilk sırada yer almakla birlikte Mersin, Ġzmir, Manisa, Yalova ve Afyonkarahisar illeri 

de topraksız kültür seralarının yoğunlaĢtığı alanlardır [5]. Ancak hala diğer bölgelerde 

yaygınlaĢtırılamamasının sebepleri arasında maliyetinin yüksek olması önemli bir etkendir. 

Projede sağlanılan tasarruflar sayesinde maliyet en aza indirgenerek hedef kitlenin 

geniĢlemesi amaçlanır.  

Projemizde ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirilmesi hedeflenir. KiĢi, tasarlanan 

uygulamayı kullanırken rahat eder ve fiziksel bir çalıĢma olmadan bazı iĢlerini halledebilir. 

Uygulamadaki bitki yetiĢtirme kılavuzlarına uyarak verimli bitki yetiĢtirmek kolay hale gelir. 

Amaç kiĢiye kolaylık sağlamak ve sağladığı bu kolaylıkla tarımı yaygınlaĢtırmaktır. 

Kullanılan yöntemler son derece çevre dostu ve israftan uzaktır. Türkiye Ģartlarında her 

çiftçiye yönelik bir projedir.  

 

9. Risk: 

Topraksız tarımda ürünlere besin solüsyonu verilirken oluĢabilecek sakıncalarından birisi 

suda taĢınabilen bitki patojeni virüslerin verebileceği zarardır. Bilindiği gibi birçok virüs 

etmeni çeĢitli su kaynakları ve besin solüsyonları ile taĢınabilmektedir [6]. 

Bitki virüs hastalıklarının mücadelesi oldukça zordur. Bu nedenle özellikle tarım alanlarında 

virüs hastalıklarının bulaĢmasını engelleyici ön tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sağlıklı 

bitki yetiĢtirmek için, yetiĢtiricilikte kullanılan sulama suyunun ve kullanılan besin 

solüsyonlarının temiz olması gerekmektedir. Özellikle patojenle bulaĢık su veya besin 

solüsyonu sirküler olarak kullanıldığı zaman büyük problem oluĢturabilmektedir. Çok sayıda 

bitki patojeni virüs vektöre ihtiyaç duymadan sulama suyu ile taĢınabilmekte ve kökleri 

enfekte edebilmektedir. Sayıları sınırlı da olsa bazı virüsler köklerden giriĢ yaparak salgına 

neden olabilmektedir. Bu yüzden özellikle seralarda sirküler olarak kullanılan sularda ve 

hidroponik sistemlerde kullanılan besin solüsyonlarında zararlı mikroorganizmaların varlığı 

konusunda laboratuvar analizleri yapılmalı ve bitki virüs hastalıkları ile ilgili olarak yapılan 

epidemiyolojik çalıĢmalarda sulama suyu ile taĢınma göz ardı edilmemelidir. 

Toplanan yağmur suyunun yetersiz kalması durumunda ek su kaynağı devreye girer. Ek su 

kaynağı soğuk-sıcak su depolarıdır. Bunlarda yetersiz kalırsa diğer ek su kaynağı kullanılır. 

Böylece normalde kullanılacak olan suyun büyük bir kısmı için yağmur suyundan 

faydalanılarak tasarruf sağlanmıĢ olur. 
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YerleĢtirilen sensörlerin yerlerine bağlı olarak hatalı veri göndermesi ve yanlıĢ uygulama 

yapılmaması için daha doğru konumlandırılması ve daha kaliteli ürün kullanılması gerekir. 

Aynı Ģekilde pH ve EC metre gibi bitkinin büyüyüp geliĢebilmesi için kullanılan ölçekler 

dikkate alınmazsa olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bitki yaĢamının korunması için alınan 

önlemler göz önünde bulundurulmalıdır, mobil uygulamadan gelen uyarılara dikkat edilmeli 

buna göre davranılmalıdır. 

 

Risk tablosu 

  OLASILIK ETKİ   

RİSKLER 
Düşük 

(1) 

Orta 

(2) 

Yüksek 

(3) 

Düşük 

(1) 

Orta 

(2) 

Yüksek 

(3) 

RİSK 

SONUCU 

Takım Toplantıları X     X     1 

Sensörler   X     X   4 

Su Yetersizliği   X       X 6 

Enerji Yetersizliği X       X   2 

Filtre Tıkanması X       X   2 

Solüsyon Hazırlamada Zamanlama 

Hatası 
X       X   2 

Yapay Ortamda Yetiştirildiği İçin 

Hastalıktan Ürün Kaybı 
X         X 3 
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