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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İklim değişikliği ile birlikte tarım da etkilenmektedir. Seracılık ile iklim koşullarına bağlı 

kalmadan yıl boyunca ürün alınabilmektedir ancak günümüzde seracılık ile uğraşan insanlar 

yüksek enerji, su gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar ve bu sebeplerden dolayı ürün 

azlığı ortaya çıkmaktadır. Seracılıktan yüksek oranda verim alınabilmesi amacıyla maliyeti 

düşük bir proje tasarladık. Projemiz bir mikro denetleyici (Arduino) ve uygun yazılımın 

geliştirilmesi kullanılarak bir seranın iç çevre koşullarını izleyebilecek ve kontrol edecektir. 

Ayrıca internet bağlantısıyla, bu amaçla oluşturulan uygulamayı kullanarak bir android veya 

iOS cihazı (ortak bir akıllı telefon veya PC) ile seralar uzaktan izlenilebilecek ve kontrol 

edilebilecektir. Ancak en önemli ek, makine öğreniminin kullanılmasıdır, böylece ünite 

çevresel koşulların ayarlarını sürekli olarak iyileştirebilecektir, bu nedenle dışarıdan 

müdahale olmadan her ürün türü ve toprak için ideal koşullar uygulanabilir. Blynk 

uygulaması ile Arduino kartı kontrolü sağlanacak üreticinin serasını çevresel koşullara karşı 

kontrol etmesini sağlayacak yazılım oluşturulacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Seracılık bitkilerin mevsimleri dışında yetiştirilmesini olanaklı kılan bir yetiştiricilik 

şeklidir. Türkiye’de seracılık oldukça yakın bir geçmişe sahiptir. Ekolojik koşullarının 

uygunluğu ülkemizin önemli bir seracılık potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir 

ancak seralar yöre koşulları dikkate alınmadan, çevre koşulları hesaplanmadan inşa 

edilmektedir.  

Ülkemizde seracılık ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde üreticilerin en büyük 

sorunlarının; 

• Düşük gece sıcaklığı nedeniyle kış aylarında bazı günlerde ısıtma gereksinimine 

ihtiyaç duymaları 

• Yüksek gündüz sıcaklığı  

• Geceleyin yüksek düzeylere ulaşan nem  

• CO2  yetersizliği 

• Zaman zaman ortaya çıkan şiddetli rüzgarlar gibi iklimsel sorunlar olduğu 

görülmektedir. 

Bütün üreticilerin en büyük sorunlarından birinin serayı ısıtma maliyetinin çok yüksek 

olmasıdır. Isıtılmayan seralarda gece sıcaklık düşüşü ile nem yoğunlaşması oluşmakta 

bu da bitkilerde hastalık riskinin artmasına sebep olmaktadır. Sera alanlarının ve üretici 

sayısının artması için bölgenin iklim koşullarına uygun seralar yapılmalı, üreticiler 

bilinçlendirilmeli, uygun ve yeni teknolojiler kullanılmalıdır.  Küçük sera işletmecileri 

yeni teknolojileri yüksek maliyetinden dolayı kullanamamaktadır. 

 

3. Çözüm  

 Seracılıkta bitkilerin gelişmesi için uygun sıcaklık, nem ve ışık olması 

gerekmektedir. Yapılan araştırmalar da incelendiğinde üreticilerin karşılaştıkları en 

önemli sorunlar ısı ve nem miktarı değişikliğinden dolayı ürünlerin zarar görmesidir. 

Bu sorunlardan yola çıkarak üretici için düşük maliyetli çözüm olarak projemizi 

tasarladık. Projemiz de toprağın nemine göre kontrollü sulama ile su tasarrufunu, dış 

koşullarla birlikte kontrollü ısıtma ve soğutma sayesinde enerji tasarrufunu sağlamak 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda üreticinin sıcaklığı ve nemi grafik üzerinde 

görüntüleyip izlemesi gerektiğinde otomatik sulama ve ısıtma değerini kendisinin 

seçmesiyle seranın kontrolünü uzakta da olsa üreticinin elinde olmasını 



4 

 

sağlamaktadır ve yangını algılama, söndürme, hayvanlardan kaynaklanan hasarı 

önlemek için hareket algılama, üretim büyümesinin ölçülmesi gibi özelliklere de 

sahip olacaktır. Üretici her yerde cep telefonu veya bilgisayarı ile serasını kontrol 

ederek düşük iş gücü ile üretimini gerçekleştirebilecektir. 

 

4. Yöntem 

 Projemizin donanımsal bileşenleri; Arduino Uno, Arduino Ethernet Rev. , Arduino 4 Röle 

Shield, DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü (4 pin), DHT22 Sıcaklık Sensörü, Ultrasonik Sensor-

HC-SR04, DFRobot Yerçekimi: Arduino İçin Analog Toprak Nemi Sensörü,  Seeed Grove - 

Gaz Sensörü (MQ2), PIR Sensörü, 7 m, Fırçasız Eksenel Fan*2,  Su Pompası*2, güneş enerji 

panel, akü bu parçalardan oluşacaktır.  

Arduino kartına bağlantıları yaptıktan sonra Arduino IDE programında kodlar yazılacak daha 

sonra makine öğrenimi için Blynk uygulaması yükelnece. Arduino IDE kütüphanesine 

eklenecek. 

Blynk uygulamasında yeni bir proje oluşturulacak arduino kartını seçip gerekli olan kodlar 

yazılacak. 

Yazılım için Arduino IDE ve Blynk uygulamaları kullanılacaktır. Projemizin düşük maliyetli 

olması için donanımsal bileşenlerin maliyetlerini çıkarıp karar verdik. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde nesnelerin inteneti için Blynk yazılımı Arduino IDE’ye yüklenecektir. Üreticiye 

ürünleri ile ilgili verileri ve seranın çevre koşullarını grafikler gibi görsellerle destekleyerek 

her yerde kontrol etmesini sağlayacak bilgiler verecektir. Seraların uzaktan kontrolünü 

sağlayan benzer uygulamalar var ancak maliyeti çok yüksek olduğu için üretici tercih 

edememektedir. Projemiz için kullandığımız Blynk uygulaması ücretsiz ve donanımsal 

parçaların maliyeti çok düşük olduğu için diğerlerinden ayrılmaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz prototip aşamasında olup test edildikten sonra ilerleyen zamanlarda gerekli izinleri 

alıp ticari bir ürüne dönüştürmeyi düşünmekteyiz. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz de kullanılacak olan donanım malzemeleri ve maliyeti aşağıdaki tablo da yer 

almaktadır. Kullanılacak Arduino IDE ve Blynk uygulamalar ise ücretsiz yazılımlardır. 
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7.1 Tahmini Maliyet 
ÜRÜN ADI ADET FİYAT 

Arduino Uno 1 65,86 TL 

Arduino Ethernet Rev3 1 603,66 TL 

Arduino 4 Röle Kalkanı 1 48,90 TL 

Bread Board (Büyük) 1 12,35 TL 

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü (4 pinli) 1 10,60 TL 

DHT22 Sıcaklık Sensörü 1 40,65 TL 

Ultrasonik Sensör - HC-SR04 (Genel) 1 8,54 TL 

DFRobot Yerçekimi: Arduino için Analog Toprak Nemi 

Sensörü 
1 10,19 TL 

Seeed Grove - Gaz Sensörü(MQ2) 1 15,44 TL 

PIR Sensör, 7 m 1 72,03 TL 

Aksiyel Fan, Fırçasız Motor 2 29,90*2 TL 

 

12V 5A Güç Kaynağı 
1 63,80 TL 

 

Su Pompası 
2 14*2 TL 

40 watt güneş paneli.20ah jell akü,10ah şarj kontrol cihazı 1 900 TL 

Evim Bahçe Teras Hobi Serası 1 288,90 TL 

Toplam 2.228,72 TL 

 

7.2 Zaman Planlaması 

 
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi sera üreticileri. 

 

9. Riskler 

İnternet bağlantısında sorun olursa eğer yazılım ile sera arasındaki bağlantı kopabilir böyle bir 

sorun oluşma ihtimali için de otomatik nem kontrolü ve sulama sistemi oluşturulacaktır. 

Arduino kart kısa devre yaparsa yanabilir. Böyle bir durumda yeni bir Arduino kart ile sorun 

çözülebilir 
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