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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Evrasera projesi, engelli bireylerin topluma entegre olmasını kolaylaştırmaya  yönelik 

teknolojik ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır. Birçok bireyin varlığına 

alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, tarım gibi bazı hizmetlere 

erişimde, engelli insanların birtakım problemlerle karşılaştığı bilinmektedir. Bu durum, 

engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir 

yardıma muhtaç olmadan, toplumsal hayata katılmalarına yönelik projelerin geliştirilmesini 

vazgeçilmez kılmıştır. Bu kapsamda engelli bireylerin kolaylıkla tarımsal faaliyet 

yapabilecekleri bir proje geliştirilmiştir. 

Projenin çalışma mantığı şu şekilde özetenebilir. Bitkilerin yerleştirilmesi için 

tasarlanan dairesel sistem iki çarkın arasına monte edilen plastik oluklar ile yatay, silindirik ve 

360 derece dönebilen bir şekilde dijital ortamda  çizilip 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır.   

 

Şekil-1. Bitkilerin Yerleştirilmesi İçin Oluşturlan Dairesel Sistem 
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 Akıllı telefon veya tablet bilgisayar ile Evrasera sistemi arasında bluetooth aracılığı ile 

bağlantı kurulur. Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduğunda ortam sıcaklığı, nem, suyun pH 

değeri ve o anki saat ekranda görüntülenir. Engelli bir birey BAŞLAT butonuna tıkladığında 

bitkilerin yerleştirildiği dairesel sistem dönmeye başlar. Engelli bireyin müdahale edeceği 

bitki, uygun pozisyona geldiğinde engelli birey DURDUR butonuna tıklayarak dairesel 

sistemi durdurur. Sistemdeki su miktarı su seviyesi ölçme sensörü tarafından sürekli kontrol 

edilir. Su seviyesi belli bir değerin altına düştüğünde SU MOTORU AÇ butonu tıklanarak 

sisteme su eklenmesi sağlanabilir. Sistemin su ihtiyacı karşılandığında SU MOTORU 

KAPAT butonu tıklanarak su motoru durdurulabilir. Ortam sıcaklığı belli bir değerin üzerine 

çıktığında soğutma fanları otomatik olarak çalışır. Sıcaklık normal seviyelere geldiğinde ise 

fan otomatik olarak kapatılır. 

2. Problem/Sorun: 

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan engellilik, günümüz toplumlarında da devam 

eden dezavantajlı bir durumdur. Engelli bireyler için; sosyal ilişkilerden, kültürel ve toplumsal 

faaliyetlerden, temel hizmetlere erişimden, yakın çevreden ve iktisadi sahadan engellenmek 

ikinci bir engel durumu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, engellilerin sosyal hayattan 

dışlanması olarak da ifade edilebilir Engelli bireyler bedensel olarak ağır işleri yapamamakta, 

sadece sandalyeye bağımlı kalmaktadırlar. Günümüzde sosyal devlet anlayışı kapsamında bu 

gruba yönelik hizmetler çeşitlilik kazanmıştır. Yapılan araştırmalarda bu hizmetlerin belli bir 

yerde hazırlanan seralara, zihinsel engelli, görme engelli, işitme engelli  bireylerin bizzat 

giderek tarımsal faaliyet yaptıkları gözlemlenmiştir (Web-1). Bedensel engelli bireylerin 

tarımsal faaliyet yapabilecekleri uygun bir ortama rastlanmamıştır. Projemiz bütün engelli 

bireyleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistem, uygun ortamı bulunan her türlü 

engelli bireyin evine rahatlıkla kurulabilir. Mekan değişikliği olması durumunda da rahatlıkla 

taşınabilir.  

3. Çözüm  

   Projemiz engelli istihdamını önemli ölçüde arttırarak bu bireylerin çalışma yaşamında 

yer almaya başlamasını ve toplumdan soyutlanmadan kendilerini toplumun bir parçası olarak 

görmelerini sağlayacaktır. Engelli bireylerin herhangi bir yardıma gerek kalmadan üretim 

yapmalarına olanak sağlayan, kendi enerjisini kendisi üreten, topraksız bir ortamda tarım 

yapılmasını sağlayan otomatik sera sistemi tasarlanmıştır (Web-2). Tasarlanan sistem engelli 

bireylerin sandalyelerine uyumlu bir yapıda olduğundan istedikleri zaman çevirerek 

kendilerine uygun hale getirebilmektedirler. Tasarlanan sistem uzaktan kontrol edilebildiği 

için her zaman serada olma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Tablet veya cep telefonundan 

her türlü işlem ve kontrol yapılabilmektedir. Tasarlanan sistem dairesel olduğu için engelli 

bireylerin yetiştirdikleri bitkilerin dikim, bakım ve hasatları yardım gerekmeksizin 

yapılabilmektedir. 
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Şekil-2. Evrasera Projesi 3 Boyutlu Modeli 

Projenin yapımında Arduino Mega Mikro denetleyicisi, bluetooth modülü, su 

pompası, servo motor, su seviyesi ölçme sensörü, sıcaklık sensörü, fan ve pH sensörü 

kullanılmıştır.  Bitkilerin yerleştirilmesi için dairesel bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem, iki 

çarkın arasına monte edilen plastik oluklar ile yatay, silindirik ve 360 derece dönebilen bir 

şekilde tasarlanıp 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır. Arduino ’ya bağlı olarak çalışan servo 

motor dairesel sistemi döndürmek için kullanılmıştır. Bu sayede engelli bir birey çok rahat bir 

şekilde bitkilere müdahale edebilecektir. Su kaynağı olarak depolanan yağmur suyu 

kullanılacaktır. Su seviyesi ölçme sensörü, sistemdeki su miktarını ölçecek, suyun azalması 

durumunda su pompası devreye girerek, sisteme belli bir miktar su ekleyecektir. Sıcaklık 

sensörü, ortam sıcaklığını ölçmek için kullanılmıştır. Sistemi çalıştırmak için gerekli olan 

kodlama Arduino IDE ortamında yapılacaktır. Sistem, bluetooth modülü ile tablet veya akıllı 

telefon arasında kurulan bağlantı sayesinde uzaktan kontrol edilebilecektir. Bunun için MIT 

App Invertor programında bir arayüz  hazırlanmış ve kodlaması yapılmıştır. 

 
Şekil-3. Evrasera Projesi Prototipi 
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4. Yöntem 

Proje tasarım ve yazılım olmak üzere  2 bölümden oluşmaktadır; 

4.1.Tasarım Bölümü 

Bitkilerin yerleştirileceği dairesel sistem ve yağmur suyu saklama haznesi 3 boyutlu 

çizim programlarında dijital ortamda çizilmiş ve 3D yazıcıdan çıktısı alınmıştır. Arduino 

Mega mikrodenetleyicisi ile sensörlerin arasındaki bağlantı jumper kablolar yardımıyla 

sağlanarak devre tasarım aşaması sonlandırılmıştır. 

4.2.Yazılım Bölümü 

Projenin yapımında açık kaynak kod olması ve kullanım kolaylığı açısından Arduino 

Mega mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir. Akıllı cihazlar için tasarlanan yazılım MIT App 

Invertor ortamında gerçekleştirilmiştir. Yapılan kodlamanın ayrıntılı açıklaması şu şekildedir; 

MIT App Invertor ortamında tablet ve akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan kontrol 

yapabilmek amacıyla bir arayüz tasarlanmıştır. 

 
Şekil-4. Akıllı Cihazlar İçin Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü 

Tasarlanan arayüzde buton(düğme), label(etiket), layout(yerleşim), bluetooth ve 

timer(zamanlayıcı) nesneleri kullanılmıştır. Sistem ilk durumda kapalı durumda 

bulunmaktadır. “Cihaza bağlan” butonu ile bluetooth üzerinden Arduino Mega 

mikrodenetleyicisi ile iletişim sağlanacaktır. Bluetooth bağlantısı için hazırlanan kod blokları 

aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 

 
Şekil-5. Bluetooth Bağlantısı İçin Gerekli Kod Blokları 
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Cihaza Bağlan butonuna tıklandığında aktif olan bluetooth nesneleri liste halinde 

görüntülenir. Bluetooth cihazı seçilip bağlantı sağlanır. 

Başlat ve Durdur butonlarına tıklandığında çalışacak kodlar aşağıdaki açıklanmıştır. 

 
Şekil-6. Sistemin Başlatılması ve Durdurulması İçin Gerekli Kod Blokları 

Başlat butonuna tıklandığında Arduino Mega’ya 49 sayısı gönderilmektedir. Bu sayı 

ASCII tablosundaki 1 sayısına işaret etmektedir (Web-3). Arduino mega tarafındaki kodlara 

baktığımızda gelen 1 değeri servo motorları senkronize bir şekilde çalıştırarak bitki 

yerleştirilen dairesel silindirin dönmesi sağlanacaktır. LED_Status isimli Label nesnesinde 

Sistem Çalışıyor yazısı görünecektir. 

 
Şekil-7. Sistemin Başlatılması ve Durdurulması İçin Gerekli Arduino Kodları 

Durdur butonuna tıklandığında Arduino Mega’ya 48 sayısı gönderilmektedir. Bu sayı 

ASCII tablosundaki 0 sayısına işaret etmektedir. Arduino mega tarafındaki kodlara 

baktığımızda gelen 0 değeri servo motorları senkronize bir şekilde durdurarak bitki 

yerleştirilen dairesel silindirin de durması sağlanacaktır. LED_Status isimli Label nesnesinde 

Sistem Çalışmıyor yazısı görünecektir. 

 
Şekil-8. Sistemin Başlatılması ve Durdurulması İçin Gerekli Arduino Kodları 

SU MOTORU AÇ ve SU MOTORU KAPAT butonlarına tıklandığında çalışacak kodlar 

aşağıdaki açıklanmıştır. 
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Şekil-9. Su Motoru Açılması Ve Kapanması İçin Gerekli Kod Blokları 

SU MOTORU AÇ butonuna tıklandığında Arduino Mega’ya 51 sayısı 

gönderilmektedir. Bu sayı ASCII tablosundaki 3 sayısına işaret etmektedir. Arduino mega 

tarafındaki kodlara baktığımızda gelen 3 değeri su motorunu çalıştırarak sisteme belli bir 

miktar su ilave edilmesini sağlayacaktır. Su seviyesi sensörün ölçtüğü değerin üzerinde ise su 

motoru otomatik olarak kapatılacaktır. 

 

 
Şekil-10. Su Motoru Açılması Ve Kapanması İçin Gerekli Arduino Kodları 

SU MOTORU KAPAT butonuna tıklandığında Arduino Mega’ya 50 sayısı 

gönderilmektedir. Bu sayı ASCII tablosundaki 2 sayısına işaret etmektedir. Arduino mega 

tarafındaki kodlara baktığımızda gelen 2 değeri su motorunun kapatılmasını sağlayacaktır.  

 
Şekil-11. Su Motoru Açılması Ve Kapnması İçin Gerekli Arduino Kodları 

Ortam sıcaklığı, nem ve suyun pH değerlerini akıllı cihazda görebilmek için Mit App 

Invertor ortamında hazırlanan kod blokları şu şekildedir. 
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Şekil-12. pH, Sıcaklık ve Nem Değerlerini Göstermek İçin Gerekli Kod Blokları 

 

Yukarıdaki kod bloğu öncelikle bluetooth bağlantısı olup olmadığını kontrol eder. Eğer 

bağlantı varsa ve Arduino Mega tarafından gelen bir veri varsa şu işlemler yapılır; 

Öncelikler gelen verilerin saklanacağı lista isimli bir liste oluşturulur. pH değeri listenin 

1. İndexine, sıcaklık değeri listenin 2. İndexine ve nem değeri listenin 3. İndexine yerleştirilir. 

Ve bu değerler sırasıyla ilgili Label nesnelerinde gösterilir. En alttaki Time isimli Label 

nesnesinde ise o anki saat değeri gösterilir. 

Bluetooth bağlantısı olmaması durumunda yuarıdaki işlemler gerçekleştirilmez. Arduino 

Mega tarafından değerlerin gönderilmesi için hazırlanmış kodlar aşağıdadır. 

 
Şekil-13. Sıcaklık ve Nem Değerlerini Göstermek İçin Gerekli Arduino Kodları 
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Şekil-14. pH Değerini Göstermek İçin Gerekli Arduino Kodları 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramasında, bedensel engelli bireylerin tarımsal faaliyet 

yapabilecekleri uygun bir ortama rastlanmamıştır. Varolan sistemler  genel olarak belli bir 

bölgedeki seralara engelli bireylerin bizzat giderek tarımsal faaliyet yapabildikleri yapıdadır. 

Ekme, dikme, hasat işlemlerinde fiziksel güce ihtiyaç duyulduğundan  bedensel engelli 

bireylere hitap etmemektedir. Projemiz bütün engelli bireyleri kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Evrasera sisteminin daha kolay anlaşılması için, bir prototip hazırlanmıştır. 

Prototipin oluşturulmasında motorlar, sensörler ve 3 boyutlu yazıcı çıktıları kullanılması, 

bitkilerin su ihtiyacını yağmur suyundan karşılaması, enerji ihtiyacını güneş ve rüzgar gibi 

yeşil enerjiden karşılaması ve kullanılan elektronik ekipmanlar arasındaki iletişimin Arduino 

ve App Invertor ortamlarında hazırlanan yazılım ile kodlanması çalışmanın yenilikçi ve özgün 

yönünü ortaya koymaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Evrasera sistemi hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir projedir. 

Maliyetinin düşük olması, her ortamda uygulanabilir olması ve taşınabilir olması en önemli 

avantajlarındandır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

PROJE MALZEME LİSTESİ FİYAT 

Arduino Mega 162,92 

Arduino pH Sensör Modülü 240,70 

DHT11 Isı ve Nem Sensörü Kartı 12,63 

Su Pompası 101,83 

Sürekli Dönebilen Servo Motor 142,56 

HC-06 Bluetooth Modülü 27,27 

Su Seviyesi / Yağmur Sensörü 5,60 

 Dişi-Dişi F-F Jumper Kablo 5,80 

TOPLAM MALİYET 699,31 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz engelli istihdamını önemli ölçüde arttırarak bu bireylerin çalışma yaşamında 

yer almaya başlamasını ve toplumdan soyutlanmadan kendilerini toplumun bir parçası olarak 

görmelerini sağlayacaktır. Projemiz engelli bireylerin yanında yaşlı bireylerin de rahatlıkla 

uygulayabileceği bir yapıdadır. Dolayısıyla huzurevlerinde de kolaylıkla uygulanabilir. 

Tarımsal faaliyetler güç gerektirdiği için projemiz özellikle bedensel engelli bireylerin işini 

büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bunun yanında tarımsal faaliyetlere ilgili fakat gerekli ortamı 

olmayan her birey projemizi rahatlıkla uygulayabilecektir. 

9. Riskler 

Yağmur suyu depolama alanındaki suyun bitmesi bir risk oluşturabilir. Depolama alanı 

için de  su pompası ve su seviyesi ölçme sensörü kullanılarak suyun belli bir seviyenin altına 

düştüğünde otomatik olarak eklenmesi sağlanabilir. 

Evrasera sistemi enerjiyi güneş ve rüzgardan almaktadır. Bulutlu ve rüzgarsız bir günde 

elektriksel olarak risk oluşabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için jeneratör kullanılabilir. 

Fakat jeneratör proje maliyetinin artmasına sebep olacaktır. Bu problemin önüne geçmek için 

sisteme akü dahil edilerek enerjinin depolanması sağlanabilir. Güneşli veya rüzgarlı günlerde 

akü otomatik olarak şarj olacağı için elektriksel risk minimize edilecektir. 
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