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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Bitkilerde transpirasyon (terleme) olayı havanın emme kuvveti sayesinde bitkinin yaprak 

gibi organlarından dıĢarıya su buharı verilmesi olarak tanımlanır. Bitki terleme olayı ile artan 

su kaybını telafi edebilmek adına topraktan daha fazla su alınımı gerçekleĢtireceği için 

topraktan su çekimi ile beraber bu durum bitkiye daha fazla mineral alınımı sağlayacaktır.  Bu 

proje için tasarlanan serada Transpirasyonu tetikleyen koĢullar sağlanacaktır. Bu koĢullar için; 

kuru, sıcak hava hafif rüzgâr etkisi ve uygun ıĢık dalga boylarının seçildiği bir ortam 

oluĢturulacaktır. Tasarım; havanın nem ve sıcaklığı özel sensörler ile desteklenirken toprağın 

ph ve iletkenliğini ölçülerek ortamın transpirasyon koĢulları test edilebilecektir(ġekil-1). Bitki 

türüne göre transpirasyon tetikleyici koĢullar Arduino ile otonom olarak devreye girecek 

Ģekilde tasarlanacaktır. Sera yapı elemanları incelendiğinde profil çelik, alüminyum veya 

baĢka alaĢımlardan, örtü malzemeleri ise cam ya da naylon kullanıldığı görülmüĢtür. Projede 

tasarlanan prototipin montajı için farklı tasarım planlanmıĢtır. Boyutları küçük ölçekli bir 

serayı temsil eden (yan panel 30X20 cm/ yükseklik 15cm) tasarımda; ‘Mika panel-

Alüminyum iskele’ Ģeklindeki farklı materyal kullanılacaktır. Bu sayede projenin maliyet, 

sağlamlık ve yaygınlaĢması konusundaki tereddütler giderilecektir. Seranın montaj ve 

materyal temini için Hatay’ın Ġskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki sanayi bölge esnafları ile 

iletiĢim kurulmuĢ proje hayata geçtiği takdirde tasarımın yapılabilirliği netleĢmiĢtir. Mika 

lazer kesimle sensörlerin yerleĢtirilmesine imkân sağlayan cam malzemeye göre daha 

dayanıklı bir materyal olduğu için tercih edilmiĢtir. Kod yazılımları ve diğer konularda Hatay 

Payas STEM ve Hatay Gençlik Merkezi ekiplerinden bilgi- danıĢmanlık-teknik donanım ve 

mühendislik desteği alınacaktır.  

 

 

2. Problem / Sorun 

Ülkemizde son yıllarda tarım sektöründe seracılığın giderek ön plana çıktığı 

görülmektedir. Seracılığın mevcut sorunları ve çözüm önerilerine yer verilen çok sayıda 

çalıĢma mevcuttur. Bu çalıĢmalar incelediğinde seracılıkla ilgili göz ardı edilmemesi gereken 

birçok sorununun olduğu anlaĢılmıĢtır. Örneğin, Emekli N.Y. ve ark. (2007)’nın bildirdiği 

çalıĢmada Antalya Kumlu’da tüm sebze üretim seralarının, boyutlandırma ve planlama 

kriterleri açısından yörenin ekolojik koĢullarına uygun olmadığı, havalandırma, ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin de yetersiz olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmada çözüm önerisi olarak 
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sadece seraların yapısal özellikleri, boyutlandırma ve planlama kriterleri önerilmiĢtir.  

Yapılandırma önerisinde bulunan bir baĢka çalıĢmada ise Adana, Mersin ve Antalya’daki 

seralar incelenmiĢ konstrüksiyon ve Ģekil üzerinden değerlendirilme ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada 

dikkat çeken öneriler arasında seralarda teknoloji gerektiren ısıtma, sulama, gübreleme 

havalandırma gibi uygulamaların bilgisayarlarla ve güncel programlarla otomatik ve 

kontrollü olarak yapılması gerektiği vurgulanmıĢtır (Saltuk ve Güğercin,2014). Dicle 

Kalkınma ajansının 2014 yılında yayınladığı Mardin Seracılık Sektör Analizi adlı çalıĢmada, 

seracılıkta karĢılaĢılan sorunlar ile ilgili doğal afetlerin seralar üzerine etkileri, bitkilerin 

ilaçlanması, gübreleme ya da ısıtma sistemleri üzerine yapılmıĢ tespitler bulunmaktadır. 

Doğan H. ve Yılmaz A. (2016) yılında yaptığı çalıĢmada bütün verilerin izlenmesi, kontrolü 

ve kaydının tutulması amacıyla özel bir sera yazılımı geliĢtirilmiĢtir. Deneysel olarak bağıl 

nem değerleri; %30–90 aralıklarında ve sıcaklık değerleri de 20-25
o
C arasında tutularak elde 

edilen veriler kaydedilmiĢ, enerji analizleri yapılmıĢtır. Sıcaklık ve bağıl nemi kontrol altında 

tutulan bu serada ürün, diğer klasik seralara göre 10-15 gün daha önce olgunluğa ulaĢmıĢ ve 

kalitesinin de daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir. 

Seraların sorunları için üretilen çözümler literatür çalıĢmalarından anlaĢıldığı üzere 

seralardaki mevcut fiziki koĢulların değiĢtirilmesi ya da seraların fiziki ortam koĢullarının 

denetimini esas almaktadır. Seralarda yetiĢtirilen bitkilerin geliĢimlerini tetikleyen fizyolojik 

davranıĢları otomasyonel olarak düzenlemeyi esas alan sera tasarımlarına yer veren 

araĢtırmaların olmadığı açıkça görülmektedir.  

Bu proje; bitkilerde verim artıĢını kendi fizyolojik dönemine göre mineral alınımını artırarak 

çözmeyi hedefleyen transpirasyon tetikleyici otomasyonel bir sera çalıĢmasıdır. 

 

 

3. Çözüm 

Bu projede, bitkilerde transpirasyonu tetikleyen özel koĢulları (kuru-sıcak hava, uygun 

dalga boyunda ıĢık, yeterli havalandırma için rüzgâr paneli vs.) sağlayan bir sera prototipi 

tasarlanacaktır. Bu serada yetiĢen bitkilerde transpirasyon etkisi ile topraktan daha fazla su 

emme isteği oluĢacak ve emilen su ile birlikte daha fazla mineral alınımı gerçekleĢecek ve 

bitki fizyolojik olarak daha fazla bir geliĢim gösterecektir. Teknosera (Arduino Toprak nem 

sensörü higrometre DHT22 sıcaklık ve nem sensörü, DC3.3V toprak elektrik iletkenlik 

sensörü, 40xv oksijen sensörü, MH-Z14 C02 karbondiksit sensörü) desteklenerek çekilen 
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veriler Raspberry Pi cihazına aktarılarak depolanacaktır( ġekil-1). Rasberry Pi cihazının 

kullanım alanları ve kurulum modellemeleri için gerekli araĢtırmalar yapılmıĢ ve sera 

tasarımında kullanılabileceği anlaĢılmıĢtır. Raspberry Pi, açık kaynak Raspbian iĢletim sistemi 

ile beraber Raspberry Pi vakfı tarafından 2012 yılında üretilmiĢ bir geliĢtirme kartıdır. 

Üzerindeki GPIO pinleri kullanılarak çevresel sensörlerle iletiĢim kurabilmektedir. Aynı 

zamanda beraberinde gelen Raspbian iĢletim sistemi ile beraber bir bilgisayar özelliği 

taĢımaktadır. (Kayaalp, K.20018). Ülkemizde sera yapıları incelendiğinde örtü malzemesi 

olarak cam ya da plastik olmak üzere iki farklı materyal kullanıldığı tespit edilmiĢtir (Gale, U 

2014). Ġskele malzemesi olarak daha çok demir kullanıldığı görülmüĢtür (Gale U.,2014).Proje 

tasarımımızda da camı temsilen mika levhalardan faydalanılacaktır. Mika lazer kesimle 

sensörlerin yerleĢtirilmesi için kullanıĢlı olmasının yanı sıra cama göre daha dayanıklı bir 

malzemedir. Konstrüksiyon malzemeleri olarak Alüminyum iskele-Mika panel kullanılarak 

tasarımın yaygın kullanıma hitap etmesi beklenilmektedir. Sera içi tasarımında led lamba 

ıĢıklandırma kullanımı ile uygulanan seralar örnek alınacaktır (Çağlayan, N. 2013).Bitkinin 

türüne göre; çiçeklenme, meyve olgunlaĢma, yaprak oluĢumu veya dökümü gibi zamanlarda 

otonom olarak devreye girerek transpirasyon tetikleyici koĢullar ile bitki geliĢimindeki 

değiĢimler bir veri tabanına aktarılacaktır. Teknoseranın problemleri nasıl çözdüğüne ait 

diyagram (ġekil-2)’de belirtilmiĢtir. Teknosera; seracılıkta üretimi arttırarak ülke ekonomisine 

katkı sağlayacaktır. 

 



 

6 
 
 

 

                                   

 

                                                                        

   

                                                                                                                      

 

                                                                                         

                                                           

                                                                                                                                                               

Şekil 1-Teknosera sensörleri-Teknosera dış-iç cephe görümüm:Teknosera dış cepheden görünüm: 

Rüzgar fanı, uygun ışık dalga boyunu sağlayan mor ışıklandırma, gösterge paneli yer almaktadır 

/Teknosera iç cephe görünüm: Nem, sıcaklık,O2 ve CO2 vs. paremetrelerinin yer aldığı gösterge 

paneli açıkça görülmektedir (Bu fotoğraf Roblox Studio programı ile hazırlanmıştır). 

1. 40xv-oksijen-

sensörü 

2.dht22-

sicaklik-ve-

nem-

sensörü 

3. mh-z14-co2-

sensörü 

4.toprak-nemi-

algilama-sensörü  

5.raspberry-pi-

4 cihazı 

6. 70-40-pin-tft-

dokunmatik-

ekran 

TEKNOSERA SENSÖRLERİ- 

SERANIN DIŞ VE İÇ 

CEPHEDEN GÖRÜNÜMÜ  
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Şekil-2: Teknoserada bitki verimi arttırma çözüm algotitması  

1.Tekno serada 

hangi bitki türünü 

yetiĢtireceksiniz? 

 

Fasulye  

Domates    

Biber 

Maydonoz /Tere 

x 
2.Seçilen bitkinin 

türüne göre 

fizyolojik dönemi 

seçiniz! 

a)Tohum Güçlüğünü Yenme 

b)Kök/Gövde uzama 

c)Yapraklanma 

d)Meyve OluĢumu 

e)Yaprak Dökümü 

 

X 

3.Algoritması öncesinden 

yazılmıĢ bitkinin, türü ve içinde 

bulunduğu fizyolojik döneme 

göre Transkripsiyon 

Tetikleyici Etki (TTE) sistem 

otomatik olarak devreye girer. 

 

4.TTE (Transkripsiyon 

Tetikleyici Etki)  devrede! 

*FAN AÇ  

*IġIKLANDIRMA AÇ 

*TOPRAK NEMĠNDEKĠ 

AZALMAYA BAĞLI OLARAK 

MĠNERAL DESTEKLĠ SU 

TAKVĠYESĠNĠ AÇ 

*SĠLĠKAJEL HAZNE 

KAPAKLARINI AÇ 

5.SONUÇ: 

Bitki içinde bulunduğu fizyolojik 

koĢullara göre su kaybına zorlanır. 

Kaybettiği suyu topraktan alması 

için tetiklenen bitki; su ile birlikte 

fazladan mineral desteği de alır.. 

Normal koĢullara göre 

TEKNOSERA’ da yetiĢtirilen 

bitkilerde fazla mineral alınımına 

bağlı olarak verim artıĢı 

gözlemlenir. 
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4. Yöntem 

 

Proje prototip olarak tasarlanacak ve sera içindeki havanın sıcaklık, nem, O2 ve CO2 

değerleri ile sera toprağının nem, iletkenlik ve pH parametrelerini ölçen sensörler ile tüm 

verilerin kontrol altında gözlemlenmesine olanak sağlayacaktır. Bitki geliĢimi, nitel olarak 

gözlemlenecek belirli aralıklarla fotoğraf çekimi ile kayıt altına alınacaktır. Bitki 

yaprağından alınan alt ve üst Epidermis tabakasındaki kesitten hazırlanan preperatla ıĢık 

mikroskobu ile stoma açıklık oranı belirlenecektir. Bu oran transpirasyon etkisinin artıĢının 

belirlenmesindeki paremetrelerden biri olup deney aĢamasındaki prototipin baĢarısını 

ortaya koyacaktır. Ayrıca; toprak iletkenlik değeri ölçülerek ortaya çıkan farklılık bitkinin 

mineral alınımındaki artıĢı ispat edecektir. Tüm değerler seraya yerleĢtirilen sensörler ile 

kayıt altına alınarak bir veri tabanına aktarılacaktır. Eğer Teknoserada yetiĢen bitkilerde 

transpirasyon etkisi ile topraktan daha fazla su emme isteği oluĢur ve emilen su ile birlikte 

bitkide daha fazla mineral alınımı gerçekleĢirse sera toprak ph’sının ve iletkenlik 

değerlerinde farklılık olması gözlemlenir (Yegül U.,1019).Toprak ph’sı, besin maddelerinin 

yarayıĢlılığı ve topraktaki çeĢitli biyolojik fonksiyonları yorumlamaya yardımcı olan 

önemli bir parametredir. Toprak pH’sı, çoğunlukla tuzluluk göstergesi kabul edilen 

iletkenlik değerleri ile birlikte değerlendirilmektedir (Acir N. Ve ark,2019). Bu durum 

sadece topraktaki iletkenliği değiĢtirmeyecektir aynı zamanda havadaki nem değerlerindeki 

farklılığa da yol açacaktır. Nem değerleri laboratuvar ekipmanı NOVA 5000 cihazı ile 

yapılacaktır (ġekil-3). Hava neminin ve toprak iletkenlik değerlerinin ölçümündeki 

farklıklar transpirasyonun tetiklendiği gösterilecektir. Tüm değiĢkenlerin stabil tutulduğu 

kontrol grubu bitkiler ile fizyolojik geliĢim farklılığını gösteren deney grubu bitkiler 

kıyaslanarak deneyin doğruluğu ispatlanacaktır.  

                          

Şekil-3 :Biyoloji laboratuvarı ekipmanları;NOVA 5000 ph ölçüm cihazı, IĢık 

Mikroskobu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut seralardaki sorunlar için geliĢtirilen çözüm önerilerinin fiziki yapıyı destekleyen 

önerilerle sınırlı olduğu görülmüĢtür. Tasarladığımız sera ise bitki fizyolojisinin 

geliĢmesini arttırmayı temel almaktadır. Bitki mineral alınımının kontrol altına alındığı 

Teknoserada yetiĢen bitkilerde fizyolojik geliĢme ve ürün artıĢı gibi pozitif çıktılar 

sağlanacaktır. Donanım açısından benzer otomasyonel seralara ait tasarımlar incelenmiĢtir. 

Otomasyonel sera özelliklerini inceleyen çalıĢmalar araĢtırılmıĢtır (Kürklü, A. 2005; Serdar 

Ö. 2008;Yılmaz A. 2016). Bağıl nem- sıcaklık, ıĢık değerleri gibi paremetrelerin verimi 

belirli oranlarda arttırdığı ifade edilmiĢtir ancak; hiç bir otomasyonel serada transpirasyon 

tetikleyici koĢulların bitkinin kendi fizyolojik dönemi esas alınacak Ģekilde devreye girmesi 

üzerinde durulmamıĢtır. Söz konusu seralarda uygun koĢular stabil tutularak 

gözlemlenmiĢtir. Ancak bitkinin ihtiyaç duyduğu nem, havalandırma, sulama, gübreleme, 

ıĢıklandırma gibi faaliyetler bitkinin dönemsel ihtiyaçlarına göre değiĢkenlik gösterir. 

Örneğin A bitkisi için çimlenme güçlüğünü yenme döneminde toprak nem değeri % X 

olması gerekir. Sera içi sıcaklık değeri %Y olmalıdır.  B bitkisi için çiçeklenme dönemi % 

Z oranında topraktan mineral alınımı olmalı ancak; meyve dönemine geçtiğinde bu oran 

artmalı ve ıĢık yoğunluğu devreye girmelidir Ģeklinde spesifik paremetrelere benzer 

otomasyonel sera tasarımlarda yer verilmemiĢtir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu anda bu 

paremetrelerin devreye girmesi sadece verim artıĢı anlamına gelmez aynı zamanda sera 

maliyetlerini de azaltır. Çünkü bitki; mineral alınımı, ıĢıklandırılma, havalandırılma gibi 

sadece kendi fizyolojik geliĢimine gereksinimlerine göre ihtiyaçları karĢılanacaktır. 

Örneğin; A bitkisi için ‘çiçeklenme döneminde’ transpirasyon tetikleyici dönem gereksiz 

iken ‘yapraklanma ve meyve oluĢumu’ için bu etki gereklidir Ģeklinde bir algoritmayı 

devreye girdiğinde serada gereksiz ıĢıklandırma, sulama, fan çalıĢtırma gibi maliyetlerde 

olmayacaktır. Tasarımımız bu yönleri ile benzer çalıĢmalardan ayrılmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Bu tasarım hayata geçtiği takdirde ülkemiz, maksimum verimde hasat elde eden çiftçi 

dostu bir sera kazanmıĢ olacaktır. Proje sonuçlandığında elde edilen veriler tarım 

kooparatifleri ve ilgili bakanlığın kalkınma ajansları ile paylaĢılarak Teknoseranın yaygın 

hale gelmesi planlanacaktır. Tarımda geleneksel metotlarla çalıĢmayı devam ettirmek isteyen 
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sektör çalıĢanları yenilikçi sera sistemlerine ön yargı ile yaklaĢabilir. Fizibilite raporları 

önceden yapılarak sera sektörünün yaygın olduğu sahalarda uygulama bahçeleri seçilerek 

hayata geçirilen sera tasarım modelimiz otomasyonel sera teknolojileri ile ilgili olan tüm 

soru iĢaretlerini ortadan kaldıracaktır. Yerinde ve uygulamalı olarak kurulan sistemin 

kurulum ve eğitimleri ücretsiz sağlanacak destek projelerini hazırlanarak yaygınlaĢtırılması 

mümkündür. Teknosera kurulumu her türlü sera sistemlerine kolayca adapte edilebildiği 

gösterilebilinir. Sensör maliyeti konusunda sektör çalıĢanlarının endiĢeleri ile karĢılaĢma 

riski için; ilgili sahalarla çalıĢan kooperatiflerle görüĢülerek devlet destekli teĢvikler ve ihale 

alımları ile mali konular çözüme kavuĢturulabilir.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

                                        Tablo-1: Maliyet Tablosu 

Katogori 

Marka/Model/Materyal 

Açıklama Adres Ürün Kodu Satın alma 

yeri/Zamanı 

Fiyat 

1.Higrometre DHT22 Toprak nem 

sensörü 

Robotistan 13134 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

17,48 TL 

2.DHT22 Sıcaklık ve 

Nem Sensörü 

sıcaklık ve 

nem sensörü 

Robotsan 13101 Ġnternet/ Mayıs-

Haziran 

97,18 TL 

3.40xv Oksijen Sensörü Oksijen 

sensörü 

direnc.net 10484 Ġnternet/Mayıs-

Haziran 

683,86 TL 

4.MH-Z14 CO2 

Karbondioksit Sensörü 

Karbondioksit 

Sensörü 

direnc.net 13819 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

640,02 TL 

5.7.0 Inch 40-pin TFT 

Dokunmatik Ekran 

Gösterge 

paneli 

Robotistan 13804 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

811,41 TL 

6.Raspberry Pi 4 Soğutma Fanlı 

ġeffaf Kutu 

direnc.net 15643 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

105,21 TL

  

7.WS2812B 

Adreslenebilir RGB 

ġerit Led - 30 

Led IP65 - 5m 

Robotistan 20497 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

311,11 TL 

8. DC3.3V toprak 

elektrik iletkenlik 

sensörü 

0-2V 4-20mA 

RS485 EC 

sensörü  

Aliexpress 437150 Ġnternet/ 

Mayıs-Haziran 

561.42 TL 

9.Konstriksiyon Mika panel-

Alüminyum 

iskele-Lazer 

kesim  

Demo Reklam-

Babaros,Tayfun 

Sökmen Cd. 

No:97,3140 

Kırıkhan/HATAY 

- Mayıs 400TL 

                                                                                                              Toplam Fiyat: 3.627,69 
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                                                 Tablo-2: Proje zaman planlaması 

GÖREVLER NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1.Literatür tarama X     

2.Teknik donanım için 

gerekenlerin tespiti 

X     

3.İçerik geliştirme  X    

4.Malzeme siparişi  X    

5.Tasarımın test 

edilmesi  

  X X  

6.Rapor-Sunum     X X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Bu proje seracılıkla uğraĢan tüm tarım sektörü çalıĢanlarına hitap etmektedir. Ayrıca bu 

tasarım; Avrupa Birliği kalkınma ajanslarıyla bağlantılı bakanlık projelerine de önerilecektir. 

Söz konusu bu projeler için her yıl ülke kaynaklarından para aktarılmaktadır ancak; yeterli 

oranda proje talebi ile baĢvurulmadığı için birliğin oluĢturduğu destek havuzundan yeterince 

yararlanılmamaktadır. Ġlçe tarım ve hayvancılık müdürlüğüne bağlı Ziraat Mühendisleri ile 

görüĢmeler sağlanarak yerel seracılar ile bağlantı kurulacak, projenin geliĢtirilmesi ve 

sektörde yer alması için planlamalar yapılacak ve kalkınma ajanslarının Avrupa birliği ile 

yürüttükleri çalıĢmalara proje önerisi olarak sunulacaktır. 

 

9. Riskler 

 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk unsurlarının tespit edilmiĢtir. Prototip 

aĢamasında sensör alımlarında döviz kaynaklı maliyet artıĢı riski görülmüĢtür yeterli sayıda 

sensör kullanımı ile maddi kaynaklar olabildiğince verimli kullanılacaktır. Ġnternet 

sipariĢinden kaynaklı olası riskler (geç gelme-kusurlu ya da yanlıĢ ürün gönderme) ile 

karĢılaĢılırsa Ġskenderun Gençlik Merkezi-Ġskenderun Payas STEM ve Hatay Ġl MEM- 

ARGE birimlerinden donanım desteği alınarak çalıĢma takviminde geri kalmaması 

sağlanacaktır.  

Proje hayata geçtiği takdirde ise Tablo-3 belirtildiği Ģekilde olası problemlerle 

karĢılaĢılabilir. Bu problemlere yönelik çözüm önerileri Tablo-3 te belirtilmiĢ olup Risklerin 

olasılık ve etki matrisi Tablo-4’teki verilmiĢtir. 
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Tablo-3: Risk Tablosu 

  

Problemler  Çözüm Önerileri (B planı) 

1.Sensörin maliyeti yüksek bulunabilir  *Ġhalelerle toplu alım gerçekleĢtirilir fiyat 

istenen düzeye çekilebilir. 

2.Konstrüksiyon maliyeti yüksek 

bulunabilir 

*Alternatif materyal kullanımı ile maddi 

girdiler azaltılabilir. 

3.Ġnovatif metotlara önyargı ile 

yaklaĢılabilir(Sektör çalıĢanlarının 

gelenekselci yaklaĢımları) 

*Eğitim seminerleri düzenlenir. Kaygı ve 

önyargılar giderilir.  

(Akademisyen-Ziraat Mühendisleri-çiftçi 

buluĢma günleri düzenlenebilir)  

4.Sistemin yararlılığının gerçek ortamda 

test edilmesi güçlük çıkartabilir 

*Fizibilite çalıĢmaları yapılabilir. 

*Uzman görüĢü alınabilir. 

*Uygulama bahçelerinde test edilebilir. 

*Küçük ölçekli üretimle baĢlanılabilir. 

5.Sistemin kurulumu ya da yaygınlaĢması 

zor olabilir 

*Kooperatiflerle iĢbirliği sağlanır 

*Kalkınma ajansları ile destek alımlar için 

proje hazırlanır ve maddi kaynak sağlanarak 

proje yaygınlaĢtırılır. 

 

 

 

                                                        Tablo-4: Risk Olasılık- Etki Matrisi 

Risk No OLASILIK 

DüĢük(1),Orta(2),Yüksek(3) 
ETKİ 

DüĢük(1),Orta(2),Yüksek(3) 
RİSK 

SONUCU(1-9) 

1 X X 3 

2 X X 2 

3                      X X 3 

4 X X 3 

5                                           X                       X 5 

 



 

13 
 
 

 

 

10. Referans / Kaynakça 

 

1. Çağlayan, N. (2013). Seralar için led lambalı aydınlatma otomasyon sisteminin 

tasarlanmasına ve uygulanmasına yönelik bir çalıĢma. 

http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2032 

 

2.DOĞAN, M. (2012). TÜRKĠYE ZĠRAATĠNDE SERACILIK FAALĠYETLERĠNE BĠR 

ÖRNEK: FETHĠYE OVASINDA SERACILIK VE ÖNEMĠ. Coğrafya Dergisi, (12). 

 

3.Dr. Tabip GÜLBAY-Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Mardin Seracılık Sektör 

Analiz Raporu, 2014. 

 

4.EMEKLĠ, N. Y., BaĢtuğ, R., & BüyüktaĢ, K. (2007). ANTALYA ĠLĠ KUMLUCA 

ĠLÇESĠNDEKĠ SERALARIN MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE UYGUN ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 

273-288. 

 

5.Gale, U., Tüzel, Y., & Öztekin, G. B. (2014). Antalya’nın Kepez ilçesinde geleneksel sera 

üretiminin özellikleri. Türkiye Tarımsal AraĢtırmalar Dergisi, 1(1), 68-77. 

 

6. KAYAALP, K., & SÜZEN, A. A. RASPBERRY PI ĠLE SUNUCU TABANLI 

LABORATUVAR TASARIMI. 

 

7.KÜRKLÜ, A., & ÇAĞLAYAN, N. (2005). Sera otomasyon sistemlerinin geliĢtirilmesine 

yönelik bir çalıĢma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 25-34. 

 

8. Saltuk Burak ve Güvercin Özkan, Akdeniz Bölgesi Cam ve Plastik Örtülü Seraların 

Konstrüksiyon özelliklerinin Belirlenmesi Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen ve 

Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2014 Cilt:31-3. 

 

9.Serdar, Ö. Z., Gemikonagi, K. K. T. C., Cellatoglu, A., & Küren, E. (2008) Ġnternet ve 

Mobil Destekli Akıllı Sera Otomasyon Kontrol Sistemi. 



 

14 
 
 

 

10. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), TARIM2023 > Dünyada ve Türkiye'de 

Seracılık, 27-06-2012. https://www.turktob.org.tr/tr/dunyada-ve-turkiyedeseracilik/8475 

 

11. Yegül, U., Eminoğlu, M. B., & Türker, U. (2019). Buğdayın verim ve kalite 

parametrelerinin toprağın elektriksel iletkenliği ile iliĢkisinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat 

Fakültesi Dergisi, 16(3), 270-283.  

 

12. YILMAZ, A., & DOĞAN, H. (2016). Sera Ġçi Hava ġartlarının Otomasyon Sistemi Ġle 

retim Kalitesinin Artırılması ile Ġlgili Bir ÇalıĢma. Batman Üniversitesi YaĢam Bilimleri 

1Dergisi, 6(2/2), 145-159. 

 

11. TARIM, V. ISPEC. ELEKTRĠKSEL ĠLETKENLĠK ve pH ANALĠZĠNDE TOPRAK-SU 

KARIġIMLARININ KARġILAġTIRILMALARI- ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve 

KIRSAL KALKINMA KONGRESĠ 10-12 Haziran 2019,SĠĠRT/TÜRKĠYE 

 

12. https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/ 

 

13.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Raspberry_Pi_2_Model_B

_v1.1_ top_ new_%28bg_cut_out%29.jpg/1280px- 

Raspberry_Pi_2_Model_B_v1.1_top_new_%28bg_ cut_out%29.jpg 

 

14. http://www.gurayyildirim.com.tr/wp-content/uploads/8-2.png. 

https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/

