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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 ön plandadır. CO2, enerji, su döngüsü sağlanır. Yağmur suyundan, 

elektrikten, gübreden tasarruf edilir, bitki verimliliği arttırılır.  

Seradaki toprağın içinde bulunan arduino uyumlu nem ve sıcaklık sensörleri; seranın 

içerisinde bulunan termometre ve fotometre ile ortamın sıcaklığı, ıĢık Ģiddeti mobil 

uygulamaya wifi bağlantısı ile iletilerek kullanıcı arayüzüne sunulur. Sensörler aracılığı ile 

algılanan yüksek veya düĢük sıcaklıkla ilgili bildiri gelir. Yerin altında bulunan sıcak ve 

soğuk su depolarından çıkan borular doğalgaz sistemine benzer bir sistem ile sera sıcaklığı 

ayarlanır. Sıcaklık değerleri mobil uygulamadan takip edilerek, farklı depolar kullanılıp 

yetiĢtiren bitki için en uygun sıcaklık geri dönüĢümlü ısınım ile ayarlanır. Sera çevresine 

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

düĢük olması durumunda kullanıcı arayüzüne gelen uyarıya verilen komut sayesinde su 

iletilerek nem istenilen seviyeye getirilir. Çatının üçgen kısımlarında havalandırmalar 

bulunur. Bu sayede ısı, nem dengesi sağlanır. Ayrıca CO2 sensöründen gelen verilere göre 

bitkilerin CO2 ihtiyacı karĢılanır.  Fotometrenin algıladığı ıĢık seviyesinin düĢük olması 

durumunda yapay ıĢıklar devreye girerek bitki sağlığı korunur. Bu aydınlatma mevsimsel ve 

bitki ihtiyacına göre farklı lambalarla sağlanır.  

M Ģeklindeki çatının ortasında toplanan yağmur suyu, borular yardımıyla depoya iletilip 

ihtiyaç anında damlama sulama sistemi ile bitki köklerine verilir. Bu sistem daha yüksek 

verimli ve kaliteli bitki elde edilmesini sağlar. 

Ekim zamanında önce toprak tahlilleri sonucuna göre bitkinin ihtiyacı olan gübre, suya 

karıĢtırılarak bitkiye verilir. Seranın altında geri dönüĢüm tankı bulunur. Hasadı yapılan 

bitkilerin atıkları burada toplanır, doğal gübre olarak kullanılır. Ayrıca açığa çıkan CO2 gazı 

fotosentezin daha hızlı gerçekleĢmesine katkıda bulunur. Buna ek olarak toprağın 

yetiĢtirilmeye elveriĢli olduğu bitki skalası ve bu bitkilerin yetiĢtirilme kılavuzu kullanıcıya 

sunulur. 

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 enerji üretilebilirliği sağlanmasından temiz enerji olması yönünden 

dıĢarıdan enerji alımını minimuma düĢürür. 

1m³ hacmindeki sera; iskelet olarak alüminyum, örtü olarak plexiglass malzemeden yapılır. 

Alüminyum seçilmesinin sebepleri arasında hafif, sağlam ve uzun ömürlü olması etkilidir. [1] 

Plexiglass malzeme seçilmesinde ise ıĢık geçirgenliğinin fazla olması, kullanım-montaj 

kolaylığı, taĢıma sırasındaki iĢ güvenliği ön planda tutulur. 

                                                                                                                                 

 

 

 



 

 

ġekil 1.1 Seranın Üstten Görünümü 

 

ġekil 1.2 Seranın Alttan Görünümü 

Soğuk su deposu: Bu depo yalıtımsızdır. Bu sayede bu depodaki su her zaman toprak 

sıcaklığında olacak ve seranın sıcaklığı arttığında ideal sıcaklığa düĢürmek için 

kullanılacaktır. 

Sıcak su deposu: GüneĢ enerji kollektöründe ısınan suyun, ısıtmada devreye girmek için 

beklediği yerdir. Bu depo yalıtımlıdır. 

Isıtma-soğutma sistemi: Depolardan alınan suyu borular ile taĢıyarak yerin altından ısıtma-

soğutma sağlayan sistemdir. 

Geri dönüĢüm tankı: Bitki hasadı sonrası oluĢan atıkların biriktirildiği bölümdür. 



 

2. Problem/Sorun 

 

Tablo-1 Tarımda Su Kullanımı 

Tabloda sunulan veriler doğrultusunda tarımda kullanılan su miktarının fazla olduğu görülür. 

[2] Kuraklık tehlikesiyle yüz yüze olan dünyamız için bu büyük bir sorun teĢkil eder. Yağmur 

yağdığında suyun büyük kısmı kanalizasyona karıĢarak kullanılamaz hale gelir. Bu kaynaklar 

kullanılabilir hale getirilerek kayıplar en aza indirilebilir. 

Seraların ısıtılma maliyetleri çok yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Hatta bazı bölgelerde bu 

maliyetler yüzünden seracılık yapmak çok zorlaĢmaktadır. Bu durumlarda üreticiye dolaylı 

olarak da tüketiciye yansımaktadır. Temiz enerji kullanımları ile masraflar düĢürülebilir. 

Türkiye’de çiftçi yaĢ ortalaması 54’tür. [3] Bu, çiftçileri birçok sorunla karĢılaĢtırmaktadır. 

Genelde seralar, tarlalar yerleĢim yerlerinden uzak yerlerdedir. Ekim, biçim, hasat, sulama, 

gübreleme 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 ile teknoloji 

birleĢerek iĢ kolaylığı, zaman tasarrufu, anlık müdahale imkanı, ürün kalitesinin arttırılması 

sağlanabilir. 

Ortam koĢulları ve hava Ģartları bitkileri olumsuz etkileyebilir. Örneğin biber, ılık ve sıcak 

mevsim sebzesidir. Soğuklara karĢı çok hassastır. YetiĢtirme devrelerinde, sıcaklık sıfırın 

altında 2-3 dereceye düĢtüğünde tamamen ölür. Hava neminin düĢük olduğu yerlerde iyi 

geliĢmez. Hava neminin %60-65 civarında olması gerekir. Bitkiler için ıĢık eksikliği sonucu 

kırılganlık, yaprak deformasyonu, büyüme inhibisyonu, bazal biyokütle tabakalarının 

sararması, kesimlerin incelmesi ve gerilmesi gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir. [4] Sağlıklı ve 

verimli bitki yetiĢtirilmesi için bu koĢullar sabit tutulmalıdır. 

Bitkiler, büyüme ve yaĢamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, 

demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere muhtaçtır. [5] 

Bu elementler topraktan eksilir. Toprağa tekrar kazandırılma iĢlemine gübreleme denir. 

Gübreleme iĢlemi zahmetli ve detaylı bir iĢtir. Gübrelemenin bitki ihtiyacına göre 

yapılmaması toprak kirliliğine ve verim düĢüklüğüne sebep olur. 

Toprağın sertlik ve pH derecesi, tuzluluk ve kireçlilik miktarı, nem ve mineral oranı, 

geçirgenliği, su tutma ve kumluluk oranı gibi özellikleri, her bitkinin ihtiyacına göre değiĢir. 

[6] Uygun bitki seçimi yapılmazsa yeterli verim alınamaz. 

 



 

3. Çözüm 

Su israfını en aza indirmek için yağmur suyu değerlendirilir. Yağmur suyunu daha iyi 

toplayabilmek için seranın çatısı M Ģeklinde tasarlanır. M Ģeklindeki çatının ortasında ve 

kenarlarındaki oluklardan toplanan su, borular yardımıyla depoya iletilir. GüneĢe ve dıĢ 

etkenlere karĢı dayanıklı polietilen malzemeden yapılan silindir Ģeklindeki depo düĢük 

maliyetli olması nedeniyle tercih edilir. Deponun içerisine yerleĢtirilen su seviye sensörü 

sayesinde su miktarı ölçülerek kullanıcı arayüzüne sunulur. Seranın yanında bulunan deponun 

ağzında filtre bulunur. Filtre kademeli olarak büyük, orta ve daha küçük maddelerin suya 

karıĢmasını önlemek için bulunur. Depo yeri ayarlanırken yükseğe yerleĢtirilir. Bu sayede 

günlük sulama zamanında ve nem oranı düĢmesi anında verilen komut ile depodan çıkan su 

potansiyel enerji sayesinde elektriğe ihtiyaç duyulmadan damlama sulama sistemi ile birleĢir. 

Bu sulama sistemi kullanılmasının sebepleri; 

1. Damlama sulama yönteminde su çok randımanlı bir Ģekilde kullanılabilir. Çünkü bu 

yöntemde su damlaları yağmurlamada olduğu gibi havada hareket etmez ve bitkinin 

toprak üst kısmı ıslatılmaz. Dolayısıyla ıslatılan alan dıĢındaki yaprak yüzeyinden 

buharlaĢma ile su kaybı da olmayacağı için sistemde su kaybı en aza inmiĢ olur. 

 

2. Damlama sulama yöntemi ile yabancı ot mücadelesi de daha baĢarılı olmaktadır. 

Çünkü bu yöntemle sulanan arazilerde, sıralar arasındaki toprak sulanmayarak kuru 

kalacaktır. Dolayısıyla da bu kuru toprakta yabancı otlar iyi bir geliĢme 

gösteremeyecektir. Bunun yanı sıra toprağın yüzeyinin kuru kalması sayesinde toprak 

iĢleme, ilaçlama, toplama ve taĢıma iĢleri sulama anında bile yapılabilmektedir 

 

3. Damlama sulama, plastik örtüler altında yetiĢtirilen bitkiler için çok uygundur. Çünkü 

borular plastik örtüler altına yerleĢtirilebilir. Aynı zamanda sistemin çalıĢması 

rüzgârdan etkilenmez ve bu sistemle gübre sulama suyu ile beraber verilebilir. 

 

4. Her yer sulanmadığından her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve toprağı 

havalandırmak için toprak iĢlemesi olayları neredeyse ortadan kalkar, iĢçilik ve mazot 

tasarrufu sağlanır. [7] 

Damla sulama sisteminin temel unsuru damlatıcılardır. Damlatıcılar plastikten yapılırlar ve 

lateral adı verilen boruların üzerine monte edilirler. Bir damlama sulama sistemi, 

damlatıcıların dıĢında 4 kısımdan meydana gelir. Bunlar;  kontrol ünitesi, ana boru hattı, yan 

ana boru hattı laterallerdir. Kontrol ünitesinde süzgeçler, gübreleme tankı, vana ve basınçölçer 

bulunur. [8] Akvaryum borularından yapılan ana boru hattı suyu yan ana borulara iletir. Yan 

ana borulara ulaĢan su, laterallerden bitki köklerine ulaĢtırılır. Damlatıcılar suyu saatte birkaç 

litrelik bir debi ile toprağa damlatırlar. Aynı zamanda gübreleme iĢlemi de bu sisteme dahil 

edilir. Ġnorganik grubunda olan azotlu gübrelerden üre %100 oranında suda çözünür ve tüm 

bitkilerde kullanılabilir. 

Ġyi bir bitki geliĢimi için tek baĢına gübreleme yeterli değildir. Tarımda tüm değiĢkenler 

kontrol edilmek zorundadır. Ancak bitki besleme ve iklimlendirmenin beraber sağlandığı 

optimum koĢullarda kaliteli bir yetiĢtiricilik söz konusu olmaktadır. Sera içerisinde DHT22 

sıcaklık ve nem sensörleri bulunur. Bu sensörlerden alınan veriler wifi bağlantısı ile kullanıcı 

arayüzüne sunulur. Alınan veriler doğrultusunda nemin düĢük olması durumunda mobil 

uygulamadan verilen komut ile sulama sistemi devreye girerek nemi istenilen seviyeye getirir. 

Sıcaklık düĢtüğünde veya yükseldiğinde mobil uygulamadan kontrol edilerek havalandırmalar 



 

açılır, yerden soğutma sistemleri ya da ısıtma sistemleri devreye girer. Isıtma sistemi; yerin 

altına yerleĢtirilen sıcak ve soğuk su deposu, seranın yanına konumlandırılan güneĢ enerji 

kollektörleri ve seranın altına döĢenen borulardan oluĢur. GüneĢ enerji kollektörlerinde ısınan 

su, sıcak su deposuna iletilir ve ihtiyaç anında kullanıma hazır hale getirilir. Sıcak su 

deposunun yanında bulunan soğuk su deposu, yerin altında olduğu için ek bir soğutma 

sistemine gerek duyulmaz. 

Fotometre ile ölçülen ıĢık Ģiddetinin düĢük olması durumunda mobil uygulamaya bildiri gider. 

Solunumla kaybedilen organik maddeyi temin edecek kadar fotosentez yapılmasını 

sağlayabilen ıĢık miktarına “ıĢık kompensasyon noktası” denir. Bitkilerin büyüyüp 

geliĢebilmesi için, gerekli ıĢık miktarı daima ıĢık kompensasyon noktasının üzerinde 

bulunmaktadır. Kompensasyon noktasından itibaren ıĢık Ģiddeti yükseldikçe fotosentez 

miktarı da artar. Fakat buna bağlı olarak solunum Ģiddeti, dolayısıyla madde kaybı yükselir. 

IĢık fotosentez üzerinde etkili olan önemli bir faktördür; fakat bu olayda ıĢık yanında daha 

birçok etkenler rol oynamaktadır. Sıcaklık derecesi, toprak suyu ve besin maddeleri, havanın 

CO2 ’i ve rüzgar fotosentez üzerinde etkili olmaktadır. [9] Verilen komut ile sera içerisindeki 

ledler devreye girer. Fotosentez olayının gerçekleĢmesi için mavi ve kırmızı renkli ledler 

kullanılır. [10] Bu ledler yetiĢtirilen bitkilere göre uygun yerlere yerleĢtirilir. Hollanda’da bir 

üniversitenin yaptığı çalıĢmalarda deĢarjlı lambalara göre led ıĢık kaynaklı bitki yetiĢtirme 

armatürlerinde %60 ile %71 oranında enerji tasarrufları ölçülmüĢtür. [11] Ayrıca led 

lambalarının az ısıtma etkisi olacağından ortam Ģartları korunmuĢ olur. Ancak mevsimine 

göre gerektiğinde hem ısıtma hem aydınlatma amacıyla akkor lambalar da kullanılır. 

Bitkiler yetiĢtirilirken, yeteri kadar çiçek ya da meyve verebilmesi için, kendi Ģartlarına uygun 

ortam koĢullarının sağlanmıĢ olması gerekir. [13]Bu koĢullardan en önemlisi toprak seçimidir. 

Toprağın özellikleri her bitkinin ihtiyacına göre değiĢir. 

Rapor-1 de görüldüğü gibi, yapılan analizlerle toprağın yapısı ve ihtiyaçlarının belirlenmesi 

sonucu uygun bitki seçimi için mobil uygulamadan yararlanılır. Uygulama arayüzünde toprak 

türleri butonlarından serada bulunan toprak türü seçilir. Ekranda sebze, meyve ve süs bitkisi 

seçenekleri çıkar. Seçilen bitki türüne göre yetiĢtirilme Ģartları (su, nem, ıĢık, sıcaklık ihtiyacı 

vs.) kullanıcıya sunulur. Böylece toprağa uygun ve bilinçli bir Ģekilde sağlıklı bitki 

yetiĢtirilmiĢ olur. 

 

                   Deponun Ġçine Yabancı Madde Girmesini Engelleyen Üç Kademeli Filtre 



 

 

Rapor-1 Toprak Tahlil Örneği Ve Bu Toprağa Uygun Gübreleme 

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 ġekil 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 hem yağmur sularının toplanması hem 

güneĢ panellerinin yerleĢtirilmesi, hem de güneĢten maksimum yararlanılması sağlanacaktır. 

 

ġekil 4.1 Seranın Üç Boyutlu Görünümü 



 

 

ġekil 4.2 Elektrik Üretim Ve Tüketim ġeması 

4.2 Elektrik Sistemi – Elektronik Aksam 

Seramızda elektrik sistemi için hem üretim hem de tüketim açısında ekonomik, temiz enerji 

ve sürdürülebilirlik düĢünerek tasarım yapılmıĢtır. Bunun için ġekil 4.1 deki gibi çatıya 

yerleĢtirilen paneller ve depo üzerine yerleĢtirilen rüzgar türbinleri ile elektrik üretilecek ve 

ġekil 4.2’de Ģematize edildiği Ģekilde elektrik öncelikte aküde depolanacak ve aküden de 

sisteme aktarılacaktır.  

 

ġekil 4.3 Elektronik Bağlantı ġeması 



 

 

ġekil 4.4 Isıtma-Soğutma Sistemi Tasarımı 

4.3 Sulama Sistemi 

ġekil 4.1’de görüldüğü gibi yağmur suları yerden yüksek bir depoda toplanacak. Yerden 

yüksek olması sayesinde oluĢan potansiyel enerji damlama sulama sisteminde ekstra enerji 

kullanımına gerek kalmadan vanaların açılmasıyla damlama sulama sistemi aracılığıyla 

bitkilere ulaĢtırılacak. Depodaki su miktarı mobil uygulama üzerinden sürekli takip edilecek. 

Ancak mevsimsel olarak depodaki su yeterli olmazsa ġekil 4.3’teki gibi yedek su olarak daha 

önceden ısıtma-soğutma amacıyla kullanılan depolardaki sular kullanılacak. Bu sayede ek su 

ihtiyacı doğmayacaktır. 

4.4 Isıtma-Soğutma Sistemi 

Seranın ısıtılması ve gerektiğinde soğutulması amacıyla birkaç yöntem kullanılacaktır. Bunlar 

ġekil 4.3’te ve ġekil 4.1’de görülmektedir.  

4.4.1 Isıtma 

Isıtma yöntemi iki Ģekilde gerçekleĢtirilecektir. Bunlar güneĢ enerji kollektörleri ve 

lambalardır. GüneĢ enerji kollektörleri 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 devirdaimi 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 

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

Soğuk-sıcak su depoları ve diğer su sistemleri ġekil 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. 

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 gübreleĢecektir. 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 

ġekil 4.5 teki gibi mobil uygulama için App Inventor uygulaması tercih edilmiĢtir. App 

Inventor oldukça hızlı çalıĢan ve gecikmesi olmayan bir sistem ve mobil cihaz kısmındaki 

uygulama geliĢtirmenin oldukça basit olduğu için tercih edilmiĢtir. Ardunio IDE’nin son 

sürümü bilgisayara yüklenerek, kodlamalar yapılarak ugulamaya ile anlık olarak seradaki 

CO2, sıcaklık, nem gibi bütün durumlar-faaliyetler takip edilecek; istenildiğinde fan, motor 

gibi ekipmanlar mobil uygulama arayüzünden kontrol edilebilecektir. 

 
ġekil 4.5 Projemizdeki Mobil Uygulama Kullanıcı Arayüzü 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projede birçok inovatif yön bulunur. Tüm sistemler bir arada toplanarak çiftçi için kolay 

kullanılabilir hale getirilir.  

Enerji, yerli güneĢ panelleri ile sağlanır. Panellerin mevsimsel olarak hareketleri 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 da enerji dönüĢümü sağlar. Bu sayede geceleri, bulutlu havalarda, 

gün uzunluğunun kısa olduğu zamanlarda da yeterli elektrik üretilebilir. Bu da seranın 

kendine yeterliliğini arttırır ve dıĢarıdan enerji gereksinimi minimuma düĢürür. 

Hasadı yapılan bitkilerin kalan kısımları atılmayıp seranın içinde bulunan geri dönüĢüm 

tankında toplanır. Tanktan açığa çıkan CO2 ile bitki fotosentezi yapılır. Antalya’da örtü 

altında yetiĢtirilen domates, biber ve patlıcan bitkilerinden yıllık kuru bazda 202.53 bin ton 

biyokütle artığı elde edilir. Bu atıkların tamamının kullanılmasıyla CO2 emisyonunda %92’lik 

bir azalma sağlanabilir. [12] OluĢan çürümüĢ yapılar da doğal gübre olarak kullanılır. Enerji, 

su, toprak yapısının kontrolü, ısı kontrolü yönünden doğal bir sürdürülebilirlik örneğidir. 

Toprağın organik ve inorganik içeriğine göre mobil uygulamada gözüken bitki skalası 

sayesinde bitkiler uygun Ģartlarda yetiĢebilir. Bununla birlikte bitkilerin ihtiyacına uygun 

ortam Ģartlarını mobil ekranda göstererek kolaylık sağlanır. Organiğe en yakın ürün elde 

edilmeye çalıĢılır.  Uygulama içinde gösterilen bir baĢka kısım ise hava durumudur. Bu 

sayede en uygun ekim ve hasat zamanları belirlenir. Yağmur yağdığında depoda toplanan 

suyun dolması halinde ısıtma için kullanılan yerli ve milli depolara transfer edilir. Böylece 

hem deponun taĢması önlenir hem de ısıtma sistemi depoları için ek su kaynağı kullanmaya 

gerek kalmaz. 

[14] Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek baĢlıca yenilenebilir enerji kaynakları; 

güneĢ enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir. Ancak bizim 

projemizde tamamen temiz enerji odaklı bir ısıtma yöntemi kullanılmaktadır, güneĢ enerji 

kollektörü. Bu sistem evlerin, iĢyerlerinin çatılarına kurulan, sıcak su ihtiyacını karĢılayan 

sisteme benzer bir sistemdir. GüneĢ enerji kollektörleriyle su ısıtılacak, ısıtılan su mobil 

kontrolle sera ısıtılmasında kullanılacaktır. Ayrıca soğuk su deposu olarak kullanılıp 

gerektiğinde seranın ısısının düĢürülmesinde 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, 

ısıtma-soğutma sitemlerini, havalandırmaları, damlama sulama sistemi kontrolünü yapar. 

 

Tablo-2 Bölgelere Göre GüneĢ Enerjisi ve GüneĢlenme Süresi 

Tablo-2 de görüldüğü gibi güneĢlenme süresi ve enerji miktarına göre birçok bölge avantjlı 

durumda görülmektedir. Seranın elektrik, su ve ısınma ihtiyaçları temiz enerji üretimi, 

kullanımı açısından projemizi ön plana çıkarmaktadır. 

Basit bir hobi serasından yola çıkarsak sadece metal ve örtüsü yaklaĢık 3.500TL dir. Bu 



 

seranın ısınma, elektrik, su maliyetleri hesaplandığında ortalama aylık 500, yıllık 6000 

TL’dir.  Bizim projemizi bu seraya uyguladığımızda yaklaĢık maliyet metal ve örtü hariç 

10.000TL civarında olacaktır. Ancak projemizdeki enerji, su ve ısınma giderleri 

düĢünüldüğüne en az % 80 oranında bir maliyet düĢüĢü olacaktır. Buradan da anlaĢılacağı 

üzere maksimum iki yılda sera kendi masrafını çıkarıp kâra geçecektir. Bunların yanında doğa 

dostu olduğu için ekosisteme zarar vermeyecektir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projede kullanılan malzemeler tek tek araĢtırılıp bulunur. Akıllı sera sisteminin iskeletinden, 

örtüsüne tüm ürünleri bulunulabilir ve temin edilebilir. Ayrıca kullanılabilirliği pratik ve 

çoğunlukla ekonomiktir. Seradaki aydınlatma sistemi bitkiler için en uygun olacak Ģekilde 

seçilir. 

Diğer akıllı sera sistemlerinden farklı olarak enerjisini kendi üretebilir ve yüksek derecede 

tasarruf sağlar. Bu da maliyetini düĢürür ve kullanıcıya daha çok hitap eder. Bu yönü ile 

yaygınlaĢtırılması olağandır. 

Yapılan seralarda kullanılan malzemelerin ithal olması sebebiyle fiyatlarında artıĢ olabilmekte 

ve ülke ekonomisine katkı sağlamamaktadır. Projemizde bu durum göz ardı edilmemekle 

birlikte kullanılan ürünler seçilirken yerli ve milli olmasına dikkat edilmiĢtir. 

YerleĢim yerlerinden uzak tarım alanlarına sahip kiĢiler için büyük ayrıcalık sağlayan mobil 

uygulamalı akıllı sera sistemi, uzaktan kontrolü ile rahatlık sağlar. Ülkemizde büyük öneme 

sahip olan üretim sektöre önemli katkı sağlayacağını düĢünüyoruz. 

Mobil uygulama kısmı Ģu an yapım aĢamasındadır. Mobil uygulama kullanıcılar tarafından 

kolayca anlaĢılabilecek Ģekilde hazırlanmaktadır. Bunun sebebi çiftçi yaĢ ortalamasının 

yüksek olmasıdır. Bu, kullanımı yaygınlaĢtırmada önemli bir faktördür. 

Projedeki amaç, tarım ve teknolojiyi birleĢtirerek kolaylık sağlamaktır. 

7. Tahmini maliyet ve proje zaman planlanması 

Prototip maliyet tablosu 

ADET MALZEME FİYAT ADET MALZEME FİYAT 

1 ESP 32S 82,00TL   LED 5M 100TL 

1 CO2 SENSÖRÜ MQ-135 22,48TL 2 3D FLAMENT 244TL 

1 RÜZGAR TÜRBÜNÜ 51,32TL 6 PLEXĠGLASS 500TL 

3 SU SEVĠYE SENSÖRÜ 16,92TL 1 RGB LED STRĠP DRĠVER 58,29TL 

1 ISI VE NEM SENSÖRÜ DHT11 12,73TL 1 BH1750 61,32TL 

1 NTC 8,21TL   KABLO 50TL 

1 
TOPRAK NEM SENSÖRÜ 

GROVE 
34,89TL 12 ALÜMĠNYUM KÖġEBENT 240TL 

1 LM2596-AD 20,01TL 6 GÜNEġ PANELĠ 250TL 

1 DHT22 40,54TL 1 
HORTUM(ISITMA-SOĞUTMA, 

SULAMA) (Yerli) 
100TL 

2 1298N 81,48 2 XH-M603 SARJ KONTROL 75,08TL 

1 SG90 RC 14,78TL 1 AKÜ 44,80TL 



 

2 FAN 27,92TL 2 DS18B20 143,68TL 

1 
YATAY SU 

DEPOSU(20lt)(Yerli) 
133,76TL 2 

DĠKEY SU DEPOSU (Çıkma araç 

parçası ya da basit bidon) 
- 

4 SU POMPASI 35,40TL TOPLAM  2.414,21TL 

Harcama Planlaması 

MAYIS Ardunio Ve Sensörler Alınarak Öğrenme ÇalıĢmaları Yapılacaktır. 

HAZĠRAN Sensörler Test Edilecek Ve Gerekli Sensörler Temin Edilecektir. 

TEMMUZ 
Detay Raporundan Gelen Destek Ġle Sera Alüminyumları, Plexiglass, 

Hortumlar, Depolar Ve Diğer Elektronik Ekipmanlar Alınacaktır 

AĞUSTOS ÇalıĢmalar Sırasında Gerekli Ekipmanların Tekrarları Alınabilir. 

EYLÜL ÇalıĢmalar Sırasında Gerekli Ekipmanların Tekrarları Alınabilir. 

Proje Takvimi 
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Proje Fikrinin OluĢması X                 

Takımın OluĢması, Proje Ġle Ġlgili 

Sorunların Belirlenmesi Ve Çözüm 

Yollarının AraĢtırılması 

  X X             

Projenin Ön Değerlendirme Formunun 

Hazırlanması Ve BaĢvurunun Yapılması 
    X             

Projede Kullanılacak Malzemelerin 

KararlaĢtırılması 
      X X X       

Ön Değerlendirme Sonucuna Göre 

Projede ĠyileĢtirmeler 
        X         

Proje Detay Raporunun Hazırlanması         X X       

Arduino ve Sensörler Ġle ÇalıĢmalar         X X       

Yazılım ÇalıĢmaları         X X       

Android Uygulama ÇalıĢmaları         X X       

Malzemelerin BirleĢtirilmesi             X X   

Test Süreci               X X 

8. Proje fikrinin hedef kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin hedef kitlesi, sera ile üretim yapmak isteyen herkestir. Mobil uygulama herkesin 

kolaylıkla kullanabilmesi için basit bir Ģekilde tasarlanmıĢtır. GüneĢlenme süresi yüksek olan 

ve rüzgar alan yerlerde kullanılabilirlik uygundur. Ülkemizde seracılık Marmara, Ege ve  

Akdeniz kıyı Ģeridinde dağılma göstermektedir. Bu dağılım içerisinde yer yer yoğun üretim 

alanları doğmuĢtur. Ancak hala yaygınlaĢtırılamamasının sebepleri arasında maliyetinin 

yüksek olması önemli bir etkendir.  Projede sağladığımız tasarruflar sayesinde maliyet en aza 

indirgenerek hedef kitlenin geniĢlemesi amaçlanır. Bununla birlikte örtü altı sebze ve meyve 



 

yetiĢtiriciliği ortam Ģartlarının uygun olduğu her yerde yapılır, verim ve kalite arttırılır. Ortaya 

çıkabilecek sorunların kaldırılması 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. Ilıman iklim 

kuĢağında gerek duyulan tüm ihtiyaçları karĢılar.   

9. Riskler 

Korona sebebiyle takım toplantıları yeterli oranda yüz yüze yapılamamaktadır. Bu soruna 

çözüm olarak internet üzerinden görüntülü ve sesli görüĢmeler yapılır. 

YerleĢtirilen sensörlerin yerlerine bağlı olarak hatalı veri göndermesi ve yanlıĢ uygulama 

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

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. 

GüneĢ panellerinden sağlanan enerji yetersiz kaldığında ise rüzgar türbini devreye girer. 

Normal Ģartlarda %100 oranında güneĢ panelinden sağlanacak enerji, yetersizlik durumunda 

rüzgar türbininden gelecek enerji ile tamamlanır. 

Oluklardaki su depoya iletilirken yabancı maddeleri de taĢıyabilir. Bu durumda depo 

kapağındaki filtreler bir dereceye kadar koruma sağlasa da tıkanması durumunda engelleyici 

bir faktör olabilir. 

  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 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Hafsanur ġĠRĠN 
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