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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje, tarım teknolojileri sera otomasyon sistemleri ile alakalı olup kapalı ortamlarda 

betonarme, panel ve çadırdan kurulan, içerisinde beyaz şapkalı, istiridye mantarı ve diğer 

mantar türlerinin yetiştirildiği mantarhanelere ve mantar yetiştiricilerine hitap etmektedir. 

Mantar üretimi konusunda yaptığımız saha çalışmasında, Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü yetkilileriyle ve mantar üreticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Mantar üretimindeki 

en önemli hususlardan olan “iklimlendirme” olarak geçen ortam koşullarının sağlanması ve 

istenilen aralıkta stabil tutulması konusuna ciddi sıkıntılar yaşandığının tespiti üzerine Tam 

Otomasyonlu Mantarhane Botu (TOMBOT) adını verdiğimiz bir cihaz geliştirilmiştir. 

Yaptığımız çok uygun maliyetli bu cihaz ile mantarhane içerisindeki karbondioksiti, nem 

oranını, kompost sıcaklığını, oda sıcaklığını, oda ışığını (bazı mantar çeşitlerinde ışık isteği 

bulunmaktadır), sulama ve üretimde kullanılan suyun sıcaklığını, Ph, EC (suyun iletkenliği), 

Tds (suyun sertliği) değerlerini ölçebilmektedir. Kullanılan sensörler sayesinde yapılan 

ölçümlerin istenilen değer aralığında olmadığı durumlarda mantarhanedeki ısıtma-soğutma, 

havalandırma, nemlendirme vb. sistemlerle otomatik olarak istenilen değer seviyelerine 

çekilebilmektedir. 

Bu cihaz, mantarhanelerde karadüzen giden sistemlerin tamamen bilimsel verilere dayalı olarak 

mevcut olması gereken koşullarda, üreticinin tam olarak ne yapması gerektiğini bildiği bir 

sisteme dönüştürülmesini sağlayacaktır.  

Yapılan cihazın maliyet, taşınabilirlik, enerji giderlerinin azaltılması, kalite ve verimlilik 

açısından sağlayacağı birçok avantaja bağlı olarak daha fazla mantarhane, daha fazla üretim ve 

daha fazla istihdam sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Problem/Sorun 

İklimlendirme odası, mantar evi ya da en çok bilinen adıyla mantarhaneler uygun ortamlar ve 

gerekli şartlar sağlanarak mantar üretimlerinin yapıldığı yerlerdir. Üretici gerekli ortamı ilk 

kurulumda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteği ile sağlamaktadır. Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü mantar üreticisini desteklemektedir çünkü Karadeniz Bölgesi’nde mantar 

üretiminde lider olan Samsun’un Türkiye mantar üretiminde de lider olması, diğer illere örnek 

olması Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hedeflerindendir. Mantar üretimi konusunda 

yaptığımız saha çalışmasında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle ve mantar 

üreticileriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme verilerine göre mantar üreticisi son derece ilkel 

yöntemlerle çalışmaktadır. 

Yaptığımız araştırmada Samsun’da 77 mantar üreticisinin sadece 3’ü odadaki CO2 değerini 

ölçüp bu ölçümlere göre iklimlendirmede kullanılan temiz hava girişi fanlarının ve kirli hava 

çıkış fanlarının çalışma zamanlarını planlamakta ve üretimini gerçekleştirmektedir. Bu 

üreticilerin kullandıkları ölçüm cihazları fanlara bağlı olup kullanılan bu cihazların maliyetleri 

4 bin -11 bin TL aralığındadır.  
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Diğer 74 Mantar üreticisi ise odadaki CO2 ölçüm cihazına sahip olmayıp tamamen rastgele 

fanları çalıştırarak üretimi gerçekleştirmektedirler. Üreticiler oda nemini, oda sıcaklığını, 

kompost sıcaklığını ayrı ayrı ölçerlerle gerçekleştirmektedir. 

Mantar üreticisi kendi el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışmaktadır; çünkü mantarhanenin 

iklimlendirmesini düzenleyen cihazlar çok pahalıdır. Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünde saha çalışmalarında görev alan mühendislerin kullandıkları nem ölçerler, 

kompost sıcaklığını ölçmek için kullandıkları dijital dereceler, oda nemini ölçtükleri oda 

dereceleri, karbondioksit ölçüm cihazları üreticide mevcut değildir. Bu yüzden üretici Samsun 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağımlı bir haldedir. Mantar üretimi için Karbondioksit (CO2) 

ölçer hayati öneme sahiptir. Karbondioksit (CO2) değerleri belli dönemlerde belli oranlarda 

tutmak üretim açısından çok önemlidir. Bazı büyük işletmelerde otomasyon sistemleri var 

olmasına rağmen otomasyonların kurulum maliyetleri çok yüksek olduğu için küçük ölçekli 

üreticinin problemini çözmemektedir. Ayrıca yaptığımız araştırmalara göre kullanılan bu 

otomasyon sistemleri istenilen bütün değerleri verebilen ve bu değerlere göre yönlendirme 

yapabilen bir yapıya sahip değildir. Büyük masraflarla tedarik edilip kurulumu yapılan cihazlar 

istenen verimi sağlayamamaktadır. Ayrıca piyasada kullanılan cihaz ile mantarhanelerin 

hepsinde ölçüm yapılamamaktadır. Örneğin 20 tane mantarhanesi olan bir üretici tüm 

mantarhaneleri için ayrı ayrı bu cihazı satın almak zorunda kalmaktadır. Bunun gibi problemler 

yüzünden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün beş yıllık kalkınma planında belirlenen 

üretim rakamlarına ulaşmak mümkün görünmemektedir. Eğer böyle giderse Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğünün planladığı gelişme olmayacaktır. Bu durum Samsun’un ekonomisini 

de kötü etkileyecektir.  Karadeniz Bölgesi’nde mantar üretimi şartları sağlandığında tüm 

Türkiye’ye ithalat yapabilecek duruma gelebilecektir fakat sahada yaşanan problemler bu 

durumun gecikmesine neden olmaktadır. 

Saha çalışmasında belirlenen problemler arasında mantarhanelerdeki olumsuz ve yanlış 

iklimlendirme ve yetiştirme ortamı değerleri nedeni ile üretimi yapılan mantar çeşitlerinin 

çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalması, pazar değerlerini yitirmeleri, mantar kalitesindeki 

düşüş, üretim miktarının azalması sayılabilir. Yapılan iklimlendirme hataları yüzünden 

üretimde önemli bir maliyet olan enerji ve su giderleri artmakta ve mantarlarda hastalık oranı 

yükselmektedir. Ayrıca mantarhanelerde kötü iklimlendirme koşulları nedeni ile oluşan yüksek 

nem nedeni ile farklı malzemelerden imal edilmiş olan mantarhane odaları, kullanılan aletler 

(klima, havalandırma vb.) ve ranza sistemleri paslanmaktadır. Bu durum ise aletlerin ömrünün 

kısalmasına ve ayrıca çevre kirliliğine (ses, koku, sineklenme) neden olmaktadır. 

İklimlendirmenin yapılabilmesi için kullanılan cihaz ise hem çok pahalı hem de istenilen 

verilere ulaşılmasında yeterli değildir. Bu konuyla ilgili iyileştirmelerin yapılabilmesi için hem 

ekonomik hem de mantarhanenin her yerinden ölçüm yapılabilecek bir cihaza ihtiyaç vardır. 

Bu cihazın taşınabilir olması da problemin çözülebilmesi için önemlidir. Çalışma sahada 

problemlerin çözümü için yapılandırılmıştır. 
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3. Çözüm  

Mantar üretim odalarında belli iklim koşulları yani suni olarak mantarın ihtiyacı olan sıcaklık, 

nem değerleri, oksijen değerleri, karbondioksit (CO2) değerleri, kullanılan suyun sıcaklığı, 

pH’ı, tuzluluğu gibi birçok değer sağlanarak üretim yapılmaktadır. Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünün üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının bugüne kadar yapmış olduğu 

çalışmalar neticesinde elde edilen verilerden, yayınlanan raporlardan, uzun süreler sahada 

bulunan mantar üretimi konusunda uzmanlaşmış ziraat mühendislerinden ve tecrübeli mantar 

üreticilerinin bilgilerinden istifade edilerek mantar üretimi (beyaz şapkalı, istiridye mantarı vb.) 

için gerekli olan belirli iklimlendirme değerleri oluşturulmuştur. 

Teknik olarak bir mantar sezonu için (80 gün) olması gereken değerler elimizde mevcuttur. 

Örneğin 80 günlük üretim döneminde kaçıncı günlerde kaç gün boyunca hangi değerlerde 

olması gerektiği, hangi değerlerle ortamı buluşturmamız gerektiği bilinmektedir. Karbondioksit 

(CO2) değerlerinin, kompost sıcaklığının, oda sıcaklığının ideal verileri bilinmektedir.  

Beyaz şapkalı mantarda mantarhanelerde ilk 27 gün oda sıcaklığı 21-22oC, oda nemi %70-85 

kompost sıcaklığı 25oC, CO2 değerleri ortalama 5000 ppm değerlerinde, üretim sezonunun 

geriye kalan 45-55 günlük döneminde oda sıcaklığı 16-18oC, oda nemi %85-90 kompsot 

sıcaklığı 18-20oC CO2 değeri 800-1200 ppm arasında olması istenmektedir. 

İstiridye mantarı üretim alanlarında ilk 20-25 günlük dönemde oda sıcaklığı 21-22oC, oda nemi 

%70-85 kompost sıcaklığı 25oC, CO2 değerleri ortalama 5000 ppm değerlerinde, geriye kalan 

35-45 günlük dönemde oda sıcaklığı 16-18oC, oda nemi %85-90 kompsot sıcaklığı 18-20oC 

CO2 değeri 800-1200 ppm arasında olması istenmektedir. Ayrıca 20-25 günlük dönemden sonra 

12 saat florasan beyaz ışık ortama verilmektedir. 

Geliştirilen TOMBOT cihazı tüm üretimhanelerde kullandırılarak daha teknik, daha bilinçli, 

daha hijyen, daha verimli, çok daha ekonomik ve kaliteli mantarların üretimi 

gerçekleştirilecektir. 

TOMBOT ile iklimlendirme değerleri tespit edilebilecektir. Bu sayede hastalık ve zararlıların 

oluşumu ve olumsuz etkileri azaltılacaktır. Ayrıca tüm sezonlarda pazar değeri yüksek mantar 

(beyaz şapkalı, istiridye mantarı vb.) üretimini kapsayacak şekilde ve yazılımsal döngü 

sayesinde tam otomatik ve en verimli şekilde yapılması sağlanacaktır. Ek olarak ekonomik ve 

elde taşınabilir olacağı için küçük üreticinin de alabileceği ve kullanılması kolay bir cihaz 

olacaktır. Taşınabilir olduğu için mantarhanenin her yerinden ölçüm yapılabilecektir. Bu durum 

üretimi %100 arttıracaktır. Enerji verimliliği açısından baktığımızda ise mantarhanelerde CO2 

değerlerinin sağlanabileceği havalandırma fanları mevcuttur. Yaptığımız saha araştırmasında 

gördük ki hazırladığımız sistemi sadece bu fana entegre etsek dahi yani diğer klima, nem ölçer, 

nemlendirmeler hariç sadece bu durumda bile enerji maliyetinin çok azalmasını sağlayacaktır. 

Geliştirilen TOMBOT cihazı belirlenen tüm problemlere çözüm niteliğindedir. 

Kapalı alanlardaki kaliteli ve verimli mantarlar üretimi ile ilgili olarak belli dönemlerde farklı 

ihtiyaçları, farklı gelişimleri söz konusu olduğu için bu gelişimleri ve ihtiyaçları 

karşılayabilmeyi sağlama noktasında kullanılacak bir cihaz üreticinin mantar üretimi 

konusunda eli ayağı olacaktır. 
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4. Yöntem 

TOMBOT cihazımızı oluştururken mümkün olduğunca sade ve işi çok iyi yapabilecek için  

iklimlendirme ortamlarına en uygun donanımları seçtik. Tasarladığımız PCB üzerine bu 

donanımları yerleştirdik. Ayrıca cihazımızı hem koruma açısından hem de estetik bir görünümü 

olması için pleksiglass kutu içerisine yerleştirdik.  

Arduino nano, I2C 20x4 lcd ekran, MH-Z19 karbondioksit (CO2) sensörü, DHT22 sıcaklık ve 

nem sensörü, DS18B20 su geçirmez dijital ısı sensörü, tek kanallı 5v röle kartı, 

TOMBOT’umuzu oluşturan parçalardır.  

TOMBOT’un çalışma mantığı şu şekildedir; MH-Z19 sensörü birer adet hava giriş ve çıkışı 

bulundurmaktadır. Giriş kısmından hava girdikten sonra kızılötesi dedektör ile mantarhanedeki 

CO2 (Karbondioksit) gazı seviyesini algılar. Cihaz MH-Z19’un pwm pinini kullanarak arduino 

üzerinden verileri alıp lcd ekrana ppm türünden yazdırır. DS18B20 sensörünün su geçirmez 

özelliği vardır. Üzerindeki metal yüzey sayesinde sensör ile temas halinde bulunan maddenin 

sıcaklığını algılamaktadır. Cihaz DS18B20 sensöründeki data pinini kullanarak sıcaklık 

değerlerini okur ve lcd ekrana celcius cinsinden yazdırır. Cihaz yetiştirme ortamındaki sıcaklık 

ve nem değerlerini DHT22 sensörünün data pinini kullanarak “dht.h” kütüphanesi üzerinden 

değer okur ve bunları sıcaklığı celcius ve nemi ise yüzdelik oranla ifade ederek lcd ekrana 

yazdırır.  

4.1. Kullanılan Donanım 

Arduino Nano; 

Arduino, kullanımı kolay donanım ve yazılıma dayanan açık kaynaklı 

bir elektronik platformdur. Arduino kartları, sensörlerden, 

butonlardan, yada herhangi bir sinyal veren üründen sinyali alıp işler, 

bu sinyal doğrultusunda yapmak istediğiniz işlemleri yapar. 

Arduino Nano, ATmega328'e dayanan küçük, kullanışlı, breadboard 

uyumlu bir programlama kartıdır. Arduino Uno ile yapabileceğiniz 

işlemleri yapabilirsiniz, yalnızca bir DC güç girişi yoksundur ve 

standart bir yerine Mini-B USB kablosu ile çalışır. 

I2C 20x4 LCD Ekran; 

20x4 (20 sütun, 4 satır) karakterli bu mavi üzerine beyaz LCD, 

Arduino veya farklı mikrodenetleyici kartları ile daha rahat bir 

kullanım için LCD I2C dönüştürücü kartı yer almaktadır. Bu sayede 

seri LCD olarak kullanılabilmektedir. 2 kablo üzerinden 

mikrodenetleyicilerle kullanılabilindiği için pin tasarrufu sağlar. LCD 

arka ışığı dönüştürücü kart üzerinde yer alan jumper sayesinde istenirse açık, istenirse kapalı 

duruma alınabilinmektedir. Kart üzerinde yer alan potansiyometre sayesinde de kontrast ayarı 

yapılabilmektedir. 
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MH-Z19 Karbondioksit (CO2) Sensörü; 

CO2 monitörü için MH-Z19 Kızılötesi CO2 Sensör Modülüdür. MH-

Z19 NDIR kızılötesi gaz modülü, iyi bir seçicilik, oksijene bağlı 

olmayan ve uzun ömürlü, havada CO2'nin varlığını tespit etmek için 

yayılmayan kızılötesi (NDIR) ilkesini kullanan yaygın tip, küçük 

boyutlu bir sensördür. 

Dahili sıcaklık sensörü sıcaklık telafisi yapabilir; dijital çıkış analog voltaj çıkışına sahiptir. 

Olgun kızılötesi emici gaz algılama teknolojisi, hassas optik devre tasarımı ve üstün devre 

tasarımının sıkı entegrasyonu ile geliştirilmiştir. 

MH-Z19 NDIR kızılötesi gaz modülü, HVAC soğutma ve iç mekan hava kalitesi izlemesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Şekil-1: MH-Z19 CO2 Sensörü Çalışma Prensibi 

DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü; 

DHT22, temel, düşük maliyetli dijital sıcaklık ve nem sensörüdür. 

Ortamdaki havayı ölçmek için bir kapasitif nem sensörü ve bir 

termistör kullanır ve veri pini üzerinde dijital bir sinyal çıkarır (gerekli 

herhangi bir analog giriş pimi gerekmez). Kullanımı oldukça basit, 

ancak verileri almak için dikkatli bir zamanlama gerektirir. Bu 

sensörün tek gerçek dezavantajı, her 2 saniyede bir yeni veri 

alabilmenizdir, bu yüzden kütüphanemizi kullanırken, sensör 

okumaları 2 saniyeye kadar çıkabilir. 

DS18B20 Su Geçirmez Dijital Isı Sensörü; 

DS18B20 yüksek hassasiyetli dijital termometre, 9bit-12bit santigrat 

derece sıcaklık ölçümleri sağlar. Kullanıcı tarafından 

programlanabilir üst ve alt tetikleme noktalarına sahip bir alarm 

fonksiyonuna sahiptir. 

Bu sensörün DS18B20 sensöründen farkı, su geçirmeyen Dijital bir 

sensör olması ve 1 metre uzunluğundaki kablosu yardımıyla derin 

mesafelerdeki sıcaklık değerlerini rahatlıkla ölçebilmesidir. Data transferinde de herhangi bir 

bozulma olmaz. Tek kablo (1-wire) arabirimi üzerinden 9 “veya” yapılandırılabilir, 12 bitlik 

okuma gerçekleştirilebilir. Çeşitli bina içi, teçhizat, makine ve sıvı havuzlarının sıcaklık 

ölçümleri rahatlıkla yapılabilir. 
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Tek Kanallı 5v Röle Kartı; 

Röle basit bir açma/kapama anahtarıdır. Giriş voltajı 5 Volt 

olduğunda çalışır, giriş voltajı 0 Volt olduğunda kapanır. Röle aynı 

zamanda izolasyon sağlayan elektromekanik bir komponenttir. 

Kontrol (geliştirme) kartları ve shiled'ın bağlı olduğu düşük güç 

tarafıyla, röle modülünün çalıştığı yüksek güç tarafında, röle yoluyla 

bağlantı koparılmıştır. Bu şekilde yüksek voltaj/akım koruması 

sağlanmış olur. Röle lojik 0(0V) ile tetiklenir.  

 

 

 

Resim-2: TOMBOT İçin Tasarladığımız PCB 

Kart 

Resim-1: TOMBOT Devre Şeması 

Resim-3: TOMBOT Prototip Örnekleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmeleriyle TOMBOT cihazımızı sahada 

(hali hazırda üretim yapan tesislerde) test etmiş ve aldığımız değerlerin amacına uygun olduğu 

belirlenmiştir. Geliştirilen cihazın her anlamda çok büyük bir açığı kapatacağını 

düşünülmektedir. 

Geliştirilen TOMBOT cihazının yenilikçi yönlerinden birincisi; halihazırda kullanılan pahalı 

sistemlerin cihazları sabit olarak mantarhanede bir noktaya kuruluyor ve ölçümü sadece o 

noktadan yapıyor. Oysaki verimin arttırılması için mantarhanenin değişik yerlerinden 

ölçümlerin yapılması ve iklimlenmenin bu değerlere uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

TOMBOT taşınabilir olduğu için mantarhanenin her yerinden ölçüm yapılabilmektedir. 

Böylece iklimlenme gerçek verilerden hareket edilerek yapılabilmekte böylece mantarlarda 

görülen hastalanmanın önüne geçilmekte ve mantar üretimindeki verim yükselmektedir.  

Mantarhanelerdeki en önemli iklimsel değerler, oda sıcaklığı, nem, kompost sıcaklığı ve oda 

CO2 değerleridir. Bu değerlerin hepsinin bir arada olduğu bir ölçüm cihazı hiçbir üretici 

tarafından kullanılmamaktadır. TOMBOT kullanan üretici istediği değerleri alabilmek için ayrı 

ayrı yerlerde ve ayrı ayrı cihazlarla ölçüm yapmaktan kurtulacak tüm iklimsel değerlerini daha 

ekonomik ve daha okunabilir şekilde te bir cihaz ile ölçmüş olacak, klimalarını, fanlarını, 

nemlemdirme cihazlarını bu değerlere göre çalıştıracaktır. 

TOMBOT cihazlarının kullanıldığı Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Havza ilçelerimizde enerji 

giderlerinin yüzde 5-15 arasında azaldığı, üretimdeki verimin ve kalite artışının da yüzde 3 

oranında arttığı görülmüştür. Karadüzende bilinçsiz üretimin önüne geçilmiştir. 

Uygun maliyetli ve mevcut sistemlere göre çok daha avantajlı TOMBOT’un tüm mantar 

üreticilerinin kullanması toplam mantar üretim oranının artmasını sağlayacak ve buna bağlı 

olarak mantar sektörünü olumlu etkileyecektir. Ayrıca üretimde kullanılan enerji giderleri 

azalacak, hastalık ve zararlılardan kaynaklı kayıplar azalacaktır. Özetle mantarların daha 

verimli ve kaliteli üretimine doğrudan katkı sağlanacaktır. Bu olumlu katkının maddi karşılığı 

sadece Samsun ili için yıllık en az 750 bin TL olacağı ön görülmüştür. 

Samsun’da 2021 Mayıs ayı itibari ile 1500 ton mantar üretilmektedir. 2023 yılının sonuna kadar 

üretim hedefi 3000 ton ve üretici sayısının da en az 150 olması planlanmıştır 

Yenilikçi yönlerinden bir diğeri TOMBOT’un maliyetin çok düşük olmasıdır. Mantarhanelerde 

kullanılan otomasyon sistemleri sabittir. 30 tane mantar odası olan bir üreticinin her odası için 

ayrı bir otomasyon sistemi kurması gerektiği düşünüldüğünde bir tanesinin bile çok pahalı 

olduğu bu sistemler üretici tarafından tercih edilmemektedir. Geliştirilen TOMBOT cihazında 

ise üretici temin edeceği uygun maliyetli tek cihaz ile tüm mantar odalarında değer ölçümü 

yapıp iklimlendirmeyi düzenleyebilecektir. 
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TOMBOT Cihazı İçin Kullanılan Kodlar:

#include <SoftwareSerial.h> 

#define pwmPin 7 

SoftwareSerial mySerial(A0, A1); // RX, TX 

#include "dht.h" 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); 

int role = 10; 

int temp_sensor = 5; 

#define pinnemisi 2 

byte cmd[9] = 

{0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

,0x79}; 

unsigned char response[9]; 

unsigned long th, tl,ppm, ppm2, ppm3 = 0; 

dht DHT; 

OneWire oneWirePin(temp_sensor); 

DallasTemperature sensors(&oneWirePin); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  mySerial.begin(9600); 

  pinMode(pwmPin, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(temp_sensor, INPUT); 

  pinMode(role, OUTPUT); 

  sensors.begin(); 

  lcd.begin(); 

  lcd.clear(); 

} 

void loop() { 

  mySerial.write(cmd,9); 

  mySerial.readBytes(response, 9); 

  unsigned int responseHigh = (unsigned int) 

response[2]; 

  unsigned int responseLow = (unsigned int) 

response[3]; 

  ppm = (256*responseHigh)+responseLow; 

  do { 

    th = pulseIn(pwmPin, HIGH, 1004000) / 

1000; 

    tl = 1004 - th; 

    ppm3 = 5000 * (th-2)/(th+tl-4); 

  } while (th == 0); 

  lcd.setCursor (0,0); 

  lcd.print("CO2: "); 

  lcd.setCursor(8,0); 

  lcd.print(ppm3 + 50 + (ppm3 / 100 * 5)); 

  lcd.print("   ppm  "); 

  sensors.requestTemperatures(); 

  float temperature = 

sensors.getTempCByIndex(0); 

  int readData = DHT.read22(pinnemisi); 

  float t = DHT.temperature; 

  float h = DHT.humidity; 

  lcd.setCursor(0,3); 

  lcd.print("ISI:"); 

  lcd.setCursor(8,3); 

  lcd.print(t); 

  Serial.println(t); 

  lcd.setCursor(15,3); 

  lcd.print("C"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Nem:"); 

  lcd.setCursor(8,1); 

  lcd.print(h); 

  lcd.setCursor(15,1); 

  lcd.print("%"); 

  lcd.setCursor(0,2); 

  lcd.print("K-I:"); 

  lcd.setCursor(8,2); 

  lcd.print(temperature); 

  Serial.println(temperature); 

  lcd.setCursor(15,2); 

  lcd.print("C"); 

  if (ppm3 > 1000) { 

  digitalWrite(role, LOW); 

  } 

  else if (ppm3 < 1000) { 

  digitalWrite(role, HIGH); 

  } 

  delay(2400); 

} 
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6. Uygulanabilirlik 

Samsun Kavak İlçesi Yeralan mahallesinde mantarhanede TOMBOT ile üretim döneminde 

yapılan ölçüm esnasında temiz hava girişinin yeterli fakat kirli havanın yeterli atılmadığı çıkış 

fanların yetersizliği tespit edilmiş kirli havanın yoğunluğundan dolayı mantarların rengi, pazar 

değerinin kaybolmasının önüne geçilmiş olumsuzluk giderilmiştir. 

Samsun Çarşamba İlçesi Yeniköseli mahallesinde istiridye mantar kompostlarında minik 

mantarların kuruduğu görülmüş TOMBOT ile yapılan ölçümlerde mantarhaneye çok fazla 

oksijen verildiği fazla havadan dolayı mantar yavrucuklarının kuruduğu tespit edilmiş durum 

düzeltilmiş hasat döneminde olması gereken 800-1200 ppm değerleri düzenlenmiş, 

mantarlardaki kuruma önlenmiş, verimlilik ve kalite artırılmış, fazların fazla çalışmasından 

kaynaklı enerji gideri azaltılmıştır. 

Yine Kavak İlçesi Yukarıçirişli mahallesinde TOMBOT ile yapılan ölçümlerde nem ölçerin, 

kompost sıcaklık ölçerin yanlış ölçüm yaptığını ve bundan kaynaklı maddi kayıpların önüne 

geçilmiştir. Aynı ortamda CO2 nin yani kirli havanın yüksek olduğu görülmüş kirli havanın 

yüksekliğinden kaynaklı hastalık ve zararlı popilasyonu azaltılarak ürün ve maddi kaybın önüne 

geçilmiştir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Maliyet Tablosu 

Ürün Birim Fiyat (₺) Adet Toplam Fiyat (₺) 

Arduino Nano 35 1 35 

I2C 20x4 LCD Ekran 40 1 40 

MH-Z19 Karbondioksit (CO2) Sensörü 177 1 177 

DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü 40 1 40 

DS18B20 Su Geçirmez Dijital Isı Sensörü 25 1 25 

Tek Kanallı 5v Röle Kartı 6 1 6 

Pleksiglass 35 1 35 

PCB Kart Baskı 4 10 40 

TOPLAM MALİYET : 393 ₺ 
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Tablo 7.1 Proje Zaman Planlaması 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Araştırması 
       

Cihazın Tasarımı 
       

Malzeme Siparişi 
       

Prototip Çalışmaları 
       

PCB Tasarım ve Sipariş 
       

Cihazın TOMBOT Halini Alması 
       

Saha Testleri 
       

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Samsun ilinde 77 mantar üreticisi 142 mantar üretim evinde 1500 ton mantar üretmektedir. Bu 

1500 ton üretim, 15 ilçede 58 üretici tarafından 98 adet mantarhanede 1150 ton beyaz şapkalı 

mantar ve 6 ilçede 19 üretici tarafından 37 adet mantarhanede ise 350 ton istiridye mantarı 

üretimi olarak gerçekleştirilmektedir. Samsun ili mantar üretiminde ülkemizde ilk 10 il arasında 

yerini almaktadır. 

2020 yılında Samsun ilinde üretilen mantarın doğrudan ve dolaylı olarak milli ekonomimize 

katkısı 30 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu üretimde 320 kişilik 77 aile direk geçimini sağlarken, 

mantar üreticileri değişik dönemlerinde özellikle hasat döneminde çoğu kadın 300 kişiye de 

istihdam kapısı olmuşlardır. Bunun yanında mantar üretimi ile alakalı olan yan sektörlere de 

(elektrikçi, demirci, sucu, nakliyeci, pazarcı, market, manav, hal toptancı esnafı, inşaat sektörü, 

tahıl üreticisi vb.) dolaylı olarak geçim kaynağı olmuştur. 

Samsun’da 2009 yılında 8 kişiyle başlayan mantar üretimi; yıllık 1000’in üzerinde kişiye 

doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik katkısı sağlamaktadır. Samsun’da bu sektörde çalışan 

kadın sayısı 300’ün üzerindedir. 
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9. Riskler 

Yapmış olduğumuz TOMBOT cihazı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin büyük bir 

çoğunluğu cihazın üretim aşamasından sonra yaptığımız saha testlerinde denenmiş ve gereken 

önlemler alınmıştır. Risk yönetimi ve B planımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 9.1 Riskler ve B Planı 

Risk 

No 
Riskler B Planı 

1 
Pandemi sebebiyle takım çalışmasının 

sağlanamaması. 

Zoom / Google Meet / Teams tarzı uzaktan 

eğitim programları aracılığı ile sık sık 

toplantılar yapılarak yapılacaklar, gelinen 

nokta vb. konularda fikir alış-verişi yapılır.  

2 
Korona virüsünden dolayı saha testlerinin 

gerçekleştirilememesi. 

Prototip cihazlar mantar üreticilerine teslim 

edilir. Verilerin kontrolü ve takibi hakkında 

düzenli bilgi alınır. 

3 
Yurt dışı kaynaklı elektronik ürünlerin 

temininde sıkıntılar yaşanması 

Aynı ürünlerin yurtiçi kaynaklardan temin 

edilmesi 

4 
Yazılımsal ve Donanımsal hatalarla 

karşılaşılması 

Cihazın mümkün olduğunca farklı ortamlarda 

teste tabi tutulması 

 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Davud KAYA 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Davud KAYA Tasarım, Elektronik 
Atakum Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Tübitak, Teknofest 

Yarışmaları 

Akif Emir BİLİCİ Tasarım, Elektronik 
Atakum Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Tübitak, Teknofest 

Yarışmaları 
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