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1. Proje Özeti  

 

Projemiz sera ortamında yapay zekâ kullanılması fikri ile ortaya çıkmıştır. Sera ortamında 

yetişen bitkiler, tarlada yetişen bitkiler kadar sağlıklı değildir. Tarlada yetişen bitkiler daha hızlı 

büyüdüğü için tam mevsiminde hasat edilmektedir. Fakat sera ortamında yetişen bitkiler, hiçbir 

ilaçlama yapılmaz ise tarlada yetişen bitkilerden daha yavaş büyürler ve piyasaya geç 

sürülürler. Sera yetiştiricileri mevsiminde yetişmesi içins meyve ve sebzeleri ilaçlamaktadırlar. 

Bu ilaçlamalar, insan sağlığı için zararlıdır ve ilaçlama yapılan bu bitkiler genetiği değiştirilmiş 

organizmalı (GDO) besinleri oluştururlar. GDO’lu besinler insan sağlığı için zararlıdır. Fakat 

aşılama dışında doğal yollar ile de bitki büyüme döngüsü hızlandırılabilir. CO2 bitkilerin 

büyüme evrelerinin arasındaki geçiş sürecini doğal yollarla hızlandırabilir. Biz de projemizde 

doğal yollarla ve sağlıklı bir biçimde büyüme evrelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ 

ve deneyap kart bize bu konuda yardımcı olmaktadır. Projemizin hedef kitlesi özellikle seracılık 

olmak üzere hobi bahçeleri, Küçük araziler ve müstakil bahçelerde rahatlıkla kullanılabilir 

şekilde tasarlanmıştır. Proje sayesinde yerli ve özgün imkânlarla tarımsal teknolojili kullanımı 

ve veriye dayalı bir tarımsal üretim hedefliyoruz. 

 
Şekil 1. Akıl Dolu Sera “prototip 1-23-a” 
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2. Problem/Sorun 
 

Seralarda, hobi bahçelerinde ve küçük çaplı tarım alanlarında; bitkilerin yavaş büyüdükleri için 

fazla ve zararlı ilaçların kullanılması sonucunda GDO’lu sağlıksız gıdalar ortaya çıkmaktadır. 

Bu GDO’lu gıdaların zararları başlıca; alerjik reaksiyonlar, bağışıklık sisteminin baskılanması 

ve bağışıklık sisteminin güçlü olmaması sonucu oluşan bazı hastalıklardır. Bu hastalıkların yanı 

sıra genetiği değişen gıdaların değişmiş genleri insanların genlerini de tehdit etmektedir. 

İngiltere’de 1998 yılında GDO’lu soya alerji sıklığı %50 artmıştır. Ayrıca kontrolsüz ve vahşi 

adı verilen sulama yöntemleri nedeniyle su israfı yaşanmakta ve bilinçsiz bir üretim 

yapılmaktadır. Vahşi sulama ile verimin ve toprağın olumsuz etkilendiği uzmanlar tarafından 

belirtilmektedir. Hal böyle olunca su kaynaklarının gittikçe azaldığı gelecek dünyamızda, en 

temel yaşam ihtiyacımız olan gıdaların üretim süreci tehlikeye girmektedir. Gelişen teknolojiler 

ile birlikte tarımda teknoloji kullanımının veriye dayalı bir yönteme dönüştürülmesi ihtiyacı 

sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uygun sıcaklık ve nem dengesiyle bitkiler daha hızlı 

büyümektedir. Biz de bu sorunu çözmek için akıllı sera projesini tasarladık. 

 
Şekil 2. Vahşi sulama ile toprağın yapısının bozulmasına örnek 

 

3. Çözüm  
 

Sera ortamında yetişen bitkilerde, genellikle aşılama ve ilaç enjeksiyon işlemleri uygulandığı 

için gıdalar sağlıksız büyümektedir. Bu işlemlerin uygulanmasının başlıca sebepleri; 

meyvelerin ve sebzelerin hızlı büyümesini sağlamak ve mevsiminden önce piyasaya sürmektir. 

Bizim projemizde bulunan gaz sensörünün salgıladığı CO2, bitkilerin daha hızlı büyümesini 

doğal yollardan hızlandırmaktadır. Bitkiler için sağlanan mineraller, bitkilerin gelişim sürecini 

hızlandırmakta ve bitkilerin mahsullerinin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Bu çözümlerle 

birlikte hem bitkiler aşılanmayacak hem de daha sağlıklı besinler olacaklardır. Proje 

tasarımımızda deneyapkart kamerası ile alınan görüntüler, bitkilerin olgunlaşma sürecini yapay 

zeka desteği ile takip edecektir. Bu sayede gerekli su ihtiyacı belirlenecek ve otomatik bir 

sulama sistemi ile su israfının önüne geçilecektir. Sulama sistemi kamera dışında nem sensörü 

ile de haberleşecek ve toprağın altındaki nem, belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik 

sulama tekrar devreye girecektir. Ayrıca projemizde sıcaklık sensörü ile sera sıcaklığının en 

uygun aralıkta olması sağlanacak ve ortalama sıcaklık için gerekli havalandırma 

yapılabilecektir. Böylelikle aşırı sıcak veya soğuk havalarda bitkilerin olumsuz etkilenmesinin 
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önüne geçilecektir. Proje sayesinde sadece kırsal yerlerde değil kent merkezlerinde de su 

imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde, sera yetiştiriciliğinin uygulanabilir olmasını sağlıyoruz. 

 
Şekil 3. Prototip tasarım süreci 

4. Yöntem 
 

Akıl dolu sera projemizde deneyapkart ve kamerası kullanılarak bir tasarım-geliştirme projesi 

uygulanmaktadır. Proje tasarımında donanımsal olarak deneyapkart, kamera, breadboard, su 

pompası, röle, toprak nem sensörü, gaz sensörü, sıcaklık sensörü, kablo ve direnç, güç için 

adaptör; yazılım kısmı için Arduino IDE, Deneyap Blok (web tabanlı), Mblock 

programlarından yararlanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4. Nem sensörü ile sulama tasarımı 

 

Toprak nem sensörü ile nem, belirli değerin altına düşünce sistem otomatik sulama yapacaktır. 

Gaz sensörü (hava kalitesi) ortamdaki CO2 değerinin bitkiler için en uygun değer aralığında 

olması sağlanacaktır. Sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığının oda sıcaklığında olması 
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sağlanacaktır. Deneyapkartın kamera özelliği ile bitkilerin renk ve boy değerleri takip edilecek, 

belirli değerlere göre sulama sistemi devreye girecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Özgün ve yerli imkânlarla üretilen DeneyapKart’ı projemizde kullanmayı hedefliyoruz. 

DeneyapKart dahili modülleri, yapay zeka kamera desteği ile elektronik projelerde 

Arduino’nun yerini alacaktır. Ses, görüntü sistemleri ve gaz sensörleri de bu işlemi teknolojik 

olarak desteklemektedir. Bu yazılım teknolojileri ve DeneyapKart, proje tasarımımızın 

yenilikçi yönlerini oluşturmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri seracılık, hobi bahçeleri veya 

küçük tarım alanlarıyla birleştiği zaman yenilikçi yönüyle zenginleşmiş olur. Tarım alanlarında 

yenilikçi teknolojik uygulamalar ile kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. 

Yerli ve özgün kart olarak geliştirilen DeneyapKart’ın kullanılması ile de yurtdışından Arduino 

benzeri kartların ithal edilmesi engellenmiş olacaktır. Ekonomik açıdan cari açığa neden olan 

elektronik aletlerin yerli imkânlarla desteklenmesi geliştirilmiş olacaktır.  

 
Şekil 5. DeneyapKart ve dahili özellikleri 

6. Uygulanabilirlik  

 

Seracılık, hobi bahçeleri ve küçük tarım alanları bitki yetiştirme konusunda sık tercih edilir ve 

bu yüzden projemiz geniş bir kitleyi etkilemektedir. Projemizin faydası dokunacağı insan ve 

üretici sayısı bir hayli fazla ve bu sebeplerden projemizin uygulanabilirlik seviyesi yüksektir. 

Proje tasarımımız, sera ve tarım alanları boyutlarına göre ticari bir ürüne dönüştürülebilir. 

Talebe göre kapalı bir devre yapısıyla seri üretime geçilebilir ve tarımla uğraşan insanların 

kolaylıkla satın alabileceği bir sisteme geçilebilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde DeneyapKart seti, toprak nem sensörü, su pompası, breadboard, jumper kablolar, 

dirençler, 5V adaptör, gaz sensörü, sıcaklık sensörü ve röle bulunmaktadır. Tasarımın genel 

bütçesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 1. Proje tasarımı tahmini bütçesi 

Ürün adı Adet Fiyat Ürün adı Adet Fiyat 

Deneyapkart seti 

(Temin Edildi) 

1 195 TL 5V adaptör 1 25 TL 

Toprak nem sensörü 1 30 TL Gaz sensörü(MQ-135) 1 27 TL 

Su pompası 1 85 TL Röle 1 7 TL 

Breadboard 1 13 TL Direnç seti 1 3 TL 

Jumper kablo seti 1 25 TL Sıcaklık sensörü 1 15 TL 

Toplam bütçe : 425 TL 

Proje bütçemiz tüm bileşenleriyle 425 TL tutmaktadır. Bunların tamamı elektronik araçlardır 

ve DeneyapKart dışındaki araçların temin edilmesi gerekmektedir. Tasarımda kullanılan diğer 

malzemeler kendi imkanlarımız ile sağlanmıştır. 

Tablo 2. Proje zaman planlaması 

Adımlar /Zaman 

O
ca

k
 2

0
2

1
 

Ş
u

b
a

t 
2
0

2
1

 

M
a

rt
 2

0
2
1
 

N
is

a
n

 2
0

2
1

 

M
a

y
ıs

 2
0
2

1
 

H
a

zi
ra

n
 2

0
2
1

 

T
em

m
u

z 
2
0

2
1

 

A
ğ

u
st

o
s 

2
0

2
1
 

E
y

lü
l 

2
0
2

1
 

E
k

im
 2

0
2

1
 

“Loona” takımının kurulması           

TEKNOFEST yarışma kategorilerinin 

incelenmesi 
          

Yarışma fikirlerinin olgunlaşması, projenin 

belirlenmesi 
          

Yarışma başvurusu için kaynak taraması           

Proje fikrinin ve taslağının oluşturulması           

Proje geliştirme araçlarının incelenmesi           

Proje geliştirme araçlarının seçimi           

Proje yazımı           

Akıl Dolu Sera tasarımlarının çizilmesi           

Akıl Dolu Sera tasarımının belirlenmesi, 

geliştirilmesi ve test edilmesi 
          

Projenin sürekli güncellenmesi ve 

yaygınlaştırılması (finale kalma durumuna 

göre) 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 

Sera yetiştiriciliği yapanlar, hobi bahçelerine sahip olup yetiştiricilik yapanlar, küçük arazilerde 

veya kendi bahçelerinde bitki yetiştiriciliği yapanlar ve gönüllü tarım projelerine destek olanlar 

bu tasarımdan rahatlıkla faydalanabilir. Tarım işiyle uğraşan insanların %90’ı sera tarımını 

tercih ediyor. Bizim projemiz ise sera tarıma odaklı olduğu için geniş bir kitleye hitap ediyor.  

 

9. Riskler 
 

Sera gazlarında da CO2 bulunur ve biz bitkilerin büyüme sürecini hızlandırmak için CO2 

kullanmaktayız. Sera gazları ozon tabakasını hasara uğratmaktadır. Bir diğer risk ise CO2 fazla 

salgılanırsa fotosentez döngüsü bozulabilir. Ayrıca kameraların ışıktan etkilenme olasılığı da 

göz önünde bulundurulmuş ve 2 tane DeneyapKart kullanılması planlanmaktadır. Güç kesilme 

riskine karşı jeneratör veya batarya özelliği kullanılabilir. Alternatif olarak güneş panelleri ile 

sistemin güç ihtiyacı sağlanabilir.  

 

10. Proje Ekibi 

 

Loona takımına ait proje ekibi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Loona takım bilgileri 

Adı Soyadı Görevi Bilgi 

Mehmet Emin Hangün Takım Danışmanı Deneyap Eğitmeni 

Vildan Aydemir Takım Kaptanı Deneyap Öğrencisi 

Zeynep Karakaya Takım Üyesi Deneyap Öğrencisi 

Takımdaki öğrenciler görev dağılımında eşit düzeyde rol almıştır.  
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