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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 
Proje 2 kısımdan oluşmakta. Dünya’nın her bir yanında kullanılabilecek, dikey topraksız 

otomasyon sistemi entegreli tarım yapılan seralar ve uzay yolculuklarında, ilerleyen zamanlarda 

kolonileşme sürecine katkı sağlayabilmek adına araştırmalar yapılan uzay sera kapsülleri. 

1.1.Dünya’nın her yerinde kullanılabilecek sera kapsülleri: 
Daha önceki raporda altıgen şeklinde bir tasarım ile bu kapsüllerin tasarlanacağı belirtilmiştir. 

Ancak verim konusunda olumlu sonuçlar alınamadığından ötürü tasarım değişikliğine 
gidilmiştir. 
Yapılan mevcut tasarım ile, bir dönüm araziden alınan verim, mevcut seralara kıyasla 3 katına 

çıkarılmıştır. Seraya otomasyon entegre edilmiş olup, dikey ve yatay topraksız tarım 

yapılabilecek şekilde kapsüller hazırlanmıştır. Güneş ışığının yetersiz kaldığı durumlarda led 

sistemi devreye girecek, ortamdaki hava kirliliği ve nem arttığında havalandırma sistemi 

otomatik olarak açılacaktır. PH ölçüm metodu manuel yerine otomatik olarak yapılacaktır. 

Otomatik gübreleme yaparak kullanıcıya yardımcı olacak bir sistem tasarlanmıştır. Yapılan 

tasarımın avantajları ile kademeli hasat yapabilme imkânı doğmuştur. Kullanıcı için en basit ve 

kullanışlı bir sistem oluşturulmuştur. Tarıma elverişsiz olan yerlerde bile kullanılabilecek 

sistem maliyet bakımından diğer seralara göre daha uygun olup, alınan verim de yüksek 

olacaktır.  

1.2.Uzay Sera Kapsülleri: 
Son yıllarda uzay ile ilgili yapılan çalışmalar, uzaya gidecek olan mürettebatın uzayda daha 

uzun süre kalabilmesi için ve bununla birlikte kolonileşme fikrinin ortaya atılmış olması, 

mürettebatın gıda tedarikini sağlayabilmesi açısından önem arz etmekte. Ülkemizin de son 

zamanlarda çalışmalar yaptığı uzay konusu, gelişen teknoloji ile birlikte insanlığın artık uzayda 

tarım yaparak bitki yetiştirmesi gerektiğini vurgulamakta. Projede uzayda bitkilerin 

yetişebilmesi açısından araştırma yapma olanağı sağlanan bir kapsül mevcut olup, bu kapsülde 

uzaydaki yerçekiminin olmamasına karşı bitkinin büyümesini engelleyecek sorunlar ile baş 

edebilmek, bitkinin aldığı besini gerekli organlarına iletebilmesi, bitkinin büyüyebilmesi ve 

gövdesinin sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için tasarımsal destekler bulunmaktadır. 
 

2. Problem/Sorun: 
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biri gıdadır. Her 

geçen gün artmakta olan nüfus sonucunda, insanlar için gerekli olan gıda, zaman zaman yeterli 

bir şekilde tedarik edilememektedir. Böyle zamanlarda, fiyatlar yükselişe geçerek tüketiciyi 

olumsuz etkilemektedir. Artan nüfus ile birlikte gelen kentleşme, kırsal alanların kentsel 

alanlara dönüştürülmesi, kırsal alanların tahribatı tarım alanlarını tehdit ederek üretimin 

azalmasına neden olmaktadır. Var olan tarım alanları da çoğu kez vahşi sulama yüzünden 

kaybedilmekte ve gereksiz su kullanımına neden olmaktadır. Yanlış sulama, suyun her alanda 

israf edilerek kullanılması kuraklığı arttırmaktadır (görsel 1). Tarımda kullanılan su miktarının 

yanlış uygulamalar yüzünden fazla olması beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Tarımın 

sadece toprakta yapılması düşüncesi, var olan gıda üretiminin daha verimli olmasına engel 

olarak “tarım” konusunu kısıtlamakta ve tarımı sadece toprakta meyve ve sebze yetiştirmek 

eylemine hapsetmek sonucunu doğurmaktadır (görsel 2). Şehir içinde tarımsal üretimlerin 

olmayışı, sebze ve meyvelerin üreticiden satış yerine gelene kadar el değiştirip fiyatlarının 
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artmış olması, tarıma elverişli olmayan alanlarda tarım yapılamaması, arazinin daha verimli bir 

şekilde kullanılabilecekken verimin minimuma inmesi, üreticinin yetiştirdiği bitkiyi kontrol 

etmesi için işinin başında durması gerekmesi ve diğer işlerine zaman ayıramaması başlıca 

problemlerdendir. 

 

       

  (Görsel 1)       (Görsel 2) 

Uzay görevlerine gidecek olan astronotlar, uzun süreli görevlerde yiyeceğin yetmemesi 

sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Bunun dışında çoğu uzun zaman isteyen görevler yiyecek 

tedarikinin tam olarak sağlanamamasından dolayı daha kısa sürede yapılmaktadır. Bu da uzay 

araştırmalarını sekteye uğratmaktadır. Çeşitli uzay çalışmalarından sonra ortaya kolonileşme 

fikri atılmış ve kolonileşme konusu akıllarda gıda tedarikinin nasıl yapılacağı sorusunu 

getirmiştir. Hem göreve giden mürettebatın uzayda bitki yetiştirebilmesi, hem de kolonileşme 

sürecinde gıda tedarikinin tam sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmakta ancak bunlar tam 

olarak yeterli olmamaktadır. Uzay ile ilgilenmek isteyen, uzaya karşı ilgisi olan insanların 

çeşitli imkanlar bulamaması nedeniyle bu ilgisini rafa kaldırıp gelişmeleri sadece yapılan 

çalışmalardan takip etmesi ve bu isteğini gerçekleştirememesi de sorun başlıklarındandır. 

 

3. Çözüm: 
Dünyanın çoğu bölgesinde tarıma elverişli olan arazi bulunamadığından dolayı tarım 

yapılamamakta ve gıda ihtiyacını şehir bazen de ülke dışından temin etmektedir. Yapılan 

sistemde, bölgenin tarıma elverişli olup olmadığına bakılmaksızın bitki yetiştirilebilecek, alınan 

verim de toprak arazilerde, topraklı/topraksız seralarda yapılan üretimden üç kat fazla olacaktır. 

Üretimin bu şekilde olması gıda tedarikini arttıracağından dolayı fiyatlarda düşüş de 

yaşanacaktır. 

Üretilen ürünlerin, üreticiden tüketiciye gelene kadar el değiştirip fiyatının artması tüketicinin 

maddi durumunu etkilemekte, üreticinin de oldukça az kazanabilmesine neden olmaktadır. 

Yapılan sistem hem üreticinin arazisine hem de şehir içi bölgelere yerleştirilerek üretilen 

ürünün fiyatının üretici için de tüketici için de olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir. 

Şehir içerisine kurulan projedeki seralar sayesinde tüketici hem üretim ortamını görme imkânı 

bulmuş olacak hem de üretim ortamından direkt olarak satın alabilecektir. 

Dünya için su en önemli şeylerden biridir. Suyun israf edilerek kullanılması dünyayı tehdit 

etmektedir. Tarımda yanlış sulama uygulamaları ile su israfına destek verilmektedir. Çözüm 

olarak projede kullanılacak olan tasarımda minimum su kullanılacak olup su kullanımı 
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minimuma indirilecektir. Bitki sistemdeki su ve sıvı gübreden beslenecek ve büyüme sürecinde 

içeriğini daha zenginleştirip bu yöntem ile daha faydalı bir hale gelecektir.  

Üretici, oldukça zahmet verip ve zaman harcayıp ürün üretmekte ve üretimin başında durması, 

ya da duracak birini çalıştırması gerekmektedir. Zamanını ve maddi durumunu olumsuz 

etkileyen bu durum, projedeki sera kullanıldığında üretimin başında durmadan, gereken verileri 

uygulama üzerinden kontrol ederek gerektiği takdirde üretim yerine gitmesini, çalışan sayısını 

azaltmasını ve daha az yorulmasını sağlayacaktır. 

Özetle, seralardan alınan verimi 3 katına çıkaracak tasarım ile ürün tedariki artacak, kullanıcının 

isteğine göre kademeli hasat ya da tasarımdaki bütün seçenekleri kullanarak tek seferde 3 kat 

fazla üretim yapabilecektir. Kullanıcıya kolaylık sağlayan otomasyon sistemi ile kullanıcı 

zorlanmadan üretimi kontrol edecek ve daha verimli bir şekilde hasatını yapacaktır. Tarıma 

elverişli olmayan alanlarda bile kullanılabilen sera, oldukça teknolojik olup özel bir tasarıma 

sahiptir. Kullanıcıya birçok özelliği içinde barındırarak hem kolay hem de kullanışlı bir 

deneyim sağlayacaktır. 

Uzay araştırmaları için bir kapsül ayırılmış olup, bu kapsülde yerçekiminin etkisinden 

kurtulmuş olan bitkinin büyüyebilmesi, gelişebilmesi, aldığı besini gerekli organlarına 

iletebilmesi için tasarımsal destekler eklenmiş olup topraksız tarım yapılan sistemdeki 

otomasyon sistemi bu kapsülde de geçerli olacaktır. Kullanıcı isteği doğrultusunda sisteme 

yaşam döngüsü kurabilecektir. 

 

4. Yöntem 
Gerekli piyasa, fiyat ve literatür araştırmalarından sonra ekip olarak projenin gidişatı konusunda 

hem prototip açısından hem de projenin bütünsel olarak hayata geçebilmesi açısından gerekli 

yöntemler bulunmuş olup bu yöntemler de tasarım, mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere 

4 başlıkta sıralanmıştır. 

 

4.1. Tasarım:  
Tasarımdaki ana amaç, az alanda çok ürün yetiştirebilmek olup, bu amaca uygun bir tasarım 

yapılmıştır. Piyasada var olan seralara nispeten 3 kat daha fazla verim alınan tasarımda 2 

ana parça olup, ilk parçasında yatay, ikinci parçasında ise dikey topraksız bitki 

yetiştirilebilir duruma getirilmiştir. Tasarımdaki her iki ana parçanın birleşimi bir kapsül 

olup, bu kapsüllerde istenildiğinde kullanıcı kademeli olarak hasat yapılabilecek. Kademeli 

hasatın yapılma şekli örnek olarak, ilk başta arka kısımda olan parça ile başlanıp, arka 

parçadan hasat alınınca da iç kısımdaki parçadan hasat alınarak olabilmektedir. Her iki 

parçanın da sulama, gübreleme sistemi farklı olup, ortak bir noktada birleşerek ana su ve 

gübre karışımı olan tanka bağlanmıştır. 
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(Görsel 3- Marsera tasarımı bir kapsülün önden görünüşü) 

Görsel 3’te gösterilen tasarımda, tapa temsili olarak en üst kademeye takılmış, alttaki 

kademelere iç kısmının görünmesi açısından tapa konulmamıştır. Uygulamaya geçildiğinde 

tapalar her kademeye takılacaktır. 

 

(Görsel 4 - Marsera tasarımı bir kapsülün izometrik görünüşü) 
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(Görsel 5- Marsera tasarımı bir kapsülün üstten görünüşü) 

Kapsülün orta kısmında yer alan kitler, parçalar halinde olup, sistematik bir şekilde 

döndürülerek birleştirilmektedirler. Bu sayede kullanıcı üretmek istediği miktarı 

ayarlayabilmek ve maddi açıdan bütçesine göre serasını düzenleyebilmek için tak çıkar 

yöntemi ile bu sistemi kullanabilecektir. Bitki köklerinin birbirlerine karışmaması için her 

sıraya 4 adet, alt ve üst kısıma dikilecek bitkiler ile aynı hizada olmayacak bir şekilde 

tasarım yapılmıştır. 

 

 

(Görsel 6- Marsera tasarımı 250 metrekare bir alanın üstten görünüşü) 
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(Görsel 7- Marsera tasarımı 250 metrekare bir alanın çapraz üstten görünüşü) 

 

Görsel 7’de 250 metre karelik alanda uygulanacak olan sistemin tasarımı gösterilmiştir. 

Tasarımda boru girişleri, su ve sıvı gübre depolama gibi kısımlar tasarımın daha net 

görülebilmesi için eklenmemiştir. 

 
4.2. Mekanik 
Tasarıma yardımcı olarak mekanik kısımda otomatik gübreleme sistemi için tek yönlü valf 

ile destekli bir yöntem ile kapsüllerin tamamının bitkileri besleyebilmek için yeterli bir 

sisteme sahip olması sağlanmıştır.  

 

4.3. Elektronik  
Sistemdeki otomasyonun temelini oluşturan önemli bölümlerden biri olan elektronik 

kısmında, projede kullanılan sensörlerin bulunduğu ve yazılım desteğinin eklenebileceği bir 

kart tasarlanmıştır. Kullanılan sensörler, PH sensörü, EC ölçer sensör, sıcaklık sensörü, nem 

sensörü, LDR ışık sensörü, yağmur sensörü olup, hepsi karta eklenmiştir. Bunların dışında 

otomatik gübreleme sistemi için karta röle eklentisi yapılmıştır. (Görsel 8) 

 

 

(Görsel 8- Marsera elektronik devre kartı tasarımı) 
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4.4.Yazılım 
 
Tasarlanmış olan elektronik karttan alınan veriler, mobil uygulama aracılığı ile kontrol 

edilebilecek ve bu özellik sayesinde tam otomasyonlu bir hale gelecektir. Kolay kullanım 

imkânı sağlayabilen uygulama sayesinde kullanıcı, serası hakkındaki bilgilere uygulama ile 

erişim sağlayabilecektir. Prototip tamamlanma aşamasından sonra yazılım desteği aldığımız 

Kilardar uygulamasına projede kullanılan sensörler için oluşturulan ek bir yazılım 

yüklenilecek olup bu raporda da bir önceki raporda bulunan örnek uygulama ara yüzü tekrar 

kullanılmıştır. 

 

 

(Görsel 9- Örnek Kilardar Uygulaması ara yüzü) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Geleneksel Tarım günümüzde en çok kullandığımız ve faydalandığımız toprak işleme çeşididir. 

Geleneksel Tarım, bir dönüm arazi üzerine bundan binlerce yıl önce yaşamış insanların yaptığı 

gibi o araziyi işlemektir. Artık saban yok, traktörlere entegre edilmiş aletler var. Ama verimin 

artması ve çevre için değişim şart, çünkü dünya alarm veriyor. Çoğalan insan nüfusuna besin 

sağlamak için tarım alanlarına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda vahşi yaşam tehlikeye sokulmaktadır. Çünkü tüm dünyada orman arazileri gün 

geçtikçe tarım arazilerine ya da şehir merkezlerine çevrilmekte. Küresel ısınmanın ve 

etkilerinin önüne geçmek için her geçen gün daha fazla ormanlık araziler çoğaltılmalı ama ne 

yazık ki dünyada tam tersi yapılmaktadır. Geliştirdiğimiz sistem ile bir dönüm arazi üzerinden 
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geleneksel tarıma oranla 3 kat fazla ürün almak mümkün. Özellikle ülkemiz için son yıllarda 

kuraklık önemli bir gündem maddesine dönüşmüşken daha fazla verim almak varken israf 

edilmemeli. Çiftçiler için sunduğumuz bu sistem bir mobil uygulama üzerinden kontrol 

edilebiliyor. Birçok sensör ile tarıma etken olan birçok kalemi görmek ve müdahale etmek 

mümkün. Geleceğe göz kırpmak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir dünya için 

çabalıyoruz. 

 

Bilindiği üzere bu sene Marmara Denizinde Müsilaj/Deniz Salyası denilen bir oluşum 

gözlemlendi. Her sene oluyor bir süre sonra yok oluyordu, ancak bu sene ortaya çıkan hala yok 

olmadı. Çünkü doğa bize cevap veriyor, anlatıyor. Deniz Salyası oluşumunun faktörleri 

arasında Azot ve Fosfat bileşenleri yer almaktadır. Yani tarım arazilerine atılan gübrelerin de 

fazlası denize karışmaktadır. Bu proje ile topyekün çevreci bir politika ile ilerlemeyi, ülkemiz 

ve dünyamız yararına faaliyetler yürütmeyi hedefliyoruz.  

Çiftçi, yatırımcı veya pasif gelir bekleyen birisi değilseniz ve hobi amaçlı bu konu ile uğraşmak 

istiyorsanız bu mümkün olmaktadır. Çünkü; geliştirdiğimiz sistem ile saksıda bitki yetiştirir 

gibi hobi bahçenizde, evinizin bir odasında, balkonunuzda üretim yapılabilir. 

 

Uzay tarımı, kulağa hoş gelen bir terim. Ülkemizin de Uzay yarışına dahil olduğu şu dönemde 

biz MARSERA ekibi olarak katkı sağlamak istiyoruz. MARSERA isminin çıkış noktası da 

aslında tam olarak bu nokta, Uzay. Eğer bir gün Uzayda hayat kurulursa tarım mutlaka olmak 

zorundadır. Unutulmamalı; besin yoksa yaşam yoktur. Geliştirdiğimiz sistemler sayesinde uzay 

tarımı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye neden uzay tarımında dünyada ilk sırada olmasın? 

Geleceğin tarımına göz kırpalım. Uzay araştırmaları için ayrılmış olan kapsüllerden birinde 

kullanıcı isterse uzayda tarım yapabilmek amacıyla araştırma yapabilecek ve böylece yeni 

hobiler elde edebilecek, isterse de bilimsel alanlarda da çalışmalar yapacaktır.  

 

 

6. Uygulanabilirlik: 
Sistemin prototipi yapılıp test edildikten sonra sistem PLC ile desteklenerek kurulabilir hale 

gelecektir. Hayata geçirilmesi mümkün olan MARSERA seraları, ticari yönden üreticiye 

harcadığı miktarı diğer seralara kıyasla daha çabuk sürede kazanmasını mümkün kılacaktır. 

Uygulanabilir olduğunda barındırdıkları riskler, teknik ve deneyim eksikliği olan üreticilerin 

ilk birkaç haşatında zorluk çekme olasılığı olacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

7.1.Tahmini Maaliyet: 

 

(Görsel 10- tahmini maaliyet tablosu) 

7.2.Proje Zaman Planlaması: 

 

(Görsel 11- Proje zaman planlaması) 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Seracılığa özellikle de topraksız tarıma ilgisi olan, bu işi maddi gelir kaynağı olarak ve hobisel 

amaçla yapabilecek olan her kullanıcıya, arazisinden daha fazla verim almak isteyen çiftçiye, 

uzay araştırmaları ilgisini çeken, uzayda tarım konusu ile ilgilenmek isteyen her kullanıcıya 

hitap eden bir projedir. 

 

9. Riskler: 

 

(Görsel 12- risk ve B planı tablosu) 
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(Görsel 13- Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi) 

 

10. Proje Ekibi 

 

(Görsel 14- Proje ekibi) 
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