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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Tarım, bir ülke için yapı taşı sayılan bir değerdir. Tarımın olmadığı ya da verimli bir 

şekilde yapılmadığı bir ülke, her zaman dışa bağımlı kalacaktır. Bir ülke dışa bağımlı 

olduğu konuları çözüme kavuşturup yerli ve milli olarak somut ve sürdürülebilir bir model 

ortaya çıkarırsa gelişimi yakalamış olacaktır. Tarım konusunda gelişimi üst düzeye 

çıkartmak için de tarımın teknoloji ile birleşmesi şarttır. Böylelikle üretim kapasitesi daha 

artacak ve kayıplar minimum düzeye inecektir.  

TEKNOFEST 2021 yılında 5.lik derecesi elde edilen MARSERA projesi, tarımın teknoloji 

ile birleşmesini destekleyen ve bu amaçla üretim kapasitesini arttırmaya, aynı zamanda 

kişilerin üretim sürecini kolaylaştırmaya yönelik bir projedir. Temel olarak dünya serası ve 

uzay serası olmak üzere 2 konuyu ele almaktadır. 

Seranın temel içeriği genel olarak şöyledir; ana iskelet, su deposu, bitki yetiştirme rafları, 

elektronik aksamlar, bitki yetiştirme ledleri, bitki kontrolünü sağlayabilmek adına kamera 

modülü eklenen mekanik parça. Elektronik kısımda 2021 yılında internet tabanlı olan 

‘Deneyap Geliştirme Kartı’ kullanıldı. Ancak internet masrafını önlemek için bu yıl son 

zamanlarda popüler olan LO-RA’yı kullanılmakta. İsteğe bağlı opsiyonel olması amacıyla 

Deneyap Kartı’nın içerisinde bulunan ESP32 çipini kullanarak internet tabanlı uygulama 

içeren kartın tasarımlarına başlanmıştır. Yazılım kısmında görüntü işleme tekniği 

kullanılacak olup bitki hastalıklarını tespit etme konusunda sistem üzerinde ar-ge 

yapılacaktır.  

 

1.1.Dünya Serası  

Artan nüfus, iklimsel problemler gibi dış etkenlerden dolayı tahrip olan tarım 

arazilerinde üretim geçmiş senelere oranla azalmaktadır. Tarım arazilerinin tahrip 

olması sonucu geleneksel tarım tehlikeye girmiş ve üretim kapasitesi azalmıştır. Bu 

soruna yönelik çözümlerden biri şehirlerde tarım yapma çalışmalarıdır. Bu konuda 

tarım il müdürlükleriyle yapılan görüşmelerde şehirlerde tarımın yapılması 

gerektiğine ve bu konunun destek gördüğü, projeler geliştirilmesi gerektiği bilgisine 

ulaştık.  Dünya serasındaki ana amaç, şehirlerde tarım yapılmasına olanak 

sağlamaktır. Ergonomik bir tasarıma sahip olmakla beraber bu tasarıma eklenen 

otomasyon sistemi, mekanik parçalar ve kullanıcıya veri aktarımı sağlayan 

haberleşme sistemi, üretim süreci işleyişini kolaylaştırmaktadır. Sigma profillerden 

oluşan sera iskeleti, görüntü kirliliği oluşturmaması açısından içeride kalan su 

deposu, elektronik aksamın su, nem gibi dış faktörlerden korunmasını sağlayan 

tasarım, şehirlerde tarım yapmayı kolaylaştıracaktır. MARSERA projesindeki sistem, 

kullanılmaya başlanıp sağlıklı rutin bir işleyişe sahip olduktan sonra şehirlerde tarım 

yapmanın temeli oluşacak ve bundan sonraki süreçte de büyük çaplı, tarıma elverişli 

olmayan arazilerde ve hobi amaçlı kullanıma hazır hale gelmiş olacak ve bu 

amaçlarla da kullanılacaktır. Ancak asıl amaç şehirlerde kullanımını sağlamaktır. 
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1.2.Uzay Serası 

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte birçok konunun güncellenmesi, 

gerçekleşme olasılığı düşük fikirlerin gerçekleşme olasılığını arttırmaktadır. Bu 

fikirlerden biri de uzayda kolonileşme sürecidir. Kolonileşmek, aynı tür canlıların bir 

alan ya da bölgede yaşam alanı oluşturup canlılığını devam ettirmesidir. Uzayda 

kolonileşmenin sağlanması için yaşam alanının oluşturulması gerekmektedir. Bu 

alanının oluşturulmasındaki temel etkenlerden biri gıda teminidir. MARSERA 

projesi uzay serasındaki temel amaç, kolonileşme sürecine gerekli olan gıda 

ihtiyacını karşılamak için sistem geliştirmektir. Bu süreçte Türkiye Uzay Ajansı 

(TUA) ve TÜBİTAK Uzay ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin uzay görevleri 

hakkında bilgi edinilmiş olup, projenin gidişatı daha sağlam bir zemine 

oturtulmuştur. Milli Uzay Programı’na göre, 2023 yılında Ay’a sert iniş, 2028 yılında 

ise yumuşak iniş yapılacaktır [1]. Kolonileşme sürecinde uzayda tarım yapma 

sürecini deney ve gözlem yapabilmek amacıyla ekip olarak MARSERA projesi ile, 

Milli Uzay Programı’ndaki görevleri göz önüne alarak, bu görevler yapıldıktan 

sonraki süreçte Ay’a gönderilecek sistemin içerisinde bitki yetiştirme görevi fikrini 

ortaya koyarak yapılmak istenmektedir. Sistemi test etmek amacıyla uzay 

istasyonlarında deneyler yapılabilir. Başarı ile sonuçlandığında Ay görevi için sistem 

üzerinde AR-GE yapılacaktır. Sistem uzay istasyonlarında başarılı bir ivme 

yakaladığında, bundan sonraki süreçte sistemin, astronotların uzay görevlerinde 

yiyecek ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılabilir olmasına da imkan doğacaktır. Bu 

sayede astronotlar uzun süren uzay görevlerinde gıda konusunda tereddüt etmeden 

uzun süren araştırma görevlerine devam edeceklerdir.  

 

2. Problem / Sorun 

 

 2.1. Dünya’daki Problemler / Sorunlar  

Bir yerde yaşam alanı oluşturmak, bu yaşam alanını korumak ve yaşam alanındaki 

nüfusu arttırmak için gerekli olan parametrelerden biri gıdadır. En temel taşlardan 

biri olduğu için gıdayı, gıdanın üretilmesi için de toprağı, tarımı korumak gerekir. 

Ancak yıllar geçtikçe insanlar doğaya gerekli özeni ve saygıyı gösteremedi. Küresel 

ısınma, doğadaki dengenin bozulması, sıcaklık değişimleri, mevsimsel geçişlerin sert 

yaşanması gibi ciddi düzeydeki problemler, tarımdaki üretim sürecini sekteye uğrattı. 

Bunun yanında plansız şehirleşme tarım alanlarını kısıtlar hale getirdi. Var olan tarım 

alanları ise çiftçiler tarafından ekonomik sebeplerden ötürü verimli bir şekilde 

kullanılamadı. Türkiye’deki tarım, çoğunlukla aile çiftçiliği üzerinden yürümekteydi 

ve gerek iklimsel şartlar gerekse ekonomik sebeplerden dolayı aile çiftçiliği 

yapanların sayısı gün geçtikçe azaldı, çiftçiler başka iş alanlarına yöneldi. Dolayısıyla 

ülkede tarım azalarak dış ülkelerden gıda ithal edilmeye başlandı. Bir başka sorun 

ise, ülkedeki su kaynaklarının çoğunun tarımda kullanılmasıdır. Su kıtlığı 

yaşanmasına sebebiyet verecek bir problem olduğu için tarımda su kullanımı 

minimum düzeye inmesi gerekmektedir. Tarımın teknoloji ile birleşmemesi sonucu 

kısa zamanda daha verimli ve az zahmetle ürün elde edilebilecekken geleneksel 
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tarımın kullanılmaya devam edilmesi günümüz toplumunda tarım konusundaki 

rekabette ülkemizi geri plana atmaktadır. Hollanda yüz ölçümü olarak Türkiye’den 

daha küçük olmasına rağmen Türkiye’den daha fazla üretim yapmakta ve ihracatı da 

Türkiye’den daha fazla olmaktadır. Tarımsal üretim sürecinin ülke ekonomisine katkı 

sağlaması, aynı zamanda iş olanağı kapısı olması ve bunun şehirlerde de yapılabilir 

olması MARSERA’nın değerlendirdiği problemlere yönelik çözümlerdir.  

Sektörde tarıma özellikle de akıllı tarıma yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak 

çoğu sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olmamakla beraber hobi amaçlı 

kullanılmaktadır. Akıllı tarıma yönelik yapılan somut sistemlerde çalışan istihdamı 

yeterli olmamaktadır. Var olan sistemlerin çoğunda otomasyon özellikleri sınırlıdır. 

MARSERA projesindeki akıllı otomasyon sistemi, sürdürülebilirliği destekleyen 

istihdamı arttıracak türden bir projedir.  

 

2.2. Uzay’daki Problemler / Sorunlar 

İnsanlığın yaşamını devam ettirmesini tehdit eden etmenler, Dünya’daki yaşamın 

Uzay’da belirlenen bir noktaya taşınması gerektiği fikrini ortaya atmaktadır. Gelecek 

senelerde bu tehditler artarak büyümeye devam edecektir. Bunun sonucunda da 

uzayda kolonileşme sürecinin işleyişe geçmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu süreç 

içerisinde birçok sorunu barındırmaktadır. Uzay’da yaşam alanı oluşturabilmek zorlu 

bir süreçtir. Oksijen ve su yetersizliği, radyasyon, yerçekiminin olmayışı, atmosferin 

yaşam için elverişli olmaması gibi dış etmenler bu sürecin yapılmasını 

zorlaştırmaktadır. Uzay’da bitki yetişmesini etkileyen unsurlar bu sayılan maddelerle 

uyuşmakta olup ek bir parametre olarak bitki biyolojisini etkileyen unsurlar da 

bitkinin yetişmesini dolayısıyla gıda temininin sağlıklı bir şekilde yapılmasını 

olumsuz etkilemektedir. Ancak tüm bu problemlere rağmen süreç için hazırlıklar 

şimdiden birçok ülkede yapılmaya başlanmıştır. Konuya yönelik araştırmalar, 

deneyler ve görevler yapılmıştır. Uzay’da söz sahibi olmak, ülkelerin gelişimi 

açısından avantajlıdır. Söz sahibi olabilmek için yapılan çalışma konularından biri 

kolonileşme sürecini destekleyen çalışmalardır. Çalışmalar yapan ülke ya da ülkeler 

avantaj sağlamış olacak ve uzayda söz sahibi olmak için doğan rekabette üst seviyeye 

çıkmış olacaklardır. MARSERA projesi, Türkiye’nin uzay alanında yaptığı 

çalışmaları desteklemekte olup bu problemlere çözüm sunarak bu rekabette 

Türkiye’yi desteklemek adına çalışmalar yapmaktadır. Unutmamak gerekir ki bilimi 

ve teknolojiyi elinde tutanlar bu rekabetin kazananı olacaklardır. 

Birçok ülkede yapılan uzayda bitki yetiştirme deneylerinde başarılı olan deneylerden 

biri, NASA tarafından yapılan VEGGIE isimli projedir (şekil 1). VEGGIE projesinde 

bitki biyolojisinin dış etkenlerden etkilenmemesi için özel tasarım yastıklar yapılarak 

bu yastıklar içinde büyümenin rahat bir şekilde gerçekleşmesi için bir tür kalsine kil 

içeren madde konulmuştur. Marul bitkisi, gözlemler sonucu büyümüş ve astronotlar 

tarafından tadılarak başarıya ulaşmıştır [2]. MARSERA ile arasındaki farklar, 

VEGGIE projesinde bitki besin ve suyu yastıklar aracılığıyla almaktadır. MARSERA 

projesinde ise izole edilmiş ortamdan bitki besin ve su ihtiyacını karşılamaktadır.  

 

Başarılı olan bu görevin yanı sıra geliştirilmesi gereken noktalar elbette ki olmakta. 
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Bitki yetiştirmede kolonileşme süreci için sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. 

MARSERA projesi ilk olarak uzayda bitki yetiştirmeyi başarıp daha sonrasında da 

sürekliliği sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

 

Şekil 1. VEGGIE Projesi [3] 

 

3. Çözüm 

 

 3.1. Dünya serası 

MARSERA sistemi, izole bir sistem olduğu için, doğa olayları, sıcaklık, küresel 

ısınma gibi dış etkenlerden uzak olacağından üretim kolay ve sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşecektir. Var olan tarım alanları, problem kısmında bahsedilen sebeplerden 

ötürü verimli bir şekilde kullanılmamakta ve aynı zamanda yok olmaktadır. 

Sistemde, taşınabilir ve kullanımı sadece tarım alanları ile sınırlı olmadığından ötürü 

üretim şehirlerde ya da üreticinin isteğine bağlı konumlarda bitki yetiştirilebilir. 

Sistem şehirlerde minimum alanda maksimum sayıda üretim sağlayacağından ve 

kapsüllerin arttırılabilir olmasından ötürü tarım alanındaki istihdam oranı artacak ve 

tarım ile ilgilenenlerin sayısı da artacaktır. Geleneksel tarımda kullanılan su,fazla 

olduğundan dolayı su israfına yol açmaktadır. Projede kullanılan su miktarı minimum 

düzeyde olup su israfının önüne geçmektedir. Teknoloji ile tarımın birleşmesi, 

otomasyon ve görüntü işleme teknolojisi eklenerek akıllı bir sistem paketi 

oluşturarak desteklenmektedir. Çözümün somut bir şekilde gösterimi aşağıdaki 

gibidir; 
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Sera kapsülünün genel görünümü şekil şekil 

2’deki gibidir. Sera iskeleti sigma 

profillerden oluşmaktadır. En 110x110 cm 

ve yükseklik 187 cm’dir. Cam görünümlü 

pleksi ile içeride yetişecek bitki dış 

etkenlerden korunmuş olacaktır. Üst kısım 

sac     levha ile kapatılıp, bitkinin 

gelişmesine yardımcı olacak uygun ledler 

sistemde sigmaların birleştiği noktalara 

eklenecektir. Su deposu alt kısımda yer alıp, 

tasarımı görüntü kirliliğinden arındırmakta 

ve pH, bitki besini gibi maddeler bu depoda 

otomasyon desteği ile verilecektir. Sistemi 

ayakta tutan profilin alt kısmına kullanıcının 

isteğine bağlı olarak kilitlenebilir tekerlek 

desteği eklenerek bir yerden başka bir yere 

taşınım kolaylığı sağlanacaktır. Üretici, 

bitkilerin ekim ve toplama sürecini kulplu 

        kapı sayesinde gerçekleştirecektir. 

 Elektronik aksam, su ve nem gibi parametrelerden etkilenmemesi için kutulanarak 

alt bölümde yer alacaktır. Sistemin ortasında yer alan mekanik kısım detaylı bir 

şekilde aşağıda anlatılacaktır; 

Şekil 3. Marsera orta kısım   

 

Bu parça üzerinde takılı olan kamera ile kullanıcı tarafından görüntü işleme 

teknolojisi kullanılarak bitkilerdeki büyüme ve hastalık durumu gözlemlenmektedir 

(şekil 3). Kamera orta kısımda bulunan mekanik parçaya monte edilecektir. Alt, üst 

kısım ve kameranın takıldığı parça 3D baskı ile yapılacaktır (şekil 4.). 4 adet lineer 

mil ve 4 milin ortasında bir adet vidalı mil kullanılmıştır. Hareket nema23 step 

Şekil 4. Marsera Sera Kapsülü 

Şekil 2. Marsera Sera Kapsülü 

Dış Görünüş 
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motorları ile sağlanacaktır. Kameranın koyulduğu kısım yukarı aşağı ve etrafında 270 

derece dönerek hareket etmektedir.    

 

   

 

 

Raflar kendi tasarımımız olup 2 mm sac malzeme 

kullanılarak üretilecektir (şekil 5.). CNC ve 

büküm işlemleri geçirecek toz boya ile boyanıp 

fırınlanacaktır. Ekim yerlerini tutacak sac 

malzeme de kendi tasarımımız olup 2 mm sacdan 

üretilecektir. Raflar bitkilerdeki yükseklik farkı 

düşünülerek iki ekim yeri arasındaki mesafe 

ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Bitkiyi ektiğimiz kısım kendi 

tasarımımız olup 2 mm pleksi 

ile üretilecektir (şekil6.).  

Göreceği işlemler büküm ve 

CNC işlemidir. Ekim 

yerlerinden su girişi ve çıkışı 

M8 hortum rekorları ile 

sağlanacaktır. Bu kısımlara file saksılar 

yerleştirilecek ve file saksılara da fideler 

koyularak ekim işlemi yapılacaktır. 

 

3.2. Uzay Serası 

Proje, astronotların nefes alışverişleri sonucu ortaya çıkan CO2 gazını kullanarak 

bitki için gerekli olan parametreleri sağlamaktadır. Tamamen izole sistem ve nem 

tutucular ile hedeflenen en yüksek su tasarruf seviyesine ulaşılacaktır. İnsanlar nefes 

alıp vermeleri ile iç ortama CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan insan saatte 20 

litre (0.02 m3) CO2 üretir [4]. Astronotların ürettiği bu CO2, sera içerisindeki 

sensörler yardımı ile bitkilerin ihtiyaçları kadar gelişmesi için kullanılmak üzere sera 

Şekil 5. Marsera raf 

Şekil 6. Marsera ekim yeri 
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kapsüllerine aktarılacak, bitkilerin ürettiği oksijen tekrar astronotların kullanımı için 

atılacak. Oksijen yoğunluğu 1,43 kg /m³ [5], karbondioksit yoğunluğu 1,97 kg/ m³ 

[6] olduğundan bulundukları seviyelere göre astronotların veya bitkilerin kullanımına 

göre kolayca ayrıştırılabilir. Sera kapsülleri seçilen uzay noktasında (Ay, Mars vb.) 

kolonileşme girişiminde kullanılacak olunursa uzaydaki radyasyondan korumak için 

yerleşim yeri tabanının altına, yani seçili yerin yüzey toprağının altına gömülecek, 

şayet bir uzay istasyonunda denemeler yapılacaksa da hali hazırda korunaklı bir 

şekilde uzay istasyonu içerisinde sabitlenecektir. Radyasyondan korumak için alınan 

önlemler ile ışıktan yoksun kalan bitkiler için ARM tabanlı mikroişlemci ile 

otomasyon sistemli MARSERA uzay sera kapsüllerinde bitkilerin ihtiyacına göre 

gerekli ayarlamalar yapılmış özel led ışıklandırmalar bulunmaktadır. Bitkiler için 

gerekli gelişimi sağlayan toprak bulunmadığından, suyun sistemde yerçekiminden 

etkilenmemesini sağladığımız sistemde bitkinin rahat bir şekilde kökleri ile emilim 

yapabilecek ve gelişimi yapay zeka kontrolü ile sağlanacaktır.  

Dünyada toprakta yapılan tarımda kullanılan su ve aynı zamanda uzayda 

yetiştireceğimiz bitki için kullanılacak olan su miktarı, topraksız tarım, otomasyon, 

görüntü işleme ve izole sistem ile birlikte su tüketimi ve kaybını alt seviyelere 

indirecektir.   

 

4. Yöntem 

 

Gerekli araştırma, incelemeler ve literatür taramaları yapılmış olup bunun sonucunda 

terimsel ve teknik detaylar elde edilmiştir. Projedeki yöntem 3 başlıkta incelenebilir. 

 

 4.1. Mekanik 

 

Çözüm kısmında anlatılan detaylara ek olarak verilecek bilgiler şunlardır; gerekli 

zirai araştırmalar yaparak bitki yükseklikleri, ekim yaparken ne kadar aralık 

bırakılmalı ve bunun gibi birçok parametreyi bitkinin gelişiminin en verimli olduğu 

mesafeler ayarlanarak aynı zamanda kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı ürünler 

yetiştirdiğinde farklı mesafeler ayarlayabilmesi için tasarımda kolaylık sağlanmıştır. 

Doğada altıgen şekli en verimli şekillerden biri olduğu için doğayı temsil etmek 

adına altıgen bir tasarım üzerinde çalışılmıştır. Minimum alanda maksimum verim 

elde edebilmek adına yapılan tasarımda her ekim rafına 3 adet bitki ekilmektedir. 20 

adet ekim rafı bulunmaktadır. Marul örneği üzerinden gidilecek olursa, ortalama 40 

gün sonunda alınan hasat 60 adet maruldur. Ekim raflarının aralıkları marula uygun 

ayarlandığında sayısı yaklaşık 2 katına kadar arttırılabilir olmaktadır. Üretilen ürünün 

ticareti yapılabilir ya da tüketim ürünü olarak kullanılabilir. Sistem ticari boyuta 

taşındığında sera kapsüllerinin belirlenen alan içerisine yerleştirilmesi ve buradan 

elde edilecek ürünün pazarlaması sağlanacaktır. Ancak bu sistem evlerde de 

kullanılabilir boyutta olduğundan dolayı evin herhangi bir odasına, bahçeye, teras 

katlara ya da bodrum katlarında bile kullanılır olacaktır. Gerekli spektrumlarda ayarlı 

olan ledler sayesinde güneş ışığı almayan ortamlarda da üretim yapılacaktır.  
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4.2. Elektronik 

Otomasyonun temelini oluşturan elektronik kısımda pH, EC, sıcaklık, nem gibi 

parametrelerin ölçülmesi için sistem geliştirilmektedir. Ölçülen değerler, LO-RA ile 

kullanıcıya internet gerekmeden LCD ekran aracılığı ile ulaşacaktır. Kullanıcı 

ekrandan serasını kontrol edecek ve herhangi bir sorun çıktığında erken müdahale 

etme şansı olacak, bitkilerin hasat edilecek boyuta ulaştığını sera içerisindeki kamera 

vasıtası ile görecek ve sürekli seraya gidip gelmek yerine bitkilerin hasat edilecek 

büyüklüğe ulaşması ile seranın yanına gidip bitkileri toplayacaktır. Yazılım desteği 

ile birlikte ekilen ürünlerde oluşabilecek hastalık, tespit edilerek bu ekran üzerinden 

kullanıcı bilgilendirilecektir. 

 

Son yıllarda güç tüketimi kritik bir duruma gelmiştir. Bu yüzden sisteme özel, 

sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli olan gerilimleri ve akımları sağlayan 

evrensel olarak geçerli bir güç kaynağı tasarlanmaktadır. İlk başta şebekeyi 

doğrultmak için şu topoloji kullanılmıştır; 

 
 Şekil 7. Köprü diyotlu doğrultucu devre 

 
Şekil 8. Çıkış grafiği 

 

Bu yapı şebekeden istenmeyen şekilde akım çekmektedir. Çekilen akımın dalga şekli 

şekil 9’da verilmiştir.  
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Şekil 9. Dalga şekli 

Sistemin katma değerli bir ürün olması için şebekeden çekilen akımın sinüzoidal 

olması gerekmektedir. Bunun için literatürde yaygın olarak kullanılan topolojiler 

denenmiştir ve aralarında en az maliyetli olan PFC topolojisi seçilmiştir. Şekil 10’da 

da görüldüğü gibi şebekeden çekilen akım istenilen formattadır. Ayrıca çıkış gerilimi 

de referans gerilimine oturmuştur. Giriş gerilimi 85Vrms-230Vrms olarak 

belirlenmiştir. Bu da sisteme ait güç kaynağını uluslararasında geçerli kılmaktadır.  

 

 
Şekil 10. Çekilen akımın düzeltilmiş dalga şekli 

Simülasyon çalışmaları Matlab, Matlab Simulink ve Psim programlarında 

gerçekleşmiştir. Bu simülasyonlar doğrulama için önemli adımlardır. Sistemin 

ihtiyaç duyduğu gerilim ve akımı elde etmek için “Flyback Converter” adı verilen 

topoloji üzerinden tasarım gerçekleşmektedir. Şekil 11’de görüldüğü gibi çıkış 

gerilimi istenilen değere oturtulmuştur. Simülasyon ortamında elde edilen değerlere 

göre MOSFET, diyot gibi elemanlar seçilmiş ve kütüphaneler PCB çizim 

programında çizilmiştir.  

 

 
Şekil 11.  
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Yerli pH ölçüm devresi için de çalışmalar devam etmektedir. Anakart, güç kaynağı 

ve kumanda bölümü dört katmanlı olarak tasarlanmaktadır. EMI ve EMC denilen 

problemleri minimize etmek ve sistemi standartlara uygun hale bu sayede 

getirilmektedir. Seçilen mikrodenetleyici ARM tabanlı mimariye sahiptir ve 

sensörden veri okuma, algoritma oluşturma gibi yeteneklere sahiptir ve son yıllarda 

popülaritesi artmaktadır. 

Sisteme ait blok diyagram şekil 12’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 12. Sistemin blok diyagramı 

 

Proje özetinde belirtildiği gibi 2021 yılında internet tabanlı Deneyap Kartı kullanıldı. 

2022 yılında ise LO-RA kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 13. 

 

Şekil 13’te görüldüğü gibi gömülü yazılım testleri STM firmasının arayüzü 
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kullanılarak geliştirilmektedir. 

Yazılım testleri eğer şartlar uygunsa “breadboard” malzemesinde 

gerçekleştirilmektedir. Takım olarak disiplinli bir şekilde gömülü yazılım üzerine 

çalışılmaktadır. 

 
Şekil 14. 

 

Güç kaynağının gerilim ve akım değerlerini belirlemek için dozaj motoru gibi 

malzemelerin çektiği akımlar ve çalışma gerilimleri şekil 15’te görüldüğü gibi testleri 

yapılmıştır. 

 
Şekil 15. Dozaj motoru akım ve gerilim testi 

 

4.3. Yazılım 

Bitkilerdeki hastalık tespitinin yapılıp, kullanıcıya aktarılması için görüntü işleme 

tekniği kullanılacaktır. Gerekli yazılım Python dili ile yapılacaktır.  Gerekli verilerin 

elde edilmesi için bulunulan şehirlerdeki seralarda incelemeler yapılmış, hastalıklı 

bitkilere dair veriler toplanmıştır (şekil 16). 
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Şekil 16. Sera incelemeleri 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje, tasarım açısından yenilikçi bir yön taşımaktadır. Bunun yanında haberleşme 

sisteminde LO-RA kullanılıyor olması sisteme bir bütün olarak bakıldığında inovasyonel 

yönler taşımaktadır.  

Uzay serasının Milli Uzay Programı izlenilerek daha sonraki süreçlerde ekip olarak bir 

uzay görevi olarak benimsenmesi fikir ve sistem olarak inovasyonel bir yöndür.  

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Dünya serasında, sistem gerekli testlere tabii tutulduktan sonra başarı yakalanırsa, ilk olarak 

şehirlerde kullanımı için piyasaya sürülecektir. Piyasaya sürülen ürünler ekonomi modeli 

olarak kullanılabilir, gökdelen, çok katlı binalar gibi yapılarda ticari üretim yapılabilir. 

Bunun yanında kişiler evlerine alabilir, odalardan herhangi birine, bahçeye, terasa ya da 

bodrum katlarına kurabilirler. Bir gelir kaynağı olacağından ötürü tarımda istihdamı da 

sağlayacak ve genç nüfus dahil olmak üzere tarım alanında çalışan sayısı artacaktır. 

Uygulanabilir olduğunda mevcut riskler, eğer sistem gelir kaynağı olarak kullanılacak ve 

çoklu üretim yapılacaksa kişinin üretim konusunda zirai bilgilerinin olması gerekmektedir. 

Aksi takdirde üretim sürecinde kayıplar yaşanabilir. 

Uzay görevi olarak benimsenen MARSERA uzay kapsülleri, üzerinde derin AR-GE 

çalışmaları yapılarak gerekli testleri geçtikten sonra uzay istasyonlarında deney yapılarak 

gözlemlenecek ve başarı sağlarsa, Ay ya da Mars gibi gezegenlerde kolonileşme sürecini 

desteklemek için görev yapacaktır. Mevcut riskler, AR-GE sürecinin başarısız sonuçlanması, 

yapılan çalışmalar testleri geçtikten sonra görev devam ederken başarısız olması, zaman ve 

maliyet kaybı olmaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

En az maliyetle uygulanabilir tahmini bütçe toplam olarak 40,621 TL’dir. Şekil 17’de zaman 

ve bütçe planlaması yer almaktadır. Mekanik, elektronik ve yazılım konusundaki yapılan 

görevler raporun içerisinde bahsedildiğinden dolayı görev tanımında ayrıntı eklenmemiştir. 
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Piyasada bu tasarıma benzer bir proje bulunmadığından maliyet karşılaştırması 

yapılmamıştır.  

 

 
Şekil 17. 

 

Projede kullanılan malzeme listesi şekil 18’deki gibidir.  

 
Şekil 18. Malzeme listesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Şehirlerde tarım, kırsal kesimlere oranla fazla olmaması, aynı zamanda sağlam bir temele 

oturmaması problemlerine yönelik olan MARSERA projesi, şehirlerde tarım yapma 

olanağını sağlayarak sistemi maddi gelir kaynağı olarak kullanmak isteyen ya da hobi 

amaçlı evinde kullanmak isteyen kişilere hitap eden bir projedir. Geleneksel tarımdan verim 

alamayan, şehir içerisinde de tarım yapmak isteyen, bu işi gelir kaynağı olarak yapmak 

isteyenler yaşadıkları problemler doğrultusunda bu sistemi tercih edeceklerdir. 
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9. Riskler 

 
Şekil 19. Risk tablosu 

 
Şekil 20. Olasılık ve etki matrisi tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 
 

 

10. Referans / Kaynakça 

 

[1] : İnternet: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Uzay_Ajans%C4%B1 

[2]: İnternet: Veggie, Uzay İstasyonu |'nde Taze Bitkiler Yetiştirmek İçin Aktif Hale Getirildi 

NASA (www-nasa-gov.translate.goog) 

[3]: İnternet: https://www.stone-ideas.com/tr/76251/space-salad-no-soil-needed-for-the-

veggie-chamber/ 

[4]: SCHRAMEK, E., “Recknagel-Sprenger Schramek - Isıtma ve Klima Tekniği El Kitabı”, 

TTMD, Ankara. 1999.  

[5]: İnternet: http://www.berkegaz.com/urunlerimiz/karbondioksit-gazi 

[6]: İnternet: http://www.berkegaz.com/urunlerimiz/oksijen-gazi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Uzay_Ajans%C4%B1
https://www-nasa-gov.translate.goog/content/veggie-plant-growth-system-activated-on-international-space-station/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
https://www-nasa-gov.translate.goog/content/veggie-plant-growth-system-activated-on-international-space-station/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
https://www.stone-ideas.com/tr/76251/space-salad-no-soil-needed-for-the-veggie-chamber/
https://www.stone-ideas.com/tr/76251/space-salad-no-soil-needed-for-the-veggie-chamber/
http://www.berkegaz.com/urunlerimiz/karbondioksit-gazi
http://www.berkegaz.com/urunlerimiz/oksijen-gazi

