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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Teknoloji kullanarak seracılıkla ilgili problemlere yönelik çözüm oluşturmayı amaçladık. 

Projemiz; sera tarımı ile ilgili teknolojik çözüm önermektedir ve bilişim, mekanik, elektrik-

elektronik, yazılım tabanlıdır. Kaynak taraması yaparak ve uzman görüşleri alarak 

çiftçilerin karşılaştıkları problemleri araştırdık. Projemiz akıllı sera yönetim ve kontrolünü 

sağlayan bir sistemdir. Akıllı Sera projemiz tarımla teknolojiyi birleştirerek çiftçinin iş 

yükünün azaltılıp, üründen alınan verimin artırılmasını ve ülke kaynaklarının verimli 

kullanılmasını amaçlamaktadır.  

 

 
Şekil 1 Akıllı Sera Taslak 

 
Şekil 2 Akıllı Sera İç Bölüm 

 

Projemizde özetle sensörlerden alınan verilerle otomatik olarak çalışan sistemler sayesinde 

çiftçinin serada sulama, havalandırma, sıcaklığı uygun hale getirme ve ışıklandırma 

işlemleri gibi tarımsal üretim sürecindeki birçok kültürel faaliyetlere harcadığı sürenin 

azaltılması, bitki için optimum ve en sağlıklı ortam oluşturularak bitkiden alınan verimin 

maksimum seviyeye çıkartılmasını sağlamaktadır. Projemizde farklı bitkilerin aynı ortamda 

en uygun, verimli bir şekilde büyümelerini sağlamak amacıyla çiftçiye yönergeler ve 

raporlamalar yapabilecektir.  

 

1.1.  Akıllı Sera Tasarımı  

 

Akıllı sera projemiz için prototip olarak 1.3m^3 hacmine yakın olarak tasarlanmıştır. 

Seramızın boyutları 80cm x 40cm x 40cm olarak ölçeklendirildi. Malzeme olarak hava 

şartlarına dayanması ve ısı kaybını engellemek için pleksi glass malzeme ile 

kapatılmış ve gövde şase malzemesini alüminyum sigma profilden yapılmıştır. 

Seramızın içerisinde 2 adet pvc boru içerisinde yatay bitki yetiştiriciliği yapılacaktır. 

Bitki yetiştirmek için bölünmüş boru içerisinde 4 farklı bitki üzerinde çalışma 

yapılmasına karar verildi. Akıllı sera içerisinde 2 adet iklimlendirme havalandırması 

seranın sağ ve sol yan duvarlarına konumlandırılacaktır. Akıllı seranın kontrolünün 

rahat yapılması için üst kısmı menteşe üzerinden servo motor aracılığı ile 

açılabilmektedir. 



 

4 
 
 

 

Sera tavanında rgb şerit ledler ile farklı renklerde ışıklandırılması amaçlandı. Ayrıca 

seramızın elektrik enerjisine katkı sağlaması amacıyla sera üst yüzeyinde güneş 

panelleri ile kaplanacaktır. Tavan kısmı %10 oranında eğimli olması sağlanacaktır. 

Eğimli olmasını yağmur sularının depolanabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Çatı sularını yedek bir depoda filtrelerden geçerek toplanmasını ayrıca gerektiğinde 

sulama sistemine dâhil edilmesini sağlayacağız.  

 

  

Şekil 3 Akıllı Sera ve Sulama Depoları Şekil 4 Akıllı Sera Yan Görünüş 

 

1.2. Akıllı Sera Sensör Montajları  

 

Her bir bitki alanını kontrol etmek için sera içerisine ekleyeceğimiz yatay pvc boru 

içerisine 2şer adet toprak nem sensörü eklenecektir. Böylece toprak içerisinde nem 

miktarı ile sulama sisteminin çalıştırılması planlanacaktır. Sulama deposunda bulunan 

besin değerlerinde ph, EC değerlerini ölçen filtre sensörleri ile filtrasyon sistemini 

çalışmasını sağlayarak sulama suyunda verimi artıracak kaliteli su elde edilecektir. 

Sulama sisteminde 5v dalgıç motor ile röle aracılığı ile açılıp kapatılması arduino 

mega mikro işlemci üzerinden sağlanacaktır. Burada saniye bazlı kontrol edilmesi test 

aşamasından sonra gerçekleşecektir.  

 

Toprak nem sensöründen gelen veriler ile sulama sistemi hazır halinde bulunacaktır. 

Su deposundan gelen hortum üzerinde 2 farklı çıkış noktası bulunacak ve 2 adet yatay 

pvc boru içerisindeki bitkilere belirli noktalar üzerinden sulama yapılması 

sağlanacaktır. 2 adet toprak nem sensöründen gelen veri ile anlık sulama sisteminin 

açılıp kapanması su iletimini sağlayacaktır. Sera tavanına yerleştireceğimiz güneş 

panelleri ile elektrik kesintilerinde batarya şarj edilmesi ile kullanımı sağlanacaktır. 

Sera içerisinde havanın kalitesini karbondioksit ve oksijen sensörleri ile ölçüp, 2 adet 

fan ile sirkülasyonunu sağlayacağız. Sera içerinde yine iklimlendirme yapabilmek için 

seranın 2 farklı uç kısmına sıcaklı sensörleri, hava nem sensörleri eklenecektir. Hava 

kalitesini optimum değerde tutulmasını sağlamak için fan motorlarımız ile devreye 

alınması için gelen sensör değerlerine göre mikro işlemci tarafından kontrol 

edilecektir. Sera içerisinde elektronik kısımların zarar görmesini ve görüntü kirliliği 
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oluşturmaması için kablolar yalıtımlanarak estetik olarak sera alt kısmında geçirilmesi 

sağlanacaktır. Çatı kısmı %10 eğimli olması sağlanacak, çatı kısmının otonom olarak 

açılabilmesi için 2 adet güçlü metal servo kullanacağız. Sistem içerisinde kullanılan 

fanlar için motor sürücü kartlar ile hız kontrolü ile sağlanacaktır. 

 

Sera tavanında ve yan köşelerde ışıklandırma sisteminin kullanılma ama ile bitkilerin 

fotoperiyodik isteklerinde, gün içindeki doğal ışıklanma sürelerine bağlı olarak 

oluşacak eksiklikleri karşılamaktır. Akıllı sera uygulamamızda sera içerisinde bitkilerin 

ilaçlanması için sulama suyu üzerinden sisteme verilmesini yine aynı şekilde su 

pompaları ile gerçekleştirilmesini sağlayacağız. İlaçlama için suyun litre başına ölçüsü 

oranında zaman aralıklarına göre eklemelerini gerçekleştireceğiz. 

 

Bahsedilen eksiklik, seranın üstüne yerleştirilen LDR ve ışık şiddeti sensörleriyle 

bitkinin gün içinde aldığı doğal ışık kalitesi ve süresi hesaplanarak tespit edilecek ve 

yapay ışık kaynağı ile tamamlanacaktır. Akıllı Seranın kontrol merkezini kontrol ve 

bakımı için yeterli uzunlukta yapılması gerekecektir. Kontrol merkezi için yeterli 

sensör ve modül için yeterli sayıda giriş çıkış birimi olan mikro kontrolcü olarak 

arduino mega seçilmiştir. Arduino Mega’nın NodeMcu (Esp8266) aygıtı ile CAN Bus 

modülü MCP2515 kullanılarak haberleşmesi sağlanmaktadır. NodeMcu internetten 

veri alma ve veri gönderme işlemi yapılması amacıyla kullanılacaktır. Toplanan sensör 

verileri daha sonra seranın otonom çalışması için kullanılacaktır. Nodemcu’nun 

internete gönderdiği veriler mobil programdan gözlemlenebilecek ve seranın kontrol 

sistemleri (sulama, havalandırma, sera kapakları, ısıtıcı, hava kalitesi, sıcaklık nem 

takibi, ışıklandırma, ilaçlama) uzaktan otonom ve ya manuel bir şekilde kontrol 

edilebilecektir. Mobil uygulamada veri tabanındaki verilere NodeMcu aracılığıyla 

ulaşılıp seranın o anki hava sıcaklığı, hava nemi, toprak nem değerleri, sera içinin 

karbondioksit oranı, sulama suyunun dS/metre cinsinden EC değeri, toprak PH değeri, 

bitkinin ışık alma süresi ve bir bitkiye sulama için harcanan yaklaşık su değerleri 

raporlanabilecektir. Mobil uygulama, MIT App Inventor kullanılarak oluşturulmuştur. 

Sensörlerin bağlantı şemaları gerekli araştırmalar yapılıp, bu araştırmalardan elde 

edilen bilgiler yardımıyla dizayn edilmiştir. Ayrıca sistem içerisinde çiftçi bilgi 

kütüphanesi için mikro ölçüde belli bitkiler için uzman kişi görüşü alınarak sisteme 

eklenecektir. Sistemin entegrasyonu ve optimizasyonunu test etmek amacıyla mekanik 

ve elektronik ön çalışma yapılmış ve sistem doğrulanmıştır. 

2. Problem / Sorun 

 

Çiftçiler doğru bilgiye ulaşmakta sorunlar yaşamaktadır. “Çiftçiler internetten sık sık 

tarımsal bilgi aramalarına karşın, internetten erişilen bilgiye orta düzeyde 

güvenmektedirler. Son beş yılda internetten öğrendiği bilgiyi uygulayan çiftçilerin oranı 

%53,5'dir. Çiftçilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya istekli olduğu 

görülmektedir.”[1] Bu nedenle, çiftçinin bilgiye kolayca ulaşabileceği bilgi sistemi 
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kurulmalı ve aktif bir şekilde çiftçilerimiz tarafından kullanılmalıdır. Bu kapsamda 

çiftçilerin doğru bilgiye ulaşmasını ve gerektiğinde uygulamasını sağlamak gereklidir. 

Klasik bitki yetiştiriciliğinde babadan oğula geçme ile süre gelen çiftçilik ile verimin 

artırılması güçleşmekte ve yeterli kazanç elde edemeyen tarım toplumlarımız atadan kalan 

bu mesleklerini değiştirmektedir. Bilgiyi doğru yerde nasıl kullanılacağını bilen ve öğrenen 

çiftçilerimiz olursa tarımda özellikle hedef olarak aldığımız seracılıkta verimin artmasını, 

ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını öngörebiliriz. 2000li yıllardan sonra 

teknolojiyi kullanma oranı artan ülkemizde artık modern tarım aletleri, teknolojik ürünler 

kullanma, internet kullanımı hızla artmaktadır. Seracılık alanında kullanılması amaçlanan 

teknolojik sistemlerin yaygınlaşması ile verimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bu 

kapsamda yapacağımız mobil uygulama ile mikro ölçekli içerik oluşturacağız. 

Oluşturacağımız içerikteki bilgilerin güvenilir ve geçerliliğini uzman kişilerden yardım 

alarak hazırlayacağız. Mobil uygulamada havuz içerisine eklenmesi gereken bilgiler 

belirlenerek uygulamayı yaygınlaşmasını sağlayacağız. Böylece çiftçilerimizin doğru 

bilgileri ellerinin altında olacak. Gerektiğinde yardım alabilecek. Ayrıca sera tarımcılığına 

yeni başlayan kişilere yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. 

 

Çiftçi eğitimli ara eleman bulmakta sorun yaşamaktadır. “Tarımsal işgücü verimliliğindeki 

değişim ile tarım istihdamının ortalama eğitim süresindeki değişim arasında orta düzeyde, 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.”[2] Ülkemizde arazi tesisinden, ağaç 

bakımına, budamadan, ilaçlamaya, aşılamadan, hasata kadar geçen süreçte çalışabilecek 

kalifiye eğitimli tarım çalışanı yoktur. Eğitimli tarım çalışanı için teknolojik alt yapı 

kullanılarak gerek bilgilendirme, gerek araç gereç kullanımı ve tarımda verimi artırıcı 

faaliyetlerin hızlıca gerçekleşmesi gerekmektedir. Aslında eğitimden kast edilen bilinçli 

tarım çalışanı hedeflenmektedir. Ayrıca verimin arttığı üreticilikte istihdamında artması 

kaçınılmazdır. Aksi durumda çoğu tarım çalışanları başka iş meslek gruplarına 

yönelmektedir. Bu sorunların çözümünde uzaktan kontrol ve gerekli teknolojinin 

entegrasyon ile: Projedeki teknolojik tüm sistemlerin, bitkisel üretime destek veren tüm 

temel ve uygulamalı biyolojik bilimlerin birikimi ile sağlanabilecek ve bu akıllı sera proje 

sistemi optimum düzeyde çalıştırılabilecek, aynı zamanda bu sistem uzaktan kontrol 

anlamında bilgisayar ya da telefon aplikasyonu eklerde gösterilen Şekil 7’de mobil 

uygulama üzerinden internet aracılığıyla yönetilebilecektir. Böylece kendi sistemini 

kolaylıkla ve ilk elden yönetimini gerçekleştireceğiz.  

 

Tarımda suyun yönetiminin doğru yapılmaması, çiftçinin sudan en iyi ve en verimli şekil 

de istifade edememesi diğer bir sorundur. “Dünyada artan su talebi karşısında kullanılabilir 

su kaynaklarının giderek azalması, aşırı su kullanımının önlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en fazla su tarımda kullanılmaktadır. Tarımda 

fazla su kullanılmasına rağmen yüksek su kayıpları nedeniyle yüksek verim 

alınamamaktadır.”[3] Tarımda su kullanımı doğru ve etkili yapılmalıdır. Aksi halde bir 

zaman sonra mevcut su stoğunda azalma ile karşılaşmamız mümkündür. Bu nedenle 

bilinçli tarım çalışanları suyu israf etmeden gerektiğinde kullanmalı, değişen iklim 
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koşullarının farkına varmalıdır. Ülkemizin 3 tarafı denizle kaplı olması, iklim farklılıklarına 

rağmen coğrafi olarak yer altı ve akarsuların zamanla debilerinde azalmalar olmaktadır. 

Buda tarımda yetersiz sulama ya da tarımın devre dışı kalması ile sonuçlanmaktadır. 

Seracılık ile ilgili olarak ülkemizin belli bölgelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Bu 

kapsamda suya ulaşım elverişsiz alanlarında seracılık ile tarıma destek verebileceğini 

düşünüyoruz. Akıllı sera sistemimize dahil edeceğimiz akıllı sulama sistemi ile ihtiyaç 

halinde yeterli sulama yapacağız. Böylece tarımda fazla sulamanın önüne geçmiş olacağız. 

Ayrıca yağmur sularının depolanmasını sağlayacağız. Bu kapsamda projemize entegre 

edilecek olan sera çatısından akan suların birikmesini (Şekil 4) ve depolanmasını mikro 

depoda sağlayıp gerektiğinde sulamak için kullanmış olacağız. . Meteorolojik veriler 

çiftçiye en hızlı bir şekilde iletilmelidir. İklim değişikliklerinin tarıma olan etkilerini 

çiftçilerimizin yakından görmeleri gerekmektedir. “Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları yaz 

mevsiminde daha belirgin olmak üzere yıllara bağlı olarak artmaya devam etmektedir. 

Sıcaklık artışı beraberinde buharlaşmayı ve nem artışını da getirmektedir. Bu da son 

yıllarda şiddetli yağışlara neden olmaktadır.” [4] Seracılık alanında mevcut yağışların 

etkileri sınırlıdır. Lakin şiddetli yağışlar, soğuk, dolu gibi iklim şartlarının olumsuz olarak 

etkilenmemek adına önceden önlem alınması gerekmektedir. Ülkemizde akdeniz 

bölgesinde yaygın olarak olarak yapılan seracılıkta cam levhalar ile sera kafesleri 

yapılmaktadır. Cam levhaların dayanıklı olmaları ancak dolu veya şiddetli rüzgarlar ile 

farklı sorunlara neden olacağı unutulmamalıdır.  

 

İklim değişikliklerine neden olabilecek sera etkilerinin farkına varmaları için çiftçilerimizin 

bölgesel fuarlara katılmaları önem arz etmelidir. Akıllı sera sistemimizde bulunacak mobil 

uygulama üzerinden bulunduğumuz lokasyonu hava şartlarını önceden takip edeceğiz. 

Ayrıca akıllı sera sistemimizde bulunan iklimlendirme hava istasyonu ile sera içi ve dışı 

hava durum raporlarını yakından takip edebileceğiz. Hava şartları sıcaklık ve nem vb. gibi 

durumları analiz ederek gerektiğinde iklimlendirme ünitelerinin çalışmasını 

sağlayacağız.(Şekil 2) Böylece sera içerisinde maximum verimi almış olacağız. Küçük 

arazilerin daha verimli üretim alanlarına kaydırılması (seracılık gibi) için teşvik sistemi 

geliştirilmeli, çiftçinin bu yönde çalışma sürdürmesi için yönlendirecek mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. “Bir bölgede tarımda katma değer ve verimlilik artışı tarımsal üretimi ve 

gelir düzeyini artırmaktadır. Türkiye’nin verimli tarım arazilerine sahip olduğu 

düşünüldüğünde, bu alanda yapılacak çalışmaların ülke refahına katkıda bulunacağı 

beklenmektedir. “ [5] Toprak, hava ve su kirliliğinden doğal kaynakların yok olmasına, 

sağlıksız ve verimsiz ürün elde etmeden katma değer yaratmadaki sıkıntılara, sürdürülebilir 

tarımdan uzaklaşarak çevresel, iklimsel ve toplumsal döngülerin bozulmasına kadar birçok 

sorun, bu bilinçsizlik ve doğru olmayan yollar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Akıllı sera 

sistemimiz ile seracılık alanında belirlenen ürün yetiştiriciliği kapsamında maximum verim 

almayı amaçlıyoruz. Akılı seramızda farklı modüler yapıları yazılımsal olarak kontrol 

ederek iklimlendirme, ilaçlama, su yönetimi, ürün yetiştirme bilgi veri tabanı ve 

sürdürebilirlik ile bu tarz sorunların çözümüne kavuşturacağımızı öngörüyoruz. . 

“Türkiye'de kimyasal gübre üretim ve tüketimi pek çok sıkıntıyı da bünyesinde 
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barındırmaktadır. Bundan kaynaklıdır ki Türkiye'de gübrelemeyle sağlanacak ürün ve 

verim artışı beklenen seviyelere ulaşamamıştır. Hatta hatalı gübrelemeden kaynaklı 

problemlerden ötürü, söz konusu uygulamadan yarar değil zararlar çok daha ciddi boyutlara 

ulaşmıştır.” [6] Çiftçide çevre duyarlılığı ve sağlık bilincini oluşturacak eğitim 

programlarına ağırlık verilmelidir. Kullanacağı ilaç ve gübrenin çevrede ve insan sağlığı 

üzerinde oluşturacağı etkiler konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Akıllı sera projemiz ile 

gerektiğinde ve verimi artıracak hesaplamalarla ile ilaçlama ve gübreleme sistemimiz 

tarafından yönetilmesini sağlayacağız. İlaçlama düzeyi, süresi ve miktarı ilgili yazılım 

kapsamında yapılacak böylece kimyasal ilaçların toprağa ve yetiştirilen ürüne minimum 

seviyede olmasını sağlayacağız.  

 

Bu problemlerin toplamında oluşacak bitkisel üretim sürecindeki tüm anormalliklerin 

yapılası diğer bilinçsiz uygulamalara yol açacak olması, bunun ise verimsiz bir çevre ve 

üretim döngüsü oluşturması kaçınılmazdır. Tüm doğal ve toplumsal kaynakların 

korunması, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerden tüketicilere uzanan tüm bu 

döngülerin sorunlarının minimuma ve dahi verimliliğin optimum seviyelere getirilmesi 

için, bugüne kadar elde edilen bütün tarımsal bilgi birikiminin teknolojiyle entegrasyonu 

sağlanmalıdır. Bu entegrasyon sağlandığında; bitkisel üretim sürecindeki tüm kültürel 

faaliyetler daha hassas bir şekilde elde edilen verilere karşılık uygulanacak, elde edilen 

birçok verinin de modellenmesiyle beraber üreticinin ve süreçteki insani tüm faktörlerin 

etkisi azaltılıp tarımsal uygulamalar makine ve elektronik sistemler vasıtasıyla daha yerinde 

ve zamanında yapılacaktır. 

3. Çözüm 

Seracılık ile uğraşan çiftçilerimiz için bilgiye doğru ulaşabilmeleri için tüm doğal ve 

toplumsal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerden 

tüketicilere uzanan tüm bu döngülerin sorunlarının minimuma ve dahi verimliliğin 

optimum seviyelere getirilmesi için, bugüne kadar elde edilen bütün tarımsal bilgi 

birikiminin teknolojiyle entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu kapsamda çiftçi dostu akıllı sera 

projemizi ile çözümlerimiz şu şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz: 

 

1. Sera içerisinde yetiştirilecek bitkilerde kapalı alan içerisindeki kontrolü zor olan nem 

kontrolü akıllı seramızda yer alacaktır. Hava nem sensörleri, açılıp kapanabilen ısıtma-

soğutma (iklimlendirme) sistemleri sayesinde sera içerisindeki nem seviyesi optimum 

seviyede tutulacaktır. 

2. Bilgi kirliliğini engellemek adına sera alanında uzman kişilerle görüşmeler yapıp arge 

çalışmaları ile içerik belirleyeceğiz. Yetiştirilecek bitkiler ile ilgili mobil uygulama 

olan sera bilgi kütüphanesi ile doğru bilgiye ulaşmaları güvenilir ve kolay 

gerçekleştireceğiz.  

3. Sera bitkileri yetiştirme ve gerekli besinleri uygun şekilde verilmesi otomasyon 

sistemimizle sağlanacaktır. Akıllı seramızda kullanacağımız su depolama ünitesi ile yer 
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altında yağmur sularının kaybolması engellenerek kullanımını sağlayacağız. Ayrıca su 

deposu, mistleme bölümleri, iklimlendirme için kullanacağımız sıcaklık-hava nem-

toprak nem sensörlerimiz ile gerekli şartları sağlamada gerekli besinleri ilave etme, 

gerektiğinde otomasyona uygun gübreleme ve ilaçlama çalışmaları, periyodik bakım ve 

kontrol sistemlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Sulama ve gübreleme 

uygulamamız ile gerektiğinde çiftçimizin takvim kontrolü ve raporlamalarını 

görebilecektir.  

4. İklimlendirme yetersizliği ile kapalı olan seramızda fotosentez seviyesinde 

oluşabilecek sorunları kaldırmayı sağlayacağız. İklimlendirme ünitesinde hava nem ve 

içerisindeki fotosentez için gerekli karbondioksit ve oksijen gazı seviyesi sensörlerimiz 

tarafından sağlanacak verimin yükselmesi için en uygun seviyede otomatik olarak 

tutulması sağlanacaktır. 

5. Farklı bitkilerin aynı sera ortamında yetişmesini sağlayacak farklı ışıklandırma ve eksik 

ya da fazla ışıklandırmaların olmaması için akıllı sera projemizde tavan kısımlarına rgb 

led yerleştirilecek, ışık sensörü belli aralıklarla tavanın belli yerlerine 

konumlandırılması sağlanacaktır. Böylece yapay aydınlatma sistemi ile yetiştirilecek 

olan bitkilerin en uygun ışık şiddetinden yararlanması sağlanacaktır. Ayrıca seranın 

doğal ışıklanma süresine bağlı olarak maliyetleri azaltmak için seramızın belli 

konumlarına yerleştirilecek güneşe yönelebilen güneş panelleri ile enerji ihtiyaçlarının 

bir kısmını sağlayacağız.  

6. Seralarda kullanılan su sistemlerinin filtrasyon eksikliği ile zararlı organizmalara karşın 

projemizde yer alacak suyun ph değerini ölçümleyen sensörler ile suyun kalitesini 

ölçeceğiz. Böylece gerektiğinden fazla biyokimyasal su besinlerinin kullanılmasını 

engelleyeceğiz. 

7. Sera içerisinde oluşabilecek bitki hastalıkları ve zararlılara yönelik en verimli şartlarda 

mücadeleyi zamanında gerçekleştireceğiz. Akıllı seramızda ilaçlama bölümü ile 

bitkilerin en uygun sıcaklık-nem-toprak-su kalitesine bakarak uygun düzeyde 

ilaçlamayı gerçekleştireceğiz. Zamanında yapılması gereken ilaçlama sistemini akıllı 

seramızın bildirimde bulunmasını sağlayacağız. 

8. Toprak analizi seralarda önde gelen önemli bir bileşendir. Projemizde toprak analizi 

için nem, azot, fosfat gibi değerleri algılatan sensörler sayesinde çiftçinin üretim için 

daha fazla ve çok yönlü bilgilendirilmesi sağlayacağız. 

9. Seraların güvenlik sistemlerinin yetkisiz ve oluşabilecek aksiliklere karşı gerekli 

yangın vb. gibi sorunlara yol açmasını engellemek adına projemizde hareket sensörü, 

sıcaklık sensörü, role modülü, duman ve alev algılama sensörlerini kullanarak seranın 

daha güvenli olmasını öngörüyoruz. 

Genel olarak yapacağımız akıllı sera uygulamamız çitfçimize sera yetiştiriciliği konusunda 

bir rehber, bir yol arkadaşı olacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda nesnelerin interneti 
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aracılığı ile sera içerisinde olup biteni çiftçimize rapor edilmesini sağlayacak mobil 

uygulamamız ile her vakit kontrolünü, güvenliğini, yönetimini ve raporlamalarını 

oluşturacağız.  

4. Yöntem 

Çiftçi dostu akıllı sera projesi ile günümüz 

otonom seralarından birçok yönüyle 

ayrılmaktadır. Günümüz otonom seralarının 

çok azında mistleme ile yapılsa da bu yaygın 

değildir ve bu seralarda da doğru 

yapılmamaktadır. Projemizde birçok sensör 

kullanımı ile iklimlendirme, besin yönetimi ve 

gübreleme ve ilaçlama ile bitkisel hastalıklar 

ve zararlılara yönelik uygulamaları mistleme 

ile yapılacak, hastalık ve zararlı yönetimi en 

verimli şekilde ve iyi tarım uygulamalarına 

uygun yapılacaktır. Gübreleme ve fertigasyon 

(gübreleme sulama) işlemleri de yine daha çok 

otonom sistemlerin olduğu seralarda 

bulunmaktadır; ancak mistleme sistemi 

kullanılarak birim alana homojen üst gübreleme doğru bir şekilde yapılmamakta ve 

bitkilerde ticari etiketi olumsuz etkileyen gelişim farklılıkları görülmektedir. Akıllı 

seramızın özgün bir tarafı ise karbondioksit miktarı ile ilgili olup bir sensör vasıtasıyla 

ölçümüdür. Bu sayede içerideki fotosentez için gerekli olan karbondioksit-oksijen dengesi 

ölçümünün uyarısı ile sağlanacaktır. Bir diğer özgün yön ise ışıklanma şiddeti ve farklı ışık 

renkleri kullanarak farklı bitkileri en uygun şekilde üretilmesi ve dört mevsim birçok ürünü 

üretebilmek için özellikle kısa nötr günlerde ışıklanma süresinin uzaması gerekmektedir ve 

bitkinin gerekli ışıklanmayı alması sağlanmalıdır. Bunun yanında yine bu akıllı serada 

ışıklanma şiddeti ölçülebilecek, gün içinde doğal ışık kaynaklarının görülmediği noktalar 

belirlenebilecek ve yapay ışık kaynağı rgb ledler ile kalan gerekli ışıklanmayı homojen ve 

etkili bir şekilde sağlayacaktır. Devamında seramızın gerekli enerjisine katkıda bulunmak 

için güneş panelleri kullanılmasını sağlayacağız. Ancak güneş panellerimiz sabit değil, 

güneşe yönelebilen, enerji dönüşümünü en iyi verimli halde sunan yapıda olması ile 

projemize özgü olduğunu düşünüyoruz. 

 

Gereken miktarda ve zamanında sulama uygulaması projenin diğer bir özgün yönüdür. 

Toprak nem sensörlerinden alınan değerlere bağlı olarak sulama işlemi en verimli 

seviyelerde sürdürülecek; sulamaya karar verme ve sulama miktarı belirleme, modelleme 

çalışmalarıyla birlikte insan faktöründen sera otomasyon sistemine verilecektir. 

Şekil 5 Akıllı Sera Fiziksel 

Özellikleri 
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Şekil 6 Akıllı Sera Taslak Şablonu 

Bir başka özgü noktamız ise yağmur sularını depolayarak gerektiğinde sera içerisinde 

kullanımını sağlayacağız. Bu akıllı sistemin yönetimsel her bir bölümü tasarlanırken 

kullanım kolaylığı ve bütünlüğü ilkeleri esas alınmıştır. Ayrıca projemizde sera güvenliği ile 

ilgili birçok alt sensör kullanımı ile yetkisiz kişi ve yangın gibi olumsuzluklara karşı tedbir 

almamızı sağlayacak, çiftçinin serayı yönetmesini ve raporlaştırılmasını kolaylaştıracaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bir diğer özgün yön ise ışıklanma şiddeti ve miktarıdır. Dört mevsim birçok ürünü 

üretebilmek için özellikle kısa ve nötr günlerde ışıklanma süresinin uzaması gerekmektedir 

ve bitkinin gerekli ışıklanmayı alması sağlanmalıdır. Tarımsal üretim Platformumuzun 

bulunduğu alanda kullandığımız güneş kaybolduktan sonra ışık dalga boyları ile bitkiyi 

destekliyoruz. Mavi ışığı olgunlaşma-büyüme döneminde, koyu kırmızı ışığı ise çiçeklenme-

meyve verme döneminde hızlandırma amacıyla kullanarak verimi %35 arttırıyoruz 

(Çağlayan, N. (2013).[7] Akıllı sera projesi günümüz otonom seralarından birçok yönüyle 

ayrılmaktadır. Bu akıllı seranın özgün bir tarafı ise karbondioksit miktarı ile ilgili olup bir 

sensör vasıtasıyla ölçümüdür. Bu sayede içerideki karbondioksit-oksijen dengesi açılıp 

kapanabilen çatı sayesinde sensörün belirlenmiş değerin üzerinde ölçümünün uyarısı ile 

sağlanacaktır. Aynı zamanda ölçülecek karbondioksit miktarı, bitkinin fotosentez ve 

solunum miktarları ile ilgili bilgi verecek ve modelleme sürecinde optimum belirlemede 

yardımcı olacaktır. Gereken miktarda ve zamanında sulama uygulaması projenin diğer bir 

özgün yönüdür. Toprak nem sensörlerinden alınan değerlere bağlı olarak sulama işlemi 

optimum seviyelerde sürdürülecek; sulamaya karar verme ve sulama miktarı belirleme, 

modelleme çalışmalarıyla birlikte insan faktöründen sera otomasyon sistemine verilecektir. 

Yine ışık şiddeti değerleri de üretilecek bitkisel ürünün verim ve kalite parametrelerinde 

etkili olacaktır. Bu akıllı serada ışıklanma şiddeti ölçülebilecek, gün içinde doğal ışık 

kaynaklarının görülmediği noktalar belirlenebilecek ve yapay ışık kaynağı kalan gerekli 

ışıklanmayı homojen ve etkili bir şekilde sağlayacaktır.  Işık şiddeti ve ışıklanma miktarı 

değerleri yine yürütülecek modelleme çalışmalarında ve dahi yapay zeka kısmında optimum 
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belirlemede önemli bir faktör olacaktır. Tüm bu süreçleri manuel ve otonom olarak uzaktan 

bilgisayar ve telefon aplikasyonlarıyla kontrol etme, tüm bu akıllı sistemin nesnelerin 

interneti aracılığıyla haberleşip verimli bir şekilde çalışması çiftçi dostu akıllı sera 

sisteminin en özgün taraflarındandır. Tasarladığımız mobil uygulama ile projemizin anlık 

durumunu mekandan bağımsız yetiştirilmesini takip edebiliyoruz.  

6. Uygulanabilirlik 

 

Çözüm bölümünde belirtildiği gibi yapacağımız çiftçi dostu akıllı sera projemiz ile sera bitki 

yetiştiriciliği bilgi birikimini mühendislik, robotik kodlama ve inovasyon alanları ile 

buluşturmak ve sera sistemini gerekli düzenlemeler yaparak en verimli halde çalıştırma 

projenin asıl amacıdır. Diğer hedeflerine bakıldığında bitki yetiştiriciliğinde sensör 

kullanımı, sera kontrolü ve güvenliği en önemlisi de raporlaştırma ile çiftçinin işe tam 

anlamıyla hakim olmasını sağlıyoruz.  

 

 

Şekil 7 Akıllı Sera Mobil Uygulama Ara yüzü 

Anlık verileri izlemek ve veri tabanına ESP modülü ile kaydedilmesini, çiftçi ile anlık geri 

bildirimde bulunmasını ve yönetimini en verimli şekilde çalıştırabilme imkanı sunacaktır. 

Sera sisteminin bünyesinde bitki yetiştirme zamanlaması boyunca tüm verileri bir veri 

tabanında toplanması, işlenmesi ve yeni uygulama zamanı için modellemede bulunmasını 

hedefliyoruz. Veri analizleri otonom sistemler tarafından devam etmesini sağlayacaktır. Sera 

içerisinde kullanılan bütün sensörler bir algoritma ile tutarlı ve en verimli şekilde dizayn 

edilecek. Böylece bir bitkinin büyümesinden haşatına kadar olan sürede çiftçinin yol 

arkadaşı olacaktır. Akıllı sera projesinde; ekte belirtilen taslak ekipmanlar ile tüm yapısal 

malzemeler, makine sistemleri, elektrik-elektronik tüm ana devreler ve alt bileşenler, 

depolama ve iletim sistemlerinin tümü ile beraber tedarik edilebilir. Projenin her bir bileşeni 

piyasalardan kolaylıkla sağlanabilecektir. Projemizin uygulanması ile sera yönetiminde 

enerji tasarrufu ile ön plana çıkabilmektedir. Projemize entegre edeceğimiz güneş panelleri 

yenilenebilir enerji kapsamında yaklaşık 3 yıl içerisinde kendisini amorti edebilecektir. Solar 

panellerin, güneş hareketine göre konumladığımız ve sürekli yüksek verim sağladığımız bu 

sistem sayesinde yüzde 50 daha fazla enerji elde ediyoruz.(Şenpınar, A. 2006).[8]   
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Bu bağlamda enerji fiyatlarının artışları ve çiftçinin kesintisiz güce ihtiyacından dolayı artı 

olarak görebiliriz. Ayrıca sulama sistemlerine ek olarak getirdiğimiz yağmur sularının tekrar 

tekrar kullanılmasını sağlayan sistemimizde su ihtiyacını az da olsa azaltmış olacaktır. 

Ekstrem koşullarda bu sera sisteminin uygulanabilirliğinin ekstra maliyet getirmesi 

durumları sayılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1.Taslak Malzeme Listesi 

 

 

Tablo 1 Akıllı Sera Prototip Malzeme Listesi 
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7.2. Proje Takvimi  

 

 

Tablo 2 Akıllı Sera Çalışma Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Akıllı Sera projemiz, seracılıkla uğraşan çiftçiler tarafından ve kendi başına tarım yapma 

hevesi bulunan bireyler tarafından kullanılacaktır. Projede kullanıcıların en çok 

zorlandıkları ve bilinçsiz davrandıkları yerler bizzat ele alınarak nasıl kolaylık sağlanacağı 

düşünülmüştür.  Mobil uygulamaya kullanıcılar ve yaşı yüksek olanlar soğuk bakmakta 

fakat takımımız mobil uygulama tasarlarken oldukça sade ve anlaşılması kolay bir mobil 

uygulama tasarlamıştır. Bu sayede kullanıcılar mobil uygulamayı kullanırken daha rahat 

edecekler. Bitki yetiştirirken çiftçiler fazla zaman ve emek harcamakta bu da kendi özel 

hayatlarından ve ilgi alanlarından zamanlarını kısmalarına yol açmaktadır. Fakat bu 

otonom sistemler çiftçiye ve kullanıcıya zaman tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda da 

Süreç Yapılacak Faaliyetler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzAğustos

Başvuru İşlemleri Başvuruların tamamlanması

Problem Belirleme
Sera çalışmaları ile ilgili sorun ve örnek 

çalışmalar

Araştırma
Belirlenen Problemlerle ilgili alan araştırması, 

çözümlerin incelenmesi

Çözüm Üretme
Çalışma grubumuz ile birlikte sorunlara çözüm 

arama, beyin fırtınası.

Çözüm Değerlendirme

Üretilen çözümleri tutarlılığı, uygulanabilirliği ve 

yenilikçi yönleri gibi parametrelere göre 

süzgeçten geçirme

Geliştirme

Kararlaştırılan çözümleri teknik yönleriyle ele 

alarak verimliliğini ve inovasyon düzeyini 

artırarak optimize etme

Ön Değerlendirme RaporuÖn değerlendirme raporu oluşturma

Rapor Değerlendirme
Proje ön raporunu en baştan tekrar 

değerlendirme

Taslak Çalışmaları

Projede kullanılacak yazılım algoritmaları, devre 

şemaları,prototip tasarımı ve benzeri etkinliklerin 

taslaklarını oluşturma

Proje Detay Raporu
Projeyi detaylı şekilde anlatacak proje detay 

raporunun hazırlanması

Prototip Oluşturma
Taslaklar üzerinden işlevsel prototip oluşturma 

adımları

Parça Temini
Prototipi oluşturmak için gerekli malzemelerin 

temin edilmesi

Algoritma Hazırlama
Algoritmaların projeye uygun olarak 

düzenlenmesi

Mekanik Tasarım Prototip iskeletini oluşturma

Elektronik İçerik Birleştirme
Parçaların birleştirilmesi ve devrenin 

oluşturulması

Yazılım Çalışmaları
Algoritmalara uygun olarak program 

oluşturulması

Test Aşaması Testler ile eksiklerin belirlenmes

Son Ayarlamalar
Sensörlerin daha verimli çalışması için 

ayarlamalar 

Sunum Çalışmaları Teknofest için sunum provalarının yapılması

Yarışma Haftası Yarışma için hazırlıklar 

AKILLI SERA ÇALIŞMA TAKVİMİ
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verimi artıracaktır. Tasarlanan sulama sistemi su israfını önlemektedir. Bu sayede su 

israfını ve gelecekteki kaynaklarımızı düşünen kullanıcılar içinde yarar sağlamaktadır. En 

önemlisi elde edilen verimin artırılmasıyla çiftçi ve bireyler hem daha kaliteli hem de daha 

verimli ürünler hasat edilecektir. Projemizin öncelikli hedef kitlesi tarımsal üretim yapmak 

isteyen herkestir. Yaptığımız saha araştırmalarına göre insanlar kırsal alana taşınıyorlar ve 

bunların arasında daha önce hiç tarımsal üretimle uğraşmamış olanlar çoğunluktadır. 

Evlerinde bahçelerinde ürettiklerini tüketmek isteyenler Akıllı Sera Otomasyonuna talep 

gösterecektir.  

9. Riskler 

 

Projemizde bulunan mobil sistem geleceğin teknolojilerini kullanmaktadır. Yapmış 

olduğumuz Akıllı sera otomasyonu ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin büyük bir 

çoğunluğu saha testlerinde denenmiş ve gereken önlemler alınmıştır. Risk yönetimi ve B 

planımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

Olasılık 

Şiddet 

Hafif Orta Ciddi 

 

KÜÇÜK 

Sera dış katman donanım 

hasarı 

 

Ekonomik Yetersizlikler Sera iç katmanı ve 

elektronik ekipmanların 

su ile teması 

 

ORTA 

Kullanıcı kaynaklı 

hatalar 

İletişim kaybı ve elektrik 

kesintisi hataları 

Yazılımsal problemler 

sonucu verilerin 

karışması 

 

YÜKSEK 

Robotik sensör ve 

ekipmanların bakım 

temizliğine dikkat 

edilmemesi sonucu 

oluşabilecek hatalar 

Otonom sistemlere aşırı 

güvenilmesi sonucu 

oluşan ihmalkarlıklar 

Sensör verilerinin hatalı 

gelmesi ve sistemin 

hatalarının 

önemsenmemesi 

 

Tablo 3 Risk Olasılık Tablosu 

 

Akıllı Sera B Planı 
Akıllı Sera yazılımsal ve donanımsal hatalarla 

karşılaşılması 

Cihazın mümkün olduğunca modüler farklı ortamlarda 

teste tabi tutulması 

Elektronik ve mekanik ürünlerin pandemi dolaysıyla 

temininde sıkıntılar yaşanması 

Aynı ürünlerin yurtiçi farklı kaynaklardan temin 

Edilmesi, alternatiflerinin araştırılması 

Sera Çiftçi bilgi bankası oluşturulmasında bitki 

çeşitliliğinin fazla olması 

Sera uygulamasında uzman kişilerden görüş alınarak 

mikro ölçekte yetiştirilmesi kolay, popüler bitkileri 

tercih ederek ilgili bilgi bankasını oluşturulması 

Sistemin bir yerde tıkanması ya da hataların 

çözülememesi 

Proje içerisinde karşılaşılacak hata ve güçlüklerde alan 

uzmanları veli öğretmen işbirliği ile çözüm aranması 

 

Tablo 4 Akıllı Sera B Planı 



 

16 
 
 

 

Akıllı sera projesinde; ekte belirtilmiş tüm yapısal malzemeler, makine sistemleri, elektrik-

elektronik tüm ana devreler ve alt bileşenler, depolama ve iletim sistemlerinin tümü ile 

beraber tedarik edilebilir gerçeklikte araştırılmış ve bulunmuş, fiziki inşa başta olmak üzere 

tüm bu ana ve alt bileşenlerin entegrasyonu ve sistemsel bütünlüğü hesaplanmıştır. Projede 

sensörlerin dışarıdan etki ile bozulması sonucu veya her üründe meydana gelebilecek hata 

ihtimalinden dolayı oluşabilecek su kayıpları sera açılıp kapanması ile oluşacak enerji kaybı 

ve yeterli ışığın olduğu durumlarda ledlerin aktif hale gelmesi, karbondioksit oranının yeterli 

şekilde tespit edilememesi gibi sorunlar başlıca olarak ele alınmıştır.  
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