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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı, seracılığı otonom bir sistem haline getirmektir. Ġster bahçemizde, 

ister evimizde kurduğumuz OTOSERA sistemi ile seramızın durumunu uzaktan izleyebiliriz. 

OTOSERA sistemi bitkilerin nem ve sıcaklık dengesini otomatik ayarlar ve bütün yaptığı 

düzenlemeyi kullanıcıya mesaj ile bildirir.   

Projenin ÇalıĢma Mantığı Ģu Ģekilde özetlenebilir. OTOSERA Sisteminde ortam 

sıcaklığı 21 derecenin altına düĢerse, ısıtma fanı çalıĢıp ortam ısıtılır, 24 derecenin üstüne 

çıkarsa soğutma fanı çalıĢıp ortam soğutulur. Aynı zamanda kullanıcıya mesaj gönderilir. 

Eğer toprak nem seviyesi belirli bir seviye altına düĢerse, bitkiler sulanır ve kullanıcıya mesaj 

gönderilir. Hava nemi belirli bir derece altına düĢerse, ısı fanı çalıĢır ve “sistem 

nemlendiriyor” diye mesaj gönderilir. Hava nemi belirli bir derece üstüne çıkarsa soğutma 

fanı çalıĢır ve “sistem nemi düĢürülüyor” diye mesaj gönderilir. 

2. Problem/Sorun: 

Seracılıkta sulamanın yetersizliği ya da veriliĢ biçimindeki yanlıĢlıklar nedeniyle 

verim ve kalitede sık sık kayıplar meydana gelmektedir. Optimum bitki geliĢmesinin ve 

denetimin sağlanması için sulamaların az miktarda ve sık yapılması gerekir. Yoğun iĢ 

gereksiniminin olduğu sera yetiĢtiriciliğinde sulama için fazla zaman harcamak istemeyen 

iĢletmeciler, otomasyon içeren sistemlerin kullanımını tercih etmeye baĢlamıĢlardır. 

 Ülkemizde kullanılan sera sistemlerinin hiç birinde toprak nemini ölçerek sulama 

yoktur. Sulama belli saat aralıkları ile yapılıyor ve bu durum verimi düĢürüyor. Oysaki 

Otosera sisteminde toprak nemi ölçülüp, bitki suya ihtiyaç duyduğu zaman sulanıyor. 

 Seracılıkta havanın nemi de ölçülmüyor. Oysaki Otosera sisteminde ortam nemi 

bitkiler için en elveriĢli olan %40 ile %60 arasını otomatik olarak ayarlıyor. 

 Seracılıkta havalandırma kullanılmıyor ve bitkiler ya çok ısınıyor ya  da çok soğuyor. 

Oysaki Otosera sisteminde ortam bitkiler için en elveriĢli sıcaklık olan 21 ile 24 derece arası 

olarak ayarlanıyor. Ortam sıcaklığı 21 derecenin altına indiğinde ısıtma fanı , 24 derecenin 

üstüne çıktığında ise soğutma fanı devreye giriyor. 

 En önemlisi de hiçbir serada kullanılmayan mesaj sistemi bizim sistemimizde 

kullanılıyor. Bu sayede artık seramız ile ister iĢyerinde, ister tatilde rahatça ilgilenebiliyoruz.  

3. Çözüm  

Tasarladığımız proje ile tarımsal faaliyetlerde bilhassa sulama konusunda otomasyon 

sağlayarak insan faktöründen kaynaklanan hataları minimuma indirmeyi hedefledik. Böylece 

hem iĢ gücü kaybının önüne geçmiĢ hem de yapılan iĢi ölçme ve değerlenme imkanına sahip 

olmuĢ olacağız. Bu imkan dolayısıyla ülkemizin tarımsal faaliyetlerinde belli bir standart 

oluĢturmasına da yardımcı olma Ģansına sahip olacağımıza inanıyoruz. 

Projemizin açık kaynak kod ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak 

ARDUINO UNO ile yapılmıĢtır. Oto Sera Sisteminde 1 adet Arduino Uno, 1 adet Raspberry 

Pi, 1 adet Toprak ve Nem Sensörü,  2 adet Fan, 2 adet Peltier, 1 adet Dht11, 3 adet Röle, 1 

adet Motorlu Su Pompası, 1 adet Breadboard ve gerektiği kadar diĢi-diĢi, diĢi-erkek, erkek-

erkek kablo kullanılmıĢtır. 

Projemizde Arduino Uno devrenin beynidir ( Mikrodenetleyicisidir) . Raspberry Pi 

herhangi bir değiĢiklik olduğunda kullanıcıya mesaj gönderir. Toprak ve Nem Sensörü 

toprağın nemini algılar. Fanlar havayı Peltier ile soğutup, ısıtır. Peltier bir yüzü soğutur diğer 

yüzü ısıtır. DHT11 ortamın sıcaklığını ve nemini ölçer. Röle motorları döndürür ve 



4 

 

Peltier’ları çalıĢtırır. Motorlu Su Pompası suyu saksıya pompalar. Breadboard devrenin 

yapıldığı devre tahtasıdır. Kablolar bağlantılar ve veri akıĢını sağlar. 

Sistemin yazılımına tanımladığımız kod aracılığıyla;  su motorunun bulunduğu kaba 

su doldurarak toprağın nem seviye ölçülür. Tanımlanan nem seviyesinin altına geldiğini 

algıladığında, bitkimizi sular, nem ve sıcaklığı ayarlar ve  Telegram’dan Raspberry Pi 

aracılığıyla kullanıcıya mesaj gönderir. 

 

  

  

 

 

4. Yöntem 

Projemizin açık kaynak kod ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak 

ARDUINO UNO ile yapılmıĢtır. Projenin tasarım aĢamasında Fritzing .0.9.3 teknik çizim 

programı kullanılmıĢtır.  Tüm devre sistemi öncelikle Fritzing programı üzerinde tasarlanmıĢ 

ve çalıĢabilirliği test edilmiĢtir. Teknik çizimler bittikten sonra maket sera üzerinde sistem 

elemanları tek tek yerleĢtirilmiĢtir. 

Projemizde havadaki nem miktarını ölçen DHT11 Sıcaklık ve Nem sensörünü 

Arduino üzerine takıyoruz. DHT11 üzerinde 4 adet pin bulunmaktadır (ġekil-4). Biz 

bunlardan üçünü kullanıyoruz (VCC, DATA ve GND). DHT11 üzerindeki VCC pinini 

Arduino üzerindeki 5V’a, GND pini GND’ye ve DATA pinini Arduino üzerindeki Analog pin 

grubundan A0’a takıyoruz. DHT11 sensörümüzün Arduino UNO’ya bağlantısı Ģekil-3’deki 

gibidir.  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4- DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü 

 

ġekil-1 OtoSera Sistemi devre Ģeması ġekil-2 OtoSera prototip 

ġekil 3- DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörünün Arduino UNO’ya bağlantı Ģeması 
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Ġkinci adımda Toprak ve Nem sensörümüzü 

Arduino UNO’ya bağlıyoruz. Toprak ve Nem 

sensörünün üzerinde 4 adet pin bulunmaktadır. 

Biz bunlardan üçünü kullanıyoruz (VCC, GND 

ve A0). Toprak ve Nem sensörünün üzerindeki 

VCC pinini Arduino üzerindeki 5V’a, GND 

pini GND’ye ve A0 pinini Arduino üzerindeki 

Analog pin grubundan A1’e takıyoruz. Toprak 

ve Nem sensörümüzün Arduino UNO’ya 

bağlantısı Ģekil-5’teki gibidir. 

 

 

Sonraki adımda havayı ısıtan Fan ve 

Röle’yi Arduino UNO’ya bağlıyoruz. 

Röle’nin ortadaki + pinine Arduino’daki 

5V pinine, Röle’nin – pinini Arduino’daki 

GND pinine, Röle’nin sinyal (S) pinine de 

Arduino’daki D7 Dijital pinine 

bağlıyoruz. Röle’nin C pinini 

Arduino’daki VIN pinine, Röle’nin NC 

pinini de Fan’ın bir ucuna, Fanın diğer 

ucunu da Arduino üzerindeki GND’ ye  

takıyoruz. Fan ve Rölenin Arduino     

                                                                             UNO’ya bağlantısı Ģekil-6’daki gibidir. 

 

Sonraki adımda havayı soğutan Fan ve 

Röle’yi Arduino UNO’ya bağlıyoruz. Röle’nin 

ortadaki (+) pinine Arduino’daki 5V pinine, 

Röle’nin (–) pinini Arduino’daki GND pinine, 

Röle’nin sinyal (S) pinine de Arduino’daki D6 

Dijital pinine bağlıyoruz. Röle’nin C pinini 

Arduino’daki VIN pinine, Röle’nin NC pinini 

de Fan’ın bir ucuna, Fanın diğer ucunu da 

Arduino üzerindeki GND’ ye  takıyoruz. Fan ve 

Rölenin Arduino UNO’ya bağlantısı Ģekil-

7’deki gibidir.  

 

 

Daha sonra bitkiyi sulayan motorumuz ve Röle’yi Arduino UNO’ya bağlıyoruz. 

Röle’nin ortadaki (+) pinine Arduino’daki 5V pinine, Röle’nin (–) pinini Arduino’daki GND 

pinine, Röle’nin sinyal (S) pinine de Arduino’daki D5 Dijital pinine bağlıyoruz. Röle’nin C 

pinini Arduino’daki VIN pinine, Röle’nin NC pinini de DC Motorun bir ucuna, DC Motorun 

diğer ucunu da Arduino üzerindeki GND’ ye  takıyoruz. DC Motor ve Rölenin Arduino 

UNO’ya bağlantısı Ģekil-8’deki gibidir. 

ġekil-5 Toprak ve Nem Sensörün Arduino 

UNO'ya Bağlantı ġeması 

FAN 

RÖLE 

RÖLE 

FAN 

RÖLE 

ġekil-6 Röle ve Isıtıcı Fan’ın Arduino UNO'ya 

Bağlantı ġeması 

ġekil-7 Röle ve Soğutucu Fan’ın Arduino 

UNO'ya Bağlantı ġeması 
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Son adımda projemizde mesaj göndermekle yükümlü olan Raspberry pi’yi Arduino 

UNO’ya bağlıyoruz. Raspberry pi, Arduino UNO’dan beĢ kablo giriĢi alıyor. Ġki tanesi nem 

düĢüĢü ve artıĢı mesajı için, iki tanesi sıcaklık düĢüĢü ve artıĢı mesajı için, bir tanesi sulama 

mesajı için kullanıyoruz. Raspberry pi’da GPĠO17’deki pini Arduino UNO’nun 13. pinine 

sulama mesajı için bağlıyoruz. Raspberry pi’da GPĠO15’deki pini Arduino UNO’nun 12. 

pinine nem düĢüĢü mesajı için bağlıyoruz. Raspberry pi’da GPĠO18’deki pini Arduino 

UNO’nun 11. pinine nem artıĢı mesajı için bağlıyoruz. Raspberry pi’da GPĠO14’deki pini 

Arduino UNO’nun 10. pinine ısı düĢüĢü mesajı için bağlıyoruz. Raspberry pi’da GPĠO27’deki 

pini Arduino UNO’nun 9. pinine ısı düĢüĢü mesajı için bağlıyoruz. Raspberry pi’ın Arduino 

UNO’ya bağlantısı Ģekil-9’deki gibidir. 

 

Proje Kodları  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖLE 

DC 
MOTOR 

 

  if (t < 21){ 

    digitalWrite (sogukrole, HIGH); 

    digitalWrite (isirole, LOW); 

    digitalWrite (isimesajd, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite (isimesajd, LOW); 

  } 

   else if (t > 24){ 

    digitalWrite (sogukrole, LOW); 

    digitalWrite (isirole, HIGH); 

    digitalWrite (isimesajy, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite (isimesajy, LOW); 

  } 

    if (h < 40){ 

    digitalWrite (isirole, HIGH); 

    digitalWrite (sogukrole, LOW); 

    digitalWrite (mesajnemd, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite (mesajnemd, LOW);  } 

   else if (h > 60){ 

    digitalWrite (isirole, LOW); 

    digitalWrite (sogukrole, HIGH); 

    digitalWrite (mesajnemy, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite (mesajnemy, LOW);   }} 

 

ġekil-8 Röle ve DC Motor’un Arduino UNO'ya 

Bağlantı ġeması 

ġekil-9 Raspberry pi’ın Arduino UNO’ya Bağlantı 

ġeması 

void setup() { 

  pinMode(role, OUTPUT); 

  pinMode(mesajsu, OUTPUT); 

 pinMode(sogukrole, OUTPUT); 

 pinMode(isirole, OUTPUT); 

 pinMode(mesajnemd, OUTPUT); 

 pinMode(mesajnemy, OUTPUT); 

 pinMode(isimesajd, OUTPUT); 

 pinMode(isimesajy, OUTPUT); 

} 

 void loop()  

  { 

  int sensor = analogRead(A1); 

  if (sensor > 800) { 

    digitalWrite(role, HIGH); 

    digitalWrite(mesajsu, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(mesajsu, LOW); 

   } else { 

    digitalWrite(role, LOW); 

    digitalWrite(mesajsu, LOW); 

      } 

  delay(1000); 

int chk = DHT11.read(isinem); 

int t = (DHT11.temperature, 2); 

int h = (DHT11.humidity, 2); 
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Oto Sera Sisteminin Algoritması 

 
ġekil-10 OtoSera Sisteminin Algoritması 

 



8 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Otosera'nın yenilikçi yönlerinden biri telefonunuza mesaj gönderebilmesidir. Bu özelliği 

ile sera sulandığında telefonunuza mesaj gönderilecek ve sizin de bundan haberiniz olacaktır. 

Bu özelliği sayesinde içiniz rahat olacak ve telaĢa kapılmayacaksınız. Diğer bir yenilikçi yönü 

ise bireysel kullanıma uygun hale getirilmiĢ olmasıdır. Son olarak da bahçenizin nemini 

ölçmesi ve eğer belirlediğiniz değerden az ise seranın havalandırılıp sulanmasıdır. Bu sayede 

seranız susuz ve havasız kalmayacaktır. 

Projemizin piyasada bulunan otomatik seralardan ayıran en önemli özelliklerden biri 

seracılığı hem evimizde hem de bahçenizde yapabilirsiniz. Ġster iĢinize gidin ister tatile, 

Otosera sistemi ile bitkilerinize en uygun koĢulu biz sağlayalım. Piyasada bulunan seralar için 

en uygun arazi, en uygun iklim Ģartları aranırken, bizim sistemimizde bütün Ģartları otomatik 

olarak en verimliye biz çevirelim. Otosera’mız toprak nemi az olduğunda sulama, sıcaklık az 

olduğunda ısıtma fanı, sıcaklık fazla olduğunda da soğutma fanı devreye girer. Otosera’nın 

diğer bir özelliği ise seranız sulandığında telefonunuza telegram yardımı ile mesaj gönderilir 

ve içiniz her zaman rahat olur.  

6. Uygulanabilirlik  

Otosera sistemi hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüĢtürülebilir bir projedir. 

Maliyetinin düĢük olması ve her ortamda uygulanabilir olması en önemli avantajlarından 

biridir. Ayrıca Otosera sisteminde bitkiler ile ilgili bilgisi olmayan biri bile çok rahat seracılık 

yapabilmektedir. Çünkü sistem ortamı kendi kendine bitkinin en elveriĢli olduğu duruma göre 

ayarlar. Projemizin mevcut herhangi bir riski bulunmamaktadır. Malzemelerin fiyatı pahalı 

değildir  tahmini maliyet fiyatı ise 500 TL civarıdır, bu yüzden ticari hayatta canlandırılabilir 

bir projedir bu özelliği sayesinde her insanın alabileceği bir maliyete sahiptir bu sayede 

projenin  maliyet kaynaklı hiçbir sıkıntısı yoktur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE MALZEME LĠSTESĠ VE FĠYATLARI 

Arduino Uno  26,48 TL 

Raspberry Pi 3 B Plus 337,01 TL 

Toprak Ve Nem 

Sensörü 

 16,05 TL 

Soğutma Fanı  39,32 TL 

Isıtma Fanı  39,32 TL 

DHT11  10,83 TL 

Röle (3 Adet)  13,23 TL 

Motorlu Su Pompası  12,49 TL 

Jumper Kablo Erkek-

Erkek 

  3,21 TL 

Jumper Kablo DiĢi-

Erkek 

  3,21 TL 

Jumper Kablo DiĢi-

DiĢi 

  3,21 TL 

Breadboard   6,42 TL 

TOPLAM 

MALİYET 

510,78 TL 

Proje Planlaması Zamanı Ġle 

25/03/2020 Takımın OluĢturulması  

30/03/2020 Görev PaylaĢımının Yapılması 

05/04/2020 Raporun Hazırlanmaya 

BaĢlanması 

07/06/2020 Raporun Tamamlanması 

10/06/2020 Devre ġemasının Yapılması  

28/06/2020 Devrenin Yapılmaya BaĢlanması 

07/07/2020 Devrenin Tamamlanması 

08/07/2020 Devre Testlerine BaĢlanması 

16/07/2020 Devre Testlerinin Tamamlanması 

16/07/2020 Devrenin Düzenlenmesi 

18/07/2020 Devrenin Seraya Eklenmesi Ve 

Serayla Testlere BaĢlanması 

25/07/2020 Bütün Testlerin Tamamlanması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemiz olan Oto Sera Sistemi ,  sadece sera yetiĢtirmeyi sevenler değil, çiçek 

yetiĢtirmeyi sevenler için de kullanılabilir. Bitki seven tüm insanlara hitap etmektedir. 

Projemiz ucuz olduğundan dolayı bütçesi her insana hitap etmektedir ve kolayca satın alınıp 

kullanılabilir. Hedef kitlemiz Öncelikle sera problemi yaĢayanlardır. Gerek iĢ hayatında ki 

yoğunluk, gerek seralara ulaĢım zorluğu ve seralarda bitki yetiĢtirmenin zorluğu nedeniyle 

seracılığa ilgi azalmıĢtır. Biz Oto Sera Sistemi ile seracılığı zor olmaktan çıkarıyor, kolaylığı 

sebebiyle de “her eve bir sera” diyoruz. 

9. Riskler 

 Projedeki birinci risk elektrik kesintisidir. Biz projenin maliyeti artmasın diye 

jeneratör koymadık, bu yüzden eğer insanlar serayı bırakıp tatile gider ise ve tatile 

gittiklerinde elektrikler kesilir ise Otosera çalıĢmaz. Bu sorunun çözümü olarak ise bir 

jeneratör bulunacak ve bu jeneratör elektrik kesintisi olduğunda devreye girecek. 

 Projedeki ikinci risk böceklerdir. Bazı böcekler seradaki bitkileri yiyebilir ama otosera 

buna bir çözüm bulamaz.  

 Projemizde elektriğin kesilme oranı düĢük bir risk, böceklerin gelip bitkileri yeme 

olasılığı ise çok düĢük bir risk olasılığı vardır. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Erdem KürĢat BAKIR 

Üye adı soyadı Projedeki görevi Okul  Projeyle veya problem 

ile ilgili tecrübesi 

Erdem Kürşat BAKIR Raporun belirli kısmı, 

Devre, kod 

Mehmet Emin SARAÇ 

ĠHO 

Kötü hava koĢulları 

Emirhan YILDIZ Raporun belirli bir kısmı, 

kod, tasarım 

Mehmet Akif Ġnan 

Ortaokulu 

Fazla sulama 

Berat AYGÜN Raporun belirli kısmı, 

Tasarım, afiĢ 

Dr. Ġlhami Faydagör 

Ortaokulu 

Yetersiz sulama 

Sevda KOÇOĞLU DANIġMAN 

ÖĞRETMEN 

Mehmet Emin SARAÇ 

ĠHO 

Yetersiz sulama 

 

11. Kaynaklar  
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