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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz verimliliği arttırmak için inovatif ışıklandırma, bitkinin optimum fayda 
sağladığı gübreleme, gelişmiş otomasyon ve denetim gibi konularda alışılmışın dışında aşağıda 
ayrıntılı şekilde anlattığımız yöntemler kullanmaktadır.Dijital dönüşümü destekleyen mobil 
uygulamamız sayesinde, Akıllı Seralar Denetim Ağı Otomasyonu ile Ar-Ge çalışmalarımızın 
devam edeceği bir bölümün de  bulunduğu projemizin patent başvuru numarası 2020/08770dir. 
 

2. Problem/Sorun: 

Konu alanı uzmanları ile görüşüp ülkemizde ve dünyada incelediğimiz sera 
örneklerinde, otomasyon yazılımının eşik değere bağlı kalıp aç-kapa hareketini yaptığı için 
dalgalanma yaparak stabiliteden uzakta kalması dolayısıyla kaynakların %70’inden fazlasının 
boşa gitmesine sebep olması, ağırlıklı olarak şikayet edilen konuların başında gelmektedir. 
Seracılık faaliyetlerinin ısınma problemine çözüm sunması sebebi ile jeotermal enerji 
kaynaklarına bağımlı olması ve yakın bölgelerde yapılması önemli bir kısıttır. Yönetimin fiziki 
olarak erişim-denetim-güvenlik sorunlarının da insan denetlemesine bağlı olması ile acil 
durumlarda müdahalenin yapılamaması da diğer bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Toprak 
analizinin düzenli olarak yapılmaması sonucu ise, hastalıklarla karşılaşılmakta ve buna bağlı 
olarak tarım ilaçlarının kullanımının, istemsizce insan sağlığını olumsuz etkileyen, verimi 
düşüren ve maliyeti arttıran bir diğer sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gübre 
ve organik bileşiklerdeki faydalı maddeler yeterli olsa dahi çözünmemiş olduğundan bitki 
yeterince faydalanamamakta ve fazla kullanımı toprağın bileşiminde dengesizliklere sebep 
olmaktadır. Sera ortamının ışıklandırmasında, bitki gelişimine göre optimum ışık dalga boyu 
ayrımının yanlış yapılmaması, istenen sağlıklı büyümeyi daha uzun zamanda gerçekleşmesine 
neden olmaktadır. Yağmur suyu potansiyelinin depolanıp, kullanılmaması ise  maliyetlerin 
artmasına ve su israfına yol açmaktadır. Tüm bu sorunları çözmek için projemizi hazırladık. 

3. Çözüm  

Seramız tüm enerjisini sürdürülebilir ve ulaşılabilir olan Güneş’ten alır. Güneş’i, takip 
sistemimiz ile de güneş takibi yapmayan diğer sistemlere göre %50 daha fazla verim elde 
ediyoruz (Şenpınar, A. 2006). Bitkinin optimum verim ile performans göstermesi amacıyla her bitki 
için  programımıza girdiğimiz bilgileri, PID kontrol algoritması sayesinde istenilen sulama, 
havalandırma, ışıklandırma, ısıtma ortamını sağlıyoruz. Bu yazılım sayesinde benzerlerinden 
çok farklı olarak su ve elektrikten tasarruf sağlıyoruz. Araştırmalarımıza göre, etkin 
mikroorganizmalar bakteri ve fungus türleri kullanılarak toprak içinde yeterli miktarda bulunan 
fakat bitkinin ulaşamadığı organik bileşenin ulaşılabilir hale getirerek, hastalıklara karşı 
bitkinin direncini %50 oranında arttırıyoruz (Etkin Mikroorganizmalar Teknolojisi). Bitkilere 
mavi ışığı olgunlaşma-büyüme döneminde, koyu kırmızı ışığı ise çiçeklenme-meyve verme 
döneminde hızlandırma amacıyla kullanarak verimi %35 arttırıyoruz (ÇAĞLAYAN, N. (2013). 
Mobil uygulama, akıllı seralar ağı ve sensör çeşitliliğini optimum şekilde geliştirme yöntemleri 
ile 9 farklı sensör tipi sayesinde verilerin korelasyonlarından faydalanarak  keskin veri analizi 
yapmaktayız. Mobil uygulama ile gelişmiş güvenlik yöntemleri kullanılarak internet üzerinden 
erişim-yönetim sağlanırken yapılan veri analizi ve görselleştirme sayesinde kullanıcıya metin 
halinde uyarı ve bilgilendirmelerin yanında seranın  durum bilgisi de sağlanmaktadır. 
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Güvenilirliği arttırmak, 9 farklı sensör verisini hem salt hem de analizden geçmiş şekilde kurum 
veri tabanına yükleyerek denetim maliyetlerini, veri depolama maliyetine kadar düşürürken 
aynı zamanda doğruluğu ve şeffaflığı en yüksek seviyeye getirmekteyiz. Tüm bu değerlemeler 
yapıldığında %70 oranında elektrikten, yaklaşık % 200 oranında da su – gübre ve ilaçtan 
tasarruf sağlıyoruz. 

Tarıma yönelik bilimsel ve Ar-Ge tabanlı çalışmalarımızı sürdürmek için, sistem içinde 
izole  alan tahsis ederek çalışmalarımıza test imkanı sunuyor ve aktif çözüm üretiyoruz. 

 
Şekil 1 – Tasarladığımız Arduino Haberleşmemiz       Şekil 2 -Yağmur Depolama Sistemi  

 
Şekil 3 - Mobil Uygulama Arayüzlerimiz 

A- Ana Ekran  B- Açıklama Arayüzü   C-Yönetim Giriş Protokol    D-Yönetim Ekranı 
 

4. Yöntem 

PID kontrol algoritması ile istenen değer ile durum arasındaki farkı tespit ediyoruz. 
Orantı, integral ve türev işlemleri gerçekleştirip oluşan her değişkeni  özel olarak kullanıcı 
tarafından deneysel olarak belirlenen katsayılar (bizim programımızda bundan farklı olarak 
parametreler kendi geliştirdiğimiz basitçe parametrelerle oynayıp kritik optimum değerleri 
sırası ile belirleyen bir parametre belirleme programı tarafından belirlenecektir)ile çarpıp bu 
verileri sistemde toplayıp, sonucu değerlendirmesini sağlıyoruz (UÇAR, C. (2007). Buradaki 

QR 

### 
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sonuca göre sera içerisinde optimum ortamı sağlıyoruz. Sensör alt sisteminde  nem, iç-dış 
sıcaklık, basınç, ph, toprak iletkenliği, ışık şiddeti, yağmur ve rüzgar sensörleri, gaz kimliği ve 
yoğunluğu belirleyen gaz sensörü kullanılarak korelasyonlu veriler  değerlendirilerek sisteme 
optimum bilgi bütünlüğü ve yetkinlik sağlanır. Arduino ile şemada belirttiğimiz protokoller 
üzerinden veri akışı ve yönetim sağlanmaktadır. Prototipimizde mobil uygulama çerçevesini ve 
işlevini oluşturmak için Python programlama ve arduino kullanacağız. Arduino ile internet 
üzerinden haberleşmek için DHCP protokolü ve Arduino Ethernet Shield kullanarak arduino 
kablolu olarak internete bağlanır. İletişimi gerçekleştirmek için arduinoya kullanılacak servis 
sağlayıcı tarafından API anahtarı alınır ve anahtar ile güvenlik sağlanır. Arduino IDE üzerinde  
kütüphanelerin kurulumu gibi işlemler tamamlandıktan sonra veri okuma ve komut verme 
linkleri tarayıcı üzerinde aktif hale gelir ve  linkler üzerinden işlem yapılır. Uygulama 
prototipinde Pyhton’da linklerden seri olarak veri çekip bunları excel dosyasına kaydetmekle 
beraber verileri güncel olarak görselleştireceğiz ve verileri işleyerek uyarı ve bilgilendirmede 
bulunacağız. Yöntemin tersi ile  komut linkine veri göndereceğiz ardından arduino tarafından 
istediğimiz ortam sağlanması için işlemci karar yapıları çalıştırılacak. Bu işlemlere örnek olarak 
sulama, havalandırma veya ısıtma seviyelerini ayarlama gibi örnekler verilebilir. Yönetim 
yetkisi tanımlamak için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılacaktır. Sera denetim ağı için  
sera verileri ve veri analizi sonuçları prototipte excel dosyasına Python’da yazmış olduğumuz 
program üzerinden .csv uzantılı olarak kaydedilecek. Gerçek uygulamada SQL kullanılarak veri 
tabanı oluşturacağız. Etkin Mikroorganizmalar Teknolojisi (EMT) ile fosfat çözücü bakteri 
türleri çözünmemiş fosfor, fosfat, demir ve kalsiyumun çözülmesini sağlıyoruz. Azosperilyum 
ve Rhizobiyum türleri azotlu bileşikleri nitrata dönüştürürken enzim,protein ve organik asitler 
üretirler. Aktinomiset türleri bitkiye direnç sağlayan antibiyotikler üretir. Fluorescent 
Pseudomonas türleri topraktaki C-Azot çevrimini sağlar. Laktobasilus türleri bitkiye organik ve 
hümikasit, potasyum ve enzimler sağlar. Fotosentetik bakteri türleri Hidrojen Sülfatları, 
amonyak ve zehirli maddeleri uzaklaştırır. Basilus, trikoderma ve maya grubu türleri organik 
atıkların çürümesini sağlar. Bu prensipleri kullanılarak toprak kirliliği, ilaçlama ve gübrelemeyi 
çok ciddi bir oranda azaltıp verimi arttırıyoruz. Işıklandırma yöntemimizde ışık dalga 
boylarının fotosentez ve dolaylı olarak bitkinin gelişimi üzerindeki  etkileri kullanmaktayız. 
Koyu kırmızı düşük dalga boyu sayesinde meyve ve çiçeklenmeyi destekleyip mavi ile de daha 
yüksek dalga boyu sayesinde büyüme ve gelişmeyi destekliyoruz[3]. Bunların arasındaki oran 
bitkinin anlık gelişim evresine göre otonom olarak ayarlanmaktadır. Standart kullanılan 
sistemlere göre iki ışığın tayf oranının bitki verimliliğine pozitif etkisine göre daha fazla verim 
sağlıyoruz. Özelleştirme uygulamamızda ürüne bağlı ortamı belirleyecek  parametreler sisteme 
girilerek – aynı zamanda bitki türüne göre otonom bir şekilde de alınması opsiyonel olması 
seçeneğine göre optimum konum olarak atanacak ve PID algoritması bunu referans alarak 
çalışacaktır. Ar-Ge çalışmaları için serada bir bölümü, yer altı ve üstü olmak üzere izole ederek 
buranın kontrolünü araştırmacılarımızın gelişimi ve anlık sorun çözümü için kullanımı 
sağlanacaktır. Yağmur suyu depolama sisteminde seraya düşen yağmur çatının eğimi sayesinde 
kenarlardaki oluklara, oradaki eğim vasıtası ile yağmur sensörleri tarafından yağmurun tespit 
edilmesiyle açılan depo kapağından içerideki depoya yabancı cisim tehlikesine karşı süzülerek 
aktarılacaktır[6]. Güneş’ten elde edilen enerji, ışığın gelme açısı ile doğru orantılı, güneş takip 
sistemi kullanılarak açı sürekli 90 dereceye yakın optimum konumda tutularak %50 enerji 
verimi elde ediyoruz (Şenpınar, A. (2006). Güneş panellerinin hareketi farklı açılarda yerleştirilen 
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par sensörü verileri yorumlanarak doğu batı isteğe bağlı kuzey güney motorlarına data 
göndererek daha fazla enerji kazanımı sağlıyoruz. Korona virüs sebebi ile bir araya gelemesek 
de çalışmalarımıza online olarak devam ettik, kargo da yaşanan problem ve malzemelerin 
eksikliği sebebi ile prototip için verdiğimiz siparişlerimizin belirli bir kısmı ile prototibimizi 
oluşturduk(Sayfa 10 – Fotoğraf 1). İş takvimimize göre Ağustos ayında tamamen bitmiş olacak. 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemiz birçok inovatif yöntemi bir arada kullanır. PID kontrol algoritması klasik 
olarak kullanılan ve incelediğimiz diğer yapılara kıyasla optimum noktada stabil ve verimlidir. 
Ayrıca  PID algoritmasının katsayılarını yazdığımız program ile belirlenmesi yazılımımızın 
yenilikçi yönlerindendir. Mobil uygulama üzerinden sağladığımız analiz edilmiş veri akışı ve 
yönetim özellikleri aktif izleme sağlar. Akıllı seralar ağımız sayesinde kurumların müfettişlerle 
değil sensör verileri ve verilerin analizleri ile denetim yapmaları güvenilirliği, doğruluğu ve 
kesinliği arttırırken maliyetleri azaltır. Modern seralarda dahi kullanılan sensör çeşitlerinin 
genelde CO2, sıcaklık, nem olması yerine bahsedilen 9 sensör olarak geliştirilmesi daha yüksek 
iç görü sağlar. Etkin Mikroorganizmalar Teknolojisi (EMT) yöntemi diğer yöntemlere göre 
daha doğal, ucuz ve sürdürülebilirdir[3]. Kırmızı-mavi led ışıklandırma yöntemi kullanılan bir 
yöntem olsa da bizim kullanacağımız sistemin farkı kırmızı mavi oranının bitkinin gelişim 
evrelerindeki ihtiyacına göre otonom olarak ayarlanabilir olmasıdır. Böylece büyüme ve 
üreme etkileri doğru zamanda tetiklenerek yüksek verim sağlanmaktadır. Bu yönü ile benzer 
ışıklandırma sistemlerinden daha üstündür. Güneş panelleri kullanılıyor olsa da güneş 
takibi yapan sistemler kullanılmamaktadır. Bu sayede seranın enerjisi bir oranda değil 
tamamen Güneş’ten sağlanarak karşılanmaktadır. Böylece seraların jeotermal kaynaklara 
sahip bölgeler etrafında kurulma zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır. Bu yönü ile sıradan 
sistemlere göre daha geniş bir alanda, yüksek verimli seracılık yapılmasına imkan 
tanınmaktadır. Ürün cinsine yönelik yazılımımız sayesinde diğer iklimlendirme yöntemlerine 
kıyasla ürün için gerekli ortamı ekosistemden bağımsız ürüne bağımlı olarak ayarlıyoruz. 
Böylece doğal olmayan bir yöntem kullanılmadan ve  harcama yapılmadan yüksek verim 
sağlıyoruz. Seramızda tam otomatik ve hassas kontrolden faydalanarak araştırmacıların deney 
yapması için izole bölüm tasarlamamızın avantajı yapılacak çalışmalara diğer durumlardaki 
gibi imrenerek bakmak yerine yapılmasını destekleyerek her yönü ile yenilikçi sera 
tasarımımızı kullanıcıya sunmaktayız. Bu anlamda projemizin patentini almak için 
başvurumuzu da yaptık, projemizin patent başvuru numarası 2020/08770’ dir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projenin otomasyon yazılımı, mobil uygulama, akıllı seralar ağı ve veri işleme 
bölümlerimiz uyumlu çalışmaktadır. Bu şekli ile uygulanabilirlik açısından avantajlıdır. 
Otomasyon yazılımının içinde kullanılan PID kontrol algoritması deneysel yöntem olduğu için 
parametreler otonom bir şekilde hataya imkan tanımadan çalışmaktadır. Süreci en hızlı ve en 
doğru şekilde (insan öngörüsü yerine bilgisayar ile deneme yanılma) geçirebilmek ve üretime 
başlayabilmek için PID kontrol parametre belirleme programımız sayesinde uygulanabilirlik 
üst seviyeye çıkarılmaktadır. Otomasyon sistemine parametre olarak girilen bitkiye özel 
koşulları sağlama yönteminin uygulanabilirliğinde tek çeşit üretim yapılan yer için bir sorun 
yoktur. Eğer birbirine göre farklar içeren ürünler yetiştirilecek ise serada modüler bölümleme 
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yapılarak uygulama kolaylaştırılarak bu anlamda da uygulanabilirlik düzeyi açısından olumlu 
etki sağlamaktadır. Aydınlatma sisteminin uygulanabilirliğinde herhangi bir sorun olmamakla 
beraber sağladığı %40 tasarruf ve %35 verim ile daha sürdürülebilirdir[2]. EMT yönteminin 
farklı varyasyonları çok uluslu şirketler tarafından da finanse edilen bilimsel altyapıya 
dayanmaktadır. Hareketli güneş panelleri normal güneş panellerine kıyasla sağladığı  verim 
sayesinde yarı yarıya az alan kullanır böylece uygulanabilirliği daha kolaydır. Yağmur suyu 
depolamak için gerekli altyapı basit olduğundan her sisteme direkt olarak kolayca entegre 
edilebilir. Serada araştırma için ayrılan izole alanın doğrudan sera sahibi tarafından belirlenmesi 
yani belirli bir oranın olmaması sistemi esnek kılar ve kullanıcı kendine göre optimum alanı 
sağlar[5]. Eğer ayrılan bölümde tarım yapılsaydı farkın devlet tarafından karşılanması gibi bir 
uygulama uygulanabilirlik sadece alt sistem için değil akıllı sera projesi için kolaylaşacaktır. 
Tüm yönleri ile konu alanı uzmanları (Manisa İl Tarım Müdürü, Ziraat Mühendisleri) incelenen 
projemizin Patent başvurusu da yapılmış olarak, teknik engelleri yoktur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Şekil 4 - Proje takvimi ve zaman planlaması 

Seranın ısıtılması ve normal elektrik masrafı dahil edildiğinde bunu karşılamak için 
yaklaşık 30 metrekareye 31.000 TL’lik hareketli güneş bahçesi kurulmalıdır. Projemizde 
kullandığımız ledlerin bir dönümlük maliyeti ortalama 48.000 TL’dir. Bu ledler sayesinde 
doğal dengeyi bozmadan % 40 daha hızlı ürün yetiştireceğiz. Burada kullanılmasını tahmin 
ettiğimiz sensör maliyeti 10.000TL civarındadır. PID otomasyon sistemi, ürüne yönelik 
özelleştirme, mobil uygulama ve sera ağı sistemin yazılımsal yönü olduğundan ekstra masraf 
gerektirmemektedir. EMT yönteminde maliyette tam verim alınması için 400 TL yatırım yani 
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mikrobiyal gübreleme yapılmalıdır. Akıllı seralarda izole Ar-Ge alanı  maliyeti, eğer ki bu 
alanda araştırma yerine ürün yetiştirilseydi bundan kazanılacak para kadardır. Yağmur 
depolama sisteminin maliyeti oldukça düşüktür ve tabii ki yerli olarak karşılanmaktadır. Şu 
anda uygulanmakta olan sera sistemlerine göre bizim projemize (yazılımsal araçlar için toplam 
gider tasarrufu) PID otomasyonda aldığı isabetli kararlar sayesinde sağladığı %70 kaynak 
tasarrufu ile sera giderlerini %15 azaltır. EMT yöntemi sağladığı verimlilikle sera giderlerini 
%25 azaltır[3]. Sera kontrol sistemi denetim için harcanan insan gücünün maliyetini veri 
depolama maliyetlerine kadar düşürür. Ledli ışıklandırma sistemi, sağladığı tasarruf ve verim 
ile enerji kullanımı ve takviye ihtiyacı göz önüne alınarak sera giderlerini %20 azaltır ve 
yetişmeyi %40 hızlandırır. Ar-Ge alanı ise net bir kar ortaya koymuyor gibi gözükse de daha 
büyük buluşlara kapı açacak yenilikçi uygulamadır. Proje maliyetini örnek üzerinden 
değerlendirelim: 1 dönümlük 6 aylık domates giderine bakalım. Bu uygulamanın yıllık 
maliyetini oluşturan faktörler fide-3.000TL, gübre-2.500TL., ilaç-2.000TL, elektrik-1.250TL., 
ısıtma-3.000TL.,işçilik-5.000TL.Bir domates serasının yıllık gideri 33.500 TL’dir. Bununla 
beraber gelir ise yıllık 40.000 TL civarında ve kar da 6.750 TL kadardır. Bizim doğaya saygılı 
Projemiz toplam sera giderlerini %72.5 oranında tasarruf sağlar. Yıllık gider yaklaşık 
12000 TL’ye iner. Kar ise direkt olarak daha verimli ve hızlı ürün alındığı için 22.250 TL olarak 
kaydedilir. Proje kendini 4 yılda amorti eder ve 1’e 2 veren karlılığı sağlar. Patentini aldığımız 
otonom çalışan projemizin Asıl Amacı, tarım sektöründe verim ve sürdürülebilirliği arttırıp, 
sistemimizin yurtdışına ihracatını gerçekleştirdiğimizde ülkemize döviz kazandırdığımızda 
gerçekleşecektir. 

Şekil 5 - Prototip Maliyet Tablosu (Fiyat birimi TL’dir) 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin tüm sera kullanıcılarına hitap etmesi için Ar-Ge ekibimiz  çalışmalar 
yapmıştır. Sonuç olarak sistem 2 alt sistem haricinde bütün sera sektörüne hitap eder. Sera 
kontrol ağı yönetici kurum, kuruluş veya kişiler tarafından kullanılabilir. Çünkü ağın amacı 
denetleme ve değerlendirmelerde kolaylık sağlamaktır. Güneş panelleri sayesinde her yerde 
yüksek verimle iş yapabilmekteyiz. Bu sebepten dolayı sera ile üretim yapmak isteyen 
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jeotermal enerjiden uzak, yurtdışında bu teknoloji ile avantajlı üretim yapmak isteyen tüm 
üreticileri kapsar. 

9. Riskler 

PID kontrol parametrelerinin yanlış ayarlanması riskine karşı ürettiğimiz algoritmik 
parametre belirleme kontrollü programımız sayesinde bitkilerimizi her hangi bir riske karşı 
koruyoruz.. Birimlerin yanlışlıkla farklı girilmesini engelleyen mantıksal algoritmamız bu 
anlamda oldukça faydalıdır. Otomasyonda olabilecek hataların önüne sürekli takip sonucu 
güncellemelerle geçeceğiz. Mobil uygulamadaki yönetim özelliğinin kötüye kullanılmaması 
için çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri ile bu riski de en aza indiriyoruz. Aynı durum 
sera denetim ağı için de geçerlidir. Sistemin elektrik altyapısını toprak altı şartlara göre 
yalıtıyoruz. Herhangi bir soruna karşı kullanıcıyı uygulama üzerinden bilgilendiriyoruz. 
Bilinçsiz yapılacak ilaçlama EMT yani bakteri ve fungus ekosistemine zarar verebilir, bunun 
için  kullanıcılara 3 günlük bir eğitim programı hazırladık. Ar-Ge çalışmalarının üretime zarar 
verecek boyutlara varmasına karşı her şeyden önce sera sahibi ile araştırmacılar arasında gerekli 
protokolleri imzalanmasını sağlıyoruz. Yağmur suyu depolama sisteminde  çatıda bulunan 
yabancı cisimlerin depoya girmesi sorununa karşı katı maddeleri ayıran süzgeç kullanıyoruz. 
Panel motorlarında oluşacak aksaklıkları erken fark edip düzeltmek için sensörler ve encoder 
özellikleri ile kontrol sağlanacaktır. Işıklandırma sisteminin çok fazla avantajlarının olması yanı 
sıra bir riski yoktur. Tüm bu süreçlerin sonucunda risk yönetimimizi yaptığımızda, sıkıntı 
oluşturacak ihtimallerin düşük olduğunu görmekteyiz. 

10. Proje Ekibi:  (Takım Lideri: Burak Burhan ÖZERCİK) 

Takım üyesi Görevi Okulu Tecrübesi 
Burak Burhan 

Özercik 
Tasarım Manisa Fen Lisesi Robotis SteamCUP Türkiye 1.liği, Tübitak 

projeleri 

Berfin Şara Koldaş Ar-Ge Manisa Fen Lisesi GüneyKore IRC Türkiye’yi temsil etti. Robotis 
SteamCUP Türkiye 1.liği, Tübitak projeleri 

Sena Yılmaz Ar-Ge Manisa Fen Lisesi GüneyKore IRC Türkiye’yi temsil etti. Robotis 
SteamCUP Türkiye 1.liği, Tübitak projeleri 

Azra İrem 
Tanrıver Ar-Ge Manisa Fen Lisesi Manisa DeneYap öğrencisi, Tübitak projeleri 

Mert Enes 
Yurtseven 

Yazılım 
Gediz Anadolu 

Lisesi 
Manisa DeneYap öğrencisi, Tübitak projeleri 
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NOT: ÖDR ile - PDR arasında değişiklik yapmak istediğimizi sorduğumuzda, bu değişiklikleri 
not olarak belirtmemiz istendi; Otomasyon sistemimizin sensör çeşitliliğini ve kontrol 
algoritmasını değiştirdik. RFID kullanmanın verimli olmadığına karar verdik. Yer altı sulama 
sisteminin inovatif yönü zayıf olduğundan vazgeçtik. Hareketli güneş panellerini enerji ihtiyacı 
sebebi ile dahil ettik. Araştırmalar için deney bölgesi oluşturduk. EMT yöntemini 
sürdürülebilirliği arttırmak için kullanmaya, Projemizi mobil uygulama ve denetim sistemi ile 
denetlemeye karar verdik. 
GÖRSELLER 

 
Grafik 1- Klasik algoritma - PID algoritması 
     karşılaştırması  
 

Grafik 2-Güneş izleyen sistem verimi 
incelemesi 
 

Grafik 3 - Güneş takibi yapan sistem 
 

Fotoğraf 1 – Prototip Fotoğrafımız 
 


