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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Pankotek Akıllı Sera projesi, tarımla teknolojiyi birleştirerek çiftçinin iş yükünün azaltılıp, 

üründen alınan verimin artırılmasını ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını 

amaçlamaktadır. 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 

çıkartılması amaçlanmaktadır. 

Bu sera projesi için 1m3 hacminde bir sera tasarlanmıştır. Yapı malzemesi olarak, zorlu 

iklim koşullarına dayanması ve minimum ısı kaybının sağlanması için polikarbon malzeme 

seçilmiştir. Sera projesinde 8 adet birbirinden bağımsız saksı kullanılacaktır. Her saksıda bir 

adet toprak nem sensörü bulunacaktır. Bu sekiz farklı toprak nem sensörü sayesinde her bitki 

için ayrı ayrı nem verisi alınabilecektir. Bu sayede bağımsız olarak her saksı ihtiyaca bağlı 

olarak sulanabilecektir. Sulama suyunda bulunup bitki besin elementi alımını tehdit eden 

iyonlar, pH ve EC değerlerini ölçen sensörler ve filtrasyon sistemi sayesinde elemine edilip 

sulama suyu kalitesi artırılabilecektir. Sulama sistemi servo motor aracılığı ile çalışmaktadır. 

Su tankından gelen hortum için bir adet giriş yeri ve sekiz farklı çıkış bulunmaktadır. Toprak 

nem sensöründen alınan verilerle su ihtiyacı olan saksı tespit edilecek ve servo motor sayesinde 

ilgili kanal açılarak su ihtiyacı olan bitkiye su iletimi sağlanacaktır. Serada kablo kirliliğini 

önlemek amacıyla seranın alt kısmından su hortumu ve elektrik kabloları geçirilecektir. Çatı 

açma mekanizması için DC motorlu bir sistem tasarlanmış ve denenmiştir. Havalandırma için 

fan kullanılacak ve fanın dönüş hızı ayarlanabilir olacaktır. Işıklandırma sisteminin kullanılma 

amacı ise bitkilerin fotoperiyodik isteklerinde, gün içindeki doğal ışıklanma sürelerine bağlı 

olarak oluşacak eksiklikleri karşılamaktır. 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. Seranın tabanının 

merkezinde verilerin işleneceği karar verici sistem olan Arduino Mega yer almaktadır. 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. Sensörlerden elde edilecek tüm veriler Arduino Mega’ya 

bağlı SD kartta yedeklenecektir. SD kartın kullanım amacı olası bağlantı kopukluklarında 

verinin kaybolmaması ve internetin olmadığı noktalarda veri alımını gerçekleştirebilmektir. 

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) uzaktan 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 saatlik, günlük, haftalık, aylık 

ve yıllık olarak görülebilecektir. Mobil uygulama, MIT App Inventor kullanılarak 

oluşturulmuştur. Sensörlerin bağlantı şemaları gerekli araştırmalar yapılıp, bu araştırmalardan 

elde edilen bilgiler yardımıyla dizayn edilmiştir.  
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Sistemin entegrasyonu ve optimizasyonunu test etmek amacıyla mekanik ve elektronik ön 

çalışma yapılmış ve sistem doğrulanmıştır.   

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüz tarımsal üretim faaliyetlerinden hem açık hem de örtüaltı ürün 

yetiştiriciliklerinde yapılan birçok kültürel uygulamalar bulunmaktadır. Tarladan çatala 

kavramı içerisine giren toprak hazırlığı, tohum ekimi ya da fide dikimi, sulama, gübreleme, 

hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat öncesi hasada hazırlık ve dahi hasat sonrası uygulamalar 

gibi birçok kültürel uygulama mevcuttur. Bu kısımda özellikle toprak hazırlığından başlayıp 

hasat dönemine kadar geçen sürede takip edilen kültürel uygulamalar son yıllarda bilinçsizce 

ve birçok açıdan büyük kayıplara neden olan yollardan yapılmaktadır. 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. 

Tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde bulunan örtüaltı üretimi; bütün mevsimlerde birçok 

tarımsal ürünü sağlayabilen ve tarımsal üretim içerisindeki payı önemli seviyelerde bulunan bir 

üretim sistemidir. Örtüaltı üretiminin içerisinde yer alan seracılık faaliyetleri ise yine bitkisel 

üretim döngüsünün vazgeçilmezidir. Sera üretim sistemlerinde sürdürülen üretim 

faaliyetlerinin açık tarla ya da bahçe üretimindekilere göre daha yoğun ve dikkatli yapılması 

gerekmekte, sürekli takibinin sağlanması gerekmektedir. Buna bağlı olarak bu sistemlerde 

biyolojik ve ekolojik faktörlerin üretim süreci boyunca optimum seviyelerde tutulması en 

önemli ve genellikle problemli noktalardır. Oransal nem seviyesinin kontrol dışı yükselmesi 

sonucunda bitki hastalık ve zararlılarının önemli derecelerde artması, bitki hastalık ve zararlıları 

ile mücadelede uygun dozların ve şartların dışında uygulamalar yapılması ve bu uygulamaların 

etkinliklerinde düşüş yaşanması, bitkiye gerekli besin elementlerinin sağlanmasında uygun 

dozlar ve şartlar dışında uygulamalar yapılması, kontrol dışı dalgalanan sıcaklık seviyelerinin 

bitkinin stres düzeyini artırıp büyüme ve gelişme anormalliklerine sebep olması, karbondioksit 

ve oksijen seviyelerinin kontrol ihmali sonucu bitki fotosentez seviyesinde oluşan 

anormallikler, ışık şiddetinin fotosentezdeki ve bitki büyüme evrelerindeki öneminin ihmal 

edilmesi, bitkilerin türlerine ve dahi tür içi çeşit özelliklerine bağlı olarak gün içi optimum 

ışıklanma sürelerinden eksik ya da fazla ışıklanmaların olması, bitkinin istediği anda ve 

miktarda sulama işleminin yapılamaması, bitkileri sulama işleminde stres oluşturacak 

faktörlerin sulama suyunda ölçülememesi ve sudan eliminasyonunun yapılamaması, belirtilen 

tüm bu sorunların çözümünde uzaktan kontrol ve gerekli teknolojinin entegrasyon sorunları, 

bunun yanında bu sorunların aşılması için başlatılacak modelleme çalışmaları amacıyla gereken 

verilerin toplanması, işlenmesi ve cevaba yani çözüme çevrilmesinin eksiklikleri bu problemli 

noktalardır. Ayrıca 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.     

3. Çözüm 

Tüm doğal ve toplumsal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, 



4 

 

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. 

Pankotek akıllı sera projesinin belirtilen her soruna karşılık geliştirdiği her çözüm şu 

şekildedir: 

 Oransal nem seviyesinin kontrol dışı yükselmesi sonucunda bitki hastalık ve zararlılarının 

önemli derecelerde artması: Projede yer alacak ve entegre bir şekilde çalışabilecek hava 

nem sensörleri, açılıp kapanabilen tavan ve ısıtma-soğutma (havalandırma) sistemleri 

sayesinde sera içerisindeki nem seviyesi optimum seviyede tutulacaktır. Sera kapak açma-

kapama mekanizması eklerde bulunan Şekil 3’te, seranın dıştan görünümü eklerde bulunan 

Şekil 4’te gösterilmektedir.  

 Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede uygun dozların ve şartların dışında uygulamalar 

yapılması ve bu uygulamaların etkinliklerinde düşüş yaşanması: Projede yer alacak ve 

entegre bir şekilde çalışabilecek ilaçlama deposu ve sistemi, mistleme uçları ve sıcaklık-

nem-hava faktörlerini düzenleyici diğer sistemlerin de yardımıyla yerinde dozlarda ve 

zamanında müdahale ile, optimum verimde pestisit uygulamaları yapılacaktır.  

 Bitkiye gerekli besin elementlerinin sağlanmasında uygun dozlar ve şartlar dışında 

uygulamalar yapılması: Projede yer alacak ve entegre bir şekilde çalışabilecek sulama 

deposu ve sistemi, mistleme uçları ve sıcaklık-nem-hava-toprak faktörlerini düzenleyici 

diğer sistemlerin de yardımıyla besin elementlerinin eksikliklerinin simptomları 

gözlendiğinde ya da bitkinin gelişimine göre periyodik gübreleme zamanları geldiğinde, 

yerinde dozlarda ve zamanında müdahale ile, optimum verimde hem toprak üstü yeşil 

bölüm hem de toprak altı kök bölgesi için gübreleme ya da fertigasyon (sulama+gübreleme) 

uygulamaları yapılacaktır. Tasarlanan su dağıtım sistemi eklerde bulunan Şekil 5’te ve su 

deposu eklerde bulunan Şekil 6’da gösterilmektedir.     

 Kontrol dışı dalgalanan sıcaklık seviyelerinin bitkinin stres düzeyini artırıp büyüme ve 

gelişme anormalliklerine sebep olması: Projede yer alacak ve entegre bir şekilde 

çalışabilecek hava sıcaklık sensörleri, açılıp kapanabilen tavan ve ısıtma-soğutma 

(havalandırma) sistemleri sayesinde sera içerisindeki sıcaklık seviyesi optimum seviyede 

tutulacaktır.   

 Karbondioksit ve oksijen seviyelerinin kontrol ihmali sonucu bitki fotosentez seviyesinde 

oluşan anormallikler: Projede yer alacak ve entegre bir şekilde çalışabilecek hava 

karbondioksit sensörü, açılıp kapanabilen tavan ve havalandırma sistemleri sayesinde sera 

içerisindeki karbondioksit seviyesi ve buna bağlı olarak da oksijen seviyesi optimum 

seviyelerde tutulacaktır.   

 Işık şiddetinin fotosentezdeki ve bitki büyüme evrelerindeki öneminin ihmal edilmesi: 

Projede yer alacak ve entegre bir şekilde çalışabilecek ışık şiddeti sensörü, fotosel ışık 

sensörü ve yapay aydınlatma sistemi sayesinde istenmeyen ışık değerlerinden kaynaklanan 

bitki stres faktörleri engellenebilecektir.   
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 Bitkilerin türlerine ve dahi tür içi çeşit özelliklerine bağlı olarak gün içi optimum ışıklanma 

sürelerinden eksik ya da fazla ışıklanmaların olması: Projede yer alacak ve entegre bir 

şekilde çalışabilecek ışık şiddeti sensörü, fotosel ışık sensörü ve yapay aydınlatma sistemi 

sayesinde, yetiştirilen bitki türüne göre gerekli ışıklanma süresi doğal ışık kaynaklarına ek 

olarak uygun zamanda ve miktarda sağlanabilecektir. 

 Bitkinin istediği anda ve miktarda sulama işleminin yapılamaması: Projede yer alacak ve 

entegre bir şekilde çalışabilecek toprak nem sensörleri, sulama deposu ve sistemi sayesinde 

ve sıcaklık-nem-hava faktörlerini düzenleyici diğer sistemlerin de yardımıyla bitkilere 

isteklerine uygun zamanda ve miktarda sulama yapılabilecektir. 

 Bitkileri sulama işleminde stres oluşturacak faktörlerin sulama suyunda ölçülememesi ve 

sudan eliminasyonunun yapılamaması: Projede yer alacak ve entegre bir şekilde 

çalışabilecek pH ve EC değerleri için sensörler ve filtrasyon sistemi, bitkilere verilecek suda 

bulunan ve biyokimyasal anlamda bitkinin besin elementi kullanımını kısıtlayacak, tuzluluk 

yaratacak iyonların pH ve EC değerleri ölçümü ve bu iyonların eliminasyonu 

yapılabilecektir.   

 Belirtilen tüm bu sorunların çözümünde uzaktan kontrol ve gerekli teknolojinin entegrasyon 

sorunları: Projedeki teknolojik tüm sistemlerin, bitkisel üretime destek veren tüm temel ve 

uygulamalı biyolojik bilimlerin birikimi ile entegrasyonu sağlanabilecek ve bu entegre proje 

sistemi optimum düzeyde çalıştırılabilecek, aynı zamanda bu entegre sistem uzaktan kontrol 

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

mobil uygulama üzerinden internet aracılığıyla yönetilebilecektir.   

Bunun yanında bu sorunların aşılması için başlatılacak modelleme çalışmaları amacıyla 

gereken verilerin toplanması, işlenmesi ve cevaba yani çözüme çevrilmesinin eksiklikleri: 

Bitkisel üretimin bilgi birikimi ile mühendislik teknolojilerinin entegre edileceği bu sistem, 

toplanacak verilerle beraber yeni modelleme çalışmalarına ortam hazırlayacaktır. Bu sistemin 

nesnelerin interneti aracılığıyla haberleşmesi göz önüne alındığında; veriler işlenip ve 

modellenip tarımsal uygulamalar anlamında cevaplara dönüştürülecek, bu cevaplar ve yeni 

edinilecek bilgi birikimleriyle de sürdürülecek yeni bitkisel üretim döngüleri çoğunlukla 

sistemin kendisi tarafından en verimli şekilde sağlanacaktır. 

          

4. Yöntem 

Çözüm bölümünde belirtildiği üzere bu akıllı sera projesinde bitkisel üretim bilgi 

birikimini mühendislik teknolojileriyle buluşturmak ve bu sera sistemini gerekli entegrasyonla 

optimum verimlilikte çalıştırmak projenin ilk esas amaçlarından olacaktır. Bu ilk önemli 

amaçtan sonraki diğer önemli adım ise yetiştirilecek bitkinin tohumdan ya da fideden hasada 

kadar tüm fenolojik evrelerindeki toplanan bütün verileri anlık olarak izlemek ve oluşturulmuş 

bir veritabanına ESP8266 modülüyle kaydedilmesini sağlamaktır. Bu durum sera sisteminin 

sahibi yöneticiye anlık olarak geri bildirim sağlamakta ve yöneticiye sistemin mekanizmalarını 

verimli bir şekilde manuel olarak çalıştırabilme imkânı sunmaktadır. 

Sera sistemi içerisinde bitkinin yetiştirme periyodu boyunca kaydedilecek tüm verilerin belirli 

bir veritabanında toplanması, toplanan tüm verilerin işlenmesi ve yeni yetiştirme dönemleri için 

modellenmesi, bu sayede tekrarlı seyreden veri analizleri sayesinde bitkisel üretimin insan karar 

mekanizmalarından yapay zeka aracılığıyla otonom sistemler tarafından sürdürülmesi 
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sağlanacaktır. 

Projedeki teknolojik tüm sistemlerin entegrasyonu ve optimizasyonu; bitki yetiştirme 

periyodu boyunca gerekli olan karbondioksit, su, ışık, sıcaklık, besin elementleri ve diğer 

biyotik ve abiyotik tüm alt faktörlerin ayrı durumuyla ve korelasyonlarında oluşacak tüm 

durumların dahilinde düşünülerek ve modellenerek yapılacaktır. Böylece sistemle beraber de 

yetiştirilecek bitki adına dışsal faktörler açısından yeni yetiştiricilik modellemeleri kurulacak 

ve otonom sistem yapay zekayla daha verimli ve optimize modeli uygulayıp verimi ve kaliteyi 

artıracaktır.   

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Pankotek akıllı sera projesi günümüz konvansiyonel ve otonom seralarından birçok 

yönüyle ayrılmaktadır. Günümüz otonom seralarının çok azında pestisit uygulamaları mistleme 

ile yapılsa da bu yaygın değildir ve bu seralarda da doğru yapılmamaktadır. Bu akıllı serada 

uygun dozlarda ve zamanlarda pestisit 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. Bu akıllı serada aynı pestisit uygulamalarındaki homojenlik gibi üst 

gübreleme homojen bir şekilde yapılacaktır. Aynı zamanda alt gübreleme de yine sulama 

sistemi üzerinden efektif bir şekilde sürdürülecektir. 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 rejimi belirlemede yardımcı olacaktır. 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. Bunun 

yanında 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 

rejimi belirlemede önemli bir faktör 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 ve yapay zekâ yönetimiyle birlikte insan 

faktöründen sera otomasyon sistemine verilecektir. Yine bitkilere verilecek suda bulunan ve 

biyokimyasal anlamda bitkinin besin elementi kullanımını kısıtlayacak, tuzluluk yaratacak 

iyonların pH ve EC değerleri ölçümü ve bu iyonların eliminasyonu, bu akıllı seranın özgün 

başka bir parçasıdır. Belirtilen bu özgün kısımlara ek ve asıl olarak; veri toplama, işleme, 

modelleme, tekrar analiz edip yeni verilerin de işlenmesiyle yeni modeller oluşturma, yeni 

optimum yetiştirme rejimleri belirleyip yapay zeka aracılığıyla ilerleyen yetiştirme 

periyotlarında bu yeni rejimleri uygulama, aynı zamanda tüm bu süreçleri manuel ve otonom 

olarak uzaktan bilgisayar ve telefon aplikasyonlarıyla kontrol etme, tüm bu akıllı sistemin 
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nesnelerin interneti aracılığıyla haberleşip verimli bir şekilde entegre çalışması Pankotek akıllı 

sera sisteminin en özgün taraflarındandır. Bu akıllı sistemin yönetimsel ve denetimsel her bir 

bölümü tasarlanırken kullanım kolaylığı ve bütünlüğü ilkeleri esas alınmıştır.              

6. Uygulanabilirlik  

Pankotek 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 hesaplanmış, elektrik-

elektronik devrelerin ve makine sistemlerinin güç gerekliliklerinden dışsal ve içsel şartlara 

uygun fiziki altyapı malzemelerinin bütünlüğü ve sağlamlığının olumsuz her şartlara karşı 

dayanıklılığına kadar her sistemin mukavemeti ve enerjisi hesaplanmıştır. Projenin her bir 

bileşeni piyasalardan kolaylıkla sağlanabilecek bileşenler olup fiyat/performans ilkesi 

benimsenerek gerekli bileşenler listesi düzenlenmiştir. Bu akıllı sera sistemi; seranın 

konstrüksiyonundan mekatronik yapılara kadar her bir ana ve ara birim, uygun maliyetlerle ve 

bileşenlerin büyük boyutlarından ya da üst gerekliliklere uygun oranda gelişmişinden temin 

edilerek büyütülüp ticari anlamda uygulanabilir tasarlanmıştır. Uygulanabilirlik ölçüsündeki 

riskler içerisinde; serbest piyasa ekonomisine bağlı fiyat değişiklikleri, değişen beslenme 

alışkanlıklarına bağlı değişen tarımsal ürün trendlerine karşı bazı üst teknolojilerin entegre 

edilme ihtiyacı, enerji verimliliği ve artan küresel iklim değişikliklerine karşı yeni enerji 

kaynağı sağlama ihtiyacı, geliştirilecek yeni bitkisel üretim tekniklerine bağlı yeni otonom 

teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği, birçok biyolojik ve ekolojik koşula dayanıklılığının 

olması halinde dahi ekstrem koşullarda bu sera sisteminin uygulanabilirliğinin ekstra maliyet 

getirmesi durumları sayılabilir.     

ADET MALZEME FİYAT 
8 TOPRAK NEM SENSÖRÜ 64,32 TL 

4 DHT 22 127,48 TL 

1 ARDUINO MEGA 71.91 TL 

1 ESP8266 30,09 TL 

1 LM2596 14,63 TL 

1 SD KART MODÜLÜ 5,69 TL 

1 SD KART 25,60 TL 

1 MQ135 12,19 TL 

2 MCP2515 38,20 TL 

1 DS3231 13,19 TL 

2 DC MOTOR 17,88 TL 

2 L298N 26,82 TL 

1 SG90 SERVO MOTOR 11,68 TL 

2 ŞEFFAF FAN TX12 24,51 TL 

1 SU POMPASI 82,60 TL 

1 DS18B20 9,40 TL 

1 5050 5M 3 ÇİPLİ RGB LED 100 TL 

1 XP POWER 50W AC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ 50 TL 

6 3D FLAMENT 558 TL 

10m2 POLİKARBON 720 TL 

1 ŞERİT LED SÜRÜCÜ 45,83 TL 

1 GY302 SENSÖR 12,94 

2 GÜÇ KABLOSU 25 TL 

1 ISITICI 40 TL 

14 SERA DIŞI İÇİN ÇITA 215 TL 

1 SU FİLTRESİ 100 TL 

1 PH SENSÖRÜ 175 TL 

1 SU SEVİYE SENSÖRÜ 19 TL 

1 EL YAPIMI EC METRE 12 TL 

 MİSTLEME NOZULU 7 TL 

  TOPLAM = 2.655,96 TL 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALZEME LİSTESİ VE FİYATLARI 

 

ZAMAN PLANLAMASI 

MART 

Proje fikrinin planlanması, sorunların belirlenmesi ve buna yönelik nasıl bir çözüm 

bulunacağının kararlaştırılması.Projeninde neden niçin yapılmalı sorularınada cevap 

verilmesi 

NİSAN Projede sorunlar için çözüm sağlayacak fikirlerin detaylıca ele alınması. 

MAYIS 

TASARIM 

İhtiyaca yönelik alınacak ürünlerin kesinleştirilmesi ve serada kullanılacak 

mekanizmaların tasarlanılması. Elde bulunan sensörlerin ve tasarım aşamasındaki 

ürünlerin denenmesi. Mobil uygulamanın tasarlanılması 

 

HAZİRAN 

ÜRETİM 

Tasarlanılan mekanizmaların ve sensörlerin kesinleştirilmesi ve basılması. Elde 

bulunan sensörlerin yazılımlarının tamamlanması 

TEMMUZ 

ÜRETİM 

Basılan mekanizmalardaki hataların giderilip tekrardan basılması. Yazılımda 

oluşacak sorunların giderilmesi ve kesinleştirilmesi. 

 

AĞUSTOS 

TEST 

Bütün sera sisteminin test edilmesi. Oluşabilecek hataların ve uyuşmazlıkların 

giderilmesi 

 

EYLÜL 

TEST 

Sera için son kontrollerin yapılması ve oluşacak hataların kesin olarak giderilmesi 

 

 

HARCAMA PLANLAMASI 

MAYIS 
Bu dönemde mekanizmaların 3 boyutlu yazıcıda basılması için flamet harcaması olacaktır. 

Ayrıca başta önemli olan sensörler satın alınıp denenecektir. 

HAZİRAN 
 Mekanizmalarda oluşabilecek hatalardan dolayı yeni servo motor ve flament harcaması 

yapılabilir.  

TEMMUZ 
Detay raporundan sonraki gelen destekle sensörler ve ihtiyaçlar tamamlanacaktır. Seranın dışı 

için gerekli polikarbon maddesi ve çerçeve malzemesi bu dönemde alınacaktır. 

AĞUSTOS 

Sensörlerde veya mekanizmalarda kullanılan araçların bozulması riskinden dolayı yedekleri 

alınacaktır. Bu test döneminde mekanizmaların hatalı olması ihtimaliyle flament alımı 

olabilir. 

EYLÜL 
Test sonucunda hatalı çalışmayan veya değiştirilmesi gereken sensörler ve mekanizmalar 

değiştirilecektir. 

 PROJE TAKVİMİ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

SORUNLARIN 

BELİRLENMESİ 

X       

YAZILIM  X X X X X  

MEKANİZMALAR  X X X X X  

TASARIM   X X X X  

MOBİL UYGULAMA   X X X X  

SİSTEMLERİN 

BİRLEŞTİRİLMESİ 

    X X X 

TEST SÜRECİ      X X 
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      Bu proje 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 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 hemde daha verimli ürünler 

hasat edilecektir. 

9. Riskler 

Pankotek 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. 

Uygulanabilirlik ölçüsündeki riskler içerisinde; serbest piyasa ekonomisine bağlı fiyat 

değişiklikleri, değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı değişen tarımsal ürün trendlerine karşı 

bazı üst teknolojilerin entegre edilme ihtiyacı, enerji verimliliği ve artan küresel iklim 

değişikliklerine karşı yeni enerji kaynağı sağlama ihtiyacı, geliştirilecek yeni bitkisel üretim 

tekniklerine bağlı yeni otonom teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği, birçok biyolojik ve 

ekolojik koşula dayanıklılığının olması halinde dahi ekstrem koşullarda bu sera sisteminin 

uygulanabilirliğinin ekstra maliyet getirmesi durumları sayılabilir.     

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. (Castilla, 2013; Harjunowibowo, Ding, Omer, & Riffat, 2018; Jia et al., 2014) 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: HARUN MERAL 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul BÖLÜM VE SINIF 

Projeyle veya 

problemle 
ilgili tecrübesi 

HARUN MERAL 
TARIM VE BİTKİ BİLGİ 

DANIŞMANI 

KONYA GIDA VE 

TARIM ÜNİVERSİTESİ 

BİTKİSEL ÜRETİM VE 

TEKNOLOJİLERİ 
- 

HASAN BASRİ ÖKSÜZ 

AKADEMİK 
DANIŞMAN-

ELEKTRONİK- 

YAZILIM-ELEKTİRİK  

KONYA GIDA VE 

TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KONYA GIDA VE 
TARIM ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 

- 

BERKAY KULAK VERİ TABANI-YAZILIM 
KONYA GIDA VE 

TARIM ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK 
PROGRAMLARI 1. 

SINIF ÖĞRENCİSİ 

2019 DRONE 

YARIŞMASI 

MEHMET BAL 

ELEKTRİK-YAZILIM- 

TASARIM-MOBİL 
UYGULAMA 

KONYA GIDA VE 

TARIM ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK 

PROGRAMLARI 1. 
SINIF ÖĞRENCİSİ 

2019 DRONE 

YARIŞMASI 

EMRE ÖZCAN 
YAZILIM-TASARIM 
MOBİL UYGULAMA 

KONYA GIDA VE 
TARIM ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK 

PROGRAMLARI 1. 

SINIF ÖĞRENCİSİ 

2019 DRONE 
YARIŞMASI  
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12. Ekler 

Sistemin elektrik şeması: Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Kontrol mekanizmalarının elektriksel bağlantı şeması 

 

Şekil 2. Sensörlerin elektriksel bağlantı şeması 
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                   Şekil 3. Sera kapak açma-kapama mekanizması                                    Şekil 4. Seranın dıştan görünümü  

 

   
           Şekil 5. Su dağıtım sistemi                        Şekil 6. Su deposu 

 

 

 

 
Şekil 7. Tasarlanan mobil uygulama 

 

 

 


