
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
TARIM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI 

  Makine Tasarım 

PROJE ADI 

MOBİL İLETİŞİMLE SICAKLIK KONTROLÜ YAPILABİLEN ARI KOVANI 

 

BAŞVURU ID 

51254 

 

 

 



2 

 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye dünya bal üretiminde önemli bir yer tutmaktadır.Rize yöremizin başlıca geçim kaynakları 

arasında ise çay’dan sonra arıcılık gelmektedir.Bölgemiz nemli ve yağışlı bir iklime sahip olduğu 

için kış aylarında arı ölümleri çok fazla görülmektedir.Özellikle zayıf koloniler bahar aylarına çok 

zor ulaşmaktadırlar.Biz de bu soruna çözüm olması amacıyla yöremiz arıcılarının da talepleri 

doğrultusunda arı ölümlerini en aza indirecek teknolojik tasarımlı bir kovan yapmaya karar verdik. 

 

Kovanımızda aktif karbon ısıtıcı (şekil 1) kullanarak arılarımızın kış aylarında ısınmak için sarf 

ettikleri enerjiyi yavru atımında kullanmalarını sağladık. Kovanlarımız genellikle yüksek 

mevkilerde oldukları için enerjimizi sağlamak amacıyla 2 adet 12 voltluk jel aküyü (şekil 3)ve 

karbon ısıtıcımızı güneş paneli (şekil 2) ve güneş modülü yardımıyla birbirlerine bağladık. 

 

Kovan iç ısımızdaki değişimleri anlık olarak kontrol edebilmek için ise devremizde Arduino UNO 

kartı (şekil 6 )kullandık. Arduino kartı  bize kovanımızın ısıtma sistemini GSM yoluyla (şekil 8) 

uzaktan açıp kapatmamızı sağlayan devrenin kontrolünü sağlamaktadır. 

 

Kovanımızda 1 adet GSM modülü (şekil 11), istediğimiz zaman aralıklarında ısıtıcın devreye 

girmesini sağlamak amacıyla Timer (şekil 10) , sıcaklığın istediğimiz aralıklarda (32-33 derece) 

olmasını sağlamak için ise termostat kullandık. Bu sayede kovan içindeki devreyi SMS yoluyla 

açabilmekte ve anlık sıcaklık değerlerini kovanımızdan alabilmekteyiz. 

 

Devremizdeki gsm modülü ve timer giden 12 volt gerilimi 4 ve 9 volta düşüren 2 adet regülatör 

kullandık.(şekil 9) 

 

Bölgemizde özlellikle ilk bahar aylarında kovanlara yönelik çok fazla ayı saldırısı olmaktadır., 

Ayıların kovandan korkutularak uzaklaştırılması için de bir manyetik alarm düzeneği 

koyduk.Kovanın üst kapağı yerinden 2 cm kadar oynatıldığında alarm tiz bir sesle devreye 

girmektedir. Amaç ayı’ya zarar vermeden uzaklaşmasını sağlamaktır.(şekil 5 ) 

 

Arıcılıkta karşılaştığımız bir diğer sorunumuz ise VARROA (şekil 12 )denilen parazittir.Bu parazit 

arıların sırtına yapışarak güçsüz düşürmekte e ölüme sebep olmaktadır.Bölgemizde ve genel olarak 

tüm dünyada bu zararlıyla mücadele etmek için 20 e yakın kimyasal ilaç hatta formik asit  

kullanılmaktadır.Bu ilaçlar bal üzerine kalıntı bırakmakta ve arıların sakat kalmasına hatta ölmesine 

sebep olmaktadır. 

 

Bu kovanı yapmamızın en önemli sebeplerinden biri de bu Varroa parazitiyle hiçbir kimyasal 

kullanmadan mücadele edebilmektir. Varroa paraziti 37 derece sıcaklıkta arı üzerinden 

ayrılmaktadır.Biz de bunu sağlamak için Arduino kartımıza yüklediğimiz tamamen bize ait 

yazılımımızla  10 günlük periyotlarda kovan içini 10 dakika boyunca 37 dereceye kadar 

ısıtmaktayız.Böylelikle parazitler arıların üzerinde alt tabladaki ısıtıcı üzerine düşmekte ve 

ölmektedirler.Arılar 42-43 derece sıcaklıklara kadar dayanabildikleri için için bu uygulamadan zarar 

görmemektedirler. 
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Kendi GSM numaramıza tanımlayarak yazmış olduğumuz Arduino yazılım tamamen özgün ve bize 

aittir. 

 

Projemizin youtube video linki : https://www.youtube.com/watch?v=Uhqa4Yt4MXk 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan sorunlar: 

1-Düşük sıcaklık ve nem’e bağlı gerçekleşen arı ölümleri 

2-Varroa parazitinden ve kullanılan kimyasallardan kaynaklanan arı ölümleri 

 

Arıcılıkta kovan içi ısıtma uygulanmakta ancak bu yöntem eski yöntemlerle  rezistans telli ısıtıcılarla 

yapılmaktadır.Bu ise sıcaklık kontrolünün sağlanmasını mümkün olmaktan çıkarmakta ve yangın 

riski taşımaktadır.Ayrıca yüksek elektromanyetik dalgalar arılar üzerinde olumsuz et 

oluşturmaktadır. 

Bizim kullandığımız aktif karbon tozlarından oluşan ısıtıcı Arduino devreye entegre olabilmekte ve 

rezistans teli bulunmadığı için (şekil 4 )zararlı elektromanyetik dalga etkisi göstermemektedir. 

Ayrıca sıcaklık kontrol devresi için termostat bulunduğu için sıcaklık istenilen dereceye ulaştığında 

devre otomatik olarak kapanmaktadır.Böylece yangın riski bulunmamaktadır. 

İkincil sorun olan Varroa parazitiyle mücadele yöntemi olarak Ülkemizde ve tüm dünya’da  çeşitli 

kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır.Bu kimyasallar analizi yapılan bal’larda kalıntı oluştuğunu 

göstermekte bu da insan sağlığı açısından tehdit edici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Yapmış olduğumuz kovanımız hiçbir kimyasal kullanmadan ve yıllık ilaç parasının yarısı bir 

maliyetle bu sorunu çözmektedir.Biz kovanımızı yaptığımız yazılım sayesinde 10 günlük 

periyotlarda 10 dakika boyunca 37 dereceye kadar ısıttığımızda bu parazitin arılardan ayrıldığını 

tespit ettik. 

3. Çözüm 

Yöremizin başlıca geçim kaynaklarından birisidir arıcılık fakat hala geleneksel yöntemler 

kullanılmakta bu da arı ölümlerinin iklim şartlarına da bağlı kalarak çok fazla olmasına sebep 

olmaktadır.Arı ölümlerinin fazla olması istenilen bal rekoltesine ulaşmamızı zorlaştırmakta 

ekonomik olarak gelir kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca arı ölümleri bölgemizin,ülkemizin ve 

dünyanın ekolojik dengesinin olumsuz yönde değişmesine sebep vermektedir.Arı ölümleri 

dünyamız için tam bir felakettir. 

 

Oldukça nemli bir iklime sahip karadeniz bölgesinde  yapmış olduğumuz  gsm kontrollü ısıtıcılı 

kovan bu kaıpların önüne geçecektir. Düzenli olarak ısıtılan kovan içi rutubet oluşumunu 

engelleyecek ve arıların kış aylarında kovanı sıcak tutmak için sarfedecekleri eforu yavru atımına 

harcayacaklar böylelikle bahara güçlü ve sağlıklı kolonilerle girmiş olacağız. 
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Kullandığmız yöntemde kimyasal ilaç bulunmadığından çok daha sağlıklı bal üretimi sağlanmış 

olacaktır. 

Yaptığımız kovan tasarımı tamamen çalışır vaziyette olup kullanıma hazırdır. 

 

4. Yöntem 

Özellikle kovanımızın içinin ısıtılması için yeni teknoloji olan aktif karbon ısıtıcı kullandık.12 

voltluk 2 adet jel akü kullanmamızın sebebi ise jel akülerin diğerlerine oranla daha uzun ömürlü 

olması ve daha çabuk şarj edilebilir olmasıdır.Devremizde kullandığımız TİMER (zamanlayıcı) 

(Şekil10)  ise yazdığımız yazılımın istediğimiz zaman periyotlarında çalışmasını 

sağlamaktadır.Kovanımızda yaptığımız uygulamada 10 günlük periyotlarla 10 dakika boyunca 37 

dereceye kadar sıcaklığı yükselttiğimizde varroa denilen parazitin düştüğünü ve öldüğü 

gözlemledik. 

 

Biz uygulamayı GSM şebekesinin hizmet sunduğu her arazi şartında yapabilmekteyiz. Kovanımıza 

SICAKLIK (şekil 8 ) yazıp kısa mesaj gönderdiğimizde bize anlık olarak kovan iç sıcaklığını karşı 

mesajla bize bildirmektedir. Veya KOVANI AÇ dediğimizde sistem devreye girmekte KOVANI 

KAPAT yazarak kısa mesaj yolladığımızda kovan içindeki sistemi kapatmaktadır.böylelikle 

kovanımızı ve arıları kontrol etmek için kovanların bulunduğu bölgeye sıklıkla gitmemize gerek 

kalmamaktadır. 

Kovan iç sıcaklığını termostat yardımıyla 32 derecede sabit tutuyoruz çünkü bu sıcaklık arıların 

kovanı ısıttığı sıcaklık değeridir. Arıların yerine kovan sıcaklığını biz sağladığımızda arıların daha 

fazla yavru atımı yaptığını ölümlerin azaldığını ve daha güçlü koloniler kurduklarını gözlemledik. 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizin birden fazla yenilikçi yönü bulunmaktadır.Aktif karbon ısıtıcıyı ve Arduino devresinin 

kullanımını yurt içi ve yurt dışı yaptığımız literatür taramasında benzerine rastlamadık. 

 

Kovan iç ısıtması ve güneş paneli kullanılmakta fakat ısıtma aracı olarak klasik rezistans telli 

ısıtıcılar kullanılmaktadır. Biz bunu ortadan kaldırarak en yeni teknoloji olan ısıtıcıyı kullandık 

böylelikle devremize yazılım ekleme şansını da elde etmiş olduk. 

Diğer bir yeni yöntemimiz Varroa ile mücadele yöntemimiz. Biz bu zararlıyla hiçbir kimyasal 

kullanmadan , arılara zarar vermeden, sakat bırakmadan ve arıları öldürmeden mücadele etmenin 

yolunu bulduk. 

Kullandığımız yöntem hem daha ekonomik hem de insan sağlığı ve arı popülasyonu açısından 

oldukça iyi sonuçlar vermektedir. 

Projemizin özgün tasarımı ve yazılımı kendi alanında bir ilktir. Yaptığımız litaratür taramasında 

2018 yılında Alman bir bal üreticisinin varroa ile mücadele için  benzer bir yol izlediği 

bilgisini(kovanı 37 dereceye kadar ısıtma) edindik fakat bu üretici ısıtma yöntemi olarak klasik ısıtıcı 

kullanmış ve devre kontrolü için yazılım kullanmamıştır. 
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5. Uygulanabilirlik  

 

Bölgemizde oldukça fazla arıcılıkla geçimini sağlayan üretici vardır. Projemizin çıkışına kaynaklık 

yapan sorunların çözümüne yönelik yapmış olduğumuz çalışmamız, üreticilerimizin sorunlarına 

çözüm olabilecek niteliktedir. 

Bal üreticilerimiz her yıl varroa zararlısıyla mücadele için önemli miktarda ilaçlara para vermek 

zorundadır.Bu ilaçlara ödenecek paranın yarısına bu kovanlar kullanıma sunulabilir. 

Projemizdeki devre elemanları, mevcut kovanlara da kolaylıkla uygulanabilir.Bölgemiz arıcılık 

federasyonu ve yerel basın vasıtasıyla bal üreticilerine projemizin tanıtımı yapılabilir.Şimdisen 

talepler gelmektedir. 

Ürünümüzün ülke çapında kullanıma sunulması bal rekoltemizin artmasına ve dünya bal 

rekabetimizin güçlenmesine yardımcı olacaktır. 

DOKAP desteği alınarak  (Doğu Karadeniz Projesi)  taleplere cevap verebilecek düzeyde geleneksel 

kovanlarımızın dönüşümü sağlanabilir. 

Projemizdeki olası risk, kullanılacak GSM şebekesiyle ilgili sorunlarda kovanla iletişimin 

kurulamayacak olmasıdır.Bu durumda kovan sistemi manuel olarak devreye sokulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

MAALİYET TABLOSU  
ARI KOVANI                                                              200TL  
GÜNEŞ PANELİ                                                         100TL 
JEL AKÜ                                                                      150TL 

 

ARDUİNO KART                                                        40TL 
TİMER                                                                         30TL 
SICAKLI ÖLÇER                                                          35TL 
KARBON ISITICI                                                         80TL 
GÜNEŞ PANEL MODÜL                                            40TL 

 

GSM MODÜLÜ                                                          30TL 
REGÜLATÖRLER                                                         25TL 
 
                                                                    TOPLAM 725TL 
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1 PROJE FİKRİ ARALIK

2 LİTERATÜR TARAMASI ARALIK

3 MALZEMELERİN TEMİNİ OCAK ŞUBAT

4 PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ MART

5 PROTOTİPİN ORTAYA ÇIKMASI MART

6 YEREL VE SAHA TESTLERİ NİSAN

7 TAM ÇALIŞIR MODELE DÖNÜŞTÜRME MAYIS

8 TANITIMININ YAPILMASI MAYIS

PROJE PLANLAMASI

 

Projemizin ortalama maliyeti 750 tl civarındadır.tabi mevcut kovanlara uygulanması durumunda bu 

maliyet 500 tl lere kadar düşebilmektedir. Bu fiyat her yıl kimyasal ilaçlara verilen paralar ve arı 

kayıpları düşünüldüğünde çok cüzi bir miktardır. 

Kovanlara kuracağımız sistemimiz uzun yıllar çalışabilecektir. Dolayısıyla bu masraf tek sefere 

mahsustur fakat ilaçlara her yıl yüklü miktarda paralar ödenmekte ve üretilen balda kimyasal 

kalıntılar olabilmektedir. 

Piyasada projemizin muadili bir proje bulunmamaktadır. 

 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz Öncelikle bölgemizdeki ve tüm Ülkedeki üreticilere yöneliktir. Fakat en fazla arı kayıpları 

ve iklimsel zorluklar, arazi engebeleri düşünüldüğünde Karadeniz bölgesinde daha fazla 

kullanılması beklenmektedir.   Bölgemiz üreticileri sarp arazi yapısından dolayı Kovanlara ulaşıp 

her gün kontrol etmesi çok zordur. Bizim sistemimiz kullanıldığında 10 günde bir arılara bakmak 

yeterli olacaktır. 

 

8. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar şunlar olabilir: 

1-Bölgemizde arazi yapısı çok sarp olduğundan GSM şebekesinin çekiminin güçlü olmadığı 

yerlerde kovanla iletişimde kopukluklar meydana gelebilir. B planı : güçlü servis sağlayıcıların 

GSM şebekelerinin tercih edilmesi. 

2-Toza maruz kalan kovanların olduğu yerlerde Hassas elektronik devrelerin ayda bir temizliğinin 

yapılması gerekebilir. 

3- Pandemi sürecinde malzeme temini ile ilgili yaşanabilecek gecikmeler. 

4-Havanın 10 günden  fazla kapalı kalması durumunda pillerin şarjlarının zayıflayacak olması 

B planı: Güçlü jel akülerin kullanılması 

5-Kullanıcıların farklı GSM şebekerini kullanıyor olması riskine karşı B planı olarak yazılımımızda 

sınırsız sayıda kullanıcı telefon numarası ekleme özelliği koyduk.Böyle numarası tanımlı tüm 

kullanıcılar kovanla iletişime geçebileceklerdir. 

 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmalıdır.  

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri  
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(B Planı) tanımlaması yapmalıdır.  

Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.   

Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen malzeme fiyatlarına ve üretim  

yöntemlerinde açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak elde edilmiş tabloda sunulmalıdır.  

Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi eklenmelidir. 

 

 

 

9. Proje Ekibi: Makine Tasarım 

Takım Lideri: Oğuzhan UYGUN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Serkan KABAR Fikir üretme Tasarım 

montaj ,malzeme temini 

Rize/Ardeşen Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lis. 

Arıcılık  

Ahmet HASAN BUÇAN Yazılım, Elektronik 

aksam montaj, 

Rize/Ardeşen Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lis. 

Arıcılık 

    

 

Proje Video link: https://www.youtube.com/watch?v=Uhqa4Yt4MXk 
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ŞEKİL1 
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