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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Yeryüzünde tarımsal üretimin başlangıcı olarak kabul edilen ülkemiz, gerek jeopolitik konumu 

gerekse matematik konumu itibariyle dört mevsimi aynı anda yaşayan, bir tarım ülkesidir.  İklim 

yapısı ve toprak zenginliği, neolitik dönemden bugüne pek çok sebze, meyve, tahıl, tıbbi ve 

aromatik bitkinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Tarım; ülke nüfusuna besin sağlaması, ekolojik 

dengeye olan katkısı, milli gelir ve istihdama olan etkisi nedeniyle önemli bir sektör haline 

gelmiştir.  

 

TÜİK’in 2019 yılı verilerine göre, ülkemizin toplam tarım alanı 38 milyon 380 bin hektar olup, 

bugün sahip olduğu karasal büyüklüğünün %36’sını tarıma ayırmaktadır (Şekil 1) (TÜİK, 2019). 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                Şekil 1 Ülkemizde Bitkisel Üretim   (https://data.tuik.gov.tr/) 

 

Bu alanın ise yaklaşık 789.604 dekarında; özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeridinde yılın 

yalnızca belirli zamanlarında örtü altı tarım yapılmaktadır. Seralardan büyük ölçüde sonbahar 

mevsimi sonundan, ilkbahara kadar olan süreçte faydalanılmakta, kapalı alanlarda oluşan devamlı 

temiz hava gereksinimi sonucuna bağlı olarak yaz mevsiminde zararlı organizmalarla mücadele 

zorlaşmaktadır.  

Biz Team Melatonin ekibi olarak, tamamen “ekolojik ve ekonomik” yöntemlerle örtü altı tarımda 

karşılaşılan bu sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Takımımızı özgün kılan en önemli özellik; 

yılın belirli zamanlarında değil, tüm yıl boyunca optimum düzeyde verim elde ederek, üreticinin 

ekonomik ve sosyal gelişimini maksimum seviyeye çıkarmaktır. 
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 Örtü altı üretimi tamamen çevre dostu, sürdürülebilir kaynaklarla, üreticiye minimum gider, 

maksimum verim sağlayan projemiz sayesinde, zamandan oluşan tasarruf ile herkes üretim 

yapabilir. Projemiz sayesinde yalnızca çiftçiler üretim stresinden kurtulmayacak, aynı zamanda 

bitkilerde büyüme ve gelişme sürecinde çevresel faktörlerden kaynaklanan oksidatif stresi tolere 

edebileceklerdir. 

 

2. Problem / Sorun 

Örtü altı tarım genellikle, Güneş ışınımının fazla olduğu ılıman ve Akdeniz ikliminin görüldüğü 

bölgelerde yaygın olarak kullanılan bir üretim biçimidir (Öztürk, 2003). 

Örtü altı üretimden genellikle kış mevsiminin sonundan, ilkbaharın başlangıcına kadar olan 

dönemde ve sonbahar mevsiminde yararlanılmakta, kış aylarında ise yeniden ısıtmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Seracılık işletmelerinde ısıtma giderleri toplam üretim giderlerinin %40-80 

arasında değişim gösterebilmektedir (Kendirli 2002). Giderlerin yanı sıra, fosil kaynakların 

kullanımı sırasında açığa çıkan karbon salınımı, çevre için geri dönüşümsüz bir sorun 

oluşturmaktadır. 

 

Seracılık işletmelerinde ısıtma giderleri toplam üretim giderlerinin %40-80arasında değişim 

gösterebilmektedir ( Kendirli 2002). Giderlerin yanı sıra, fosil kaynakların kullanımı sırasında 

açığa çıkan karbon salınımı, çevre için geri dönüşümsüz bir sorun oluşturmaktadır.  

(Şekil 2, Şekil 3) 

                

Şekil 2,3 Seraları ısıtmak için kullanılan bazı geleneksel yöntemler       (anonim) 
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Günümüzde fosil kaynakların yerini, bazı sistemlerde yenilenebilir enerji kaynağı olarak sunulan 

jeotermal ısıtma sistemlerini alsa da jeotermal enerji ile sera ısıtma sistemleri, jeotermal akışkanın 

çıkarıldığı bölgeden seracılığın yapıldığı alana taşınması yine yüksek maliyet içeren bir sistem 

olup, reenjeksiyon yapılmadığı taktirde uzun vadede kaynağın tükenmesine neden olan bir 

yöntemdir.  

Team Melatonin ekibi olarak bizi bu projeye yönlendiren en önemli neden, başta çiftçiler olmak 

üzere tüm üreticilerin karşılaştığı ekonomik ve zamansal problemlere bir çözüm üretmektir.  

Önerdiğimiz sistem ile çiftçilerimiz, evlerinden akıllı telefonları ve arduino sensörleri yardımıyla 

yağmur suyunu biriktirebilecek, sulama kontrolünü ve havalandırmayı sağlayabilecek, soğuk kış 

aylarında otomasyon ile damlama sulama sistemine antifriz proteini ilave ederek don olaylarının 

önüne geçebilecek, sonbahar ve ilkbahar aylarında mevsim geçişlerinde ise hava sıcaklığı eksi 

derecelere inmediğinden bitki üzerinde oluşan çevresel stres faktörlerini, özellikle soğuk ve tuz 

stresi ile antioksidan enzim aktivitesini otonom kontrollü melatonin etkisi ile çözümlemeyi 

planlıyoruz.  

 

Projemiz sayesinde üreticilerimiz, tüm bunları evinden ya da başka bir iş kolunda görev alırken 

yerine getirebilecek, aynı zamanda çevre dostu bu yeşil proje inovasyon projesi ile çevreye olan 

olumsuz etkiyi minimuma indirgeyebilecekledir. 

 

3. Çözüm 

 

Projemiz ile kaynakları ekonomik ve ekolojik olarak kullanan, işçi gideri, mazot, ilaç gibi çiftçiyi 

ekonomik olarak yoran faaliyetleri azaltıp, iş yükü ve zamandan sağladığı tasarruf ile gece – 

gündüz, neredeyse hepimizin sahip olduğu akıllı telefonlar üzerinden kullanılan bir arayüz ile 

Türkiye’de tarımın milli gelire olan katkısını arttırmayı hedefliyoruz.  

Ekonomik ve çevresel kayıplar; seralardaki ısı kaybının özellikle sonbahar gecelerinde yüksek 

olması, üreticiyi, fosil kaynaklı ısıtma işlemlerine ya da jeotermal ısıtmaya yönlendirmiştir 

(Taşkın ve Vardar, 2016).  

Fosil kaynaklar hem ticari olarak çiftçi de bir yük oluşturmakta hem de atmosferdeki 

karbondioksit miktarını arttırarak, küresel ısınmaya olumsuz bir katkı sağlamaktadır. Jeotermal 

kaynaklar, her ne kadar yenilenebilir olarak gözükse de reenjeksiyon yapılmadığı takdirde son 

bulması kaçınılmazdır.  

 



6 

 

Bunun için biz Team Melatonin ekibi olarak örtü altı tarımda ısıtma sistemi kullanmak yerine, 

bitki de özellikle vejetasyon döneminde geç ilkbahar ve erken sonbahar donlarına karşı hem ince 

bir film oluşturarak bitki dokularında yer alan suyu donmaktan koruyan hem de bitkinin kendi 

antifriz aminoasitlerini üretmesini sağlayan Thibacillus suşlarından elde edilmiş (Çakır ve ark., 

2018), doğal bitki antifriz proteinini damlama sulama suyuna ilave etmeyi öneriyoruz.  

 

Aynı zamanda insanlarda ve hayvanlarda serbest radikalleri etkisiz hale getirmede aktif rol 

oynayan, antioksidan etkisine sahip melatonin hormonunun bitkide, aşırı soğuk, Güneş ışığı, ağır 

metaller ve kimyasalların neden olduğu toprak kirliliği gibi olumsuz çevre koşullarındaki stres 

faktörlerini ortadan kaldırmadaki etkisinden (Yakupoğlu ve ark., 2018) dolayı düzenli 

periyotlarda otonom sulama sistemi aracılığıyla melatonin ilavesini tavsiye ediyoruz.  

 

Sulama; artan nüfus küresel ısınma ve kuraklık su kaynaklarını azaltıp, her geçen gün suya olan 

talebi arttırıyor. Bu nedenle biz, üç tarafı suyla çevrili olsa da ülkemizin su sıkıntısını önlemek 

için tarımda önce yağmurlama ile suyun depolanmasını ardından, önce arduino sensörleri 

yardımıyla toprak nemi ölçülüp, ardından ihtiyaca yönelik damlama sulamanın uzaktan kontrol 

sistemi ile yapılması gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Böylece yağmur sensörleri yardımıyla biriktirilen depoya, kış aylarında antifriz proteini ilavesi 

kolaylaşacak, aynı zamanda bir başka tanker ile melatonin hormonu  damlama sulama sistemi ile 

derine akış olmadığından su kaybı engellenecektir. 

 Damlama sulama aynı zamanda havadaki nem oranını azalttığı için, nemli ortamlarda çoğalan 

fungus ve diğer mikroorganizmalarda da kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

Dört mevsim ülkemizin her yerinde ısıtma maaliyeti olmadan üretim yapabilmeyi hedefleyen 

ekolojik-ekonomik projemizde deney aşamasında salatalık bitkisi, Cucumis sativus fideleri 

üzerinde çalışılmıştır. 

 

Bu çalışmada önceleri yalnızca hayvanlarda sirkadiyen ritmi düzenleyen bir hormon olarak 

bilinen, ancak bitki türlerinde antioksidan özelliği ile tespit edilmiş olan melatonin hormonunun, 

Cucumis sativus bitkisindeki düşük sıcaklık stresi üzerindeki etkisi incelenmiştir. 



7 

 

 Çalışma, silor çeşidi salatalık fideleri ile kapalı sera ortamında yürütülmüş olup, arduino 

otomasyon sistemi ile değişen konsantrasyonlarda 0, 10, 25 μM melatonin hormonu içeren distile 

su fidelerin yapraklarına ve aynı zamanda damlama sulama ile köklerine verilmiştir. Çalışmada 

arduino otomasyon sisteminin kullanım amacı, üşüme stresi altında, meteorolojik verilere uzaktan 

kontrol ile erişim sağlanıp, fidelerdeki stresi baskılamaktır.  

 

İnsanlarda ve hayvanlarda serbest radikalleri etkisiz hale getirmede aktif rol oynayan, antioksidan 

etkisine sahip melatonin hormonunun bitkide, aşırı soğuk, Güneş ışığı, ağır metaller ve 

kimyasalların neden olduğu toprak kirliliği gibi olumsuz çevre koşullarındaki stres faktörlerini 

ortadan kaldırmadaki etkisinden (Yakupoğlu ve ark., 2018) dolayı düzenli periyotlarda otonom 

sulama sistemi aracılığıyla melatonin hormonu, 2022, Ocak ayında dış ortam koşulları (-3 ile 17 

derece arasında) değişen sıcaklıklarda sera ortamında distile suya karıştırılarak 0, 10, 25 μM 

konsantrasyonlarında damlama sulama ile köklere, aynı zamanda püskürtme ile silor cinsi 

Cucumis sativus bitkisine uygulanmıştır. 

 

Projemizde bitkinin büyümesi için ihtiyacı olan; su, sıvı antifiriz proteini ve ışığın düzenli ve 

süreli  olarak bitkiye sağlanması, bu sayede insan gücü ve iş sarfından tasarruf edilebilmesi için 

otomatik bir düzenek kurulmuştur.  

 

0 ve 25 μM melatonin konsantrasyonları, gün aşırı periyodlarla, sulama suyunda 1 ay boyunca 

uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
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0 μM melatonin, saf distile su damlama sulama ile uygulandığında fideler soğuk stresi ile 

karşılaşmışlardır. ( Kontrol Grubu) 

 

  

25 μM melatonin, saf distile su damlama sulama ile uygulandığında fidelerde çiçeklenme 

başlamıştır. 

 

Dikim sonrası 25 μM melatonin uygulanan fidelerde soğuk stresine bağlı mücadelede elde 

edilen başarılı sonucun ardından, üşüme stresini baskılamak için yeni örneklem üzerinde dikim 

öncesi oda koşullarında 10 μM melatonin içeren distile su yapraklara püskürtme ile 

uygulanmıştır. 

 

Dikim öncesi 10 μM melatonin içeren saf su ile seyreltilmiş solüsyon yapraklara püskürtme ile 

uygulandı. 



9 

 

Düzenek içindeki bütün aletler önce birbirine, sonra hepsi bir elektrik kaynağına bağlıdır. 

Düzeneğin otomasyon bilgileri erişime açık bilgisayar/data kütüphanelerinden sağlanmıştır. 

Sistemin içerikleri, özellikleri ile beraber verilmiştir: 
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Arduino kontrol kartı, elektronik düzeneklerde kullanılan, açık kaynaklı, mikro denetçi 

tabanlı bir geliştirme kartıdır (Ferdoush ve Li, 2014). Temin edilen firmanın sağladığı bilgilere 

göre, kart üzerinde 54 dijital input/output pini, 12 analog giriş, 4 UART, 8 MHz kristal, bir 

USB OTG uyumlu bağlantı, 2 DAC, 2 TWI, bir power jack, bir SPI header, bir JTAG header, 

bir reset butonu ve bir silme butonu bulunur. 
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DHT11 dijital sıcaklık ve nem sensörü, arduino ile kullanılabilen sıcaklık ve nem verileri 

sağlayan bir sensördür (droboticsonline,2018). 

 

3 adet her biri 5 voltluk elektrik anahtarı(röle) sırasıyla hava, su ve ışığı açıp kapatmak 

için kullanılmıştır. 

 

Esp8266, seri wifi modülü, kablosuz bağlantıyı sağlamak amacıyla, ardunio üzerine 

kurulmuştur. Modül, Şanghay merkezli Espressif Systems firması tarafından üretilmektedir ve 

internet üzerinden firma aracılığı ile temin edilmiştir. 

LCD ekran, hava, su ve ışık değerlerinin takibi için gerekli sera yanında kurulmuştur. 

 

#include <dht11.h> 

#include <Servo.h> 

 

#define DHTPIN 2   //Sıcaklık ve nem sensörü 2 girişine bağlandı 

 

dht11 dht;            // dht nesnesi yaratıldı 

Servo servo1;       //antifriz eklemek için kullanılan servo nesnesi yaratıldı 

Servo servo2;       //yağmur suyunu toplayacak kapın kapağını açıp kapamk için kullnılan servo 

Servo servo3;       //sulama yapılacak kapağı kontrol eden servo 

 

int yagmurPin = A0; // yağmur sensörü 

int toprakNem = 5;  // toprak nem sensörü 

 

int yagmur_esikDegeri = 50; 

int toprak_esikDegeri = 20; 

 

void setup() 

{ 

  servo1.attach(9); 

  servo2.attach(10); 

  servo3.attach(11); 
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pinMode(toprakNem,INPUT); 

   

Serial.begin(9600); 

 

void loop() 

 

int veri_hava = analogRead(yagmurPin);  // Yağmur sensöründen veri okundu 

int veri_toprak = digitalRead(toprakNem); // Toprak nem sensöründen veri okundu 

float nem = ((float)dht.humidity, 2); // hava nem oranını ölçtük 

float sicaklik = ((float)dht.temperature, 2); // hava sıcaklığını ölçtük 

 

Serial.print("sicaklik :"); 

Serial.print(sicaklik);   

 

if(veri_toprak <= 20){ 

 

if(veri_hava > yagmur_esikDegeri){ 

servo2.write(90);     //yağmur algılandı, su toplama kabını aç 

servo3.write(90);     //yağmur algılandı, sulama kapağını aç               

   

else if(sicaklik >=15){     

servo3.write(90); //su deposundan alınan su ile sulama yapılır 

delay(600000);    //10 dakika sulama yapılır ve durulur 

servo3.write(0);       

         

   else{ 

servo1.write(90);   // suya antifiriz eklenir 

delay(60000);       // 1 dakika bekle 

servo1.write(0);    // antifriz kapağı kapandı 

servo3.write(90);   //su deposundan alınan su ile sulama yapılır 

delay(600000);      //10 dakika sulama yapılır ve durulur 

servo3.write(0); 
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    else{ 

      servo1.write(0); 

      servo2.write(0); 

      servo3.write(0); 

    //nem zaten iyi seviyede olduğu için hiçbir şey yapılmaz 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Takımımızı özgün kılan en önemli özellik; örtü altı tarımda dünya beşincisi olan ülkemize, 

yıllardır süregelmiş, geleneksel üretimden farklı bir bakış açısı kazandırmak, bunun yanı sıra 

çiftçilerimizin ekonomik, iş gücü ve zaman kaybını da ortadan kaldırarak üretim faaliyetlerini 

arttırmaktır. 

 

Bunun için; 

 

- Erken uyarı sistemleri sayesinde sıcaklık, nem ve yağmur sensörleri ile meteorolojik veri 

kayıtları oluşturup, bu veri bankası ve otomasyon sistemleriyle çiftçilerin seralarına 

ulaşmadan, evlerinden havalandırma yapabilmelerini su israfını yağmurlama ve 

otomasyonda damlama sulama kullanımı ile önlemeyi,  

 

- Hava sıcaklığına bağlı olarak damlama sulama sistemlerine, özellikle kış aylarında 

Thiobacillus bakterileri tarafından üretilen tamamen organik “doğal antifriz proteinlerini” 

ekleyerek Akdeniz iklim bölgelerindeki seralarda bile 1-3 ay süreyle yapılan ısıtma 

maliyetini ortadan kaldırıp, dört mevsim tüm Türkiye’de üretim yapabilmeyi, 

 

- Üretimde büyük ekonomik kayıplara yol açan, tarım zararlıları ile mücadelede kimyasal 

kullanımını minimuma indirerek, uyarı sistemleri ile mikro klima denetimini sağlamayı, 

 

- Bitkilerde çevresel koşullara bağlı gelişen oksidatif stresi püskürtme yöntemi ve damlama 

sulama ile değişen konsantrasyonlarda melatonin hormonu ilavesiyle ortadan kaldırmayı 

hedefliyoruz.  

 



 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Ülkemiz toprakları tarıma oldukça elverişlidir. Bizler projemiz sayesinde bu topraklar 

üzerinde çiftçi üretici farketmeksizin herkesin hem ekolojik hem de ekonomik tarım 

yapmasını hedefliyoruz. Projemizde yaptığımız deney ve kontrollü deneyler ile ülkemizin dört 

yanındaki tarım alanlarında uygulanması ve ticari bir ürüne dönüşmesi konusunda şüphemiz 

yoktur. 

 

Yaptığımız projede antifriz proteini ve melatonin hormonu kullanıyoruz. Bu tamamen bir 

bakteri tarafından üretilmiş organik bir ürün, yağmur suyu toplama ünitesi sayesinde kendi 

suyunu kendi biriktiren damlama sulama ile bu biriktirilmiş olan suyu en verimli bir şekilde 

kullanan ve bunların tamamını evde otomasyon sistemi ile cep telefonu üzerinde arayüz 

kontrolü sağlayarak yapan bir çiftçi kış aylarında bile ürünlerini don tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmadan sulama suyuna antifriz proteini ilave ederek sorunsuz bir şekilde üretim yapma 

imkanı bulacak, aynı zamanda antioksidan aktivesi melatonin hormonu ile arttmış, oksidatif 

strese dayanıklı, ekolojik ve ekonomik üretim yapmayı hedefliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

        Aylar 

 

 

İşin tanımı 

 

 

Eylül 

 

Ekim 

 

Kasım 

 

Aralık 

 

Ocak 

 

Şubat 

 

Mart 

 

Nisan 

 

Mayıs 

 

Haziran 

Problemin 

belirlenmesi 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatür 

araştırmaları 

X X X X X X     

Başvuru 

 

      X    

Tohumların 

çimlenmesi/ 

Fidelerin dikimi 

 

   X X X     

Antifriz proteinin 

sulama suyuna 

eklenmesi 

Melatonin 

hormonu 

püskürtme ve 

damlama sulama 

suyuna ilavesi 

    X X X    

Arduino 

kurulumu 

     X X    

 

Sensörlerin 

(yağmur, nem, 

sıcaklık) Cucumis 

sativus fideleri ile 

entegresyonu 

     X X    

Elde edilen 

verilerin 

toplanması  

      X X X  

Detay raporu 

yazımı 
      X X X  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kategori Ürün adı Birim Fiyatı TL 

Sıcaklık- nem sensörü Dht22 50  

Yağmur Sensörü Rf-04 arduino yağmur sensörü  15 

Toprak Üstü Sulama 

Sistemi 

Damlama Sulama Seti 50 

Antifriz Proteini  Corapoid NPA (1000GR) 70 

Wifi Modül  80 

Su pompası   30 

LCD ekran  80 

Röle  20 

Arduino İşlemci  80 

 

Melatonin hormonu  60 (10 lt) 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz tarım yapmak isteyen ister çiftçi ister üretici akıllı telefona sahip tüm kitlelere hitap 

etmektedir.  

 Genel olarak sürdürülebilir tarıma destek veren veya bu yolla beslenmek isteyen tüketicilere 

harika bir imkan sunmaktadır.  Bunun yanı sıra ülkemizde insanların en önemli temel 

ihtiyaçlardan biri olan beslenmeyi karşılamak, dış ülkelere ürettiğimiz ürünleri satarak 

ülkemizin kalkınmasına destek olmak, hayvancılık faaliyetlerin devam etmesini sağlamak, 

sağlıklı yollarla ve dilediği zaman tarım yapmak isteyen kişi ve kurumlar içindir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Riskler 

Projemizi  olumsuz yönde etkileyecek olan unsur üreticinin geleneksel tarım yöntemlerinden 

akıllı tarıma geçişi ve antifriz proteini kullanması olabilir. Ancak uygun eğitim ve bilgilendirme 

ile bu sorun aşılabilir. 

 

Antifriz proteinin zaman aşımına uğraması bitkimize zarar verebilecek bir unsur olarak 

görülebilir. Ancak antifriz proteinini hava koşullarını göz önünde bulundurarak akıllı 

sistemimiz sayesinde soğuk ve don tehlikesinden 48saat önce uygularsak bu zararlı unsuru 

ortadan kaldırabiliriz. 

 

 Fakat bitkimizin soğuk ve don zararına uğramamış olması gerekmektedir. Çünkü bu durumda 

antifriz proteini bitkimize etki edemez. Ayrıca bitkimizin strese girmemiş olması önemlidir. 

Bitkilerde stres;Su kıtlığı, düşük sıcaklık, don gibi etkiler sebebiyle olmaktadır. Bitkide 

oluşabilecek bu abiyotik stres faktörlerini de melatonin hormonu ilavesi ( 5-10-25 mikromolar) 

ile önlemeyi hedeflediğimizden projemiz kendi içinde risk oluşturabilecek faktörleri ortadan 

kaldırmayı amaçlamaktadır. 

 

Doğal Bitki Antifrizi hazırlanırken kullanılan suyun pH değeri 6 - 6,5 civarında olmalıdır. 

Sistemimizde kullanılan Ph metre sayesinde suyun pH değerine göre hareket ederek bu riski 

ortadan kaldırırız.  

Antrifriz proteini şeffaf olduğu için normal su ile antifriz proteinli su karıştırılabilir. Bu tür bir 

karışıklık bitkinin antifriz proteinini yeterli miktarda olmamasına sebebiyet verebilir.  

Ancak antifriz proteinli suyu doğal yollarla renklendirip kullanarak bu tür bir karışıklığı ortadan 

kaldırırız. Arduino sistemimizin devreye girmemesi sistemimizde sıkıntı yaratabilir fakat 

gerekli kontroller yapılırsa bu risk de ortadan kaldırılır.  

 

Tüm bu süreçlerin sonucunda riskli durum ihtimallerine baktığımızda sistemimizde sorun 

oluşturacak olasılıkların yok denecek kadar az olduğunu görmekteyiz. 
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