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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Son zamanlarda iklim değişikliği sebebiyle kış mevsiminin sonlarına doğru hava 

sıcaklığının kısa süreli artmasıyla birlikte yalancı bahar olarak da bilinen ağaçlarda erken 

tomurcuklanma ve hatta çiçek açma olayları gözlemlenmektedir. Kış mevsimi olması 

sebebiyle hava sıcaklığının ani düşmesi ve hatta kar yağışı ile birlikte tomurcukların 

dökülmesine sebep olmaktadır bu da ağaçlar üzerindeki meyve verimini ciddi oranda 

düşürmektedir. Bizler de yaşanan bu yalancı baharın ağaçlar üzerindeki olumsuz etkisini 

ortadan kaldırmak ve maksimum meyve tutumunu sağlamak için yapacağımız proje ile 

meyve ağaçlarını don ve soğuktan korumuş olacağız. Ayrıca yaz aylarında da havaların 

bazen ani soğumasından dolayı meyve ağaçları donmaktadır. Oluşan bu don olayında ise 

meyve ağaçları üzerindeki çiçekler ya da meyvelerin donduğu görülmektedir.  

Ülkemiz kayısı yetiştiriciliğinde dünyada birinci sırada yer almaktadır. Bizler 

çalışmalarımızda hem kayısı ağacının bu etkenini hem de havaların ısınmasıyla birlikte ilk 

uyanan, tomurcuklanan kayısı ağacı olmasından dolayı örneklemimizi bu ağaç üzerinden 

gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda meyve tutum oranının % 40 oranında 

arttırması beklenmektedir. Çalışmamızı tasarım, yazılım 2 ana konu üzerinde ele alacağız. 

 

Tasarım 

Projemizin tasarım aşamasına ilk olarak grafiksel tasarım oluşturma işlemi ile 

başladık. Bu işlem için Adobe Illustrator programını kullanacağız. Oluşturmuş olduğumuz 

grafiklerde Adobe Premium Pro, Adobe After Effect ve Addie programlarını kullanarak 3 

boyutlu modelleme işlemlerini yaptık. Oluşturmuş olduğumuz 3 boyutlu model Şekil 1 de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1 3 Boyutlu Sistem Görünüşü  

 

Yazılım 

Sistemimiz içerisinde yer alan mikrodenetleyici hava-sıcaklık ve nem sensörlerini kullanarak 

o anki havanın durumu hakkında bir bilgi edinmektedir. Ayrıca sistemimiz sensörlerden 

alınan verinin doğruluğunu sağlamak için meteorolojiden anlık olarak hava durumunu 

sistemin veri tabanına çekmektedir. Alınan bu veriler birbiriyle kıyaslanıp verinin doğruluğu 

saptığında o an için ağacın sıcaklama veya soğuklama ihtiyacına göre sistemin otomatik 

olarak çalışmasını sağlayacaktır. 

2. Problem / Sorun 

 

İklim değişikliği; karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve 

atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya 

üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle 

Dünyanın ikliminin değişmesidir (Vikipedi, 2018).  Dünya genelinde yaşanan mevsim 

normallerinin dışındaki sıcaklık artışı ülkemizde de çok fazla hissedilmektedir. Özellikle kış 

aylarında yaşanan yalancı bahar olarak da bilinen kısa süreli sıcaklık artışları bizim gibi tarım 

ile uğraşan ülkelerin en büyük sorunu hale gelmiştir. Dünyada 2017 yılında 536 bin hektar 

alanda 4,3 milyon ton kayısı üretilmektedir. Ülkemiz alan bakımından 125 bin hektar ve %23 

oran ile 1 inci sırada olup ülkemizi Cezayir (%8), Özbekistan (%8), Pakistan (%6) ve 

Afganistan (%5) izlemektedir. Üretim bakımından ise 985 bin ton ve %23 oran ile yine 1 inci 

sırada olup ülkemizi Özbekistan (%13), İtalya (%6), Cezayir (%6) ve İran (%6) takip 

etmektedir. (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019). Yapacağımız çalışmada dünya üretiminde 
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ilk sırada olduğumuz için örnek olarak kayısı ağaçları üzerindeki erken tomurcuklanma 

sorununu ele aldık. Kayısı ağacını seçmemizdeki diğer bir neden de havaların ısınmasıyla ilk 

harekete geçen ağaç türü olmasından kaynaklanmaktadır (Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma 

ve Geliştirme Vakfı, 1995). Ülkemizdeki kayısı üreticilerinin bahsettiğimiz problemden 

dolayı zararları Malatya bölgesi üreticilerinin yıllık yaklaşık olarak 1 Milyar dolar diğer 

bölgelerle toplam 2 Milyar dolar olduğu tespit edilmiştir (Milliyet, 2022).  Durum böyle 

olunca projemize konu olan kayısı ağaçlarının yalancı bahara karşı geç uyandırılması ve 

uyanan ağaçların soğuklardan korunması adına ağaç ısıtma yöntemi elzem hale gelmiştir. 

Projemiz temelde ağaçların soğutularak uyandırılmasının geciktirilmesi, uyanan ağaçlarında 

sıcak hava tatbiki ile soğukların ağaca vermiş olduğu zararı en aza indirmeyi 

hedeflemektedir.  Şekil 2 de havanın mevsim normalleri dışında seyretmesiyle (don, yalancı 

bahar) meyve ağaçları üzerinde oluşan etkisi gösterilmiştir. 

     

Şekil 2 Don Olayından ve Yalancı Bahardan Etkilen Meyve Ağaçları 

3. Çözüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğuk Havanın Bitki Üzerindeki Etkisinin Azaltılması 

Soğuklama Isıtma 

Soğuklama süresi 

tamamlanmayan ağaçlarda ve 

+7 0C üzerindeki hava 

sıcaklıklarında  

Soğuklama ünitesi devreye girer 

Soğutma işlemi başlar 

Uyanma dönemine girmiş olan bitkide 

Hava sıcaklığının 0 veya – değerlere 

düşmesi 

Isıtma ünitesinin devreye girmesi 
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Problem çözümümüz Şekil 3 de belirtildiği gibi iki aşmadan oluşmaktadır.  Soğuklama 

bir bitkinin kış aylarında 0 0C ve altında kalması gereken süredir. Kayısı ağaçları için gerekli 

soğuklama süresi 950-1229 saattir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019). Sistemimiz kendi 

içerisinde birkaç farklı çözüm algoritması barındırmaktadır. Projemiz kış aylarının 

başlangıcını algılayarak soğuklama süresinin geri sayım mekanizmasını devreye sokacaktır. 

Kış aylarında her geçen süre soğuklama süresi içerisinden düşülecektir. Soğuklama 

kronometresi 0’a geldiği anda hava sıcaklıkları ölçümleri yapılarak +7 0C’nin altındaki 

sıcaklıklarda hazır pozisyonda bekleyecektir.  Eğer soğuklama kronometresi 0’a gelmeden 

hava sıcaklığı +7 0C’nin üzerine çıkmış ise sistem otomatik olarak soğuklama ünitesini 

devreye sokarak ağaçların uyku haline devam etmesi sağlanacaktır. Bu sayede ağaçların 

yalancı bahar etkisiyle erken uyanmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Çünkü birçok 

çalışmada soğuklama süresini tamamlamayan ağaçların tomurcukların %18 ile %88 arasında 

döküldüğü tespit edilmiştir (Çokran, 2016). Projemizin soğuklama ünitesi bahsi geçen zararı 

en aza indirecektir. 

Bir diğer çözüm algoritmamız ise soğuklama kronometresinin sıfırlanması ve hava 

sıcaklığının +7 0C’nin altına inmesiyle devreye girecektir. Isıtma ünitesi adını verdiğimiz 

sistemimiz kayısı ağacımız uyanma evresine geçtiğinde referans değeri olarak belirlediğimiz 

+2 0C hava sıcaklığı tespit edilince otomatik olarak ağacın ısıtılması işlemine başlanacaktır. 

Anlık olarak +7 0C’nin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında sistemimiz hazır bir şekilde 

bekleme de kalacaktır. 

4. Yöntem 

 

Projemiz mevsim normalleri dışında gerçekleşen olumsuz hava koşullarında meyve verimini 

düşürecek durumların ortadan kaldırılması fikrini esas almıştır. Projemizde deney ve gözlem 

grubunu oluşturmak için Kasım ayında 4 adet aynı cins kayısı fidanın dikimini 

gerçekleştirdik. Öncelikle sistemimiz 3 boyutlu modelleme kullanarak bilgisayar ortamında 

tasarımı gerçekleştirdik yapmış olduğumuz tasarım Şekil 4 gösterilmektedir. 
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Şekil 4 Üç Boyutlu Model Tasarımı 

Oluşturmuş olduğumuz sistem otonom bir sistem olduğu için elektrik enerjisine ihtiyaç 

duymaktadır. Yapmış olduğumuz hesaplamalarda ve denemelerde sistemimiz çok düşük 

miktarda enerji tüketmektedir. 6V ile çalışan sistemimiz 0,25 Ah akım çekmektedir. 

Projemizde 12V 7Ah akım verebilen bir akü kullandık. Sistemimiz elektriksel olarak saatte 

6X0,25= 1,5 W güç tüketmektedir. Kullanmış olduğumuz akü ise 12X7=84 W güç 

kapasitesine sahiptir. Elde edilen hesaplamalar neticesinde akümüzün tam dolu şarj süresince 

(84/1,5) 56 gün boyunca sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Ayrıca akü şarjı için şebekenden 

elektrik kullanmak yerine güney cepheye bakan bir tarafa 250 W gücünde tekbir güneş paneli 

yerleştirdik. Yerleştirmiş olduğumuz panelde kış ayları dahi olsa sistemimizin harcadığı 

düşük enerjiden dolayı (56 gün içinde) rahatlıkla aküyü tam kapasite şarj etmektedir. 

Böylelikle sistemimiz kullanacağı elektrik enerjisini de kendi üretmiş olacaktır. 

Projemizin ana etmenlerinden biri Şekil 5 de gösterilen peltier malzemesidir. Peltier, 

termoelektrik sistem olarak da bilinmektedir. Termoelektrik sistem ısı enerjisi ile elektrik 

enerjisi arasındaki dönüşümü sağlayan sistemlere verilen addır. Bir termoelektrik modül N 

ve P tipi yarı iletkenlerden oluşan termo element malzemelerden oluşmaktadır. Peltierin 

uçlarına elektrik enerjisi uygulandığında bir yüzeyi ısınmakta diğer yüzeyi ise soğumaktadır.  

Akü 

Peltier Mikrodenetleyici 

Su Pompası 

Yalıtımı Yapılmış 

Dolaşım Borusu 
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Bizler projemizde peltierin bu özelliğini kullanacağız.  Çünkü projemizde kayısı ağacının 

sıcaklama ve soğuklama ihityacını gidermek için oluşturmuş olduğumuz karışım deposundan 

su pompası yardımıyla üre ve su karışımını borular yardımıyla ağaç gövdesinden dolaşımını 

sağlayarak hava sıcaklığı artsa bile soğuklanma süresi tamalanmamış olan ağacın uyanmasını 

engelleyeceğiz. Yapmış olduğumuz karışım deposu Şekil 6 da gösterilmiştir. Sistemimizde 

suyun daha fazla soğuması için üreyi kullandık. Üre azot ile susuz amonyağın yüksek 

derecede (180) basınçla reaksiyona girmesi sonucu elde ediliyor (Tarfin, 2021). Yüksek 

başınç altında üreltildiği için su ile karıştırıldığında suyun sıcaklık derecesini düşürdüğünü 

gözlemledik. Yapmış olduğumuz gözlem Şekil 7  de verilmiştir. Elde etmiş olduğumuz 

gözlem sonucunda soğuklanma süresini tamamlamamış ağacın yalancı bahardan 

etkilenmemesi için üre-su karışımını ağacın gövdesinde su pompası yardımıyla dolaşımını 

sağlayıp ağacın gövdesini soğuk tutarak erken uyanmasının önüne geçiyoruz. Üre-su 

karışımını soğuklama sisteminde kullanıyoruz. Sıcaklamada ise sadece su kullanıyoruz. 

Karışım deposunda varolan suyun ısıtılıp veya soğutulması için peltieri kullanıyoruz. Peltier 

malzemesine voltaj uyguladığımız zaman bir yüzeyi sıcak bir yüzeyi soğuk olmaktadır. 

240mm lik alüminyum blokların yüzeylerine peltierleri yerleştirip termal macun ile 

sabitliyoruz. Soğuklama işlemi için; peltierin soğuk tarafı metal bloklara yerleştiricektir. 

Soğuk taraf alüminyum bloğa yapıştığı için bloğuda soğutmuş olacaktır. Blok içerisinde 

yeralan suda bloğun soğumasıyla soğuyup karışım deposunda devir daim yaparak depo 

içerisindeki karışımın tamamı soğuyacaktır. Sistem soğuklanma süresini tamamlamamış 

ağaç tespit ettiğinde soğuk karışımı otomatik olarak ağacın gövdesinde dolaşımı 

sağlayacaktır. Sıcaklama işlemi için ise yine ayrı bir metal bloğa peltierin voltaj 

uygulandığındaki sıcak tarafını monte edeceğiz. Peltiren ısınmasıyla ısınan metal blok 

içerinde devir daim yapan suyuda ısıtacaktır. Isınan su sıcaklama işlemi için hazır bir şekilde 

Şekil 5 Peltier 
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bekleyecektir. Sistem uyanma aşamasına geçmiş ama dondan etkilenecek bir ağaç tespit 

ettiği anda karışım deposunda olan sıcak suyu ağacın gövdesinde dolaştırarak ağacın don 

olaylarından etkilenmesinin önüne geçecektir. 

Sistemimizin kontrol kartı Şekil 8 de  gösterilmiş. Kontrol kartımız içerisinde oluşturmuş 

olduğumuz sistemin beynini arduino mikrodenetleyici kartı oluşturmaktadır. Sistemimizde 

inetrnet tabanlı arduino kullanmaktayız. İnternet üzerinden meteorolojiden anlık olarak 

bulunduğumuz yerin hava durumları çekilmektedir. Çekilen verilerle birlikte ayrıca 

sistemimiz üzerinde hava-sıcaklık nem sensörleri yer almaktadır. Çünkü meteorolojiden 

alınan hava durumları bazen bölgelere göre değişiklik gösterdiği için öncelikli olarak 

sistemimizde varolan sıcaklık nem sensörlerinin verilerini kullanmaktayız meteorolojiden 

aldığımız verileri ise sistemin kararlılığını sağlama açısından kullanmaktayız. 

Oluşturmuş olduğumuz sistemde kış ayları boyunca deney grubunda yer alan ağacımıza 

soğuklanma süresine bakılmaksızın soğuklama işlemi uyguladık. Yapmış olduğumuz 

çalışma sonucunda Şekil 9 da görüldüğü gibi gözlem grubunda yer alan 3 adet ağacımız 

Nisan ayının ikinci haftasında yapraklarını açmışken deney grubunda soğuklamaya maruz 

bıraktığımız ağacımız henüz uyanmamıştır. Sonuç olarak yapılan soğuklama işleminin 

ağaçların geç uyanmasını sağlamada başarılı olduğunu gözlemledik.  

   

                        Şekil 6 Su Karışım Deposu                                             Şekil 7 Saf üre su karışımı sıcaklığı (7 °C) 
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Şekil 8 Sistem Kontrol Kartı, Peltier ve Alüminyum Blok Dizilimi       

 

Şekil 9 Soğuklama Sonrası Uyanma Aşamasına Geçmemiş Kayısı Ağacı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz, içinde bulunduğumuz teknoloji çağına uygun donanım ve yazılımdan 

oluşmaktadır. Sistemimiz yapay zeka destekli bir yapı olduğu için yaz ve kış aylarının 

tespitini kendi otomatik olarak yapmaktadır. Mevsim tespiti yapıldıktan sonra belirli 

aralıklarda hava sıcaklığı kontrol edilip kayısı ağacının sıcaklama veya soğuklama hangisine 

ihtiyacını olduğunu otonom olarak belirleyip çalışmaya başlayacaktır. Oluşturacağımız 

sistem yapay zekâ destekli tam otonom sistem olup tasarım ve yazılımı tamamıyla yerli ve 

milli özelliğe sahiptir. 

Yapmış olduğumuz araştırmalarda belirlemiş olduğumuz soruna yönelik bir takım çalışmalar 

yapıldığını gözlemledik. Yapılan çalışmalar incelendiğinde teknolojik olarak ilkel yöntemler 

kullanıldığını ve sıcaklama ile soğuklama yöntemini tek bir sistemin içerisinde 

kullanılmadığı gözlemledik. Sıcaklama için ağaçlar don olayından etkilenmesin diye 

ağaçların arasında lastik yakıp soğuk havanın kırılmasını sağladıklarını tespit ettik. Yakılan 

lastikler soğuk havayı kırmaktadır lakin yakılan lastikten çıkan zararlı gazların doğaya 

vermiş olduğu zarar göz önüne alındığında kullanışlı bir yöntem olmadığını gözlemledik.  

Soğuklama sistemi için incelemiş olduğumuz çalışmalarda ağaçların soğuklama sürelerinin 

tamamlanması için ağaç gövdelerine kar ve buz kütleleri konulmaktadır. Yapılan bu 

yöntemde kar ve buz kütleleri zamanla eridikleri için sürekli olarak takviye yapılması 

gerekmektedir bu ayrı bir iş yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapmış olduğumuz sistemde 

ise geliştirmiş olduğumuz yapay zekâ destekli algoritma sayesinde mevsim tespiti otomatik 

olarak yapılacak ve ağacın soğuklama ya da sıcaklama hangisine ihtiyacı varsa sistem 

otonom olarak çalışacaktır. Projemiz bu yönleriyle piyasada var olan çalışmalardan 

teknolojik, kullanışlılık, çevrecilik, tasarım ve yerlilik olarak benzerlerinden ayrılmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

 

Oluşturduğumuz sistemi Zile Gençlik Merkezi bahçesinde uygulamaya başladık. 1 adet kayısı 

ağacına deney grubu oluşturduğumuz sistemi entegre ettik. Gözlem grubu olarak 3 adet kayısı 

ağacının dikimini sağladık. Mevsim boyunca soğuklama ve sıcaklama işlemlerini 

gerçekleştirip kayısı ağacının uyanmasını ve geç çiçek açmasını Şekil 9 da görüldüğü gibi 

başardık. Yapmış olduğumuz çalışma mevcut şartlarda rahatlıkla ticari bir ürüne dönüşebilir. 

Çünkü yapmış olduğumuz sistem modüler bir sistem olduğu için şu an var olan meyve 
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bahçelerinde kullanımı ve uygulaması kurulum yapıldıktan sonra basit olacaktır. 

Oluşturduğumuz sistem otonom olarak çalıştığından uygulanabilirlikte insan kaynaklı 

herhangi bir risk barındırmamaktadır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizi gerçek sahada uygulamış olduğumuz sistemimizin malzeme maliyet giderleri Tablo-

1 de verilmiştir. Yapmış olduğumuz bu harcamalar ARGE çalışması ve 1 adet ağaç için 

yapılmıştır. Oluşturmuş olduğumuz sistem birden fazla ağacın sıcaklama ve soğuklama 

ihtiyacını karşılayacağı için seri üretimde maliyetin % 55-60 oranında düşeceği kanaatindeyiz. 

Malzeme Cinsi Adet Harcama 

Dönemi  

Birim 

Fiyat(T

L) 

Malzeme Özelliği 

Peltier 12 Aralık 2021 60 Suyun ısıtılıp Soğutulmasını sağlayan malzeme 

Soğutucu Blok 2 Aralık 2021 150 Sıcaklık farkını artıracağımız Alüminyum malzeme  

Yalıtım Malzemesi 1 Şubat 2022 50 Peltierin iki yüzü arasındaki sıcaklık farkını açmak ve dış 

ortamın olumsuzluklarını engellemek için kullanılacak 

strafor köpük ve silikon benzeri sert malzeme 

Voltaj Regülatöeü 3 Aralık 2021 20 Aküden gelen 12V enerjini 6V’a düşürülmesi için 

kullanılan malzeme 

Akü 1 Aralık 2021 180 12 Volt 7AH (Amper Saat) lik sistemin sürekli çalışması 

için akü 

Su Dağıtım Borusu 1 Aralık 2021 120 Isıtılan veya soğutulan suyun ağaç gövdesine dağıtılması 

için kullancağız 

Güneş paneli 1 Aralık 2021 1000 Aküyü şarj etmek için kullanılacak malzeme 

Diğer Giderler  Mart 2022 250 Sistemin kurulumunda kullanılacak Tahmini mefruşat 

giderleri 

Sistemin Toplam Maliyeti  2680 TL 

 

  

Projemizin çalışma takvimi kayısı fidan dikim zamanı olan Ekim  ayında başladı. Fidan dikimi 

yapıldıktan sonra aynı zamanda diğer aşamalara da başlanıldı. Çalışma ve zaman çizelgesi 

Tablo 2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 1 Proje Maliyet Listesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin hedef kitlesi öncelikle kendi çiftçilerimiz, bunun yanında bizler gibi tarım ile 

üretim yapan ülkelerdir. Özellikle meyve yetiştiriciliği yapan ve mevsim normallerinin 

dışında oluşan olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm üreticiler hedef kitlemiz içerisinde 

yer almaktadır. 

9. Riskler 

 

9.1.Risklerin Belirlenmesi ve analizi:  

     Projemizde ortaya çıkabilecek problemler, proje ekibinin her bir üyesi tarafından önceden 

tahmin edilerek bu problemleri azaltmak için gereken risk analizi yapılmıştır. Projeyi olumsuz 

etkileyebilecek olan bu problemler Olasılık – Etki matrisinde belirtilmiştir. Önemli riskler tespit 

edilerek bu riskleri engellemek için gereken çözümler aşağıda sunulmuştur. 
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O
la

sı
lık

 
Olasılık(İhtimal) (1) Az (2) Normal (3) Çok 

AZ (1) 
Malzeme 

teslimatının 

gecikmesi (1) 

Üretilen prototipin 

talep görmemesi 

(2) 

Üretim Hatası(3) 

Normal (2) Tecrübesiz Ekip 

üyeleri (2) 

Prototipin düzgün 

çalışmaması (4) 
Tasarım Hatası (6) 

Çok (3) Maliyet Artışı 

(3) 
Yazılım Hatası (6) 

Zamanında 

Bitirememe(9) 

Şekil 10. Risk Analiz Tablosu 

9.2.Risk yönetimi:  

Projemizin planlandığı şekilde yürütülmesini önemli ölçüde engelleyebilecek olan 

problemler B planları ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

İŞ PAKETİ NO EN ÖNEMLİ RİSK(LER) B PLANI 

2, 3, 4,  Zamanında bitirememe 

Zaman planlamasının tekrardan 

gözden geçirilmesi ve ekibe 

tecrübeli üye alınması 

1 Tasarım hatası 

Tasarım analizlerinin yapılması 

ve tasarım için tecrübeli ekip 

üyelerinin bulunması 

1 Yazılım hatası 
Yazılım hata nedenlerinin 

bulunması ve giderilmesi 

4 Üretim hatası 

Sipariş üzeri alınan elektronik 

malzemelerin bir çoğu Çinden 

geldiği için arızalı olma ihtimali 

vardır. Bu nedenle yerli ve milli 

imkanlarla kendi sensörlerimizi 

ve eletkronik kartımızı üretmek 

yada temin etmek 

Şekil 11. Risk Yönetimi Tablosu 

9.3. Proje Hayata Geçerken Ortaya Çıkabilecek Problemler 

1) Üretim aşamasında çıkabilecek problemler (Sipariş üzeri gelen elektronik malzemelerde 

fabrikasyon üretim hatları ve malzemenin çalışmaması)  

2) Kritik parçaların temini sırasında çıkabilecek problemler (Geliştirme kartları, mikro 

denetleyici, sensörler, vb.)  

3) Bütçe yetersizliği 
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9.4. Problemler İçin Çözümler 

1) Yapmış olduğumuz çalışmada elektronik kontrol kartı sipariş vermek yerine kendi kontrol 

kartımızı kendimiz tasarlayıp kullandık. 

2) Yapmış olduğumuz çalışmada hava-sıcaklık nem sensörleri sistemimizin ana parçalarıdır. 

Sistemde mutlaka yedekli bulunması gereken parçalardır.  

3) Proje için bütçe yetmemesi durumunda sponsor bulma yoluna gidilebilir. 
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