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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Örtü altı bitki yetiştiriciliğinde erken ürün almak ve hasat sezonunu uzatmak için birçok 

yöntem kullanılmaktadır. Sentetik hormon kullanımı yaygın olmakla birlikte, ışık alma 

süresini uzatmak, hızlı büyüyen trangenik bitki türleri geliştirmek bunlar arasındadır. Düşük 

manyetik alanda bitki yetiştirmek bu açıdan  ucuz, hızlı ve farklı bir alternatiftir. Bu 

araştırmada soğan bitkisinin ( Allium cepa) düşük şiddetli statik manyetik alanda, yeşil yaprak 

boyu uzunluğu, kök gelişimi, toplam fenolik madde ve toplam protein miktarına etkisi kontrol 

grubu ile karşılaştırılmıştır. İki deney ve iki kontrol grubu oluşturulmuş ve minyatür sera 

şartları oluşturulmuştur. 390 mikro tesla şiddetinde manyetik alanda (magnet yapımında 

kullanılan mıknatıs) soğan bitkisinin  büyüme miktarı % 60.34 daha fazladır. Soğanların  kök 

uzunluğu ve yoğunluğu deney gruplarında fazladır. Toplam fenolik madde miktarı kontrol 

grubuna göre % 134,23  fazla iken, toplam protein miktarı yaklaşık olarak aynıdır. Bu 

sonuçlar karşılaştırıldığında düşük manyetik alan uygulaması ile daha hızlı ürün elde ederken, 

besin kalitesi açısından da önemli avantaj sağladığı söylenebilir. Böylece hızla artan dünya 

nüfusunu beslemekte ve sentetik hormon kullanımını azaltmakta iyi bir alternatif 

olabilecektir. Deney sonuçlarından yola çıkarak küçük çaplı seralar için prototip 

geliştirilmiştir. Öncelikle prototipin tasarımı  yapılmış ve Skech Up programında çizilmiştir. 

Bu çizimden  yola çıkılarak prototip geliştirilmiştir. Şeffaf ve ışık geçiren malzemeden 

oluşturulmuş serada iki şeffaf panel ve üçer adet mesafe sensörü ile mıknatıs şeritler 

bulunmaktadır. Her panelin haraeketi  iki Dc motor ile sağlanır. Yine her panel için bir 

Arduino kullanılır ve Arduinolar birbiri ile iletişimde olacaktır. Yazılacak kodlarla bitki ile 

arasında 20 cm mesafeyi koruyacak şekilde otonom çalışacaktır. Hasat gibi durumlar için 

manuel olarak paneller tamamen kaldırılabilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünyada yakın zamanlarda iyice artacak olan açlık sorunu , giderek küresel bir felaket halini 

almaktadır. Artan besin ihtiyacını karşılamak amacıyla tarımsal üretimde yüksek verim ve 

kalitenin arttırılması gerekmektedir (Topuz).Toprak tahribi ile tarım alanlarının azalması ,bir 

taraftan da hızlı nüfus artışı , kişi başına düşen tarım alanını da gittikçe azaltmaktadır. 

Dünyada 1950’li yıllarda bu alan 0,23 hektar iken bu miktar 2000’li yıllarda 0,11 hektara 

düşmüş,2050’li yıllarda ise 0,07 hektara düşeceği tahmin edilmektedir(Botsalı). 

Günümüzde bu sorunu gidermek için daha verimli transgenik bitkiler üretilmektedir veya 

hormon kullanımı artmaktadır. Ancak bu yöntemler maliyeti arttırmanın yanında insan 

sağlığını tehdit etmekte, uzun vadede ne etki edeceği bilinmemektedir. Ayrıca tarım toprakları 

da genetik ve kimyasal kirlilikle değişmektedir. Bu sorunlara  daha hızlı büyüyen  ve besin 

değeri yüksek tarım ürünleri ile topağı kirletmeden çözüm bulunmalıdır. 

 

3.Çözüm 

Roshalska manyetik alanın bitki üzerinde etkisinin, tohum büyümesi ve gelişmesi ile ilgili 

olarak çok etkili olduğunu belirtmiştir. Hatta bitkinin büyüme ve gelişmesi için uygun 

olmayan mevsimlerde daha da etkili olabileceğini belirtmiştir . Bizim araştırmamızda da 

görüldüğü gibi soğan gibi dayanıksız bitkilerde (örneğin soğanlı süs bitkileri, enginar gibi 
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ekonomik değeri yüksek kök bitkileri gibi) örtü altı yetiştiriciliğinde manyetik alan ciddi 

katkılar sağlayabilecektir. 

 Manyetik alan teknolojisi ; enginar, yer elması ,zencefil  gibi pahalı kök bitkilerinde  

ürün alma süresini daha da kısaltarak, kimyasal hormon kullanmadan ve besin 

içeriğini koruyarak, pazara daha erken ürün çıkarılmasını sağlayacaktır. Yine orkide 

gibi pahalı süs bitkilerinde Pazar gücünü arttıracaktır. 

 Özellikle mevsimi dışında bitki yetiştirmekte (seracılık)  önemli bir katkı 

sağlayacaktır. 

 Ülkemizde yetişmeyen tropik bitkiler manyetik alan ve örtü altı yetiştiricilikte daha 

kolay üretilebilir çünkü manyetik alan, iklim şartları uygun olmayan durumlarda daha 

etkili sonuçlar verecektir. 

 Bu yöntemle bitkilerde, kimyasal hormon, pestisit kullanmadan veya genetiği ile 

oynanmadan ve tarım alanlarını kimyasal ve transgenik kirlenmeden koruyarak kısa 

sürede besin değeri yüksek ürün elde edilebilecektir. Böylece dünyada baş gösteren 

kıtlık sorununa bir çözüm alternatifi olabilecektir. 

Örnek tasarım modelin farklı açılardan görünüşü: 
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3. Yöntem 

Düşük şiddetli manyetik alanın soğan bitkisinin (Allium cepa) gelişimine ve besin kalitesine 

etkisinin incelendiği bu araştırmada deney ve kontrol grupları basit sera ortamına 

yerleştirilmiştir. 

Özdeş şartlarda geliştirilen bu bitkilerin gözlem ve ölçümleri yapılmıştır. Yeşil yaprak 

oluşumu deney grubu bitkilerinde daha erken olduğu gözlenmiştir. Ekimden itibaren 20. 

Günde yaprak boyu ölçümleri beşer gün ara ile yapılmıştır. Sonuçlar tablo, büyüme grafiği 

şeklinde verilmiş, kök gelişimleri fotoğraflarla sunulmuştur. 

 

 

 
 

Şekil 1: Kontrol grupları bitki gelişimi 

 
Şekil 2: Deney grupları bitki gelişimi 
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Çizelge 1:Deney ve kontrol grubunun yeşil yaprak boyu ortalamaları 

Ölçüm 

zamanı 
Deney Grubu Yeşil Yaprak Boyu Ortalamaları 

(cm) 
Kontrol Grubu Yeşil Yaprak Boyu (cm) 

 

 

 

 

20.gün 

1.bitki 

ort 

2.bitki 

ort. 

3.bitki 

ort. 

4.bitki 

ort. 
Toplam 

Ortalama 

1.bitki 

ort 

2.bitki 

ort 

3.bitki 

ort. 

4.bitki 

ort. 

Toplam 

Ortalam

a 

 

14.4 

 

10,5 

 

8.8 

 

8.5 
10.55 7,5 6.2 4,5 4 5.5 

25.gün 18.8 16 13,2 12,4 15.1 11,2 9,4 7,9 7.2 8.92 

30.gün 22.2 20,1 16.4 16.8 18.87 13,3 12.7 10.2 10.6 11.7 

35.gün 26,4 25,6 20,5 21,8 23.57 16,9 15 12,8 14,1 14.7 

 

Çizelge 2: Deney ve Kontrol gruplarının Büyüme Farkları 

20. günde büyüme farkı % 91.81 

25. günde büyüme farkı %69.28 

30. günde büyüme farkı % 61.28 

35. günde büyüme farkı % 60.34 

 

 
 

Çizelge 1 deki veriler excel programında büyüme grafiğine dönüştürülmüştür. Büyüme 

farkı başlangıçta deney grubunda iki kat fazla iken 35. Günde yarısından fazladır. 

 

20. günde soğanlar topraktan çıkarılarak deney ve kontrol grubunun köklenme farkı da 

fotoğrafla gösterilmiştir: 

0 
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Şekil 7: Manyetik alanda köklenme durumu 

 
Şekil 8: Kontrol grubunda köklenme durumu 

 

Manyetik alanda soğan köklerinin hem uzunlık hem de yoğunluk açısından kontrol 

grubuna göre çok daha fazla gelişmiş olduğu görülmektedir. 

 

4. Basamak: Deney ve kontrol gruplarının besin miktarlarının karşılaştırılması: 

 

Besin miktarlarının karşılaştırılması için deney ve kontrol gruplarının yeşil yaprakları 

buzdolabı poşetlerine konularak bir gece dondurucuda bekletilmiştir. 

 

Deney ve kontrol grubundan alınan yapraklar ezilerek ekstreleri çıkarılmış ve Balıkesir 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya bölümü laboratuvarında  toplam fenolik 

madde ve toplam protein miktarı tayini yapılmıştır. 
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1 gr örnek bir öğütücü yardımıyla öğütüldükten sonra % 80’Lik  metanoldan 5 ml eklenip 1 

gece boyunca karıştırıcıda +4°C’de bekletildi .Bu işlemden sonra örnekler 5.000 

rpm+4°C’de5 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrası sıvı kısım alındı. Katı kısım 5 ml %80 

MeOH ile tekrar karıştırılıp aynı parametrelerde (5.000 rpm, +4°C’de 5dk ) santrifüj edildi. 

Sıvı kısım ayrıldı ve katı kısım bir kere daha aynı işlemden geçirildi ve sıvılar birleştirildi 

.Daha sonra evaporatör (buharlaştırıcı) yardımı ile 40°C’de çözücü (%80 MeOH + %20 Saf 

su) uzaklaştırıldı. Evaporatör sonrası katı kısım 5 ml %80 metanolde çözündükten sonra 

toplam fenolik madde ve toplam protein tayini için hazır hale getirilmiştir. 

Toplam Fenolik Madde Analizi 

Zeytin yaprağı ekstratlarına ait toplam fenolik madde analizi için Modifiye edilmiş Folin-

Ciocalteu yöntemi kullanılmıştır. örneklerden 0,25 ml alınarak üzerlerine 3,5 ml saf su ilave 

edilmiştir.Daha sonra 0,25  Folin Reaktifi eklenmiştir.Kör deneme örneğinde ise ekstrat 40 

dakika boyunca 40°C’de bekletilmiştir.40 dakika sonra oluşan mavi renk absorbansı UV 

spektrofotometre cihazı kullanılarak 685 nm’de kör örneğe karşı ölçülmüştür.Toplam fenolik 

bileşikler gallik asit kalibrasyon eğrisine göre belirlenmiş ve sonuçlar mg gallik asit/örnek 

olarak hesaplanmıştır. 

Toplam Protein Miktarı Analizi 

1 Ml’sinde 1 mg protein ihtiva eden standart albumin çözeltisinden tüplere 10 ,20 ,30 ,40 ,50 

,60 ,70 ,80 ,90 ,100 ml alınmıştır. Saf su ile 0.1mL’ye tamamlanmış ve 5 mL Coomanssie-

Blue reaktifinden her bir tüpe ayrı ayrı ilave edilip  iyice karıştırılmıştır.10 dakika 

inkübasyona bırakılmış ve 595 nm’de köre karşı absorbanslar okunmuştur. Absorbans 

değerlerine karşılık gelen mg protein değerlerinden faydalanılarak standart bir grafik 

çıkarılmıştır.Numuneye aynı işlemler uygulanıp, absorbansı ölçülerek standart grafikten 

protein miktarı belirlenmiştir. 

MATERYALLER 

1.Coomanssie brillantblue G-250                    100 mg 

2.%95 etanol                                                      50 mL 

3.fosforik asit                                                   100 mL 

4.Serum albümin                                               10 mg 

5.Vorteks 

6.Spektrofotometre 
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Biyokimya laboratuvarından yapılan toplam fenolik madde ve toplam protein miktar tayini 

sonuçları ise şöyledir: 

 

 
Deney Grubu Kontrol Grubu 

TOPLAM FENOLİK 

MADDE  MİKTARI 

 

2.942 gr/100 gr 

 

1.256 gr/ 100 gr 

TOPLAM PROTEİN 

MİKTARI 

 

2.482 gr/ 100 gr 

 

2.478 gr/100 gr 

 

Sonuçlara bakıldığında toplam fenolik madde miktarı deney grubunda iki katından fazladır. 

Fenolik maddeler antioksidanlar ve vitaminlerin toplamıdır. Protein miktarları yaklaşık 

aynıdır.  Deney sonuçları zayıf manyetik alanın bitki gelişimine katkılarını göstermektedir. Bu 

sonuçlardan yola çıkarak prototip geliştirilmiştir. 

 

5.Basamak: Prototipin Geliştirilmesi ve Çalışma Prensibi: 

 

Arduino Uno Atmega328 mikrodenetleyici kart aracılığı ile Arduino IDE kod yazma 

ortamından yazacağımız kodları derleyecektir. HCSR-04 Ultrasonik Mesafe sensörünü 

kullanarak panel ile bitki arasındaki mesafeyi algılayacaktır. Bu mesafenin 20cm’e sabit 

kalacak şekilde panellerin yüksekliğini, sistem otonom olarak ayarlayacaktır. Bu otonom 

sistemin çalışma prensibi şu şekildedir: Her panel için bir Arduino kullanılacaktır. Arduinolar 

birbirleriyle iletişim halinde olacaktır. Arduinolar, HCSR-04 ultrasonik mesafe sensöründen 

aldığı verileri yazacağımız koddaki sorgulardan geçecektir. Sensörün ölçtüğü mesafe 20cm’in 
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altındaysa DC motorlara bağlı olan panelleri yukarıya taşıyacaktır. 20cm’in üstündeyse bu 

sefer panelleri aşağıya taşıyacaktır. Hasat ve kontrol gibi durumlarda yani insan faktörünün 

devreye girmesinin gerektiği durumlarda, otonom sistemi kapatıp, kullanıcı panelleri yukarıya 

taşıyan butona bastığında paneller tamamen yukarıya kaldırabilecektir. Aşağıya taşıyan 

butona bastığında paneller bitki ile arasındaki mesafeyi yine sensörler vasıtasıyla otonom 

olarak ayarlayacaktır. 

 

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek kalitede ürün oluşturmak ve bitki çeşitlerinin 

yetersiz yönlerini geliştirmek için mutajenlerden faydalanılmaktadır. MA uygulamaları da 

bunlarla beraber yeni araştırılan bir konudur. Yalçın ve Tayyar’a göre düşük MA bitki 

büyümesinde mitozu uyarırken yüksek MA mitoz bölünmeyi inhibe etmektedir. Bundan yola 

çıkarak çalışmamızda uyguladığımız 390 mikroTesla manyetik alan şiddeti uygulamasının 

soğan bitkisinde meristem doku bölünmesini arttırdığı sonucuna varabiliriz. Yapılmış olan 

çalışmalara bakıldığında bu manyetik alan şiddeti düşük bir şiddettir. Yapılan çalışmalar 1000 

militesla gibi değerlerden başlamakta bu da bitki gelişimini % 100 den fazla arttırmaktadır. 

Ancak bu araştırmada günlük hayatımızda kullandığımız hatta vücut kan dolaşımını 

düzenlemede ve sırt ağrılarını gidermede kullanılan mıknatıslar tercih edilmiştir. Çünkü hem 

serada insan faktörü düşünülmüştür hem de bitkide kromozom mutasyonları gibi olumsuz 

etmenler azalacaktır. Elekro manyetik alanın tercih edilmeme nedeni ise; hem elektrik enerjisi 

harcanarak maliyeti yükselteceği hem de düşük te olsa radyasyon ortamı oluşturacağı içindir. 

Manyetik alanın bölünme hızını arttırmasının nedeni olarak Eşitken’in aktardığına göre; 

bitkinin hormon metabolizmasını etkilemesidir. Çimlenme sırasında MA, giberellin sentezini 

hızlandırarak çimlenmeyi hızlandırmaktadır. Çalışmamızda da görüldüğü gibi manyetik alan 

deney gurubunda yeşil yaprak oluşumu çok daha erken gerçekleşmiştir. Büyüme farkı ise 

%60.34 tür. Bu yöntemle sentetik hormon kullanımına gerek kalmamakla birlikte, maliyette  

de ciddi şekilde avantaj sağlamaktadır. 

Yine Eşitken’in aktardığına göre; manyetik alan fotosentez ve solunum hızını arttırmakta, 

bitki köklerinde daha fazla ATP üretilmekte ve köklerde aktif iyon alımı artmaktadır.Bu 

durumda hem büyüme hızlı olacak hem de bitkinin toplam besin ve mineral değeri artacaktır. 

Bu araştırma da deney grubundaki  köklenmenin  kontrol grubuna göre çok daha yoğun 

olduğu görülmüştür. Manyetik alanda yetiştirilmiş bitkide yoğun köklenme olması hem 

topraktan çektiği su ve mineral miktarını arttıracak ve sulama suyunun yeraltına kayıp 

olmasını  önleyecektir. 

Eşitken yaptığı araştırmada çilek bitkisinin hem büyüme hızını hem de deney ve kontrol 

grubunu besin elementleri (N,P,K,Ca,Mg,Na,Mn) miktarını karşılaştırmıştır. Kontrol 

bitkilerine göre daha yüksek iyon birikimi belirlemiştir. Bizim araştırmamızda ise fotosentez 

ürünleri olan fenolik madde ve protein miktarları karşılaştırılmıştır. Soğan bitkisinin yeşil 

yapraklarında toplam fenolik madde miktarı deney grubunda kontrole göre %  134,23 daha 

fazla olması önemli bir sonuçtur. Çünkü esas olarak bitkileri lifli besin olmalarından ve 

fenolik madde içeriklerinden dolayı  tüketmekteyiz. Fenolik maddeler meyve ve sebzelerde az 

miktarda bulunmakla birlikte önemli bir madde grubudur. Hidroksibenzoikasitler, 

hidroksisinamik asitler ve flavonoidler olmak üzere üç kısımda incelenmektedir. Bu maddeler 

antioksidan ve serbest radikal tutuculardır. Kalp-Damar hastalıkları, kanser ve kronik 

iltihaplanma gibi hastalıklara karşı koruyucudur.(Yıldız ve Baysal,2003).Toplam protein 

miktarının karşılaştırılmasının sonucunda deney grubu, kontrol grubuna göre ihmal 

edilebilecek kadar yüksek çıkmıştır. Protein miktarı baklagiller ve yem bitkileri için önem arz 
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etmektedir. Yeşil yaprakları tüketilen bitkilerin vitamin değerleri önem arz etmektedir.. 

Ancak, bu durumu manyetik alanda  hormon ve enzim üretim hızındaki artışa bağlayabiliriz. 

Belyovska’ ya göre manyetik alanda bitki köklerinde protein yapımı kadar yıkımı da hızlı 

olmaktadır. Bunun nedeni yine yoğun köklenme ve hormon sentezinin fazla olması ile 

ilgilidir. Burada önemli olan; manyetik alanda  hızlı ürün elde ederken, besin kalitesinin de 

korunabilmiş ve arttırılabilmiş olmasıdır. 

 

 

Örtü altı bitki yetiştiriciliğinde erken ve hızlı ürün almak için en çok kullanılan yöntem ışık 

alma süresinin uzatılmasıdır. Ancak bu yöntem enerji sarfiyatını arttırarak maliyeti 

yükseltmektedir. Bir diğeri hormon kullanımıdır. Ancak hormonlu tarım ürünleri piyasada 

çok tutulmamaktadır. Hem besin lezzeti ve besin değeri düşük olmakta hem de kimyasallarla 

toprak ve bitki bozulmaktadır. 

Elektro manyetik alanın bitki yetiştiriciliğinde kullanımı ile ilgili çalışmalar vardır. Ancak bu 

yöntemin de elektrik enerjisi sarfiyatı ve radyasyon gibi dezavantajları bulunmaktadır. Düşük 

şiddetli mantetik alan oluşturarak bitki gelişimini ve besin miktarını izlemek ve model 

geliştirmek bakımından bu araştırma bir ilktir. 

Küçük çaplı seralar için tasarlanmış bu prototip otonom ve manuel olarak kullanılacaktır. 

 

 

5. Uygulanabilirlik 

 Küçük çaplı seralarda ve özellikle piyasa değeri yüksek ürünlerin üretiminde kısa sürede 

maliyet ve kurulum masraflarını amorti edecektir. Çünkü hormon kullanımı gibi maliyetli ve 

doğal olmayan ve ürünün kalitesini düşüren yöntemlere gerek kalmayacaktır. Kök gelişiminde 

önemli farklar oluşturduğu için  enginar gibi kök bitkilerinde verimi ve gelişme hızını 

arttıracaktır. Özellikle de küçük seralarda süs bitkisi yetiştiriciliği yapan küçük işletmeler için 

uygulanabilirliği çok yüksektir. Hatta çiftçiler bu kurulumu daha basit şekillerde kendileri de 

yapabilirler. 

 

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MAGNESERA PROJESİ MALZEME LİSTESİ 

 
MALZEME 
ADI 

ADET LİNK 
ADET (TL) TOPLAM(TL) 

1.  Makara 4 
https://www.hepsiburada.com/dirim-
km040-40-mm-kepli-makara-p-
hbv00000h4kuj 

22.40 98.60 

2.  Motor 4 

https://urun.n11.com/arduino-
urunleri-ve-setleri/arduino-robot-dc-
motor-reduktorlu-motor-250-rp-
P487733101 

5.90 23.60 
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3.  Arduino 2 
https://www.robotistan.com/arduino-
uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-
chip-ch340 

64.87 129.74 

4.  
HC-SR04 
Mesafe 
Sensörü 

6 
https://www.robotistan.com/hc-sr04-
ultrasonik-mesafe-sensoru 

8.41 50.46 

5.  
L298N Çift 
Motor 
Sürücü Kartı 

2 
https://www.robotistan.com/l298n-
voltaj-regulatorlu-cift-motor-surucu-
karti 

16.73 33.46 

6.  Pil 4 
https://www.robotistan.com/gp-
ultra-9v-pil 

16.12 64.48 

7.  
Pil Barrel 
Dönüştürücü 
Kablo 

2 
https://www.robotistan.com/9v-dc-
barrel-donusturucu-kablo-9v-to-dc-
barrel-adapter 

1.72 3.44 

403.78 TL teknik donanım için harcanacaktır. Bunun dışında şeffaf malzemeden mekan 

tasarımı yapılacaktır. 

Bu prototip küçük çaplı ekonomik değeri yüksek bitki üretimi ve süs bitkisi yetiştiriciliği 

yapan küçük çaplı seralar için geliştirilmiştir. Tamamen manuel olarak geliştirilebilir bu 

durumda otonom sistem ile ilgili parçaların maliyeti ortadan kalkabilir. Büyük seralar için ise 

çok panelli hale getirilebilir. 

  

İş ve harcamalar Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Proje detay raporu ve malzeme listesi hazırlanması X    

Malzemelerin satın alınması  X   

Prototip geliştirilmesi ve test edilmesi  X X  

Sunumun hazırlanması    X 

 

  

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Küçük çaplı seralarda piyasa değeri yüksek ürün üreten işletmeler, orkide ve diğer pahalı 

tropik süs bitkisi yetişticiliği yapan işletmeler, enginar, zencefil,yer elması, kereviz, 

kuşkonmaz gibi pahalı ve besin değeri yüksek kök bitkilerinde besin değerini ve ürün 

miktarını arttırmak isteyen işletmeler hedef kitledir. Antioksidanların ve vitaminlerin kanser 

önleyici özellikleri bilinmektedir ve bitkisel beslenmede bu besinleri almak son derece sağlık 

için önemlidir. Bu araştırma bulguları besin kalitesini önemli ölçüde arttırdığını 

göstermektedir. Bu açıdan hormonsuz ve kaliteli beslenme hedefli tüketiciler için ürün 

üretmek isteyen ve organik tarıma yönelmiş işletmeler hedef kitlemizdir. 

 

 

8. Riskler 

Panellerde bulunan mıknatıslar düşük manyetik şiddettedir.Bu mıknatıslar insan sağlığın 

tehdit etmez. Tam tersine Biyomanyetoloji denilen ve ağrıların giderilmesi, kan dolaşımı 
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ve vücudun elektrik yükünün düzenlenmesinde kullanılan türdedir. Ancak kalp pili 

kullanan kişiler veya gebelik gibi özel durumlar taşıyan kişiler için bu alanlarda bulunmak 

sakıncalı olabilir. 

Mıknatısların özelliği zamanla bozulabilir. Etkisi azalabilir.Bu durumda yeniden mıknatıs 

özelliği kazandırılması veya değiştirilmesi gerekir. Hasat ve sulama gibi durumlarda 

sensörler devre dışı bırakılmalı ve sistem manuel olarak haraket ettirilebilir olmalıdır. 

Açılır- kapanır paneller kullanılabilir ancak bu sistem maliyeti arttıracaktır. 

 

 

9. Proje Ekibi 

Takım Lideri: NEHİR DALGIÇ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

NEHİR DALGIÇ Projeyi geliştiren 

öğrenci ( fikir,deneysel 

süreç, tasarım, model 

geliştirme) 

Balıkesir Şehit Turgut 

Solak Fen Lisesi 9. Sınıf 

öğrencisi 

Tübitak ortaokul 

öğrencileri araştırma 

projeleri yarışmasında 

her yıl proje 

geliştirerek birçok 

derece almıştır.Bu 

projeler Ekolojik 

Denge temalıdır. 

Robotik 

yarışmalarında okul 

takımında tasarım ve 

kodlama görevini 

üstlenerek birçok 

derece elde etmiştir. 

Bu iki yönünü bu proje 

ile birleştirmiştir. 

ÖZLEM AYŞE ÖRENCİK Danışman Öğretmen ( 

Problemin çözüm 

yollarına yönlendirme, 

deneysel süreci 

yönlendirme) 

Balıkesir Şehit Turgut 

Solak Fen Lisesi 

 Okulun 4006 Bilim 

fuarı çalışmalarında   

çok sayıda projeye 

danışmanlık yapmış ve  

ve etkin rol almıştır. 
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