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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Bulunmuş olduğumuz çağın gereksinimleri çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu 

değişimin bir kısmı teknolojinin ve bilincin gelişimi ile bir kısmı ise zorunlu olarak 

meydana gelmektedir. Doğal afetler gibi bizi zorunlu olarak değişime zorlayan 

unsurlara teknolojiyi kullanarak cevap verebildiğimiz bu çağda belki de en önemli ve 

çözülmesi oldukça güç olan sorunumuz zirai donla mücadeledir. Projemizde esas 

amacımız zirai donla mücadele eden çiftçilerimize destek olarak onların ve de 

ülkemizin bu felakete karşı maddi-manevi kayıplarını en aza indirmektir. Zirai donla 

mücadelede şu an kullanılan yöntemleri birkaç başlıkla ele aldığımızda bunlar; 

Havalandırma, Dumanlama, Su Püskürtme ve Isıtmadır. Ayrıca son zamanlarda sıvı 

gübre gibi bazı bakteri çeşitlerinin yaprak yüzeyine püskürtülmesiyle oluşan tabakanın 

bitkinin koruması sağlanmaktadır. Bu yöntemler içerisinde senede birkaç defa don 

görülen bölgelerde ısıtma yöntemi uygun ve ekonomik bir yöntemdir  (1). 

Isıtma yöntemi, çok sayıda küçük ateş kovaları hazırlanarak bitkilerin arasına 

yerleştirilmesi ve bu sayede bitkilerin ihtiyacı olan ısının sağlanmış olmasıdır. (Resim 

1.1)  

 

 
                                               Resim 1.1 Isıtma yöntemi 

Bu yöntem için katı veya sıvı yakıtlar kullanılmaktadır. Ancak kullanılan yakıttaki 

toksik yükün bitkilere geçmesi ve yakıtın maliyeti gibi faktörler ısıtma yönteminin 

olumsuz yönleridir. Isıtma yönteminin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tavsiye 

edilen bir sistem olduğu bilinmektedir (2). Biz de projemizde zirai donla mücadele 

için ısıtma yöntemini benimsedik. Tasarladığımız sistemde, ısıtma yönteminin 

olumsuz yönlerini ortadan kaldırarak uygulanabilir, pratik ve maliyeti düşük bir sistem 

haline dönüştürmeyi amaçladık. Bu noktada yaptığımız araştırmalar sonucunda 

İnfrared (Kızıl ötesi) teknolojisini kullanarak temiz ısı kaynağı oluşturarak ve 

desteklediğimiz akıllı çözümler sayesinde sistemin devreye girmesini hem otomatik 
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hem de uzaktan erişimle sağlayarak anlık çözüm üretmesini hedefledik. Ayrıca 

sistemin devreye anında girmesiyle çiftçiye de müdahale için zaman kazandırması 

projemizin ana hedeflerindendir. 

Tasarlamış olduğumuz Su-Fi iklim dengeleyici aracımız, Alüminyum gövde 

karışımına sahip direklerden oluşmaktadır. Bu direklerin boyu kullanılacak bitki ve 

ağaç türüne göre değişmekle birlikte temel amaç bitkinin veya ağacın üst kısmından 

itibaren ısıtılmasıdır. Tepe noktasının uzayıp kısalması ve dönebilir yapıda olması 

yetiştirilen bitkiye göre ayarlama yapılmasını mümkün kılmaktadır.  

Direklerin üst kısmına gerekli açılara sahip infrared lambalar yerleştirilerek don 

olayının olacağı veya olması muhtemel zamanlarda bu lambaların devreye girmesi ve 

bitkinin ani ısı kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.  

 

      
     Resim 1.2. Su-Fi İklim Dengeleyici Direklerin Taslak Çizimleri 
 

2.  Problem/Sorun: 

Zirai donla mücadelede ortaya çıkan başlıca sorunlar, maliyet, uygulanabilirlik ve 

işlevselliktir. Şu ana kadar geliştirilen yöntemler içerisinde kabul görmüş ve 

yaygınlaşmış bir yöntem bulunmamaktadır. Bunda coğrafi şartlar şüphesiz en önemli 

faktördür. 

 
2.1. Maliyet 
 
Zirai donla mücadelede uygulanacak yöntemin elde edilecek ürünün maliyetlerini 

arttırmaması gerekmektedir. Bu yüzden çiftçiler genellikle ucuz ve geçici çözümlere 

yönelmektedir. Özellikle küçük alanlarda meyve ve fidan yetiştiriciliği yapan çiftçiler 
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basit ve maliyeti düşük sistemleri tercih etmektedirler. Ancak bu yöntemler ani gelişen 

don olaylarında tedbir alınamamasını ve ürünlerin heba olmasına yol açabilmektedir. 

Maliyeti düşük ve uygulanabilir bir yöntem benimsendiği taktirde tüm çiftçilerin kendi 

bahçelerini don tehlikesine karşı koruması sağlanabilecektir. 

 
2.2. Uygulanabilirlik 
 
Zirai donla mücadele edilen yöntemler anlık iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Zirai 

Meteoroloji sistemlerinin önceden duyurduğu durumlarda veya çiftçilerin tespit etmesi 

durumlarında işgücü ile birlikte benimsenen yöntemin uygulanması sağlanmaktadır. 

Ancak önceden tespit edilemeyen ani don olaylarında çiftçiler hazırlıksız 

yakalanmakta ve mevcut işgücünü kullanamamaktadır. Burada kendiliğinden devreye 

giren inovatif bir ısıtma sistemi insan hatasını ve ani ısı kayıplarını minimuma 

indirecektir. 

 
2.3. İşlevsellik  
 

Zirai donla mücadelede aktif ve pasif yöntemler olarak iki yöntem kullanılmaktadır. 

Pasif yöntemler genellikle önleyici, aktif yöntemler ise don olayı esnasında yapılan 

faaliyetlerdir. Aktif yöntemlerin başarılı olması zirai donla mücadelede esas önemli 

kısımdır. Günümüzde kullanılan yöntemlerin işlevsel sayılabilmesi için tüm coğrafi 

şartlarda uygulanabilir bir yöntem olması gerekir. Zirai donla mücadelede en işlevsel 

yöntemlerden biri ısıtma yöntemidir. Eğer uygulanabilir bir sistem geliştirilirse zirai 

don felaketlerinden kaynaklı zararları ortadan kaldırabiliriz. Projemizin en temel 

özelliği bu ilkeden hareketle Yerküremizin tüm konumlarında çalışabilen aktif bir 

iklim dengeleyici tasarlamaktır. Su-Fi İlkim Dengeleyicinin işlevsellik açısından her 

türlü coğrafyada kullanılabilecek bir sistem olduğunu düşünmekteyiz. 

  
      3. Çözüm  

Projemiz, zirai don felaketlerine karşı infrared (Kızıl ötesi) teknolojisiyle bitkileri veya 

ağaçları ısıtma yöntemiyle korumayı amaçlamaktadır. Günümüzde kapalı ve açık 

alanlarda ısıtma sistemi olarak kullanılan infrared ısıtıcılar artık ulaşılabilir bir çözüm 

haline dönüşmüştür. Birçok sektör infrared lambalar üretmekte ve bu lambalar hayvan 

besi çiftliklerinde olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bu lambalar yaymış 

oldukları kızıl ötesi ışık ile cisimlerin ısınmasını sağlanmaktadır. Güneşin ısısının 
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Dünyamıza kadar ulaşmasının nedeni kızıl ötesi ışığın ısıyı taşıması ve temas ettiği 

cisimleri ısıtmasıdır. Bu sistem havayı ısıtmadan direk temas ettiği cisimleri 

ısıtmaktadır. (7) 

Projemizde alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip direkler kullanılacaktır. Bu direkler 

toprağa gömülerek sağlamlaştırılacaktır. Metal direklerin üst kısmına iki adet infrared 

lamba yerleştirilecek ve bu lambaların gücü yansıtıcı yüzeylerle (projektör benzeri) 

arttırılarak ağaçları veya bitkiyi hem aydınlatması hem de ısıtması sağlanacaktır. 

Direklerin ana gövdesinin iç kısmına yerleştireceğimiz ısı sensörlerini bir devre 

sistemine ekleyerek (arduino kartlar kullanılacaktır.) sistemin otomatik olarak devreye 

girmesi sağlanacaktır.   

Burada kullanacağımız ısının çok yüksek olmaması ve sadece dona sebep olacak ısı 

kaybının önlenmesi amaçlandığından yüksek enerji maliyeti de giderilmiş olacaktır. 

Ayrıca sistemin sadece yıllık don olaylarında (bulunduğumuz coğrafyada senede 

birkaç defa olmakta) devreye girmesiyle düşük maliyetli, etkili ve kesin çözüm 

sunmuş olacaktır. Isı sensörleriyle ölçülmüş olan sıcaklık değerlerinin gün gün 

kaydedilmesiyle birlikte elimizde bir veri tabanı oluşturularak o coğrafyanın ısı 

takvimi de çıkartılarak hangi zamanlarda don olaylarının yaşandığı da tespit 

edilebilinecektir.  

Ayrıca direklerin ana gövdesinin toprağın alt kısmında kalan bölgelerine nem ölçer 

cihaz ekleyerek toprağın kuruluk oranı tespit edilerek bitki için gereken sulamanın 

yapılması için damlama sistemleri ile sulamanın yine otomatik olarak yapılması 

düşünülmektedir.  

 
4. Yöntem 

Projemizde zirai donla mücadele yöntemleri içerisinde yer alan ısı ile önleme yöntemi 

tercih edilmiştir. Bu yöntem hem etkili hem de uygulanabilir bir yöntem olarak kabul 

edilmiştir. Isıtma yöntemi olarak ise infrared lambalar tercih edilmiştir. Bu lambalar 

kızıl ötesi ışık yayarak temas ettiği cisimleri ısıtmaktadır. Meyve bahçelerine veya 

sebze bahçelerine yerleştirilen infrared aydınlatma direkleri hem bitkiye ışık verip 

hem de onları ısıtacaktır.  

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz infrared ısıtma teknolojisi ile yazılım ve bilgisayar teknolojilerini     

birleştirerek zirai donla mücadele edebilmeyi amaçlamaktadır. Yapmış olduğumuz 
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çalışmalar neticesinde infrared lamba sistemiyle ısıtılarak zirai donla mücadele 

yöntemine rastlanılmamıştır. Projemiz bu noktada ilk olma özelliğini taşımaktadır.  

Projemizin her ne kadar benzeri bir uygulamasına rastlanılmasa da infrared ısıtma 

teknolojilerinin etkililiği üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ayrıca kızıl ötesi ışığın 

bitkiye bir zararı olmadığı ve fotosentez yapmasına yardımcı olduğu ile ilgili birçok 

çalışma mevcuttur (5). 

Projemizde donanım ve yazılım olarak otomatik ve uzaktan kontrol sistemleri 

geliştirilerek zirai dona karşı en hızlı önlemlerin alınması düşünülmüştür. İnsan işgücü 

en aza indirgenerek uygulanabilirliği arttırılmıştır. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Projemiz için ilk etapta hazırlayacağımız prototipinin uygulanabilirliği üzerine     

çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar raporlaştırılarak etkililiği üzerine araştırmalar 

yapılacaktır. Yapmış olduğumuz raporlama işlemleri sayesinde zirai donla mücadele 

için gereken bu sistem kurum ve kuruluşlara aktarılarak üretim aşamasında destek 

oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Projemiz başından beri bir afetle mücadele sistemi olarak geliştirilmiştir. Ancak 

istenmesi durumunda ticari olarak üretilip çiftçilerin kullanıma sunulması için uygun 

olduğu düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi, 570 tl’dir. Tasarlamış olduğumuz Alüminyum alaşımlı direk 

için 200 tl, kullanacağımız infrared lambalar (her direkte iki adet olacak) tahmini 

lamba 80 tl. Isı ölçer, nem ölçer ve arduino kart gibi donanımsal ürünlere 260 tl 

harcanması planlanmaktadır. Ürünümüz seri üretim için toptan alımlarda maliyetinin 

yarıya kadar düşeceği hesaplanmaktadır. Bu yönden bakıldığında Su-Fi dinamik iklim 

dengeleyici cihazlarımızın maliyeti 250 tl civarı olması tahmin edilmektedir. Bu 

maliyetin sadece bir defa verilmesi için uzun yıllar kullanıma dayanıklı olarak 

tasarlanmıştır. Bir dönüm için toplam maliyet, ağaç yerleşme durumuna bağlı olarak 

2.500 tl - 3.500 tl. arasındadır. Projemizin tam bir modeli pandemi dolayısıyla bu yaza 

ertelendi, yeni okul döneminde danışman öğretmenlerimizle ve iklimlendirme 

uzmanları ile tespit edilen bahçelere yerleştirilerek don olaylarına karşı sistemin 

çalışılabilirliği ayrıntılı olarak test edilecektir.  



 

 8 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Proje fikrimizin hedef kitlesi sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizdir.   
Ayrıca Belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kurumları projemizin 
hedef kitleleri arasındadır.  

 
9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek en önemli faktör ısıtma işlevi için gereken 

enerjinin karşılanmasıdır. Uygulamanın yapılacağı tarım veya bahçenin yerleşim 

yerinden uzak ve elektrik hattının olmaması durumunda mevcut enerji ihtiyacının 

yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi düşünülmektedir. Güneş enerjisi 

veya rüzgâr enerjisi gibi uygulanabilirliği yüksek enerji kaynaklarının kullanılması 

düşünülmektedir. 

 
10. Proje Ekibi 

     Proje Yöneticisi: Ahmet BAHADIR 
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