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ÖNSÖZ 

Tarım; bitkisel üretim, hayvan yetiştirme ve toprağı işleme sanatı ve 

işidir. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda üretimi, dünyanın kalkınma 

hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahiptir. 2050 yılına kadar insan 

nüfusunun 9.7 milyar olması tahmin edilmektedir.  Tarımsal üretiminin 

verimliliği ve dayanıklılığı iyileştirilmedikçe, insanlık küresel bir gıda açığıyla 

karşı karşıya kalacaktır. Önümüzdeki on yıllarda, uluslararası gıda üretimine 

yönelik zorluklar, insanlık tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar ortaya 

çıkacak ve artan insan nüfusunu besleyebilmek için, gıda üretiminde önemli bir 

artış kaçınılmaz olacaktır. Gıda üretimini çeşitlendirmek için ürün verimini, 

kalitesini ve üretim istikrarını artırmaya, iklim değişkenliğine karşı direncini 

arttırmaya acil bir ihtiyaç var. Son yıllarda tarımsal uygulamalardaki 

gelişmeler, sulama, gübre ve kimyasal ilacı kullanımı, teknolojinin tarıma 

entegre olması gıda üretimini artış göstermiştir. Bu üretim artışın devam etmesi 

için yenilikçi tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi gelecekte büyük önem arz 

edecektir. 

Kitaptaki makaleler alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 

hazırlanıştır. Katkılarıyla bu kitabı zenginleştiren akademisyenlere ve 

yayıncımız iksadyayinevi’ne kitabı yayınlama sürecinde gösterdikleri 

çabalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Aralık, 2022                                                 

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK 

 Doç. Dr. Ferhat KIZILGEÇİ 
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INTRODUCTION 

Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the crucial crops in the world in 

terms of economy, production, food, and nutrition (Yilmaz et al.2022). Wheat 

is grown in over 220 million ha of land all over the world, where it is subjected 

to abiotic stress on average (Paudel et al., 2021). This accounts for 

approximately 30 percent of the world's total cereal area (Cossani and 

Reynolds, 2012). FAO estimated that annual cereal production must increase 

by nearly a billion tons in order to feed the projected population of 9.1 billion 

people in 2050. The 21st century requires an increase in crop production and 

productivity to meet the rising demand for food (Iqbal et al., 2017). Wheat is 

cultivated in the tropics and subtropics, where it is subjected to a wide range of 

abiotic pressures. Crop yields are drastically diminished due to adverse 

environmental stress (Rahaie et al.,2013). The most common abiotic stresses 

are heat, drought, salinity, cold, chemicals, and excess water. But heat and 

drought are the main abiotic stresses that affect wheat production around in the 

world (Liu et al., 2016; Kizilgeci et al., 2017). Considering global climate 

model, the average worldwide temperature is projected to have risen by 6 

degrees Celsius by the end of the twenty-one century (De Costa, 2011). 

Heat stress (HS) is the most important abiotic factor that affects wheat 

quality and production (Kosina et al., 2007). Wheat is much sensitive to HS. It 

is estimated that every 1°C increase in temperature causes a 6% decrease in 

global wheat production. Knowing how heat stress affects plants is important 

for figuring out how climate change will affect crop production. High 

temperature alters different physiological,  HS  has an impact on crops' 

physiological, biological ,biochemical process, growth, development, yield, 

and quality in wheat (Poudel and Poudel, 2020). Short- and long-term stress 

can have a significant impact on a plant's growth, yield, and quality, especially 

if the stress occurs during sensitive growth stages (Prasad et al., 2008a). Grain's 

starch and protein content are also affected by heat stress. HS induces the 

production of reactive oxygen species (ROS), which alter membrane stability 

and lead to lipid peroxidation, protein oxidation, and DNA damage (Mittler et 

al., 2011). 

Drought is among the most common environmental stresses affecting 

plant growth and development. Drought remains a formidable obstacle for 
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agricultural researchers and plant breeders. It is estimated that by 2025, 

approximately 1.8 billion people will face absolute water shortage and 65 

percent of the global population will reside in water-stressed environments. 

Water is a critical part of agriculture and food production, but there isn't enough 

of it. Plants can be affected by drought stress in a number of other ways, 

including changes to their proteins, antioxidant production, osmotic 

adjustment, hormone composition, root depth and extension, stomata opening 

and closing, cuticle thickness, inhibition of photosynthesis, decrease in 

chlorophyll content, decrease in transpiration, and growth inhibition 

(Nezhadahmadi et al., 2013). 

The purpose of this review was to evaluate the physiological, agronomic, 

and biochemical responses of wheat in a water-deficient and heat environment 

to establish whether or not physiological traits related to drought and heat stress 

tolerance could be used as a selection criterion to improve wheat's adaptation 

to stress conditions during the identification phase of breeding. 

Effect on biochemical and physiological features 

High temperatures have a significant impact on photosynthesis, the most 

crucial physiological process in plants. Wheat's stroma and thylakoid lamellae 

are the most sensitive to heat stress. Saved et al. (1989) reported on the 

photosynthetic responses of ten wheat varieties to high temperatures. 

Mohammadi et al. (2009) calculated chlorophyll content and stem reserves. 

Wheat's thermo-tolerance physiological trait variation was investigated by 

Singh (2009). Chlorophyll content could be used as an indicator to assess 

photosynthetic rate performance and to reflect photosynthetic potential and 

primary production (Anjum et al., 2011). Almeselmani et al. (2011) noted 

chlorophyll synthesis inhibition and wheat's inability to withstand water stress. 

It was indicated that as water stress increased, leaf area decreased noticeably, 

which could be attributed to a decrease in cell enlargement and increased leaf 

senescence in the plant (Manivannan et al., 2007). 

Under stressed conditions cell membranes are subject to changes often 

correlated with improving in the cell permeability (Iqbal, 2009). Iqbal (2009) 

indicated that wheat peroxidase activity was reduced by water stress treatment. 

Maria et al. (2008) observed a significant reduction in the phenoloxidase 

activity of wheat under water deficit conditions. Anjum et al. (2017) reported 
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the decreases in leaf area resulting from drought stress. Several plant species, 

including bread wheat, exhibited a drought-induced reduction in pigment 

content (Tasmina et al., 2016), Several studies showed that leaf chlorophyll 

decreases when plants are stressed by drought (Anjum et al., 2013). When 

plants were exposed to drought stress, the canopy temperature was higher than 

it was in the control condition during the vegetative and anthesis stages 

(Siddique et al., 2000).  

The stress-induced reduction in stomatal conductance may be 

attributable to a decrease in CO2 assimilation rate (Maria et al., 2008). Anjum 

et al (2011) reported that due to decreased stomatal conductance under drought 

stress, CO2 assimilation rates gradually decline. Wheat plants that were well 

watered had a lower soluble carbohydrate rate than stressed plants, according 

to research by Zhang et al. (2009). Changes in photosynthesis and adverse 

effects on metabolism result in growth inhibition, stomatal closure, and a 

reduction in transpiration, which are absolutely needed for plants to adapt to 

osmotic changes in their tissues (Yordanov et al., 2003). Carmo-Silva et al. 

(2012) reported that stomatal closure in response to high temperature and 

limited water availability led to elevated leaf temperatures, particularly in 

situations where the ambient temperature was also elevated. This heat stress on 

the photosynthetic apparatus was caused by the rise in leaf temperature. 

High temperatures affect plant water content. HS reduces osmotic 

potential, causing cell dehydration. As many physiological responses to heat 

and drought are involved, canopy temperature is an indicator of the health of 

plants' water supplies (Amani et al., 1996). Sharma et al. (2019) reported that 

Relative water content, stomatal conductance, and transpiration rate of leaves 

are all influenced by canopy temperature. Balota et al. (2007) have suggested 

that low canopy temperature could be a method to choose drought-tolerant 

plants. Stomatal conductance could be a useful way to determine the impact 

that a plant or canopy responds on drought stress on its growth rate (Munns et 

al., 2010).  

Mumtaz et al. (1995) noticed that proline increases protein and 

membrane stability when exposed to extreme heat or humidity. Heber and 

Santarius (1973) reported that sugar alcohols formed membranes and proteins 

more resistant to high-temperature damage. During the grain filling stage, when 
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moderate stress is present, stressed leaves accumulate more proline, and 

proline's role is related to a protective action (Zhu et al., 2004). Researchers 

have found that cell membranes and proteins are vulnerable to damage when 

exposed to high temperatures and the reactive oxygen species (ROS) that are 

produced in response to these stresses (Larkindale and Knight, 2002). The yield 

of major cereals is negatively affected by drought, which has been linked to a 

decrease in the activity of these enzymes, as reported by Ahmadi and Baker 

(2001). CAT plays a crucial role in the removal of H2O2 toxicity. Under 

unfavorable conditions, the combined action of CAT and POX converts O2 and 

H2O2 to water and molecular oxygen (O2), preventing cellular damage 

(Chaitanya et al., 2002). 

Understanding the physiological reasons why plants can deal with stress 

is important if we want to choose and breed plants that can deal with stress 

better (Chaves et al., 2003). Leaf water potential, chlorophyll content, 

photosynthetic rate, stomatal conductance, and transpiration rate all play a role 

in the physiological adaptive responses and indicators for the assessment of 

stress environment responses in plants (Araus et al., 2008). Chlorophyll content 

in barley under drought stress was significantly higher in drought tolerant 

genotypes compared to drought sensitive genotypes (Li et al., 2006). Stress 

resistance has been linked to a variety of physiological characteristics, 

including chlorophyll content and the normalized difference vegetation index 

(Ram et al., 2017). Under environmental stress, photosynthetic and canopy-

scales have been shown to decline steadily (Xia, 2012). Thiaw and Hall (2004) 

reported that increasing heat tolerance and heat tolerance of many crops by 

improving membrane thermo-stability could be achieved by identifying for 

slow leaf electrolyte leakage under heat stress. Cellular water status, as 

measured by relative water content (RWC), is positively correlated with yield 

and stress resistance (Almeselmani et al., 2011)  

Stay green (SG) genotype maintains photosynthesis and grain filling in 

heat stress condition by delaying expression of senescence-related genes 

(Vijayalakshmi et al., 2010). Wheat has been selected using SG plants as a 

selection criterion for yield stability and HS tolerance. HS tolerance has been 

linked to the SG trait, which has been suggested as a useful trait (Joshi et 

al., 2007). Selecting for yield and yield stability using SG plants has shown 

promise in wheat (Christopher et al., 2008). Increases in water use efficiency 

http://scialert.net/fulltext/?doi=jbs.2010.565.572&org=11#340766_ja
http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-012-0780-3#CR7
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(WUE) in response to drought stress were also linked by Reynolds and 

Trethowan (2007) to the leaf chlorophyll content or SG of the plants being 

studied. Research on the SG trait of wheat genotypes is largely elusive (Ur 

Rehman et al., 2009), and they have not yet been assessed for their relationship 

with stress tolerance in winter wheat (Cao et al., 2015). 

There was a correlation between leaf chlorophyll content or greenness 

and transpiration efficiency, which influences the enhancement of WUE under 

drought stress (Reynolds and Trethowan, 2007). Grain yield was significantly 

positively correlated with leaf area and chlorophyll content, and leaf area and 

chlorophyll content were also positively correlated. In addition, the chlorophyll 

content can simultaneously increase grain yield, and plants with large leaves 

and a high chlorophyll content can also produce a greater grain yield. 

(Yeganehpoor et al.,2016). 

Effect on yield and yield traits  

The grain yield is thought to be the most crucial factor when evaluating 

wheat genotypes in breeding programs (Beheshtizadeh et al., 2013). The stress 

factors damage the growth and development of plants and cause a significant 

drop in their productivity (Kizilgeci et al., 2017). Water stress conditions 

influence cereal agronomic characteristics such as tillering, spike number, grain 

number, number of fertile tillers, thousand grain weight, peduncle length, spike 

weight, stem weight, and awn length (Blum, 2005). Productivity is influenced 

by the interaction of genetic and environmental factors, which plays an 

important role in achieving high productivity (Beres et al.,2020). Maralian et 

al. (2010) reported that the tillering and heading stages of wheat were sensitive 

to water stress, resulting in a 37% decrease in yield relative to the control 

condition. Pre- and post-flowering drought had a significant impact on the 

1000-grain weight, while terminal drought caused the significant reductions in 

all traits (Abdoli et al., 2013). 

The HS reduced the yield of wheat genotypes. The cultivation of wheat 

in a hotter environment had a significant effect on yield, as indicated by a 

reduction in yield traits overall and a decline in yield for major genotypes 

relative to the control environment.  High temperatures have a negative impact 

on kernel weight at maturity due to the shortened grain-filling period caused by 

post-anthesis stress (Sharma et al., 2019).  
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After anthesis, high temperatures reduced the rate of grain filling 

(Djanaguiraman et al., 2020), While high temperatures before anthesis reduced 

grain yield (Wardlaw et al., 1989). Wheat yield decreased as a result of 

exposure to high temperatures during short periods of grain filling. Delaying 

the date of sowing could result in a reduction in grain yield because high 

temperatures could start the filling process before the kernels are grown up 

(Menshawy, 2007). 

The interaction between genotype and stress showed that different types 

of wheat respond differently to different environmental conditions. Rain-fed 

environment and warm environment caused a significant decrease in grain yield 

for all genotypes. Sowing was delayed because of the high temperature, and 

this led to a decrease in grain yield overall. Grain yield was reduced by heat 

and drought stress. The differences for showing of plant traits among wheat 

genotypes under various environmental conditions could be due to the delay of 

the time of sowing. Their variation could be attributed to grain filling process 

that is harmfully affected by high temperatures and shortened grains filling 

periods (Riaz-Ud-Din et al., 2007). The occurrence of drought stress along with 

high temperature most frequently after heading, during the grain filling period, 

remarkably influence the yield of the wheat  (Balla et al., 2011).  Iqbal et al. 

(2020) indicated that crop productivity decreased under drought stress 

conditions. Plants facing to drought stress during the grain filling period are 

known to induce grain abortion and to reduce grain filling capacity, i.e. sink 

strength adjusts to reduce source capacity (Rajala et al., 2009). 

Hozayn and Abd El-Monem (2010) reported that the highest values of 

certain vegetative traits and grain yields when wheat was planted earlier in the 

growing season. They also reported that the decrease in growth and yield 

attributed traits might be due to water stress during grain filling stage and 

decreased wheat yield might be due to the inhibition of photosynthetic 

efficiency under water deficit  conditions (Zeidan et al.,2009). The reduction of 

test weight of wheat by delaying sowing date as a result of plants exposure 

to high temperature, reduces grain filling periods (Kaur and Behl, 2010).   

Strategies to enhance stress-tolerance in wheat 

Several growth-promoting protectants, such as osmoprotectants, 

phytohormones, signaling molecules, and trace elements, applied exogenously 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajcs.2013.167.178#953841_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajcs.2013.167.178#953841_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajcs.2013.167.178#53545_an
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=grain+yield
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=yield+components
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=yield+components
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajcs.2013.167.178#44795_con
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=grain+yield
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=sowing+date
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=high+temperature
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have the potential to protect plants by mitigating the harmful and detrimental 

effects of heat stress and drought stress. The primary goal of wheat genotype 

development and selection is to increase yield under current climatic 

conditions. Multiple agronomic and other management practices have been 

implemented to increase wheat plants' tolerance to stress, including seed 

dressing/coating, seed soaking, soil application, and foliar spray. When used 

effectively, amino acids have been shown to have a positive impact on plant 

productivity and growth, counteracting some of the negative effects of 

environmental stress. 

Yeast extract is a natural source of many substances that aid plants grow 

(Hammad and Ali, 2014). Hammad (2008) reported the beneficial effect of 

yeast extract in reducing the negative effects of drought stress. In this regard, 

Mohamed (2005) reported that using active dry yeast as a foliar spray 

significantly influenced plant yield and chemical composition. Because of its 

high auxin and cytokinin content and ability to help plants accumulate 

carbohydrates, yeast extract has been shown to play a significant role in 

vegetative and reproductive growth by promoting flower formation and its 

setting (Barnett et al., 1990).  

The growth traits of wheat plants grown under stress were significantly 

enhanced after the exogenous application of amino acids or yeast. The 

beneficial effect of yeast extract may be due to the fact that it is a natural source 

of the majority of essential elements (Nagodawithana, 1991), which improved 

wheat vegetative growth and overcome the inhibitory influence of water stress 

(Hammad, 2008). El-Nabarawy (2001) indicated that amino acids play an 

important role in the synthesis of chlorophyll content. Moreover, Wanas (2002) 

observed that yeast increased chlorophyll formation while delaying degradation 

and senescence in bean plants. 

Plants have developed a precise antioxidant defense system to mitigate 

the harmful effects of ROS. This system includes SOD, CAT, POD, APX, and 

GR, as well as non-enzymatic components like glutathione, ascorbic acid, 

flavonoids, carotenoids, phenolics, glycine betaine, non-protein amino acids, 

and -tocopherols. These antioxidant defense systems regulate uncontrolled 

oxidation cascades and protect plant cells from oxidative damage by 

scavenging reactive oxygen species (ROS). There are many studies that show 
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that wheat is more resistant to environmental stresses when it has more 

antioxidant enzyme (Gong et al.,2005;Buttar et al., 2020) 

This negative effect of heat stress on wheat can be mitigated by applying 

a nutrition foliar spray. Wheat's heat tolerance could be improved with the help 

of a foliar spray containing potassium orthophosphate (KH2PO4) applied after 

anthesis. Potassium orthophosphate increases grain yield and slows the leaf 

senescence in response to heat stress (Dias and Lidon 2010). Calcium applied 

exogenously increases plants' tolerance to heat (Waraich et al., 2012). Wheat 

may have developed a tolerance to heat because calcium (Ca) application in the 

form of CaCl2 increased the malondialdehyde (MDA) content and boosted the 

activities of guaiacol peroxidase, SOD, and CAT. Ca accumulation also is 

thought to be linked with a higher tolerance to heat stress in bread wheat 

genotypes, possibly because this nutrient can protect chlorophylls from photo-

decay and can keep stomata functioning, reducing the effects of heat stress 

through transpiration (Dias and Lidon, 2009). 

Plant hormones, also known as plant growth regulators, phytohormones, 

and growth substances, are chemical compounds that regulate plant growth and 

development. Exogenous applications of arginine, putrescine, and tocopherol 

have protective effects on heat-stressed wheat plants. Natural intracellular 

polyamines (PAs), including spermine, spermidine, and putrescine, can be 

extremely important for maintaining crop productivity under abiotic stress 

conditions. Research focused on polyamine biosynthesis, catabolism, and its 

function in abiotic stress tolerance has recently gained priority (Gupta and 

Gupta., 2013; Rangan et al. 2014). 

Nanoparticles may have positive effects on crops, increasing their 

productivity and resistance to biotic and abiotic stresses. Nanoparticles, 

depending on their concentration, can have both beneficial and harmful effects 

on plants. Using an appropriate concentration of Nanoparticles can enhance 

plant adaptation to stressful conditions. Ghorbanian et al. (2017) investigated 

drought tolerance by applying SiO2 and TiO2 nanoparticles during reproductive 

stages in the field. SiO2 application increased yield components under drought 

stress, while TiO2 application decreased seed yield components at certain 

concentrations in study. Additionally, the nanoparticle stabilized the level of 

photosynthetic pigments during drought stress and increased leaf water content, 

thereby increasing wheat's drought resistance. 
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Plants adapt to a changing environment through breeding. Therefore, it 

is necessary to evaluate genetic diversity for adaptation to future climate change 

conditions, as well as to select and induce stress-inducible genes from genetic 

resources for the development of new varieties in production systems. Breeding 

for heat tolerance is still in its infancy, which is why the genetic improvement 

of wheat to heat stress receives so much attention. In recent years, numerous 

studies have been conducted to identify wheat genotypes that are resistant to 

heat stress and drought stress. Screening and breeding for heat tolerance and 

biotechnological methods for enhancing heat tolerance can be used to achieve 

this objective (Akter and Rafiqul Islam, 2017). 

CONCLUSION  

Wheat yield traits were generally significantly reduced due to the 

growing environment (normal, hotter). Indications are that a lack of water and 

high temperatures has caused wheat plants to lose yield. Negative physiological 

traits induced by water and heat stress decreased grain yield. Knowing the 

physiological aspects contribute significantly to yield stability under 

environmental stress, and the cool irrigated environment is best for wheat 

growth. Thus, the physiological traits can be used as a selection criterion to 

determine which wheat genotypes can better withstand adverse environmental 

conditions. Grain weight, grain starch content, test weight, grain flour content, 

and grain protein all decreased noticeably due to water stress and delaying the 

sowing date (heat stress), with the exception of the grain protein and dry gluten 

contents (positive effects). Wheat may benefit from methods that involve 

selecting appropriate irrigation and sowing times, as well as suitable genotypes, 

and then subjecting the crop to favorable environmental conditions. Wheat 

yield and grain quality were both increased in stressful conditions thanks to the 

use of natural bio-stimulants, particularly amino acids. Future efforts to reduce 

the negative effects of stress may involve enhancing tolerant genotypes and 

agronomic practices. 
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1. GİRİŞ 

Hydroseeding, tohum, gübre, malç ve yapıştırıcı gibi malzemelerin su ile 

birlikte bir makine tankı içerisinde karıştırılması ile oluşan malzemenin 

hortumla ince bir tabaka olarak toprak yüzeyine su ile püskürtülmesi yolu ile 

yapılan bir ekim yöntemidir (Anonim, 2022a; Köse ve Temizel, 2020). 

Hydroseeding ile ilgili çalışmalar 1940’ların sonlarında yapılmaya başlamıştır. 

İlk olarak 1949 yılında saman ve ot malçı dağıtan makine geliştirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1953 yılında, büyük zirai faaliyetlerde 

kullanılmak üzere ekim makineleri keşfedilmiştir (Güney ve Gencer, 2000; 

Öztürk, 2012). Finn Corporation tarafından icat edilen bu makineye 

Hydroseeder ismi verilmiştir (Şekil 1). Hydroseeder’la yapılan çok büyük 

alanlardaki ekim çalışmaları, ABD tarımına da büyük miktarda katkıda 

bulunmuş ve erozyonla mücadeleden, toprak stabilizasyonuna, mera ve yem 

bitkileri ekiminden, peyzaj çalışmalarına kadar birçok sektörde yeni istihdam 

sahaları oluşturmuştur (Simcock ve ark., 1995; Gudyniene ve ark, 2021) (Şekil 

2; Şekil 3). 

 

Şekil 1. Hydroseeder (Anonim, 2022b) 

 

  

Şekil 2. Eğimli ve düz alanlarda Hydroseeding uygulaması (Anonim, 2022c) 
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Şekil 3. Geniş alanlarda Hydroseeding uygulaması 

Hydroseeding yöntemi, ekim yapmanın dışında; 

• Sulama 

• Gübreleme 

• İlaçlama 

• Erozyonla Mücadele 

• Tozla Mücadele 

• Yangınla Mücadele 

• Koku Kontrolü 

• Sokak Temizliği 

• Arazi Islahı 

• Peyzaj çalışmaları gibi işlemlerde de kullanılabilir. 

Hydroseeding Makinası (Hydroseeder) 

Hydroseeder, sulu ekim yönteminde kullanılan makineye verilen isimdir. 

Çekilir ve kendi yürür olmak üzere iki tipi bulunmaktadır (Şekil 4). 

  
Şekil 4. Çekilir ve Kendi Yürür Tip Hydroseeder 

Makinanın tankında bulunan karışım bir karıştırıcı tarafından 

karıştırılarak homojen bir yapı haline getirilir ve bir santrifüj pompa yardımıyla 
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hortuma iletilir. Hortumun ucunda bulunan bir tabanca sayesinde püskürtme 

işlemi yapılır. Makinada bulunan kontrol paneli sayesinde hortuma gelen 

materyal basıncı ayarlanabilir. Bu basınç arttırılarak veya azaltılarak püskürtme 

mesafesi değiştirilir. 

Hydroseeder temel parçaları; 

1. Püskürtme Tabancası 

2. Santrifüj Pompa 

3. Mekanik Karıştırıcı 

4. Hidrolik Karıştırıcı 

5. Platform 

6. Depo 

7. Hortum 

8. Kontrol Paneli 

Püskürtme Tabancası: 

Pompadan gelen basınçlı sıvıyı istenilen bölgeye püskürtmek için 

kullanılır. Püskürtme tabancası platformun üzerine sabitlenerek kullanılacağı 

gibi arazinin üzerinde de püskürtme yapmakta kullanılabilir. Her iki durumda 

da tabanca, bir personel yardımıyla yönlendirilir.  

 

Şekil 5. Hydroseeder Püskürtme Tabancası 

Pompa:  

Hydroseeder’da depodaki materyali püskürtme tabancasına göndermek 

için bir santrifüj pompa kullanılır (Şekil 6). Depo içerisindeki karışım dönen 

çarkın merkezinden salyangoz gövde içerisine alınır ve dönen çarkın 

kanatlarının yarattığı merkez kaç kuvvetinin etkisiyle hareket ettirilerek hız 
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kazanmaktadır. Karışım bu kinetik enerjiyle basınçlandırılarak bir hortumla 

püskürtme tabancasına iletilir. Pompa hareketini bir termik motordan alır. 

  

Şekil 6. Santrifüj pompa ve motor 

Karıştırıcılar: 

a-) Mekanik Karıştırıcı 

Mekanik karıştırıcı, depoya konulan materyallerin karışmasını sağlar. 

Hareketini tersinde çevrilebilen ve değişik hızlarda çalışma özelliğine sahip bir 

hidrolik motordan alır (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Mekanik Karıştırıcı 

b-) Hidrolik Karıştırıcı 

Pompadan çıkan basınçlı sıvının bir kısmı depoya geri dönerek 

karıştırma işine yardımcı olur. Bu sistem her makinada bulunmayabilir. 
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Platform: 

Hydroseeder’ın üst kısmında işlemi yapacak olan personelin üzerinde 

durabileceği ve üzerinde kontrol paneli bulunan kısma platform denir. Küçük 

boyutlu makinelerde bulunmayabilir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Hydroseeder Platform 

Depo: 

Ekimi yapılacak olan karışımın içerisine konulduğu depolar paslanmaz 

çelik malzemeden yapılır. Depo kapasitesi 1000 l ile 5000 l arasında 

değişmektedir. 

Hortum: 

Püskürtme işleminin istenilen bölgeye uzatılması için Hydroseeding 

makinalarında uzun bir hortum bulunur (Şekil 9). 

 

 

Şekil 9. Hydroseeder Hortum 

 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 30 

 

Kontrol Paneli: 

Ekim normu ayarı, basınç ayarı, karıştırıcıların hızı gibi ekim anında 

yapılması gereken kontroller bu panel yardımıyla yapılmaktadır (Şekil 10). 

 

 

Şekil 10. Hydroseeder Kontrol Paneli 

Hydroseeding Uygulamasında Kullanılan Malzemeler 

Hydroseeding makinalarında kullanılan malzeme karışımlarının, yapılan 

işin kalitesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Çalışma yapılan arazinin 

durumuna göre kullanılan malzeme çeşidi ve miktarında farklılık gösterir. 

Temel olarak bir karışımın içinde; tohum, yapıştırıcı, odun veya kâğıt malç, 

toprak düzenleyiciler, su tutucu bileşenler ve su bulunmalıdır. 

Tohum: 

Amaca yönelik, istenilen çeşit tohum kullanılabilmektedir. Daha çok çim 

tohumları kullanılmakla beraber tarımsal amaçlı mera alanlarında yem bitki 

tohumları kullanılabilmektedir. Baklagillerin ekimi de bu sistemle denenmiştir 

(Vallone ve ark., 2013; Tohumun büyüklüğüne ve istenilen bitki sıklığına göre 

30-70 kg/da arasında tohum kullanılabilmektedir (Şekil 11). 
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Şekil 11. Tohum 

Toprak Düzenleyici: 

Bitkisel üretimde, tarımsal olarak kullanılan arazinin 0-20 cm 

derinlikteki toprak kısmı önem arzeder. Toprakta yüzeyden derinlere doğru 

inildikçe yarayışlı toprak azalır ve bitki gelişme döneminde alması gereken 

temel bitki besin elementlerini alamaz. Bunun nedeni toprağın biyolojik olarak 

yetersiz olmasıdır. Bu yüzden toprağı biyolojik olarak desteklemek ve toprağın 

vasıflarını değiştirmek için toprak düzenleyiciler kullanılır. Kullanılacak miktar 

mevcut toprak ve eğim şartlarına göre 50–100 kg/da arasında değişmektedir. 

Yapıştırıcı: 

Karışımda yapıştırıcı olarak organik ve zaman içerisinde parçalanan sıvı 

bir madde kullanılır. Yapı olarak pişmaniyeye benzeyen bu yapıştırıcının 

amacı; karışımdaki tüm malzemenin su, rüzgâr gibi çevre şartları tarafından 

arazi yüzeyinden uzaklaşmasına engel olmaktır. Hava ve su geçirimini 

engellemeyen yapıştırıcı kullanılanılmaktadır. Toprağın fiziki durumuna ve 

eğimine göre 5-50 kg/da olarak kullanılmaktadır (Şekil 12). 
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Şekil 12. Yapıştırıcı 

Su Tutucu: 

Bitkilerdeki su eksikliğinden meydana gelen gerginliği ortadan 

kaldırmak için bünyelerinde ağırlıklarının 500 katı suyu tutabilen su tutucu 

polimer maddeler kullanılmaktadır (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Su Tutucu Madde (Hydrogel) 

Malç: 

Bitkilerin çevresindeki toprağa bir takım maddeler serilerek örtülmesine 

malçlamak veya malç yapmak denir. Odun veya kâğıt malç kullanılmasının 

nedeni içerisinde ki selüloz sayesinde su tutma özelliklerinin olmasıdır (Şekil 

14). 
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Şekil 14. Odun ve Kağıt Malç 

Malç toprak yüzeyinde oluşturduğu koruma tabakası sayesinde gece ve 

gündüz arasındaki sıcaklık farklarında toprak sıcaklığında aşırı dalgalanmayı 

önler. Topraktaki nemin buharlaşarak uzaklaşmasını önleyerek toprakta 

çatlaklar oluşmasını önler. Yabancı ot tohumlarının toprakla temasını 

engelleyerek yabancı ot kontrolünü sağlar. 

Hydroseeding Uygulamasının Avantajları 

Ekonomik 

Toprak taşıma yada serme, çim tohumu serpme, diğer ekim ve bakım 

makinaları kullanılmadığından, bu işlemler için gerekli olan maliyetler ortadan 

kalkar. Normal ekim yöntemlerine göre %50-80 arası maliyet avantajı 

olabilmektedir. 

Doğal 

Karışımın içeriğindeki kimyasal maddeler doğaya zarar vermez. 

Kokusuzdur, kullanılan bulamaç, yüzeylere ve bitkilere yapışmaz, iz bırakmaz. 

Tamamen organik materyaller kullanılır. 

Hızlı 

Ekim işlemi, depoya konulan karışımın püskürtülerek toprak yüzeyine 

yayılması yoluyla çok az bir sürede tamamlanır. Bir makinenin günlük 

kapasitesi yaklaşık 3000 m3/gün’dür. Aynı alanda geleneksel yöntemle 100 

işçinin yaptığı işi Hydroseeding yöntemi ile 2 kişi rahatlıkla yapabilir. 
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Kaliteli 

Kullanılan ürünlerin su tutma kapasitesi, klasik yöntemde kullanılan 

ürünlere nazaran çok daha fazla olduğundan; ekim yapılan alan çabuk ve 

kaliteli şekilde çimlenir. Karışımın içerisinde bulunan su tutucu maddeler 

sayesinde tohuma nemli bir ortam oluşturur. 

Homojen Dağılım 

Tohumlar, alana homojen olarak dağılırlar. Böylece ekim yapılan alanda 

tek düze bir görünüm sağlanır. 

Eğimli Alanlarda Çalışması 

Uzaktan püskürtme şeklinde ekim yapıldığından, traktör yardımıyla veya 

doğrudan insan gücüyle ekim yapılması mümkün olmayan %20’den fazla 

eğimli arazilerde kolaylıkla ekim yapılabilmesini sağlar (Oliveira ve ark., 

2011). 

Yüksek Performans ve Su Tasarrufu 

Hydroseeding sisteminde depoda bulunan karışım su, malçlar ve kendi 

ağırlığının 13-20 katına kadar su tutma yeteneğine sahip su tutucu polimerler 

içerdiğinden çimlenme performansı yüksektir. İçerikte bulunan malç, topraktan 

su kaybını yavaşlattığı için büyük ölçüde su tasarrufu sağlamaktadır. Böylelikle 

sulama aralıkları da düşmektedir. 

Hydroseeding Karışımının Hazırlanması 

Hydroseeding yöntemiyle ekim yapılacak alanın özellikleri ve ekimi 

yapılacak bitkinin özelliklerine göre karışım içerisine girecek materyallerin 

miktarında değişiklik gösterir. Karışıma başlamadan önce Hydroseeding tankı 

yarıya kadar su ile doldurulur ve tank içerisindeki mekanik karıştırıcı 

çalıştırılır. 

a-) Tohumun Karıştırılması 

Arazinin durumu, bölgenin ekolojisi göz önüne alınarak belirlenen 

tohumun özelliğine göre (örneğin çim tohumu dekara 30-70 kg olacak şekilde 

hesaplanır) tankın içine dökülür (Şekil 15). 
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Şekil 15. Tohumun Karıştırılması 

 

b-) Malç İlavesi 

Tohum suyun içinde tamamen karıştıktan sonra üzerine kâğıt ya da odun 

malç ilave edilir. İstenilen yoğunluğa göre dekara 100-275kg olacak şekilde 

hesap edilir ve sıkıştırılması malç parçalanarak tankın içine atılır (Şekil 16). 

 

Şekil 16. Malç İlavesi 

 

c-) Yapıştırıcı İlavesi 

Malç ve tohum tankın içinde homojen şekilde karıştıktan sonra bu 

malzemeleri arazide birbirine bağlamak, suyla akmasını engellemek, 
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karıncaların taşımasını önlemek için karışıma yapıştırıcı ilave edilir. Eğime 

bağlı olarak 5-50 lt/da olacak şekilde hesap edilir (Şekil 17). 

 

 
Şekil 17. Yapıştırıcı İlavesi 

 

d-) Organik Gübre İlavesi 

Tankın içerisine ilave edilen organik gübre, çimlenmeyi hızlandırıp, 

bitkinin sağlığını uzun süreli koruyabilmesine yardımcı olur. Bölge şartları, 

uygulama zamanı ve toprak yapısı göz önüne alınarak 50-200 kg/da olacak 

şekilde hesaplanır (Palacios ve ark., 2010) (Şekil 18). 

 

 
Şekil 18. Organik Gübre İlavesi 
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e-) Su İlavesi 

Karışım hazırlandıktan sonra tank yeterli miktarda su ile tamamlanır 

(Şekil 19). 

 

 

Şekil 19. Su İlavesi 
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GİRİŞ 

Amerika orjinli olan biber bitkisi (Capsicum sp. L.) binlerce yıldır dünya 

genelinde yetiştirilmektedir (Bosland ve Votava, 2012). Capsicum cinsi 

içerisinde 43 tür yer almaktadır (Barboza ve ark., 2022). Bu türlerden C. 

annuum L., C. chinense Jacq. C. frutescens L., C. baccatum L. ve C. pubescens 

Ruiz & Pav. Dünya genelinde kültürü yapılarak yaygın bir şekilde 

yetiştirilmektedir.  

Capsicum cinsi, MÖ 6000-6500'den beri baharat olarak kullanılan çeşitli 

tatlı ve acı biber grubunu içermektedir (Perry ve ark., 2007; Kraft ve ark., 

2014). Bugün itibariyle dünya genelinde ticari açıdan büyük ilgi görmekte ve 

dünya nüfusunun dörtte biri tarafından tüketilmektedir (Parvez, 2017). 

Acılık özellikleri ile ön planda olan acı biberler taze tüketiminin yanı 

sıra, baharat, renklendirici ve ilaç yapımında kullanılmaktadır. Acılık, 

Capsicum cinsine özgü alkaloid olan kapsaisinoidlerin birikmesinden 

kaynaklanmaktadır. Kapsaisinoidler, kapsaisin, dihidrokapsaisin, 

nordihidrokapsaisin, homokapsaisin ve homodihidrokapsaisinden oluşmaktadır 

(González-Zamora ve ark., 2013). Acı biberlerde üretilen majör kapsaisinoid 

kapsaisindir (8-metil-N-vanilil-6-nonenamid) (Kozukue ve ark., 2005).  

Kapsaisinoidler meyve olgunlaşması sırasında meyve plasentasında 

(Fujiwakeet ve ark., 1982) ve bazı Capscicum türlerinin (C. chinense (Jacq.)) 

meyve duvarında üretilmektedir (Bosland ve ark., 2015; Şekil 1, Anonim, 

2022). Biber meyvelerinde bulunan kapsaisinoid miktarı bitkinin yetiştirildiği 

ortamdaki ışık yoğunluğu, sıcaklık, sulama, meyvenin yaşı, meyvenin bitki 

üzerindeki konumu ve mineral elementlere göre değişebilmektedir (Marincaş 

ve ark., 2018; Naves ve ark., 2019; Mali ve ark., 2019). 
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Şekil 1: Biber Meyvesinin Anatomisi (Anonim, 2022) 

Kapsaisinoidler sağlamış oldukları faydalar ile günümüzde sağlık, 

kozmetik, gıda ve tarım alanlarında kullanılmaktadır. Bu bölümün amacı, 

kapsaisinoidlerin tarım ve tıpta kullanım alanlarının, yapılan çalışmalar ile 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

1. TARIMDA KULLANIM ALANLARI 

1.1.  İnsektisit Etkisi ve Akarisit Etkisi  

Kimyasal pestisitler, dünya çapında her yıl yaklaşık 3 milyon insanda 

zehirlenmeye ve 200.000 kişinin ölüme yol açmaktadır (Li ve ark., 2019). Bu 

tür vakalar, gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde %95 daha fazla 

olduğu rapor edilmektedir (Yadav ve ark., 2015).  

Tarımda kullanılan kimyasal pestisitlerin maliyetlerinin yüksek olması, 

çevre, insan ve çiftlik hayvanlarına yönelik potansiyel tehlikelerinin olması 

nedeniyle, haşerelerin kontrolünde kullanılmak üzere çeşitli bitki türlerinin 

araştırılmasını gerektirmiştir. Bu amaç doğrultusunda bitkilerden elde edilen 

bitki ekstraktlarının insektisit özellikleri farklı araştırmacılar tarafından 

incelenmiştir. Toz haline getirilmiş biber meyveleri bu amaçla kullanılmaktadır 

(Onu ve Aliyu, 1995). C. frutescens, kapsaisinoidler ve allil izotiyosiyanat gibi 
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kimyasal maddelere sahip olmasından dolayı pestisit olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır (Kepenekci ve ark., 2016). 

Daha önce yapılan çalışmalara göre, kapsaisinin, şeftali yaprak biti 

(Myzus persicae; Liu ve ark., 2003 ), tütün beyaz sineği (Bemisia tabacı; Zhao 

ve ark., 2012), depolanmış ürün böcekleri (Sitophilus zeamais ve Tribolium 

castaneum; Ho ve ark., 1997 ), pirinç böcekleri (Sitotroga tahilella; Prakash ve 

Rao, 2006 ), yonca biti (Hypera postica; Al-Doghairi ve Hag, 2003) ve lahana 

yaprak güvesi (Plutella xylostella; Jin ve ark., 2008; Liu ve ark., 2008) gibi 

birçok böcek türüne karşı geniş spektrumlu böcek öldürücü aktiviteye sahip 

olduğu belirtilmiştir (Li ve ark., 2019). Nitekim Li ve ark. (2019) laboratuvar 

ortamında ve tarla koşullarında 14 farklı böcek (Aphis gossypii, Tetranychus 

viennensis, Tetranychus cinnabarinus, Aphis gossypii, Aphis citricola, Lipaphis 

erysimi, Panonychus ulmi, Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, Aphis 

craccivora, Plutella xylostella, Tetranychus truncates, Ectropis obliqua 

hypulina, Pieris rapae) üzerinde ticari pestisitlerin aktif bileşenleri olan 

imidakloprid, abamektin ve piridaben ile birlikte kapsasinoidlerin insektisit 

etkisini test etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre; 14 tarım böceğine karşı 

kapsaisinoidlerin öldürücü etkisinin referans bileşenlerinkinden daha yüksek 

olduğunu ve kapsaisinoidlerin referans bileşenlerden daha zayıf bir nispi 

toksisiteye sahip olduğu belirtilmiştir. Ahn ve ark. (2011), kapsaisinin Heliothis 

subflexa, Spodoptera frugiperda, Heliothis virescens ve Helicoverpa zea’ta 

büyümeyi engelleyici özellikte olduğunu belirtmiştir. Başka bir çalışmada 

Claros Cuadrado ve ark. (2019) Capsicum chinense’den elde edilen 

kapsasinoidlerin yaprak bitlerine karşı etkinliğini laboratuvar ve tarla 

koşullarında test etmişlerdir. Sonuçlara göre, laboratuvar ortamında %10 

düzeyinde, tarla koşullarında ise %5 düzeyinde uygulanan kapsaisinin %83 ile 

%99 arasında yaprak bitinin ölümüne neden olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, sentetik pestisitlere etkili 

bir alternatif olarak kapsaisinoidlere dayalı biyoinsektisitlerin potansiyel 

kullanımını göstermektedir. 
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1.2. Nematodlara Etkisi 

Bitki paraziti nematodlar tarımsal üretimde en önemli zararlıların 

başında gelmektedir. Günümüzde dünyanın farklı yerlerindeki nematologlar, 

kimyasal nematisitlerin toprak kirliliğini artırması ve buna bağlı olarak 

kalıntılarının neden olduğu tehlikeli etkilerini önlemek için alternatif kontrol 

yöntemleri üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Dayanıklı çeşit kullanımı, 

bitki ekstraktları ve toprağın doğal organik maddelerle gübrelenmesi, alternatif 

kontrol yöntemleri olarak tavsiye edilmektedir. (Abdel-Mageed ve ark., 2021). 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, Capsicum spp.’den elde edilen 

kapsaisin ve dihidrokkapsaisin gibi acılık maddelerinin bitki paraziti 

nematodların mücadelesinde etkili olduğu bildirilmiştir. Kepenekci ve ark. 

(2016) Capsicum frutescens, Melia azedarach, Xanthium strumarium, 

Hyoscyamus niger ve Achillea wilhelmsii bitkilerinden elde edilen ekstraktların 

bitki paraziti nematodlara karşı etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada 

Meloidogyne incognita’dan elde edilen yumurta paketleri ve 2. dönem larvalara 

(J2) karşı ekstraktlar 6 farklı konsantrasyonda (0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 6.0 ve %12.0) 

denenmiştir. Sonuçlara göre, Capsicum frutescens’nin (acı biber) %3, %6 ve 

%12’lik konsantrasyonları kontrole kıyasla yumurta açılımı ve J2’lere karşı 

etkili olduğu belirtilmiştir. Haroun ve ark. (2022) içerisinde Capsicum 

annuum’un bulunduğu on üç baharattan elde edilen sulu ekstraktların 

Meloidogyne arenaria üzerine nematicidal etkilerini araştırmışlardır. 

Laboratuvar ve serada iki yıl boyunca ekstraktların 3 farklı konsantrasyonunun 

(%0.5, 1, 2) yumurta açılımı, ikinci dönem larvaların (J2) hareketi ve canlılığına 

etkileri araştırılmıştır. Kimyon (Cuminum cyminum L.) hariç ekstraktların 

tamamının, üreme faktörü ve ur skalasında kontrole kıyasla azalmaya neden 

olduğu belirtilmiştir. 

Abdel-Mageed ve ark. (2021) in vitro koşullarda Solanum nigrum, 

Atropa belladonna Hyoscyamus muticus, Datura innoxia, Withania somnifera 

ve Capsicum frutescens ekstralarının Meloidogyne javanica üzerinde etkilerini 

araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Atropa belladonna ile 

birlikte Capsicum frutescens ekstratlarının J2’lere karşı en etkili sonuçları 

gösterdiği belirtilmiştir. Benzer şekilde Neves ve ark. (2009) tarafından yapılan 

başka bir çalışmada, sera domates üretiminde Meloidogyne javanica’ya karşı 

hardal, sarımsak ve acı biber (Capsicum frutescens) ekstraktlarının nematisit 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kök başına 
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en yüksek gal ve yumurta sayısında azalma yine acı biber ekstraktından elde 

edildiği belirtilmiştir. Benzer sonuçlar Abbas ve ark. (2009) ve Bawa ve ark. 

(2014) tarafından Meloidogyne javanica ve Meloidogyne incognita’ya karşı acı 

biber ekstrakları ile yapılan çalışmalardan da elde edilmiştir. 

Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, acı biber meyveleri ve 

baharatlarından elde edilen ekstrakların, bitki paraziti nematodların 

mücadelesinde etkili olabileceği ortaya konulmuştur. 

1.3. Fungal Hastalıklara Etkisi 

Kapsaisinoidlerin tarımsal açıdan bir diğer faydalı özellikleri, 

antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahip olmasıyla ilgilidir (Kurita ve ark., 

2002; Xing ve ark., 2006; Kraikruan ve ark., 2008). Kapsaisin Colletotrichum 

capsici, B. cinerea ve Aspergillus niger V. dahliae, V. tricorpus and R. solani, 

Aspergillus flavus, Sphaeropsis sapinea, Leptographium procerum ve Botrytis 

cinerea gibi fungusların büyümesini inhibite etmektedir (Xing ve ark., 2006; 

Kraikruan ve ark., 2008; Singh ve ark., 2008; Moreno-Limón ve ark., 2012; 

Veloso ve ark., 2014). 

Tewksbury ve ark. (2008), Fusarium’a karşı biber meyvelerinin 

kapsaisin içeriği ile tohumların dayanıklılığı arasında korelasyon olduğunu 

ifade etmişlerdir. Haak ve ark. (2012), nemli ortamlarda yetişen bitkilerin 

mantar enfeksiyonlarına karşı daha hassas olmasından dolayı kapsaisin 

birikiminin avantaj sağlayacağını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, Palloix ve 

ark. (1990), Verticillium'a dayanıklı biber çeşitlerinin çoğunun acı olduğunu 

belirtmişlerdir. Veloso ve ark. (2014) tarafından yapılan başka bir çalışmada, 

köklere uygulanan kapsaisinoidlerin (kapsaisin ve N-vanillylnonanamid) 

patojenik mantar Verticillium dahliae'ye karşı koruma sağladığını ve hem 

kitinaz aktivitesini hem de CASC1, CACHI2 ve CABGLU gibi savunma ile ilgili 

birkaç genin ifadesini indüklediğini ifade etmişlerdir. 

Kapsaisinoidlerin varlığında mantar büyümesi yavaşlasa da, etki 

mekanizması tam olarak bilinmemektedir (Adams ve ark. 2020). Bununla 

birlikte kapsasinoidlerin fungal etmenlere karşı etki mekanizması hakkında 

bazı araştırmacılar tarafından farklı görüşler dile getirilmiştir. Aranda ve ark. 

(1995) kapsaisinin hücre zarlarını parçalama yeteneğinde olduğunu ve faz 

organizasyonunu etkileyebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca Shimomura ve ark. 
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(1989) ve Yagi (1990) bakteri ve mantarlarda kapsaisinin, elektron taşıma 

zincirinin (ETC) kompleks I'ine bağlanarak oksidatif fosforilasyonu 

(OXPHOS) ve ardından enerji (ATP) üretimini engellediğini bildirmişlerdir. 

1.4. Tohum Çimlenmesi ve Fide Çıkışına Etkisi 

Bitkisel üretimde tohumun çimlendirilmesi ve ekilen tohumların 

gelişimlerinin sağlanması önemlidir. Tohum ekiminden sonra yapılan hatalı 

uygulamalar çimlenmeyi etkilemektedir. Ayrıca tohumun iç ve dış yapısından 

kaynaklanan olumsuz durumlardan dolayı çimlenme ve fide çıkışlarında 

gecikmeler yaşanmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesinde ekim öncesi 

bazı ön çimlendirme uygulamaları (priming) yapılmaktadır. Tohum 

çimlenmesi ve fide büyümesinde seçilen yöntemlerin çevreci olması 

sürdürülebilir tarım açısından önemlidir.  

Kapsaisinoidlerin doğadaki rollerinin koruyucu ikincil metabolitler 

olduğuna inanılmaktadır (Barchenger ve Bosland 2016). Bitkiler tarafından 

sentezlenen ikincil metabolitler, çevredeki bitkilerin veya kendisinin büyümesi 

üzerinde allelopatik etkilere sahip olabilmektedir (Tarayre ve ark., 1995; Saberi 

ve ark. 2013). Allelopati, farklı organizmaların çevreye ikincil metabolitler 

salarak komşu organizmaların çimlenmesini, büyümesini veya fizyolojisini 

olumlu veya olumsuz yönde etkilediği doğal olarak oluşan ekolojik bir olgudur. 

C. annuum'un farklı dokularından elde edilen ekstraktlar bazı bitkiler üzerinde 

allelopatik etkiler göstermektedir (Wang ve ark. 2020).  

Capsaisinoidlerin tohum çimlenmesi veya fide gelişimi üzerindeki 

etkilerini incelemek için yapılan araştırmalarda hem olumlu hem de olumsuz 

sonuçlar elde edilmiştir. Arin ve Arabacı (2019), kapsaisinin iki biber çeşidinin 

tohum ve fidelerinde, çimlenme-çıkış ve fide gelişimi üzerine etkilerini test 

etmişlerdir. 0.1 ppm kapsaisin uygulanan tohumlarda kontrole kıyasla daha 

erken ve daha yüksek çimlenme ve çıkış oranı elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Ayrıca 6 aylık depolama sonrasında da tohumların çimlenme oranlarında 

herhangi bir kaybın olmadığını ifade etmişlerdir. Fide uygulamalarında ise 1.0 

ppm kapsaisin uygulamasının kontrole göre daha iyi sonuçlar gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Bununla birlikte, Barchenger ve Bosland (2016) kapsaisin 

uygulamalarında acı biber tohumlarının çimlenmesini azaltığını ve bazı acı 

biber çeşitlerinde yavaş çimlenmeye neden olduğunu belirtmişlerdir. 
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Araştırmacılar çimlenmede meydana gelen azalmanın nedenini kapsaisinin 

otopatik etkisinden kaynaklandığı ileri sürmüşlerdir. 

1.5.  Kuş ve Memelilere Karşı İtici/Kovucu (Repellent) Etkisi 

Birçok meyve, omurgalıların tüketimini caydıran hoş olmayan tada sahip 

kimyasallar içermektedir (Nabhan ve Tewksbury, 2001). Biber bitkisi, sahip 

olduğu kapsaisin ile kuş, hayvan ve böcek kovucu olarak kullanılmaktadır 

(Chinn ve ark., 2011). Bosland ve Bosland (2001) tavşanların marullarda 

yapmış olduğu zararı önlemek için kapsaisinin etkinliğini araştırmışlardır. 

Çalışmada kullanılan marullarda bir kısmına kapsaisin uygulanırken diğer 

kısmına ise uygulanmamıştır. Sonuçlara göre, tavşanlar başlangıçta kapsaisin 

uygulanmış marulları tüketmemiştir. Ancak kapsaisin uygulanmamış bitkiler 

tüketildiğinde, tavşanlar kapsaisinoid uygulanmış marul bitkilerini de 

tüketmiştir. Başka bir çalışmada (Aley ve ark. 2015) tahtaların kapsaisin ile 

muamele edilmesi sonucunda, atların tahta yalama ve çiğneme isteksizliğine 

neden olduğunu ifade etmiştir. Araştırmacılar kapsaisin bazlı tahta ürünlerin, 

atlarda ahşap çiğneme ve ısırma vakalarını azaltmak için potansiyel bir yönetim 

aracı olabileceğini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, Fitzgerald ve ark. (1995) 

gri sincaplar tarafından tüketilen kuşyemine karşı kovucu olarak kapsaisinin 

önemli bir önleyici etkiye sahip olduğu belirtmişlerdir. 

Memelilerin kapsaisin uygulanmış bitkileri tüketmemesinin nedeni, 

kapsaisinin yapmış olduğu ağrı veya tahriş hissinden kaynaklanmış olabilir. 

Çünkü kapsaisin, burun ve ağız bölgelerini tahriş edici olması nedeniyle birçok 

memeli için doğal bir kovucudur (Aley ve ark., 2015). 

 

2. TIPTA KULLANIM ALANLARI 

Kapsaisin, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası tarafından her gün 

kırmızı biber formunda tüketilmektedir (Cordell ve Araujo 1993). Kapsaisin 

tüketimi, bölgesel ve bireysel olarak farklılık göstermektedir. Meksika ve 

Kore'de günlük acı biber tüketimi kişi başı 15 gr'a kadar çıkabilmektedir. Kuzey 

Avrupa ülkelerinde ise bu miktar 1 gr’dan azdır (Chaudhary ve ark. 2022). 

Farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda kapsaisinin, akciğer, 

karaciğer, beyin, böbrek ve kastaki oksidatif hasarlara karşı yararlı etkilere 
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sahip olduğu belirlenmiştir (Lee ve ark., 2003; Abdel-Salam ve ark., 2012; 

Aydın, 2015; Chaudhary ve ark., 2022). 

 

2.1. Antioksidan ve Anti-İnflamatuar Etkisi 

İnflamasyon ve oksidatif stres, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, 

nörodejeneratif hastalıklar ve dünya çapında yüksek prevalans gösteren yaşa 

bağlı diğer dejeneratif hastalıklarda önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, 

bitkilerin potansiyel sağlık işlevleri açısından, antioksidan ve anti-inflamatuar 

bileşenlerinin araştırılmasına ve ölçülmesine yönelik ilgi artmıştır (Zimmer ve 

ark., 2012). Biber bitkisi bu bitkilerden birini oluşturmaktadır. 

Antioksidanlar, lipidlerin ve lipid içeren ürünlerin raf ömrünü artırmak 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle beslenme ve farmasötik açıdan 

önemlidirler (Rosa ve ark., 2002). Biberler (Capsicum spp.) karotenoidler, 

flavonoidler ve fenolik asitler içeren önemli birer antioksidan kaynağıdır (Lee 

ve ark., 1995; Matsufuji ve ark., 1998; Deli ve ark., 2001; Materska ve Perucka, 

2005; Kappel ve ark., 2008). Ayrıca biber bitkilerinde bulunan kapsaisin ve 

dihidrokapsaisin bileşikleri antioksidan özellik göstermektedir (Rosa ve ark., 

2002). 

Zimmer ve ark. (2012) Capsicum baccatum’um antioksidan ve anti- 

inflamatuar etkilerini incelediği araştırmada, C. baccatum’un yeni ilaçlar 

tasarlamak için tıbbi kimya çalışmalarında prototip olarak kullanılabilecek 

potansiyel antioksidan ve anti-inflamatuar bileşiklere sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca C. baccatum meyvesinden elde edilen bütanol 

ekstraktının en iyi antioksidan ve anti-inflamatuar aktiviteleri gösterdiğini ifade 

etmişlerdir.  

Kapsaisinin in vivo koşullarda erkek Wistar sıçanlarının eritrositleri 

üzerinde antioksidan etkisi araştırılmıştır (Chaudhary ve ark. 2022). Çalışmada 

kandaki oksidatif stres belirteçleri, plazma toplam antioksidan potansiyeli, 

plazma membran redoks sisteminin aktivitesi, hücre içi glutatyon (GSH) 

seviyesi, reaktif oksijen türleri (ROS) seviyesi, protein oksidasyonu ve lipid 

peroksidasyonu değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, kapsaisinin plazmanın 

ferrik indirgeme kabiliyeti (FRAP), GSH seviyesi, plazma zarı redoks sistemi 

(PMRS) aktivitesini artırarak ve ROS, MDA, PCO ve AOPP'yi iyileştirerek 

oksidatif strese karşı önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde Luqman ve Rizvi (2006) kapsaisinin eritrositler üzerinde 
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antioksidan etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada Ahuja ve Ball 

(2006) in vitro koşullar altında düzenli olarak acı biber tüketen yetişkin kadın 

ve erkelerde serum lipoprotein oksidasyonu ve toplam antioksidan durumu 

(TAS) üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada yer alan 27 katılımcı 4 

hafta boyunca günde 30 g taze biber tüketmişlerdir. Sonuçlara göre, 4 hafta 

boyunca düzenli olarak biber tüketiminin, serum lipoproteinlerinin 

oksidasyona karşı direncini artırdığını belirtmişlerdir. 

2.2.Anti-Kanserojenik Etkisi 

Kanser, birincil tümörün anjiyogenezinden oluşan çok aşamalı ve 

karmaşık bir süreçtir. Kapsaisinoid bileşikleri, tümörlerin anjiyogenezini, 

istilasını ve metastazını düzenlemektedir. Kapsaisinoidler, hem hücre kültürü 

hem de fare modellerinde güçlü anti-anjiyogenik aktivite sergilemektedir. 

Yapılan çalışmaların çoğunda, düşük dozlarda kapsaisin'in birçok insan kanseri 

türünün büyümesini baskıladığı ortaya koymuştur. Bununla birlikte, 

kapsaisinoidlerin kanser metastazı invazyonu üzerindeki etkisi hakkında farklı 

çalışmalar mevcuttur. Bazı araştırmalarda, kapsaisinoidler için anti-invaziv ve 

anti-metastatik olarak tanımlamış olsa da, diğerleri kapsaisinoidlerin 

kanserlerin istilasını ve metastazını uyardığını iddia etmişlerdir (Friedman ve 

ark., 2019). Birkaç araştırma makalesinde, kapsaisinin meme kanseri, kolon 

kanseri ve cilt kanserinde tümör teşvik edici aktivitelere sahip olduğu 

belirlenmiştir (Toth ve ark., 1992; Erin ve ark., 2004; Chung ve ark., 2016). Bu 

tümör teşvik edici aktiviteler, kanser hücrelerini tedavi etmek için yüksek 

dozlarda kapsaisin kullanıldığında gözlenmiştir (Friedman ve ark., 2019). 

2.3. Kardiyovasküler Etkileri 

Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü ve 

ateroskleroz insan sağlığı açısından potansiyel tehlikeleri olan önemli 

kardiyovasküler hastalıklardır (Luo ve ark., 2011). Kapsaisin ve 

dihidrokapsaisinin trombosit agregasyonunu ve pıhtılaşma faktörleri VIII ve 

IX'un aktivitesini inhibe ettiği bildirilmiştir (Adams ve ark., 2009). Bu durum, 

kardiyovasküler hastalıkların başlamasının önlenmesi veya kardiyovasküler 

hastalıkların görülme sıklığının azaltılması açısından oldukça önemli bir 

özelliktir (Luo ve ark., 2011). 
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Kapsaisinin geçici reseptör potansiyeli vanilloid alt tipi 1’i (TRPV1) 

aktive ederek CGRP (Kalsitonin Gen İlişkili Peptid) salınımını 

uyarabildiğinden kardiyovasküler fonksiyon üzerinde potansiyel faydalar 

sağladığı belirtilmiştir (Peng ve Li, 2010). Benzer şekilde, Li ve ark. (2018) 

fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, kapsaisin tedavisinin, kardiyak 

mikrovasküler hasarı önlemede rol oynayabileceği ifade etmişlerdir.  

Acı biber tüketimi, kalp hastalıklarını ve kalp hastalıklarından meydana 

gelen ölümleri azaltabilir. Damar içinde meydana gelen iltihaplanma, 

damarların duvarlarında plak oluşumunu tetiklemektedir. Kapsaisin, iltihabı 

azalttığından bu sürecin gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Kapsaisin 

bağışıklık sistemini güçlendirerek, ateroskleroz ve kalp krizleri riskini 

azaltmaktadır (Anonim, 2022). 

2.4. Anti-Bakteriyel Etkisi 

Antibiyotik direnci, küresel olarak halk sağlığını tehlikeye atmaktadır. 

Bakteriyel hastalıklara karşı pazara sunulan yeni antibiyotiklerin sınırlı olması 

göz önüne alındığında, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmanın yeni ve 

antibiyotiklerden bağımsız yollarını keşfetmek oldukça önemlidir. Bu nedenle, 

doğal bileşiklerin sağladığı antibakteriyel özellikler farmakolojik açıdan önem 

kazanmıştır (Füchtbauer ve ark., 2021).  

Kapsaisin, çoklu farmakolojik ve fizyolojik özelliklerinin yanı sıra, 

antimikrobiyal aktivitesi nedeniyle son zamanlarda büyük ilgi görmektedir 

(Marini ve ark., 2015). 

Kapsaisin ve dihidrokapsaisinin anti-bakteriyel etkisi ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, her iki molekülün de klinik olarak çoklu ilaç direnci (MDR) 

sağlayan gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerinin 16 farklı suşuna karşı 

değişen oranlarda ve yüksek antimikrobiyal aktivite sergilediği ortaya 

çıkarılmıştır (Oyedemi, 2019). Wang ve ark. (2019), in vitro koşullar altında 

yaptıkları çalışmada, sentezlenen altı kapsaisin türevinin Escherichia coli ve 

Staphylococcus aureus bakterilerine karşı antibakteriyel etkilerini test 

etmişlerdir. Sonuçlara göre, E. coli ve S. aureus'un kapsaisin türevleri ile 

indüklenen öldürme oranlarının sırasıyla %57.2 ile %93.2 ve %60.8 ile %96.3 

arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Flesar ve ark. (2010) tarafından yapılan 

başka bir çalışmada, bal arılarında Amerikan yavru çürüğü enfeksiyöz 

hastalığına neden olan gram pozitif basiller olan Paenibacillus larvalarına karşı 
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farklı bitki türevli ekstraktların ve doğal bileşiklerin antibakteriyel aktivitelerini 

araştırmışlardır. Araştırmacılar, 32 mg/L %65 kapsaisin ve %35 DHC'den 

oluşan bileşiğin en etkili üçüncü bileşik olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar, 

kapsaisin ve türevlerinin güçlü antibakteriyel özellikler gösterdiğini ve tıp-

veterinerlik alanlarında uygulanabilir potansiyele sahip olduğunu kanıtlar 

niteliktedir. 

Kapsaisin, hâlihazırda var olan antibiyotiklerin yerini alacak kadar güçlü 

olmayabilir. Ancak bakteriyel enfeksiyonları tedavi ederken kullanılan 

antibiyotiklerin miktarını azaltabilir. Böylece direnç gelişimi ve hastanın 

yaşadığı yan etkilerin ortaya çıkma riskini azaltmaya katkıda bulunacaktır 

(Füchtbauer ve ark. 2021). 

2.5. Anti-Obezite Etkisi 

Obezite dünya çapında milyonlarca insanın sağlığını etkileyen küresel 

bir sorun haline gelmiştir. Dünya sağlık örgütü (DSÖ), dünya çapında 650 

milyon yetişkin, 340 milyon ergen ve 39 milyon çocuk olmak üzere 1 milyardan 

fazla insanın obez olduğu belirtilmiştir (WHO, 2022). Bu sayı hala artmaktadır. 

DSÖ, 2025 yılına kadar yaklaşık 167 milyon insanın (yetişkinler ve çocuklar) 

daha fazla kilolu veya obez olacağını tahmin etmektedir. Obezitenin önlenmesi 

ve tedavi edilmesinde, dünya çapında farklı diyetlerin uygulanması ve ilaçlar 

kullanılmaktadır.  

Birçok araştırma, kapsaisinin obeziteye karşı etkili olduğu ortaya 

çıkarılmıştır.  İn vitro koşullar altında hücre modelleri kullanılarak yapılan 

çalışmalarda, kapsaisinin UCP1 (Uncoupling protein 1), PGC1α (Peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma coactivator 1α), PRDM16 (PR domain-

containing 16), PPAR'lar (Peroxisome proliferator-activated receptor) ve 

C/EBP'ler (CCAAT enhancer binding protein) gibi termojenez, lipid 

oksidasyonu ve katabolizma ile ilişkili genlerin ekspresyon seviyesini artırarak 

anti-obezite etki gösterdiği belirlenmiştir. Sıçanlar ve fareler üzerinde yapılan 

çalışmalarda, kapsaisinin vücut ağırlığı artışını azaltabileceği ve yağ birikimini 

bastırabileceği ortaya çıkarılmıştır. İnsan denemelerinde ise, kapsaisinin tokluk 

hissini artırarak ve iştahı engelleyerek enerji alımının azalmasından dolayı 

vücut ağırlığında azalma ile sonuçlandığı belirlenmiştir (Li ve ark., 2020). 
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Kapsaisinin obezite karşı çalışma mekanizması; lipaz aktivitesini inhibe 

ederek, enerji harcamasını düzenleyerek, lipid metabolizmasını ve adiposit 

farklılaşmasını modüle ederek etkili olduğu düşünülmektedir (Balaji ve ark., 

2016). 

SONUÇ 

Biber Solanaceae familyasına ait olup, Orta ve Güney Amerika'nın 

tropikal ve nemli bölgelerine özgü önemli bir türdür. Dünya genelinde beş biber 

türünün kültürü yapılmaktadır. Capsicum annuum L. en fazla yetiştirilen biber 

türüdür.  

Kapsaisinoidler, Capsicum cinsi içerisinde yer alan ve acı biber türlerine 

acılık özelliği katan sekonder metabolitlerdir. Kapsaisin, biber meyvelerine 

acılık veren ana bileşiktir. Kapsaisin yalnızca Capsicum cinsi içerisinde yer 

almaktadır. Acı biberler iştah açıcı özellikleri nedeniyle yüzyıllardan beri 

dünya genelinde tüketilmektedir. Bununla birlikte sağlamış oldukları faydalar 

nedeniyle ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda 

kapsaisinoidlerin sağlamış olduğu faydalar nedeniyle popülaritesi artmış ve 

farklı sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Tarım ve tıp bu sektörlerin başında 

gelmektedir. Her iki sektörde de yapılan uygulamaların insan ve çevre sağlığına 

dost olması en önemli kriter olarak benimsenmektedir. Bu nedenle bitkiler ve 

bitki ekstraklarından elde edilen sekonder metabolitler önem kazanmaktadır. 

Biber bu yönüyle önemli türlerin başında gelmektedir. Kapsaisinoidlerden elde 

edilen bileşiklerin antioksidan ve anti-inflamatuar etkisi, anti-kanserojenik 

etkisi, anti-bakteriyel etkisi, anti-obezite etkisi ve kardiyovasküler etkileri 

nedeniyle her geçen yıl tıp alanında yapılan farklı tedavilerin çalışma konusu 

olmuştur. Ayrıca, anti-diyabetik etkisi, anajenik etkisi, hipokolesterolemik ve 

hipolipidemik etkileri ve parkinson hastalığına olan olumlu etkileri yine farklı 

çalışmalara konu olmuştur. Çoklu sağlık yararları, kapsaisinoidleri, 

önümüzdeki yıllarda talebin artması muhtemel olan değerli bir nutrasötik ürün 

haline getirmektedir.  

 

Tıpta olduğu gibi tarım sektöründe kapsaisinoidlerden 

yararlanılmaktadır. Kapsaisinoidler nematisit veya insektisit olarak farklı 

patojenlerin mücadelesinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı fungal hastalıkların 
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kontrolünde ve tohum-fide çimlendirmelerinde yine kapsaisinoidlerden 

yararlanılmaktadır. 

Kapsaisinoidler farklı alanlarda olumlu sonuçlar vermesine karşın 

günümüzde etki mekanizmaları tam olarak anlaşılmış değildir. Gelecekte 

yapılacak çalışmalar ile etki mekanizmalarının tam olarak ortaya çıkarılması, 

sağlamış olduğu faydaları artırarak yeni ve farklı sektörlerde kullanma 

imkânlarını sağlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 54 

 

KAYNAKLAR 
 

Abbas, S., Dawar, S., Tariq, M., & Zaki, M. J. (2009). Nematicidal activity of spices 

against Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood. Pakistan Journal of Botany, 

41(5), 2625-2632. 

Abdel-Mageed, M. A., Mahmoud, N. A., & El-Mesalamy, A. F. (2021). Efficacy of 

aqueous extracts of some solanaceous plants on juveniles mortality and egg 

hatching on the root knot nematode, Meloidogyne javanica under laboratory 

conditions. Archives of Agriculture Sciences Journal, 4(1), 221-227. 

Abdel-Salam, O. M., Abdel-Rahman, R. F., Sleem, A. A., & Farrag, A. R. (2012). 

Modulation of lipopolysaccharide-induced oxidative stress by capsaicin. 

Inflammopharmacology, 20(4), 207-217. 

Adams, C. A., Zimmerman, K., Fenstermacher, K., Thompson, M. G., Skyrud, W., 

Behie, S., & Pringle, A. (2020). Fungal seed pathogens of wild chili peppers 

possess multiple mechanisms to tolerate capsaicinoids. Applied and 

environmental microbiology, 86(3), e01697-19. 

Adams, M. J., Ahuja, K. D., & Geraghty, D. P. (2009). Effect of capsaicin and 

dihydrocapsaicin on in vitro blood coagulation and platelet aggregation. 

Thrombosis research, 124(6), 721-723 

Ahn, S. J., Badenes-Pérez, F. R., & Heckel, D. G. (2011). A host-plant specialist, 

Helicoverpa assulta, is more tolerant to capsaicin from Capsicum annuum than 

other noctuid species. Journal of insect physiology, 57(9), 1212-1219. 

Ahuja, K. D., & Ball, M. J. (2006). Effects of daily ingestion of chilli on serum 

lipoprotein oxidation in adult men and women. British journal of nutrition, 

96(2), 239-242. 

Al-Doghairi, M. A., & El Hag, E. (2003). Effect of several biopesticides on alfalfa 

weevil larvae, Hypera brunneipennis (Boheman). Pakistan Journal of 

Biological Sciences, 6(8), 777-781. 

Aley, J. P., Adams, N. J., Ladyman, R. J., & Fraser, D. L. (2015). The efficacy of 

capsaicin as an equine repellent for chewing wood. Journal of Veterinary 

Behavior, 10(3), 243-247. 

Anonim, (2022). https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayoclinicminutec 

apsaicinsconnectiontohearthealth/. (Erişim Tarihi: 02.09.2022) 

Anonim, 2022. https://www.pepperscale.com/wp-content/uploads/2018/06/pepper-

anatomy.jpg.webp (Erişim Tarihi: 01.10.2022) 

Aranda, F. J., Villalaín, J., & Gómez-Fernández, J. C. (1995). Capsaicin affects the 

structure and phase organization of phospholipid membranes. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1234(2), 225-234. 



55 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

Arin, L., & Arabacı, Ç. (2019). The influence of exogenous capsaicin application on 

the germination, seedling growth, and yield of pepper. Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry, 43(5), 500-507. 

Aydin, B. (2015). The effects of capsaicin and vitamin E on high fat diet induced 

obesity, hyperlipidemia and oxidative stress in different organs of mice. Journal 

of food and nutrition research, 3(6), 357-364. 

Balaji, M., Ganjayi, M. S., Kumar, G. E. H., Parim, B. N., Mopuri, R., & Dasari, S. 

(2016). A review on possible therapeutic targets to contain obesity: The role of 

phytochemicals. Obesity research & clinical practice, 10(4), 363-380. 

Barboza, G. E., García, C. C., de Bem Bianchetti, L., Romero, M. V., & Scaldaferro, 

M. (2022). Monograph of wild and cultivated chili peppers (Capsicum L., 

Solanaceae). PhytoKeys, 200, 1. 

Barchenger, D. W., & Bosland, P. W. (2016). Exogenous applications of capsaicin 

inhibits seed germination of Capsicum annuum. Scientia horticulturae, 203, 29-

31. 

Bawa, J. A., Mohammed, I., & Lıadı, S. (2014). Nematicidal effect of some plants 

extracts on root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) of tomato 

(Lycopersicon esculentum). World Journal of Life Sciences and Medical 

research, 3(3), 81. 

Bosland, P. W., Coon, D., & Cooke, P. H. (2015). Novel formation of ectopic 

(nonplacental) capsaicinoid secreting vesicles on fruit walls explains the 

morphological mechanism for super-hot chile peppers. Journal of the American 

Society for Horticultural Science, 140(3), 253-256. 

Bosland, P.W., Votava, E.J., 2012. Peppers: Vegetable and Spice Capsicums, 2nd 

ed.CAB International, Oxfordshire, U.K. 

Bosland, W. K., & Bosland, P. W. (2001). Preliminary field tests of capsaicinoids to 

reduce lettuce damage by rabbits. Crop Protection, 20(6), 535-537. 

Chaudhary, A., Gour, J. K., & Rizvi, S. I. (2022). Capsaicin has potent anti-oxidative 

effects in vivo through a mechanism which is non-receptor mediated. Archives 

of physiology and biochemistry, 128(1), 141-147. 

Chinn, M. S., Sharma-Shivappa, R. R., & Cotter, J. L. (2011). Solvent extraction and 

quantification of capsaicinoids from Capsicum chinense. Food and bioproducts 

processing, 89(4), 340-345. 

Chung, M. K., & Campbell, J. N. (2016). Use of capsaicin to treat pain: mechanistic 

and therapeutic considerations. Pharmaceuticals, 9(4), 66. 

Claros Cuadrado, J. L., Pinillos, E. O., Tito, R., Mirones, C. S., & Gamarra Mendoza, 

N. N. (2019). Insecticidal properties of capsaicinoids and glucosinolates 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 56 

 

extracted from Capsicum chinense and Tropaeolum tuberosum. Insects, 10(5), 

132. 

Cordell, G. A., & Araujo, O. E. (1993). Capsaicin: identification, nomenclature, and 

pharmacotherapy. Annals of Pharmacotherapy, 27(3), 330-336. 

Deli, J., Molnár, P., Matus, Z., & Tóth, G. (2001). Carotenoid composition in the fruits 

of red paprika (Capsicum annuum var. lycopersiciforme rubrum) during 

ripening; biosynthesis of carotenoids in red paprika. Journal of agricultural and 

food chemistry, 49(3), 1517-1523. 

Erin, N., Boyer, P. J., Bonneau, R. H., Clawson, G. A., & Welch, D. R. (2004). 

Capsaicin-mediated denervation of sensory neurons promotes mammary tumor 

metastasis to lung and heart. Anticancer research, 24(2B), 1003-1010. 

Fitzgerald, C. S., Curtis, P. D., Richmond, M. E., & Dunn, J. A. (1995, August). 

Effectiveness of capsaicin as a repellent to birdseed consumption by gray 

squirrels. In National Wildlife Research Center Repellents Conference 1995 (p. 

16). 

Flesar, J., Havlik, J., Kloucek, P., Rada, V., Titera, D., Bednar, M., ... & Kokoska, L. 

(2010). In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and 

compounds against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult 

honey bees. Veterinary microbiology, 145(1-2), 129-133. 

Friedman, J. R., Richbart, S. D., Merritt, J. C., Brown, K. C., Denning, K. L., Tirona, 

M. T., ... & Dasgupta, P. (2019). Capsaicinoids: multiple effects on 

angiogenesis, invasion and metastasis in human cancers. Biomedicine & 

Pharmacotherapy, 118, 109317. 

Fujiwake, H., Suzuki, T., & Iwai, K. (1982). Capsaicinoid formation in the protoplast 

from the placenta of Capsicum fruits. Agricultural and Biological Chemistry, 

46(10), 2591-2592. 

Füchtbauer, S., Mousavi, S., Bereswill, S., & Heimesaat, M. M. (2021). Antibacterial 

properties of capsaicin and its derivatives and their potential to fight antibiotic 

resistance–A literature survey. European Journal of Microbiology and 

Immunology, 11(1), 10-17. 

González-Zamora, A., Sierra-Campos, E., Luna-Ortega, J. G., Pérez-Morales, R., Ortiz, 

J. C. R., & García-Hernández, J. L. (2013). Characterization of different 

capsicum varieties by evaluation of their capsaicinoids content by high 

performance liquid chromatography, determination of pungency and effect of 

high temperature. Molecules, 18(11), 13471-13486. 

Haak, D. C., McGinnis, L. A., Levey, D. J., & Tewksbury, J. J. (2012). Why are not all 

chilies hot? A trade-off limits pungency. Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences, 279(1735), 2012-2017. 



57 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

Haroun, H. M., Aydınlı, G., & Mennan, S. (2022). Screening of the nematicidal 

potential of some spice extracts against root-knot nematode, Meloidogyne 

arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 (Tylenchida: Meloidogynidae). Turkish 

Journal of Entomology, 46(3), 275-288. 

Ho, S. H., Ma, Y., Tan, H. T. W., Sidik, M., Rejesus, B. M., Garcia, R. P., ... & Halid, 

H. (1997). Repellency of some plant extracts to the stored products beetles, 

Tribolium castaneum (Herbst) and Sitophilus zeamais Motsch. In Proceedings 

of the symposium on pest management for stored food and feed, held at Bogor, 

Indonesia. (pp. 209-215). 

Jin, M. S., Liu, S. W., Gu, Z. M., Wei, S. H., & Wang, Y. Z. (2008). Repellent activity 

of capsaicin and its effects on glutathione-S-transferase and Na+, K+-ATPase 

activity in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Acta Entomol. Sin, 51, 

1039-1043. 

Kappel, V. D., Costa, G. M., Scola, G., Silva, F. A., Landell, M. F., Valente, P., ... & 

Moreira, J. C. (2008). Phenolic content and antioxidant and antimicrobial 

properties of fruits of Capsicum baccatum L. var. pendulum at different maturity 

stages. Journal of Medicinal Food, 11(2), 267-274. 

Kepenekci, I., Erdoğuş, D., & Erdoğan, P. (2016). Effects of some plant extracts on 

root-knot nematodes in vitro and in vivo conditions. Turkish Journal of 

Entomology, 40(1). 

Kozukue, N., Han, J. S., Kozukue, E., Lee, S. J., Kim, J. A., Lee, K. R., ... & Friedman, 

M. (2005). Analysis of eight capsaicinoids in peppers and pepper-containing 

foods by high-performance liquid chromatography and liquid chromatography− 

mass spectrometry. Journal of agricultural and food chemistry, 53(23), 9172-

9181. 

Kraft, K. H., Brown, C. H., Nabhan, G. P., Luedeling, E., Luna Ruiz, J. D. J., Coppens 

d’Eeckenbrugge, G., ... & Gepts, P. (2014). Multiple lines of evidence for the 

origin of domesticated chili pepper, Capsicum annuum, in Mexico. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 111(17), 6165-6170. 

Kraikruan, W., Sangchote, S., & Sukprakarn, S. (2008). Effect of capsaicin on 

germination of Colletotrichum capsici conidia. Agriculture and Natural 

Resources, 42(3), 417-422. 

Kurita S., Kitagawa E., Kim C.H., Momose Y., Iwahashi H. (2002) Studies on the 

antimicrobial mechanisms of capsaicin using yeast DNA microarray. 

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 66, 532–536. 

Lee, C. Y. J., Kim, M., Yoon, S. W., & Lee, C. H. (2003). Short‐term control of 

capsaicin on blood and oxidative stress of rats in vivo. Phytotherapy research, 

17(5), 454-458. 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 58 

 

Lee, Y., Howard, L. R., & Villalon, B. (1995). Flavonoids and antioxidant activity of 

fresh pepper (Capsicum annuum) cultivars. Journal of Food Science, 60(3), 473-

476. 

Li, B., Yang, M., Shi, R., & Ye, M. (2019). Insecticidal activity of natural capsaicinoids 

against several agricultural insects. Natural Product Communications, 14(7), 

1934578X19862695. 

Li, R., Lan, Y., Chen, C., Cao, Y., Huang, Q., Ho, C. T., & Lu, M. (2020). Anti-obesity effects 

of capsaicin and the underlying mechanisms: a review. Food & function, 11(9), 7356-

7370. 

Li, X., Hou, J., Du, J., Feng, J., Yang, Y., Shen, Y., ... & Yang, Y. (2018). Potential 

protective mechanism in the cardiac microvascular injury. Hypertension, 72(1), 

116-127. 

Liu, S. W., Jin, M. S., Gu, Z. M., Wei, S.H. & Wang, Y. Z. (2008) Effects of capsaicin 

on the enzyme activities of glutathione S-transferase and Na+- K+-ATPase in 

Plutella xylostella. Chin J Pestic Sci, 10 (2):240-242. 

Liu, X., & Lin, Y. (2003). The bioactivity of capsaicin on peach aphid and its 

combination with several insecticides. J. Pest Sci, 52, 94-96. 

Luo, X. J., Peng, J., & Li, Y. J. (2011). Recent advances in the study on capsaicinoids 

and capsinoids. European journal of pharmacology, 650(1), 1-7. 

Luqman, S., & Rizvi, S. I. (2006). Protection of lipid peroxidation and carbonyl 

formation in proteins by capsaicin in human erythrocytes subjected to oxidative 

stress. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to 

Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 

20(4), 303-306. 

Mali, S. S., Naik, S. K., Jha, B. K., Singh, A. K., & Bhatt, B. P. (2019). Planting 

geometry and growth stage linked fertigation patterns: Impact on yield, nutrient 

uptake and water productivity of Chilli pepper in hot and sub-humid climate. 

Scientia Horticulturae, 249, 289-298. 

Marincaş, O., Feher, I., Magdas, D. A., & Puşcaş, R. (2018). Optimized and validated 

method for simultaneous extraction, identification and quantification of 

flavonoids and capsaicin, along with isotopic composition, in hot peppers from 

different regions. Food chemistry, 267, 255-262. 

Marini, E., Magi, G., Mingoia, M., Pugnaloni, A., & Facinelli, B. (2015). Antimicrobial 

and anti-virulence activity of capsaicin against erythromycin-resistant, cell-

invasive group a streptococci. Frontiers in microbiology, 6, 1281. 

Materska, M., & Perucka, I. (2005). Antioxidant activity of the main phenolic 

compounds isolated from hot pepper fruit (Capsicum annuum L.). Journal of 

Agricultural and food Chemistry, 53(5), 1750-1756. 



59 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

Matsufuji, H., Nakamura, H., Chino, M., & Takeda, M. (1998). Antioxidant activity of 

capsanthin and the fatty acid esters in paprika (Capsicum annuum). Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 46(9), 3468-3472. 

Moreno-Limón, S., Salcedo-Martínez, S. M., Cárdenas-Ávila, M. L., Hernández-

Piñero, J. L., & Núñez-González, M. A. (2012). Efecto antifúngico de capsaicina 

y extractos de chile piquín (Capsicum annuum l. var aviculare) sobre el 

crecimiento in vitro de Aspergillus flavus. Polibotánica, (34), 191-204. 

Naves, E. R., de Ávila Silva, L., Sulpice, R., Araújo, W. L., Nunes-Nesi, A., Peres, L. 

E., & Zsögön, A. (2019). Capsaicinoids: pungency beyond Capsicum. Trends in 

plant science, 24(2), 109-120. 

Neves, W. D. S., de Freitas, L. G., Coutinho, M. M., Dallemole-Giaretta, R., Fabry, C., 

Dhingra, O. D., & Ferraz, S. (2009). Nematicidal activity of extracts of red hot 

chili pepper, mustard and garlic on Meloidogyne javanica in green house. 

Summa Phytopathologica, 35(4), 255-261. 

Onu, I., & Aliyu, M. (1995). Evaluation of powdered fruits of four peppers (Capsicum 

spp.) for the control of Callosobruchus maculatus (F) on stored cowpea seed. 

International Journal of Pest Management, 41(3), 143-145. 

Oyedemi, B. O., Kotsia, E. M., Stapleton, P. D., & Gibbons, S. (2019). Capsaicin and 

gingerol analogues inhibit the growth of efflux-multidrug resistant bacteria and 

R-plasmids conjugal transfer. Journal of ethnopharmacology, 245, 111871. 

Palloix, A., Pochard, E., Phaly, T., & Daubeze, A. M. (1990). Recurrent selection for 

resistance to Verticillium dahliae in pepper. Euphytica, 47(1), 79-89. 

Parvez, G. M. (2017). Current advances in pharmacological activity and toxic effects 

of various Capsicum species. Int. J. Pharm. Sci. Res, 8(5), 1900-1912. 

Peng, J., & Li, Y. J. (2010). The vanilloid receptor TRPV1: role in cardiovascular and 

gastrointestinal protection. European journal of pharmacology, 627(1-3), 1-7. 

Perry, L., Dickau, R., Zarrillo, S., Holst, I., Pearsall, D. M., Piperno, D. R., ... & Zeidler, 

J. A. (2007). Starch fossils and the domestication and dispersal of chili peppers 

(Capsicum spp. L.) in the Americas. Science, 315(5814), 986-988. 

Prakash A, Rao J. (2006). Exploitation of newer botanicals as ricegrain protectents 

against Angoumois grain moth, Sitotrgacerealella Oliv. Entomon. 31:1-8. 

Rosa, A., Deiana, M., Casu, V., Paccagnini, S., Appendino, G., Ballero, M., & Dessí, 

M. A. (2002). Antioxidant activity of capsinoids. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 50(25), 7396-7401. 

Saberi, M., Davari, A., Tarnian, F., Shahreki, M., & Shahreki, E. (2013). Allelopathic 

effects of Eucalyptus camaldulensis on seed germination and initial growth of 

four range species. Annals of Biological Research, 4(1), 152-159. 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 60 

 

Shimomura, Y., Kawada, T., & Suzuki, M. (1989). Capsaicin and its analogs inhibit 

the activity of NADH-coenzyme Q oxidoreductase of the mitochondrial 

respiratory chain. Archives of biochemistry and biophysics, 270(2), 573-577. 

Singh, T., & Chittenden, C. (2008). In-vitro antifungal activity of chilli extracts in 

combination with Lactobacillus casei against common sapstain fungi. 

International Biodeterioration & Biodegradation, 62(4), 364-367. 

Tarayre, M., Thompson, J. D., Escarré, J., & Linhart, Y. B. (1995). Intra-specific 

variation in the inhibitory effects of Thymus vulgaris (Labiatae) monoterpenes 

on seed germination. Oecologia, 101(1), 110-118. 

Tewksbury J.J., Reagan K.M., Machnicki N.J., Carlo T.A., Haak D.C., Pe~naloza 

A.L.C., Levey D.J. (2008). Evolutionary ecology of pungency in wild chilies. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 105, 11808–11811. 

Tewksbury, J. J., & Nabhan, G. P. (2001). Directed deterrence by capsaicin in chillies. 

Nature, 412(6845), 403-404. 

Toth, B., & Gannett, P. (1992). Carcinogenicity of lifelong administration of capsaicin 

of hot pepper in mice. In Vivo (Athens, Greece), 6(1), 59-63. 

Veloso, J., Prego, C., Varela, M. M., Carballeira, R., Bernal, A., Merino, F., & Díaz, J. 

(2014). Properties of capsaicinoids for the control of fungi and oomycetes 

pathogenic to pepper. Plant Biology, 16(1), 177-185. 

Wang, R., Liu, Y., Sun, S., Si, Y., Liu, X., Liu, X., ... & Wang, W. (2020). 

Capsaicinoids from hot pepper (Capsicum annuum L.) and their phytotoxic 

effect on seedling growth of lettuce (Lactuca sativa L.). Natural product 

research, 34(11), 1597-1601. 

Wang, X., Yu, L., Li, F., Zhang, G., Zhou, W., & Jiang, X. (2019). Synthesis of amide 

derivatives containing capsaicin and their antioxidant and antibacterial 

activities. Journal of food biochemistry, 43(12), e13061. 

WHO, (2022). https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-

accelerating-action-to-stop-obesity. Erişim Tarihi: 15.10.2022 

Xing, F., Cheng, G., & Yi, K. (2006). Study on the antimicrobial activities of the 

capsaicin microcapsules. Journal of applied polymer science, 102(2), 1318-

1321. 

Yadav, I. C., Devi, N. L., Syed, J. H., Cheng, Z., Li, J., Zhang, G., & Jones, K. C. 

(2015). Current status of persistent organic pesticides residues in air, water, and 

soil, and their possible effect on neighboring countries: A comprehensive review 

of India. Science of the Total Environment, 511, 123-137. 

Yagi, T. (1990). Inhibition by capsaicin of NADH-quinone oxidoreductases is 

correlated with the presence of energy-coupling site 1 in various organisms. 

Archives of biochemistry and biophysics, 281(2), 305-311. 



61 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

Zhao, J. W., Zheng, Y., He, Y. X., & Weng, Q. Y. (2012). Biological activity of 

capsaicin and its effects on development and fecundity in Bemisia tabaci 

(Gennadius)(Hemiptera: Aleyrodidae). The Journal of Applied Ecology, 23(2), 

531-535. 

Zimmer, A. R., Leonardi, B., Miron, D., Schapoval, E., de Oliveira, J. R., & Gosmann, 

G. (2012). Antioxidant and anti-inflammatory properties of Capsicum 

baccatum: from traditional use to scientific approach. Journal of 

Ethnopharmacology, 139(1), 228-233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

 

GSM YÖNLENDİRMELİ AKILLI SULAMA 

SİSTEMİNİN TASARIMI ve KONTROL 

PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 

Serdar AVCI1 

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT2* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri 

Mühendisliği ABD, Diyarbakır, Türkiye, ORCID ID: 0000-000X-XXXX-XXXX,  

E-mail: serdaravci086@gmail.com    
2Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 

Bölümü, Diyarbakır, Türkiye, ORCID ID: 0000-0002-27731-4910, 

*E-mail: mmturgut@dicle.edu.tr  (sorumlu yazar)
 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ülkemizde 

ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2741 saat olup ortalama yıllık toplam 

ışınım değeri 1527.46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır (Anonim, 2022a). Konum 

itibarı ile de ülkemizin büyük çoğunluğu güneş enerjisi bakımından güçlü bir 

potansiyele sahiptir (Şekil 1). Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’nin toplam 

kurulu gücü içindeki payı %8.5 seviyesine ulaşmıştır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi, yıllık toplam 1460 kW/m2 güneş enerjisi miktarı ve yıllık toplam 2993 

saat güneşlenme süresi ile ilk sırada yer almaktadır (Tetik, 2014). Bunu 

sırasıyla Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri takip etmektedir. 

 
Şekil 1. Türkiye’nin potansiyel görünümü ve aylık ortalama global radyasyon 

dağılımı (Anonim, 2022a) 

 

Yenilenebilir enerji olan güneş enerjisi sistemlerinin (GES), sistem ömrü 

boyunca mali kayıp olmayacağı gibi çevreye de hiçbir zararı yoktur. Dünya’da 

olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte bu alanda 

yapılacak bir yatırımlar, kurulum maliyetlerini çok kısa süreler içerisinde 

amorti edebilmektedir. Bu nedenle güneş enerjisi yatırımları son yıllarda 

önemli düzeyde artmakta ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en hızlı 

gelişen sektör olarak öne çıkmaktadır (Oral, 2020). 

Gelişen teknolojiler sayesinde artık günümüzde birçok kablolu alet 

ortadan kalkmakta ve onların yerini wifi, bluetooth gibi uzaktan kontrol 

edebileceğimiz sistemler almaya başlamıştır. Bu sistem insanların işini 

kolaylaştırmakla beraber, zamanın daha verimli kullanılmasını hedeflemiştir. 

İnsanoğlunun ilk kablosuz iletişim deneyimi Marconi tarafından 1897 yılında 
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geliştirilen kablosuz telgraf ile başlamıştır (Arvas, 2018). Son yüzyılda hızla 

gelişen elektronik ve yarı iletken teknolojileri, haberleşmede önemli teknik 

gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Kablolu iletim ile başlayan telgraf, 

telefon ve internet haberleşmeleri, gelişen teknolojik imkânlar ile birlikte bazı 

alanlarda yerini kablosuz haberleşmeye bırakmıştır. Bilhassa telefon 

görüşmelerinin kablosuz ve hareketli olarak gerçekleştirilmeye başlanması ile 

birlikte kullanıcılara önemli avantajlar sağlamasından dolayı hızla yayılmış ve 

ses kalitesi, bant genişliği, kapsama alanı gibi kalite parametrelerine olan talep 

artmıştır. Bu bağlamda 1G (First Generation) adı ile anılan birinci nesil hücresel 

teknolojiler, zaman içerisinde 2G, 3G, 4G ve 5G teknolojilerinin gelişmesine 

öncülük etmiştir. 

1975-1990 yılları arasında yaygın olarak kullanılan birinci nesil (1G) 

teknolojilerde yalnızca mobil telefon görüşmeleri baz alındığı için iletilen veri, 

temel olarak ses verisiydi. Tamamen analog sistemler olan 1G sistemlerinde 

Frekans Modülasyonunun (FM) kullanılması ve FDMA (Frequency Division 

Multiple Access) tekniğinin yanında düşük bant genişlikli kanalların 

kullanılıyor olması veri aktarımını kısıtlamaktaydı. Teknolojik gelişmelerle 

birlikte 1990-2000 yılları arasında yaygın olarak kullanılan 2G sistemlerinde 

sayısal modülasyon tekniklerinin yanında TDMA (Time Division Multiple 

Access) ve CDMA (Code Division Multiple Access) teknikleri de FDMA 

tekniği ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bunlarla birlikte 1G’ye göre daha 

geniş frekans kanalları kullanımı gibi değişiklikler sayesinde 2G sistemleriyle 

daha kaliteli ses iletimi ve Kbps seviyelerinde veri iletimi sağlanmıştır (Çıbuk 

ve ark., 2016). Bu dönemde Dünyada ilk SMS (Short Messaging Service) 1992 

yılında Vodafone İngiltere GSM şebekesi üzerinden gönderildi. Papworth'ün 

bilgisayarından arkadaşı Jarvis'in Orbitel 901 model telefonuna gönderdiği 

"Mutlu Yıllar" mesajı, tarihte gönderilen ilk kısa mesaj (SMS) oldu (Linge and 

Sutton, 2015, Piechnik, 2017). Günümüzde kullanılmakta olan ve gelişmeye 

devam eden 4G sistemlerinin yanında beşinci nesil (5G) mobil haberleşme 

teknolojilerine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. 

1839 yılında fotovoltaik etkiler, Dünya’da ilk kez Fransız fizikçi olan 

Alexander Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Alexander Edmond 

Becquerel platin olan tabakalar ile yaptığı çalışmalar sırasında böyle bir etkiyi 

keşfetmiştir. Yıl 1873’de Selenyum içinde foto iletkenlik keşfini yapan bilim 

insanı Willoughby Smith bu keşfiyle dünyada ilk fotovoltaik düzenek olarak 
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tarihe geçmiştir. 1877 yılında yapılan çalışmalarda bilim insanları W.G.Adams 

ve R.E.Day katı maddelerin de aslında fotonlardan etkilenerek fotovoltaik etki 

oluşturacağını keşfettiler. Bilim insanı Charles Fritts verimi %1 olan 

fotovoltaik bir hücre geliştirdiğinde yıl 1883 idi. 1946 yılında Modern Güneş 

Paneli patentini alan ilk bilim insanı Russell Ohl’dür. Yıl 1958’de Uzay aracı 

olan Vanguard-I adındaki araca fotovoltaik hücreler monte edildi. Monte edilen 

bu hücreler m2’de 0.1 watt güç üretmekteydi. 2009 yılına gelindiğinde, Dünya 

rekorunu kıran Spectrolab firması verimi %41.6 olan üç-eklemli fotovoltaik 

hücreler geliştirmiştir. Bu tür verimi artırıcı çalışmalar günümüzde halen 

devam etmektedir (Uyar, 2015).  

Günümüzde kullanılan başlıca güneş paneli çeşitleri şunlardır; 

• Monokristal Güneş Paneli (Monocrystalline Silicon Solar Module) 

• Polikristal Güneş Paneli (Polycrystalline Silicon Solar Module) 

• İnce Film Güneş Paneli (Thin Film Solar Module) 

• Esnek Güneş Paneli. 

• Saydam Güneş Paneli 

 

Monokristal güneş panelleri yüksek dereceli silikondan yapıldığından 

%24 civarında yüksek verimlilikte çalışırlar. Düşük ışık koşullarında, 

polikristal güneş panellerine göre, daha iyi performans gösterirler. Bu nedenle 

güneş ışığının az olduğu zamanlarda bile polikristal panellere göre daha çok 

üretim sağlarlar. Satın alma bedelleri polikristal güneş panellerine göre daha 

pahalıdır.  

Polikristal silikondan yapılan güneş paneli hücreleri, aynı zamanda 

çoklu-kristal silisyum olarak adlandırılan, dikdörtgen hücrelerden oluşması 

nedeniyle kolayca tanınabilir bir dış bir görünüme sahiptir. Polikristal güneş 

panellerinin renkleri mavidir. Polikristal güneş panellerinin hücre üretimi daha 

az maliyetlidir. Bu nedenle monokristal panellere göre verimliliği daha 

düşüktür (Anonim, 2022b). Polikristal güneş panelleri verimlilik oranları %18 

civarındadır. Polikristal güneş panellerinin ısı toleransları düşüktür. 

Güneş panelleri silikon ve gümüşten oluşur. Her güneş paneli aslında bir 

silikon parçası olan güneş hücresinden oluşur. Güneş pilleri içindeki silikon, 

güneş enerjisini emer ve bu enerjiyi elektron enerjisine dönüştürür. Her bir 
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hücre, aynen pillerde de olduğu gibi, elektrik akımı yaratmak için bir pozitif ve 

bir negatif katmandan oluşur. Güneşten gelen fotonlar güneş panelinin üzerinde 

bulunan bahsettiğimiz bu hücreler tarafından emildiklerinde, açığa çıkan enerji 

elektronların özgürce hareket etmelerine yol açar.  

Fotovoltaik paneller yarı iletken elemanların üzerine düşen güneş 

ışığının yarı iletkenin üzerinden elektron kopararak potansiyel oluşmasını 

sağlayan yapılardır. Birden fazla güneş hücresini birbirine bağlayarak, daha 

fazla elektrik ve daha yüksek miktarda voltaj yaratılır. Bunların hepsi birbirine 

bağlı olduklarında, bir güneş panelini oluştururlar (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Solar Sistemin Çalışma Prensibi (Anonim, 2018) 

 

Arduino cihazı elektronik devre elemanlarının birleşiminden oluşan bir 

devredir. Bu devrenin içerisinde bulunan işlemci sayesinde yüklediğimiz 

kodlarla bir beyin görevini görmektedir. Arduino’yu ilk olarak İtalya’da 

bulunan beş üniversite öğrencisi 2005 yılında bitirme projesi olarak yapmıştır. 

Arduino ismini İtalya’da bir orta çağ kralından almıştır. Buldukları bu devrenin 

iş yapacağını anlayınca öncelikle 200 adet üretmişler daha sonra talep artınca 

kendilerine şirket kurmuşlardır. Günümüzde çok saygın ve büyük bir şirket 

olarak devam etmektedirler. Arduino kartları işlemcilerine hiçbir işlem 

yapmadan içerisinde bulunan kütüphane sayesinde basit program yazılabilir.  

Her türlü sinyal kullanılabilir ister analog isterse dijital olsun. Dijital ya da 
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analog sensörlerden elde ettiğimiz sinyali işleyerek, çeşitli robotlar 

tasarlanabilir. Bu tasarladığımız sistemler dünyada bulunan enerjilerden 

yararlanılarak oluşturulur. Projeler geliştirilebilmesi için modül ve kartlardan 

faydalanılır.  

Arduino, tamamen yazılımsız ve basit elektronik bilgisiyle 

kullanabileceğiz bir kart tasarımı değildir. Bu kartın kullanımı kolay olsa da 

yazılım bilgisi olmadan asla kullanılamaz. Bu kartı hazır kodlarla bir yere kadar 

kullandıktan sonra yazılım ve elektronik bilgimizi güçlendirmez ve 

geliştirmezsek belli noktada tıkanabiliriz. Bu kartı kullanmadan önce tüm 

özelliklerini araştırıp uygulanacak olan sisteme en uygun kart seçilmelidir. 

Yazılımlar kartlar arasında aynı olsa da komuta seçenekleri ve güçleri 

birbirinden farklıdır. 

Arduino kartlarla birlikte sıklıkla GSM modülleri kullanılır. Kullanılan 

modüller Ardunio kart ile sistem arasında iletişim kurarak haberleşme işini 

sağlar. Arduino kartın zemin WAV oynatıcı, UNO tarafınca çıkarılan PWM 

sinyali, daha sonra düşük sinyal geçiren filtre, iletim aracını göndererek UNO 

belleğinde depo edilen PCM bilgileri Motoru çalıştırabilecek sinyaller şekline 

dönüştürülür. Esas olarak, oyuncusu sade bir WAV oynatma sistemleri kabul 

edilmemeli, çünkü verileri WAV dosyasında filtreleyerek UNO'da bir dizi 

şeklinde saklar. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten gerekli olan 

enerji güneş paneli aracılığıyla sağlanmıştır. Bir şarj aleti ile sağlanan enerji 

regüle edilerek sistemin bataryası şarj edilip alıcılara uygun enerji verilmiş ve 

Arduino çalıştırmıştır. Aurdino; GSM modülü ve Nem sensörüne 5V 

göndererek aktif hale gelmelerini sağlamıştır. Java Dilindeki Yazılım sayesinde 

GSM modülü, Nem Sensörü ve Motor arasındaki koordinasyon sağlamıştır. 

Proje mantıken basit bir projedir. Nem sensöründen gelen analog sinyalin, 

yazılan kodlar sayesinde değerlendirilip GSM modülü aracılığı ile cep 

telefonuna gelen SMS ile iletişimi sağlanıp motorun çalıştırılıp 

çalıştırılmayacağını sormaktadır. Bu mesaja verilecek cevap ya da manuel 

olarak buton ile sulama başlatılır. Yeterli seviyede sulandığında nem 

sensöründen alınan sinyal ile sulama otonom olarak bitirilir. 
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1. MATERYAL VE METOT 

1.1.  Materyal  

Projede 1 adet güneş paneli, 1 adet Arduino UNO, 1 adet GSM modülü, 

1adet GSM Kart, 1 adet nem sensörü buton devresi, batarya ve şarj ünitesi 

kullanılmıştır. Projede kullanılan malzemeler; 

• 1 adet güneş paneli  

• 1 adet şarj ünitesi   

• 1 adet 12V 7A batarya  

• 1 adet Ardunio 

• 1 adet buton 

• 1 adet GSM modülü 

• 1 adet nem sensörü 

• 1 adet 12V pompa motoru 

• 1 adet12V 30A role 

• 1 adet 10k ohm direnç 

• 1 adet GSM kartı olarak sıralanabilir. 

SIM800L GSM Modülü 

GSM Modül sulama sistem modeli olarak SIM 800L modülü 

kullanılmıştır. SIM 800L genel anlamda bize sulama sisteminde uzaktan 

kontrol için veri alışverişi sağlamayı yani bir nevi bağlantı kurmayı sağlamıştır. 

Bu modelin özellikleri: 

Besleme gerilimi: 3.8V- 4.2V  

Önerilen besleme voltajı: 4V  

Uyku modu <2.0mA 

Boş mod <7.0mA 

GSM iletimi (ortalama): 350 mA 

GSM iletimi (peek): 2000mA 

Modül boyutu: 25 x 23 mm 

Ara yüz: UART (maks. 2.8V) ve AT komutları 

SIM kart soketi: microSIM (alt taraf) 

Desteklenen frekanslar: Dörtlü Bant (850/950/1800/1900 MHz) 

Anten bağlantısı: IPX 

Durum sinyali: LED 



71 | TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE- 2)  

 

 

 

Çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C /+ 85 °C 

Nem Sensörü 

Potansiyometre ile hassasiyet ayarı (mavi ile gösterilmiştir), Çalışma 

voltajı 5V, İki ayrı çıkış: Dijital ve analog (daha hassas), Kolay montajı için 

sabitleme deliği, Küçük PCB boyutu: 3cm x 1.6cm, Güç indikatörü (kırmızı) 

ve anahtarlamalı çıkış indikatörü (yeşil), Kararlı LM393 komperatörü 

(Anonim, 2020). 

Güneş Paneli 

Lexron marka panel Polikristal yapıya sahip 36 hücreden oluşmaktadır. 

12V22W güce sahiptir. Genel özellikleri; 

Güç: 22W, Hücre Sayısı: 36, Açık Devre Voltajı (Voc): 22.10V, Maks. 

Voltaj (Vmp): 18.00V, Kısa Devre Akımı (Isc): 1.35A, Maks. Akım (Imp): 

1.11A, Maks. Sistem Voltajı: 1000V 

Mekanik Özellikler     

Modül Ölçüleri: 360mm*430mm*25mm, Ağırlık: 1.68kg, Standart Test 

Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ 

1.2.  Metot 

Yapılan uzaktan erişimli sulama sisteminin GSM modülünün Ardunio 

ile bağlantısını, sulama sisteminin ne şekilde çalıştırıldığını, kullanılan 

programı, GSM modül ile motora neler yaptırılabileceği denenmiştir. Bunların 

yanı sıra modül, sensör ve Ardunio bağlantısı ile ilgili tüm teknik detaylar 

çalışılmıştır. 

Arduino, GSM modülü, nem sensörü, role, buton, güneş paneli, şarj 

ünitesi batarya bağlantısını ve Arduino’ya yüklemiş olduğum JAVA dilinde 

programı somut çalışmamın fotoğrafı ile birlikte aktarılmıştır. 

Güneş paneli; fotonların etkisiyle elektrik üretmeye başlar ve şarj ünitesi 

yardımı ile regüle edilen voltaj 12-16V arasında bataryayı şarj etmeye başlar. 

Bataryadan alınan 12V Arduino’nun power soketine girerek Arduino’yu 

çalıştırır. Arduino’nun içinde bulunan regüle entegresi 5V ve GND (-) pininde 

5V voltaj oluşturur. Bu voltaj ile GSM modülü, nem sensörü ve rölenin bobin 

ucu olan 86 numaralı ucu besleyerek alıcıları aktif duruma getirir. Bundan sonra 

aralarındaki iletişim bağlantıları yapılır. GSM modülü ile Arduino arasında; 

modülün TX ucu Arduino’nun PWM 10 numaralı ucuna, modülün RX ucu 
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Arduino’nun PWM 11 numaralı ucuna bağlanarak GSM Aurdino bağlantısı 

yapılmış olur. Nem sensörü ile arduino arasında; sensörün A0 ucu Arduino’nun 

Analog veri girişi olan A0 ucuna bağlanarak Nem sensörü ile arduino arasında 

ki bağlantı yapılmış olur. Role ile arduino arasında; rölenin diğer bobin ucu 

olan 85 numaralı ucu Arduino’nun PWM 4 numaralı ucuna bağlanarak role 

komuta edilecektir. Buton Arduino arasında; bir ucunda +5V olan butonun 

diğer ucu Arduino’nun PWM 7 numaralı ucuna bağlanır. Bu bağlantılardan 

sonra kodlarımızla komuta edeceğimiz tüm bağlantılar yapılmış olur.  Aşağıda 

belirtilen JAVA dilinde yazılmış kodları Arduino IDE kullanılarak 

bilgisayardan USB kablo bağlantısı ile Arduino’ya yüklediğimizde sistemimiz 

hazır hale gelmiş olur. 

1.2.1. Sistemde Kullanılan Kodlar 

#iinclude<<SoftwareSerial.h>> 

SofttwareSeriialgsm(10, 11); //TX=10,RX=11  

String gelen; 

bool sulama; 

#define buton 7 

int motor = 4; 

int nemSensor = A0; 

int sinirDeger = 700; 

voiidSMSgönder(Striing mesaj) {  

  gsm.priint(" AT + CMGF=1 \ r "); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln("AT+CMGS=\"+905447254008\"");// cep telefon 

numarasini degiştirme 

  delay(1000); 

  gsm.priintln(mesaj); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln((char)26); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln(); 

  delay(1000); 
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  gsm.priintln("AT+CMGD=1,4"); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln("AT+CMGF=1"); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); 

  delay(2000); 

  } 

voiid smscöz() { 

  int nem = analogRead (nemSensor); 

  delay(500); 

  sulama=false; 

  gelen="Hayır"; 

  Serial.println(nem); 

  if (nem >= sinirDeger) { 

  SMSgonder("Nem yetersiz seviyede.\nSulama baslamasi icin kucuk 

harfle evet yazin veya butona basin."); 

  delay(5000); 

  while(gelen!="evet"){ 

  if (digitalRead(buton)==1) gelen="evet"; 

  while (gsm.available()){ 

    if ('e'==gsm.read()) 

      if ('v'==gsm.read()) 

        if ('e'==gsm.read()) 

          if ('t'==gsm.read()) 

               gelen="evet"; 

               Serial.println(gelen); 

  } 

  if (gelen == "evet") { 

   digitalWriite(su motor,High); 

   delay(10000); 

   digitalWriite(su motor,Low); 
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   delay(5000);  

   SMSgonder("Su Motoru acildi. Sulama basladi"); 

  while (nem >= sinirDeger ) 

  { 

   digitalWrite(su motor, High); 

   delay(10000); 

   digitalWrite(su motor, Low); 

   delay(5000); 

   nem = analogRead (nemSensor); 

   sulama =true; 

  }}} 

  if (sulama==true) 

  { 

   digitalWrite(motor, LOW); 

    SMSgonder("Nem normal seviyeye ulasti. Motor kapatildi"); 

                    } 

                  } 

} 

void setup() { 

  pinMode(nemSensor, INPUT); 

  pinMode(motor, OUTPUT); 

  digitalWrite(motor, LOW); 

  Serial.begin(9600); 

  gsm.begiin(9600); 

  delay(20000); 

  gsm.priintln("AT+CMGF=1"); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); 

  delay(1000); 

  gsm.priintln("AT+CMGD=1,4"); 

  delay(20000); 

  SMSgönder("Sulama Sistemi Acilmistir"); 
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  gsm.flush(); 

  delay(5000); 

  int nem = analogRead (nemSensor); 

  if (nem < sinirDeger) 

    SMSgonder("Nem normal seviyede sulama yapmaniza gerek yok."); 

} 

void loop() { 

  smscoz(); 

  delay(1); 

} 

Kodları da yükledikten sonra motor bağlantısı yapılmıştır. Motorun (-) 

ucu bataryanın (-) ucuna bağlanmıştır. Motorun (+) ucu ise rölenin 87a 

numaralı ucuna bağlanmıştır. Rölenin 30 numaralı ucu bataryadan +12V ile 

bağlantılıdır ki bu uç bekleyen voltaj olarak adlandırılır. Rölenin bobin uçlarına 

uyartım akımı gelmediğinde 30 ile 87a ucu normalde kapalı (iletimde) 

durumdadır. Artık motor devrededir. Nem sensöründen gelen analog veriyi 

Arduino işleyerek motorun durdurulması gerekiyorsa direkt rölenin bobin ucu 

85 numaraya sinyal göndererek motoru durdurur ve tanımlanmış numaraya 

motorun durdurulduğu bilgisi verilir. Nem azaldığında ise motorun çalışması 

gerektiği tanımlanmış GSM numarasına “Nem yetersiz seviyede. Sulama 

başlaması için küçük harflerle evet yazın veya butona basın” mesajı gelmiştir. 

Mesaja karşılık evet yazılır ve “Motor açıldı. Sulama başladı” mesajı gelerek 

motor çalışmıştır. Nem normal seviyeye geldiğinde ise “Nem normal seviyeye 

ulaştı. Motor kapatıldı.” mesajı alınmıştır.  Butona basılırsa da yukarıda ki 

işlem tekrarlanır. 

 

2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

2.1. Kullanılan Teori GSM Modülasyonu 

Sim800L, SMS alıp göndermeyi, GPRS iletişimi ve sesli arama almak 

ve yapmak işlevlerini sağlayan küçük bir modüldür. Power modülü 

bağladığında kendi hücresel ağını tarar ve direk olarak oturumunu açar. 

Projelerde kolayca kullanabilmek için header çıkışları da vardır. Küçük yapılı 

olduğundan istenilen projelere kolaylıkla uyarlanabilir. Farklı modüllerle 
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kıyasladığımızda hem daha ucuz hem de kullanımı daha kolaydır. Arduino ile 

iletişim kurabilmek için AT komutları kullanılmıştır. Sistem kontrolü dataların 

sisteme ulaşması ile gerçekleşir. Bu kontrol GSM modülü ve toprak nem 

sensörü aracılığıyla yapılmıştır. Uygulamanın yapıldığı alanda uydu bağlantısı 

altyapısının olması ve sinyal kesici gibi diğer etkenler önemlidir. Projenin 

maliyetinin düşürülmesi ve minyatür olmasından dolayı GSM modülü 

SIM800L tercih edilmiştir. Sistemde sinyal, GSM Modülü sayesinde SMS ile 

sisteme gönderilmektedir. Projede kullanılan elemanlar; Arduino, GSM 

modülü, nem sensörü, güneş paneli, şarj ünitesi, batarya ve motordan 

oluşmaktadır (Şekil 5).  

Bu çalışmada; 

1- Ardunio 

2- SIM 800L GSM modül 
 

materyaller kullanılmış ve uzaktan kontrolü sağlayacak sistem 

oluşturulmuştur.  GSM için gereken kodlar Arduino ara yüzü aracılığı ile 

Arduino’ya yüklenmiştir. Sistemde 12 Volt 22 Watt güneş paneli kullanılmıştır. 

Bundan voltajdan daha düşük voltaj kullanılması durumunda mevcut su 

motoruna yetmeyecektir. 

 
Şekil 3. Arduino GSM modülü bağlantısı 

 

2.1.1. Arduino Teorisi 

Arduino, gerçekte bir Ç\G kartıdır ve processing, writing dilinin 

uygulanmasını sağlayan fiziksel,  programlanabilen bir dildir. Arduino 
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elektronik kartlarda bir adet Atmel Avr microdenetleyiçi (Atmegaa328, 

Atmegaa324, Atmegaa2560 vb.) ve yazılım ile programlanan Arduino diğer 

devre elemanlarıyla mantık sırasına göre bağlantı kurar. Tüm Arduinolarda 

mutlaka 5 Volt regüle entegresi bulunur ve bu entegre ile birlikte bir adet 16 

MHz kristal ossilatör vardır. Arduino’da harici bir programlama ihtiyacı 

yoktur. Bu kartlar üretim sırasında Bootloader programı yazılarak 

üretildiğinden mikro denetleyicisine dışardan programlama ihtiyacı yoktur 

(Anonim, 2022c). Bu yazılım işini kolaylaştırmaktadır.  

 
Şekil 4. Arduino Uno Modeli 

 

2.1.2. Arduino’nun Özellikleri ve Bileşimleri 

Arduino’yu kodlama ve geliştirme ortamı (IDE), Arduino’daki 

kütüphane kısmı, Arduino’ya Bootloader,, AVR Dude (Arduino üzerinde 

Mikroo denetleme programlarında kodlama ve derleme ( GCC – AVR ) 

oluşturmaktadır. Arduino için yazılan kodlar kütüphanede ve derleyici ortamı 

olan (IDE) ile oluşturulur. IDE JAVA dili ile yazılan kod düzenleyicidir. 

Arduino kütüphaneleri (C++ ve C) yazılım diline dayanmaktadır. Bootloader 

bileşeni en gerekli bileşenidir. Bu bileşen sayesinde programlama işi çok 

basitleşmiş, dünya genelinde Arduino’nun tercih edilmesini sağlamıştır. 

Mikrodenetleyicinin tüm bilgilerine kolayca ve tam bir şekilde ulaşılması, 

kütüphanelerine kolayca ulaşılması herkesin kolay bir şekilde kodlama 

yapabilmesini sağlamaktadır.  

Arduino Uno dışarıdan kullanılacak üreteç veya güç kaynağı ile 

beslenebilir veya USB kablosu kullanılarak bilgisayardan çalıştırılabilir. 

Dışarıdan bağladığımız güç kaynağı mutlaka DC dönüştürücü olmalıdır ve 

merkezi pozitif olan pin e adaptör ya da pil takılır. Diğer bağlantısı ise kart 
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üzerindeki Vin ve GND uçlarına güç kaynağının bağlantısı yapılarak 

beslenebilir.  

Vin: Arduino kartını dışarıdan güç kaynağı ile bağlantıda kullanılan giriş 

voltajıdır. 

5V Ucu: Bu uç ArduinoUNO kartında regüle entegresinden 5 Volt çıkış 

alır. Arduino Kart DC power ucundan ( kısım 2) 7-12 Volt DC voltaj ile USB 

ucundan ( kısım 1 ) 5 Volt DC ile ya da Vin ucundan 7-12 Volt DC ile 

beslenebilir.  5 Volt ve 3.3 Volt ucundan voltaj verilirse regülatörü yakar ve 

kart kullanım dışı kalır. 

IOREF Ucu: Arduino kartların üstünde bulunan bu uç, mikrodenetleyici 

için çalıştırma voltajını sağlar. Yapılandırılması uygun olan bir shield IOREF 

uç voltajını okuyabilir buna bağlı güç kaynağı seçimi yapabilir ya da 5 Volt ve 

3.3 Volt ile çalıştırılması için voltaj dönüştürücüleri aktifleştirebilir. 

GND Ucu: Toprak (-) ucudur. 

3.3V Ucu: Arduino kartın regüle entegresinden çıkan 3.3 Volt tur. Amper 

değeri maksimum 50 mA dir.  

Giriş ve Çıkış uçları: Arduino UNO kart da 14 dijital çıkış / giriş uçları 

bulunmakta ve digitalRead, pinMod ve digitalWrite fonksiyonlarıyla birlikte 

giriş ya da çıkış ucu olarak kullanılabilir. Bu uçlar 5 Volt voltaj ile çalışır. Her 

uç maksimum 40 mA akım çekebilir veya sağlayabilir ve 20-50 kiloohm dahili 

pull-up dirençleri mevcuttur. Bazı uçların özel fonksiyonları da mevcuttur. 

Harici kesme Uçları (2 ve 3): Bu uçlar kesme işlemini tetikleme 

amacıyla kullanılır. 

Serial 1(TX) ve 0(RX) Uçları: Bu uçlar TTL seri bilgi alma (RX- receive) 

ve yayma gönderme (TX- transmit) için kullanılır. 

PWM Ucu: 11,10,9,6,5 ve 3. Bu uçlar AnalogWrite fonksiyonuyla 8-

bitlik kare dalga sinyali sağlar. 

SPI Uçları: 13(SCK), 12(MISO), 11(MOSI), 10 (SS) bu uçlar SPI 

haberleşmeyi sağlamak için SPI kütüphanesi ile sağlar. 

LED 13 Ucu: 13’üncü Digital uca bağlı bir led lambadır. Uç High 

konumunda yanar ve Low konumunda söner. 

Arduino Uno Kart'ın A0 ucundan A5 ucuna kadar olan 6 adet analog 

girişi vardır. Her bir uç 10 bit’e kadar çözünürlük destekleyebilir. GND 

ucundan varsayılan ayarda 5 Volt’a kadar ölçebilir. Üst limiti ayarlaya bilmek 

için, AREF ucu ile AnalogReeference fonksiyonu kullanılır. 
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TWI Ucu: TWI haberleşmesini desteklemek için A5 veya SCL ucu, A4 

ya da SDA ucu Wire kütüphanesini kullanır. 

AREF Ucu: Referans volt değeridir. Analog veri girişleri için 

AnalogReeference fonksiyonuyla kullanılır. 

RESET Butonu: İşlemciyi sıfırlamak için kullanılan butondur. 

RX Ucu: İngilizce olarak Receive X anlamına gelir, Türkçe anlamı ise 

(almak) olarak adlandırılır. 

TX Ucu: İngilizce olarak Transmit X anlamına gelir, bunun ise Türkçe 

anlamı ise (iletmek) olarak adlandırılır. 

Tx ve Rx uçlar çapraz bağlantı olacak şekilde monte edilmelidir. Bunun 

nedeni Transmit X anlamına gelen Tx veriyi iletirken, Receive X anlamına 

gelen Rx iletilen veriyi alır. Bu nedenle veri alış verişi yapabilmek için çapraz 

bağlantı yapılması zorunludur. 

PWM Ucu: İngilizce “Pulse Width Modulation” kelimelerinin 

kısaltmasıdır. Türkçe anlamı “Sinyal Genişlik Modülasyonu” dur. Bu teknik ile 

sinyalleri işleyerek sinyalleri aktarma işi elektronik devrelerin yanında Arduino 

kartlar ya da elektrik makinalarında da uygulanabilen tekniktir. Arduino’ da 

kullanılan PWM digital sinyalleri analog sinyal olarak elde edilebilir. Komuta 

ve kontrol amacıyla kullanılan kare sdalga dsa üretilebilir. Kare dalganın amacı 

on ve off dur. On konumunda +5 Volt verirken off konumda ise 0 Volt verilir. 

Arduino daki Kristal Osilatör: Devre girişinde bir uyartım yokken devre 

çıkışında devre tarafından belirlenmiş dalgalı sinyal üreten elektronik 

kuvvetlendirici malzemedir. Sinyal üretilirken sinyallerin kararlı yani tam 

olmaları beklenir bu işi yapan devre elemanına kristal osilatör denir. 
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Şekil 5. Projenin Genel Görünüşü 

 

3. SONUÇLAR 

Tarımsal faaliyetlerde enerji maliyetleri önemli yer tutmaktadır. Son 

yıllarda özellikle tarımsal sulamada artan elektrik fiyatları çiftçinin rekabet 

gücünü sınırlayan başlıca etmenlerden birisi haline gelmiştir. Tarımsal sulama 
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amaçlı bireysel güneş enerjisi sistemleri için son dönemde başlatılan faizsiz geri 

ödemeli kredi desteği de çiftçilerden büyük oranda ilgi görmüştür. Bu prototip 

sistemde teknolojinin ilgili verileri kullanılarak, elektrik kabloları, jeneratör, 

yakıt vb. ekipmanlara gerek duyulmadan etkin bir sulama uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Sistem, uydu ve internet bağlantısının olduğu durumlarda 

dünyanın herhangi bir yerinden komuta ve takip edilebilir. Bu özelliği 

sayesinde sistem, sadece tarımsal amaçlı değil, hobi bahçeciliği, peyzaj 

uygulamaları ve ticari işletmelerde de etkin şekilde kullanılabilir.  
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GİRİŞ 

Mısır, hem bütün dünyada hem de ülkemizde en önemli tahıllar arasında 

yer almakta ve üretimine bakıldığında buğday ve arpanın hemen ardında 

gelmektedir. (Anonim, 2020). Mısır ilk zamanlarda daha çok hayvansal yem 

olarak değerlendirilirken zaman içerisinde dünya nüfusundaki artış ve gıda 

arzındaki azalmalar neticesinde gıda sanayisinde kullanılmaya ve yağ, un, 

nişasta, besin katkı maddesi vb. birçok alanda değerlendirilmesi açısından insan 

gıdası içerisinde çok önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu kullanım alanlarındaki 

payının artışı ile doğru orantılı olarak çiftçilerimiz arasında mısır üretime 

yönelimde artışlar olmuş ve üretim alanları her geçen gün artmıştır. Türkiye’de 

mı 6.390.844 dekarlık alanda mısırın üretimi yapılmakta ve bu alandan toplam 

5.900.000 ton ürün elde edilmektedir. Yapılan sulama projeleriyle sulu tarım 

yapılan alanların genişlemesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mısır tarımı 

yapılan alanların artışını ve çiftçilerin mısır üretimine yönelmesini 

desteklemiştir. Bölgede 1.459.065 dekarda mısır üretimi yapılmakta ve bu 

üretim yapılan alanda 1.404.125 ton ürün elde edilmektedir (Anonim, 2021). 

Mısır yetiştiriciliğindeki bu artış üretim safhasının en büyük problemlerinden 

biri olan entomolojik sorunları da birlikte getirmiştir. Bölgemizde ve ülkemizde 

entomolojik problemleri belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır. Mısır 

bitkisinde yaptığı zarar oranına bakılmadan söylenecek olursa sorun olan 

yaklaşık 400 kadar zarar yapan tür belirlenmiş olup, bu türlerin farklı fenolojik 

dönemlerde zararını ortaya koyması konuyu daha da önemli kılmaktadır 

(Şimşek, 2004). Ülkemiz mısır alanlarında yapılmış bir çalışmada mısır bitkisi 

üzerinde zarar yapan yedi takıma bağlı 83 böcek türü tespit edilmiştir (Lodos, 

1981). Şimşek (1988), mısır tarlalarında yürüttüğü belirlediği 42 böcek 

türünden 18 türün zarara neden olan böcek türlerinden olduğunu söylemiştir. 

Mısır yetiştiriciliği yapılan alanlarda bu kadar çok sayıda zararlının bulunması 

bu zararlılara karşı üreticiler tarafından kimyasal mücadele yapılmasını 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Kimyasal mücadelenin sık ve kontrolsüz bir 

şekilde yapılması hem insan hem çevre sağlığına zarar vermesinin yanı sıra aynı 

zamanda kalıntıya sebebiyet vermektedir. İhracata giden mısır ve mısır 

ürünlerindeki kalıntı miktarı milli ekonomi açısından kayıplara sebep 

olmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için kimyasal 

ilaçlamaya en son başvurulması gerekmektedir. Zararlılara karşı mücadelede 
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tüm mücadele metotlarına başvurularak zararın en aza indirilmesi 

gerekmektedir. Öncelikle kültürel mücadele, fiziksel mücadele, mekaniksel 

mücadele, biyoteknik mücadele ve biyolojik mücadele yöntemlerine 

başvurulmalıdır. Mısır zararlılarında biyolojik mücadele kullanılabilecek türler 

üzerine birçok çalışma yapılmıştır.  

Bu çalışma 2016-2017 yıllarında Şırnak ilinde mısır yetiştiriciliğinin 

yoğun olarak yapıldığı Cizre ve Silopi ilçeleri mısır tarlalarında bulunan avcı 

böceklerin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür.  

YÖNTEM 

Mısır tarlalarında bulunan avcı türlerin belirlenmesi  

Mısır yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı Şırnak’ın önemli tarım 

alanlarına sahip köylerindeki hafta bir yapılan çıkışlarla avcı böcek türlerinin 

belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Arazi çıkışları sırasında mısır bitkisinin 

uygun fenolojik döneminde her bir tarlada yüz atrap sallanmış ve atrapla 

toplanan böcekler emgi şeşesi kullanılarak toplanarak öldürme şişelerine 

alınmıştır. Araziden atrapla toplanan böcekler laboratuvara getirilmiş, tasnif 

edilmiş ve sayılmıştır.  

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Çalışmanın süresi içerisinde mısır tarımın yoğun olarak yapıldığı 

köylerdeki mısır tarlalarına yedi günde bir gidilerek avcı türleri belirleyebilmek 

için bitkinin uygun dönemlerinde avcı türleri belirlemek için her tarlada 100 

atrap sallanmıştır.  

Araştırmanın yürütüldüğü köylerde bulunan mısır tarlalarından 2016 ve 

2017 yılları çalışmalarından atrap yöntemiyle elde edilmiş veriler aşağıdaki 

çizelgeler ile gösterilmiştir (Çizelge 1.-2.-3.ve 4.).  

Mısır tarımının yoğun olarak yapıldığı köylerdeki mısır tarlalarından 

elde edilen veriler incelendiğinde a Coccinellidae (Coleoptera), Anthocoridae 

(Hemiptera), Lygaeidae (Hemiptera), Miridae (Hemiptera), Nabidae 

(Hemiptera) ve Chrysopidae (Neuroptera) familyasında yer alan türlerin 

bulunduğu görülmektedir. 
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Çizelge 1. Silopi’de 2016 yılında elde edilen veriler  

P r e d a t ö r  T ü r K a p ı l ı V e r i m l i Ü ç a ğ a ç D o l a n Ö z g e n P ı n a r ö n ü O r t a k ö y  

A d o n i a  v a r i e g a t a  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

2 2 4 2 3 5 2 

C o c c i n e l l a  s e m p t e m p u n c t a t a  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

3 2 2 4 2 2  

S c y m n u s  i n t e r r u p t u s  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

 1  2 3 2  

O r i u s  s p . 

( H e m :  A n t h o c o r i d a e )  

2 2  3 3 4 2 

D e r a e o c o r i s  p a l l e n s  

( H e m :  M i r i d a e ) 

2 3 3 7 4 6 5 

G e o c o r i s  p a l l e n s 

( H e m : L y g a e i d a e ) 

 4 2   3 2 

N a b i s  p s e u d o f e r u s 

( H e m :  N a b i d a e ) 

4 5 6 5 1 3 2 

C h r y s o p e r l a  c a r n e a 

( N e u :  C h r y s o p i d a e ) 

8 1 0 1 5 3 1 0 1 1 9 

 

Çizelge 2. Silopi’de 2017 yılında elde edilen veriler  

P r e d a t ö r  T ü r K a p ı l ı V e r i m l i Ü ç a ğ a ç D o l a n Ö z g e n P ı n a r ö n ü O r t a k ö y  

A d o n i a  v a r i e g a t a  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 2 1  3 2 2 

C o c c i n e l l a  s e m p t e m p u n c t a t a  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 2 2  2 2  

S c y m n u s  i n t e r r u p t u s  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

 1  2 1 2  

 S y n h a r m o n i a  c o n g l o b a t a  

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

 1  1  2 1 

D e r a e o c o r i s  p a l l e n s  

( H e m :  M i r i d a e ) 

2 1 3 2 4 1 0 

G e o c o r i s  p a l l e n s 

( H e m :  L y g a e i d a e ) 

1 1 2   1 2 

N a b i s  p s e u d o f e r u s 

( H e m :  N a b i d a e ) 

1   2 1 3 2 

O r i u s  s p .   

( H e m :  A n t h o c o r i d a e )  

2   1 3 1 2 

C h r y s o p e r l a  c a r n e a 

( N e u :  C h r y s o p i d a e ) 

5 5 7 3 1 0 8 6 
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Çizelge 3. Cizre’de 2016 yılında elde edilen veriler 

P r e d a t ö r  T ü r B o z a l a n K o n a k İ n c i 

A d o n i a  v a r i e g a t a   

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 3  

C o c c i n e l l a  s e m p t e m p u n c t a t a  ( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 2 3 2 

S c y m n u s  i n t e r r u p t u s   

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

2 1 2 

 S y n h a r m o n i a  c o n g l o b a t a   

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 1  

D e r a e o c o r i s  p a l l e n s   

( H e m :  M i r i d a e ) 

3 2 1 

G e o c o r i s  p a l l e n s  ( H e m : L y g a e i d a e )  1 4 3 

N a b i s  p s e u d o f e r u s   

( H e m :  N a b i d a e ) 

1 1  

O r i u s  s p .  ( H e m :  A n t h o c o r i d a e ) 1 1 1 

C h r y s o p e r l a  c a r n e a   

( N e u :  C h r y s o p i d a e ) 

4 6 3 

 

Çizelge 0. Cizre’de 2017 yılında elde edilen veriler  

P r e d a t ö r  T ü r B o z a l a n K o n a k İ n c i 

A d o n i a  v a r i e g a t a   

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 1  

C o c c i n e l l a  s e m p t e m p u n c t a t a 

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

2 3 2 

S c y m n u s  i n t e r r u p t u s 

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

2 1 2 

 S y n h a r m o n i a  c o n g l o b a t a 

( C o l :  C o c c i n e l l i d a e ) 

1 1  

D e r a e o c o r i s  p a l l e n s   

( H e m i p t e r a :  M i r i d a e ) 

 2 1 

G e o c o r i s  p a l l e n s 

 ( H e m i p t e r a : L y g a e i d a e )  

 2 1 

N a b i s  p s e u d o f e r u s 

 ( H e m i p t e r a :  N a b i d a e ) 

1 1  

C h r y s o p e r l a  c a r n e a 

( N e u :  C h r y s o p i d a e ) 

6 4 5 

O r i u s  s p . 

 ( H e m :  A n t h o c o r i d a e ) 

1  3 

 

Yapılan bu çalışmadan elde edilen verilere benzer olarak yine Kayapınar 

ve Kornoşor (1990)’un yürüttükleri bir araştırmada C. septempuctata, C. 

carnea, O. niger ve O. minutus’un O. nubilalis’in avcıları olarak bulunduklarını 
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belirtmişlerdir. Aydında mısır tarlalarında yürütülen araştırmada avcı böcek 

türlerinden C. carnea, O. niger, O. minitus, N. punctatus ve C.  

septempunctata’yı belirlemişlerdir (Uzun ve ark. (1994). Uygun ve ark. 

(1995)’nın yürütmüş oldukları başka bir araştırmada da Coleoptera- 

Coccinellidae; Hemiptera-Anthocoridae, Lygaeidae, Miridae ve Nabidae; 

Neuroptera- Chrysopidae familyalarında yer alan türlerin bulunduklarını 

belirtmişleridir.  

SONUÇ 

Özellikle girdi maliyetlerinin en üst seviyelere çıktığı, insanların 

üretimden çekilmeye başladığı bu zamanda üretimi yapılan tarımsal ürünleri 

zararlı böcek türlerine karşı en üst düzeyde korumak ve verimde meydana gelen 

kayıpları en aza indirmek gerekmektedir. Silopi ve Cizre ilçesi mısır 

alanlarında verim kayıplarına yol açan zararlı böcek türleri bulunmaktadır. 

Tedbirler alınmadığı ve gerekli mücadele yapılmadığı zaman yüksek oranda 

verim kaybı meydana gelmektedir. Ortaya çıkan verim kayıplarını en aza 

indirebilmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek için mutlaka tarla 

kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Mücadele yapılması 

gerektiği zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının önerileri doğrultusunda hareket 

edilmelidir. Mücadele çalışmaları içerisinde öncelikle çevre ve insan sağlığı 

düşünülerek biyoteknik mücadele yöntemleri ve biyolojik mücadeleye ağırlık 

verilmelidir. Yapılan çalışma sonucunda mısır tarlalarında predatör türlerin 

bulunduğu ve bu türlerin zararlılar ile mücadelede destek olabilecekleri 

görülmüştür. Bu alanlardaki predatör türlerin desteklenmesi, çoğaltılması ve 

korunması halinde popülasyonlarının artacağı ve daha etkili konuma 

geçebilecekleri düşünülmektedir. Biyoloji mücadele etmeni olan predatör 

türlerin korunması ve desteklenebilmesi için zararlılara karşı yapılan mücadele 

çalışmalarında entegre mücadele yapılması ve en son çare olarak kimyasal 

mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele yapılması gerektiğinde çevre dostu 

seçici ilaçların doğru zamanda ve doğru dozda kullanılması gerekmektedir.  
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1.GİRİŞ 

Güney Amerika kökenli olan Domates (Solanum lycopersicum L.) 

bitkisi, Solonaceae familyası içerisinde yer alan ve ekonomik öneme sahip 

önemli sebze türlerinden biridir (Jones, 2007). Domates, patatesten sonra 

dünyada en fazla üretilen sebzedir. 2020 yılında dünya genelinde 5 milyon ha 

alanda 186 milyon ton domates üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye 13.2 milyon 

ton üretim değeri ile Çin ve Hindistan’dan sonra dünyada en fazla üretim yapan 

3. ülke konumunda yer almaktadır (FAOSTAT, 2022). 

Domates, C ve E vitaminleri, likopen, beta-karoten, lutein ve kersetin 

gibi flavonoidler dâhil olmak üzere insan sağlığına olumlu etkileri olan mineral 

ve antioksidanları içermektedir. Yapılan çalışmalarda, domates tüketimi ile 

belirli kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar ve yaşa bağlı makula 

dejenerasyonu riski arasında güçlü bir ters korelasyonun olduğu ifade edilmiştir 

(Dorais, 2008).  

Domates yetiştiriciliğinde verim kayıplarına ve kalite düşüşlerine birçok 

hastalık, zararlı ve fizyolojik bozukluk neden olmaktadır. Fizyolojik 

bozukluklar, abiyotik stres koşulları kaynaklı meyve rengi veya görünümünde 

meydana gelen anormalliklerdir. Fizyolojik bozuklukların nedenleri arasında 

genetik yatkınlık, çevresel faktörler, sulama uygulamaları, bitki besleme ve 

budama gibi kültürel uygulamalar neden olmaktadır (Peet, 2008). Bitkiler 

büyüyüp gelişmek için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Toprakta yetiştirilen 

ürünün ihtiyacını karşılayacak kadar besin bulunmuyorsa, gübreleme 

yapılmalıdır. Tarımsal üretimde fazla ve kaliteli ürün alabilmek için toprakta 

eksik olan besin maddeleri toprağa verilmelidir (Bellitürk ve ark., 2019). 

Birçok bitkide olduğu gibi gübreleme ve benzeri sorunlardan kaynaklı belirtiler 

ortaya çıkabilmektedir. Örneğin domates bitkisinde; çiçek burnu çürüklüğü, 

kedi yüzü, meyvede çatlama, meyvede renk anormallikleri, lekeli olgunluk, 

sarı-yeşil omuz, beyaz iç doku ve güneş yanıklığı gibi fizyolojik bozukluklar 

görülmektedir (Alan ve Alan, 2015). Çiçek burnu çürüklüğü domates 

meyvelerinde en fazla görülen ve kalite kayıplarına neden olan en önemli 

fizyolojik bozukluktur. Özellikle örtü altı domates yetiştiriciliğinde sıkça 

rastlanılmaktadır. Çiçek burnu çürüklüğü meyvelerin uç kısmında meydana 

gelir. Başlangıçta beyaz lekeler daha sonra giderek kahverengi-siyah lekeler 

haline dönüşmektedir. Domates meyvelerinde çiçek burnu çürüklüğü 
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meyvedeki kalsiyum noksanlığından kaynaklanmaktadır. Düzensiz sulamalar, 

eksik kalsiyum gübrelemesi, bitki gelişiminin hızlı olması, toprak tuzluluğu, 

aşırı azotlu gübreleme ve bazı besin elementlerinin (potasyum ve magnezyum) 

yüksek olması çiçek burnu çürüklüğüne neden olmaktadır (Alan ve Alan, 2015; 

Öztekin ve Duyar, 2018). 

Domateste meydana gelen çiçek burnu çürüklüğü birden fazla faktöre 

bağlıdır. Yetiştiricilik yapılan bölgenin ekolojik koşulları dikkate alınarak çeşit 

seçimi ve kültürel işlemler uygulanmamalıdır. Yetiştiricilik yapılan alanlarda 

çevre şartları dikkate alınarak uygun kültürel işlemlerin yapılması ile çiçek 

burnu çürüklüğü kontrol altında tutulabilir. Bu araştırmada, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yetiştirilen domates bitkisinde, farklı kalsiyumlu gübre 

uygulamalarının domateste çiçek burnu çürüklüğü, verim ve diğer kalite 

parametrelerine etkisi araştırılmıştır. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada bitkisel materyal olarak Yıldızköy F1 domates çeşidi 

kullanılmıştır (Şekil 1). Söz konusu çeşit yarı sırık olup, meyveleri basık, 

dilimli ve ortalama meyve ağırlığı 280-350 g’dır. Çeşit TYLCV, TSWV ve 

FOR hastalıklarına karşı tolerantlıdır. Yıldızköy F1 domates çeşidi sera ve açık 

tarla yetiştiriciliğine uygundur (Anonim, 2022a). 

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan Yıldızköy F1 domates çeşidi (Anonim, 2022a). 
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Çalışma Mardin ili Midyat ilçesinde 37°19ˈ 15 ̎ N, 41° 32ˈ 15 ̎ E 

koordinatlarında bulunan parselde yürütülmüştür. Araştırmada, kalsiyum nitrat 

ve kalsiyum klorür gübreleri kullanılmıştır (Tablo 1 ). 

Tablo 1. Denemede kullanılan gübreler ve suda çözünür kalsiyum oksit oranları 

Gübre Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO – W/W) 

Kalsiyum Nitrat %26 

Kalsiyum Klorür %12 

 

Fide dikimleri 50 cm sıra üzeri ve 100 cm arası olarak şekilde 14 Mayıs 

2022 tarihinde el ile dikilmiştir. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 

3 uygulama, 3 gübre dozu ve 3 tekerrür olacak şekilde toplam 27 parselden 

oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan kalsiyum nitrat ve kalsiyum klorür 

gübreleri %0.25, %0.30 ve %0.35 olacak şekilde 3 farklı dozda ve 10 gün 

aralıklarla toplamda 4 kez uygulanmıştır. Hasat 12.08.2022 tarihinde 

yapılmıştır. 

2.1. Verim Değerlerinin Belirlenmesi  

Hasat sırasında alınan meyve örnekleri yerinde tartılarak parsel verimleri 

belirlenmiştir. Bitki başına elde edilen meyve veriminden yararlanılarak dekar 

verimleri (kg/da) belirlenmiştir. 

2.2. Meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi 

Uygulamaların meyve kalite özelliklerine olan etkileri Şırnak 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Laboratuvarında 

belirlenmiştir. Bu amaçla her parsellerden alınan 8-10 adet meyve örneğinde 

ortalama meyve ağırlığı (g), çiçek burnu çürüklüğü (%), güneş yanıklığı oranı 

(%), meyve sertliği (kg/cm2), meyvelerin kabuk rengi (L, a, b), briks, pH ve EC 

belirlenmiştir. 

Meyvelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü ve güneş yanıklığı 

tanımlanarak oranları belirlenmiş ve sonuçlar % olarak ifade edilmiştir. 

Ortalama meyve ağırlığı (g), her bir parseli temsil edecek şekilde rastgele 

seçilen 10 adet meyve ±0.01 g hassasiyetindeki terazi ile tartılarak 

belirlenmiştir. 
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Meyve kabuk rengi, her tekerrürde 5 adet domates meyvesinin ekvator 

bölgesinin iki tarafından PCE Instruments kolorimetresi (PCE-XXM 20, PCE 

Instruments UK Ltd) ile CIE L* a*b* cinsinden ölçülmüştür.  

Meyve sertliği, her tekerrürden alınan 5 adet meyvenin ekvator 

bölgesinin iki tarafından 7.9 mm uç kullanılan meyve tekstür cihazı (Qualitats-

Erzeugnis marka GY-1) ile belirlenmiştir. Sonuçlar kg/cm2 olarak verilmiştir.  

Meyve renk ve sertlik değerlerinin belirlenmesinden sonra meyveler 

parçalanarak elde edilen meyve pulpu örneklerinde briks, pH ve EC 

belirlenmiştir. 

Briks miktarı (briks%), meyve sıkacağı ile parçalanan meyve 

örneklerinden elde edilen pulpun refraktometre (Optika HR-150) yardımıyla 

belirlenmiştir (Karaçalı, 2014) 

pH değeri; süzülmüş meyve suyunda cam elektrotlu dijital pH metre 

(Adwa, AD1000), EC değeri aynı meyve suyunda EC metre yardımıyla 

ölçülmüştür. 

2.3. İstatistiksel Analiz 

Denemeden elde ilen veriler JUMP (5.1 for Windows) istatistik paket 

programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Ortalamalar arasında 

farklılıklar Student’s t testi ile belirlenmiştir. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Hasat döneminde her parselden alınan meyve örneklerinde ortalama 

meyve ağırlığı, sertlik, çiçek burnu çürüklüğü, güneş yanıklığı, meyve rengi, 

briks, pH ve EC ölçümleri yapılmıştır.  

Farklı kalsiyumlu gübrelerin domates meyve eti sertliği, çiçek burnu 

çürüklüğü ve güneş yanıklığına olan etkisi Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Uygulamaların sertlik, çiçek burnu çürüklüğü (ÇBÇ) ve güneş yanıklığına 

(GY) etkisi 

Gübre Sertlik (kg/cm2) ÇBÇ (%) GY (%) 

Kalsiyum Nitrat 7.75 öd 25.84 ab 8.56 öd 

Kalsiyum Klorür 8.68 18.34 b 9.99 

Kontrol 8.45 36.34 a 12.55 

P 0.1945 0.0168 0.2585 

öd: Önemli değil 
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Farklı kalsiyumlu gübre uygulamalarının çiçek burnu çürüklüğüne 

etkisinin önemli olduğu gözlenmiştir (P=0.0168). En düşük çiçek burnu 

çürüklüğü oranı kalsiyum klorür uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Çiçek 

burnu çürüklüğü kontrol ve kalsiyum nitrat uygulamalarında, kalsiyum klorür 

uygulamasına göre sırasıyla %100 ve %40 oranında daha fazla çıkmıştır. 

Önceki çalışmalarda; Rab ve Haq (2012) yapraktan tek başına uygulanan 

kalsiyum klorürün (CaCl2) çiçek burnu çürüklüğünü azalttığı bildirmektedir. 

Reitz vd. (2021), sanayi domatesinde ilk çiçeklenmeden sonra deiyonize suya 

ilave edilen 10 ppm CaCl2 ile günlük olarak sulanan bitkilerde kontrole kıyasla 

çiçek burnu çürüklüğünün daha düşük çıktığı ifade etmişlerdir. Benzer sonuçlar 

daha önce yapılan farklı çalışmalardan da elde edilmiştir (Daldal ve Müftüoğlu, 

2018; Gelmez ve Müftüoğlu, 2018). Çalışmamızda çiçek burnu çürüklüğü ile 

elde ettiğimiz sonuçlar, domates bitkisinde kalsiyumlu gübreler ile yapılan 

önceki çalışmalar ile uyum göstermektedir. 

Kalsiyumlu gübre uygulamalarının sertlik ve güneş yanıklığı üzerinde 

istatistiki olarak önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Benzer sonuçlar 

Budak ve Erdal (2016) tarafından yapılan çalışmadan da elde edilmiştir. 

Hasattan sonra parsellerden alınan meyve örneklerinden elde edilen renk, 

briks, pH ve EC değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Uygulamaların domates meyve rengi, briks, pH ve EC değerlerine etkisi 

 Renk      

Gübre L* a* b* Briks  pH EC (µS/cm) 

Kalsiyum 

Nitrat 

23.35 b 96.22 a 15.07 öd 4.90 öd 4.80 öd 1491.11 öd 

Kalsiyum 

Klorür 

27.72 a 77.63 b 14.44 4.38 4.68 1395.55 

Kontrol 28.29 a 80.13 b 17.09 4.38 4.89 1355.55 

P 0.0320 0.0046 0.3700 0.1165 0.5016 0.1927 

öd: Önemli değil 

Uygulamaların domates meyve rengi L* ve a* değerine etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunurken, b*, briks, pH ve EC değerlerine etkisi ise önemsiz 

bulunmuştur. En yüksek meyve rengi L* değeri (28.29) kontrol 

uygulamasından elde edilmiştir. Kalsiyum klorür uygulaması 27.72 L* değeri 



TARIMSAL PERSPEKTİF -2 (AGRICULTURAL PERSPECTİVE -2) | 98 

 

ile kontrol ile aynı grupta yer almıştır. En düşük meyve rengi L* değeri ise 

(23.35) kalsiyum nitrat uygulamasından belirlenmiştir. Meyve rengi a* değerini 

incelediğimizde en yüksek değer (96.22) kalsiyum nitrat uygulamasından elde 

edilmiştir. Kalsiyum klorür uygulaması 77.63 ile en düşük değeri oluşturmuştur 

(Tablo 3). 

Gübre uygulamalarının domates verim parametreleri Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Uygulamaların domates verim parametrelerine etkisi 

Gübre Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Verim (kg/da) 

Kalsiyum Nitrat 118.36 b 236.72 b 

Kalsiyum Klorür 157.28 a 314.57 a 

Kontrol 149.50 a 288.51 ab 

P 0.0325 0.0381 

öd: Önemli değil 

Uygulamaların ortalama meyve ağırlığı ve verim değerleri üzerinde 

önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). En yüksek ortalama meyve 

ağırlığı (157.28 g) ve verim (314.57 kg/da) değerleri CaCl2 uygulamasından 

elde edilmiştir. En düşük değerler ise kalsiyum nitrat uygulamasından 

belirlenmiştir (Tablo 4). Budak ve Erdal (2016), yapraktan kalsiyum 

uygulamalarının farklı sera domates çeşitlerinde meyve kalitesi, verim ve 

mineral beslenmesine etkilerini inceledikleri çalışmada, kalsiyum 

uygulamalarının kontrol uygulamasına kıyasla bitki başına düşen verim ve 

meyve ağırlığında artış sağlandığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Rab ve Hag 

(2012) tarafından yapılan başka bir çalışmada, yapraktan kalsiyum klorür 

uygulamaları ile domatesin meyve ağırlığı ve bitki başına meyve verimini 

artırdığını ifade etmişlerdir. Önceki çalışmalarda, kalsiyumun hücre memranı 

ve hücre duvarının yapımında yer alması nedeniyle bitki gelişimini olumlu 

etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle, bitkilere yapraktan kalsiyum 

uygulanmasının bitki gelişimi üzerinde ve meyve kalitesinde olumlu etkiler 

gösterebileceği belirtilmektedir (Kadir, 2005).Çalışmadan elde edilen verim 

değerleri oldukça düşük çıkmıştır. Bu sonuçlar, yetiştiriciliği yapılan çeşidin 

çiçeklenme aşamasının aşırı sıcaklara (≥40°C) denk gelmesi sonucundan 

kaynaklanmıştır. Çeşidin tam çiçeklenme döneminde sıcaklıklar ortalama 

40°C’ye ulaşmış ve nispi nem düşük seyretmiştir (Anonim, 2022b). Bu nedenle 
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çiçek dökümleri fazla olmuştur. Bunun sonucunda da verim değerleri düşük 

çıkmıştır. 

Farklı gübre dozlarının domates meyve sertliği, çiçek burnu çürüklüğü 

(ÇBÇ) ve güneş yanıklığına (GY) etkisi Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Farklı gübre dozlarının sertlik, çiçek burnu çürüklüğü (ÇBÇ) ve güneş 

yanıklığına (GY) etkisi 

Doz Sertlik (kg/cm2) ÇBÇ (%) GY (%) 

0.25 8.12 öd 32.12 öd 9.38 öd 

0.30 8.21 29.67 10.86 

0.35 8.55 18.73 10.86 

P 0.6809 0.0624 0.7729 

öd: Önemli değil 

Çalışmamızda farklı gübre dozlarının domates meyve sertliği, çiçek 

burnu çürüklüğü ve güneş yanıklığı üzerine istatistiki olarak önemli bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte meyve sertliği bakımından 

en iyi sonuçlar %0.35 gübre dozu uygulamasından elde edilmiştir. Benzer 

şekilde en düşük çiçek burnu çürüklüğü yine %0.35 gübre dozu 

uygulamasından gözlenmiştir. 

Farklı gübre dozlarının meyve rengi, briks, pH ve EC değerlerine etkisi 

Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Farklı gübre dozlarının domates meyve kalite parametrelerine etkisi 

 Renk      

Doz L* a* b* Briks pH EC (µS/cm) 

0.25 27.44 öd 82.80 öd 15.56 öd 4.77 öd 4.71 öd 1471.11öd 

0.30 24.85 89.70 15.14 4.55 4.83 1455.55 

0.35 27.08 81.48 15.91 4.34 4.83 1315.55 

P 0.3382 0.2594 0.9222 0.2922 0.7380 0.0929 

öd: Önemli değil 

Farklı gübre dozlarının domates meyve rengi ve meyvelerin 

parçalanması ile elde edilen pulptan belirlenen briks, pH ve EC değerlerine 

etkisi önemsiz bulunmuştur (Tablo 6). 
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Farklı gübre dozlarının ortalama meyve ağırlığı ve verim değerlerine 

etkisi Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Farklı gübre dozlarının domates verim parametrelerine etkisi 

Doz Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Verim (kg/da) 

0.25 131.75 öd 263.51 öd 

0.30 134.33 268.67 

0.35 159.05 307.61 

P 0.1335 0.2543 

öd: Önemli değil 

Çalışmada kullanılan gübre dozlarının domates meyve kalite 

parametrelerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ancak Tablo 7’yi 

incelediğimizde en yüksek ortalama meyve ağırlığı ve verimin %0.35 gübre 

dozu uygulamasından elde edilmiştir. En düşük ortalama meyve ağırlığı ve 

verim değerleri ise %0.25 gübre dozu uygulamasından gözlenmiştir. Gübre x 

doz interaksiyonunun domates sertlik, çiçek burnu çürüklüğü ve güneş 

yanıklığına etkisi Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Gübre x doz interaksiyonunun sertlik, çiçek burnu çürüklüğü (ÇBÇ) ve güneş 

yanıklığına (GY) etkisi 

Gübre Doz Sertlik 

(kg/cm2) 

ÇBÇ (%) GY (%) 

Kalsiyum Nitrat 

25 6.74 öd 30.14 öd 8.14 öd 

30 7.57 34.47 8.16 

35 8.95 12.63 9.38 

Kalsiyum Klorür 

25 9.38 14.98 10.23 

30 8.89 21.61 8.24 

35 7.76 18.44 11.50 

Kontrol 

25 8.24 50.97 9.78 

30 8.18 32.94 16.19 

35 8.93 25.12 11.70 

 P 0.0784 0.1707 0.5954 

öd: Önemli değil 

Gübre x doz interaksiyonunun domates sertlik, çiçek burnu çürüklüğü ve 

güneş yanıklığı üzerine istatistiki olarak önemli bir etkisinin olmadığı 
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belirlenmiştir. Gübre x doz interaksiyonunun çiçek burnu çürüklüğü değerlerini 

incelediğimizde en düşük değerlerin kalsiyum klorür uygulamalarından elde 

edildiği gözlenmiştir. En düşük güneş yanıklığı oranları ise kalsiyum nitrat 

uygulamalarından elde edilmiştir (Tablo 8). Gübre x doz interaksiyonunun 

domates meyve rengi, briks, pH ve EC değerlerine etkisi Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Gübre x doz interaksiyonunun domates meyve kalite parametrelerine etkisi 

Gübre Doz 

Renk  

L* a* b* Briks pH EC 

(µS/cm) 

Kalsiyum 

Nitrat 

25 24.87 
öd 

93.83 
öd 

15.53 
öd 

5.33 öd 4.81 öd 1620.00 
öd 

30 21.39 103.72 16.10 4.83 4.89 1493.33 

35 23.80 91.10 13.59 4.53 4.72 1360.00 

Kalsiyum 

Klorür 

25 26.63 82.67 15.13 4.33 4.71 1353.33 

30 27.30 76.37 14.28 4.50 4.67 1453.33 

35 29.24 73.87 13.91 4.33 4.66 1380.00 

Kontrol 

25 30.83 71.91 16.00 4.66 4.62 1440.00 

30 25.86 89.02 15.05 4.33 4.92 1420.00 

35 28.20 79.48 20.24 4.16 5.12 1206.66 

 P 0.7234 0.4348 0.5117 0.7669 0.6392 0.4881 

öd: Önemli değil 

Gübre x doz interaksiyonunun domates meyve rengi, briks, pH ve EC 

değerlerleri arasındaki farklar önemsiz çıkmıştır. Tablo 9’u incelediğimizde en 

yüksek domates meyve rengi a* değerlerinin kalsiyum nitrat uygulamalarından 

elde edildiği gözlenmiştir. Benzer şekilde en yüksek briks değerlerinin yine 

kalsiyum nitrat uygulamalarından elde edildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte 

meyve pulpundan belirlenen pH değerlerini incelediğimizde ortalama en düşük 

değerlerler kalsiyum klorür uygulamasından gözlenmiştir (Tablo 9). 

Gübre x doz interaksiyonunun domates verim parametrelerine etkisi 

Tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10. Gübre x doz interaksiyonunun domates verim parametrelerine etkisi 

Gübre Doz Ortalama Meyve Ağırlığı (g) Verim (kg/da) 

Kalsiyum Nitrat 

25 97.82 öd 195.64 öd 

30 105.39 210.79 

35 151.86 303.72 

Kalsiyum Klorür 

25 157.33 314.67 

30 142.73 285.47 

35 171.78 343.56 

Kontrol 

25 140.11 280.23 

30 154.87 309.75 

35 153.53 275.54 

 P 0.5668 0.3378 

öd: Önemli değil 

Gübre x doz interaksiyonunun domates verim parametreleri üzerinde 

istatistiki olarak önemli etkisi görülmemiştir. En yüksek ortalama dekar verimi 

kalsiyum klorür uygulamasından, en düşük ortalama dekar verimi ise kalsiyum 

nitrat uygulamasından elde edilmiştir (Tablo 10). 

4. SONUÇ  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; kalsiyum klorür uygulamasının 

çiçek burnu çürüklüğüne etkisi olumlu olmuş ve kontrol parselinden elde edilen 

bulgulara göre daha düşük çıkmıştır. Benzer şekilde çiçek burnu çürüklüğü 

kalsiyum nitrat uygulamasında da kontrol parseline göre daha düşük çıkmıştır. 

Ayrıca kalsiyum klorür uygulaması ile ortalama meyve ağırlığı ve dekar verimi 

kontrole göre daha yüksek çıkmıştır. Kalsiyum nitrat uygulaması meyve rengi 

a* değeri üzerine etkisi olumlu olmuş ve bu değer artmıştır. Domateste önemli 

kalite parametrelerinde olan briks, pH ve EC uygulamalardan etkilenmemiştir. 
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1.GİRİŞ 

Yerfıstığı baklagiller sınıfına dahil olup yazlık ekimi yapılan bir baklagil 

bitkisidir. Diğer türlerden ayıran en önemli özelliği meyvelerin toprağın içinde 

oluşarak gelişmesidir. Özellikle fazla miktarda yağ içermesi bu bitkinin yağlı 

bitki sınıfına girmesini sağlamıştır. Dünya üzerindeki ekiliş alanlarına 

bakıldığında subtropik ve tropik bölgelerde yaygın olarak ekiminin yapıldığı 

görülecektir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 4000 yıl öncesine ait arkeolojik 

kalıntılrının bulunduğu bilinmektedir. (Kadiroğlu, 2022) 

Bitkinin tohumlarının fazla miktarda yağ içeriğinin bulunduğu ve diğer 

tarlada ekilen bitkilere göre daha fazla yağ elde edilen bir bitki olduğu 

görülmektedir. Yağ bitkisi olarak kullanılmasının yanında yeşil aksamından da 

yem olarak faydalanılmaktadır. Yetiştiriciliği sırasında çapalanma ihtiyacı olan 

bir bitki olduğundan vejetasyon süresince sürekli bu işleme tabi tutulmaktadır. 

Böylelikle süreli çapalanan toprak daha kabarık bir hal alır. Bunun sonucu 

olarak yabancı otlardan temizlenmiş ve iyice havalanmış bir toprak 

oluştuğundan münavebede sıkça kullanılabilecek bir bitkidir. Ana ürün olarak 

ekimi yapılabilen bir bitki olmasının yanında iki ürün alınabilen sıcak 

bölgelerde hububat bitkilerinden sonra ikinci ürün olarak da 

yetiştirilebilmektedir. Teknik olarak bilinçli bir şekilde yerfıstığı üretimi 

yapıldığında dekar başına yaklaşık 500-600 kg ürün alınabilmektedir. Tarımsal 

verilere bakıldığında 2021 yılında pamuk yetiştiriciliğinden sonra en yüksek 

oranda kar getiren bitki türüdür. Yerfıstığı üretimi yapılan alanlarda zararlı 

böceklerin birçok türünden çok etkilenmediğinden tarımı yapılan diğer tarımsal 

ürünlere göre daha karlı bir konuma gelmektedir.  Yerfıstığı yetiştiriciliğin çok 

fazla alana yayılamamasının sebeplerinin başında işçilik ve mekanizasyon 

anlamında daha çok girdiye ihtiyaç duyulmasıdır. Mekanizasyon sorununun 

çözümlendiği ve yerfıstığı tarımı için uygun iklim özelliklerine sahip yerlerde 

yerfıstığı üretim alanlarının artmaması için başka hiçbir sebep yoktur. Bu 

koşullar sağlandığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi yerfıstığı tarımı için büyük 

bir imkana sahiptir.  Türkiye’de 2021 yılında yerfıstığı üretimi 215.927 ton 

olurken Şırnak ili yerfıstığı üretimi 29.696 ton olmuştur. Bu toplam üretim 

içerisinde 13,75’lik kısmı oluşturmaktadır (TÜİK 2021). 
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Şırnak ili Silopi ve Cizre ilçelerinin iklim ve toprak yapıları 

değerlendirildiğinde sulu tarım yapılabilen alanlarda yerfıstığı tarımı her geçen 

yıl hem üretim alanı hem de üretim miktarı açısından büyük bir artış 

göstermektedir.  

Son yıllarda artarak devam eden yer fıstığı üreticiliği birtakım sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Özellikle yetiştiricilikte yer alan çiftçilerin yer 

fıstığı ile yeni tanışmış olmaları, yapmış oldukları tarımsal faaliyetler ve 

bölgede ekimi yapılan ancak yer fıstığınında konukçuları arasında bulunduğu 

zararlı böceklerin zamanla mücadele edilmesi gereken bir seviyeye ulaşması 

karşılaşılabilecek başlıca sorunları oluşturmaktadır. Nitekim zaman zaman 

çiftçilerle yapılan görüşmelerde özellikle yaprak aksamında görülen zararlılar 

olduğu ve bunlarım dönemsel olarak çok yoğun duruma geldikleri ve ilaçlama 

yapmak sorunda olduklarını söylemektedirler.  

Ülkemizde en fazla yerfıstığı üretimi yapılan Osmaniye ilinde Gözüyeşil 

(2014) tarafından çiftçilerle yürütülen bir anket çalışmasında elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde yerfıstığındaki kırmızı örümceğin % 40, yeşilkurdun %33, 

toprak altı zararlıların  %7 ve pamuk yaprak kurdunun ise  %4 zarar verdiği 

belirlenmiştir.  

Hazırladığımız bu yazı ile yer fıstığı tarımında karşılaşılan ve mücadele 

yapılması gereken zararlıların ve Şırnak ili yer fıstığı alanlarında potansiyel 

zararlı konumunda bulunan türlerle ilgili bilgiler verilmiştir.  

2. YER FISTIĞINDA ZARARLI OLAN BÖCEK TÜRLERİ 

Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 

Yaprak kurdu yer fıstığı tarlalarında temmuz ayının ikinci yarısından 

itibaren görülmeye ve ilk larva çıkışı ile birlikte de zarar yapmaya başlar. 

Yapraklarda beslenmek suretiyle yaprak yüzeyinde delikler açarak ya da 

yaprağın alt yüzeyini kemirerek yaprağı zar haline getirmek suretiyle zarar 

yapar. 

Yer fıstığı tarlalarında yoğun bir şekilde bulunup zarar yapmadıkları 

sürece kimyasal mücadele yapılmasına gerek kalmamaktadır. Kimyasal 

mücadele karar verebilmek için yapılacak gözlemlerde bir bitki üzerinde zarara 

uğramış yaprak sayısının toplam yaprak sayısının 3’te 1’ini geçmiş olması ya 

da sıra üzeri kontrollerde adım başına 9-10 adet larva görülmesi gerekmektedir. 
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Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 

Yeşilkurt yaprak kurdunun aksine bitkinin daha erken dönemlerinde 

görülmeye başlar. Yaprak kurdunda olduğu bitki üzerinde bulunan larvalar 

öncelikle yapraklarda delikler açmak suretiyle beslenir ve bu şekilde zarara 

sebep olurlar. Ancak yaprak, çiçek ve iğne (ginofor) kısımlarında 

oluşturdukları zararla iğnelerin toprak altına girip tohum oluşturması mümkün 

olmamaktadır (Anonim, 2012). Böylelikle verim açısından büyük kayıplar 

ortaya çıkmaktadır.  

Yeşilkurt zararını en aza indirebilmek için öncelikle ekim öncesi 

yapılacak iyi bir toprak işleme ile pupaların yok edilmesi sağlanmalıdır. Diğer 

zararlılarda olduğu gibi aşırı bir yoğunluk söz konusu olmadıkça kimyasal 

mücadele yapılmasına gerek yoktur. Bitki üzerinde bulunan yaprakların 3’te 

1’inde zarar oluşmadıkça ya da sıra üzeri her bir adımda 9-10 adet larva 

görülmedikçe kimyasal mücadele yapılmamaktadır.  

Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) 

Kırmızı örümcekler birçok bitkide görülmekte ve zarara neden 

olmaktadır. Yer fıstığında da bulunurlar ancak salgın durumu oluşmadığında 

kimyasal mücadele yapılması gerekmez. Ancak havanın fazlaca sıcak gittiği 

zamanlarda ve tozlu alanlarda yer fıstığı tarımı yapıldığında salgın durumu 

oluşabilmektedir. Ürün içerinde yayılmaları hızlı bir şekilde olmamaktadır, 

genellikle tarla kenarlarında ve lokal olarak bulunmaktadır. Ergin ve nimfleri 

yerfıstığı yapraklarının altında bitkinin özsuyundan beslenmek suretiyle 

bitkinin zayıflamasını yapraklarının sararak kurumasını sağlarlar.  Yaprak 

altlarında oluşturdukları ağların içinde yaşar ve bitki özsuyunu emerler. 

Bitkinin zayıf düşmesiyle meyve büyümesi gerçekleşemez.  

Kırmızı örümcek sorunu ile karşılaşmak istenmiyorsa yoğun tozlu 

alanlarda yer fıstığı tarımı yapılmamalı, eğer tozlu bir ortamda yapılmışsa 

sulamada yağmurlama sulama tercih edilerek her sulamada bitkiler yıkanmalı 

ve bitkiler asla susuz bırakılmamalıdır.  İmkan varsa özellikle toz miktarı 

yüksek alanlara yerfıstığı ekimi yapılmamalıdır. Toz oranı yüksek alanlara 

ekim yapılması halinde sulama şekli olarak yağmurlama seçilmeli ve özellikle 

sıcak geçen zamanlarda yerfıstığı susuz bırakılmamalıdır.  
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Kırmızı örümceklere karşı kimyasal ilaçlama genelde salgın 

oluşturduklarında tarla kenarlarına ya da bulundukları alanlara ilaç uygulaması 

yapılarak gerçekleştirilir.  

Bozkurtlar (Agrotis spp.) 

Bozkurtlar toprak altı zararlıları olup larvalara toprak altında bitkilerin 

kök kısımlarından beslenmeleri ve bitki köklerini kesmek suretiyle zarar 

meydana getirirler.  

Yer fıstığı tarlalarında ekonomik anlamda zarar meydana getirebilmeleri 

için metrakarede 3’ten fazla bozkurt larvası bulunması gerekmektedir. Bu 

yoğunluğa ulaştığında kimyasal mücadele yapılması gerektiğine karar 

verilmelidir. Özellikle yerfıstığı ekimi yapıldıktan sonra ve çıkış zamanlarında 

mücadele yapabilmek için dönemlerinde bu zararlıların mücadelesinde ilaçlı ve 

şekerli zehirli kepek yemleri kullanılmalıdır. Bir dekar alan için, 8-10 kg kadar 

ilaçlı kepeğe yarım kilo şeker içeren beş litre su katılır ve kepek nemleninceye 

kadar bekletilir. Hazırladığımız kepek sünger yumuşaklığına gelene kadar 

işlem devam eder. Hazırlanan zehirli yem saatlerinde dekar başına 5-8 kg 

gelecek şekilde bitki köklerine serpilmek suretiyle uygulanır. Serpilme 

işleminin özellikle sulama gerçekleştikten sonra yapılması etkisini artıracaktır. 

Toprak altı zararlılarına karşı mücadelede ekim öncesi derin toprak işlemesi 

yine tavsiye edilen mücadele yöntemleri arasındadır.   

Şırnak ilindeki yerfıstığı potansiyeli değerlendirildiğinde toprak ve iklim 

özelliklerinin hem ekim alanı hem de verim açısından yerfıstığı tarımı için çok 

uygun olduğu ve gerekli çalışmaların tamamlanması ile birlikte ülke genelde 

söz sahibi olabileceği görülmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi yerfıstığı 

üretimini kısıtlayan en önemli faktör tarımsal mekanizasyon ve işçiliğin fazla 

miktarda gerekiyor olmasıdır. Bunların aşılması ve yerfıstığı tarımın daha da 

artarak devam etmesi Şırnak ili yerfıstığı alanlarında zararlı böcek türlerinin 

artarak bölgeye yerleşmesi ve kimyasal mücadele gerekliliğini ortaya 

koymasına neden olacaktır. Özellikle sorun oluşturabilecek zararlı yoğunluğun 

oluşması ile birlikte gelişi güzel ve bilinçsiz bir şekilde kimyasal ilaç kullanımı 

gerçekleşecektir. Bu nedenle öncelikle potansiyel zararlı konumunda olan 

türleri ve zararlarını çiftçilere iyi bir şekilde anlatabilmek ve yapacakları 

mücadele yöntemlerini öğretebilmek gerekmektedir.   Şırnak ili çiftçileri son 

birkaç yılda artarak devam eden yerfıstığı yetiştiriciliğinde yeterince 
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bilinçlenmemiş ve zararlılara karşı mücadele yöntemlerinde de yeterli düzeyde 

bilgiye sahip değildirler. Bölge özelinde ortaya çıkan zararlılar konusunda 

yapılacak bilimsel çalışmalar zararlıların zarar durumlarını ve biyolojilerine 

ortaya koyarak en doğru zamanda ve en doğru şekilde yapılacak mücadele 

çalışmalarına ışık tutacak ve Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına kaynak 

oluşturacak bilgiler elde edilmesini sağlayacaktır.   
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1. GİRİŞ 

Tarımın gerilemesinin nedenlerinden biride çevresel kirliliğin 

artmasıdır. İklim değişikliği toprağın verimsizleşmesi, su kaynaklarının 

azalması gibi nedenlerle üretim kalitesi düşmekte ve sağlıksız gıda üretimi 

artmaktadır. Aynı zamanda dünya pazarlarında da oluşan besin madde talebine 

karşı üretimimizde dış pazarlara yönetilmektedir. Bu ihtiyaçları da karşılamak 

için daha az alandan daha karlı üretim yapmayı sağlayan yöntemler 

kullanılmaya başlanmaktadır. Bu uygulamaların en başında birim alandan 

alınan verimi arttırmak için üretim kontrol altına alınmalıdır.  

Otomasyon bir üretimi zincirinin her aşamasında insan müdahalesine 

ihtiyaç duymadan yapılabilen, sistem unsurlarından biri arızalandığında 

değişikliğe direnerek eski haline geri dönmeye çalışıp kendini dengeleyen bir 

kontrol sistemidir.  

Teknolojinin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile beraber 

tarımı entegre edilmesi de zaman ve maliyet açısından karlı bir durumdur. Hızla 

ilerleyen teknolojik gelişmeler tarım içerisinde de yerini hızlı bir şekilde 

almaktadır. İnsan hayatı içerisindeki yardımcı etkisi de otomasyon 

sistemlerinin kullanımını arttırmaktadır. Bu artış bilgisayarlı otomasyon 

sistemlerinin kullanılması ile daha hızlı bir ilerleme göstermektedir.  

Üretim aşamasındaki bitkinin kontrolü insan hayatı için çok önemli yer 

tutan tarımın da gelişmesini sağlamaktadır. Seralar üretim alanlarının kontrol 

altında tutulabildiği üretimin endüstriyel bir şekilde yapılabildiği, gelişen 

üretim sistemlerinin uygulanabildiği alanlardır.  

Ülkemiz seracılık sistemleri kullanılan teknolojik faaliyetler ve kurulum 

özellikleri göz önünde alınarak iki sınıfa ayrılabilir. Geleneksel olan sera 

işletmelerini küçük, teknoloji kullanımının düşük olduğu ve genellikle bitkinin 

kışın dondan korunması için kurulan aile tipi işletmeler olarak düşünebiliriz. 

Son zamanlarda ise daha büyük daha modern teknoloji kullanımının yüksek 

olduğu topraksız tarım uygulamalarının uygulandığı otomasyon sistemlerinin 

kullanıldığı ziraat mühendislerinin ve ziraat teknisyenlerinin görev aldığı 

işletmeler kurulmaya başlanmıştır.  

Geleneksel seracılığın modern sera tarımına dönüşme aşamasında birçok 

farklı mühendislik ana bilim dallarının da katkısı bulunmaktadır. Seraların bitki 

için gerekli olan iklim özelliklerini sağlayabilmesi için öncelikle amacına 
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uygun bir şekilde inşa edilmesi ve gerekli donanımların hepsine sahip olması 

gerekmektedir. 

Sera otomasyon sistemi birçok çevre biriminin birleşmesi sonucu oluşur. 

Bunlar serinletme sistemi, havalandırma sistemi, sulama-gübreleme sistemi, 

gölgeleme sistemi gibi otomasyon sistemleridir. 

2. SERACILIK  

Sera bitkisel üretimin devamlılığı için uygun hava ve çevre şartlarının 

yapay olarak sağlanıp ışığı geçiren örtü malzemeleri kullanılarak yapılan 

yapılardır. Böylelikle mevsimi olmayan meyve ve sebzeler istenildiği zaman 

iklim etkisi ortadan kaldırılarak seralarda verimli bir şekilde üretilebilir. 

Tarihte bilinen ilk sera 1545’li yıllarda Padova’da bir botanik bahçesinde 

yapılmıştır. Yapıda taş ve tuğla kullanılmış, pencere ise yapılmamıştır. Sera 

içerisi mangalla ısıtılmıştır. 

Akdeniz ülkelerine nazaran ülkemiz sera potansiyeli daha yüksektir. 

Türkiye de seracılık 1940 yılında Antalya ilinde başlayarak 1970’li yıllardan 

sonra hızla artarak yayılmıştır. 

Yakıtla ısıtma sistemi sera işletmeciliği bakım ve giderlerinde maliyeti 

arttıran en önemli unsurdur. Isıtma sistemi bakım giderlerini azaltabilmek için 

ülkemizde seracılık daha çok ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde ve 

uygun mikro kliması olan yörelerde yapılmaktadır. 

Giderek artan çevresel kirlilik tarımın gerilemesine neden olarak 

sağlıksız ve kalitesiz üretim oluşmasına sebep olmaktadır. Giderek artan besin 

madde ihtiyacı dünya pazarlarında da yerini almış ve böylelikle ülkelerin ithalat 

ihracat pazarını hızlandırmış, ülkemizin de bu pazara yönelmesini sağlamıştır. 

Ülkemizin tarımsal gelişmelere yönelerek önlemler alması zorunlu hale 

gelmiştir (Şekil 1). Alınacak önlemlerden biride ülkemizin iklim şartlarında 

yapılabilecek sera işletmeleridir. Seralardan kaliteli ve devamlı üretim 

mümkündür. 
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Şekil 1. Seranın iç görünümü 

2.1. Seracılığın Avantajları 

Halkın geçiminin yanında ihraç yoluyla milli ekonomiye katkı sağlar. 

Seracılıkta az tarım alanından daha çok ürün alınabilir. Meyve ve sebze 

yelpazesi geniş olduğu için her zaman pazarda kalabilir. Seracılık 

işletmelerinde devamlı çalışma sağlanır. Seracılıkta kullanılan malzemelerin 

sanayilerinde pazar oluşur. 

2.2. Seraların Sınıflandırılması 

Seralar taban alanlarına göre, şekillerine göre, iklim değerlerine göre, 

çatı özelliklerine göre, kullanılan malzemenin çeşidine ve hareketlilik 

durumuna göre sınıflandırılabilir. 

2.2.1. Büyüklüklerine Göre Seralar 

Büyük Seralar; Büyüklüğü en az 1000 m2, yüksekliği 50 m ile 100 m 

arası olan seralardır. 

Orta Büyüklükteki Seralar; Büyüklüğü 100 ile 1000 m2 arası, yüksekliği 

ise 25 m ile 50 m arası olan seralardır. 

Küçük Seralar; Büyüklüğü 100 m2 den daha az boyu ise 2 m ile 20 m 

arası olan seralardır. 

2.2.2. Kuruluş Şekillerine Göre Seralar 
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Bireysel Seralar: Tek başlarına kurulurlar. 

Bitişik Seralar: Herhangi bir yapıya yaslanarak kurulurlar. 

Blok Seralar: Bireysel seraların bir araya gelmesiyle kurulurlar. 

Kule Tipi Seralar: Üretim alanlarını arttırmak amacıyla kurulurlar. 

2.2.3. Sıcaklıklarına Göre Seralar 

Sıcak Seralar: Sıcaklığın 18°C den az olmadığı ve ortalama sıcaklığın 

20-24 arası tutulduğu seralardır. 

Ilık Seralar: Sıcaklık ortalaması 10-20 °C arası olan seralardır. 

Soğuk Seralar: Isıtma sisteminin kullanılmadığı ortalama sıcaklığın 0-10 

°C arası olduğu seralardır.  

2.2.4. Çatı Şekillerine Göre Seralar 

Basit Çatılı Seralar: Bu tarz seralar bir yapıya yaslanmış tek yüzeyi olan 

seralardır. 

Beşik Çatılı Seralar: Çift çatı yüzü olan seralardır. 

Blok Seralar: Birçok basit çatının bir araya gelmesiyle oluşur. 

Yuvarlak Çatılı Seralar: Işık ve sıcaklığı en iyi geçiren çatı şeklidir. 

2.2.5.Yararlanma Şekillerine Göre Seralar 

Yetiştirme Seraları: Sera direk bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılır. 

Koruma ve Sergileme Seraları: Mikroklima bitkileri ve saksı çiçeklerini 

tanıtılmasında kullanılan seralardır. 

Üretme Seraları: Sera içerisinde tohum ve fide üretimi yapılır. 

Araştırma Seraları: Araştırıcı için bütün imkanların sağlandığı seralardır. 

2.2.6. Örtü Malzemesine Göre Seralar 

Elyaf, plastik ve cam gibi malzemeler örtü malzemesi olarak 

kullanılırlar. 

2.2.7. İskelet Malzemesine Göre Seralar 

Tahta, demir, beton, alimünyum gibi malzemeler iskelet malzemesi 

olarak kullanılırlar. 

2.2.8 Taşınabilirlik Durumlarına Göre Seralar 

Seralar genel olarak sabit olmakla beraber hareketli olarak da kurulabilir. 
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2.3 Seralarda Sağlanılan Yapay Koşullar 

Teknoloji kullanımını arttırarak aşağıdaki koşulları rahatlıkla 

gerçekleştirebiliriz. 

Bitkilerin sadece örtü altına alınması bitkiye istediği sıcaklık 

sağlanamayabilir. Isıtma sistemleri ile sıcaklık belli dereceler arasında tutularak 

bitkiye yararlı gelişme ortamı sağlanır. 

Havalandırma sistemleriyle sera içerisindeki nem oranı ayarlandığı gibi 

bitki döllenmesi de gerçekleşir. 

Sera içerisindeki bitkinin sulama şekillerinin ve zamanlarının 

belirlenmesinde ve bitkinin ihtiyacı olan gübreleme işlemlerinin 

uygulanmasında sulama-gübreleme sistemi kullanılır. 

Bitki için zararlı olabilecek bütün mikroorganizmalar ilaçlama sistemleri 

kullanılarak seralardan uzaklaştırılır. İlaçlamanın toprak içine ve toprak üstü 

kısmına yapılabileceği için sistemin iki ayrı kurulumu gerçekleştirilebilir. 

3. OTOMASYON 

İnsanlar tarafından yapılan işlerde makinelerin kullanılarak insan iş 

gücünün azaltılmasını sağlayan ve üretim aşamasını kontrol altında tutan 

sistemlere otomasyon denir. 

İnsan ve makine arasında iş paylaşımı yapılmasına olanak sağlayan bu 

sistemlerde paylaşım yüzdesi otomasyon düzeyini belirler. Otomasyon sistemi 

içerisinde insan gücünün daha çok kullanıldığı sistemlere yarı otomasyon 

sistemleri, makine kullanımının yüksek olduğu sistemlere tam otomasyon 

sistemleri denilmektedir. 

Üretimin artması ve pazar koşullarının değişmesiyle ihtiyaçların daha 

çabuk karşılandığı sistemlere olan talep artmıştır. Teknolojik gelişmelerin 

ilerlemesiyle beraber artan nüfusunda gıdaya olan ihtiyacını karşılamak için 

üretimin hızlandırılması ve maliyetin azaltılmasında otomasyon kullanılmaya 

başlanılmıştır. 

Otomasyon insan iş gücünü azaltan insandan zihinsel anlamda 

faydalanmayı hedefleyen ve insanların bedensel yıpranmasını da azaltan bir 

yöntemdir. Otomasyon bir işi devamlı olarak yapabilecek hata yapma ihtimalini 

azaltacak ve daha hızlı üretim sağlayacak sistemdir. 
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Otomasyon sisteminin olumsuzluğu ilk kurulum maliyetinin yüksek 

olmasıdır. Ancak bu maliyet birçok otomasyon sisteminde kendini amorti 

edebilmektedir. Başka bir olumsuzluğu da çalışanların sayısında azalmaya 

sebep olmasıdır. 

Otomasyon sisteminde esneklik ve kontrol edilebilirlik üreticinin işini 

kolaylaştırabilmektedir. Çünkü otomasyon sistemi işin ilerleyişi, oluşabilecek 

sorunların tespiti, üretim miktarı gibi bilgilerin kontrolünü yaparak işletmenin 

kolaylıkla erişmesini sağlar. Sağladığı bu olumlu yönleri nedeniyle işletme 

zamandan kazanarak, maliyeti azaltarak daha kaliteli ve karlı üretim 

gerçekleştirebilmektedir. 

Otomasyon üretimi kontrol edilebilir olması nedeniyle daha kaliteli ürün 

ortaya koyar. Üretimi hızlandırarak pazara daha erken ulaşmasını sağlayıp 

zamandan kara geçer. 

İnsanların her gün aynı iş gücü ile çalışması mümkün olmadığından 

makinalı üretimin var olduğu sistemlerde verimlilik daha yüksektir. 

Sistemde oluşabilecek arıza ve hatalara verilecek uyarılardan dolayı 

müdahale edilebilmesi sistemin kontrol edilebilirliğini sağlar. Gelişen 

teknolojiyle değişimlerin sistem içinde kolayca yerini alması sistemin esnek 

olmasını sağlamaktadır. 

Sera işletmecisinin insani nedenlerden kaynaklı olarak seradaki üretim 

verimini kontrol altına alabilmesi büyük bir zorluktur. Bilgisayar tarafından 

kontrol edebileceği seralar işletme sahibi açısından da önemli gelişmeler 

arasındadır. 

Günümüzde herkes tarafından bilinen PLC otomasyon sistemini 

oluşturan tek unsur değildir. Toplamda otomasyonu oluşturan yedi sistem 

vardır (Şekil 2). 

• ERP/MES (Enterprice Resource Planning/ Meaningement Enterprice 

System) 

• SCADA (Supervisory Control And Data Aquasition) 

• DCS (Distuributed Control Ssystem) 

• PLC (Programmable Logic Controller) 

• RTU (Remote Terminal Unite) 

• HMI (Human Machine İnterface) 

• Sensör ve aktüatörlerdir 
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Şekil 2: Otomasyon Sistemlerinin Bileşenleri 

Sayılan bu unsurlar bir araya gelerek otomasyon sistemlerinin 

bileşenlerini oluşturur. 

3.1. Seracılıkta Otomasyon Çeşitleri 

Otomasyon kullanılmayan sera sistemleri 

Yarı otomasyonun kullanıldığı sera sistemleri 

Mikro işlemci kontrollü (PLC) kullanılan sera sistemleri 

Mikro denetleyici kontrollü sera sistemleri 

Bilgisayar kontrollü sera sistemler 

3.1.1.  Otomasyonsuz Sera Sistemleri 

Bu tarz seralar herhangi bir otomasyon sistemi kullanılmadan, ürün 

kalitesinin ve başarı oranının üreticinin bilgi birikimine bırakıldığı seralardır. 

Genellikle kullanılan tek elektronik aygıt sıcaklık ve nem ölçerdir. Bu tip 

seralar iklim değişikliğinden etkilenmeyen bölge bitkilerini yetiştirmek için 

kullanılırlar. 

3.1.2. Yarı Otomatik Sera Sistemleri 

Sera içerisindeki işlemler otomatik bir şekilde ilerler ancak otomasyonu 

sağlayan unsurlar bağımsız olarak hareket edebilmektedir. Mesela ihtiyaç 

durumunda sulama sistemi otomatik olarak ulaşılabilmekte ancak hava nemini 

de aynı anda istenilen seviyeye çekmesi için gerekli işlemler bağlantılı olarak 
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aynı sistem üzerinden gerçekleşmemektedir. Sistemin çalışması koşullar 

gerçekleşince kullanılan yarı otomasyon sistem tarafından olmaktadır. 

3.1.3. Mikroişlemci Kontrollü (PLC) Sistemler 

Sanayi çalışmalarının tüm aşamalarında genel olarak kullanılan ve 

otomasyon uygulamalarının bir parçası olan PLC sistemi teknolojik gelişmeler 

içinde çok önemli bir yer tutarak anahtar görevi görmektedir. 

PLC gelen uyarıları algılayarak yüklenen verilere göre işlemeleri 

ayıklayan ve gerekli olan sistem unsurlarına ileten mikroişlemci merkezli bir 

elemandır. Mikroişlemci tek başına kullanılmayan, hesap işlemi yapan entegre 

bir çiptir. 

Mikroişlemciyi bir sistemin merkezinde düşünebiliriz. PLC’nin maliyeti 

mikroişlemcilerden daha yüksektir. Ancak PLC tercih ederek mikroişlemci 

kullanımında mekanizmanın kurulması için kaybedilecek zamanı azaltabiliriz. 

Tasarımları yapılırken hem dış faktörlerin verebileceği zararların önüne 

geçebilecek dayanaklıkta olmasına dikkat edilmeli hem de çevresel faktörlerin 

etkilerine karşı çözümler oluşturulmalıdır. 

PLC karmaşık sistemlerin programlanmasın da kullanılabilir. PLC nin 

birçok girişi ve çıkışı vardır. PLC sistemin günümüz bilgisayarlarından farkı 

monitörünün ve klavyesinin olmamasıdır. Ve yine bilgisayarlardan farklı 

olarak gelen verilerin ve sonuçların gerçek ortama analog veya dijital olarak 

gönderilmesidir. 

PLC’ler işletmedeki üretim aşamalarının kontrollerini yapabilen, gerekli 

programların yüklenebildiği veri giriş çıkış noktalarının belirlendiği kontrol 

elemanlarıdır. Elemanların bağlandığı noktalara göre girişlerde kullanılan 

elemanlara sensör elemanları, çıkış noktalarında kullanılan elemanlara iş 

elemanları denir. 

Denetleme yapacağımız sistem programları PLC’lere yüklenir. PLC’ler 

alacağı bilgileri çok hızlı tarayarak çıkış bilgilerini de çok hızlı bir şekilde 

programlayarak çalışırlar. 

Endüstriyel çevre şartlarında PLC ’li elektronik bir sistem dijital ya da 

analog giriş çıkış uçları yardımıyla yapacağı işlerin bütün çeşitlerini kontrol 

altında tutabilen entegre bir çiptir. 

Programlama fonksiyonuyla yapacağı sayma, sıraya koyma, verileri 

işleme, karşılaştırma gibi aritmetik işlemleri girişlerde değerlendirerek çıkış 
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işlemlerini atayan; giriş-çıkış uçları, programlayıcı, CPU ve bellek 

kısımlarından oluşan tümleşik bir çiptir. 

PLC ’lere bir işletmenin tüm otomasyon işlemlerini yapabilecek giriş-

çıkış modülleri veya haberleşmeyi sağlayacak modem gibi modüllerde 

eklenebilmektedir. Böylelikle ihtiyaç durumuna göre var olan yapı değiştirilip 

geliştirilebilmektedir. Bunun yanında süreci daha kolay kontrol edebilmek için 

geliştirilmiş on-of, pıd, fuzzy vb şekilleri de standart olarak mevcuttur. 

PLC sistemler yukarıda anlatıldığı gibi ihtiyaçları karşılama konusunda 

iyi olmalarına rağmen maliyeti diğer sistemlere göre daha pahalıdır. 

Günümüzde maliyetin de düşürülerek sistemlerin kurulması önemli olduğu için 

daha ucuz daha az enerji harcayan mikrodenetleyicili sistemlere yönelim 

olmaktadır. 

3.1.4. Mikro Denetleyici Sistemler 

Mikroişlemciler ilk üretim yıllarında birçok sektörde kullanıldı. Fakat 

daha sonraları farklı sektörler için hız ve işlem sayısı, yardımcı birimler 

istemesi gibi farklı gereksinimlerin oluşması yeni arayışların doğmasına sebep 

oldu. 

İlk denemeyi bir şirket 1976 yılında 8748 mikroişlemci ile yaptı. Bu tüm 

devre içerisinde mikroişlemciye ek olarak 1kbayt eprom bellek, 64 bayt ram, 

27 ı/o bacağı ve 8 bit zamanlayıcı yer almaktaydı. Bu işlemciyi elde etmek için 

yaklaşık 17,000 transistor kullanılmıştır. Transistör, küçük bir değerdeki 

gerilim veya akımla, büyük miktarda akımı veya gerilimi kontrol etmek için 

kullanılan yarı iletken bir devre elemanıdır. Transistörler, bu özellikleri 

sayesinde elektronik cihazlarda elektrik sinyallerinin gücünü yükseltmek veya 

değiştirmek için kullanılırlar. 8748 kontrol uygulamalarının değişmez elemanı 

oldu ve birçok sistemin daha basit ve akıllı şekilde tasarlanmasını olanaklı kıldı. 

Mikroişlemci, hafıza ve giriş-çıkış uçları birleşerek mikrodenetleyici 

temelini oluşturur. Kapasitesi düşük bilgisayar gibi düşünülebilir. 

Mikrodenetleyiciler PLC’ler gibi entegre bir çifttir. Mikrodenetleyici’yi 

PLC’den ayıran özellik ise çıkışları dijital elektronik mantığı ile çalışıyor 

olmasıdır. 

Mikrodenetleyiciyi oluşturan birimler: 

• CPU (Merkezi işlem ünitesi- central processing unit) 
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• RAM (Rastgele erişimli bellek-Random Access Memory) 

• EPROM/PROM/ROM 

• I/O (Girdi/çıktı- input/output)- seri ve paralel 

• Timers (Zamanlayıcılar) 

• Interrupt controller (Kesmeler) 

Mikroişlemciler yapılarında cpu , ön bellek , I/O portları içeren aritmetik 

– mantık işlerini yapan ve denetleyen sistemdir. İkili sayı sistemiyle çalışarak 

komutları işleyen ve aritmetiksel – mantıksal işlemleri yaparak denetleyen 

sistemdir. 

Mikrodenetleyici içerisinde seri ve paralel portlar, sayıcı ve çeviriciler 

bulunur. Mikrodenetleyiciler yapılarında mikroişlemcileri de içermektedir. Bu 

nedenle giriş çıkış birimlerini programlayarak bu birimleri yapısında 

bulunduran mikroişlemcilere denir. 

Mikrodenetleyici sistemi çalıştırmak için osilasyon kaynağına da ihtiyaç 

vardır. Ayrıca bir yonga içerisinde ihtiyaç duyduğu ön bellek, giriş-çıkış birimi 

de bulunur. 

Mikrodenetleyici ve mikroişlemcilerin komut kümelerinin farklı 

olmasının nedeni ise kullanım amaçlarının farklı olmasıdır. 

Mikroişlemcilerin hız ve kelime uzunluğu büyük olduğu için daha güçlü 

uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Böylelikle bayt veya çift bayt 

uzunluğundaki büyük veri gruplarını hızlıca işleyebilmektedir. 

Mikrodenetleyiciler çoğu komutu bit adresi komutu kipiyle kullanır. Bu 

nedenle bit işlemli komutlar önem kazanır. 

Mikrodenetleyiciler aynı anda tek bir iş yaparlar ve yaptıkları işi az 

enerjiyle, küçük boyutlarda yaparak gerçek zamanlı uygulamalarda başarılı 

çalışırlar. 

Mikroişlemciler aynı anda çoklu işler yapabilirler. Kullanım ve 

tasarımda mikrodenetleyicilere göre daha zor daha maliyetlidirler. 

PLC’ler mikrodenetleyicilere göre daha çok analog giriş ve çıkışa, 

göstergelere, güç kaynağına sahip olan kapalı bir kutuda tutulan daha pahalı 

sistemlerdir. 

Mikrodenetleyicilerin analog dijital dönüştürücü, çeviriciler, sayıcılar 

gibi ilavelerin yapısın da olması ve hızla gelişerek yetenek yönüyle de PLC’leri 

gerisinde bırakması otomasyonlarda PLC’leri geçmiş bulunmaktadır. 
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PLC’lerin işlem kapasiteleri yetersiz olduğundan endüstride daha fazla 

kullanım alanı olan mikrodenetleyicilerin hafızaları da gelişimler karşısında 

yetersiz olabilmekte. Bu nedenle teknolojik ilerlemelerin etkisiyle de çok daha 

güçlü endüstriyel PC’lere yönelim olmaktadır. 

3.1.5. Bilgisayar Kontrollü Sistemler 

Teknolojik gelişmeler günlük hayatımızda yerini hızla alarak 

vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir. Tarımsal anlamda da bilgisayarlı 

otomasyon sistemleri hızla gelişerek kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar 

kontrollü sistemler diğer sistemlere göre daha gelişmiş olduğu için içerisinde 

de daha gelişmiş mikroişlemciler bulunmaktadır. Bilgisayarlı otomasyon 

sistemlerinde tamamlayıcı özellikli iki unsur bulundurmaktadır. Bunlar 

donanım ve yazılım sistemleridir. Bilgisayar, PLC sistemler ve sera temel 

sistemleri bir araya gelerek sera kontrol sisteminin parçası olan donanımı 

oluştururlar. Gelişmiş yazılımlarda ise bellek sorunu olmadığı için istatistiki 

veri alımı, sistem kontrollü veri kayıtları yapılmaktadır. Yazılım sistemindeki 

istatistiksel verileri elde ederek mevcut donanımın kontrolünü sağladığı gibi 

karar verme işlemini de yapmaktadır. Aşağıdaki şekilde bilgisayar ünitesi ve 

çevresel birimleri bir sera otomasyon sistemini kontrol edebilmektedir (Şekil 

3). 

 

Şekil 3: Bir seradaki otomasyon sistemlerini kontrol eden bilgisayar ünitesi ve çevre 

birimleri 
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Bilgisayar yazılımı çevre bilimlerinin kontrolünü yaparak bilgilere 

erişimi sağlar. Bilgileri cihaz ve sensörlerden alarak kontrol eder ve 

değerlendirir. Sonra istenilen değerler arasında karar verme işlemini 

gerçekleştirir. Verilen komutların uygulanması için kullanılacak hesaplama 

yöntemi bilgisayara aktarılmaktadır. Donanıma gidecek olan değerlerin kontrol 

edilecek ünite ve sensör sınırlarına göre bilgisayar yazılımında hazırlanması 

gerekmektedir. 

Kontrol bilgisayarı merkezi bir ünitedir ve ışık, sıcaklık, nem, CO2 gibi 

birçok işlemi kontrol eder. Kontrol bilgisayarı sisteme özgü yazılımlardan 

faydalanılarak, istenilen değerlere karşın ölçüm yaptığı değerleri toparlayıp 

hesaplamaları yapmaktadır. 

Ölçüm yaptığı değerlere ait düzeltme işlemini ham değerin katsayısıyla 

çarparak veya düzeltme eğrisi kullanarak yapabilir. Aynı zamanda kontrol 

bilgisayarı ölçülen değerler ve öncesinde sisteme yüklenen programa bağlı 

kalarak sistemin ayarlarını da kontrol edebilmektedir 

Kontrol kartı bilgisayar bünyesinde veya dışarıdan bağlanan giriş çıkış 

kartıyla sera sistemlerinden bilgi alınarak ve sisteme bilgi göndererek 

bilgisayarla otomasyonu gerçekleştirir. Çalışma alanının fiziki koşullarına 

dikkat edilerek bilgisayarı sera sistemi dışarısında tutmak tozlu ve kimyasal 

maddeli ortamlardan uzakta bulundurmak ömürlerini uzatmaktadır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Sera Otomasyonu 

Sera otomasyonu algılayıcılardan (sıcaklık, ışık, bağıl nem algılayıcıları) 

gelen verileri bilgisayara aktararak çalışması gereken donanımlara karar veren 

sistemdir (Şekil 4). 
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Şekil 4: Sera otomasyon sistemi 

Donanım ve yazılım olmak üzere iki kısımdan oluşan sera 

otomasyonunun donanım kısmı; bilgisayar, PLC sistem, mikrodenetleyicili bir 

sistem ve kontrol sisteminden oluşur. Veri alma görevini yerine getiren yazılım 

kısmı ise donanımın kontrolünü yapmakta ve karar verme işlemini 

gerçekleştirmektedir. 

4.1.1. Sera Sistemleri 

Bitkilerin ihtiyacı olan maddeleri alabilmeleri için gerekli ortam 

koşulları hazırlanmalıdır. Bu sebeple sera otomasyonu sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sera otomasyonu; sulama, gübreleme, ısıtma, havalandırma, 

gölgeleme, soğutma, bağıl nem gibi değerleri elektrik enerjisiyle kontrol ederek 

bitkinin ihtiyaçları doğrultusunda ayarlamaktadır. 

4.1.1.1. Sulama Sistemi 

Doğa üzerinde bulunan canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için su 

her zaman en temel ihtiyaç olmuştur.Bitkilerin bütün metabolik faaliyetleri için 

su zorunlu bir maddedir. Bitkilerin hücre yapısının büyük bir kısmını 

oluşturmasının yanı sıra bitkiler için besleyici maddeleri eritmesi de suyun 

bitkiler için önemli bir faktör olmasını sağlamıştır. Bitkiler kendileri için 

gerekli olan maddeleri su ile köklere taşımakta ve emilimini de bu yolla 

sağlamaktadır. 

Tüketimin giderek arttığı günümüz koşullarında su tüketiminin %70 

inden fazlası tarım alanlarında kullanılmaktadır. Tarım alanlarında suyun 
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bilinçsizce kullanılması da çağımızın en büyük sorunlarından biri olan su 

kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır. 

Su kaynaklarının bitkinin gelişimi için gerekli olduğu kadarıyla 

kullanılması ve bu sayede sudan tasarruf edilebilmesi için de otomatik sulama 

sistemleri kullanılmalıdır. 

Sera içine kurulan sulama sistemi; algılayıcıdan gelen veriler 

doğrultusunda bitkinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu tespit etmekte ve bu 

verilere göre sulama işlemini otomatik olarak başlatıp ve bitirmektedir. 

Otomasyonlu sulama sistemlerinde; bitkiden ve çevreden elde edilen 

bilgiler işlemcilere aktarılarak yorumlanır ve veriler oluşturulur. Bu veriler 

doğrultusunda alınan kararlara göre de sulama işlemi yapılır. Sulama kararları 

alınırken bitki-su-toprak üçlüsü arasında bir denge oluşturulur ve sulamanın bu 

dengeyi koruyacak şekilde yapılması sağlanır. Bu dengeyi etkileyecek çeşitli 

değişkenler kısa sürede sistemsel olarak algılanır ve kontrolü sağlanarak etkin 

bir şekilde sulama yapılır. Sulama suyunun bitki kökleri ve bitki üzerinden 

geçmesiyle seralarda sulama sistemi uygulanır. 

Sulama sistemi bitkinin türüne göre damla sulama ya da yağmurlama 

sulama tekniklerinden biri veya gerekli görülürse ikisiyle kurulmuş 

sistemlerden sağlanır. Elektrik kontrolüyle çalışan valfın açılmasıyla basınçlı 

su gerekli görülen süre boyunca otomatik olarak sulama yapılmasını 

sağlamaktadır. 

Bitkilere besin ve su sağlayacak olan otomasyon sistemleri seçilirken 

suyun miktarı, bitkinin türü, bitkinin yetiştirilme ortamı, suyun kalitesi ve 

üreticinin tercihi dikkate alınır. Sulama işlemi ürün yetiştirme seralarında veya 

fide üretim seralarında da farklı olmak durumundadır. 

Damla sulama sistemi ürün yetiştirme seralarında kullanılırken, 

yağmurlama sulama sistemi fide üretim seralarında kullanılır. 

Yağmurlama sistemi kullanılan fide üretim seralarında raylı ve hareketli 

sistemler kullanılır. Ray üzerinde hareket eden fidelere belirli bir yükseklikten 

sulama yapılmaktadır. 

Damlama sulamada ise bitkilerin doğrudan kök bölgesine bitkinin 

ihtiyacına göre kesintisiz sulama yapılmaktadır. Bu işlemde ıslaklığın her yerde 

aynı olması sağlandığı için debisi azdır fakat uygulama süresi uzundur. 
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4.1.1.2. Gübreleme Sistemi 

Otomasyon sera sistemlerinde gübreleme işlemi de otomatik olarak 

yapılabilir. Kimyasal gübre miktarı ve sulama miktarı otomatik sulama 

programıyla belirlenebilir. Bitkinin çeşidine ve ihtiyacına göre belirlenen gübre 

miktarı tıpkı otomatik sulama sistemi gibi yapılabilir. 

Bitkiye verilecek olan gübrenin köküne verilmesi gerekiyorsa damlama 

sulama sistemiyle birlikte homojen hale getirilmiş ilaç da bitkiye verilebilir. 

Gübrenin bitki yapraklarına verilmesi gerekiyorsa yağmur sulama sistemiyle 

verilebilir. Her iki yöntemde de gübrenin homojen olması ve sulama sistemiyle 

birlikte düşünülmesi gerekir. Kullanılacak olan malzemenin sulama 

sistemlerindeki kanallara zarar vermeyecek olmasına dikkat edilmelidir. 

 
Şekil 5: Otomatik sulama-gübreleme sistemi işleyişi 

Otomatik sulama gübreleme sistemleriyle; suda, işçilikte, gübrede tasarruf sağlanırken, bunların 

dengeli kullanılması sayesinde verim artışı elde edilmektedir. Seralarda ve topraksız tarımın 

uygulandığı yetiştiricilikte; gübreleme ve sulama suyunun belirli bir reçeteye göre yapılmasına 

fertigasyon denilir (Şekil 5). Bu sistemlerde bitkinin gelişmesini etkileyen bütün faktörler yeterli 

düzeyde tutulur. Fertigasyon işlevinin yerine getirilebilmesi için su ve gübrenin makro ve mikro 

elementleri reçetedeki dozaj doğrultusunda uygulanmaktadır. 

Gübreleme için gerekli olan çözeltinin sulama suyuna istenilen düzeyde 

aktarılması önemlidir. Bu çözelti içerisindeki iyonların arasında denge olması 

gerekli koşullardan biridir. Çünkü denge olmazsa bitki elektriksel olarak 

yüklenecektir bu da bitkinin sağlıklı olarak gelişmesini engelleyecektir. 
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Sulama ve gübreleme otomasyonu sistemlerinde gübre-ilaç çözeltisinin 

ph dengesi, suyun sıcaklığı, ortamın sıcaklığı, iletkenliği sürekli olarak kontrol 

edilip ölçülmektedir. Genel olarak venturi prensibi manyetik dozaj pompalı ve 

mekanik diyaframlı dozaj pompası olmak üzere farklı metotlarla çalışmaktadır. 

Dozaj pompalı sistemde sabit basıncı sağlama zorunluluğu yokken venturi 

prensibi ile çalışan sistemlerde fark basıncın oluşturulması ve sabit basıncın 

sağlanması gerekmektedir (Şekil 6). Sulama ve gübreleme de dozajlama 

yöntemi ne olursa olsun ünitelerin uygulandığı alana ve yönteme göre miks 

tank, in-line ve by-pass olmak üzere üç şekilde çalışmaktadır (Şekil 7, 8). 

 

 
Şekil 6. İçten geçik (in-line) venturi aygıtı 
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Şekil 7. Sulama ana borusuna by-pass şeklinde bağlanan Venturi aygıtı 

 

 

Şekil 8. Santrifüj pompayla destekli by-pass bağlantılı venturi aygıtı 

4.1.1.3. Isıtma Sistemi 

Isıtma sistemi gerekli görülen optimum sıcaklığa göre otomasyon 

tarafından kontrol edilmektedir. Verilmesi gereken ısı seraya göre 
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belirlenmektedir. Sera ısıtması yapılırken sadece yetiştirilen bitki şartlarına ve 

yetiştirme zamanına göre değil, çevresel şartların ve sera donanımının sağladığı 

şartlarında hesaplanarak yapılması gerekmektedir. 

Sera yüzey alanı, kullanılan maddeler cinsi, hava kaybına neden olacak 

boşluklar ısı kaybını etkiler. Plastik, seralarda sera örtüsünün çift kat olarak 

kullanılması ve aralarının şişirilerek oluşan hava boşluğunun oluşturulması ısı 

yalıtımını sağlayacak önemli bir gelişmedir. 

Sonbahar ve kış aylarında sera içi nemi ve dış hava nemi eşitlenmelidir. 

Bu aylarda seralarının ısıtılması önemlidir. Sirkülasyon fanlarıyla hem fazla 

ısıtmanın önüne geçilir hem de fazla nem oluşumu engellenir. Sirkülasyon 

fanları bağıl nemi düşürerek yaprakların üzerindeki damlacıklarında oluşmasını 

engeller. Bunlarla beraber ortam sıcaklığı gibi etmenlerinde homojen 

dağılımını sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ısıtma sistemi sadece bitkilerin 

dondan korunması için değil nemin azalmasını sağlamak bitkilerden alınan 

verimi de kullanmaktadır. 

Ülkemizde ise seralarda bitkinin istediği sıcaklığı sağlamak maliyetli 

genellikle don olaylarından korunmak için ısıtma sistemi kullanılmaktadır.  

Seralarda ısıtma sistemi çeşitli faktörlere göre farklılıklar göstermektedir 

(Şekil 9). 

a) Üstten borulu ısıtma               b) Masa altı ısıtma sistemi 

c) Alt borulu ısıtma                    d) Toprak ısıtma 

e) Lateral ısıtma                          f) Sıcak hava üretici 

g) Üstten sıcak hava dağıtıcı      h) Alttan sıcak hava dağıtıcı 
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Şekil 9. Sera ısıtma yöntemleri 

Isıtma sistemi şekillerini sıcak sulu ısıtma sistemleri ve sıcak havalı 

ısıtma sistemleri olarak iki grupta inceleyebiliriz. Ülkemiz jeotermal enerji 

kaynaklarının seralarda kullanımı kısıtlı olduğu için genel olarak her iki 

yöntemde de fosil yakıt kullanımı devam etmektedir. 

4.1.1.3.1. Sıcak Sulu Sistemler 

Kış aylarında ısıtma sistemine olan ihtiyaç artmaktadır. Isıtma 

sistemlerinde daha çok kullanılan yöntem, sıcak sulu ısıtma sistemleridir. Sıcak 

sulu ısıtma sistemlerinin de farklı türleri mevcuttur. Ama genellikle bitki 

gövdesi yakınına yerleştirilerek havanın ısıtılması sistemine dayanır. Bunun 

içinde ısı taşınımı amacıyla bir sistem gerekmektedir. Bu sistem içten yanmalı 

bir kazan ve dağıtım hattından oluşur. Sıcak su derecesi 80-100 derece olacak 

şekilde ayarlanır ve sistemi dolaşan su sıcaklığı dağıttıktan sonra kazan 

içerisine geri döner. 

Isıtma isteminde kullanılan enerji kaynağı elektrikli ısıtıcı olabildiği gibi, 

fosil yakıtlar ve diğer alternatif enerji kaynaklarının da kullanıldığı 

görülmektedir. Seralarda ısıtma sistemi bitki cinsine veya çeşitli faktörlere göre 

değişiklik gösterebilir. Sıcak sulu sistemde kullanılan borular bitki gövdesine 

yerleştirilebildiği gibi sera duvar ve tabanları, masa altları gibi uygun görülen 
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yerlere de yerleştirilebilir. Sera içi sıcaklık toprak sıcaklığı ve dış ortam 

sıcaklığı istenilen değer dışında olduğu zaman ısıtma sistemi çalışmaya başlar. 

Toprak sıcaklık probu toprak sıcaklığını ölçmede kullanılır. Toprak sıcaklığı ve 

sera içi sıcaklık belirlenen değerlere geldiği zaman sistem devre dışı kalır. 

Otomasyon sistemine yüklenen değerlere göre sıcak sulu ısıtma sistemi 

sera içi sıcaklığını belirlenen değerlere çekmezse elektrikli ısıtıcı sistemi 

çalışmaya başlar. 

4.1.1.3.2. Sıcak Havalı Sistemler 

Sıcak havalı ısıtma sistemi genel olarak sıcak sulu ısıtma sisteminin 

ihtiyaç duyduğu durumlarda devreye girmek ve ani sıcaklık düşüşlerini 

engellemek için kullanılmaktadır. 

Delikli plastik boru kullanımıyla sıcaklık dağılımı yapılmakta ve sera 

içine konveksiyon olarak dağıtılmaktadır. Sıcaklığın elektrik devrelerinde 

gerilim meydana getirmesi ya da elektrik akım şiddeti gibi bazı etkilerim 

ölçülmesiyle belirlenmektedir. 

PLC mikrodenetleyiciler sayesinde sera içinden gelen bilgileri 

algılayarak bağlı olduğu bilgisayara aktarır. Gelen bilgiler bilgisayarda sürekli 

kaydedilerek geçmiş verilere de ulaşım kolaylığı sağlar. Gelen bilgilere göre 

sisteme yüklenen verilere bakarak bir sonuç çıkarır. Bu sonuca göre bir sıcaklık 

açığı varsa sıcaklık düşüşüne neden olan etmenler ortadan kaldırılarak ısıtma 

sistemini çalıştırmaktadır. 

İklim bilgisayarı aynı zamanda sıcaklığın nemi etkilemesinden dolayı 

sisleme sistemini de çalıştırabilmektedir. Isıtma sistemi kontrollerinin düzenli 

yapılması sistemin optimum düzeyde çalışması için gereklidir. 

4.1.1.4. Havalandırma Sistemi 

Dışarıdaki havayla seranın iç havasının değişmesine sirkülasyonla 

havalandırma sistemi denilmektedir. Seraya gelen güneş ışınlarından bir 

bölümü geri yansıtılırken kalan kısmı içeriye girerek bitkiler tarafından emilir. 

İçeriye giren bu hava dengesi iyi sağlanmazsa sera içi hava sıcaklığı yükselir.  

Hava ısısının fazla yükselmesi bitkiler için tehlikeli bir durum olabilir. Bu 

sebeple tehlike ortamı oluşmadan içerideki hava sirkülasyonun belli 

periyotlarda değiştirilmesi gerekir. Seralarda iç sıcaklığın sınırı 23°C ile 30°C 

arasında olmalıdır. Sıcaklığın bu değerlerin üzerinde veya altında olması 
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istenmez bir durum olmaktadır. Bu dengeyi sağlamak için havalandırma 

dengesi iyi ayarlanmış olmalıdır. İyi bir havalandırmayla CO2 miktarı ve nem 

de kontrol altına alınmış olacaktır. 

Seralarda güneş ışığı kadar önemli bir diğer etkende rüzgârın şiddeti ve 

yönü olmaktadır. Seranın bulunduğu coğrafi bölge ve konum itibariyle dikkate 

alınması gerekli rüzgâr şiddetine göre havalandırma pencereleri ayarlanmalıdır 

(Şekil 10). Pencerelerin yönleri ve açıklıkları bu koşullar doğrultusunda 

çözümlenmelidir. 

 

Şekil 10. Rüzgârsız ve rüzgârlı havalarda pencere pozisyonları 

Havalandırma sistemlerinde temel mantık çatı veya yan duvar 

pencerelerinden giren havanın içerideki sıcak havayla yer değiştirmesi 

şeklindedir. Bu sayede ortamda oluşan rutubetli hava dışarıya atılmış 

olmaktadır (Şekil 11). İç ve dış hava sıcaklık farkına göre yeteri kadar pencere 

konumlandırılmalıdır. Buda havalandırılacak olan alanın büyüklüğüne ve 

rüzgârın şiddetine bağlı olarak ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 11. Sera rüzgar yönü ve rüzgara karşı çatı havalandırmaları 

Havalandırma sistemi tasarlanırken hava akışını sağlayacak kapakların 

kontrolü elektronik bir sistem tarafından yapılmalıdır. Bu kapaklar boyut ve 

şekil olarak bulundukları seraya özgün olabilmektedir. Hava akışını sağlayacak 
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elektronik sistem yüzdelik değere göre sistemi kontrol altına alacak ve bu 

sayede hava sıcaklığı değeri kontrol altında tutulabilecektir. 

Kapakların tam olarak kapalı ya da açık olma durumları bir sınır anahtarı 

konularak kontrol edilir ve bu sayede sınırlarının dışına çıkması veya mekanik 

zorlama yapması engellenecektir. 

Serada havalandırma sistemi ile kontrol edilebilecek önemli diğer bir 

etken de bağıl nemdir. Çünkü bağıl nemin %60 ın altına düşmesi genç bitkilerin 

taze yapraklarında su stresine yol açabilmektedir. %60-%80 arasında meydana 

gelen bağıl nem değişikliklerinin bitkiler üzerinde büyük ölçekte etkisi 

olmamaktadır. Fakat bağıl nemin %80’in üzerine çıkması geceleri fungal 

hastalıklarının yayılmasına neden olmaktadır. Sera içi basınç ve nem 

dengesinin ayarlanması bitkinin gelişimini hızlandırırken hastalık 

problemlerini azaltıcı etkiye sahip olunacaktır. 

Gerçek anlamda havalandırma yapılabilmesi sera içindeki sıcaklık veya 

bağlı nemin istenen düzeyde kontrol edilmesi ve elektronik havalandırma 

sisteminin gerekli görülen durumda problemsiz devreye girmesi ile sağlanmış 

olur. 

4.1.1.5. Gölgeleme Sistemi 

Işık miktarı seradaki ortam sıcaklığını doğrudan etkileyen bir faktördür. 

Seradaki ışık yoğunluğu bitkilerin büyüme evrenlerine göre gölgeleme sistemi 

ile kontrol altına alınabilmektedir. Gölgeleme sistemi bitkiye ulaşan yoğun ışın 

miktarını azaltarak yapraklardaki sıcaklığın ve ortamda meydana gelen yüksek 

sıcaklığın düşürülmesini sağlamaktadır. Bu sistem aynı zamanda bitkilerin 

yoğun radyasyona maruz kalmasını da engellemektedir. 

Gölgelendirme, bitki örtüsüne ulaşacak güneş ışınımı miktarını azaltmak 

amacıyla yapılır. Bitkilere ulaşan ışınımın azaltılması, sera içi sıcaklığın 

düşmesini ve bitki örtüsünün yaprak sıcaklığının azalmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu uygulama sırasında bitkilere ulaşan Fotosentetik Aktif 

Radyasyonunda (FAR) azaldığı unutulmamalıdır. Farklı yöntemlerle yapılan 

gölgeleme sistemlerinden en yaygın olanı seranın dış örtüsünün üzerini kireç 

veya çamurla kaplamadır. Bu hem yaygın hem de ucuz bir uygulama 

yöntemidir. Ancak değişkenliği olmadığı için kış aylarında temizlenmesi 

gerekmektedir. 
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Sera içini gelen güneş ışınlarının yoğunluğuna göre gölgelemek 

amacıyla hareketli gölgeleyiciler geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, elle veya 

otomatik kontrolle çalışan özel düzenekle örtülen veya açılan panjur, bez ya da 

naylon örtülerle yapılır. Kullanılan örtü malzemesi, ışığı çeşitli oranlarda 

geçirecek şekilde seçilebilir. Hareketli gölgeleme düzenleri sera dışına veya 

içine kurulabilmektedir (Şekil 12). 

Seranın dışına kurulan hareket düzeneklerinin ve dışarıda kullanılan 

malzemelerin dış koşullardan etkileniyor olması uzun süreli kullanıma engel 

olmaktadır.  Kullanım süresini uzatmak için bakım ve onarımın düzenli olarak 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 12. Seraların perdelerle dıştan gölgelendirilerek serinletilmesi 

Gölgeleme sisteminin dışarıdan değil de içeriden kurulması malzemeyi 

koruma açısından daha elverişli olmaktadır. Sera içerisinde kurulan iç 

perdelerle havalandırma sistemine engel olmayacak biçimde ayarlanmış 

gölge sistemleri kurulabilmektedir (Şekil 13). 
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Şekil 13. Seraların perdelerle içten gölgelendirerek serinletilmesi 

Seralarda kurulmuş otomasyonlu gölgeleme sistemi sera içi sıcaklığın 

arttığı durumlarda hava sistemlerinden daha önce devreye girerek ışıklarla 

içeriye alınan sıcaklığı dengeleyebilir. 

4.1.1.6. Soğutma Sistemi 

Sera içindeki ortam sıcaklığının havalandırma sistemi ile de kontrol 

altına alınmayacak kadar yüksek olduğu durumlarda soğutma sistemi devreye 

girmektedir. Bu sistem havalandırma fanı ve suyun yoğunlaşması yöntemi ile 

ortamı soğutma üzerine kuruludur. 
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Şekil 14. Otomasyonlu soğutma sistemi sera içi görünümü 

4.1.1.7. Alarm Sistemi 

Seralarda otomasyon sistemi kurulurken bu sistemlerin sağlıklı bir 

şekilde çalışabilmesi adına, sistemler arası veri akışı sağlanmaktadır. 

Sistemlerden herhangi birinin arıza vermesi veya çalışmaması durumunda 

alarm sistemi devreye girmelidir. Alarm sistemi sesli uyarı ve bilgi vererek sera 

içerisindeki oluşabilecek zararları önlemelidir. Bu sistem aynı zamanda sera 

içerisinde kontrolsüz girişlere karşı da alınmış bir önlem olmaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Sera otomasyonu uygulamasıyla: 

• Bilgisayar programlarının düşük maliyet ile kolay kurulabilir olması, 

esnek uygulanabilir olması 

• Sera kontrol sistemleri sayesinde sıcaklık, bağıl nem vb. birden çok 

parametrenin kontrol altına alınabilmesi 

• Otomasyon sisteminin tek bir ürün çeşidine bağlı kalmayıp ürün 

değişimleri ve ihtiyaç doğrultusunda değişkenlik gösterecek şekilde 

ayarlanabilmesi 

• Sistemin gelecek koşullara göre ilave eklentilere uyum sağlayabiliyor 

olması 

• Geliştirilmiş veri tabanıyla dünyanın neresinde olursa olsun sisteme 

bağlı ve müdahalenin yapabiliyor olması 

• İşletme gider masrafının düşürülmesi 

• Kalite ve verimin arttırılması 

• Bitkilerin yaşam sürdürebileceği koşulların sağlanması 

• Bitkinin ihtiyaçlarının kontrol elemanları tarafından hızlı tespiti 
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• Tespit edilen ihtiyaçların hızlıca giderilmesi 

• Üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi 

• Masrafların minimum düzeye indirilmesi, sağlanacaktır. 

• Bu Bölüm Tezli Yüksek Lisans Seminerinden derlenerek 

hazırlanmıştır. 
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