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ÖNSÖZ 

 

Tarım, ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında, yoksulluk 

oranının azaltılmasında, gıda talebinin karşılanmasında, toplumların 

gelişmişlik düzeyinin artırılmasında, milli gelire ve istihdama katkı 

sağlanmasında ve sosyal hayatın iyileştirilmesinde kilit rol oynayan 

önemli ve stratejik bir sektördür. Bugün yaklaşık olarak 8 milyara 

ulaşan dünya nüfusunun beslenmesi doğrudan tarım sektörüne bağlıdır. 

Son yıllarda daha da hissedilir düzeyde kendi gösteren iklim 

değişikliğine bağlı olarak, kullanılabilir su kaynaklarının azalması, 

tarıma elverişli alanların bilinçsiz kullanımı ve yaşanan pandemi süreci 

gözlerin tarıma çevrilmesine neden olmuştur. Günümüzde iklim 

değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkileri azaltmak, bu sürece uyum 

sağlamak, gelecekte ortaya çıkabilecek olası krizlerle başa çıkabilmek 

ve sürdürülebilir bir tarım ekonomisi oluşturmak için ülkelerin, akıllı 

tarım teknolojilerinin beraberinde getirdiği dijitalleşme sürecini 

yakından takip etmesi ve bu teknolojiyi konvansiyonel tarım sistemine 

entegre etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde gelişmiş 

ve gelişmekte olan birçok ülke, tarımsal üretimi sürdürülebilir hale 

getirmek için destek ve teşvik fonları oluşturarak akıllı tarım 

teknolojilerini kullanmaya yönelik birçok çalışma başlatmıştır. 

Gelişmiş ülkeler tarım sektöründe elde ettiği büyük başarıları, modern 

tarım teknolojilerini yakından takip etmelerine borçludur. Akıllı tarım 

teknolojileri ile verim ve üretimin geleneksel yöntemlere kıyasla en üst 

düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kitapta, toprak hazırlığı, 

ekim, sulama, ilaçlama, hasat gibi tarımsal üretimin tüm süreçlerinde 
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kullanılabilecek akıllı tarım uygulamaları ile ilişkili son teknolojik 

gelişmeler ele alınmıştır. Kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını 

ve desteğini esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU’na, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İKSAD yayınevi 

çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.  

 

 

Editörler 

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY 

Arş. Gör. Yeter ÇİLESİZ 
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Akıllı Tarım 

Dünya üzerinde hızla artan insan nüfusu, daha fazla gıda ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir. Araştırmacılar, 2050 yılında yaklaşık olarak 10 

milyara ulaşacak dünya nüfusuna kaliteli ve besleyici gıdanın temin 

edilebilmesi için tarımsal üretimin büyük oranda arttırılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Gıda talebini karşılayabilmek için tarım alanlarının 

korunması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek 

uygulamaya geçirilmesi ve üretimin arttırılması gerekmektedir (Gupta 

ve ark., 2020). Hızla artan nüfusa maksimum düzeyde güvenli ve 

besleyici gıda temin edebilmek geleneksel tarım yöntemleri ile pek 

mümkün görünmemektedir. Geleneksel tarım günümüzde, yoğun emek 

harcanan, organik gübrelerin kullanıldığı, sulama yöntemlerinde doğal 

kaynaklara tabi olunan, çiftçilerin eski gelenek ve kültürel inançlarına 

göre yapılan ilkel bir tarım şekli olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın 

bazı bölgelerinde geleneksel tarım hâlâ uygulanıyor olsa da, 

modernleşme tarımın çehresini değiştirmiştir. Geleneksel tarım, modası 

geçmiş bilgilere, modası geçmiş araçlara ve organik gübrelere 

dayanırken, modern tarım, teknolojik olarak geliştirilmiş araç ve 

makinelere dayanmaktadır (Potrino ve ark., 2018).  

20. yüzyıl, yaşamı kolaylaştırmaya yönelik düşüncelerin çeşitli araç ve 

makinelere dönüştürülmesini kapsayan bir süreç olmuştur. 21. yüzyıla 

gelindiğinde ise robotik cihazlar, uzaktan algılama ve uzaktan kontrol 

sistemleri ile hızla gelişen teknoloji; sanayi, tarım, endüstri gibi birçok 

sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Tarım endüstrisi gelişen bu 
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teknolojiler sayesinde akıllı tarım devrimine geçiş yapmıştır (Gupta ve 

ark., 2022).  

Tarım sektörünün yaşadığı ilk devrim Tarım 1.0 olarak tanımlanmıştır 

ve işgücünün fazla, verimin az olduğu bir üretim süreci olarak 

değerlendirilmiştir. 20. yüzyılın ortalarında Tarım 2.0 olarak 

adlandırılan yeşil devrim dönemi başlamıştır. Bu süreçte üretim 

maliyetini düşüren makinalar geliştirilmiş, gübre ve pestisit kullanımı 

artmıştır. 20. yüzyılın sonlarında ise Tarım 3.0 yani hassas tarım 

dönemine geçiş yapılmıştır. Bu dönemde gelişen GPS teknolojisi ve 

hasat makinelerine uygulanan VRA (Variable Rate Application) 

sistemleriyle özellikle gübreleme sürecinin izlenmesi ve takibi 

sağlanabilmiştir (Şekil 1). 2011 yılı sonrasında ilk defa Almanya'da 

Endüstri 4.0 ismi ile anılan, bilişim teknolojileri ile sanayi sektörünün 

birlikte çalışacağı, entegre bilgisayar sistemleri sayesinde üretimde 

maksimum verim seviyesine ulaşılabileceği ve yapay zekanın ön plana 

çıkacağı bir sanayi dönemecine girildiği açıklanmıştır. Endüstri 4.0 ile 

sanayide yaşanan devrime benzer paralel bir süreç de tarım sektöründe 

yaşanmaya başlanmıştır. Böylece Tarım 4.0 olarak adlandırılan akıllı 

tarım devri başlamıştır (Şekil 1) (Hammam ve Mohamed, 2020; Said 

ve ark., 2020). 

Teknolojinin gelişmesi ile üreticiler, birim alandan daha fazla verim ve 

kaliteye sahip ürün almaya başlamışlardır. Akıllı tarım teknolojilerinin 

amacı, doğru zamanda, doğru yere istenilen miktarda girdinin doğru 

yöntemlerle uygulanması ve buna bağlı olarak bitkisel üretimin 

arttırılmasıdır. Geleneksel tarımda yaşanan olumsuzluklar (suya erişim, 
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iklim değişikliği, toprak kalitesi, yabani ot ve böceklerin varlığı vb.), 

tarımsal üretimdeki akıllı tarım devrimi ile çözüme 

kavuşturulabilecektir (Abdel-Fattah ve ark., 2021). Gelişen 

teknolojinin beraberinde getirdiği akıllı tarım devrimi aslında 

günümüzde bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir (Sundmaeker ve 

ark., 2016). 

 

 

Şekil 1. Tarım sektöründe yaşanan devrimler 
 

Hassas tarım sadece ekilen arazi içerisindeki değişkenliği hesaba 

katarken, akıllı tarım, sadece lokasyona değil, aynı zamanda gerçek 

zamanlı olaylar tarafından tetiklenen bağlam ve durum farkındalığı ile 

geliştirilmiş verilere dayandırarak bunun ötesine geçmektedir (Wolfert 

ve ark., 2014).  
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Tablo 1. Geleneksel tarım ve akıllı tarım arasındaki farklılıklar (Gupta ve ark., 

2022; Said ve ark., 2020) 
 

Geleneksel Tarım Akıllı Tarım 

Yoğun işgücü gerektirir 

Geliştirilen robotik cihazlar ve 

dron teknolojisi sayesinde daha 

az işgücü ile yapılabilmektedir 

Ürün elde etme süreci daha 

uzundur ve bunun sonucu olarak 

üretim miktarı düşüktür 

Daha kısa sürede ürün 

yetiştirilebilmektedir. Buna bağlı 

olarak üretim oranı yüksektir 

Bitki hastalık ve zararlıları çoğu 

zaman geç dönemde 

farkedilebilmektedir 

Bitki hastalıkları daha erken 

tespit edilebilmektedir 

Arazi durumu, ürün ve verim 

hakkında tahmin 

yürütülmektedir 

Büyük oranda hassasiyet ve 

doğrulukla sonuca 

ulaşılabilmektedir 

Aşırı girdi kullanımı ve düşük 

verimlilik 

Modern tarımda girdiler daha 

düşüktür 

Bu teknikler çok zaman alır ve 

üretim azdır 

Zamandan tasarruf sağlanır ve 

bilime dayalı üretim yapılır 

Geleneksel tarım uygulamaları, 

geçmişi çok eskilere dayanan ve 

artık uygulanmayan 

uygulamalardır 

Çiftçiler, sulama için tüp 

kuyulara erişebildikleri için 

muson yağmurlarına bağımlı 

değildirler 

Gübre olarak inek gübresi ve 

diğer doğal gübre türleri 

kullanılır 

Pestisitler ve kimyasal gübreler 

kullanılmaktadır 

Kullanılan geleneksel tohumlar 

vardır 

Modern tarım tamamen sermaye 

yoğunluğuna dayalıdır 

 

Akıllı tarım teknolojileri nelerdir? 

Akıllı tarım, geliştirilen yapay zekâ ve uzaktan algılama sistemlerini 

kullanarak tarımsal verimliliği artıran, toprak ve ürün yönetimini 

sağlayan modern bir teknolojidir. Akıllı tarım teknikleri, toprak 

işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin her döneminde 
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kullanılabilmektedir. Ekim metotları, sulama sistemleri, hastalık ve 

zararlılar, hasat teknikleri gibi konular, geleneksel tarım yöntemleri ile 

profesyonel bir şekilde takip edilememekte ve bu sebeple ürün kayıpları 

yaşanmaktadır. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital izleme 

metotlarını sayesinde uydu, kamera ve sensör gibi sistemlerle toplanan 

veriler çeşitli algoritmalar kullanılarak anlamlandırılıp sebep sonuç 

ilişkileri raporlanabilmekte, uygun veriler cep telefonlarından anlık 

bilgi olarak iletilebilmektedir (Kırkaya, 2020). 

 

 

Şekil 2. Sensör tabanlı olay ve veri yönetimi ile geliştirilmiş akıllı tarımın 

siber-fiziksel yönetim döngüsü (Wolfert ve ark., 2014) 

 

Akıllı tarım, siber-fiziksel yönetim döngüsü, bilgi ve iletişim 

teknolojisini birlikte kullanan bir gelişmedir (Şekil 2). Akıllı cihazlar, 

farklı amaçlara yönelik kullanılan sensörler sayesinde, verilen 

komutları otonom olarak gerçekleştirebilen ve bunu uzaktan yapabilen 
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yapay zekâ teknolojisi sayesinde; yağmur ölçer, traktör gibi geleneksel 

araçların yerini almaya başlamıştır. Şekil 2’de, robotların kontrol 

sisteminde önemli bir rol oynayabileceği ileri sürülmektedir. Bu sayede 

insanlar yapay zekâ teknolojisi ile tüm sürece dahil olacak ve insan 

gücü ile yapılan çoğu faaliyeti makinelere bırakacaktır (Mohamed ve 

ark., 2019; Nyaga ve ark., 2021). 

Nesnelerin interneti (IoT)  

Akıllı tarım, işletme giderlerini düşürerek tarımsal verimi en üst düzeye 

çıkarmak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak 

için IoT teknolojisini kullanmaktadır. Özel ekipman, kablosuz bağlantı, 

yazılım ve bilgisayar teknolojileri; nesnelerin interneti'nin bir parçasıdır 

(Samaila ve ark., 2018). 

loT; trafik kontrolü, sağlık, akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı tarım vb. 

gibi birçok alanda, Şekil 3'te gösterildiği gibi alışılmamış ve pratik 

çözümler sunan ve gelecek vadeden bir teknolojidir. Tarım alanında, 

IoT teknolojisi, tarımsal yönetimde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu 

teknoloji sulama ve gübreleme işlemlerinde tüm tarımsal cihaz ve 

ekipmanların birbirine entegre şekilde çalışmasını sağlamaktadır 

(Kumar ve Periasamy, 2021). 
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Şekil 3. loT teknolojisinin farklı kullanım alanları 

 

Kablosuz sensör ağları (WSN'ler), farklı algılama cihazlarından veri 

toplamak için kullanılmaktadır. Bunun yanında, uzaktan algılama 

sistemi ile toplanan verileri analiz etmek ve işlemek için bulut 

hizmetlerinin IoT ile entegre edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 

(Farooq ve ark., 2020; Alaboz ve ark., 2022). IoT teknolojisi ile ekim 

yapılan alana hâkim olabilmek için robotlara, otonom araçlara ve diğer 

otomatik cihazlara; ICT (bilgi iletişim teknolojisi), yer sensörleri ve 

uzaktan algılama sistemlerinin entegre edilmesi gerekmektedir (Belal 

ve ark., 2020). 
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Akıllı sensörler 

Sensörler, uzaktan algılamalı akıllı sistemlerde, istenilen tüm 

faktörlerin ölçülmesinden ve izlenmesinden sorumludur (Karaman ve 

ark., 2022). Kullanım amacına göre farklı sensörler kullanılarak 

toprağın nem seviyesi, pH değeri, sulama sisteminin kontrolü, bitki 

gelişimi, hastalık ve zararlıların tespiti, hava durumu gibi birçok 

parametre tespit edilebilmektedir (Kumar ve ark., 2021). 

Tablo 2. Tarımsal üretimde akıllı sensörlerin kullanım amaçları (Kumar ve 

ark., 2021) 

 
Toprak yapısının 

kontrolü 

 

Nitrat konsantrasyonu, fosfat içeriği, toprak nemi, 

toprak verimliliği, arazi sınıflandırması 

 

Akıllı sulama 

sistemleri 

 

Su seviyesi izleme, sulama pompasının 

verimliliği, sulama sisteminin planlanması, sızıntı 

tespiti, iklim odaklı sulama 

 

Hastalık ve 

zararlıların tespiti 

 

Parazit nedeniyle hasar, yapraklarda gözlenen 

hastalıklar 

Ürün veriminin 

artırılması 

 

Mahsulün erken tanınması, tahmini gübre miktarı 

tespiti, bitki stresi tanımlaması, mahsul hastalığı 

sınıflandırılması, araziye izinsiz giriş tespiti 

 

Hasat sonrası 

faaliyetler 

 

Tahıl depolama, envanter yönetimi, akıllı ulaşım, 

mahsulün tazeliği (gıda) 

 

 

Tarımsal dronlar 

Dron teknolojisi, günümüz toplumunda geniş kapsamlı etkilere sahip 

olmaya devam eden, yaşamlarımızı ve iş yapma şeklimizi değiştiren 

olağanüstü bir yeniliktir. Tarım endüstrisi, bu gelişmiş araçları 
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kullanarak modern çiftçiliğe doğru yönelmektedir (Ahirwar ve ark., 

2019). Tarımsal üretimde kullanılan dronlar sayesinde, toprak ve arazi 

analizi (Pacci ve ark., 2022), bitkilerin gelişiminin takip edilmesi, 

ilaçlama, gübreleme, hastalık ve zararlı tespiti, hasat, arazinin 3D 

modelleme yapılarak haritalandırılması yapılabilmektedir (Şekil 4). 

 

 

 

 

Şekil 4. Dron teknolojisi ile yapılabilecek tarımsal faaliyetler (Kim ve ark., 

2019 

 

Akıllı tarım teknolojilerinin avantajları 

✓ Hasat otomasyonu, otonom traktörler, dronlar, tohumlama, 

tohum ayıklama gibi sistemler üretim döngüsünü 

otomatikleştirerek işgücü ihtiyacını ve maliyeti azaltmaktadır. 

✓ Ekim yapılan alanda bulunan böcek, bakteri, nematod veya 

diğer patojenler öncesinde tanımlanarak ekinin göreceği hasar 
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öncesinde tahmin edilebilmekte ve çiftçiye arazinin toprak 

sağlığı hakkında şeffaf bilgiler sunabilmektedir. Bu sayede 

yaşanabilecek ürün kayıplarının önüne geçilebilmektedir. 

✓ İklim koşullarını ve toprağın nem seviyesini kontrol ederek 

çiftçilerin verimi artırıp girdi maliyetlerini kontrol edebilmesi 

sağlanmaktadır. 

✓ Uydular, farklı amaçlar için kullanılan sensörler ve İHA’lar 

sayesinde ekim yapılan alandaki toprak durumu, bitki gelişimi 

ve sağlığı gibi durumlar kuşbakışı açıyla gökyüzünden 

izlenerek 24 saat boyunca bilgi toplanabilmektedir. 

✓ Otonom çalışan traktör veya ekim makinesi gibi tarım 

ekipmanları, zaman ve işgücü bakımından tasarruf sağlar. Bu 

otomatik makineler, daha kısa sürede daha yüksek verim elde 

etmek için 24 saat çalışabilmektedir. Sürücüsüz traktörleri 

rotada tutmak ve rotadan çıktıklarında durmalarını sağlamak 

için arazi içerisindeki hareket alanı GPS teknolojisi ile 

etkinleştirilmektedir. Bu sayede çiftçiler, doğru otomatik 

ekipman kullanarak arazilerini birkaç bin dönümden 10 bin 

dönüme kadar ölçeklendirebilmektedir. 

✓ Hasattan 24 saat öncesine kadar domuz, inek sürüsü, karga gibi 

birçok hayvanın çoğu zaman hasada zarar verme durumu söz 

konusudur. Hayvanlara karşı gerekli koruyucu önlemler 

alınmazsa mahsulün neredeyse %75’i zarar görebilir ve bu da 

büyük bir gelir kaybına yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek 

için geleneksel korkuluklar, elektrikli teller gibi çeşitli 

önlemler alınmaktadır. Gelişen son teknoloji ile lazer 
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korkuluklar geliştirilmiştir. Bu yenilik, güneşte insanlar 

tarafından görülemeyen yeşil lazer aydınlatmayı 

yansıtmaktadır. Otomatik lazerler, tarla ya da bahçe kenarına 

konumlandırılarak çalıştırılır. Lazer korkuluklar 180 m 

yüksekliğe kadar ulaşabilir ve mahsule zarar veren, yeşil renge 

duyarlı kuşları korkutur. Lazer korkulukların, ürün kayıplarını 

%90 oranında önleyebileceği tahmin edilmektedir. 

✓ Hasat Kalite Vizyonu (HQV) teknolojisi, bilgisayarlı 

tarayıcılara yüklenen yazılımlar sayesinde ürünün kalitesi ve 

miktarını belirleyerek, üründe herhangi bir hastalık durumu 

gözlendiğinde ise uyarı vererek hasat sürecinin kontrollü bir 

şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu sayede çiftçilerin daha 

yüksek kalitede ürünler üretmesi sağlanmaktadır. 

Sonuç 

Gelişen yeni teknolojiler, üretkenliği ve arazi yönetimini yeni boyutlara 

taşıma potansiyeline sahiptir. Ayrıca tarım teknolojileri, çiftçilerin yeni 

yatırımlar yapması noktasında daha net ve akılcı kararlar almasını 

sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda tarım teknolojileri, çiftçilerin ve 

özel şirketlerin arazilerini anlamaları ve doğru araçları seçmeleri 

konusunda daha bilinçli hareket etmelerini sağlayacaktır. Yapay zekâ 

ile donatılmış otonom makine ve araçlar sayesinde vakit, para ve 

kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde ekim yapılabilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler, çiftçilerin verim artışına katkıda bulunabilecek, 

kendi tarım arazileri hakkında eşi görülmemiş düzeylerde veri 

toplamasına olanak tanıyan yenilikçi uygulamalar olarak hayatımıza 
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girmiştir. Tarım, gıda güvenliğini sürdürmek ve genişletmek için 

küresel kaygılar karşısında dayanıklı kalmalıdır. Gelişen dünya 

ülkelerinde tarım sektörü milli gelirin en önemli yapı taşlarından biridir. 

Bu nedenle, tarım sektörünü iyileştirmek için yeni teknolojilerin 

uygulanması, birçok ülkede ulusal ekonomiye büyük oranda katma 

değer kazandırmak bakımından oldukça önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

KAYNAKLAR 

Abdel-Fattah, M.K., Mohamed, E.S., Wagdi, E.M., Shahin, S.A., Aldosari, A.A., 

Lasaponara, R., & Alnaimy, M.A. (2021). Quantitative evaluation of soil 

quality using Principal Component Analysis: The case study of El-Fayoum 

depression Egypt. Sustainability, 13(4), 1824. 

Ahirwar, S., Swarnkar, R., Bhukya, S., & Namwade, G. (2019). Application of drone 

in agriculture. International Journal of Current Microbiology and Applied 

Sciences, 8(1), 2500-2505. 

Alaboz, P., Dengiz, O., & Sekan, İ.Ç. (2022). Farklı arazi kullanım türlerinde 

sınırlandırılmış su aralığının değerlendirilmesi ve makine öğrenme 

algoritmalarıyla tahmini. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 10(1), 69-

81. 

Belal, A., Atia, Y., Zahran, M., Aldeeb, H., Mohamed E., Abuelsabah, M., Saleh, A., 

Elshibeny M., Ali, A., Abdelsame Ali, A., Abdelsame Y., Abdellatif M., 

Hendawy E., Emam M., 2020. Smart Agriculture Systems in small Scale 

Farm Based on Internet of Things (IoT), Information and Communication 

Technology (ICT), Final report, 149pp. 

Farooq, M.S., Riaz, S., Abid, A., Umer, T., Zikria, Y.B., 2020. Role of IoT technology 

in agriculture: A systematic literature review. Electronics, 9 (2), 319. 

Gupta, M., Abdelsalam, M., Khorsandroo, S., & Mittal, S. (2020). Security and 

privacy in smart farming: Challenges and opportunities. IEEE Access, 8, 

34564-34584. 

Gupta, Y., Mudgil, P., Sharma, V., & Hussain, Z. (2022). DRONES: The Smart 

Technology In Modern Agriculture. Available at SSRN 4031732. 

Hammam, A.A., & Mohamed, E.S. (2020). Mapping soil salinity in the East Nile 

Delta using several methodological approaches of salinity assessment. The 

Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 23(2), 125-131. 

Karaman, N., Aksoy, S., Cesur, F., & Saygın, F. (2022). Uzaktan Algılama ve Coğrafi 

Bilgi Sistemi Teknikleri Kullanılarak Kentleşmenin Tarım Arazileri 

Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 

9(3), 385-394. 



T e k n o l o j i k  T a r ı m  | 18 

 

Kırkaya, A. 2020. Akıllı Tarım Teknolojileri Uygulamaları. 

Kim, J., Kim, S., Ju, C., & Son, H.I. (2019). Unmanned aerial vehicles in agriculture: 

A review of perspective of platform, control, and applications. Ieee 

Access, 7, 105100-105115 

Kumar, R., Mishra, R., Gupta, H.P., & Dutta, T. (2021). Smart Sensing for 

Agriculture: Applications, Advancements, and Challenges. IEEE Consumer 

Electronics Magazine. 

Kumar, T.U., & Periasamy, A. (2021). IoT Based Smart Farming (E-FARM)’S. 

International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics, 2(4), 

85-87. 

Mohamed, E.S., Abu-hashim, M., AbdelRahman, M.A., Schütt, B., & Lasaponara, R. 

(2019). Evaluating the effects of human activity over the last decades on the 

soil organic carbon pool using satellite imagery and GIS techniques in the 

Nile Delta Area, Egypt. Sustainability, 11(9), 2644. 

Nyaga, J.M., Onyango, C.M., Wetterlind, J., & Söderström, M. (2021). Correction to: 

Precision agriculture research in sub-Saharan Africa countries: a systematic 

map. Precision Agriculture, 22(4), 1237-1238. 

Pacci, S., Dengiz, O., Saygın, F., & Alaboz, P. (2022). SMAF Modeline Göre Çeltik 

Tarımı Yapılan Bafra Ovası Arazilerinin Toprak Kalite Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 164-174. 

Potrino, G., Palmieri N., Antonello V., Serianni, A. (2018). Drones support precision 

agriculture for fighting against parasites. 26th Telecommunications Forum 

(TELFOR), (2018).pp. 1- 4. The Next Generation of Drone Technologies for 

Agriculture - AFN (agfundernews.com) 

Said, M.E.S., Ali, A.M., Borin, M., Abd-Elmabod, S.K., Aldosari, A.A., Khalil, 

M.M., & Abdel-Fattah, M.K. (2020). On the use of multivariate analysis and 

land evaluation for potential agricultural development of the northwestern 

coast of Egypt. Agronomy, 10(9), 1318. 

Samaila, M.G., Neto, M., Fernandes, D.A., Freire, M.M., & Inácio, P.R. 2018. 

hallenges of securing Internet of Things devices: A survey. Security and 

Privacy, 1(2), e20 



19 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

Sundmaeker, H., Verdouw, C., Wolfert, S., Pérez Freire, L., 2016. Internet of food 

and farm 2020. In: Vermesan, O., Friess, P. (Eds.), Digitising the Industry - 

Internet of Things Connecting Physical, Digital and Virtual Worlds. River 

Publishers, Gistrup/Delft, pp. 129-151. 

Wolfert, J., Sørensen, C.G., Goense, D., 2014. A Future Internet Collaboration 

Platform for Safe and Healthy Food from Farm to Fork, Global Conference 

(SRII), 2014 Annual SRII. IEEE, San Jose, CA, USA, pp. 266-273. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T e k n o l o j i k  T a r ı m  | 20 

 

 

 

 

 



21 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

FARKLI ÜLKELERDE AKILLI TARIM 

TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 

Arş. Gör. Yeter ÇİLESİZ1 

Prof. Dr. Tolga KARAKÖY2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitki 

Koruma Bölümü, Sivas, Türkiye E mail: yetercilesiz_mbg@hotmail.com 

ORCID NO: 0000-0002-4313-352X  
2 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitki 

Koruma Bölümü, Sivas, Türkiye E mail: tolgakarakoy73@hotmail.com 

ORCID NO: 0000-0002-5428-1907 



T e k n o l o j i k  T a r ı m  | 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

Giriş 

Günümüzde Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği dijitalleşme süreci 

tarım sektöründeki gelişmelere büyük oranda ivme kazandırmıştır. 20. 

yüzyılın başından itibaren artarak devam eden tarım sektöründeki 

makineleşme süreci, insan ve hayvan kaynaklı işgücünün yerini alarak 

üretimin artırılıp maliyetlerin düşürülmesini sağlamıştır (Özgüven ve 

ark., 2010). Tarımsal üretim sürecinde kullanılmak üzere sensörlerle 

(algılayıcılar) donatılan tarım makineleri, Nesnelerin İnterneti (Internet 

of Things-IoT) teknolojisini kullanarak ekim ve hasat dönemi boyunca 

makinelerin birbiriyle bağlantılı olmasını sağlamaktadır. 

Dijitalleştirilen akıllı tarım makineleri ile ekim veya dikim yapılan 

tarımsal alana ait veriler toplanmakta ve bu veriler analiz 

edilebilmektedir. Modern tarım teknolojileri ile belirlenen alana ne 

kadar gübreleme yapılacağı, toprağın fiziksel olarak ne durumda 

olduğu, hava koşulları, tahmini hasat zamanı, bitkilerin ihtiyaç duyduğu 

su miktarı; detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde belirlenebilmektedir. 

Akıllı tarım teknolojileri ile üreticilerin işleri kolaylaştırılmakta ve 

verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması 

hedeflenmektedir (Kılavuz ve Erdem, 2019).  

Son yıllarda daha da hissedilir düzeyde kendi gösteren iklim 

değişikliğine bağlı olarak, kullanılabilir su kaynaklarının azalması, 

tarıma elverişli alanların bilinçsiz kullanımı ve yaşanan pandemi süreci 

gözlerin tarıma çevrilmesine neden olmuştur. Gelecekte gıda ve su 

konusunda savaşların olabileceği senaryoları bile konunun ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda son dönemlerde 
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gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, akıllı tarım teknolojilerini 

kullanarak tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirmek için neler 

yapılabileceği konusunda yüksek miktarda sermaye oluşturarak ve 

çiftçilere teşvikler sağlayarak yeni çalışmalar başlatmıştır. Avrupa 

Tarım Makineleri Derneği (CEMA), akıllı tarım teknolojilerinin 2030 

yılına kadar tarımı etkileyecek en önemli faktör ve Avrupa Birliği'ndeki 

tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için en kuvvetli güç olacağını 

belirtmiştir (Akıllı Tarım Platformu, 2019). 

Akıllı tarım teknolojilerine yönelen bazı ülkeler 

Tarım sektörünün liderleri olarak bilinen Hollanda, İsrail ve Tayvan, 

diğer birçok ülkeye kıyasla akıllı tarım teknolojilerini daha öncesinde 

benimseyip kullanmaya başlamıştır. Teknolojinin kullanımı açısından 

önde gelen ülkelerden biri olan ABD, daha fazla tarımsal üretim için 

çiftçileri ve özel sektör kuruluşlarını entegre teknolojileri kullanmaya 

teşvik etmekte ve bu teknolojileri kullanabilmeleri için eğitim desteği 

vermektedir. Bu teşvik ve destekler sayesinde, yılda 300 milyar dolar 

değerinde tarımsal üretim gerçekleştirmiştir (Akıllı Tarım Platformu, 

2019). 

Tayvan 

Tayvan, dünyadaki akıllı tarım teknolojilerinin hem üretimi hem de 

kullanımı bakımından lider ülke pozisyonundadır. İHA (insansız hava 

araçları), sulama sistemleri, güneş panelleri, IoT (nesnelerin interneti), 

yapay olarak fotosentez yapan LED'ler gibi önemli sistemler üreten 
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Tayvan, özellikle Asya pazarında güçlü bir konuma sahiptir (Chuang 

ve ark., 2020). 

Bir ada ülkesi olan ve yeterli miktarda tarım alanlarına sahip olmayan 

Tayvan, özellikle sera teknolojilerine önem vermektedir. LED üretimi 

açısından dünyada ikinci sırada yer alan Tayvan, başarısını tarıma 

aktarmayı başarmıştır. Aynı zamanda, robot ve İHA üretimi üzerinde 

de çalışan ülke, akıllı seralarda güneş ışığını taklit eden özel ışıklar 

aracılığıyla yılın her döneminde ürün elde etme fırsatına sahip 

olmaktadır (Kılavuz ve Erdem, 2019).  

Nüfusunu beslemek için kapalı tarım tekniklerine önem veren Tayvan, 

dikey tarım tesislerine sahiptir. Bu tesislerde, her türlü hava koşulunu 

kontrol etmenin yanı sıra, bitkilerin büyümesine olumlu katkıda 

bulunmak için klasik müzik gibi alternatif uygulamaları denemektedir. 

Akıllı tarım uygulamalarında kullanılan ekipmanları üreterek, hem 

küresel ticari rekabet gücünü geliştirmekte hem de stratejik bir avantaj 

sağlamaktadır. Bu sektörde daha fazla gelişme arayışında olan Tayvan, 

tarım teknolojilerini üreten şirketlere vergi indirimleri gibi çeşitli 

teşvikler sunmaktadır. Ayrıca, sektörü uluslararası standartlara 

yükseltmek için iyi tarım uygulamaları (organik tarım) ve gıda 

güvenliği yönetim sistemi gibi uygulamaları teşvik etmektedir (Hsu ve 

ark., 2020). 

Hollanda 

Yeterli miktarda tarım arazisine sahip olmayan ülkelerden biri de 

Hollanda’dır. Bu nedenle çevrenin korunmasına büyük oranda özen 
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göstererek tarım teknolojilerinin geliştirilmesi doğrultusunda akıllı 

tarım uygulamalarını benimsemektedir. Bu kapsamda Hollanda, 

çevreye daha az zarar veren sürdürülebilir tarım ürünleri elde edebilmek 

için seralarda güneş ışığını taklit eden LED ışıklar kullanmaktadır. Bu 

sayede çok daha az enerji kullanarak, yılın her döneminde karbon 

salınımı açısından önemli bir kazanım elde edilmekte, maliyetler 

düşürülmekte ve sürdürülebilir üretim yapılmaktadır (Ercan ve ark., 

2019). Hollandalı üreticiler, yüksek verimli sulama sistemleri, hibrit 

tohum teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, robotlar, büyük veri 

analizleri ve entegre otomasyon sistemleri sayesinde tarımda yüksek 

teknoloji konusunda büyük başarılar elde etmeyi hedeflemektedirler. 

Bu başarı sayesinde Hollanda 2019 yılında 94,5 milyar avroluk tarım 

ürünü ihraç etmeyi başarmıştır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020). 

İsrail 

Coğrafyası ve yüzölçümü dikkate alındığında tarımda karşılaştırmalı 

bir üstünlüğe sahip olmadığı düşünülen İsrail, yoğun AR-GE 

faaliyetleri sayesinde tarımda dünyada öne çıkan bir ülke konumuna 

gelmiştir. Damla sulama sistemini tanıtan İsrail, tohum genetiğine 

müdahale edebilen birkaç ülkeden biridir. Tarımsal gıda üretiminde 

kendine yeten ve son teknoloji ile tarıma uygun olmayan topraklarda 

bile üretim yapabilen ülke, önemli miktarda tarım ürünü de ihraç 

etmektedir. İsrail, verimli sulama sistemleri, kuraklığa dayanıklı tohum 

çeşitleri, hasat sonrası ürünlerin dayanıklılığını artıran depolama 

işlemleri gibi birçok başarılı uygulamayı hayata geçirmiştir (Arıcıoğlu 
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ve ark., 2020). Böylece İsrail, kullandığı akıllı tarım teknolojileri 

sayesinde doğal koşullarda sahip olamadığı bir üstünlüğe kavuşmuştur.  

Tarım sektöründe AR-GE çalışmalarına bütçesinin %17'sini ayıran 

İsrail, bilgisayar kontrollü damla sulama, biyolojik haşere kontrolü ve 

yeni meyve ve sebze çeşitlerinin üretimine ağırlık vermektedir. Tatlı su 

kaynakları konusunda büyük oranda sorun yaşayan ülke, suyun geri 

dönüşümü ve tuzlu su arıtma sistemleri konusunda da yoğun bir şekilde 

çalışmaktadır (Kirmikil ve Ertaş, 2020).  

Çölün ortasında yer alan bir tarımsal üretim merkezindeki serada, 

entegre bilgisayar sistemleri ile sulama ve gübreleme yapılmakta, 

zararlı bitkilerle mücadele edilmekte ve güneş panelleri ile enerji elde 

edilmektedir. Bu sayede tarıma uygun olmayan arazilerde ürün 

yetiştirilebilmekte ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu 

sağlanabilmektedir. Bu tesiste çöl iklimi nedeniyle geceleri çok düşük, 

gündüzleri çok yüksek sıcaklıkları kompanse edecek şekilde ısıtma ve 

soğutma işlemleri yapılarak birkaç kat daha fazla verim alınması 

sağlanmaktadır. Bu örnek çalışma İsrail'deki akıllı tarım uygulamaları 

arasında kapasite ve verimlilik açısından öne çıkmaktadır (Gelb ve ark., 

2009). 

Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika nüfusunun çok az bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Fakat buna 

rağmen bir tarım ülkesi ve tarım ithalatçısı konumundadır. Bu 

başarısının en büyük sebebi modern tarım teknolojilerini yakından takip 

etmesi ve bu teknolojinin kullanımına yönelik eğitim desteği 
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vermesidir. ABD’nin Federal Tarım Departmanı’na (USDA) bağlı pek 

çok enstitü ve alt kuruluş bulunmaktadır. Bu kapsamda kurulan 

enstitüler; fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki araştırmalara, 

tarım araçları, sensör ve yazılım üretimine ve çiftçilerin teknolojiyi 

nasıl kullanacaklarına yönelik verilen eğitimlere destek olmaktadır.  

ABD tarım politikası destekleme programlarında, kırsal kalkınmaya 

yönelik politikaların ağırlık kazandığı, doğrudan gelir desteklerinin 

arttığı, enerjiye dönüştürülen tarımsal ürünlerin önemli ölçüde teşvik 

edildiği ve tüketimin desteklenmesi ile tarım sektöründe çalışanların 

gelirlerini artırmaya yönelik politikalar öne çıkmıştır. 2000’li yıllarda 

ise, risk önleme, enerji ve su başta olmak üzere doğal kaynakların 

korunması desteklenen konular arasında yer almıştır. 2016 yılında ABD 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Select USA” adlı zirvede, 

tarımsal üretim ve tarım teknolojilerinin önemi vurgulanmıştır. Üretim 

artışı için, arazi ıslahı ve örtü altı yetiştiricilikle yetinmeyen çiftçiler, 

devletten destek alarak sıcaklık, nem ve zararlı madde kontrolünü 

çevrimiçi yapan entegre sistemlerini tarlalarında kullanmaya 

başlamışlardır (Saygılı ve ark., 2018; FAO, 2022).  

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından 

sorumlu olan NASA, iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için 

uzaya gönderdiği gözlem uydusu sayesinde, topraktaki nem miktarını, 

kuraklık ve sel durumları hakkında her üç günde bir araştırmacılara 

bilgiler iletmektedir.  

ABD, akıllı tarım teknolojileri kapsamında tarımsal ekipman ve makine 

üreten özel şirketlere sahiptir. 2001 yılında Dünya'nın en büyük tarım 
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ekipmanı imalatçısı olan Amerikan firması John Deere, traktörlerinde 

ve diğer mobil makinelerinde GPS sensörlerini eklemiş ve bu sayede 

gübreleme ve zirai ilaçlamada harcanan yakıt maliyetini yaklaşık %40 

azaltmıştır. Ayrıca telefonlara yüklenebilen yine ABD’nin geliştirdiği 

“Scoutpro” adlı mobil uygulama sayesinde birçok çiftçi arazisini 

istediği zaman izleyerek verim haritalandırması yapabilmekte ve arazi 

koşullarının ayrıntılı bilgisine sahip olabilmektedir. Bunlara ek olarak, 

Chicago’da bulunan Green Sense Çiftliği, ABD’nin en büyük kapalı 

dikey çiftliğidir. Burada bulunan dikey raflarda bilgisayar sistemleriyle 

ısı, nem, yeterli miktarda ışık ve su sağlanarak yüksek kalitede bitkiler 

üretilmektedir. Bu bitkiler bilgisayar kontrollü LED’ler ile uygun ortam 

yaratılarak desteklendiği için haftada iki kez ürün alınabilmektedir. 

ABD Federal Tarım Departmanı hem üretim için entegre teknolojilere 

teşvikler vermekte hem de çiftçilere tarımsal teknoloji kullanabilmeleri 

için çeşitli destek imkanları sunmaktadır. Bu teşvik ve destekler 

sayesinde Amerika’da bugün yılda yaklaşık 300 milyar dolar değerinde 

tarımsal gıda ürünü üretilmektedir (Saygılı ve ark., 2018; FAO, 2022). 

Almanya 

Almanya, topraklarının %48’ini yani yaklaşık olarak 16,7 milyon 

hektarlık bir alanı tarımsal üretim amacıyla kullanmaktadır. Bu 

alanların 6,5 milyon hektarında tahıl, 2,5 milyon hektarında mısır, 1,3 

milyon hektarında kanola yetiştirmektedir. Ülke gıda ihtiyacı 

noktasında %70 oranında kendine yetebilmektedir. Tarım ürünleri 

ihracatında ABD ve Hollanda’dan sonra Fransa’yı bile geride bırakarak 

dünya üçüncüsü olan bir ülkedir. Almanya tarım alanındaki yenilikleri 
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yakından takip ederek, sürücüsüz yüksek teknolojili traktörler, süt 

sağma robotları ve yemleme makinelerini çiftçiye sunarak dijital 

teknolojileri standart donanım haline getirmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra Almanya’da bir çiftçi sadece on kişiyi 

besleyebiliyorken, günümüzde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler 

sayesinde 142 kişiyi besleyebilmektedir. 2017 yılında, tarım 

teknolojisi sektöründeki girişimlere yaklaşık 1 milyar Avro sermaye 

yatırmıştır (Anonim, 2022a).  

Almanya kullandığı sürücüsüz traktörlere entegre edilmiş yapay zekâ 

teknolojisi sayesinde, bitkinin ihtiyaç duyduğu herbisit miktarını 

belirleyerek ilaçlama yapabilmekte, coğrafi veriler ve toprak 

haritalarını kullanarak bitkinin bireysel gübre ihtiyaçlarını 

hesaplayabilmektedir. Sürücüsü olmayan bu traktörler; kameralar, 

lazerler ve GPS sayesinde üretim yapılan alanda doğru koordinatlarda 

işlev görmektedir. Almanya’da Bonn Üniversitesi'nde "Mahsul İzleme" 

projesi, tarlalardaki bitki popülasyonlarını kaydetmek için dronlara ve 

traktörlere takılan kameraları kullanarak bitki büyümesini analiz etmek 

için yeni veri yönetim sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Alınan 

görüntüler ve veriler analiz edilerek çiftçiye sunulabilecektir. Toplanan 

verilere dayanarak, bilgisayar algoritmaları sayesinde belirlenen alanda 

ne kadar bitki olduğu, bitkilerin gelişimleri ve hasat için en uygun 

zaman belirlenmektedir. Ayrıca dronlar hasat yapılacak alandaki 

hayvanları tespit ederek onları tehlikeye atmadan hasadın 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Akıllı tarımın bir vizyon olmanın 

ötesine geçmesi ve geniş çapta benimsenmesi için kapsamlı ve hızlı veri 
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aktarım teknolojisine ihtiyacı vardır. Almanya'nın kırsal alanları geniş 

ağ kapsama alanından yoksundur. Bertelsmann Vakfı ve Fraunhofer 

Sistem ve İnovasyon Araştırma Enstitüsü (ISI) tarafından yapılan 

uluslararası kıyaslama, Almanya'nın kırsal bölgelerinde fiber 

kapsamının sadece %1,4 olduğunu göstermiştir. Çiftlikler, yüksek 

teknolojili işletmeler olarak işlev görmek isterse, hızlı ve sağlam veri 

bağlantıları, onlar için vazgeçilmez bir unsur olacaktır (Anonim, 

2022a). 

Polonya 

Polonya tarımı, son otuz yılda muazzam bir şekilde ilerleme 

kaydetmiştir. Polonya'nın tarım alanındaki dönüm noktası, 2004 yılında 

Avrupa Birliği'ne katılması ve Ortak Tarım Politikasının kabulü ile 

olmuştur. 2005 yılında tarıma sağlanan mali destek 2003 yılına göre 

dört kat, 2010 yılına göre ise 15 kat artmıştır. AB'ye katılmadan önce 

çiftçiler en endişeli grupken, şu anda Polonya'nın üyeliğinden en çok 

yararlanan kesim olmuşlardır. Tüketiciler, çiftçilerden yalnızca doğru 

miktarlarda ve türde tarımsal gıda ürünleri sunmalarını değil, aynı 

zamanda bunların en yüksek kalitede olmalarını ve çevre ile uyumlu 

olarak üretilmelerini de beklemektedir. Şu anda ülke yüzölçümünün 

%60'ı ekilebilir arazidir (%74 ekili alan, %19 çayır ve meralar, %30 

ormanlık alan). 

Polonya tarımı modern teknolojilerden yararlanmaktadır. Çiftçilere 

verilen destek, tüm AB ülkeleri arasında Polonya’da en yüksek 

seviyededir. Polonya’daki Ulusal Tarımsal Destek Merkezi, bitki 

gelişim evresi boyunca ve acil durumlarda çiftçileri desteklemek için 
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tarımda uydu sisteminin kullanımına ilişkin uzun vadeli bir proje 

geliştirmeyi planlamaktadır. Bu proje ile ülke topraklarında uydu, 

meteoroloji ve toprak verilerini birleştiren bir sistem kurulması 

hedeflenmektedir. Bu sistem, kuraklığın izlenmesi, kayıpların tahmin 

edilmesi, verim ve tarımsal üretimi destekleyip iyileştirilmek için 

tasarlanmıştır. Polonya, bugün tarımda daha az sayıda insan istihdam 

ederek çiftlik sayısını azaltmıştır, fakat çiftlikleri büyütmüştür. 

Çiftliklerde modern teknolojileri kullanarak daha uzmanlaşmışlardır. 

Çiftlik yönetimi için mobil uygulamalar, özellikle genç çiftçiler 

arasında popüler hale gelmiştir. Büyük ölçekli çiftlikler veya özel 

sektör kuruluşları, ekipmanlarını genellikle çiftlikteki makinelerin 

işleyişini izlemeye izin veren GPS konumlayıcılar ile donatmışlardır. 

Bu tür teknolojilerin satın alınması, AB fonlarından desteklenmektedir. 

Birçok çiftçi, çiftlikteki hassas teknolojilerin karlılığı ve kullanışlılığı 

hakkında yeterli bilgiye sahip değildir fakat, modern tarım yöntemlerini 

öğrenmeye açıktır (Anonim, 2022b). 

Avrupa Komisyonu, daha yeşil tarıma yönelik çabalarının bir parçası 

olarak, 2021'in sonuna kadar bir karbon çiftçiliği kurma girişiminde 

olduklarını açıklamıştır. Karbon çiftçiliği uygulamaları, verim ve 

üretkenliği artıracağı için Polonyalı çiftçilerin kalıcı kuraklıkla başa 

çıkmalarına yardımcı olabilecektir. European Carbon Farmers, 

Polonya'da karbon çiftçiliği uygulamalarını destekleyen bir kuruluştur. 

Karbon çiftçiliği uygulamalarının yürürlüğe geçirilmesi, yeni 

yatırımlara ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir (Anonim, 2022c). 

  



33 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

Türkiye 

Türkiye sahip olduğu coğrafik konum gereği bitki biyoçeşitliliği 

bakımından önemli ve değerli bir pozisyona sahiptir. Ancak bu 

avantajlı coğrafyada tarım sektörünün mevcut durumu, profesyonel ve 

günün gereklerine uygun yöntemlerle değil de aile şirketlerinin 

geleneksel tarım yapması şeklindedir. Türkiye'de tarım sektörünün 

önemli bir parçası, geçimini tarımsal üretim ile sağlayan, ürünlerini 

pazarlama endişesi taşımayan küçük ölçekli aile şirketi şeklindedir. 

Yüksek girdi maliyetleri ve düşük üretim miktarları birim bazında gıda 

fiyatlarını artırmaktadır. Bilinçsiz sulama sonucunda su kaynaklarında 

ciddi oranda bir azalma mevcuttur (Kılavuz ve Erdem, 2019). 

Türkiye’de akıllı tarım teknikleri, su yönetimi, çiftçi eğitimi ve tarımsal 

AR-GE çalışmaları, devlet ve özel sektör kuruluşları tarafından 

desteklenmelidir. Akıllı tarım uygulamalarının ülke ekonomisi 

üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulduğunda, 2015 

yılında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ankara 

Üniversitesi Tarım Fakültesi işbirliği ile akıllı tarım fizibilitesi 

projesine ait çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Proje kapsamında Orta 

Anadolu Bölgesi pilot bölge olarak seçilmiştir ve tarımsal faaliyetlere 

yeni modeller geliştirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Projenin 

amacı akıllı tarım teknikleri ile ilgili sulama ve döllenme modelleri 

geliştirmektir. Aynı zamanda proje, uzaktan erişilebilir cihazlarla 

üretim haritaları oluşturmayı ve tarımsal hastalıkları tespit etmek için 

çeşitli verileri analiz etmeyi amaçlamaktadır (Akıllı Tarım Platformu, 

2019). Tarım sektöründeki son çalışmaların bir başka örneği, üreticilere 
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tarım teknolojilerinde hizmet sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi'nde 

kurulan TÜBİTAK destekli Doktar Tarım ve Hayvancılık Bilgi 

Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi’dir. Bu şirket, 130 bin kayıtlı çiftçi için, 117 farklı mahsul, 800 

bin hektar tarım arazisi ve 1,5 milyar TL değerinde tarım ürünlerine 

hitap edecek teknolojiler geliştirmeyi ve çalışmalar yapmayı 

amaçlamaktadır (Ercan ve ark., 2019). Akıllı tarım uygulamaları 

Türkiye'deki özel sektörler tarafından da desteklenmektedir. Bulut iş 

çözümleri, M2M hizmetleri, uzaktan erişim sistemleri, sera ve kümes 

hayvanları izleme uygulamaları, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone 

gibi şirketler tarafından desteklenmektedir (Anonim, 2022d). Gelişmiş 

ülkelerden farklı olarak Türkiye tarım sektörünün dönüşüm sürecinde 

mevcut durumu ortaya koyabilmek için alandaki potansiyelin 

belirlenmesi ve uzun vadeli bir yol haritasının oluşturulması 

gerekmektedir. Sonuç olarak, dönüşüm sürecinin kısa sürede 

tamamlanması ve Türkiye'deki üreticilerin gelişmiş ülkelerdeki akıllı 

tarım uygulamalarını kullanan üreticilerle rekabet etmesi mümkün 

olacaktır. İsrail gibi verimsiz toprak ve su kaynaklarına sahip bir ülke 

tarımsal üretimde adından söz ettirebiliyorsa, Türkiye’nin de kapsamlı 

AR-GE çalışmaları, kooperatifleşme, tarım eğitimi ve tarımda 

makineleşme ile dünyanın tahıl ambarı ve sebze meyve ihracatçısı 

konumuna getirilmesi mümkündür (Anonim, 2022e). 

Sonuç 

Tarım, ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında, yoksulluk 

oranının azaltılmasında, gıda talebinin karşılanmasında, toplumların 
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gelişmişlik düzeylerinin artırılmasında ve sosyal hayatın 

iyileştirilmesinde önemli ve stratejik bir sektördür. Kalkınma ve 

büyüme süreçlerinde gıda ihtiyacını karşılaması, ülkeye döviz 

kazandırması, işsizlik oranını azaltması, sanayi sektörüne girdi temin 

etmesi ile ülkelere katma değer kazandırmaktadır (Doğan ve ark., 

2015). Tarım sektöründe iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkileri 

azaltmak ve bu sürece uyum sağlamak, gelecekte ortaya çıkabilecek 

olası krizlerle başa çıkmak ve sürdürülebilir bir tarım ekonomisi 

oluşturmak için akıllı tarım teknolojileri hayati bir öneme sahiptir.  

Akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak yüksek teknolojili ekipman 

ve sistemlerin maliyetleri, özellikle aile şirketi olan üreticiler için 

karşılanamayacak düzeyde olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerin 

devlet teşvikleri ile desteklenmesi modern teknolojinin tarımsal üretime 

entegre edilmesi noktasında oldukça faydalı olacaktır. Bu konuda akıllı 

tarım uygulamaları alanında AR-GE çalışmaları ile üretim yapan yerli 

firmaların desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 

kamu ve özel sektör kuruluşları koordinasyon içinde hareket etmelidir. 

Ayrıca kamu teşvikleri özel sektör danışmanlığı ve rehberliği ile 

desteklenmelidir. 
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Giriş 

Artan dünya nüfusuna paralel olarak gıdaya olan talep de her geçen gün 

artarak devam etmektedir. Dünya nüfusunun her yıl yaklaşık olarak 100 

milyon kişi arttığı ve bunun devamında dünya nüfusunun 2050 yılında 

9.7 milyar, 2100 yılında ise 10.9 milyar olacağı tahmin edilmektedir 

(Anonim, 2019; Kadıoğlu, 2019; Yetik ve ark., 2021; Alahmadi ve ark., 

2022). Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre 

2050 yılı olası dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için 

tarımsal üretimin yaklaşık %70 oranında arttırılması gerekmektedir 

(Anonim, 2019; Kadıoğlu, 2019). Fakat, artan nüfusla beraber yaşanan 

iklim değişiklikleri, çarpık kentleşme, toprak erozyonları, yetersiz veya 

fazla gübreleme, sulama gibi yanlış tarım uygulamaları ve tarımsal 

üretimde iş gücü sıkıntısı gibi faktörler tarımda verimin/üretimin 

azalmasına sebep olmakta ve artan gıda talebinin karşılanmasını 

zorlaştırmaktadır (Anonim, 2022a). Ayrıca, önümüzdeki yıllarda 

özellikle ekilebilir alanların ve su kaynaklarının da büyük ölçüde 

azalması beklenilmekte (Trendov ve ark., 2019) ve bu nedenlerden 

dolayı da ilerleyen yıllarda gıda ve su savaşlarının olabileceği 

senaryoları yazılmaktadır (Anonim, 2022a).  

Günümüzde çevre bilinci kapsamında verimliliği arttırabilmek ve 

tüketici taleplerine cevap verebilmek için tarımda kırsal dönüşüm, 

küresel düzeyde bir politika önceliği haline gelmiştir. FAO, verimliliği 

artırmak ve gıda güvenliği risklerini ele almak için dijital teknolojilerin 

benimsenmesini önermektedir (Lanucara ve ark., 2019). Bu doğrultuda 

Avrupa Komisyonu gıda ve çiftçiliğin daha akıllı, modern ve 
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sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hedeflerinden 

birini “çiftçileri ve kırsalı dijital ekonomiye tam olarak bağlamak” 

olarak belirlemiştir (European Commission, 2017). Bunu, dijital 

teknolojilerin “birçok farklı sektörde Yeşil Anlaşmanın 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir kolaylaştırıcı” 

olarak kabul edildiği GreenDeal izlemiştir (European Commission, 

2019). Bunun devamında ise 2020’de Çiftlikten Çatala (Farm to Fork) 

stratejisi kapsamında “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası yeşil ve 

dijital dönüşümünü hızlandırmak için yatırım desteğini giderek daha 

fazla kolaylaştırmalıdır” kararını almıştır (European Commission, 

2020). 

Günümüzde, yeni nesil dijital teknolojilerin insan yaşamının tüm 

alanlarının ayrılmaz bir parçası ve iş dünyasının kaçınılmaz bir ana 

bileşeni haline geldiği bir çağda yaşamaktayız. Öyle ki büyük veri, 

robotik, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 

blockchain, uyarlanabilir sistemler, biyo ve nöroteknoloji gibi yeni 

sistemler uzun süredir uygulanmaktadır. Bu yeni teknolojiler doğru 

kullanıldığı takdirde küresel ısınma, iklim değişikliği ve ekonomik 

bozulma gibi günümüzün önemli sorunlarının üstesinden gelinmesine 

büyük yardımları dokunacak, yetkin bir şekilde bilgi sahibi ve 

uygulamamız gereken teknolojiler kategorisine girmiş olacaktır 

(Shamin ve ark., 2019; Hrustek, 2020).  

Dijital dönüşüm, sosyal gelişme sürecinin devamını ve ülkelerin 

ekonomik kalkınmasını sağlamaktadır. Dijital teknolojiler tarafından 

yönlendirilen tarım, sanayi, hizmetler ve inovasyonun, küresel 
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ekonomik büyümenin dört temel belirleyicisi olduğu belirtilmektedir. 

Günümüzde tarım, topluma paha biçilemez hizmetler sunan, gıda 

güvenliği ve istikrarını sağlayan, ülke ekonomilerini güçlendiren, 

ekonomik yapı içerisindeki değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası 

olarak görülmektedir (Hrustek, 2020). Artan dünya nüfusu ve bunun 

devamında çevresel sürdürülebilirlik endişelerinin dünya genelinde 

artmasına bağlı olarak sürdürülebilir üretim ve tüketim talebinde bir 

artış meydana gelmiştir (Kramar ve ark., 2020; Munz ve ark., 2020). 

Bunun sonucu olarak, tarım sektöründe çeşitli dijital teknolojilerin yanı 

sıra tarımsal uygulamalar için akıllı sistemlerin geliştirilmesine neden 

olan, çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde piyasaya hizmet etmenin 

yollarını arayan modern tarım çağı, piyasanın sosyal ve çevresel 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde başlamıştır.  

Modern tarım bağlamında, üretim aşamasında yaşanan zorlukların ve 

tarımsal ticarete teknolojik değer sağlamanın bir yolu olarak görülen 

dijital dönüşüm, teknolojinin tarıma entegrasyonunu teşvik eden 

üretim, ürünler ve müşterilerden oluşmaktadır (Garcia ve Jerez, 2020; 

Lopez-Morales ve ark., 2020). Dijital dönüşümün uygulanması, üretim 

sürecinin kısalması ve iş hacminin büyümesi için yeni stratejiler 

arayışında teknolojilerin birleştirilmesine izin verme, kırsal üretkenliği 

hızlandırma, temiz ve sürdürülebilir teknolojileri kullanma, üreten 

ülkeler arasındaki mesafeyi azaltma ve yeni bir alan konseptinin 

inşasını sağlama yeteneğine sahiptir (López-Morales ve ark., 2020; 

Shepherd ve ark., 2020). Aynı zamanda dijital teknolojilerin modern 

tarım içerisinde geniş ölçekte yer elde edinebilmesi için yaş, cinsiyet, 
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eğitim ve kültür gibi sosyo-ekonomik faktörlerin teknik ve finansal 

yönlerle aynı öneme sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Kernecker 

et al., 2020) (Çizelge 1). 

Hassas tarım teknolojileri ve teknikleri ile başlayan modern tarım, 

Dijital Tarım, Tarımsal İşletme 4.0/Tarım 4.0 ve Akıllı Tarım gibi 

benzer kavramlarla da ifade edilmektedir (Mendes ve ark., 2022). 

Dijital tarım, tüm süreçlerde nesnelerin interneti, çeşitli sensör türleri, 

veri analizi/veri yönetimi ve robotik gibi genellikle dijital olmak üzere 

modern teknolojilerin kullanılması, böylece yoğun iş gücü gerektiren 

tarımsal faaliyetlerin azaltılması, tarımın sektörünün kalitesinin ve 

sürdürülebilirliğinin arttırılması şekilde modernizasyonunu sağlamayı 

amaçlamaktadır (Rijswijk ve ark., 2019; Lajoie-O'Malley ve ark., 

2020). Ayrıca dijital tarım, dijital teknolojileri ve çeşitli yazılım ve 

donanım sistemlerini kullanarak tarımsal süreçlerin akıllı izlenmesini, 

planlanmasını ve kontrolünü içeren bir yönetim tarzıdır (Ciruela-

Lorenzo ve ark., 2020; Lopez-Morales ve ark., 2020; Pölönen ve ark., 

2021). Modern tarım içerisinde dijital dönüşüm sonucu ulaşılması ön 

görülen akıllı, hassas ve güçlendirilmiş tarım kavramı, Birleşmiş 

Milletler’in insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilik ve 

altyapı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve 

tüketim ve iklim eylemi gibi en az beş sürdürülebilir kalkınma hedefiyle 

de uyumlu durumdadır (Quayson ve ark., 2020). 
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Çizelge 1. Modern tarımda dijital dönüşümün dış boyutları (Mendes ve ark., 2022). 

 Ana Destek ve Motivatörler Ana Engeller ve Zorluklar 

S
ü

rd
ü

rü
le

b
il

ir
li

k
  

• Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinin maksimizasyonu / 

Sürdürülebilir hedeflere yönelik 

politikalar 

• Doğal kaynakların kullanımının 

azaltılması 

• Pestisit, azot kullanımının ve gaz 

emisyonunun azaltılması 

• Gıda güvenliğinin teşviki 

• Daha yüksek çevre kontrolü 

• Biyolojik çeşitliliğinin korunması 

• Tarımsal ekosistemlerin 

yeşillendirilmesi 

• Yeşil kimya / Yeşil ekonomi 

kavramları 

• Sosyo-etik faktörler 

• Tüketicilerin daha sağlıklı ürün 

talebi 

• Yasal, ekonomik ve politik 

ilkelere ve çerçevelere yüksek 

bağımlılık 

• Verilere erişimin eşit olmaması 

• Yeşil aklama 

E
k

o
n

o
m

ik
 • Dijital teknolojiler pazarı için 

teşvikler 

• Yeni teknolojilerin uygulama 

maliyetleri için mali teşvikler 

• Finansal ve sigorta desteği 

• Yüksek uygulama maliyetleri 

• Finansal kaynak eksikliği 

• Hizmetler ve dijital teknolojiler 

pazarı için teşvik eksikliği 

• Düşük düzeyde finansal güvenlik 

H
ü

k
ü

m
et

 

• Mevzuatın uyarlanması 

• Hükümet politikaları ve 

sübvansiyonlar 

• Organizasyon ve ekonomik açıdan 

destek 

• Özel yatırım 

• Bilim, yenilik, girişimcilik ve 

mesleki eğitim için kamu 

yatırımları 

• Telekomünikasyon kapsamını 

genişletmek için verilen destek 

• Veri güvenliği ve veri 

paylaşımıyla ilgili politikalar 

• Dijital teknolojilerin etkisini 

değerlendirmede zorluk 

• Yetersiz ve eksik mevzuat 

• Tarım fiyatları için küresel tahmin 

eksikliği 

• Yatırım ve destek eksikliği 

• Politik ve ekonomik engeller 

• Bilgi teknolojisinin zayıf 

kullanımı 

• Veri güvenliği ve veri paylaşımı 

ile ilgili korkular 
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Endüstri 4.0 & Tarım 4.0  

Sürdürülebilir gıda üretimi ve sınırlı doğal kaynakların verimli 

kullanımı için, tarım sektörünün modernleşmesi gerekmektedir 

(Alahmadi ve ark., 2022). Dünyada birçok sektör günden güne dijital 

bir çağa doğru ilerlerken, tarım sektörü de bundan etkilenmiş ve 

gelenekselden dijitale bir dönüşüm yaşamaya başlamıştır (Anonim, 

2022a). 

Almanya’da ilk defa 2011 yılında ortaya çıkan “Dördüncü Sanayi 

Devrimi” (Endüstri 4.0) ile, bilişim teknolojileri ve sanayinin bir arada 

olduğu, yapay zekânın ön plana çıktığı, üretimin entegre bilgisayar 

sistemleri ile maksimum verimle yapıldığı yeni bir sanayi devrimi 

başlamıştır (Anonim 2019; Kadıoğlu, 2019) (Şekil 1). Tarım 4.0 

kavramı, Endüstri 4.0 kavramından kaynaklanmaktadır ve tarımsal 

süreçlerde dijital teknolojilerin tanıtılması ile çalışma biçimindeki 

değişiklikler tarımda dördüncü devrim olarak kabul edilmektedir 

(Knierim ve ark., 2019; Sott ve ark., 2020).  

Son yıllarda hassas ve akıllı tarıma büyük önem verilmektedir. Hassas 

tarım, çeşitli kaynaklardan dijital verilerin açıkça tanımlanmış 

hedeflerle toplanması, depolanması, işlenmesi ve paylaşılması ile 

karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlanırken, akıllı tarım, ham 

verilerin tarımsal faaliyetler ve çalışma yaklaşımları için faydalı 

bilgilere dönüştürülmesini destekleyen entegre dijital bileşenlere sahip 

yazılım sistemlerinin uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Bucci ve 

ark., 2019; Hrustek, 2020; Lanucara ve ark., 2020). 
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Endüstri 4.0’a paralel olarak gelişen Tarım 4.0’da (Şekil 1) bilgi 

iletişim teknolojilerinin tarım sektöründe kullanımı ile öncelikle 

tarımsal üretimde verimlilik ve etkinliğin arttırılması hedeflenmekte, 

güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim imkânları yaratılmakta, bilgi 

paylaşımı ve karar alma süreçleri hızlandırılmaktadır (Anonim, 2019). 

 

 

Şekil 1. Sanayi ve tarım devrimlerinin dört aşaması (Liu ve ark., 2021) 

Tarım 4.0, Akıllı Tarım, Dijital Tarım veya E-tarım olarak da 

adlandırılan bu sistem, her geçen gün yaygınlaşmakta ve özellikle 

gelişmiş ülkelerde uygulamaları hızla artmaktadır (Akay, 2018; 

Anonim, 2022a).  

Tarımsal Üretimde Dijital Teknolojiler 

Dijital teknolojiler, tarım sektöründe verimlilik ve sürdürebilirlik 

açısından bir fırsat olarak görülmektedir (Pylianidis ve ark., 2021; 

Rijswijk ve ark., 2021). Tarımsal üretimde dijitalleşmenin sosyo-teknik 

boyutlarını kapsayan ana temaları bağlantı, şeffaflık ve yönetimdir 

(Fieldke ve ark., 2019). Bağlantı, dijital dönüşümün temelidir ve 
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bağlantıda kullanılan nesnelerin interneti, tarım ekipmanlarının giderek 

daha fazla parçası haline gelen önemli bir teknolojidir (Dayıoğlu ve 

Türker, 2021). Tarımsal uygulamalarda şeffaflık ise, aralarındaki 

bağlantı ve bilgi etkileşimi açısından tarım sektöründeki tüm paydaşlar 

için oldukça önemlidir (Fielke ve ark., 2019). Tarım-gıda sistemleri 

dijitalleşirken, tarım sektöründe sürdürülebilir kalkınma açısından 

önceliklerin dengelenmesinde bazı güçlükler ortaya çıkmakta, bunları 

çözmek için de kamu ve özel kuruluşlar arasında planlama yapılması ve 

yönetilmesi gerekmektedir (Regan, 2019; Dayıoğlu ve Türker, 2021). 

Yeni dijital teknolojilerle ilgili yapılan çalışmaların çoğu, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri (ICT), Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Bilişim 

(CC), Büyük Veri Analitiği (BDA), Robotik, Makine Öğrenimi (ML), 

Derin Öğrenme (DL), Yapay Zekâ (AI), İnsansız Hava Araçları 

(İHA'lar), İnsansız Kara Araçları (UGV'ler) ve Blokzinciri’ni 

kapsamaktadır (Dayıoğlu ve Türker, 2021). Tarım 4.0 ise, sensörler ve 

robotik, nesnelerin interneti, bulut bilişim, veri analitiği ve karar destek 

sistemini kapsayan beş temel teknolojiden oluşmaktadır. Sensörler ve 

robotlar, sistemin ihtiyaçlarına göre algılama ve çalıştırma işlevlerini 

yerine getirmektedir. Nesnelerin interneti, veri iletişimi için protokole 

ve ağa dayalı bağlantı sağlarken bulut bilişim veri depolama ve 

işlemeden sorumludur. Veri analitiği, veri analizi için büyük veriler ile 

yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı algoritmaları içermektedir. 

Karar destek sistemi ise, veri görselleştirme, rehberlik işlevleri ve 

kullanıcı etkileşimi sağlamaya yardımcı olmaktadır (Araújo ve ark., 

2021; Dayıoğlu ve Türker, 2021) (Şekil 2). 
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Şekil 2. Tarım 4.0 temel teknolojileri ve bağlantıları (Araújo ve ark., 2021) 

 

Özellikle IoT teknolojisinin kullanımı sayesinde sensörlere ve 

aktüatörlere erişim ve bunların yönetimi ile ilgili tüm nesnelere internet 

üzerinden erişebilir kılmak ve böylece bilgi ve verilerin yönetimini ve 

entegrasyonunu dijital dünyaya aktarmak geleneksel yapıyı 

değiştirmiştir (Khanna ve Kaur, 2019). Bu dönüşüm sayesinde 

geleneksel olarak yapılan tarıma kıyasla dijital tarımda birçok 

iyileşmeler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu yeniklerin sağladığı 

avantajlar, aşağıda bazı örneklerle açıklanmıştır (López-Morales ve 

ark., 2020). 

• Problem tespiti: Uydu görüntüleri, değişken uygulama 

algoritmaları, dronlar, yüksek teknoloji sensörler, mobil 

uygulamalar ve GPS kılavuzları gibi yeni teknolojilerin 

uygulanması, ürünün durumunun değerlendirilmesine ve 

uygun olmayan gübre kullanımı, su stresi, değişen hava 

koşulları, hastalık ve zararlıların takibi gibi etkenlerin verime 

etki etmeden tespit edilmesine olanak tanır. 
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• Verimlilik geliştirme: Ürünlerin dijital teknolojilerle takibi, 

verim düzeyinin iyileştirilebilmesi için tohum ve toprak gibi 

faktörlere bağlı olarak ekim ve gübreleme programlarının 

oluşturulmasına izin verir. 

• Karar vermede iyileştirme: Tarımsal parametreleri, bitkilerin 

su ihtiyaçlarını ve yağış tahminlerini analiz ederek, arazinin 

hangi alanlarının daha fazla suya ihtiyacı olduğunu 

belirlemeye ve ürün üzerinde su stresi yaratmadan sulama 

programını oluşturmaya imkân verir. 

• Davranış analizi: Sürekli bitkilerin izlenmesi ve verim, enerji 

verimliliği ve kullanılan tarımsal uygulamalar gibi farklı 

unsurlar arasındaki ilişkilerin analizi sonucunda, en faydalı, 

ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi gerekenler eylemler 

olarak tanımlanabilmektedir. 

 

Tarım 4.0’da kullanılan teknolojiler; yetiştiricilerin, tedarikçilerin, 

aracıların ve teknoloji sağlayıcıların yani tarım sektöründe yer alan tüm 

paydaşların faaliyetlerini içermektedir (Anonim, 2019; Anonim, 

2022a). Tarımsal üretimde kullanılan internet tabanlı portallar ve çeşitli 

algoritmalar ile büyük verilerin toplanması, depolanması ve analiz 

edilerek tarladan sofraya tüm üretim sürecinin takip edilebilmesi, 

yönlendirilebilmesi ve gelecek planlamalarının yapılabilmesi 

sağlanmaktadır (Anonim, 2019; Kadıoğlu, 2019; Anonim, 2022a). 

Tarım sektörüne teknolojinin uyarlanması ile tarımsal alanlar ve 

tarımsal araçlar sensörler ile donatılmakta ve böylece tarımsal araçların 

birbirleriyle iletişimi sağlanmaktadır. Kullanılan sensörler sayesinde 
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sıcaklık, nem gibi hava şartları ölçülebilmekte, bitki türleri uzaktan 

algılama ile ayrıt edilebilmekte, kuraklık gibi stres koşulları, toprak ve 

bitki özellikleri izlenebilmekte, hastalık ve zararlı tespiti 

yapılabilmekte, ekim zamanı, ekilecek tohum ve uygulanacak gübre 

miktarları, tahmini hasat zamanı ve rekolte belirlenebilmekte böylece 

zamandan, iş gücünden ve girdilerin azaltılmasından kazanç sağlanarak 

verim en üst düzeye çıkarılabilmektedir (Anonim, 2022a; Wolfert ve 

ark., 2017). Böylece, tarımsal üretimde dijital teknolojilerin kullanımı 

ile girdi kullanım etkinliği ve verim arttırılabilir, çevresel zarar ise 

azaltılabilmektedir (Khanna ve ark., 2022). Tüm bunlar için uydulardan 

alınan görüntüler ile sensörlerden alınan veriler birleştirilerek bir arada 

kullanılabilmektedir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Uzay-Hava-Yer-Yeraltı entegre ağı (Liu ve ark., 2021) 
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Tarımda dijital teknoloji, makine öğrenimi ve diğer yapay zekâ 

yaklaşımları kullanılarak, bir alanın yetiştirme koşullarına ait coğrafik 

bilginin toplanmasını sağlayabilmektedir (Khanna ve ark., 2022). 

Böylece dijital bilgi, farklı alanlarda kullanılarak coğrafi bilgi 

sisteminin oluşturulması, arazinin toprak, verim, kalite yönüyle 

haritalanması ve toprak tipine bağlı olarak tarımsal girdilerin 

belirlenmesini sağlanabilmektedir (Anonim, 2019; Anonim, 2022a). 

Diğer endüstrilerde olduğu gibi tarım sektöründe de yapay zekâ 

teknolojileri, robotlar, sensörler ve diğer otomatik yönlendirmeli 

gelişmiş otonom sistemler kullanılarak daha fazla ürün daha hızlı ve 

sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, bu teknolojilerin 

kullanımı ile tarım sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısı sorununun 

giderilme potansiyeli vardır. Küçük robotlar, mekanik olarak yabancı 

ot kontrolü, gübreleme, tohum ekimi ve fenotipleme yapmak için 

kullanılabilmektedir (Carrington, 2021; Khanna ve ark., 2022). 

Örneğin, yabancı ot kontrolü için ilaçlamada kullanılan robotlar, 

kullanılan kimyasal miktarını %90 oranında azaltabilmektedir. Hasatta 

robotların kullanımı ile ürünlerin toplanma hızı artarken, kayıplar 

azalmakta dolaysıyla da maliyet düşmektedir (Anonim, 2019; Anonim, 

2022a). Tüm bu avantajlara rağmen robot teknolojisinin çeşitli yönleri 

hâlâ geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Sıra aralığının ve tarla 

koşullarının düzensiz olduğu ve bitkilerin düzenli olarak 

ekilmediği/dikilmediği koşullarda robotların gezinme yetenekleri 

sınırlıdır. Ayrıca, bu koşullarda insan gözetimi gerektirmeden ve 

bitkilere zarar vermeden yabancı ot kontrolünde kullanılmasında da 
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geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır (Carrington, 2021; Khanna ve 

ark., 2022). 

Bulut bağlantılı insansız hava araçları (İHA veya drone) ile tüm 

tarımsal araziler bitki stres koşulları, zararlı ve hastalıkların varlığı gibi 

parametreler bakımından kameralar ve sensörler aracılığıyla 

gözlemlenebilmekte ve sahaya özel bilgiler toplanarak elde edilen bu 

bilgiler akıllı cihazlarla takip edilebilmektedir (Çakır ve İşlek, 2021; 

Khanna ve ark., 2022) (Şekil 3).  

Bilişim tabanlı çiftlik yönetim sistemleri sayesinde tarımsal üretimin 

tüm aşamaları, üretim materyalinin çiftliğe girişinden çıkışına kadar 

başka bir deyişle “tarladan sofraya” takip edilebilmektedir. Böylece 

tüketiciler aldıkları ürünlerin, satın aldıkları noktadan tarlaya kadar 

olan sürecini takip edebilmektedirler. Bu sistem ile üreticilerin güvenli 

gıda üretme sorumlulukları da artmaktadır (Anonim, 2019; Anonim, 

2022b) (Şekil 3). 

Sonuç 

Sonuç olarak, dijital teknolojilerin tarımsal üretimde kullanılması ile 

verimlilik ve kalite artışı sağlanabilmekte, güvenilir ve sağlıklı gıdaya 

erişim kolaylaşmakta, etkin ve sürdürülebilir kaynak kullanımı 

sağlanmakta, çevre dostu üretim yapılabilmekte, işçi kullanımı 

minimize edilebilmekte ve çiftlik karlılığı arttırılabilmektedir. 

Dolayısıyla, bu güçlü araçların tarımsal üretimde doğru kullanılması 

pek çok fırsatı beraberinde getirmektedir. Son çeyrek yüzyılda tüm 

dünyadaki teknolojik gelişime paralel olarak tarımda da dijital 
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teknolojilerin kullanımı her geçen gün artarak devam etmektedir. 

Türkiye’de de özellikle son dönemde hem bu konularda yapılan 

çalışmalarda hem de uygulamaya aktarılması noktasında giderek artan 

bir ilgi bulunmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen dijital teknolojilerin 

tarıma aktarılması ve eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalara 

devam edilmesi, uygulamaya aktarılması hususunda ise üreticiler 

açısından farkındalığın ve ulaşılabilirliğin arttırılması büyük önem 

taşımaktadır.  
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Akıllı Tarımda Erken Uyarı Sistemleri ve Çalışma Prensibi 

Tarım; bitkisel ve hayvansal üretimi (ormancılık ve balıkçılık 

faaliyetleri de dâhil), bu ürünlerin muhafazasını, tarımsal ürünlerin 

işlenmesi ve tüketiciye taşınmasını, üreticiler tarafından ürünlerin 

pazarlanması ile tarım alet ve makinelerinin diğer çiftçilere üretim için 

kiralanmasını da kapsamaktadır (Karluk, 1999). Tarımsal faaliyetler 

insanların hayatlarını sürdürülebilir kılmalarını sağlayan en temel 

ihtiyacı olan beslenme ve giyinmeye yönelik ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Tarım, eski çağlardan günümüze kadar insanların en 

temel uğraş alanı ve geçim kaynağı olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte 

tarım alanında da modernizasyon süreci başlamış, ekstantif (ilkel) 

tarımdan, enstantif (yoğun) tarıma geçilmiştir (Karabağ, 2016). Hem 

dünya hem de şehirleşmedeki nüfusun artışına bağlı olarak yeterli gıda 

sağlayabilmek ve birim alandan kaliteli ve daha fazla verimli ürün elde 

edebilmek için yeşil devrim olarak bilinen bitkisel üretim yöntemiyle 

gıda ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Enstantif tarıma geçiş ile 

birlikte yeşil devrime bağlı olarak gıda ile ilgili problemler dünyada gün 

geçtikçe artmakta ve bu problemlerin başında da gıda güvenliği 

gelmektedir. Yeryüzündeki nüfusun hızlı bir biçimde artması, 

ekonomideki istikrarsızlık, eğitim düzeyinin yetersizliği ve gittikçe 

artan çevre kirliliği gibi nedenler beslenme problemlerini arttırmakta, 

aynı zamanda güvenli gıdanın temin edilmesini de zor bir hale 

getirmektedir. Bu nedenle küreselleşme gıda güvenliği kavramlarının 

günümüz dünyasında gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde 

oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır (Arıkan ve Tozkoparan, 2022).  
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Yoğun kimyasal pestisit (bitki koruma) ve gübre (bitki besleme) girdi 

uygulamalarının yapıldığı modern tarım olarak da bilinen bu üretim 

şekli doğada ciddi tahribatlara aynı zamanda bitkisel üretimde bilinçsiz 

gübreleme, sulama ve ilaçlama yapılmasına bağlı olarak canlı olan 

toprağın yapısının bozulmasına ve ekolojik döngünün tahribatına sebep 

olmaktadırlar. Ayrıca orman varlıklarının tahrip edilerek azaltılması, 

toprak erozyonu, hatalı tarımsal uygulamalar, aşırı otlatma, uygunsuz 

ürün rotasyonu, bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının dengesiz olması 

gibi sebeplerle ekilebilir tarım toprak varlığı giderek azalmaktadır. 

Kimyasal pestisit ve gübrelerin kısa sürede yüksek verim sağlamış olsa 

da uzun vadede doğal çevreyi tahrip edeceği globalleşen dünyada ortak 

bir görüş olarak kabul edilmektedir. Gün geçtikçe çevre dostu 

sürdürülebirliği var olan uygulama faaliyetlerine gereksinim 

duyulmaktadır. Bununla birlikte çağımızın sunmuş olduğu hareketli 

yaşam stiline bağlı olarak gelir ve eğitim seviyesinin yükselmesiyle 

güvenilir gıda tüketimini de arttırmıştır. Bu bilinç doğrultusunda 

insanlar, direk tüketilen tarımsal ürünler öncelikli olmak üzere diğer 

satın alınan tüm gıda ürünlerinin güvenilir olduğundan emin olmak 

istemektedirler (Söğüt ve ark., 2020a; Söğüt ve ark., 2020b). Gıda ve 

çevre güvenliği kapsamında, çevre dostu sürdürülebirliği var olan tarım 

sistemleri ve bunlara bağlı olarak işlevsel yapılar ile birlikte tarımsal 

üretimde kayıplara sebep olan hastalık ve zararlılarla mücadele 

yöntemleri güncellik kazanımı sağlamıştır.   

Bitkisel üretimde hastalık, böcek istilası ve yabancı ot rekabeti gibi 

yaygın biyotik streslere karşı mahsulü korumak için çok çeşitli 
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kimyasalların kullanılması tarımsal üretiminde önemli bir uygulamadır. 

Birçok araştırma ve deney pestisit, fungusit ve herbisit gibi 

kimyasalların verimi artırmasına rağmen yaygın kullanımının gıdalarda 

kalıntılara, insan ve çevre sağlığına ciddi zarar verdiğini bildirmişlerdir 

(Gil ve Sinfort, 2005). Bir yandan kimyasal ilaçlamanın etkinliğinin 

artırılması, diğer yandan hassas çevre alanları, insan ve hedef dışı 

ürünler gibi hedef dışı kirliliğin azaltılması gerektiği yeni bir konuyu 

gündeme getirmiştir (Song ve ark., 2015). Tarımsal faaliyette kullanılan 

aşırı kimyasal pestisit (hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele) 

ve gübrelere (bitki besleme ve düzenleyici) karşı gıda ve çevre 

güvenliğinin sürdürülebilirliği kapsamında hastalık, zararlılar ve 

yabancı otlarla mücadelede karantina, kültürel, fiziksel, mekaniksel, 

biyoteknik, biyolojik, entegre mücadele yöntemi, kimyasal gübrelere 

alternatif biofertilizerler, fitostimulatörler, bioremidasyon, 

biodegradasyon kullanımı artmaktadır. Gıda ve çevre güvenliği ve 

sürdürülebilirliği kapsamında Endüstriyel, Organik, Ekolojik, Teras, 

Kuru, Sulu (Yağmurla beslenen), Kentsel, Sürdürülebilir, Kolektif, 

Biyodinamik, Akıllı, İklim-akıllı vb. tarım çeşitleri geliştirilmiştir 

(Anonim, 2022). Dünya Ticaret Örgütü, güvenilir gıda ve sürdürülebilir 

çevre amacına yönelik olarak tarım ürünleri dış ticaretinde “Hayvan ve 

Bitki Sağlığı” kapsamında uluslararası standartların oluşturulması ve 

korunması için gıda güvenliği kapsamında bir protokol oluşturmuştur. 

Günümüzde “Endüstri 4.0” etkisiyle, sanayideki dijitalleşmeye bağlı 

olarak tarım sektörü de etkilenmiştir. Endüstri 4.0 süreci ile başlayan 

büyük değişim ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesine bağlı 

olarak artık günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen internet, 
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bilgisayar ve sensörler ile birlikte nano teknolojideki gelişmelerin 

gerçekleşmesiyle oluşan devrimsel değişiklikler tüm dünyayı dijital bir 

dönüşüme zorlamıştır. Kablosuz ve makinalar arası iletişim 

teknolojileri, bulut sistemleri (Cloud system), yapay zekâ (M2M), 

nesnelerin interneti (IoT) gibi kavramlarında hayatımıza girmesiyle 

mobil cihazlara entegreli yazılımlar ile mobil cihaz kullanım artışı tarım 

sektöründe de kendini göstermiştir. Bu sürecin tarımsal üretime 

yansımaları ise tarımda dijital dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. 

Tarımsal üretim aşamasında (Toprak sürümü-hazırlığı, Bitki ekim ve 

hasadı, Bitki gübreleme ve sulaması, Bitki koruma uygulamaları vb.) 

yararlanılan tüm tarım makineleri sensörlerle donatılarak, “Nesnelerin 

İnterneti” tarım sektörüne girmiş ve tüm üretim aşamasında 

makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanılarak Akıllı 

Tarım yani “Tarım 4.0” ortaya çıkmıştır. Dijitalleşme sayesinde akıllı 

araçlarla elde edilen veriler gerçek zamanlı olarak yapay zekâ 

teknolojisiyle analizi yapılmaktadır. Bu akıllı araçlar, tarım faaliyeti 

gerçekleştirilen arazinin hangi kısımlarına ne miktarda hangi çeşit 

gübre ve ilaçların atılması gerektiğini, zararlılarla mücadeleyi, 

bitkilerin gerek duyduğu mineralleri ve sulama işlemini, toprağın 

durumunu, hava şartlarını (nispi nem, sıcaklık, evaporasyon yoğunluğu, 

rüzgar hızı vb.), tahmini hasat zamanını detaylı ve bu bilgileri gerçek 

eş zamanlı bir şekilde analizini gerçekleştirerek tarımsal yetiştiricilik 

faaliyetlerini kolaylaştırmakla birlikte girdi maliyetini azaltılmasını 

sağlamaktadır. Bu uygulamaların ana hedefi; tarımsal verimin, 

geleneksel yöntemlerle yapılan uygulamalara göre maksimum seviyeye 

çıkartılmasıdır (Klavuz ve Erdem, 2019). Endüstri 4.0’da makineleşme 
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kapsamında karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve 

ozon (O3) gibi sera gazlarının artmasına bağlı olarak küresel ısınma ile 

birlikte meydana gelen iklim değişimlerine paralel olarak tarımdaki 

verimlilik sorunları artmakta olup, Dünyada ve Türkiye’de de ürün 

fiyatları yükselmektedir. Bu sorunların minimize edilmesinde ürün 

kayıplarına sebep biyotik faktör olan hastalık, zararlı ve yabancı otların 

kontrolü önem arz etmektedir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak tarımda 

yeni yöntem olan Tarım 4.0 ile verilerin yapay zekâ teknolojisiyle 

gerçek eş zamanlı analizi yapılarak biyotik faktör olan hastalık, zararlı 

ve yabancı otlara karşı uygun yerde, uygun zamanda, uygun 

ekipmanlarla, uygun savaş yöntemlerinin entegreli şekilde kullanılarak 

mücadele olanağı sağlanmaktadır. Akıllı tarım sistemlerin tamamında 

sahada hassas operasyon için makine görüşü, spektral yansıma, uzaktan 

algılama vb. algılama teknolojisi kritik bir rol oynamaktadır (Song ve 

ark., 2015). Dünya çapında tarım ve ormancılık için ciddi tehdit olan 

bitki hastalıkları ve zararlıların oluşumunun yerini, kapsamını ve 

ciddiyetini bilmek, bitki koruma prosedürlerine rehberlik etmede önem 

arz etmektedir (Oerke, 2006; Strange ve Scott, 2005). Bitki 

hastalıklarının ve zararlılarının geleneksel saha keşfinde emek yoğun 

olduğu, öznel olmaya eğilimli olduğu ve genellikle düşük verimlilik 

gösterdiği göz önüne alındığında, uzaktan algılama (RS) teknikleri bitki 

hastalıklarının ve zararlılarının kaba ölçekte izlenmesini sağlamak için 

önemli bir tamamlayıcı olabilmektedir (Mahlein, 2016). 

Bitki hastalıklarının ve zararlılarının uzaktan algılanması, hastalıkların 

ve zararlıların temassız ve mekânsal olarak sürekli izlenmesini etkin bir 
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şekilde sağlayabilen bitkilerin “radyo-teşhisi” yaklaşımı olarak 

görülebilir. Bu konuda yeni başlayan çalışmalar ve uygulamalar 1980'li 

yıllara kadar uzanmaktadır. Riley (1989), hava veya uydu 

görüntülerinin görsel olarak yorumlanmasıyla bitki hastalıkları ve 

zararlıları nedeniyle zarar gören alanların tespit edilmesinin mümkün 

olduğunu belirtmiştir. Nilsson (1995), bitki patolojisinde uzaktan 

algılama ve görüntü analizinin çeşitli uygulamalarını göstermiştir. 

Bilgisayar bilimi ve algılama teknolojisinin hızlı gelişimi ile hastalıkları 

ve zararlıları tespit etmek için geniş bir RS verisi yelpazesi 

kullanılmıştır. Son birkaç on yılda, bitki hastalıklarını ve zararlılarını 

uzaktan izlemede yeni olasılıkları ortaya çıkaran algılama sistemleri, 

özellik çıkarma ve algoritmalar üzerine birçok ölçekte yürütülen 

çalışmalar yapılmıştır (Mahlein, 2016; Martinelli ve ark., 2015; 

Sankaran ve ark., 2010). Bu süreçte, RS metodolojileri ile bitki 

patolojisi teorileri arasındaki bağlantılar güçlendirilmiştir. Böylece 

tarım sistemi hakkındaki anlayışımızı birçok yönden geliştirmiştir. 

Örneğin, mevcut çalışmalar yalnızca belirli bir hastalık veya zararlının 

ortaya çıkışını tespit etmeye odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda farklı 

hastalık ve zararlıları aynı anda ayırt etmeye, enfeksiyon şiddetlerini 

değerlendirmeye ve dağılımlarını arsa veya bölgesel düzeylerde 

haritalandırmaya çalışır (Huang ve ark., 2007; Mahlein ve ark., 2013; 

Zhang ve ark., 2016). Özellik çıkarma ve modelleme için tanımlanan 

yöntemler bazı yeni sinyal işleme teknikleri ve akıllı makine öğrenme 

algoritmaları dahil olmak üzere geleneksel spektral özelliklerin ve 

istatistiksel ayrım yöntemlerinin ötesine geçmektedir (Hahn, 2009; 

Zhang ve ark., 2014a). 
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Tahmin ve erken uyarı sistemi, bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla 

mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en 

uygun ilaçlama zamanını saptamak, üreticileri uyarmak ve böylece 

onları bu zararlıların mücadelesinde para, enerji ve zaman kaybından 

kurtarmak, ilaçların çevreye yaptığı zararı en aza indirmek amacıyla 

geliştirilmiş sistem olarak tanımlamıştır (Anonim, 2013). Bu bölümde 

bilgisayar bilimi ve algılama teknolojisinin gelişimine bağlı olarak 

algılama sistemleriyle hastalık ve zararlılarla mücadelede erken uyarı 

sistemlerinin çalışma prensiplerinin bilgisi verilecektir. 

1. Bitki hastalıklarını ve zararlılarını izleme ilkeleri 

Farklı ürün hastalıklarıyla zararlılarının, patojen ve konukçu 

etkileşimlerini gözlemlemede, uzaktan algılama izlemeleri için fiziksel 

bir temel oluşturan çeşitli simptomlara ve bitki hasarlarına neden 

olacaktır. Bazı bitki hastalıkları ve zararlılarının, bazıları tanımlanabilir 

özelliklere sahip olmadığı için uzaktan algılamaya uygun olmadığına 

dikkat edilmelidir. Öte yandan, bitkilerin fizyolojisinde sistemik 

etkilere neden olan bazı toprak kaynaklı hastalıklar ve kök hastalıkları 

da tespit edilebilmektedir. Bu nedenle, bitki hastalıklarını ve 

zararlılarını uzaktan algılama yoluyla tespit etme ve izlemede temel bir 

gereklilik, belirli bir sensör veya sensör sistemi tarafından algılanabilen 

belirli bir yanıtın varlığında yatmaktadır. 

Bitkilerin hastalık veya zararlıların neden olduğu simptomlarla 

fizyolojik değişiklikler arasında uzaktan algılama ile ilişkili dört tür 

zarar (algısal zorluk) olduğu bulunmuştur. (1) Biyokütlenin ve 
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LAI'nin azalması. Bu tür bir tahribat genellikle bazı haşere 

saldırılarında meydana gelir. Zararlılar (örneğin mısırdaki tırtılı) bitki 

parçalarını (örneğin yaprak, sap) yiyebilir ve bu nedenle önemli bir 

yaprak alanı ve biyokütle kaybına neden olabilir (Zhang ve ark., 2015). 

Bununla birlikte, bu yıkımın spektral özgüllükten yoksun olduğu göz 

önüne alındığında, izlenmesi her zaman yüksek belirsizlik sorunuyla 

karşı karşıyadır. (2) Enfeksiyona bağlı lezyonlar veya püstüller. 

Hastalık ve zararlıların neden olduğu nekrotik doku lezyon veya 

püstüller en sık görülen simptomlardır. Lezyonlar ve püstüller, hastalık 

ve zararlılar arasında renk ve şekil bakımından farklılık gösterme 

eğilimindedir. Bu lezyonların ve püstüllerin (örn., kanopi içinde eşit 

olarak dağılmış veya altta lokalize) kanopi içi dağılımının ve 

bolluğunun bunların saptanabilirliği üzerinde büyük bir etkisi 

olabileceği düşünülmektedir (Cao ve ark., 2013; Moshou ve ark., 2004). 

(3) Pigment sistemlerinin yok edilmesi. Çoğu durumda hastalık 

enfeksiyonu ve haşere saldırısı, kloroplast veya diğer organellerin 

tahrip olmasına neden olabilir, bu da pigment içeriklerinde (örneğin, 

klorofil (Chl), karotenoid (Car) ve antosiyanin) değişikliklere yol açar. 

Bu tip tepkiyi tespit etmek için genellikle hiperspektral RS gözlemleri 

gereklidir (Grisham ve ark., 2010; Zhang ve ark., 2012a). (4) Solma. 

Dehidrasyona bağlı sertlik kaybı, bitki hastalıkları ve zararlıları için çok 

yaygın bir simptom değildir ve kuraklık stresi ile kolaylıkla 

karıştırılabilir. Bazı zararlıların (örneğin, böcekler veya yaprak biti) 

delme ve emme davranışı, bitkilerin solmasına neden olacaktır (Cheng 

ve ark., 2010). Ayrıca bazı ciddi enfeksiyon durumlarında, hasarlı 
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damar sistemi bitkilerdeki su akışını engelleyecek ve böylece tüm 

bitkilerde dehidrasyona neden olacaktır (Calderón ve ark., 2013). 

Uzaktan algılamalı izleme, bitki zararlısının veya hastalığının 

simptomlarının birikimini yakalayabilmelidir. Hastalık enfeksiyonu 

veya haşere saldırısının genellikle geçici bir süreç gibi davrandığı göz 

önüne alındığında, farklı simptom biçimleri üst üste gelebilir veya 

birbiriyle etkileşime girerek farklı aşamalarda çeşitli şiddetlerde 

simptom ortaya çıkabilecektir (Yue ve ark., 2018; Huang ve ark., 2007; 

Zhang ve ark., 2012b). Örneğin kışlık buğdaydaki sarı pas, başlangıçta 

yapraklarda lezyonlara ve başlangıç aşamasında klorofil içeriğinin 

azalmasına neden olacaktır. Uygun kontrol olmadan hasarlı fotosentetik 

sistem biyokütlenin azalmasına yol açacak ve bitkide su 

metabolizmasını engelleyecektir. Ciddi şekilde enfekte olmuş bitkiler 

daha sonraki bir aşamada solma belirtisi gösterecektir. Bu nedenle 

simptom değişikliklerinin böyle bir zamansal modeli, bazı hastalık ve 

zararlıların tespitini ve izlenmesini zorlaştıracaktır. Buna bağlı olarak 

hastalık veya haşere saldırısının farklı gelişim aşamalarında spesifik RS 

özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Olumlu bir perspektiften 

bakıldığında, simptomların ortaya çıkmasındaki farklı zamansal 

modeller, izleme belirsizliğini azaltmak için hastalık veya zararlıya 

karşılık gelen zamansal özelliklerin çıkarılmasına da izin verebilir 

(Eklundh ve ark., 2009; Zhang ve ark., 2014b). 
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2. Bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemek için mevcut uzaktan 

algılama sistemleri 

Bitki hastalıklarını ve zararlıları tespit etmek ve izlemek için potansiyel 

olarak uygulanabilecek çeşitli RS sistemleri mevcuttur. Hem pasif hem 

de aktif radyasyon ile performans gösteren bu RS sistemleri, gama ışını 

ile mikrodalga arasında değişen veri toplamaya izin vermektedir. Bitki 

hastalıklarını ve zararlıları etkili bir şekilde tespit etmek ve izlemek 

için, enfeksiyon semptomlarını (kabuklar, püstüller, vb.), fizyolojik 

tepkileri (pigment içeriğindeki, su içeriğindeki değişiklikler, vb.) ve 

bitki hastalıkları ve zararlılarının neden olduğu yapısal değişiklikleri 

(gölgelik yapısı, peyzaj yapısı vb.) yakalamak için farklı RS 

sistemlerinin uygulamasına birçok çaba sarf edilmiştir (Hahn, 2009; 

Mahlein, 2016; Sankaran ve ark., 2010). Algılama ilkelerine ve teknik 

olgunluğa dayalı olarak algılama sistemleri bitki hastalıkları ve 

zararlıların izlenmesi konusunda genel olarak üç tipte sınıflandırılabilir: 

(1) Görünür ve yakın kızılötesi (VIS-SWIR) spektral sistemler; (2) 

Floresan ve termal sistemler; ve (3) Sentetik açıklıklı radar (SAR) ve 

Işık - Mesafe Tespit ekipmanı (Lidar) sistemleri (Tablo 1). Görünür 

bantlardan daha kısa olan dalga boyu için (yani, gama ışını, X ışını, 

ultraviyole ışını), sensörler genellikle aktif bir şekilde çalışır, bu da 

zayıf taşınabilirlik anlamına gelir. Bu sensörler, özellikle sebze ve 

meyvelerdeki bitki hastalıkları ve zararlılarının ev içi (in-door) testi için 

kullanılmaktadır. Algılama sistemlerinin yukarıda belirtilen 

sınıflandırmasının, dalga boyu aralıkları veya algılama modları ile 

kesin olarak uyumlu olmadığı; ancak bitki hastalıklarının ve zararlıların 
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izlenmesinde algılama sisteminin rolünü vurgulamaya çalıştığı 

anlaşılmalıdır. 

Tablo 1. Bitki Hastalıklarını ve Zararlılarını Tespit Etmek ve İzlemek İçin Uzaktan 

Algılama Sistemleri 

RS 

Sistemleri 

Ana 

Özellikler 

Avantajlar/Deza

vantajlar 

Uygulama 

Olgunluğu 

Şematik 

Diyagram 

VIS-

SWIR  

VIS-SWIR 

bölgesindeki 

yansımayla 

bitki 

hastalıkları ve 

zararlılarının 

neden olduğu 

zararları 

belirleme 

Kararlı, güvenilir 

izleme sonuçları 

sunmaktadır. 

Ancak erken 

teşhiste kötü 

performans 

göstermektedir. 

Yüksek 

(Karşılık 

gelen araçlar 

ve 

algoritmalar 

nispeten 

düşük fiyata 

mevcuttur) 

 

Floresan 

ve termal 

Presemptom 

fizyolojik 

değişiklikleri 

yakalama 

Presemptom 

tespiti sağlama 

potansiyeline 

sahiptir. Ancak şu 

anda geniş alanda 

uygulanması 

zordur 

Orta (Mevcut 

sistemlerin 

çoğu, düşük 

uygulanabilir

lik ile pahalı 

olan 

araştırmalar 

içindir) 
 

SAR ve 

Lidar 

Hastalık ve 

zararlılardan 

kaynaklanan 

yapısal veya 

morfolojik 

değişiklikleri 

yakalama 

Yapısal bitki 

değişikliklerini 

gösterebilir. 

Sistemler ve vaka 

çalışmaları şu 

anda çok azdır. 

Düşük 

(Çoğunlukla 

kavramsal bir 

aşamada 

kalır) 

 

 

2.1. VIS-SWIR sistemleri 

Güneş enerjisi, görünür ve yakın kızılötesi (VIS-NIR) bantlarında en 

büyük paya sahip olduğundan, bu bantlara sahip sensörler genellikle 

yüksek sinyal-gürültü oranıyla yüksek kaliteli veriler elde edebilir. 

Olgun ve ucuz bir teknoloji olarak, VIS-NIR sensörleri, bitki 
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hastalıklarının ve zararlıların izlenmesi için potansiyel olarak ideal olan 

birden fazla RS platformunda (yer tabanlı, hava tabanlı ve uydu tabanlı 

platformlar) hazır olarak mevcuttur. VIS-NIR spektral alanında, 

hastalıkların ve zararlıların çeşitli semptomları ve fizyolojik 

değişiklikleri (pigment yıkımı, hücresel hasar, kabuk, vb.) spektral 

yansımada spesifik tepkiler gösterir (Delalieux ve ark., 2007; Mahlein 

ve ark., 2013; Moshou ve ark., 2004; Zhang ve ark., 2012a). Ayrıca, 

kısa dalga kızılötesi (SWIR) bölgesindeki bazı bantlar (dalga boyu: 

1000-2500 nm) bitki veya topraktaki su içeriğine duyarlıdır ve özellikle 

bitki hastalık ve zararlılarının habitat özelliklerini göstermede 

geleneksel VIS-NIR sensörlerine (dalga boyu: 400-1000 nm) uygun 

tamamlayıcılardır (Zhang ve ark., 2014c). VIS-NIR sensörlerinin iki 

önemli dalı olarak hem hiperspektral hem de multispektral sensörler 

bitki hastalık ve zararlılarının izlenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yüksek spektral çözünürlük Hiperspektral sensör, 

bitki hastalıklarını ve zararlılarını erken bir aşamada veya karmaşık 

senaryolar altında izlemede büyük önem taşıyan bazı zayıf veya göze 

çarpmayan spektral değişikliklerin yakalanmasına izin verir 

(Hillnhütter ve ark., 2011; Huang ve ark., 2007; Prabhakar ve ark., 

2011; Thomas ve ark., 2018). Çoklu spektral RS verileri ise özellikle 

yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlüğe sahip olanların, bazı izleme 

durumlarında da etkilidir. Daha da önemlisi çoklu spektral veriler 

hiperspektral verilerle karşılaştırıldığında bazı operasyonel izleme 

uygulamaları için makul bir girdi verisi olarak hizmet etmeye uygun 

olan daha fazla kullanılabilirlik, daha iyi uzamsal çözünürlük ve daha 

düşük maliyet nedeniyle şu anda avantajlıdır. 
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2.2. Floresan ve termal sistemler 

Termal kızılötesi ve floresan RS sistemleri, bitkilerin solunum ve 

fotosentetik süreçlerini izleyebilir, bu da bitki hastalıklarının ve 

zararlıların semptomatik öncesi izlenmesine olanak tanır. Bitkilerin 

floresan tepkisini elde etmek için lazer kaynaklı floresan (LIF) en umut 

verici tekniktir. Floresan tepkisine ek olarak hastalıkların ve zararlıların 

enfeksiyonu bazen bitkilerin solunum ve buharlaşma oranlarını 

değiştirebilir ve bu da termal emisyon seviyelerinde gözle görülür 

kaymalara yol açabilir. Falkenberg ve ark. (2007), termal görüntülerin 

analizi yoluyla, pamukta biyotik (kök çürüklüğü) ve abiyotik (kuraklık) 

stresleri başarıyla ayırt etmişlerdir. 

Bununla birlikte bitki hastalıklarını ve zararlıları izlemede floresan ve 

termal RS sistemlerinin kullanılmasında da bazı sınırlamalar vardır. İlk 

olarak bazı önemli floresan parametrelerinin (Örn., Fv/Fm, NPQ, 

ΦPSII) ölçümü, tesise karanlık adaptasyon gerektirir, bu da bu tekniğin 

etkinliğini ve uygulanabilirliğini büyük ölçüde sınırlar. Ayrıca, floresan 

sinyallerinin nispeten zayıf olduğu ve doğal ışıkla karıştırılmasının 

kolay olduğu göz önüne alındığında mevcut florometrelerin çoğu, geniş 

alanlarda uygulamalarını kısıtlayan yaprak veya gölgelik seviyelerinde 

ölçüm için tasarlanmıştır. Bitki hastalıklarının ve zararlılarının 

izlenmesinde floresan ve termal teknikleri verimli bir şekilde 

kullanmanın olası bir yolu, onları hiperspektral sistemler gibi diğer bazı 

RS sistemleriyle birleştirmektir. Her iki sistemden erken aşama 

duyarlılığı ve yüksek özgüllüğün avantajlarının izleme sisteminin 
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performansını iyileştirmesi beklenmektedir (Bauriegel ve Herppich, 

2014). 

2.3. SAR ve Lidar sistemleri 

SAR ve Lidar parametreleri arasındaki zayıf ilişkisinden dolayı bitki 

hastalık ve zararlılarının simptomlarından kaynaklanabilecek bitki 

hastalık ve zararlılarının izlenmesinde SAR ve Lidar RS'yi uygulayan 

az sayıda çalışma mevcuttur. Bununla birlikte SAR ve Lidar, potansiyel 

olarak hastalık ve zararlıların izlenmesinde kullanılabilecek bitki 

özelliklerini ve çevrelerini tanımlamak için kullanılabilmektedir. 

Bulutlu ve yağışlı havanın olduğu bölgelerin birçok bitki hastalığı ve 

zararlısı için elverişli olduğu göz önüne alındığında, bulutların varlığı 

VIS-NIR RS görüntülerinin uygulanmasını engellemektedir. Uzaktan 

algılamanın aktif bir yolu olarak SAR'ın buluta nüfuz etme yeteneği, 

her türlü hava koşulunda izleme sağlamaktadır (Singh ve ark., 2007). 

Tam polarimetrik ve yüksek çözünürlüğe doğru gelişme ile SAR, 

özellikle bazı uzun bitkiler (ağaçlar, mısır, şeker kamışı, vb.) için bitki 

su içeriği, toprak özellikleri ve bitki örtüsünün bazı yapısal 

parametrelerinin alınmasında kullanılmaktadır (Capodici ve ark., 2017; 

Pichierri ve ark., 2018). Bu gözlemler potansiyel olarak bitki 

hastalıklarının ve zararlıların habitat özelliklerini tanımlamak için 

kullanılabilmektedir.  

Lidar sistemi, detaylı kanopi morfolojisi bilgisi elde etme yeteneğine 

sahiptir. Lidar sensörleri tarafından toplanan bitki kanopisi için nokta 

bulutu verileri, hastalık veya zararlılardan kaynaklanan hasarları veya 
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biyokütle kaybını gösterebilen 3B kanopi yapısının yeniden 

oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, bir ürün mevsimi boyunca 

geçici Lidar verisi serilerine bakarak bunların ortaya çıkışını ve etkisini 

ayırt etmek mümkün olabilir. SAR ve Lidar RS gözlemleri bitki 

hastalıklarının ve zararlıların izlenmesinde VIS-NIR gözlemlerine 

etkili takviyeler olabilmektedir (Martinelli ve ark., 2015). 

3. Bitki hastalıkları ve zararlıların izlenmesi için uzaktan algılama 

özellikleri 

Bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemede RS gözlemlerini 

uygulamak için etkili ve ayırt edici RS özelliklerini belirlemek çok 

önemlidir. Şimdiye kadar, bitkilerin hastalık ve zararlıların neden 

olduğu simptomlarını tespit etmek veya habitatlarını tanımlamak için 

çeşitli RS özellikleri önerilmiş veya tanımlanmıştır. RS özellikleri 

temel olarak şunları içerir: VIS-NIR spektral özellikleri, floresan ve 

termal özellikler ve görüntü tabanlı ve manzara özellikleri (Tablo 2). 

Hasar mekanizmalarının hastalıklar ve zararlılar arasında önemli 

ölçüde farklılık gösterdiği göz önüne alındığında etkili izlemeyi garanti 

etmek için genellikle RS özelliklerinin bir duyarlılık değerlendirmesi 

gereklidir. 
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Tablo 2. Bitki Hastalıklarını ve Zararlılarını İzlemek İçin Uzaktan Algılama 

Özellikleri 

Kategori Özellik Türleri Özellikleri 

Spektral özellikler • Orijinal yansıma 

• Bitki örtüsü indeksleri  

• Türev spektral özellikler 

• Sürekli kaldırma 

spektral özellikleri 

• Dalgacık özellikleri 

Hastalık enfeksiyonu 

veya haşere istilasının 

neden olduğu spektral 

varyasyonları 

yakalamakta. Spektral 

özellikler, bantların 

yansıma yoğunluğunun 

varyasyonunu veya 

spektral eğrilerin 

şeklindeki değişiklikleri 

tanımlama yeteneğine 

sahiptir. 

Floresan ve termal 

parametreler 
• Lazer kaynaklı floresan 

spektrumlarından 

türetilen parametreler 

(F686/F740) 

• Doygunluk darbe 

yöntemiyle ilişkili 

parametreler (Fv/Fm, 

NPQ, ΦPSII, Fv′/Fm′, 

vb.) 

• Mutlak/Bağıl Sıcaklık, 

(T yaprak−T hava) 

Bitki hastalıkları ve 

zararlılarının ön 

semptomatik 

göstergeleri. Floresan 

parametreleri, bitki 

hastalıkları ve zararlıları 

nedeniyle fotosentetik 

sistemdeki değişiklikleri 

ölçmektedir. Termal 

parametreler bitki 

terleme yoğunluğundaki 

değişiklikleri gösterir. 

Görüntü tabanlı ve 

yatay özellikler 
• Renk birlikte oluşum 

yöntemi (CCM) tabanlı 

doku özellikleri 

(tekdüzelik, ortalama 

yoğunluk, varyans, 

entropi, kontrast, modus, 

vb.) 

• Peyzaj özellikleri (sınıf 

alanı, şekil indeksi, 

yığılma indeksi vb.) 

Görüntü işlemeye dayalı 

olarak hem mikro hem de 

makro seviyelerde 

uzamsal deseni 

yakalamakta. Mikro 

düzeyde, özellikler 

yapraklar üzerindeki 

kabukların dağılımını 

yakalarken, makro 

düzeyde, özellikler 

peyzaj hasar modelini 

gösterir. 

Habitat ile ilgili 

özellikler 
• Püsküllü Şapka 

Dönüşümü (TCT) 

tabanlı parametreler 

(yani yeşillik, parlaklık, 

ıslaklık) 

• Kara Yüzey Sıcaklığı 

(LST) 

Bitki hastalık ve 

zararlılarının habitat 

uygunluğunu 

göstermektedir. Bazı 

özellikler (TCT-yeşillik, 

VI'lar) konukçu bitkilerin 

büyüme durumunu 
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• Bitkilerin biyokütle, 

pigmentler/su içerikleri 

gibi canlılık 

parametreleriyle ilgili 

bitki örtüsü indeksleri 

(TVI, SAVI, PRI, WI, 

NDWI, VI'lar vb.) 

yansıtır; diğer bazı 

özellikler (TCT-ıslaklık, 

LST) sahadaki çevresel 

koşulları gösterir. 

 

3.1. VIS-NIR spektral özellikleri 

VIS-NIR sensörleri, bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemede en 

popüler RS sistemleri olduğundan VIS-NIR spektral özellikleri sıklıkla 

kullanılır. Bu özellikler arasında bant yansıması en basit şeklidir. Çoğu 

çalışma yeşil, kırmızı ve NIR spektral bölgelerinin çeşitli bitki 

hastalıklarına ve zararlılara duyarlı olduğunu belirlemiştir (Bauriegel 

ve ark., 2011; Delalieux ve ark., 2007; Garcia-Ruiz ve ark., 2013; 

Huang ve ark., 2012; Prabhakar ve ark., 2011; Yang, 2010). Spektral 

yansıma değerleri, spektral türevler, sürekli uzaklaştırma dönüşümü ve 

sürekli dalgacık dönüşümü gibi farklı şekillerde dönüştürülebilir. Bu 

spektral dönüşümler, enfeksiyon simptomlarını yakalama kabiliyetini 

arttırmak için daha az sayıda olsa da uygulanmaktadır. Spektral türev 

transformasyonu genellikle bitkilerin spektrumlarının dışbükey 

özelliklerini (kırmızı kenarın konumu ve genliği) yakalamak için 

gerçekleştirilir. Sürekli kaldırma tekniği bir spektrum boyunca belirli 

absorpsiyon pozisyonları etrafındaki içbükey-dışbükey şekil 

özelliklerini karakterize etmek için nicel bir yöntem sağlamaktadır. Son 

zamanlarda gelişmekte olan bir yöntem olarak bitki hastalıklarını ve 

zararlılarını tespit etmede sürekli dalgacık analizi (CWA) tanıtılmıştır 

(Cheng ve ark., 2010; Luo ve ark., 2013). Spektral şekildeki bazı göze 
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çarpmayan değişiklikleri yakalama kabiliyetine sahip olan CWA'dan 

türetilen özellikler bazı geleneksel spektral özellikler üzerinde üstün 

performans sergilemektedir (Zhang ve ark., 2014a). 

3.2. Floresan ve termal parametreler 

Floresan veya termal sensörlerle bitki hastalıklarını ve zararlıları tespit 

ederken, floresan veya termal sinyalleri enfeksiyon semptomlarıyla 

ilişkilendirmek için birkaç parametre geliştirilmiştir. Sürekli floresan 

spektrumlarına dayalı olarak yapılan araştırmalar, bazı patojenler için 

ön semptomatik saptama elde etmek için flüoresans tepelerinde 

flüoresans amplitüdünün oranını (örn., F686/F740) uygulamıştır 

(Bürling ve ark., 2012). Spektral özellikler ve floresan özellikleriyle 

karşılaştırıldığında bitki hastalıklarını ve zararlıları tespit etmek için 

termal kızılötesi sensörlerden türetilen özellikler nispeten basittir. 

Temel olarak yaprak veya gölgelik sıcaklığı en önemli göstergedir. Sera 

ortamında yapraktan havaya sıcaklık farkı (Tyaprak-Thava), asmadaki 

tüylü küf hastalığının simptomatik enfeksiyonunu teşhis etmede 

yardımcı olduğu bulunmuştur (Stoll ve ark., 2008). 

3.3. Görüntü tabanlı ve yatay özellikler 

Bireysel RS sistemlerine (yani, VIS-NIR, floresan, termal) dayalı 

olarak bitki hastalıklarının ve zararlıların izlenmesi için görüntüleme 

gözlemleri ve analiz elde edilebilir. Bu tür görüntüye dayalı analiz 

enfeksiyon alanlarının ayrıntılı haritalanmasına ve doku veya peyzaj 

özellikleri kullanılarak tahmin analizine izin vermektedir (Şekil 1) 

(Bauriegel ve ark., 2011). Renk birlikte oluşum yöntemi (CCM), 
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önemli olan doku özelliklerini (örn., tekdüzelik, ortalama yoğunluk, 

varyans, korelasyon, çarpım momenti, ters fark, entropi, bilgi 

korelasyonu, kontrast ve modus, vb.) çıkarmak için ve özellikle mikro 

(yaprak) düzeyde bitki hastalıklarını ve zararlılarını tespit etmek için 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Donohue ve ark., 2001). Görüntü 

optikleri floresan ve termal özelliklerin ötesinde görüntü tabanlı 

özellikler bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemede başka bir bakış 

açısı sağlamaktadır. Bazı optik, floresan ve termal özelliklerin 

görüntüleri bitki hastalıklarının ve zararlıların izlenmesinde özelliklerin 

basit bir sinerjisini temsil eden doku veya peyzaj özelliklerinin daha 

fazla çıkarılması için kullanılabilir. 

 
Şekil 1. Bitki Hastalıklarını ve Zararlıları Tespit Etmek ve İzlemek İçin 

Kullanılan Doku Özelliklerinin ve Peyzaj Özelliklerinin Kavramsal Bir Grafiği 

(a) Hastalıkları Tespit Etmede CCM Tabanlı Doku Özellikleri (b) Enfekte Olmuş 

Bir Alandaki Spesifik Peyzaj Deseni 
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3.4. Habitat özellikleriyle ilişkili özellikler 

Bitki hastalıkları ve zararlıların neden olduğu zararlarla doğrudan 

ilişkili olabilen RS özelliklerine ek olarak, patojenlerin veya zararlıların 

habitat uygunluğunu betimleyerek RS verilerinin uygulanması için bazı 

girişimlerde bulunulmuştur. Bitki canlılığı ve toprak nemi ile ilişkili 

Püsküllü Kapak Dönüşümü (TCT) tabanlı parametrelerin (yani yeşillik, 

parlaklık, ıslaklık) birçok durumda stresli bitkiler hastalık ve zararlılar 

tarafından saldırıya uğramaya eğilimli olduğundan, habitat 

uygunluğunun etkili vekilleri olduğu bulunmuştur (Zhang ve ark., 

2013). TCT tabanlı parametrelerin yanı sıra VI'lar ve arazi yüzey 

sıcaklığı (LST) da habitat durumunu betimlemek için önemli 

parametrelerdir. 

4. Bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemedeki zorluklar ve 

eğilimler 

Son birkaç on yılda bitki hastalıklarının ve zararlılarının izlenmesinde 

elde edilen cesaret verici ilerlemeye rağmen tekniklerin pratikte 

uygulanmasını engelleyen bazı zorluklar hala devam etmektedir. Bu 

zorluklara çözüm arama çalışmaları gelecekteki eğilimleri 

şekillendirecektir. Tablo 3, bitki hastalık ve zararlılarının izlenmesine 

ilişkin konuların 4 yönünü göstermiş olup zorlukların ve eğilimlerin bir 

analizini sağlamıştır. 
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Tablo 3. Bitki Hastalıklarını ve Zararlılarını İzlemedeki Zorlukların ve 

Eğilimlerin Bir Özeti 
Konular Zorluklar Trendler 

1. Bitki hastalıklarının veya 

zararlılarının erken bir 

aşamada tespiti 

• Çoğu bitki hastalığı veya 
zararlısı simptomsuzdur 

veya sadece erken 

aşamada çok genel 

simptomlar gösterir. 

• Bazı hastalıkların veya 
zararlıların ilk belirtileri, 

gölgelikteki orta ila alt 

katmanlarda ortaya çıkma 

eğilimindedir. 

• Erken semptomları tespit 
etmede floresan, SAR, 

termal ve Lidar RS 

fizibilitesinden 

yararlanma. 

• Çok açılı uzaktan 
algılamayı kullanma. 

2. Gerçekçi saha koşulları 

altında belirli bir 
hastalığı/zararlıyı doğru bir 

şekilde tespiti 

• Birkaç mahsul stresi aynı 

anda meydana gelebilir. 

• Bazı bitki hastalıkları ve 

zararlıları benzer belirtiler 
gösterebilir. 

• İzleme modellerinin 

özelliklerinin 

benzersizliğini ve 
aktarılabilirliğini 

keşfetme 

• İzlemedeki belirsizliği 

azaltmaya yardımcı 

olabilecek bir bilgi tabanı 
oluşturma. 

3. Hastalıkların veya 

zararlıların dinamiklerini 

iyi bir çözünürlükte sürekli 

olarak takip etme 

• RS sistemleri, tüm 

uzaysal, spektral ve 
zamansal boyutlarda 

yeterince yüksek 

çözünürlüğe sahip 

olmalıdır. 

• Kötü hava koşulları, optik 
görüntülerin sürekli olarak 

alınmasını engeller. 

• Ardışık bir zaman serisi 

RS verisi oluşturmak için 
yüksek çözünürlüklü 

uydu görüntülerini 

insansız hava aracı (İHA) 

görüntüleri ile sinerji 
haline getirme. 

• Optik RS verileri ve radar 

verileri arasındaki 

füzyon. 

4. Veri ve bilgi paylaşımı

  
• Bitki hastalıklarını ve 

zararlılarını izlemek için 

modellemede yeterli anket 
verisinin olmaması. 

• Veri madenciliğini ve 

model eğitimini 

desteklemek için havuza 

alınan verilerin 

erişilebilirliğini artırma. 

• Yetiştirme süreçleri 

sırasında veri toplamayı 

harekete geçirme. 

• Kıtasal veya küresel 
ölçekte paylaşılan 

deneylere, veri 

toplamaya, modellemeye 

ve fikirlere izin veren 

ilgili uluslararası 

projelerin ve gözlem 

ağlarının kurulması. 

 

İlk konu, bitki hastalıklarının veya zararlılarının erken bir aşamada 

tespitidir. Bitki hastalıklarının ve zararlılarının güvenilir RS izlemesi göz 

önüne alındığında genellikle simptomlar tam olarak meydana geldiğinde elde 
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edilir ve bu da önlemeye rehberlik etmek için çok geç olabilir. Hastalıkların 

veya zararlıların erken bir aşamada saptanabilirliğini iyileştirmek için 

floresan, SAR, termal ve Lidar RS gözlemlerinin fizibilitesinden daha fazla 

yararlanmak ve bunları iyi geliştirilmiş VIS-NIR RS gözlemleriyle 

birleştirmek önem arz etmektedir. Ayrıca daha düşük gölgelik seviyelerine 

algılama kabiliyetini artırmak için çok açılı uzaktan algılamayı kullanmaya 

çalışmakta fayda vardır (Li ve ark., 2015). İkinci konu, aynı anda birkaç 

ürün stresinin meydana gelebileceği gerçekçi tarla koşulları altında 

belirli bir hastalığı/zararlıyı doğru bir şekilde tespit etmektir. Halihazırda, 

çoğu izleme çalışması veya uygulaması hastalık/zararlıların türü veya sahada 

meydana gelen diğer stresler gibi önceden bilgi içeren deneysel alanlarda 

yürütülmektedir (Mahlein ve ark., 2013; Yuan ve ark., 2014). İlgili bilgilerden 

yoksun bir alan için güvenilir ve doğru bir izleme sonucu elde etmek zordur. 

Gelecekte özelliklerin benzersizliğini ve modellerin aktarılabilirliğini daha 

fazla araştırmak önemlidir. Derin öğrenme algoritmaları gibi bazı son 

teknoloji algoritmalar bu süreçte önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, hastalıklar 

veya zararlılar hakkında arka plan bilgisi veri tabanının oluşturulmasını 

(coğrafi dağılım, uygun habitatlar, toprak türleri, iklim koşulları vb.) ve ilgili 

yardımcı veri ağı (meteorolojik veriler, toprak verileri ve bazı kablosuz sensör 

ağlarından gelen veriler vb.) ile birlikte teşvik etmek gerekmektedir. Ön 

bilgiler birçok olasılığın dışlanmasına yardımcı olabilir ve böylece karmaşık 

senaryolar altında bitki hastalıklarının ve zararlıların izlenmesindeki 

belirsizliği azaltabilir. Üçüncü konu, hastalık veya zararlıların 

dinamiklerini iyi bir çözünürlükte sürekli olarak takip etmektir. Bunu 

başarmak için RS sistemleri tüm uzaysal, spektral ve zamansal boyutlarda 

yeterince yüksek çözünürlüğe sahip olmalıdır. Şu anda tek bir RS sistemi bu 

gereksinimleri karşılayamıyor. Ayrıca, kötü hava koşulları da optik 

görüntülerin sürekli olarak alınmasının önünde büyük bir engeldir. Bu sorunu 
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çözmek için ardışık bir zaman serisi RS verisi oluşturmak için yüksek 

çözünürlüklü uydu görüntülerini insansız hava aracı (İHA) görüntüleri ile 

sinerji haline getirme olasılığını araştırmak önem arz etmektedir. Ayrıca, optik 

RS verileri ile radar verileri arasındaki füzyon da dikkate değerdir. Dördüncü 

konu veri ve bilgi paylaşımıdır. Bitki hastalık ve zararlılarının dağılımları 

ve salgınları göz önüne alındığında ulusötesi bir süreç, çok uluslu işbirliği hem 

araştırma hem de uygulama için önemlidir. Halihazırda yeterli araştırma 

verilerinin olmaması bitki hastalıklarını ve zararlılarını izlemek için 

modellemede bir darboğazdır. Bu nedenle yetiştirme süreçleri sırasında veri 

toplamanın mobilize edilmesi önerilmektedir. Örneğin, çiftçiler veya yayım 

görevlileri, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yönettikleri alanlarda 

hastalık ve zararlıların oluşumunu ve ciddiyetini kaydetmek için seferber 

edilmelidir. Ardından, verimli veri madenciliğini ve gelişmiş algoritmalarla 

model eğitimini desteklemek için havuza alınan verilerin kolayca erişilebilir 

olması kritik önem taşır. Burada, hastalık ve zararlıların oluşturacağı 

ekonomik zararı önlemeye yönelik erken uyarı sistemleri için kıtasal veya 

küresel ölçekte deneylere, veri toplamaya, modellemeye ve fikirlerin 

paylaşılmasına izin veren ilgili uluslararası projelerin ve gözlem ağlarının 

kurulması önem arz etmektedir. 
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Giriş 

Akıllı tarım uygulamaları, teknolojinin entegre edilmesiyle kullanıcılar 

için sürdürülebilirliğe katkı sunan bir yol sunmaktadır. IoT ve bulut 

bilgi işlem, robotik ve yapay zekâ (AI) gibi teknolojilerle çiftlik 

yönetiminin siber-fiziksel döngüsünde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

(ICT’ler) kullanımını içermektedir (Fortino ve ark., 2018; Yang ve ark., 

2021). Bu bölüm içerisinde nesnelerin interneti (IoT), Wireless LAN ve 

bulut bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bilgiler verilecektir. 

1) Nesnelerin İnterneti (IoT) 

Çiftlik yönetiminde IoT uygulamalarının kullanımına dayalı bir 

teknoloji olan akıllı tarım (Bacco ve ark., 2019), iklim faktörleri, toprak 

özellikleri, toprak nemi gibi değişikliklerin izlenmesine olanak 

sağladığı için mahsul üretimiyle ilgili pek çok konuyu ele almaktadır. 

Teknoloji, robotlar, yer sensörleri ve dron gibi cihazlar, otomatik olarak 

çalıştırılmak üzere internet kullanımı ile birbirine bağlanmasına izin 

verir (AlMetwally ve ark., 2020). Başka bir ifade ile küresel tarım 

ortamında verimliliği ve üretimi artırmak amacıyla kullanılan 

teknolojik bir gelişmedir (Citoni ve ark., 2019). IoT teknolojisinde 

kullanılan akıllı cihazlar, ağ kurabilme, kendilerini tanıtma, bilgi 

toplama, bilgiyi depolayabilme ve analiz edebilme yeteneğine sahip 

olmasının yanı sıra bulut servislerine veri aktarma özelliğine sahiptirler 

(Miorandi ve ark., 2012; Ercan ve Kutay, 2016). 

 

Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, akıllı evler, trafik kontrolü, 

sağlık, akıllı tarım gibi birçok alanda alışık olunmayan ve pratik 
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çözümler sunan (Şekil 1), akıllı ve gelecek vaat eden bir teknolojidir 

(Samaila ve ark., 2018). Elektronik minyatürleşme ve ağlardaki gelişim 

sayesinde kablosuz bir ağ vasıtasıyla bağlantı kurabilen nesnelerin 

interneti teknolojisi, aynı zamanda bu ağ üzerinden web teknolojisi ile 

erişim sağlanabilen algılayıcı cihazlar ve ağlardan oluşmaktadır (Zhao 

ve ark., 2010; Shi ve ark., 2015). IoT devriminin temeli, enerji 

verimliliği, kapsama alanı ve ölçeklenebilirlik gibi üç temel metriğe 

ilişkin gereksinimleri karşılayabilen bir iletişim teknolojisinin 

benimsenmesidir. Hücresel ve uydu iletişimi gibi uzun menzilli 

protokoller, akıllı tarım ve benzer endüstriyel uygulamalar için geniş 

alanlarda konuşlandırıldığında, nesnelerin interneti konusunda istenilen 

performansı sağlayamamaktadır (Citoni ve ark., 2019), aksine Wi-Fi ve 

Bluetooth gibi geleneksel kısa menzilli protokoller bu gibi 

olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerine dayalı akıllı tarım teknolojisi, 

sulama ve bitki koruma, ürün kalitesini geliştirme, gübreleme sürecinin 

kontrol edilmesi ve hastalıkların tahminini de içeren, tüm tarımsal süreç 

ve uygulamalarla ilgili gerçek zamanlı birçok avantaja sahiptir 

(Adamides ve ark., 2020). Bu teknoloji, sulama ve gübre tedarikinde 

uygun kararı vermek için tüm tarımsal cihaz ve ekipmanların birbirine 

bağlanmasına izin verir (Kumar ve Periasamy, 2021). Aynı zamanda 

sensörler vasıtasıyla bitki gelişim süreçlerinin izlenmesi ve kültürel 

işlemlerin otomatikleştirilmesi için günlük olarak toplanan verilerin 

kablosuz bağlantılar yardımıyla son kullanıcıya aktarılmasına olanak 

sağlamaktadırlar. 
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Şekil 1. IoT'nin farklı alanlarda uygulanması (Samaila ve ark., 2018). 

 

Tarım alanında IoT uygulamalarının kullanımının yaygınlaşması 

sulama suyunun miktarından tasarruf edilmesi ve tarımsal ürünlerde 

verimin artması şeklinde iki temel nedene dayandırılmaktadır (Yetik ve 

Aşık, 2021).  IoT uygulamaları, çoğunlukla çiftlik faaliyetlerinin takip 

edilmesi, sulamanın yönetilmesi, sulama sularının kalitesinin 

izlenmesi, kontrollü gübre uygulamaları, hastalık ve zararlıların takip 

edilmesi, meteorolojik istasyonlardan günlük ve anlık veri takibi ile 

stok durumlarının kontrolü gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır (Ahmed 

ve ark., 2018). Dursun ve Özden (2011) Tokat ilinin Zile ilçesinde yer 

alan 8 dönümlük arazide, güneş enerjili kablosuz toplama istasyonları 

ile sulama sistemlerinin sahaya özel yönetimi için otonom, düşük 

maliyetli, donanımlı ve geri beslemeli tip bir kontrolör geliştirerek test 

etmişlerdir. Geliştirdikleri sistemin yetiştiriciler açısından uygun 

maliyetli izleme kontrol mekanizmasının olması, sulama yöntemi, 

taşkın sulama için gerekli olan işçi gücünü ortadan kaldırabilme 

olanağının olması ve nem stresinin yanı sıra ana su deposundan gelen 
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tuzlanmayı da önleyebilecek nitelikte olmasının önemli bir avantaj 

olduğunu belirtmişlerdir. Tasarladıkları sistemde baz istasyon ünitesi 

(BSU), valf ünitesi (VU) ve sensör ünitesi (SU) olmak üzere 3 ünite ile 

veri toplama, sulama için vanaların kontrolünü güneş enerjili kablosuz 

toplama istasyonları kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. Geliştirdikleri 

metot ile salma sulama sistemindeki işçilik ihtiyacının da ortadan 

kaldırıldığını ve bodur kiraz ağaçlarının damla sulama kontrolü için 

uygulanan alanda oldukça faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

IoT uygulamalarının tarım sektöründe popülerleşmesinin en temel iki 

sebebi ise, elde edilen verimin artması ve sulama suyu miktarlarından 

tasarruf edilmesi olarak açıklanabilir. Bu sonuçları elde etmek için 

sistemin kullanıldığı en yaygın tarımsal uygulamalar; çiftliğin genel 

durumunun takip edilmesi, sulama suyu kalitesinin izlenmesi, akıllı 

sera uygulamaları, sulama yönetimi, hastalık ve zararlıların takibi, 

gübre yönetimi, meteorolojik istasyonlar ve stok takibidir (Ahmed ve 

ark., 2018). Marhaenanto ve ark. (2013) sera koşullarında marulun 

yetiştiriciliğine yönelik fizyolojik gelişim sürecinin izlenmesi ve 

kontrolünün uzaktan yapılabilmesi için internet üzerinden kontrol 

sistemi geliştirmişlerdir. Çalışmada sıcaklık, nem, ışık ve toprak nemi 

gibi parametreler dikkate alınarak fan, pompa ve püskürtücü cihaz ile 

uzaktan kontrol altına alınmıştır. 

 

2) Wireless LAN teknolojisi 

Tarımsal üretimde çevresel (sıcaklık, yağış, nem vb.), bitkisel (toprak 

nemi, bitki besin maddesi içerikleri, hastalık ve zararlıların kontrolü, 
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sulama suyunun kalitesi ve miktarı vb.), hayvansal (süt verimi, aşılama 

uygulamaları, izlenebilirlik, soy ağacı vb.) parametrelerin izlenmesi ve 

elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde depolanması ciddi bir sorun 

olarak verim ve kalite üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Araziden elde 

edilen veriler, fiziksel veya kimyasal büyüklükleri elektriksel 

büyüklüklere dönüştüren bazı sensörler yardımıyla ölçülmektedir 

(Dayıoğlu, 2013). Bu veriler genellikle kablolu ve kablosuz olarak 

temin edilebilmektedir. Fakat kablolu iletişimde birçok cihazın birlikte 

kullanımı voltaj düşüklüğü, kabloların deforme olması gibi bazı 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Geliştirilen kablosuz iletişim 

teknolojisi, kablolu iletişime göre gerek maliyet ve montaj gerekse 

yönetimsel açıdan birçok soruna çözüm sunabilme özelliğindedir. 

Akıllı tarımda kablosuz sensör ağı cihazları ve çeşitli tipte optik 

sensörlerin kullanımı, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir agro 

ekosistemlerde ihtiyaç duyulan boşluğu doldurmayı amaçlayan temel 

bir teknoloji olduğu varsayılmaktadır (Rubanga ve ark., 2019). Radyo 

frekans modülleri (RF), mikro kontrol üniteleri sensörler ve güç 

kaynaklarından oluşan kablosuz sensör ağları (Akyıldız ve ark., 2002), 

günümüzde düşük enerji tüketimi ve maliyetleri az olan çok 

fonksiyonlu sensör düğüm noktalarının (node) geliştirilmesine imkân 

sağlamaktadır. Bu düğüm noktaları aynı zamanda çevrenin daha iyi bir 

biçimde algılanması ile veri işlemede de kolaylıklar sağlamaktadır 

(Tekin ve ark., 2011). 

Kablosuz Sensör Ağları, endüstriyel otomasyonda kablosuz haberleşme 

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 802.11 ve IEEE 
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802.15 kodlarıyla standardize edilerek WPAN (Kablosuz Kişisel Alan 

Ağı), WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı) ve WWAN (Kablosuz Geniş 

Alan Ağı) ağları ile yapılandırılmıştır. IEEE 802.11 tabanlı standartlar, 

IEEE 802.15 tabanlı standartlara oranla yüksek veri iletim hızlarına 

imkân vermektedirler. Ancak, IEEE 802.11 teknolojisi, yüksek oranda 

güç tüketimi nedeniyle kablosuz haberleşmenin limitlerini 

sınırlandırmaktadır (Christin ve ark., 2010). Bir sensör ağında bulunan 

sensör düğümleri ya akümülatör ile ya da pille beslenmektedir. Güç 

tüketiminin yoğun olduğu IEEE 802.11 teknolojisi ile kablosuz sensör 

ağı oluşturmak, sistemin kesintisiz şekilde uzunca bir süre çalışmasına 

engel olmaktadır. Bu sebeple, güç tüketiminin önemli olduğu kablosuz 

sensör ağlarında IEEE 802.15.1 ve IEEE 802.15.4 tabanlı teknolojiler 

kullanılmaktadır. Şekil 1’de güç tüketimi, veri iletim hızı ve maliyet 

konularını da tanımlayan kablosuz ağ mimarisi gösterilmiştir (Ünal ve 

Topakçı, 2013). 

Güvenilir, esnek, düşük maliyet oranına sahip ve güç tüketimlerinin 

daha az olması nedeniyle kablosuz sensör ağları son yıllarda yoğun ilgi 

görmektedir. Kablolu ağ teknolojilerinin çalışma imkanlarının olmadığı 

durumlarda, rahatlıkla kullanabilmeleri bu cihazlara olan talebi 

arttırmaktadır. Zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın ve değişkenlerin 

tahmini gibi birçok faktörün etkisi altında olan tarım sektörüne, 

kablosuz sensör ağlarının değişkenliklerin belirlenmesi, toplanması ve 

değerlendirilmesi konularında yardımcı (Ünal ve Topakçı, 2013) 

olabilecek bir teknolojik gelişim olması nedeniyle kullanım alanları 

günden güne artmaktadır. Rubanga ve ark. (2019), altı bloktan oluşan 
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2500 m2’lik domates serasında sınırlı kaynaklar kullanılarak 

basitleştirilmiş akıllı tarım sistemi geliştirmiş ve uygulamışlardır. 

Sistemde gerçek zamanlı bilgi kapasitesi, ticari olarak ucuz kablosuz 

sensör ağı (WSN) cihazlarından oluşmakta ve bitki ortamının izlenmesi 

ve yönetimi için günlük etkinlik verilerinin toplanması için geliştirilmiş 

bir web veri tabanı (web DB) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda akıllı 

tarım uygulamaları ile ürün yönetimi ve verimi açısından oldukça 

faydalı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Ayrıca kablosuz sensör 

ağlarının bitkisel üretimin planlama ve yetiştirme aşamalarında 

alınacak kararlarda sağladığı kolaylıklar nedeniyle tercih edilebilir 

olduğunu ifade etmektedirler. Dayıoğlu (2013), sera çevresinde ölçüm 

yapabilmek amacıyla bir adet yönetici bilgisayar, bluetooth adaptörü ve 

kablosuz iletişim birimlerinden oluşan, bluetooth tabanlı kablosuz 

iletişim sistemini prototip geliştirmiştir. Sistemi sera dışındaki 

konumlandırılan bilgisayardan gönderilen komutlara göre, sera içindeki 

kablosuz birimlerin kontrolünü sağlamaya çalışmıştır. Bilgisayara 

verilerin aktarılması ve kaydedilmesi ile gerçek zamanlı monitörleme 

işlemlerini yapacak şekilde programlanmıştır. Test çalışmalarında 

bitkinin tepe ve alt seviyelerindeki hava, toprak sıcaklıkları ve bağıl 

nem verileri kablosuz olarak ölçülmüş ve sayısal veriler irdelenmiştir. 

Çalışma sonucunda kablosuz olarak kaydedilen verilere göre, bitkinin 

tepe ve alt taraflarındaki hava sıcaklıkları sırasıyla 12.1-36.2°C ile 13.9-

31.7°C aralıklarında değişmiştir. Bağıl nem değişimleri sırasıyla 

%19.9-67.3 ile %25.9-72.1 aralığında ölçülmüştür. 
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3) Bulut Bilişim 

Hassas tarım odaklı çeşitli akıllı tarım uygulamaları uzaktan algılama, 

uydu görüntüleme, IoT, kablosuz iletişim, bulut bilişim donanım ve 

yazılım teknolojilerini kullanmaktadır. Akıllı üretim makinaları, ağ 

üzerinden aynı üretim hattında çalışan veya fabrikada bulunan diğer 

makinalarla ve bulut sistemiyle doğrudan haberleşebilirler. Üretim ile 

ilgili ayarlar bulut üzerinde yapıldığında akıllı üretim makinaları gerçek 

zamanlı olarak kendilerini bu değişimlere uyarlarlar (Chen ve ark., 

2002).  

Bulut bilişim, tarımsal bilgilerin ortak bir havuzda toplanmasında, 

analiz edilmesi ve uygun formatlarda toplanan verilerin (GPS, sensör 

v.s) kurulan servis sağlayıcılara aktarımını sağlayacak uygulamaların 

yazılımlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır. IoT teknolojisi 

fiziksel ve diğer nesnelerin durumunu takip edebilen, anlamlı verileri 

alabilen, eylem aşamalarını analiz edebilen ve buluttaki bir bilgisayara 

kablosuz ağ üzerinden bağlanabilen esnek çözümler sunabilmektedir 

(Ercan ve Kutay, 2016). 

Sonuç 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2050 yılından önce 

Dünya nüfusunun 9 milyarın üzerine çıkacağını öngörmesi nedeniyle 

özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda üretiminin yaklaşık iki kat 

arttırılması tahmin edilmektedir. Sınırlı ve azalan tarım arazileri, 

küresel iklim değişikliği, artan su kıtlığı, fosil yakıt kıtlığı ve enerji 

fiyatları, gıda üretiminin istenilen seviyeye çıkarılma sürecini olumsuz 
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etkileyebilecek önemli faktörlerdir. Aşırı nüfus tarımsal ürünlere olan 

talebi arttırırken, alt yapı ve barınma alanına dönüştürülen tarım 

arazilerinin mevcut varlığı tehlike altına girmektedir (Citoni ve ark., 

2019). Endüstri devrimi olarak adlandırılan dönem, genel itibarı ile 

tarımda kullanılan insan ve hayvan gücünün yerini teknolojik gelişime 

bağlı olarak makine gücüne devrettiği dönem olarak tanımlanmaktadır 

(Duman ve Özsoy, 2019). Bu nedenle sürdürülebilir tarımın ilkelerini 

gerçekleştirmek için teknoloji, araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

mümkün olan en geniş ölçüde kullanılması gerekmektedir (Friha ve 

ark., 2021). 
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Giriş 

 

İletişim insanoğlunun yüzyıllardır gerek birbirleri ile gerekse doğa ile 

olan ilişkisini anlamlaştırmaya çalıştığı bir yöntemdir. İnsanların 

birbirileri ile olan iletişimi çoğunlukla duyusal yöntemlerle süre 

gelmesine karşın, haberleşme alanında posta güvercinleriyle, dumanla, 

işaret ve resim çizerek, davulla, ulak gibi metotlar kullanılarak, hep 

farklı bir arayış içerisinde olunmuştur (Anonim,2022a).  
 

İnsanoğlunun doğa ile ilişkisi ise onu anlamaya, zorlu iklim ve 

topografik şartlarına rağmen onunla iç içe yaşamaya yöneliktir. İnsanın 

varoluşunda ve gelişiminde önemli bir rol oynayan tarım, doğa ile 

yaşanılan iletişimsizlik nedeniyle, günümüz çağı ile tam olarak uyumlu 

değildir. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ile 

birlikte gıda ve tüketime yönelik ürünlerin tedariğinde yaşanılan 

sorunlar, tarım sektörüne oldukça fazla yük getirmekte ve geleneksel 

tarım metotlarının talepleri karşılamadaki yetersizliği dikkat 

çekmektedir (Ying ve ark., 2015). Bu amaçla bölgesel ürün ve üretim 

metotlarında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Artan nüfus, tarımsal ürünlere 

olan talebin karşılanmasını zorunlu kıldığından, insanlar sürekli olarak 

verimin ve kalitenin arttırılması yönünde gerek ilaç ve gübre gerekse 

farklı üretim yollarının arayışı içerisinde olmuştur. Gelişen teknoloji ile 

birlikte geleneksel tarımsal ürünlerin verimliliğinde sürekliliğin 

yakalanabilmesi açısından, akıllı tarım adı altında birçok farklı 

uygulama kullanılmaktadır. 

  

Küresel iklim değişikliği özellikle tarımsal alanda kontrol edilemeyen 

etkenler nedeniyle ciddi oranlarda ürün kayıplarına neden olmaktadır. 
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Toprak analizlerine olan ilginin yetersiz oluşu, drenaj ve sulama 

uygulamalarında bilgi eksikliği, tohum seçimi ve ekim metodundaki 

yanlışlıklar, bitki besleme, bitki koruma ve hasat tekniklerinde 

geleneksel metotlarda ısrarcı olunması, bitki gelişiminin dolayısıyla 

ürün kayıplarıyla sonuçlanan bir sürecin yeterince izlenememesiyle 

meydana gelmektedir. Dijital izleme aygıtları olan kamera, sensör, 

uydu vb. kaynaklardan alınan bilgiler sistematik bir biçimde ve konuma 

dayalı depo edilmekte, farklı algoritmalar yardımıyla anlamlı hale 

getirilip, sebep sonuç ilişkileri şeklinde raporlanabilmekte ve elde 

edilen veriler cep telefonları yardımıyla anlık bilgi şekilde iletilme 

olanağına sahiptir. Dijital teknolojiler, Endüstri 4.0 ile karar destek 

sistemlerine veri sağlamada köprü hizmeti sağlamaktadır (Anonim, 

2022b). Tarımsal üretimin hemen her alanında kullanılabilen bu 

teknolojiler, üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra 

iş gücü ve zaman tasarrufu ile çiftçi refahının artmasına katkı 

sunmaktadır. 

 

Toprak nemi, sıcaklık, bağıl nem vb. mahsullerin büyüme 

parametrelerini sürekli olarak izlemek için sensör ağlarının 

kullanılması, çiftçilere kaynaklarının daha iyi kontrol edilebilmesi ile 

ürün kalitesini ve verimini artırmak, olumsuz yetiştirme koşullarına 

hızla tepki vermek için oldukça önemli veri akışı sağlamaktadır. Bunu 

yanında çiftlik ekipmanlarının otomatik kontrolü, işçilik maliyetlerini 

de önemli ölçüde düşürebilmektedir. İnternet kullanımı ile birlikte bu 

teknoloji, ürün gelişim dinamiklerinin işlevselliğini ve anlaşılmasını 

daha iyi açıklayabilir (Tripathy ve ark., 2011; Subashini ve ark., 2018). 
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Ayrıca son yıllarda çoklu parametrelerin etkin rol aldığı, doğa gibi 

karmaşık-dinamik yapı içerisindeki işlevlerini dikkate alarak yapılan 

tahminleme işlemlerinde, “Yapay Zekâ” veya “Yapay Sinir Ağları”’na 

ait teknikler yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 

Yapay Sinir Ağları (YAS), sonuca ulaşılması zor ve karmaşık olan 

çeşitli konulara ait sorunların çözümünde, kısa zaman içerisinde doğru 

ve hızlı sonuçlar elde etmeye yönelik önemli katkılar sağlamaktadır. 

YSA, temel korelasyonun belirsiz olduğu durumda ve bağımlı 

değişkenlerin son bağımsız değişken veri kümelerine göre tahmin 

edilebilmesi gerektiğinde, değişkenler ve çakışan hedef değişkenler 

arasında korelasyon türlerini belirleyebilir ve öğrenebilir (Suo ve ark., 

2010; Dede ve ark., 2022). YSA, öncelikle lineer olmayan belirli bir 

kümenin parametrelerini tanımlar, sonrasında bu kümenin girdi verileri, 

belirli bir sinyal tipi ile ilişkili bulunduğunda; çıktıdaki istenilen bir 

model, ağ tarafından eğitilebilir. Çıktıyı öğrenme ve tahmin edebilme 

durumu, ağın özelliklerinden biridir (Bose, 1994; Odabaş ve ark., 

2014). Dede ve ark. (2022) Ilgar Dağı üzerinde yer alan buzul öncesi 

mikro yer şekilleri üzerinde oluşmuş olan toprakların erozyon 

duyarlılık parametrelerini (kabuk oluşumu, dispersiyon oranı ve 

sütrüktür stabilitesi) yapay sinir ağı ile tahmin etmişler ve kabuk 

oluşumunda %82 doğruluğa ulaşmışlardır. 

 

Bu bölümdeki tüm açıklamalar, yaklaşık son yirmi yıllık süreç 

içerisinde hız kazanan tarımsal uygulamalardaki teknolojik ve 

tekniklerdeki özellikle akıllı tarım uygulamaları ve yapay zekâ 

yaklaşımlarına yönelik kavramları ve bakış açılarını ortaya 
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koymaktadır. Bu nedenle, ele alınan konuları daha iyi açıklamaya 

yönelik sadece teorik açıklamalarda kalınmayıp sahada uygulamalarını 

bilimsel literatürler haline gelmiş çalışmalarla destekli sunulması 

amaçlanmıştır. 

 

Akıllı Tarım 

Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak üzere, toprak ve ürün 

yönetimini, kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanımını esas alan 

bir yaklaşım ile doğaya verilen zararın minimum düzeye indirilmesini 

sağlayan teknik yaklaşımların bütünü akıllı tarım olarak 

tanımlanmaktadır. Akıllı tarım üretkenliğin yanı sıra sürdürülebilirlik 

açısından da tarımsal üretimi önemli düzeyde etkilemektedir (Campbell 

ve ark., 2014; Lipper ve ark., 2014). Teknolojik ilerlemelerin tarımdaki 

itici gücü genellikle verimlilik olarak görünse de sürdürülebilirliğin 

önemi göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerin 

çevresel etkileri en aza indirgeyecek şekilde verimi arttırmak büyük 

önem arz etmektedir (Tilman ve ark., 2002; Ostrom, 2009; Lytos ve 

ark., 2020). 

 

Smart Farming olarak da bilinen Akıllı tarım kavramı tarımsal üretim 

açısından bilimi (Scientific), pazarlama (Marketable) ağının kolay, 

satın alınabilme (Affordable) olanağının yüksek, güvenilir (Reliable) 

olmasının yanında gerek enerji gerekse zamandan tasarruf oluşturan 

(Timesaving) tarım teknolojilerinin entegre bir şekilde 

bütünleştirilmesini ifade etmektedir. Sürdürülebilir tarım üretimini ilke 

edinen akıllı tarım teknolojileri, çevreye zararı en düşük düzeyde 
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hedefleyen, hassas tarım, tarımsal otomasyon, robotik ve sulama 

teknolojilerinin tamamını içeren yeşil teknoloji olarak da 

tanımlanmaktadır (Green Technologies) (Türker ve ark., 2015). 

 

Doğada heterojen bir özellik gösteren toprakların, üretkenlik kapasitesi 

de birbirinden farklılık göstermektedir. Canlı ve dinamik bir varlık olan 

topraklardaki bu heterojenlik dikkate alınarak, geleneksel üretim 

metotlarının yerini, güncel teknolojik yaklaşımların alması ile bir 

taraftan üretim standardını yakalayabilmek bir taraftan da doğal 

dengenin korunumunu sağlamak akıllı tarımın hedefleri arasındadır. 

Akıllı tarım teknolojileri, gelişen teknoloji ile birlikte herhangi bir 

ürünün tarladan sofraya kadar üretim tekniklerinin her evresinde 

kullanılabilen bilgi kaynaklarının bütünüdür. Akıllı tarımda temel 

prensip, kayıt dışı tarım arazilerinin tarıma kazandırılması ile ilaç ve 

gübre gibi kimyasal girdilerin azaltılmasına karşın yüksek ve kaliteli 

ürün elde edilebilme imkânları doğrultusunda çevre dostu bir üretim 

teknikleri ile hem hane halkının refah seviyesinin arttırılması hem de 

çevrenin korunumu amacı ile sürdürülebilir bir üretim metotlarının 

kullanılmasıdır. 

 

Akıllı tarım uygulamaları, geleneksel metotlarla yürütülen çiftçilik 

faaliyetlerinin otomasyona dönüştürülerek, gerçek zamanlı izlenmesi 

için kullanılan birçok araç ve teknolojiyi içermektedir. Bu teknoloji, 

üretim ve bakım maliyetlerini azaltarak tarımı çiftçiler için daha faydalı 

hale getirerek, yüksek ürün verimi ile çiftçinin gelirini artırmayı 

hedeflemektedir (Rajasekaran ve Anandamurugan, 2019). 
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Akıllı tarım teknolojileri gelecek yıllarda yenilikçi teknolojik 

yaklaşımlar ile birçok alanda üretim esnasında karşılaşılan sorunlara 

çözüm üretmeye devam edecektir. Bu alanlar, otomatik sensör ve 

otonom uygulamalar kullanılarak tarımsal işlerde ihtiyaç duyulan insan 

iş yükünü azaltma amacıyla üretim periyodunun izlenmesi, taşımada 

optimum rota planlama, tarımda verilen işleri yüksek etkinliklerde 

gerçekleştirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı 

yapabilecek makine ve sistemlerin geliştirilmesi, organik tarımda 

kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmeye yönelik yenilikçi ekipmanlar, 

kablosuz teknoloji ile arıza giderimi ve uzaktan izlenim, yalnızca 

traktör değil alet ekipmanların da akıllı forma dönüşmesi, ürünlerin 

hasat zamanında biçerdöverlerin ayarlarını kendi kendine optimum 

düzeyde yapabilmesi (Türker ve ark., 2015) gibi uygulamalar 

sayılabilir. 

 

Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) tarıma aktarılmasını ifade 

eden Akıllı Tarım, bitki ıslahı ve genetik devrimlerin ardından, hassas 

ekipman, Nesnelerin İnterneti (IoT), sensörler ve aktüatörler, coğrafi 

bilgi sistemleri, insansız hava araçları (İHA), büyük veri, robotik vb. 

gibi BİT çözümlerinin bir araya getirilmesine dayalı olarak tarım 

endüstrisini ele almaktadır (Anonim, 2022c). Teknolojinin gelişimi ile 

üreticilere sunulan hizmetler çoğunlukla tohum ekim döneminden ürün 

hasat dönemine kadarki süreçte üretim alanının takibini yaparak, yapay 

zeka, bilgi iletişim teknolojileri ile çiftlik yönetimini kolaylaştırmak, 

iklim değişikliğine bağlı olarak risk analizleri yapmak, coğrafi bilgi 

sistemlerini kullanarak yeni toprak sınıflandırma sistemine göre toprak 
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haritaları oluşturmak, ürün desenine yönelik verim ve kalite tahminleri 

gerçekleştirmek, kültürel uygulamaları belirli bir program dahilinde 

yürütmek, ilaçlama ve gübreleme programlarını mümkün olduğu 

ölçüde insansız hava araçlarını kullanarak gerçekleştirilen 

uygulamalardır (Çokuysal, 2021). Ayrıca, son yıllarda giderek artan 

küresel iklim değişikliği, mevcut bitki örtüsündeki kayıplar ve arazi 

bozulmaları sonucunda toprak kalitesi bozulması ve çölleşme sürecinin 

önemli derecede artış göstermesi, araştırmacıları toprak kalitesi ve 

çölleşmeye karşı gerekli önlemlerin alınması ve mevcut arazi bozulumu 

ve çölleşme durumunun belirlenmesi konusunda çalışmalara 

yönlendirmiştir. Özellikle dünyada birçok ülkede araştırmacılar 

bölgesel olarak arazi bozulumu ve çölleşme durumu ve toprak kalitesi 

çölleşme göstergelerini incelemek amacıyla çalışmalar yapmışlardır. 

Pacci ve ark. (2022a) Bafra Ovasında çeltik yetiştiriciliği yapılan 

alanların toprak kalite durumlarını ortaya koymak için SMAF (Soil 

Management Assessment Framework) modelini ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri araçlarından ArcGIS programında yer alan farklı 

enterpolasyon yöntemlerini kullanarak bir değerlendirme yapmışlardır. 

Çeltik yetiştirilen alanların fiziksel kalite indikatörlerinin düşük 

(%50.38) ve yüksek (%82.12), kimyasal kalite indikatörlerinin ise çok 

düşük (%36.50) ve orta (%66.69) sınıflarda olduğunu belirlemişlerdir. 

Çalışma sonucunda fiziksel kalite indeksi yüksek olan toprakların pH, 

organik madde, yarayışlı potasyum gibi kimyasal kalite indikatörlerinin 

de optimum seviyelerde tutulması ile toprak kalitesini etkili bir şekilde 

arttırılabileceğini belirtmişlerdir. 
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Gelişen teknoloji, çiftlik faaliyetlerinde hız, doğruluk, zaman ve iş gücü 

tasarrufu gibi birçok konuda katkı sağlamaktadır. Akıllı tarım 

uygulamaları içerisinde Tarım ve 5G, nesnelerin interneti ve yapay zekâ 

konuları üzerinde durulmuştur.   

 

1) Tarım ve 5G 

Teknolojideki dijital dönüşüm ile birlikte haberleşme amacıyla 

kullanılan cihazların birçoğu insan hayatının vazgeçilmezi olmuştur. 

Beşinci Nesil Mobil İletişim (5G) teknolojisi, haberleşme alanında 

“insandan insana”, “insandan makineye” ve “makineden insana” gibi 

hedefler doğrultusunda, kullanıcıları adeta bağımlılık haline 

dönüştürmeyi hedeflemektedir. Mobil hizmet ve uygulamalardaki 

talebi karşılayabilmek ve haberleşme teknolojisini yaşamın tüm 

alanlarına yayarak “tüm nesnelere” haberleşme kabiliyeti kazandırmak 

5G’nin esas amaçları arasındadır (Özduman ve ark., 2020). 5G, önceki 

nesil mobil iletişim teknolojisi Uzun Süreli Evrim’den (LTE) kapasite 

ve hız olarak daha yüksek hızlarda veri sağlamak amacıyla dizayn 

edilmiş yeni nesil mobil iletişim teknolojisidir. 5. nesil kablosuz ağ 

teknolojisi (5G), daha güvenilir koşullarda daha hızlı veri gönderimi ile 

tüketici deneyimini ve birçok alandaki hizmetleri iyileştirmeyi 

vadetmektedir (De Looper, 2020). Ayrıca 5G, yeni nesil hücresel mobil 

iletişim teknolojisi elde etmek için 4G sisteminde genişletilmiş beşinci 

nesil mobil iletişim teknolojisini kullanmaktadır. 3G ve 4G ile 

karşılaştırıldığında veri hızı, enerji tasarrufu, maliyet yatırımı, ekipman 

bağlantısı vb. konularda büyük avantajlar göstermiştir. 5G'nin gelişimi, 
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spor verilerine yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır (Zhu ve ark., 

2021). 

Nesnelerin İnterneti (IoT), birden fazla görevi gerçekleştirmek ve 

üretkenliği ve öngörülebilirliği artırmayı amaçlayan verileri toplamak 

için otomatik ve yarı otomatik olarak çalışmak üzere internet üzerinden 

bağlanan sensörler, robotlar ve dronları içerir (Lee ve ark., 2013; Atzori 

ve ark., 2010; Ojha ve ark., 2015; Ray, 2017). Bunun yanı sıra akıllı 

tarım yapay zekadan yararlanarak toprak özelliklerinin tespiti, toprak 

yapısının belirlenmesi, iklim koşullarına ve su varlığına dayalı ekilecek 

ürünlerin seçimine yönelik teknikler, bitki hastalıklarının erken 

dönemde tespiti, verimi arttırmak üzere ilgili böcek ilaçlarının seçimi 

ve uygulanması, gibi uygulamalarda uygun sensörlü aygıtların 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Chen ve ark., 2002; Infosys, 2018; 

Kamilaris ve Prenafeta-Boldú, 2018; Magomadov, 2019; Khan ve ark., 

2020; Sadowski ve Spachos, 2020). Yakın gelecekte özellikle süper 

hızlı 5G ağı mimarisi, minimum emek kullanılarak, verim ve kalitenin 

üst düzeye çıkarılmasını esas aldığı için tarım endüstrisinde oldukça 

kritik ol oynayacaktır (Tang ve ark., 2021). Akıllı hassas tarım 

teknolojisinin geleneksel üretim metotlarının yerini alması ve 

üreticilerin alışkanlıklarına entegre edilmesi ile çiftçilerin daha bilgili 

hale gelmesi ve üretken olmalarına katkı sağlayarak tarımın seyrini 

önemli ölçüde değiştirecektir (Tang ve ark., 2021). 

Gelişmekte olan ekonomilerde üretim esnasında meydana gelen gıda 

kayıpları %32 olduğu belirtilmektedir (Lipinski ve ark., 2016; Dora ve 

ark., 2020). Tarımsal üretimde geleneksel üretim metotlarının tercih 
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edilmesi, düzensiz üretime, kaynakların aşırı kullanımına ve sınırsız bir 

atık üretimine yol açmaktadır. Modern teknolojik alet ve yöntemlerin 

kullanımını esas alan akıllı tarım uygulamaları bir taraftan tarımsal 

üretimde ürün miktarını ve kalitesini arttırmayı hedeflerken, diğer 

taraftan da minimum ürün kaybı ve minimum iş gücü kullanımını esas 

almaktadır (Tang ve ark., 2021). Ayrıca akıllı tarım iklim değişikliği, 

gıda güvenliği toprak yapısı, su kısıtı, kaynak kullanımı ve iş gücü gibi 

bir iletişim ağını kullanmaktadır (Bekele ve Drake, 2003; Johnston ve 

ark., 2009; Gilbert, 2011; Molden, 2013; Beuchelt ve Badstue, 2013; 

Neufeldt ve ark., 2013; Lipper ve ark., 2014; Steenwerth ve ark., 2014). 

Yine çiftlik faaliyetlerinde insansız hava araçlarında bulunan sensörler 

yardımıyla toplanan veriler, bitki gelişimi üzerine olumsuz etki yapan 

sorunların belirlenmesi amacıyla bilgisayar kullanılarak derin öğrenme 

algoritmaları tarafından işlenerek analiz edilmektedir.  

Bu dijital dönüşümü kolaylaştırmak için oldukça önemli olan teknolojik 

ön koşul, toprak, su veya hava durumu sensörleri kullanılarak çiftçinin 

karar vermesini sürecini destekleyen dijital araçlar veya robotik 

cihazlar arasında gerçek zamanlı veri aktarımının sağlanmasıdır. Bu 

aşamada ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı veri aktarımı, yüksek hızlı veri 

bağlantıları içeren sürekli veri iletişimi gerektirmektedir (van Hilten ve 

Wolfert, 2022). 

3G/4G, WiFi, LorAWAN, NB-IOT gibi mevcut ağ iletişim 

teknolojilerinin kullanımındaki sınırlamalar, veri aktarımında 

gecikmelere neden olan, sınırlı kullanılabilirlik ve bant genişliğine 

sahip olduğundan (Peters ve Besley, 2021; Dangi ve ark., 2022), akıllı 
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tarım uygulamalarında ek kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin 

akıllı telefon uygulaması tarafından toprak sensörlerinden gelen 

verilere dayalı olarak yüksek toprak nemi seviyeleri konusunda 

bilgilendirilen ve aynı zamanda hava durumu verilerinin analiz 

edilmesiyle, aynı gün şiddetli yağış konusunda uyarılan bir çiftçinin, bir 

tarlanın hangi bölümlerinin ilave bir sulamaya ihtiyacı olup olmadığı 

konusunda hızlı bir şekilde karar vermesi gerekir (van Hilten ve 

Wolfert, 2022). 

5G ağındaki nesnelerin interneti (IoT) tabanlı bulut bilgi işlem hizmeti, 

akıllı tarım için esnek ve verimli çözümler sunmasıyla, üretimde toprak 

işleme, ekim, dikim ve yönetim aşamaları için çeşitli insansız tarım 

makinelerinin otomatik çalışmasına izin verecek ve sonuçta güvenli, 

güvenilir, çevre dostu ve enerji açısından verimli operasyonlara 

ulaşacak ve insansız çiftlikleri mümkün kılacaktır (Tang ve ark., 2021). 

5G’nin günlük hayata katacağı yenilikler; yüksek hız, düşük gecikme, 

yüksek kapasite, enerji verimliliği, yüksek coğrafi kapsama ve erişim 

olmak üzere kategorize edilebilir. Yüksek hız: Verilerin indirilme veya 

yüklenmesi ile ilgili veri aktarım sürecidir. Beşinci Nesil Mobil İletişim 

(5G) teknolojisinde veri iletim hızı 10 Gbps ve üzeri için planlanmış 

olup, gigabit ve üstündeki hızlar ile ultra yüksek (8K) çözünürlüğe 

sahip içeriklere ulaşılabilecek uygulamalarda kullanılabilir niteliktedir 

(Özduman ve ark., 2020). Düşük Gecikme: Verilerin aktarımında 

yaşanılan bekleme zamanının en aza indirilmesi % 5G teknolojisinin 

esas hedefleri arasındadır. Uzaktan araç haberleşmesi ve gerçek 

zamanlı mobil kontrolü uygulamaları esnasında ağdaki yaşanabilecek 
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gecikmelerin 5G teknolojisi ile 1 ms’nin altında tutulması 

amaçlanmıştır (Özduman ve ark., 2020). Yüksek Kapasite: Aktarılan 

verinin hacmini ifade eden kapasite, yüksek miktarda verinin bant 

genişliğine bağlı olarak aktarılmasını sağlar. Veriler 5G teknolojisi 

kullanılarak, 6 GHz üstünde 400 MHz, 6 GHz altında 100 MHz, bant 

genişliğine sahip kanallar sayesinde aktarılacaktır. Kullanılan 4.5 

teknolojisine oranla 1000 kat daha yüksek kapasitede birim alanı 

kapsayacak 5G teknolojisi, 100 milyar cihaz ile sürekli ulaşım 

sağlayacak niteliktedir (Özduman ve ark., 2020). 

5G bağlantısı üreticiye tarım robotları kullanımını esas alan akıllı tarım 

uygulamalarını içeren çiftlik sistemidir (Zhu ve ark., 2021). Beşinci 

nesil mobil ağı olarak tanımlanan 5G teknolojisi, birden fazla cihazı ve 

yüksek veri oranlarını işlemek için tasarlanmasıyla, ses merkezli olan 

önceki 2G, 3G ve 4G teknolojilerinden farklıdır. Üç ağ katmanından 

oluşan teknolojide; ilk katman iletişim akışını daha hızlı hâle getiren 

gelişmiş bir mobil ağa sahiptir. Örneğin 5G, uzun kesitli bir filmde 

indirme süresini 7 dakikadan 6 saniyeye indirmektedir. İkinci katman, 

otonom araçlar kullanılarak bağlantı sağlayan ultra güvenilir, düşük 

gecikmeli iletişim sistemidir. Düşük gecikme kullanımı, bağlantıyı 

4G’den 60 veya 120 kat daha hızlı hâle getirir. Üçüncü katman ise, 

makineler arası iletişimi sağlayan makine-makine iletişim sistemidir. 

5G teknolojisi, işletmelerin verilere daha hızlı ulaşmasını ve daha hızlı 

karar vermesini sağlayarak, özellikle tarım ve sanayideki yenilikler 

ucuz ve kolay olarak, işletmeler için maliyet tasarrufu ve müşteriler için 

daha iyi deneyim sağlamaktadır (Tekir, 2020; Aydın, 2021). 
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Otonom traktörler, ilaçlama dronları, yardımcı robotlar ve tamamen 

otonom çiftlikler, sürekli teknolojik ilerleme ve sektörün artan bağlantı 

kapasitesi ile desteklenmesi, tarım ve gıda sistemlerindeki dijital 

dönüşüm trendinin olası sonuçlarıdır (van Hilten ve Wolfert, 2022). 

Verimlilik yalnızca otomatik makine ekipmanlarla tarlada çalışmakla 

değil, aynı zamanda gıda tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı olarak 

ürün, verim ve izlenebilirlik değerleriyle gelişmiş karar alma yolları 

kullanılarak da arttırılabilir. Akıllı sensörler, otonom traktörler ve 

ilaçlamada kullanılan insansız hava araçları, sürdürülebilir gıda 

sistemlerini hedefleyen tarımsal gıda endüstrisinin dijitalleşmesinin 

günümüzün örnekleridir. Bu dijital dönüşüm, Nesnelerin İnterneti 

(IoT), Büyük Veri, Blok Zinciri gibi bir veya daha fazla teknolojiyi ve 

Yapay Zekâ (AI) algoritmaları ile gerçek zamanlı veri analizini içerir 

(van Hilten ve Wolfert, 2022). 

Geleneksel çiftçilik faaliyetlerinin düzensiz üretime, kaynakların aşırı 

kullanımına ve çok sayıda atık malzeme üretimine yol açar. Bu 

taleplerin karşılanması, çiftçilerin sınırlı emek ve araziden daha 

fazlasını üretmek için daha gelişmiş teknolojiye ihtiyaçları var ve 

kontrollü üretim koşullarının yer aldığı otomasyonun devreye girdiği 

yer burasıdır (Tang ve ark., 2021). Gelişen teknoloji ile birlikte, özelikle 

kontrollü seralarda sıcaklık ve basıncın tahmini, sulama programlarının 

düzenlenmesi, karbondioksit seviyesinin tahmin edilmesi ve 

yoğunluğunun kontrol altında tutulabilmesi (Song ve ark., 2015) uzun 

menzilli sensörler ve algılayıcılar yardımıyla yapılabilmektedir. 

Tarımsal üretimin sürekli olarak izlenmesi verim ve kalitede önemli 
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düzeyde katkı sağlamaktadır. 5G Nesnelerin İnterneti uygulaması, 

tarımsal ürün bilgilerinin gerçek zamanlı paylaşımını gerçekleştirir. 

Tarım ürünlerindeki bilgi asimetrisi sorunu, tarımsal ürünlerin kalite ve 

güvenliğinin en temel nedenidir. Tarım ürünleri kalitesi için 

izlenebilirlik sisteminin kurulması, bilgi asimetrisinin derecesinin 

düşürülmesi, tarım ürünlerinin tarladan sofraya kadar olan tüm 

sürecinin izlenmesi, tarım ürünlerinde kalite ve güvenliği sağlayan 

unsurların kök sebeplerden ve dolayısıyla kaliteden arındırılması 

yetiştirilen tarım ürünlerinin uluslararası arenadaki rekabet düzeyinin 

yükselmesine katkıda bulunur (Zhu ve ark., 2021).  

Geleneksel yöntemlerle ürün gelişimini esas alan çiftliklerin, Siber-

fiziksel yönetim sistemlerine (CPMS) dönüşümünü sağlamak, sahadan 

veri temini, elde edilen verilerin hesaplanması ile analitik veri 

sağlanırken fiziksel süreçleri izleyen ve kontrol eden bilgisayarlar ve 

ağların kullanımını esas alan 3 aşamalı bir süreci gerektirmektedir 

(Wolfert ve ark., 2014; Lee ve Seshia, 2017). Üreticilerin arazide ya da 

seradaki üretimin her evresinde sahada olamaması, hastalık ve zararlı 

etmenlerinin istilası ile ya da ani iklim değişiklikleri (sıcaklık, dolu, 

yağış, don olayları) sonucu verimde ciddi kayıplara neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra çiftçiler üretim periyodu boyunca daha az iş gücü ile 

daha fazla verim elde etme arzusu nedeniyle, inovasyona dayalı yeni 

stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyarlar (Guo, 2021). Çakır ve ark. 

(2022), Beşinci Nesil Mobil İletişim (5G) teknolojisinin tarım 

alanlarında nasıl yenilik ve katkı sağladığını araştırmışlardır. Yüksek 

hızlı veri iletimi sayesinde 5G teknolojisi, gerçek zamanlı veri iletimi 



123 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

ile hasat, sulama programı, yabancı otların tespiti, ilaçlama 

uygulamalarında daha kapsamlı, doğru ve zaman, maliyet, iş gücü 

konularında tasarruf edilerek sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimin 

artırılmasına etkisinin öngörülmesi üzerine çalışma yapılmıştır. 

2) Yapay Zekâ 

Günümüzde bilgisayarların insani görevlerini yerine getirmesi, görsel 

algılama, konuşma tanıma, karar verme ve diller arasında çeviri gibi 

normalde insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar 

sistemleri, fotoğraf-video tanıma, sohbet robotları gibi yapay zekâ 

uygulamaları oldukça yaygın kullanılmaya başlamıştır. TDK (2022)’e 

göre akıl yürütme, gerçekleri algılayabilme, düşünme, yargılaya bilme 

ve sonuç çıkarma yeteneklerine sahip olabilmek Zekâ olarak 

tanımlanmaktadır. Yapay zekâ ise ilk olarak (1956) John McCarthy 

tarafından ortaya sunulmuştur (Miller, 2011). İnsana ait yeteneklerin 

makinelere öğretilmesi insan gibi düşünen, yorumlayan ve karar veren 

algoritma ve yazılımları ele alınması ise yapay zekâ olarak 

tanımlanmaktadır. Yapay zekâ, akılcı düşünmeyi ve akıllı sistemler 

tasarlamayı amaçlamaktadır (Görz ve Nebel, 2002). Yapay zekâ 

çalışmalarının sonucunda uzman sistemler, genetik algoritmalar, 

bulanık mantık gibi çeşitli teknolojiler doğmuştur. Makine öğrenmesi 

popüler yapay zekâ teknikleri arasında değerlendirilmektedir. Yapay 

zekâ uygulamalarının alt yapısını oluşturan, yapay sinir ağları-derin 

öğrenme teknolojisi ve disiplinleri, makine öğrenimi ana çatısı altında 

toplanmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri makine öğrenimi altında 

kategorize edilmektedir (Demirkol, 2021). Yapay zekâ çalışmaları 
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sonucu ortaya çıkan teknolojilerden biri olan uzman sistemler; ortaya 

konulan problemi, problemin uzmanları tarafından çözülme şekline 

uygun çözen sistemlerdir (Öztemel, 2006). Problemi çözmek için bilgi 

tabanından problemi arar ve ona uygun sonuçlar sunar. Genetik 

algoritmalar; evrimsel yaklaşım ilkelerine dayanan rastgele araştırma 

metotlarını kullanarak kendi kendine öğrenme ve karar verme 

süreçlerini içermektedir (Elmas, 2007). Bulanık mantık ise insan 

beyninin düşünme ve problem çözme yolunu taklit eden bir yaklaşımdır 

(Bih, 2006). Temel düşünce, her bir nesne ile nesnelerin belirli sınıfına 

aitlik derecesini gösteren bir sayıyı ilişkilendirebilmektedir. Ancak 

gerçek hayatta tarih kesin olmayabilir veya karar vericiler 

değerlendirme kriterleri için kesin sayısal değerler belirleyemeyebilir 

(Kiliç ve Kaya, 2015). Bu nedenle değerlendirme parametrelerinin çoğu 

kesin olarak verilememekte ve kriterlerin ağırlıkları genellikle karar 

vericiler tarafından dilsel olarak ifade edilmektedir (Celik ve Akyüz, 

2018). Bu aşamada, bulanık mantık, insan bilişsel süreciyle ilişkili 

belirsizlikleri yakalamak için matematiksel bir güç sağlamak için 

kullanılabilir. Bu amaçla çok kriterli yaklaşımlar içeren birçok alanda 

(doğal afetlerde, çevre, tarım, sağlık, enerji, ekonomi vb.) 

uygulanmaktadır. Örneğin, Demirağ Turan ve ark. (2020) Karadeniz 

bölgesi heyelan alanlarını mekânsal bulanık çok kriterli karar analizi 

yaklaşımı ile belirlemişler, Özkan ve ark. (2020) yarı kurak karasal 

ekosistem altında bölgesel ölçekte mekânsal bulanık mantık çok kriterli 

karar analizi ile potansiyel tarım arazileri için saha uygunluk analizi 

gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, Tercan ve ark. (2022) Doğu Karadeniz 

Bölgesi'nde bulanık mantık çok kriterli karar analizi kullanılarak fındık 
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yetiştiriciliğinde coğrafi bilgi sistemi destekli saha kalite değerlendirme 

çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.  

 

Makine öğrenmesi ile ele alınan teknikler veriden öğrenmeye dayalı 

tekniklerdir. Çıktıları sınıflanma veya kümeleme sağlayan algoritmaları 

meydana getirir. Makine, veri setini kullanarak öğrenmeyi, ortaya atılan 

problemi çözmeye yönelik uygun çeşitli algoritmalar yardımı ile 

sağlamaktadır. Elde edilen model tahmin güçlerine göre makinenin ne 

kadar öğrenebildiği ortaya konmaktadır. Veri setlerinde tahmin 

değerleri biliniyorsa danışmanlı-eğitimli öğrenme, bilinmiyorsa 

danışmansız-eğitmensiz öğrenme algoritmaları incelenmektedir. 

Danışmanlı öğrenme sınıflandırmayı, danışmansız öğrenme 

kümelemeyi temsil etmektedir. Kulkarni ve Harman (2011) danışmanlı 

ve danışmansız öğrenmenin yanında yarı-danışmanlı öğrenme ve 

pekiştirmeli öğrenme gibi formülasyonlarının da olduğunu 

bildirmişlerdir. Makinede öğrenme tekniklerinden danışmanlı 

öğrenme; bir dizi girdi değerine dayanarak, çıktı değerinin tahmin 

edilmesi yöntemine dayanmaktadır (Hastie ve ark., 2008). Her girdi 

vektörüne farklı kategorilerden birine atama yapıldığı durumlarda 

sınıflandırma, eğer tahmin edilen sürekli değerlerden oluşuyorsa 

regresyon yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Bishop ve Nasrabadi, 

2007). Danışmanlı öğrenme yönteminde sınıflama tekniklerinde destek 

vektör makineleri, diskriminant analizi, en yakın komşu, Naive Bayes 

algoritmaları kullanılırken regresyon yöntemi olarak; çoklu lineer 

regresyon, yapay ağlar, destek vektör regresyon, karar ağacı 

algoritmaları değerlendirilmektedir. Örneğin Alaboz ve ark. (2021a) 
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karasal ekosistemde jeostatistik yaklaşımları kullanarak karar ağacına 

dayalı toprak aşınabilirlik faktörlerinin dijital haritalanmasını 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada toprak erozyon faktörü (USLE-K), 

dağılım oranı ve agrega stabilitesi gibi bazı erozyon duyarlılık 

parametreleri karar ağaçlarında çeşitli algoritmalar uygulanarak ve bu 

özelliklerin mekânsal dağılımları çoklu enterpolasyon yöntemi ile 

değerlendirilerek incelenmiştir. Toprakların agrega stabilitesi ile kütle 

fraktal boyutu ve ortalama çap ağırlığı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı korelasyonlar (P <0.01) belirlenirken, bu özellikler karar 

ağaçlarında kök düğüm ve iç düğüm olarak kullanılmıştır. En yüksek 

tahmin oranı, karar ağaçları ile tahmin aşamasında CART algoritması 

ile kategorik olarak belirlenmiştir. Agrega stabilitesi, iki ağaç derinliği 

ve kütle fraktal boyutu ve silt değişkenleri %81.1 doğrulukla 

uygulanarak belirlenmiştir. K faktörünü tahmin ederken, düğüm 

oluşturarak silt ve kil değişkenlerinin %90.6 olduğu tahmin edilmiştir. 

Buna karşılık, dispersiyon oranı kil, EC ve ortalama çap ağırlığı ile 

%77.4 doğrulukta hesaplanmıştır. USLE-K faktörüne göre orta 

derecede aşınabilir olarak kategorize edilen topraklar, karar ağaçları ile 

%92.3 doğruluk düzeyinde tahmin edilmiştir. Sayısal verilerle elde 

edilen tahmin değerlerinde en yüksek toplam kararlılık ve USLE-K 

faktörü en düşük tahmin doğruluğu ile elde edilmiştir. Bu değişiklik 

dağıtım haritalarında da benzerdir. Gözlemlenen toplam kararlılık ve 

tahmin edilen değerlerin dağılım haritalarında en düşük kök ortalama 

karesel hata (8.074; 5.106) basit kriging enterpolasyon yöntemi ile elde 

edilmiştir. Yine Saygın ve ark. (2021) Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Gelemen İstasyonunun tarım arazilerinde, analitik hiyerarşik 
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süreç yaklaşımı ve doğrusal kombinasyon tekniğini kullanarak toprak 

kalite indeksini belirlemiş ve makine öğrenme algoritmalarından biri 

olan karar ağaçları yöntemini kullanarak yapılan çalışmanın 

doğruluğunu tahmin etmişlerdir. Toprak kalitesi 4 sınıf (I, II, III ve IV) 

içerisinde değerlendirilmiş ve tahmin doğruluğunun 

değerlendirilmesinde ROC kurve oluşturulmuş ve AUC değerleri elde 

edilmiştir. Her kalite sınıfı (I, II, III ve IV) için elde edilen değerlerin 

sırasıyla 0.981, 0.986, 0.930 ve 0.867 olarak bulunduğu belirtilmiştir (P 

0.05). 

 

Danışmansız öğrenmedeki amaç ise çıktı değerleri olmadan girdi 

değerleri arasındaki ilişki ve örüntüleri belirleyebilmektir (Hastie ve 

ark., 2008). Ayrıca danışmansız öğrenmede, çıktı değerinin olmadığı 

veya bilinmediği durumlarda sadece girdi değerlerinden hareket 

edilerek girdilerin gruplanması, kümelenmesi gerçekleştirilmektedir. 

Danışmansız öğrenmedeki kümeleme analizlerinde ise, K- ortalama 

Gaussian Mixture, Hidden Markov algoritmaları kullanılmaktadır. 

Pekiştirmeli öğrenmede ise, öğrenme dinamik bir ortamda deneme-

yanılma yöntemine göre gerçekleştirilir. Öğrenmeyi destekleyen bir 

danışman bulunmaktadır. Gerçek değerlerin elde edilmesi mümkün 

değildir. Sadece danışman tarafından tahmin edilenler skor, sinyal veya 

derece ile ortaya konmaktadır.  

Tarımda sürdürülebilirlik, sorunlara karşı üretilecek çözüm yollarına 

bağlıdır. Tarımda üretimi desteklemek amacıyla son yıllarda 

kullanılmaya başlanan yapay zekâ uygulamaları, daha etkili bir üretim 

imkân sağlamaktadır. Tarımda dijitalleşme, tarım 4.0 teknolojileri 
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yapay zekâ uygulamalarıyla birleşerek yeni bir dijital tarım konsepti 

sunmaktadır. Akıllı Tarım veya Tarım 4.0 olarak adlandırılan teknoloji 

yaygınlaşmakta ve birçok gelişmiş ülkede de uygulanmaktadır (Uzun 

ve ark., 2018). Yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde ürüne ilişkin 

görüntüler yapay zekâ ve görüntü işleme teknikleri ile bitkilerde 

hastalık tespiti ve ürün verim tahminini ortaya koyabilmektedir. Ayrıca 

yine elde edilen veriler ışığında yapay zekâ teknikleri ile otonom 

sulama, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları yapılmaktadır (Kosgeb, 

2022). Algoritmalar ve sınıflandırma araçları görüntü işleme teknikleri 

ile gıda ve ürün kalitesinin değerlendirilmesi günümüz teknolojisi 

kolayca ortaya konulmaktadır (Patrício ve Rieder, 2018). Toprak 

işleme, ekim, sulama, toprak-bitki durumu takibi yapay zekanın dahil 

olduğu uygulamalar ile takip edilebilmektedir. Yapay zekâ, özellikle 

tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmakta ürün 

kalitesi ve gıda güvenliğini desteklemektedir. Üreticiden tüketiciye 

kadar mevcut tüm aşamalarda yapay zekâ uygulamaları 

gözlenmektedir. Örneğin; toprakların en önemli üretkenlik 

fonksiyonlarının bir göstergeci olan toprak kalite çalışmasında Pacci ve 

ark. (2022b) yapay zekâ yaklaşımı kullanarak, mekânsal-AHP çok 

kriterli analiz ile elde edilen toprak kalite sonuçlarını, yapay sinir ağına 

dayalı toprak kalitesi indeksi için karşılaştırmışlar, iki yaklaşım 

arasında istatistiksel olarak oldukça yüksek bir ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir. Toprakta degradasyon ve erozyon, sürdürülebilir bir 

yetiştiricilikte tehlikeli bir durum olarak değerlendirilmektedir. Elbette, 

bitki ve ürün gelişimi birçok değişkene bağlıdır. Görüntü tanıma 

uygulamaları, akıllı telefon kameraları, yapay zekâ uygulamalarıyla 
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önlem alma imkânı sunabilmektedir. Ayrıca toprak biliminde 

pedotransfer fonksiyonlar sayesinde yapay zekâ teknikleri kullanılarak 

belirlenmesi kolay parametreler ile zor parametrelerin tahmini başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Alaboz ve ark., 2022). 

Makine öğrenme algoritmalarının kullanımı konusunda araştırmalar 

devam etmekte olup dijital toprak haritalama çalışmalarında en çok 

tercih edilen tahminleme yöntemleri arasındadır (Wang ve ark., 2021). 

Bilgisayar ortamında verilen her bir veriden, gerekli algoritmalar ve 

formülasyonların kullanılmasıyla bir şeyler öğrenilmesi ve olay 

hakkında karar verecek düzeye ulaşılmasına “makine öğrenme” denir 

(Öztemel, 2006). Makine öğrenme yöntemleri gibi teknolojik 

yaklaşımlar kullanılarak daha güvenilir sonuçlar elde edildiği 

çalışmalar ile ortaya konmuştur (Yamaç ve ark., 2020; Alaboz ve ark., 

2021b). Ayrıca, Pedotransfer fonksiyonlarında makine öğrenimi 

yöntemlerinin kullanımı son yıllarda büyük ilgi görmüştür. Bu 

yöntemler karmaşık olayların çözümünde hızlı ve etkilidir. Örneğin, 

tarımsal üretimde bitkinin su alımı ve kök gelişimi açısından en az 

sınırlayıcı su aralığı (LLWR) özelliği çok önemlidir. Alaboz ve ark. 

(2021b) makine öğrenimi yöntemlerinden yapay sinir ağları, derin 

öğrenme (DL) ve “k” en yakın komşu (k-NN) algoritması ile LLWR 

özelliğinin öngörülebilirliğini araştırmıştır. En iyi tahmin doğruluğuna 

sahip modelden elde edilen tahmini ve gözlemlenen değerleri, 

mekânsal dağılım haritalarının oluşturulduğu jeostatistik bir yöntemle 

değerlendirmişledir. Farklı toprak özelliklerine sahip alüvyonlu araziler 

üzerinde yapılan bu çalışmada, toprakların LLWR değerleri %5,5 ile 
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%25,9 arasında değişmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Tahmin 

yöntemlerinde LLWR ile yüksek korelasyon gösteren tarla kapasitesi, 

kütle yoğunluğu, kil, organik madde ve kireç içeriği özellikleri dikkate 

alınmıştır. LLWR için DL en iyi tahmin yöntemi olarak belirlenmiştir 

(ortalama mutlak hata [MAE]: %0.94; kök ortalama kare hatası 

[RMSE]: %1.45; belirleme katsayısı [R2]: 0.93) ve en kötüsü k-NN 

(MAE: %2.00; RMSE: %2.55; R2: 0.77). Ayrıca DL yönteminde ReLU 

ve softmax fonksiyonları kullanılarak LLWR yüksek doğrulukla 

tahmin edilebilirliği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra çalışma, 

gözlemlenen veriler yardımıyla elde edilen LLWR değerleri ile 

oluşturulan dağılım haritalarının ve DL yönteminin çok benzer bir 

örüntüye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Yine, Silva ve ark. (2020) 

tarafından toprakların kil ve kum içeriğinin destek vektör makineleri ile 

silt içeriğinin ise rastgele orman algoritması ile başarılı bir şekilde 

tahmin edilebilirliğini bildirirken, Dong ve ark. (2021) toprak organik 

karbon içeriğinin tahmininde kubist yönteminin, destek vektör 

makineleri ve yapay sinir ağlarından daha iyi performans sergilediğini 

bildirmişlerdir. Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere gelişen 

teknolojik gelişimler ile geleceğe dair belirsizliklerin ortadan kalkması 

ve sürdürülebilir bir yönetim için yapay zekâ algoritmalarının çok daha 

fazla insan hayatında kullanılacağı ortadadır.  

Sonuç 

Akıllı tarım uygulamaları sayesinde tarımsal işletmelerde, üretime 

yönelik mevcut kaynakların maksimum ölçüde kullanıldığı, kararların 

daha hızlı alınabildiği yaklaşım esas alınmaktadır. Gerek tarımda 
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teknolojik gelişimler sayesinde dijital dönüşüm gerekse yapa zekanın 

çok daha etkin kullanıldığı tarım faaliyetlerinde, ekimden hasada kadar 

toprak kalitesinin tüm yönleri ile ele alındığı bir toprak veri tabanı 

dikkate alınarak, yetiştiriciliği yapılacak olan bitkinin fizyolojisindeki 

değişimler daha kolay izlenebilir, sulama ve gübreleme 

uygulamalarının yanında hastalık ve zararlılarla etkin mücadele 

yöntemleri ortaya konulurken, hasat zamanında verimde önemli bir 

artış gözlenebilir. Bu bölümde Tarım ve 5G, nesnelerin interneti ve 

yapay zekâ uygulamaları örnek çalışmalarla desteklenmiştir.  

Akıllı tarım, tüm bileşenleri dikkate alınarak uygulandığında canlı 

hayatına, toprak ve su gibi doğal kaynakların daha verimli 

kullanılmasına, herhangi bir işletmede iş adımlarını ve girdilerin 

optimizasyonu yoluyla, çevre sorunlarına da büyük faydalar 

sağlayabilecek niteliktedir. Minimum girdi maksimum fayda 

anlayışıyla geliştirilen teknoloji, Dünya genelinde hızla artan 

nüfusunun ve ortaya çıkan beslenme sorunu, doğal kaynakların hızlı bir 

şekilde tüketimi gibi konulara etkili çözümler üretebilecek özelliğe de 

sahiptir. 

Teknoloji doğru bir şekilde kullanılmasıyla her alanda mutlak suretle 

kolaylaştırıcı bir fayda sağlamaktadır. Akıllı tarım teknolojisi; düşük 

maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, hata oranı 

düşük, iş gücü ve zamandan tasarrufun sağlayan, kullanıldığı alanlarda 

yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar sayesinde, çözüm önerileri 

üreten, yüksek verimlilik sağlayan, sağlığa ve çevreye zarar 

oluşturmadan ürün yetiştiriciliğine imkân tanımaktadır. Son yıllarda 
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coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve yapay zekâ 

uygulamalarının tarım ile entegre edilmesi, tarımsal ürün 

yetiştiriciliğine ciddi katkı sağlayarak, çiftçi refahında artış sağlamıştır. 
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Giriş 

Özellikle son yıllarda hızlanan teknolojik gelişimlerin devamında drone 

teknolojisi, tarımında içinde yer aldığı çok çeşitli disiplinlerde giderek 

artan bir kullanım alanına sahip olan bir teknolojidir. Basitçe DRONE 

(Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, Dinamik 

Uzaktan Kumandalı Navigasyon Ekipmanı) olarak adlandırılan 

İnsansız Hava Aracı (İHA), kendi güç sistemleriyle çalışabilen, 

üzerinde bir pilot olmadan otomatik pilot ve GPS koordinatları 

yardımıyla önceden belirlenen rotada uçabilen veya uzaktan kumanda 

veya akıllı telefon uygulaması kullanılarak radyo sinyalleriyle manuel 

olarak çalıştırılabilen, kullanım amacına göre gövdesine farklı ekipman 

veya yük eklenilebilen hava araçlarını tanımlamaktadır (Özgüven, 

2018; Rani ve ark., 2019; Mogili ve Deepak, 2020). Kullanım amacına 

göre üzerine çok farklı sensör, kamera veya uygulama ekipmanı 

eklenilebilen drone’lar, insan gözünün görebildiği aralığın ötesinde 

olan şeyleri algılayabilmekte, gerçek zamanlı olarak daha doğru, 

güvenilir ve objektif bilgileri daha detaylı ve daha az hata ile elde 

edilebilmekte veya uygulamalar yapılabilmektedir.  

Geçmişte çoğunlukla askeri ve sivil uygulamalarda kullanılan drone 

teknolojisi, günümüzde tarımında içinde yer aldığı çok çeşitli 

disiplinlerde giderek artan bir kullanım alanına sahiptir (Van 

Blyenburgh, 1999). Yamaha tarafından geliştirilen insansız helikopter 

Yamaha RMAX, tarımsal amaçlı olarak geliştirilen ve kullanılan ilk 

İHA modeli olup, çeltik üretim alanlarında pestisit uygulamaları için 

kullanılmıştır (Giles ve Billing, 2015; Mogili ve Deepak, 2020). 
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Yamaha 2007 yılında üretimini durdurmasına rağmen (Mogili ve 

Deepak, 2020), drone’ların tarımsal uygulamalarda önemi ve kullanımı 

her geçen gün artarak devam etmektedir. Öyle ki 2014 yılında, 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, on çığır açan teknoloji arasında 

“tarımsal insansız hava araçlarını” birincil konumda sınıflandırmıştır 

(Anderson, 2014).  

Bu durum çevresel ve tarımsal uygulamalar için drone’lara genel olarak 

artan ilginin bir sonucu olup, birçok araştırmacı ve bilim insanı, tarımın 

bu tür sistemlerin en büyük kullanıcısı olarak oynayabileceği önemli rol 

konusunda hemfikirdir (Ballesteros ve ark, 2014; Cohen ver ark., 

2015). Artan bu ilginin sonucu, konuyla ilgili yapılan çalışmaların ve 

alınan patentlerin artışında da görülmektedir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. 2006-2016 yılları arasında Avrupa Patent Ofisi ve Scopus arama motorları 

tarafından indekslenen patent (insansız&hava&araç&tarımını rapor eden) ve 

bilimsel makale (insansız&hava&araç&tarımını metinde bildiren) sayısı (Marinello 

ve ark., 2016) 
 

Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği tarafından yayınlanan 

drone raporunda ticari drone’ların yasallaştırılmasının 2015 ile 2025 

yılları arasında 70 milyar Euro'dan fazla ekonomik etki (gelir, istihdam 
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yaratma gibi) yaratacağı ve hassas tarımın bu büyümenin en büyük 

parçası olacağı belirtilmiştir (Veroustraete, 2015).  

Droneların Sınıflandırılması 

Farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve amaca yönelik olan drone’ların 

sınıflandırılmasında çoğunlukla uçuş menzili, irtifa ve kanat yapısı 

dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Drone’ların 

uçuş menzili ve irtifalarına göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (Van 

Blyenburgh, 1999; Türkseven ve ark., 2016). 

1. Yaklaşık 500 m irtifa ve ortalama 1 km menzile sahip olanlar; 

mikro İHA (Micro Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 

2. Yaklaşık 800 m irtifa ve ortalama 10 km menzile sahip olanlar; 

mini İHA (Mini UAV) 

3. Yaklaşık 1000 m irtifa ve ortalama 50 km menzile sahip 

olanlar; kısa menzilli İHA (Close range UAV) 

4. Yaklaşık 5500 m irtifa ve ortalama 160 km menzile sahip 

olanlar; taktiksel İHA (Tactical UAV) 

5. Yaklaşık 9000 metre irtifa ve ortalama 2500 km menzile sahip 

olanlar; orta irtifa uzun havada kalış İHA’ları (Medium 

altitude long endurance-MALE UAV)  

6. 10000 m üzeri irtifa ve ortalama 5000 km menzile sahip 

olanlar; yüksek irtifa uzun havada kalış İHA’ları (High altitude 

long endurance-HALE UAV)  
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Kanat yapılarına göre ise üç ana İHA platform konfigürasyonu yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Pezzuolo ve ark., 2014; Basso ve ark., 2016) 

(Şekil 2).  

 

1. Sabit Kanat (Fixed wing): Drone, belirli bir hıza ulaştığında 

ihtiyaç duyulan kaldırma kuvvetini oluşturmak için kullandığı 

sabit kanatlara sahiptir. 

2. Tek Rotorlu Helikopter (Single rotor helicopter): Rotorcraftlar 

merkezi direğe bağlı tek bir kanat setini döndürürler. 

Döndürme ve/veya kaldırma kuvvetini oluşturmak için kuyruk 

pervanesi ve merkez pervaneyi birlikte kullanırlar. 

3. Multikopter (Multicopters): Kaldırma ve kontrol hareketlerini 

(yalpalama, yuvarlanma ve eğim) elde etmek için çok sayıda 

rotor kanadı (genellikle 4 ila 8 kanat) içeren döner kanatlar 

bulunmaktadır. Rotor sayısına göre Quad copter, Hexa copter, 

Octo copter olarak isimlendirilen modelleri bulunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2. Kanat yapılarına göre ise üç İHA örneği (a: Sabit kanat, b: Tek Rotor, 

c: Quad copter, d: Hexa copter, e: Octo copter) (Mogili ve Deepak, 2020) 

 

Sabit kanatlı drone’lar, kanatları vasıtasıyla havanın kaldırma kuvvetini 

de kullanarak hareket ettikçe havadaki hızını sürdürmesini sağlarken, 

yüksek manevra kabiliyetine sahip olan rotorlu drone’lar bir uçuş 

kontrolörü ile havada durabilir ve dönebilirler (Ayamga ve ark., 2021). 
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Her ikisinin de ağırlık, stabilite, hız, uçuş süresi ve kontrol ile ilgili 

olarak belirli avantajları ve dezavantajları vardır (Hogan ve ark., 2017) 

(Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Sabit kanatlı ve rotorlu drone'ların avantaj ve dezavantajları (Panday ve 

ark., 2020). 

 

Tip Avantajlar Dezavantajlar 
Kullanım 

alanları 

Fiyat 

aralığı* 

R
o
to

rl
u

 

• Daha iyi erişilebilirlik 

• Daha iyi stabilite 

• Dikey kalkış ve iniş 

(VTOL) 

• Pist gerektirmez 

• Bir noktada gezinme 

yeteneği 

• Genellikle daha ağır 

yük kapasitesi  

• Kolay uçmaya 

başlama 

• Az dayanıklılık 

ve menzil 

• Daha düşük uçuş 

hızı 

• Daha az enerji 

verimliliği 

• Karmaşık 

mimari ve zorlu 

bakım süreci 

• Tarım 

• Kültürel miras 

belgeleri 

• Survey ve 

haritalama 

• Afet Yönetimi 

Düşük 

-Orta 

S
ab

it
 k

an
at

 

• Daha basit mimari ve 

daha kolay bakım 

süreci 

• Uzun dayanıklılık ve 

menzil 

• Daha yüksek uçuş hızı 

• Daha büyük alan 

• Daha yüksek enerji 

verimliliği 

• Süzülme kabiliyeti 

nedeniyle teknik 

arızadan kurtulmak 

için daha fazla yetenek 

• Sınırlı 

erişilebilirlik 

• Daha az rüzgar 

direnci 

• Kalkış ve inişte 

zorluklar 

• Daha zor 

manevra 

• Uçurmak daha 

zor, daha fazla 

eğitim gerekiyor 

• Tarım 

• Ormancılık 

• Vahşi yaşamı 

koruma 

• Uzun mesafeli 

gözlem 

• Survey ve 

haritalama 

• Kültürel miras 

belgeleri 

Orta-

Yüksek 

* Düşük: 1.500-2500 USD, Orta: 2.500-7.000 USD, Yüksek: >7.000 USD 

 

Drone’larda Kullanılan Sensör Tipleri 

 

Drone’larda amaca göre çeşitli sensörler kullanılmakta olup, hedefe 

yönelik olarak görüntü elde edilebilmesi açısından kullanılan kamera 

sensörlerinin özellikleri son derece önemlidir. Tarımda drone 
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uygulamalarında amaca bağlı olarak gerçek görüntüye en yakın 

görüntüyü bize sağlayan visual sensörler, vajetasyonun üç boyutlu 

ortama taşımamızı sağlayan lidar sensörler, objelerin ısı fark esasına 

göre ayrım yapan termal sensörler ve kızıl ötesi dalga boyunda 

yansımaları ölçebilen multispektral ve hiperspekteral sensörler 

kullanılmaktadır (Türkseven ve ark., 2016). Tarımsal uygulamalarda 

çoğunlukla aşağıdaki elektromanyetik dalga boylarına duyarlı sensörler 

kullanılmaktadır (Rani ve ark., 2019). 

 

1. Kırmızı, Yeşil ve Mavi (Red, Green, Blue, RGB) dalga boyu: 

Bitki sayısının belirlenmesi, yükseklik modellemeleri ve 

tarımsal alanların görsel olarak incelenmesi için 

kullanılmaktadır. 

2. Yakın Kızılötesi (Near Infra-Red, NIR) dalga boyu: Su 

yönetimi, erozyon analizi, bitki sayımı, toprak nemi analizi ve 

bitki sağlığının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. 

3. Kırmızı Kenar dalga boyu (Red Edge, RE): Bitki sayımı, su 

yönetimi ve bitki sağlığı değerlendirmeleri için 

kullanılmaktadır. 

4. Termal Kızılötesi (Thermal Infra-Red) dalga boyu: Sulama 

yönetiminde, bitki fizyolojisinin analizinde ve verim 

tahminlerinde kullanılmaktadır. 
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Drone Kullanımında Yasal Düzenlemeler 

İnsansız hava araçları, hava sahasının diğer kullanıcıları ve yerdeki 

üçüncü şahıslar için potansiyel risk oluşturan yeni hava sahası nesneleri 

olması nedeniyle kontrol edilmeyen drone uçuşları, hava uçuşları ve 

taşımacılığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle giderek artan 

sayıda ülke riski en aza indirecek düzenlemeler yapmaktadır (Tobór ve 

ark., 2017). Bu kapsamda Türk hava sahasında işletilecek veya 

kullanılacak sivil İHA’larla ilgili “İnsansız Hava Aracı Sistemleri 

Talimatı (SHT-İHA)” 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Talimat, 

insansız hava aracı sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa 

elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması 

gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına 

ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

Tarımda Drone Uygulamaları 

Tarım sektöründe yer alan kişiler verim ve/veya karlarını arttırmak 

amacıyla her zaman ucuz ve etkili yöntemler aramaktadırlar. Bu 

noktada İHA’ların tarımda kullanım alanları ve kullanımına yönelik ilgi 

her geçen gün artarak devam etmektedir. Uluslararası İnsansız Hava 

Sistemleri Derneği, İHA’larla ilgili olarak tarım pazarında yıllık %85-

92 büyüme olduğunu bildirmiştir (Puri ve ark., 2017). ABD'de Federal 

Havacılık İdaresi tarafından kayıt altına alınan 2.734 şirketten 595'i 

(%21.8) tarım alanında drone operasyonu yaptığını ve bunların %18.8'i 

hassas tarıma özel bir ilgi duyduğunu belirtmektedir (Marinello ve ark., 

2016). Tarımda insansız hava araçlarının uygulanmasına yönelik ana 

ilgi, veri toplama için otonom sistemlerin uygulanması ile ilgilidir. 
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Otonom sistemler, erişilebilirliğin basit veya mümkün olmadığı 

durumlarda bile, birden fazla işlemin hızlı ve etkili bir şekilde 

yürütülmesine imkan vermektedir (Tipans ve ark., 2011; Liekna ve 

Grundspenkis, 2014). Drone’lar günümüzde pestisit ve gübre 

uygulamasından tohumların ekilmesine, vejetasyon dönemi boyunca 

gözlemler yapılabilmesinden verim ve hasat zamanı tahminlerinin 

yapılabilmesine, sulama stratejilerinin geliştirilmesinden hastalık ve 

zararlıların tespitine, hayvan çiftliklerinde hayvanların izlenmesinden 

hayvan sağlığı ve nüfus verilerinin hızlı bir şekilde toplamasına varan 

geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, sensörlerin artan 

performansı ve minyatürleştirilmesi, tarımsal alanları ve tarımsal 

faaliyetleri etkileyen unsurların hassas bir şekilde izlenmesine olanak 

tanıyan İHA'ların kullanım alanlarını da genişletmiştir. Aşağıda 

drone’ların tarım alanlarında bazı kullanım olanakları ile bilgiler 

verilmiştir.  

Toprak ve tarla analizi 

Drone'lar, farklı tarımsal ürünlerin rotasyonu, sulama ve gübreleme 

zaman ve miktarlarının planlanması ve yönetilmesi gibi faaliyetlerde, 

ekinin büyümesini ve buna bağlı olarak arazi koşullarında meydana 

gelen değişiklikleri de göz önünde bulundurarak toprak ve arazi 

koşullarını, toprağın verimliliği, nem ve besin içeriğini analiz edebilen 

sensörler vasıtasıyla kullanılabilmektedir (Rani ve ark., 2019). Bu 

doğrultuda erken dönem toprak analizi için kesin 3 boyutlu haritalar 

üreterek, ürün döngüsünün ve tohum ekim dönemlerinin 

planlanmasında faydalı olabilmektedirler (Şekil 3). Ekimden sonra da 
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drone güdümlü toprak ve tarla analizi, sulama ve azot seviyesi yönetimi 

için veri sağlamaktadır (Ahirwar ve ark., 2019). 

 
Şekil 3. Izgara görünümünde büyük ölçekli haritalar: üst sıra BP2017 tarlası, alt sıra 

KvE2018 tarlası. Panel a ve e: Klasik toprak haritası (CSM) verileri, Panel b ve f: 

Elektromanyetik indüksiyon (EMI) verileri, Panel c ve g: Normalleştirilmiş bitki 

örtüsü (NDVI) verileri, Panel d ve f: Drone uçuşlarının NDVI gelişimi verileri, 

patates ekim ve hasat tarihleri (von Hebel ve ark., 2021) 

 

Bitki ve ağaç dikimi 

Drone’ların ekim işlerinde kullanılması hem işçilik gücünde hem de 

ekim maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır. Öyle ki drone’ları ekim 

işlerinde kullanan bazı firmalar bu işlem sonucunda klasik ekime göre 

tohum çıkış oranında %75 artış, maliyetlerde ise %85’lik azalış 

sağladıkları bildirilmiştir. Bu sistemler tohumla beraber bitkinin tohum 

çıkışı sonrası tüm vejetasyon dönemi boyunca gerekli olan besin 

maddelerini de toprağa vermektedir (Ahirwar ve ark., 2019). Tarlada 

ekim aşamasında traktör kullanılmamasından dolayı yakıt tasarrufu 

sağlanmasının yanı sıra traktörün çalışması sırasında oluşan zararlı gaz 
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emisyonu da azaltılmış olmaktadır. Ayrıca traktörlerin toprak 

yüzeyinde tekrarlanan hareketleri sonucunda toprağın sıkışmasının da 

önüne geçilmektedir. Drone’lar ayrıca ağaçlandırma faaliyetleri için de 

kullanılabilmektedirler. Özellikle ulaşımın zor ya da mümkün olmadığı 

alanlara atıldıktan sonra toprakta parçalanabilen tohum bombaları 

atarak ağaç ve benzeri bitkilerin dikiminde kullanılmaktadırlar (Rani ve 

ark., 2019) (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Drone’la tohum ekimi. Ekimi yapılan granüller (a), Drone kullanarak granül 

dağıtımı (b), Zeminde dağılmış granül (c), Dağınık granülden çimlenen bitkiler (d) 

(Marzuki ve ark., 2021) 

 

Ürün takibi 

Geniş ekim alanları ve bireysel olarak yapılan vejetasyon dönemi 

kontrollerindeki düşük verimlilik tarla kontrollerinde çiftçiler açısından 

büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu kontroller riskleri ve bakım 

maliyetlerini arttıran öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle daha da 

zorlaşmaktadır. Drone’lar aracılığıyla bitkilerin vejetasyon dönemi 

boyunca tarladaki gelişim ve durumları takip edilebilmektedir (Şekil 5). 

Böylece bitkilerin ihtiyacına dayalı olarak hızlı ve uygun uygulamalar 

gerçekleştirilerek olası verim kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Bu 

teknoloji, çiftçilerin ekinleri görsel olarak denetleme ihtiyacını ortadan 
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kaldırmaktadır. Ayrıca çiftçilerin fiziksel olarak keşif yapması zor olan 

uzun bitkileri içeren tarlalarda, uzun olması nedeniyle kontrolü zor olan 

ağaçları içeren bahçelerde, dağlık ve engebelik bölgeler gibi kontrolü 

zor olan alanlarda drone’lar vasıtasıyla kontroller kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Bitkilerin izlenmesi sırasında elde edilen veriler, 

hava tahmini ve toprak verimliliği verileriyle entegre edilebilen bitki 

örtüsü endekslerini hesaplamak için kullanılabilmektedir. Bu sonuçlar, 

bitkilerin hasat zamanını ve verimini tam olarak tahmin etmek için 

kullanılabilmekte ve böylece pazarlama için olduğu kadar depo ve 

işleme tesislerini planlamaları da önceden yapılabilmektedir (Ahirwar 

ve ark., 2019; Rani ve ark., 2019). 

 

 

Şekil 5. Çeltik tarlasında bitki örtüsünün hiperspektral yansımanın dönemsel 

değişimi. Tarih (AA/GG) ay ve günü gösterir (Inoue ve ark. 2020) 

Hastalık ve zararlı tespiti 

Bitki sağlığı, istenilen seviyede verime ulaşılabilmesi açısından son 

derece önemli bir unsurdur. Verim üzerindeki en büyük etkenlerden 

olan hastalık ve zararlıların erken dönemde tespiti ve yoğunluklarının 
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belirlenebilmesi mücadelenin planlamasında çok büyük önem arz 

etmektedir. Drone’lar vasıtasıyla yakın kızılötesi, termal kızılötesi gibi 

farklı türde sensörler kullanılarak farklı boyda yansıma modellerine 

dayalı olarak farklı multispektral indeksler hesaplanabilmektedir. Bu 

indeksler hastalık ve zararlıların tespitinde kullanılabilmektedir (Şekil 

6). Dronlar üzerinde bulunan sensörler, gözle görünür semptomlar 

ortaya çıkmadan önce hastalık ve/veya zararlı varlığını ve yoğunluğunu 

belirleyebilmektedir. Böylece hastalıkların erken teşhisi için bir araç 

görevi görmektedirler. Bu sayede drone’lar erken uyarı sistemi için 

kullanılabilmekte ve böylece stresin derecesine göre mücadele 

önlemleri zamanında uygulanabilmektedir (Ahirwar ve ark., 2019; Rani 

ve ark., 2019).  

Yabancı ot tespiti 

Yabancı otlar tarımsal üretimde verimi etkileyen önemli faktörlerden 

biri olup, doğru zamanda mücadele yapılabilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Drone’lar vasıtasıyla tarlada bulunan yabancı otların 

tanımlaması yapılabilmekte ve yoğunluk haritaları çıkarılabilmektedir. 

Multispektral sensörler vasıtasıyla yakalanan mavi, yeşil, yakın 

kızılötesi ışık dalga boyları verilerini ve görüntü işleme tekniklerini 

kullanarak normalleştirilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) 

oluşturulup yabancı ot haritası çıkarılabilmektedir. Çiftçiler bu haritayı 

görerek tarladaki yabancı ot bölgelerini kolaylıkla tespit 

edebilmektedirler. Böylece yabancı otların çoğaldığı alanlar sağlıklı 

alanlardan kolaylıkla ayırt edilebilmekte, ilaçlama zamanı ve ilaçlama 
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alanlarının doğru bir şekilde tespiti yapılabilmektedir (Mogili ve 

Deepak, 2020; Rani ve ark., 2019; Veroustraete, 2015). 

 
Şekil 6. Drone görüntü (c) verilerinden destek vektör makinesi (SVM) (a) ve yapay 

sinir ağı (YSA) (b) kullanılarak oluşturulan arazi sınıflandırması. PWN (Çam 

solgunluk hastalığı) ile bulaşık ağaçlar (turuncu), normal çam ağaçları (açık yeşil), 

çimenler ve ağaçlar (yeşil), binalar (mavi), yollar (açık gri) ve gölgeler (gri) (Syifa 

ve ark. 2020) 

Pestisit, gübre gibi kimyasalların uygulaması 

Drone’lar vasıtasıyla tarla, bahçe gibi hedef alanların ilaçlama, 

gübreleme gibi işlemleri yapılabilmektedir. Drone’lara daha yüksek 

kapasiteli depoların ve yüksek hassasiyetli püskürtme sistemlerinin 

dâhil edilmesi sonucunda daha az pestisit veya gübre kullanılarak daha 

hızlı ve doğru uygulama yapılabilmektedir. Drone’larla kimyasalın 
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havadan püskürtülerek uygulanmasının geleneksel uygulama 

tekniklerine göre uygulamayı beş kata kadar daha hızlı 

tamamlayabildiği bildirilmiştir. Ayrıca drone’lar uygulama alanını 

tarayarak doğru miktarda kimyasalı doğru mesafeden uygulayarak 

klasik uygulamalara nazaran daha az kimyasalla daha yüksek sonuç 

elde edilmesini sağlayabilmektedir. Uygulanacak kimyasalların 

miktarı, bitki koşullarına ve hastalık veya zararlıların durumuna göre 

ayarlanabilmektedir. Bunun sonucu olarak verimdeki artışın yanı sıra 

toprak ve su kirliliğindeki azalmanın sonucu olarak çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerde de azalma meydana gelmektedir. Drone'lar 

kimyasalları diğer yöntemlere göre daha hızlı püskürtmesinin sonucu 

olarak zamandan kazanç sağlanırken, uygulanan kimyasalların 

miktarından da tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca uygulama 

alanındaki ürüne bağlı olarak özellikle meyve bahçeleri gibi uzun boylu 

bitkilerin olduğu alanlarda yüksek maliyetli farklı uygulama 

ekipmanları gerekirken bu uygulamalar drone’lar tarafından kolayca 

yapılabilmektedir (Ahirwar ve ark., 2019; Rani ve ark., 2019; Mogili ve 

Deepak, 2020). 
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Şekil 7. Pestisit uygulamasının gerekli olduğu ağaçlar. Sarı daireler: drone'nun 

pestisit püskürtme aralığı, kırmızı yıldızlar: her drone uçuşundan önce kalibrasyon 

için konumlandırma noktaları (Chen ve ark., 2021) 

Sulama planlaması ve sulama 

Hiper-spektral, multispektral veya termal sensörlere sahip drone’lar, bir 

alanın hangi bölümlerinin su ihtiyacı olduğunu belirleyebilmektedir. 

Ayrıca drone’lar, vejetatif gelişmeye bağlı olarak bitkinin göreceli 

yoğunluğunu ve sağlığını tanımlayan bitki örtüsü indeksinin ve ürünün 

yaydığı enerji veya ısı miktarını gösteren ısı imzasının hesaplanmasında 

kullanılabilmekte ve bu sonuçlara bağlı olarak sulama planlaması 

yapılabilmektedir. Arazide bitkilerin sıcaklık ve su stresine bağlı olarak 

su ihtiyacı olan alanlar ve gerekli su miktarları belirlenebilmekte ve 

böylece gerekli miktarda sulama yapılabilmektedir. Bu durum su 

israfını önleyerek sulama suyunun verimli kullanılabilmesini 

sağlamaktadır (Ahirwar ve ark., 2019; Rani ve ark., 2019). Ayrıca 

büyük alanların sulaması ciddi işçilik ve zaman gerektirmekte olup, 

mısır gibi ürünlerde de bitki boyu belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra 

sulama yapılması çok zorlaşmaktadır (Mogili ve Deepak, 2020). Bu 
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gibi durumlarda dronelar vasıtasıyla sulama işlemi çok daha hızlı ve 

kolay yapılabilmektedir.  

Sürü ve yaban hayatı izleme 

Dronlar, büyük hayvan sürülerini yönetmek için 

kullanılabilmektedirler. Drone üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü 

kızılötesi kameralara sahip sensörler sayesinde hayvanları takip etmek, 

sayılarını, aktivite düzeylerini, yayılımlarını, alışkanlıklarını belirlemek 

gibi amaçlar için kullanılabilmektedirler. Bu görevlerin yanı sıra 

hayvanlara ait ısı imzalarını kullanarak sürü içerisinde yer alan 

hastalıklı hayvanların belirlenmesinde de kullanılabilmektedirler. 

Tespit edilen hastalıklı hayvanlar daha sonra sürüden ayrılarak hem 

erken tedavileri sağlanabilmekte hem de hastalığın diğer hayvanlara 

bulaşmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca gece kamerası ile 

donatıldıklarında karanlıkta insan görüşüyle yapılması çok da mümkün 

olmayan bu işlemlerin gece vakitlerinde de yapılabilmesini mümkün 

kılmaktadırlar. Drone’lar hayvancılık sektörünün yanı sıra yaban hayatı 

üzerinde hayvanlarda herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan 

hayvanların izlenmesine ve üzerlerinde araştırma yapılmasına olanak 

sağlayarak yaban hayvanlarının günlük hareketleri, dağılımları, 

davranışları ve habitatları hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. 

Drone’ların yaban hayatının takibinde kullanılması kaçak avcılar 

üzerinde caydırıcı bir etki oluşturarak favori hedefleri arasında yer alan 

filler, gergedanlar ve büyük kediler gibi hayvanların korunmasını da 

sağlamaktadır (Ahirwar ve ark., 2019; Rani ve ark., 2019; Ren ve ark., 

2020; Veroustraete, 2015).  
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Şekil 8. Farklı uçuş yüksekliklerinde bir at çiftinin örnek görüntüleri. Kırmızı daire: 

atların konumu, 60 m (a), 50 m (b), 40 m (c) ve 30 m (d) uçuş irtifası (Saitoh ve 

Kobayashi, 2021) 
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Giriş 

Toprak, ekosistemin önemli bir bileşenidir. Litosfer, biyosfer, atmosfer 

ve hidrosferin kesiştiği noktada oluşmaktadır. Dünyadaki biyolojik 

çeşitliliğin büyük bir kısmına ev sahipliği yapmakta ve çok sayıda insan 

faaliyeti için fiziksel temel sağlamaktadır. Toprak, bitkiler için yetişme 

ortamı ve gıda üretimi için temel hammaddeyi oluşturan, insan 

kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle toprağın korunarak, 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Adhikari ve 

Hartemink, 2016; Brevik ve ark., 2016).  

İklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonucu olarak, toprak büyük 

ölçüde bozulmakta ve gelecek nesiller için gıda güvenliğini tehlikeye 

atmaktadır. İklim değişikliği, toprak-su-gaz dengesini değiştirerek ve 

toprağın organik maddesine olumsuz etki yaparak toprak verimliliğini 

azaltabilir. Ayrıca, toprak en büyük karasal karbon depolama alanıdır. 

Dolayısıyla yanlış yönetilirse önemli bir sera gazı emisyonu kaynağı 

olabilir. Özellikle tarımsal alanlardaki yanlış uygulamalar, toprak 

bozulmasını hızlandırmaktadır (Pereira ve ark., 2016).  

Yetiştiricilikte yüksek verim ve kalitenin elde edilebilmesi için toprak 

işleme, ekim yöntemleri gibi agronomik uygulamaların ekolojilere ve 

yetiştirilen ürüne göre en uygun şekilde yapılması gerekmektedir. 

Yanlış yapılan uygulamalar, üreticilerin tarımsal girdilerini artırarak 

işletmelerin ekonomik bir şekilde çalışmasını engellemekte ve çevreye 

doğrudan ya da dolaylı yollardan zarar vermektedir. Akıllı tarım 

uygulamaları doğal kaynakları koruyan, tarımın iklim değişikliğindeki 
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payını azaltan ve tarımsal etkinliğin artmasına etki eden toprağın ve 

ürünün doğru idaresini sağlayan bir tekniktir.  

Tablo 1. Tarımın gelişim süreci 

 

İsim Başlangıç Dönemi Özellikler 

Tarım 1.0 16. yüzyıl 

İnsan ve hayvan işgücünü esas 

alan bir dönemdir. Küçük çiftlik 

işletmeleri yaygındır ve düşük 

üretim seviyeleri görülmektedir. 

Tarım 2.0 1765 

Buhar motorunun icadı ile 

üretkenliği önemli ölçüde artıran 

tarımsal mekanizasyonda 

gelişmeler meydana gelmiştir. 

Tarım 3.0 1992 

Tarımda bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanılmaya 

başlanmış, tarımsal üretim 

kısmen otomatikleştirilmiştir. 

Tarım 4.0 2017 

Gelişmiş bilgi ve iletişim 

teknolojileri (Yapay Zekâ) 

tarımda kullanılmaktadır. 

Tarımsal üretim insansız ve akıllı 

hale gelmiştir. 

 
 

Tarım geçmişten günümüze farklı gelişme dönemleri geçirmiştir (Tablo 

1). 2017 yılında başlayan akıllı tarım kavramı, tarımsal üretimin 

insansız ve otomatik olabilmesi için modern bilim ve teknolojinin tarım 

ile entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır (Yang ve ark., 2021). Akıllı 

tarım, toprak algılama ve haritalama, verim izleme ve haritalama, uydu 

tabanlı konumlandırma, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri 

(GIS), değişken oranlı uygulama ve otomatik yönlendirme gibi çeşitli 

teknolojilerin kullanıldığı uygulamaları içermektedir (Tablo 2).    
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Tablo 2. Akıllı tarım teknolojileri (Say ve ark., 2018) 

Veri Toplama 

Teknolojileri 

Veri İşleme ve 

Karar Verme 

Teknolojileri 

Uygulama 

Teknolojileri 

Toprak örneklemesi 

ve haritalama 

Coğrafi bilgi 

sistemleri 

Değişken oranlı 

uygulama 

Verim izleme ve 

haritalama 

Tarımsal haritalama 

yazılımı 
Bölüm kontrollü 

Küresel uydu 

konumlandırma 

(GNSS) 

Ekonomik analiz 
GNSS tabanlı 

rehberlik 

Uzaktan algılama Jeoistatistik Tarımsal robotlar 

Üretim alanı keşfi Modelleme  

 

Tarımda, yetiştiriciliğin yapıldığı alanlardan ve üretilen bitkilerden elde 

edilen bilgiler ancak doğru bir şekilde yönetildiğinde istenilen hedeflere 

ulaşılabilmektedir. Akıllı tarım teknolojileri ile birlikte veri 

yönetimindeki mevcut ilerlemeler, toprak işleme ve ekim gibi 

uygulamalarda üreticilere objektif bilgiler sunmaktadır. Bu sayede 

tarımsal uygulamalar (ekim, sulama, gübreleme gibi) doğru 

yönetilmekte, doğal kaynaklar ise korunarak ve sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmaktadır. Yapay zekâ tekniklerini içeren ve robotik 

sistemlerin kullanıldığı akıllı tarım sistemleri, verimliliği ve 

sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.   

Akıllı Toprak İşleme Sistemleri 

Uydu destekli dümenleme sistemi 

Bitkisel üretimde ilk olarak yapılacak uygulamalardan biri toprak 

işlemedir. Yetiştiriciliği yapılacak ürün cinsine uygun olan tohum 
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yatağının hazırlanması için arazi üzerinde traktör ve ekipmanlar ile bir 

dizi uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar sırasında operatörler, 

tüm hat boyunca düz ve paralel hatların oluşturulması ve işlenmiş 

sıraların tekrar işlenmesi gibi konularda zorluklar ile karşılaşmaktadır 

(Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1. Üst üste bindirilmiş ve olması gereken toprak işleme (Altınkaradağ, 2014) 

 

Son yıllarda tarımda meydana gelen teknolojik gelişmeler, 

mekanizasyon ile coğrafi konum teknolojilerinin entegre edilmesini 

sağlamıştır (Ugochukwu ve Phillips, 2018; Triantafyllou ve ark., 2019). 

Uydu esaslı konum belirleme sistemlerini (GNSS) kullanarak traktör 

direksiyonunun kontrol edilebilmesi, toprak işlemenin uygun şekilde 

yapılmasını sağlamakta ve operatörün iş yükünü azaltmaktadır (Antille 

ve ark., 2019; Hargreaves ve ark., 2019). Bu sistemler uydu destekli 

dümenleme sistemleri olarak adlandırılmakta (Şekil 2) ve 3 kısma 

ayrılmaktadır (Türker ve ark., 2015);  
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• Manuel dümenleme, sürücü traktör içerisine yerleştirilmiş 

ekran üzerinden yönlendirilir ve direksiyonun hâkimiyeti 

tamamen sürücüde olmaktadır. Toprak işleme esnasında 

ekrandan, hat üzerinden kaç cm sağa veya sola dümenleme 

yapılacağı görülebilmektedir. 

• Yarı otomatik yardımcı dümenleme, bu sistemde direksiyon 

simidine yerleştirilen bir motor, uydu esaslı konum belirleme 

sistemleri vasıtasıyla ekranda oluşturulan çizgilerde traktörün 

ilerlemesini sağlamaktadır. Sürücü isteğine bağlı olarak, arazi 

başlarındaki dönüşlerde direksiyon hâkimiyeti alınarak, 

işlenecek alana girildiğinde ise motor tekrar direksiyon 

simidini kontrol etmekte ve uygulama aynı şekilde devam 

etmektedir.  

• Otomatik dümenleme, dümenleme sistemi tamamen 

otomatik olarak yönlendirme yapmaktadır. Hassas tarımsal 

işlemlerde kullanım bakımından en verimli sistemdir. 

 

 
 

Şekil 2. Uydu destekli dümenleme sistemleri 
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Uydu destekli yönlendirme sistemleri, akıllı tarım kapsamında dünyada 

en çok kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Toprak 

işlemede kullanılan bu sistemler ile sıra arası hatlar düzgün bir şekilde 

oluşturulabilmektedir. Sıra aralarının üniform bir şekilde oluşturulması 

toprak işleme ve ekimin ardından yapılacak sulama, gübreleme ve 

ilaçlama gibi diğer tarımsal uygulamaların daha kolay yapılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemler sayesinde, sıraların üst üste gelerek 

tekrar tekrar işlenmesini önleyerek en önemli tarımsal girdilerden biri 

olan yakıttan tasarruf sağlanabilmektedir. Bu sistemler iş verimliğini 

arttırarak üretici üzerindeki iş yükünü azaltmaktadır.  

Harita tabanlı alana özel toprak işleme 

Geleneksel ve konvansiyonel tarımda toprak işleme arazinin tüm 

alanlarında tekdüze bir derinlikte yapılmaktadır. Ancak bazı 

durumlarda üretim yapılan arazinin tüm alanı aynı derinlikte 

olmamaktadır. Bu nedenle toprağın sıkışma durumuna göre farklı 

toprak işleme derinliğinin kullanılması gerekmektedir. Toprak 

sıkışması, kök gelişimini kısıtlayarak verimde azalmaya neden olan bir 

toprak özelliğidir. Bu duruma en uygun tekniklerden biri harita tabanlı 

sahaya özgü toprak işlemedir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Toprak işleme derinliğindeki değişkenlik haritası (a: Görücü ve ark., 2001; 

b: Raper ve ark., 2005) 

Harita tabanlı akıllı toprak işleme sistemi, toprak işlemeden önce toprak 

özelliklerinin haritalandırılmasını gerektiren bir uygulamadır. Elde 

edilen haritalar, traktörün ekranına aktarılmaktadır. Ardından traktör ve 

ekipmanlar arasında veri iletimini sağlayan ISOBUS sistemi sayesinde 

aynı arazi üzerinde farklı derinliklerde toprak işleme yapılabilmektedir 

(Türker ve ark., 2016). 

Sensör tabanlı toprak işleme 

Sensör tabanlı toprak işleme tekniğinde, toprak işleme derinliğini tespit 

etmek için sensörler kullanılmaktadır. Bu sistemde, toprağın elektriksel 

iletkenliğini ölçen sensörler yaygın olarak kullanılmaktadır (Šarauskis 

ve ark., 2022). Toprak elektriksel iletkenliği, toprak parçacıklarının 

boyutu ve toprak yapısı ile yüksek oranda ilişkilidir. Örneğin, kumlu 

topraklar daha büyük parçacıklara ve düşük su tutma kapasitesine 
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sahiptir ve elektriksel iletkenlikleri daha düşüktür, killi ve organik 

topraklarda ise daha yüksektir. Bu nedenle, toprak sensörü sıkışmış 

alanları algılayabilir ve çalışma derinliğini buna göre ayarlayabilir. 

 

Şekil 4. Toprak farklılıklarını ölçmek için SoilXplorer cihazı (Taylor ve ark., 2006). 

 

Bu teknikte, sensör (Örneğin SoilXplorer sensörü), traktörün ön 

kısmına, 30-40 cm yüksekliğe kurulur (Şekil 4). Arka kısmına ise 

toprak işleme makinesi takılır (Taylor ve ark., 2006). Sensör, farklı 

toprak özelliklerini otonom olarak tanımlar ve ISOBUS sistemi 

vasıtasıyla ekim makineleri, toprağın özelliğine göre ekim oranını 

ayarlamış olur.  

Akıllı Ekim Sistemleri  

Akıllı ekim sistemlerinin temelini oluşturan değişken oranlı tohumlama 

(VRS), arazinin toprak özelliklerini, meteorolojik koşullarını ve diğer 
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faktörlerin değişkenliğine göre tohumlama oranını doğru bir şekilde 

ayarlayabilen akıllı bir tarım teknolojisidir. Tohum çimlenmesi ve 

bitkinin gelişimi bir tarlanın farklı alanlarında değişiklik gösterebilir. 

Değişken oranlarda tohumlama özellikle su tutma kapasitesi veya 

organik madde içeriği bakımından heterojen bir yapı gösteren tarlalarda 

faydalı bir uygulamadır. VRS, toprağın bitki besin maddesi ve su tutma 

kapasitesi gibi özelliklerine göre uygun tohum oranını belirleyerek 

üretim alanlarında yüksek verim sağlamaktadır. Değişken oranlı 

tohumlama uygulamasında haritaya dayalı VRS ve sensör verilerine 

dayalı VRS olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır (Munnaf ve 

ark., 2020). Bu yöntemde sensör veya haritalamalar ile elde edilen 

veriler kullanılarak mibzerin teknolojik parametreleri ayarlanarak 

atılacak tohum sayısı optimize edilmekte ve bitkilerin verim-kalite 

potansiyeli artırılmaktadır (Šarauskis ve ark., 2022). 

Değişken oranlı tohumlama uygulamalarında haritalarının 

kullanımı 

Değişken oranlı tohumlama uygulamasının en temel unsuru, verimi ve 

ekolojiyi etkileyen faktörleri kullanarak toprağın değişkenliğine uygun 

bir ekim normu belirlemektir. Toprak tipleri, topografya, uzun yıllar 

için ortalama verim değerleri, toprağın bitki besin elementi ve organik 

madde içeriği ve elektriksel iletkenlik bu faktörler arasında yer 

almaktadır (Jeschke ve ark., 2015; Šarauskis ve ark., 2022).   
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Toprak verimliliği, toprağın bitkilere gerekli bitki besin elementlerini 

(Watson ve ark., 2002) ve yeterli suyu sağlama yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır. Toprak pH’sı toprak verimliliğini etkileyen en 

önemli unsurlardan biridir. Fosfor ve iz elementler gibi bitkiler için 

önemli olan besinlerin toprakta bulunmasını ve bitkiler tarafından 

alımını etkilemektedir. 

Toprağın organik maddesi, ürün verimliliği üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olan bir başka toprak özelliğidir. Organik madde, toprak yapısı ve 

porozitenin ana bileşenlerinden biridir ve toprağın su tutma 

kapasitesini, toprak organizmalarının aktivitesini ve bitki besin 

maddelerinin mevcudiyetini etkilemektedir. 

Toprağın elektriksel iletkenliği, çözünür tuzlar, kil içeriği, toprak su 

içeriği, toprak sıcaklığı, organik madde içeriği ve kütle yoğunluğu dâhil 

olmak üzere toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 

etkilenmektedir. Tuzlu ve killi topraklar yüksek iletkenliğe, siltli 

topraklar orta iletkenliğe, kumlu topraklar ise düşük iletkenliğe sahiptir 

(Corwin ve Lesch, 2005). 
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Şekil 5. Arazideki farklı yükseltilerin gösterildiği bir harita (Šarauskis ve ark., 2022). 

Haritalama yöntemi kullanılarak yukarıda bahsedilen toprak özellikleri 

belirlenir ve numuneler alınır. Bunun sonucunda modelleme ve 

haritalamalar yapılarak, değişken oranlı tohumlama önerileri 

hazırlanmaktadır. Bu adımlar, arazide tohum ekiminden önce 

gerçekleştirilmektedir. Modern tohumlama makinelerinde bulunan 

uydu esaslı konum belirleme sistemleri (GNSS), oluşturulan 

modelleme ve haritalamalara göre arazinin değişen özelliklerine uygun 

bitki yoğunluğunun ayarlanmasını sağlamaktadır. Şekil 5’de, tarladaki 

farklı konumlardaki yükseklik farkını vurgulayan bir arazi haritasını 

gösterilmektedir. Aynı üretim alanı içerisinde değişen yükseltiler 

verimi farklı şekilde etkilemektedir (Kaspar ve ark., 2003). Bu gibi 

farklı özellikler bakımından değişkenlik gösteren alanlarda ekim 

oranının belirlenen haritalara göre ayarlanması bitkisel üretimde 

verimin daha yüksek olmasını sağlamaktadır.  
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Değişken oranlı tohumlama uygulamalarında sensörlerin 

kullanımı 

Değişken oranlı tohumlama uygulamaları içerisinde yer alan diğer bir 

veri elde etme yöntemi ise üretim yapılan arazinin spesifik bölgelerinin 

belirlenmesinde sensörlerin kullanıldığı yöntemlerdir. Sensör verilerine 

dayalı bu yaklaşımda, gelişmiş algoritmalar, donanım ve yazılımlar 

kullanılarak veriler analiz edilir ve ekim oranı belirlenir (Munnaf ve 

ark., 2020). Bu teknikte kullanılan sensörler aşağıda sıralanmaktadır; 

• Toprağın organik madde içeriğini belirleyen sensörler  

• Toprak nemi ölçen sensörler  

• Toprağın elektriksel iletkenliğini belirleyen sensörler 

 

Değişken oranlı ekim, sıra boyunca tohum oranını değiştirebilen 

elektronik tohum ölçüm diski kontrolörlerine sahip ticari ekim 

makineleri tarafından gerçekleştirilmektedir (Šarauskis ve ark., 2022). 
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Akıllı Gübreleme Sistemleri 

Yüksek verimli ürünlerle yüksek girdili tarımsal üretim, gübre 

kullanımında ciddi bir artış gerektirir (Roberts ve Mattoo, 2018; 

Timsina, 2018). Aslında, mevcut dünya tarımsal üretimi, başta azot (N), 

fosfor (P) ve potasyum (K) olmak üzere çoğu ticari üründe büyük 

miktarlarda gübre kullanımını içermektedir. "Dünya gübre trendleri ve 

2020'ye bakış" başlıklı bir araştırmada, 2020 yılının sonuna kadar gübre 

besin maddelerine yönelik küresel talebin (201,66 milyon ton) 2016 

yılındakinden yaklaşık %10 daha yüksek olduğu bildirilmektedir (FAO, 

2017). Gübre girdisinin azaltılması ya da optimize edilmesi, tarım 

sektöründe, üreticilerin gübre kullanımını daha hassas bir şekilde 

yönetmesine, üretkenliği ve sürdürülebilirliği artırmasına imkân 

tanıyan önemli bir adım olacaktır. 

Son zamanlarda, azot kullanım etkinliğini artırmak için tüm alanları tek 

bir birim olarak yönetmek yerine (Rogovska ve ark., 2019), hassas 

tarımdaki sahaya özel gübre yönetimi, 1990'larda geliştirilen küresel 

konumlandırma sistemleri (GPS) ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) gibi 

küçük alanlar için özelleştirilmiş gübreleme yönetimi sağlayan 

teknolojiler tarafından desteklenmektedir (Stafford, 2000). Aslında, 

hassas tarımda akıllı gübreleme önemli bir hedeftir (Hellerstein ve ark., 

2019). Hassas tarım ayrıca, optimum gübre seviyelerini tahmin etmek 

için toprak ve bitkilerdeki besin durumunu değerlendirmek üzere 

uzaktan algılama, sensörler ve kameralar kullanmaktadır. Hassas 

tarımda, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve bitki veriminin 
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artırılması için gübreleme programı önemli bir yer tutmaktadır 

(Bacenetti ve ark., 2020). 

Bu bağlamda, nesnelerin interneti (IoT) ve diğer bilgi ve algılama 

araçlarından yararlanan akıllı gübreleme, mevcut tarımsal üretimde 

önemli bir kavramdır (Sun ve ark., 2020). ABD'deki çiftliklerin %40'ı 

tarafından benimsenen hassas tarım, üretim maliyetlerini azaltmak ve 

bitki verimini artırmak için akıllı araçlarla optimize edilmiş gübreleme 

olanağı sunmaktadır (Hellerstein ve ark., 2019). Bu sayede, gübrelerin 

işlenmesi için gerekli olan enerji ve ham maddelerden tasarruf sağladığı 

ve aşırı gübreleme yoluyla çevreyi kirlilikten koruduğu için gübre 

kullanımının çevresel maliyetini azaltmaktadır (Bacenetti ve ark., 

2020). Böylece, optimize edilmiş gübre yönetimi, aşırı gübrelemenin 

bir sonucu olarak düşebilen ürün kalitesini artırabilir. 

1. Uzaktan Algılama İle Akıllı Gübre Yönetimi 

Günümüzde, karar verme süreci için, hassas tarım, coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) verilerini, uzaktan algılama ve diğer analizler yoluyla 

elde edilen bitki ve toprak parametrelerini kullanmaktadır. Örneğin, 

İsveç, ABD, Avustralya ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke, coğrafi 

bilgi sistemlerini kullanarak farklı bölgelerdeki organik madde içeriği 

ve diğer kimyasal toprak özellikleri dâhil olmak üzere toprak 

özelliklerinin haritasını çıkarmak için ulusal projeler uygulamıştır (Say 

ve ark., 2018). Diğer yandan, multispektral verilerden oluşturulan bitki 

örtüsü indeksleri, bitki büyümesinin ve bitki besin elementi durumunun 

değerlendirilmesine imkân tanımaktadır (Osco ve ark., 2019a). Bu 

bilgilerin birleşimi, gübrelemeyi doğru konumlarda doğru bir şekilde 
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gerçekleştiren, GPS konumlu bir traktörle donatılmış değişken oranlı 

bir aplikatörün (VRA) kontrolüne izin vermektedir (Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1. Bitki örtüsü indeksine göre akıllı gübreleme deseni 

Bu sistem, GPS ve uydu görüntülerinin artan çözünürlüğü ile elde 

edilebilirken, aynı zamanda kameraların, sensörlerin ve görüntüleme 

yöntemlerinin geliştirilmesiyle de elde edilebilmektedir (Maes ve 
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Steppe, 2019). Uydu görüntülemenin ilk aşamasında, doğal bitki örtüsü, 

kırmızı ve yakın kızılötesinin (NIR) spektral yansımasından 

dönüştürülen bitki örtüsü indeksleri (VI’s) tarafından izlenmektedir 

(Lloyd, 1990). Kırmızı/kızılötesi oranı, sağlıklı bitki örtüsünün kırmızı 

ışıktan daha fazla NIR yansıtması prensibine dayanmaktadır (Herrero 

ve ark., 2020) ve bu kısmen sağlıklı bitki örtüsü ile stres altındaki bitki 

örtüsü arasındaki klorofil miktarının farkı olarak açıklanmaktadır 

(Fillella ve Penuelas, 1994; Gitelson ve ark., 2003). Bitki büyüme 

kapasitesini, verimi ve besin elementi durumunu modellemek için 

birkaç bitki örtüsü indeksi (farklı formüller ve farklı dalga boyları 

kullanılarak) önerilmektedir. 

Çeşitli bitki örtüsü indeksleri arasında, normalleştirilmiş bitki örtüsü 

indeksi (NDVI), hassas tarımdaki bitkilerin ihtiyacı olan besin elementi 

durumunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan en popüler bitki 

örtüsü indeksidir (Padilla ve ark., 2015; Stefanini ve ark., 2019). NDVI, 

“NIR-Kırmızı / (NIR + Kırmızı)” olarak hesaplanır ve klorofil 

içeriğindeki ve dolayısıyla bitkinin besin elementi durumundaki 

değişimini daha iyi tanımlayabilmektedir (Vizzari ve ark., 2019). 

Klorofil içeriği (sağlam yapraklarda yaklaşık 650-800 nm aralığındadır 

ve iki maksimuma sahiptir (normal ortam sıcaklıkları altında): 

bunlardan biri 685-690 nm (F685) civarında kırmızı spektral bölgede 

ve diğeri 730-740 nm (F740) civarında uzak kırmızı spektral bölgede 

yer almaktadır (Mohammed ve ark., 2019).  

İnsansız hava araçları, hiperspektral verileri içeren görüntüleme (HSI) 

teknolojileri ve veri analizinin (ör. makine öğrenimi) sürekli gelişimi 
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daha hassas gübre yönetimine olanak tanımaktadır (Liu ve ark., 2018; 

Tantalaki ve ark., 2019; Osco ve ark., 2019b; Yang ve ark., 2020). Besin 

elementi durum tahmininin doğruluğunu artırmak için, multispektral 

görüntüleme, görünür kırmızı, yeşil, mavi görüntüler ve sensörler 

tarafından elde edilen veriler ile diğer yöntemlerle elde edilen veriler 

birleştirilmektedir. Klorofil miktarını ve besin elementi durumunu 

tahmin eden taşınabilir sensörler şu anda tarım alanlarında 

kullanılmaktadır (Cardim Ferreira Lima ve ark., 2020). Bu sensörler, 

tarım alanlarında yakınsal verileri kolayca elde edebilmekte ve uzaktan 

algılama verileriyle birleştirilebilmektedir. Bu entegrasyon bazen 

gübreleme modelinin etkinliğini artırmaktadır (Lloveras ve Martínez-

Casasnovas, 2018). 

Tarladaki başlıca ürünlerin fenotiplendirilmesi için, çeşitli tahmin 

modelleri ile birlikte İHA'lar (ör. dronlar) kullanılarak havadan alınan 

görüntülerin geliştirilmesi önemlidir (Maes ve Steppe, 2019). 

Maimaitijiang ve ark. (2017), stres değerlendirmesi amacıyla bitki 

özelliklerinin doğru tahmin edilmesine yönelik en doğru ve verimli veri 

kombinasyonunu elde etmek amacıyla aynı dron üzerinde farklı türde 

kameraları ve sensörleri entegre etmişlerdir. Bu tür çalışmalar, ürün 

verimi ve ekonomik getirilerin birleşik tahminine yönelik modellerin 

geliştirilmesini destekleyebilmketedir (Lloveras ve Martínez-

Casasnovas, 2018). 
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Akıllı Gübreler 

Nanogübreler 

Akıllı gübrelerden birisi olan nanogübreler, geleneksel mineral 

gübrelerin uygulanmasına kıyasla besin kullanım verimliliğini artırmak 

ve sonuç olarak çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için 

geliştirilmiştir (Sharpley ve ark., 1992; Wurth, 2007; Manjunatha ve 

ark., 2016). Mastronardi ve ark. (2015)’na göre üç ana nanogübre türü 

vardır. Bunlar; nano ölçekli gübre (sentezlenmiş nanopartiküller), nano 

ölçekli katkı maddeleri (nano ölçekli katkı maddeleri içeren dökme 

ürünler) ve nano ölçekli kaplama (nanopolimer ile kaplanmış veya 

nanopartiküller ile yüklü ürün) malzemeleridir. Yavaş salınımlı 

nanogübreler ve nanokompozitler, çözünür gübrelere uygun 

alternatiflerdir. Besinler, bitki büyümesi sırasında daha yavaş bir 

oranda salınır ve böylece kayıp azaltılmış olur. Yavaş salınan besinler 

için bir rezervuar görevi gören zeolitler (doğal killer) kullanılarak, 

besinlerin ortamlarda yavaş salınımını sağlamak mümkün olmaktadır 

(Manjunatha ve ark., 2016). Bitkinin beslenmesi için gereken mineral 

besinler, ince bir koruyucu polimer filmle kaplanmış nanotüpler, nano 

gözenekli malzemeler veya nano ölçekli parçacıklar gibi 

nanomalzemeler içinde kapsüllenebilmektedir (DeRosa ve ark., 2010; 

Manjunatha ve ark., 2016). 

Uygulamaya bağlı olarak bitkiler, topraklar ve mikroorganizmalar dahil 

olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen sentetik veya doğal 

nanoparçacıkların kullanılması mümkündür (Calabi Floody ve ark., 

2009, 2011; Tarafdar ve ark., 2012; Panpatte ve ark., 2016). Toprakta 
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doğal olarak bulunan nanokiller, fizikokimyasal özellikleri nedeniyle 

modern tarımda önemli araçlar olarak kabul edilmiştir (Sekhon, 2014). 

Nanokiller, enzimleri stabilize etmek ve böylece farklı biyoteknolojik 

amaçlar için katalitik aktivitelerini arttırmaya yönelik kullanılabilirler 

(Moelans ve ark., 2005; Kim ve ark., 2006; Wang, 2006; Calabi-Floody 

ve ark., 2009). 

Calabi-Floody ve ark. (2012), nanokil-sığır gübresi- asit fosfataz (AP) 

komplekslerinde AP için destek malzemeleri olarak doğal killerin ve 

nanokillerin (montmorillonit ve allofanik kil) kullanımını 

değerlendirmiş ve uygulamışlardır. Araştırıcılar, kapsülleme yoluyla bu 

malzemelerle AP'nin net bir stabilizasyonunu bulmuşlardır. Ayrıca, 

allofanik nanokiller üzerinde immobilize edilmiş AP'nin, serbest AP'ye 

kıyasla sığır gübresinden inorganik P salınımını arttırdığını 

gözlemlemişlerdir. Tuz stresi altında fesleğene (Ocimum basilicum) 

uygulanan P nanopartiküller ve soya fasulyesine uygulanan sentetik 

apatit nanopartiküller (katı P nanogübre) için pozitif büyüme tepkileri 

bulunmuştur (Liu ve Lal, 2014; Alipour, 2016). 

Nanokompozitler, sürekli (polimer) faz veya matris ve dağılmış 

(nanofiller) fazdan oluşan hibrit malzemelerdir. Polimer matriste küçük 

bir miktarda (<%10) nano malzemenin dağılımı, tek bir polimer matrise 

kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklerde (kuvvetler, pH toleransı, 

depolama kararlılığı, ısı bozulması, kopma uzaması) belirgin bir 

iyileşmeye yol açabilmektedir (Calabi-Floody ve ark., 2009). Son 

araştırmalar, akıllı dağıtım sistemi (Manjunatha ve ark., 2016) 

aracılığıyla temel besin maddelerini sağlamak için nanokompozitler 
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geliştirmeye odaklanılmış olup, bunların salınmasını bitkinin alımıyla 

senkronize ederek toprakta istenmeyen besin kayıplarını (ör. yıkanma 

ve buharlaşma) önlemek ana hedefler arasında yer almaktadır (DeRosa 

ve ark., 2010; Bley ve ark., 2017). 

Polimerler 

Polimerler, tarımda özellikle gübre geliştirme için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Petrol bazlı polimerler gibi çok çeşitli sentetik 

malzemeler suda çözünür gübreleri kapsüllemek için kullanılmıştır. 

Polisülfon, poliakrilonitril, polivinil klorür, poliüretan ve polistiren 

günümüzde kaplama için kullanılan temel malzemelerdir (Ibrahim ve 

Jibril, 2005; Tao ve ark., 2011; Lu ve ark., 2016). Jarosiewicz ve 

Tomaszewska (2003), yavaş salınan gübrelerin geliştirilmesi için 

sentetik polimerler polisülfon ve poliakrilonitril ile biyolojik olarak 

parçalanabilen selüloz asetatın kullanımını karşılaştırmışlardır. 

Kaplamaların fiziksel özelliklerinin, kaplanmış gübrelerin çekirdeğinde 

bulunan makro besinlerin (N, P ve K) salınım oranını etkileyebileceğini 

gözlemleyerek, sentetik bozunmaz malzemelerin selüloz asetat bazlı 

olanlardan daha yavaş bir salım oranına sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Tao ve ark. (2011), ürenin mekanik özelliklerini kapsüllemek ve 

geliştirmek için üçlü bir polimer gübrenin kullanımını incelemişlerdir. 

Birinci katmanda polietilenin, ikinci katmanda süper emici olarak 

poliakrilik asit-ko akrilamid ve üçüncü katmanda polibutilmetakrilat'ın 

kontrollü üre salınımını iyileştirdiğini belirlemişlerdir. Ayrıca, bu üçlü 

polimer gübrenin toprağa dâhil edilmesinin, toprağın su tutma 
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kapasitesini iyileştirdiğini ve bunun da besin alımını ve ürün verimini 

artırdığını gözlemlemişlerdir. Liu ve ark. (2008), kaplama özelliklerini, 

nem direncini, aşınma direncini ve yavaş salınan gübrelerin mekanik 

mukavemetini iyileştirmek için kükürdü, disiklopentadien ile 

değiştirmişlerdir. Kaplamanın mekanik mukavemetinin, besin salım 

verimliliğini iyileştiren disiklopentadien içeriği ile doğrudan ilişkili 

olduğunu saptamışlardır. 

Biyobozunur polimerler 

Bu malzemeler, tarımda diğer polimerlerin ikamesi olarak giderek daha 

fazla kullanılmaktadır. Devassine ve ark. (2002) bunları su buharı 

geçirgenliğine göre küçük geçirgenlik katsayısına sahip parçalanabilir 

sentetik polimerler (biyopoller, polilaktik asitler ve polikaprolakton) ve 

modifiye edilmiş daha yüksek geçirgenlik katsayısına sahip 

polisakkaritler (aljinatlar, nişastalar, agar) olmak üzere iki ana gruba 

ayırmışlardır. Biyobozunur polimerler ayrıca mikrobiyal taşıyıcılar 

olarak görev yapan biyoformülasyonlarda kullanılmıştır. Bu taşıyıcılar, 

mikrobiyal aşılayıcıları çeşitli streslerden korur ve raf ömrünü uzatır 

(Kumar ve ark., 2007; Ardakani ve ark., 2010; Egamberdieva ve 

Adesemoye, 2016). Örneğin, kalsiyum aljinat jeli, raf ömründe 

eşzamanlı bir artışla birlikte mikrobiyal hücreleri koruyabilmektedir 

(Wu ve ark., 2011). Sodyum aljinatlar yaygın olarak 

biyoformülasyonlar (yani bakteriyel gübreler) ve pestisitlerle birlikte 

kullanılmaktadır (Liang ve ark., 2007; Liu ve ark., 2008; Singh ve ark., 

2009). Biyobozunur polimerlerin düşük maliyetli ve çevre dostu 

özelliklerine rağmen, çoğu durumda bu malzemelerin özelliklerinin 
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performanslarını iyileştirmek için sentetik malzemelerle 

harmanlanması gerekmektedir (Puoci ve ark., 2008). 
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Giriş 

Gıda güvenliği, insanların sosyoekonomik koşulları fark etmeksizin 

sürekli, yeterli ve dengeli gıdaya ulaşabilmesidir. Aktif ve sağlıklı bir 

yaşam için beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hayati bir önem 

taşımaktadır. Gıda temininin en önemli esaslarından biri süreklilik 

olduğundan, tarımsal üretimde istikrar ve yeterlilik ciddi bir öneme 

sahiptir. Küresel iklim değişikliği kapsamında meydana gelen çevresel 

stresler tarım üzerinde birtakım etkilere sebep olmaktadır (Sangeetha 

ve ark., 2022). İklim değişikliği ile birlikte yağışın miktar ve 

dağılımındaki değişim, tarımda doğrudan verim ve kalite üzerine etki 

etmektedir (Olesen ve Bindi, 2002). Dolayısı ile bitkisel üretim için 

uygun toprak neminin sağlanması gerekmektedir. Toprak neminin 

optimum koşulların altında olması, bitkide büyüme için gerekli olan 

turgor basıncının azalması ve solmayı beraberinde getirmektedir 

(Kadıoğlu, 2016). Aşırı toprak nemi ise kök bölgesinde solunumu 

azaltmaktadır. Ayrıca bitki besin elementlerinin topraktan 

uzaklaşmasına ve yer altı kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır 

(Gavrilescu, 2021). Bu nedenlerle toprak neminin sürekli solma 

noktasından daha büyük ve maksimum su tutma kapasitesinden daha 

düşük yani tarla kapasitesi durumunda olması gerekmektedir (Şekil 1). 

Bitki için suyun miktarı kadar uygulama zamanı da önemlidir. Sabah 

saatlerinde yapılan uygulamalar, sıcaklığın ve güneşten gelen ışınların 

uygun olması itibari ile bitkilerin fotosentez etkinliğini artırmaktadır. 

Öğlen saatlerinde ise sıcaklığın optimumun üzerinde olması, güneşten 

gelen ışınların yeşil ve sarı yoğunlukta olması kaynaklı bitkilerin 



T e k n o l o j i k  T a r ı m  | 204 

 

fotosentez etkinliği düşük olmaktadır. Ayrıca bu saatlerde sıcaklığın 

daha yüksek olması evapotranspirasyonu artırmaktadır. Dolayısı ile 

sulamadan istenilen verim alınamamaktadır. Akşam saatleri ise sıcaklık 

bakımından sulama için uygundur. Bahsedildiği üzere su, bitkisel 

üretimde oldukça önemli bir konudur. 

 
 

Şekil 1. Kök bölgesi optimum nem seviyesi (Naji ve Salman, 2021) 

Tarımda kullanılan suyun, küresel tüketimin %70’ini oluşturması, 

güvenli içme suyu kaynakları üzerinde önemli bir tehdit 

oluşturmaktadır (Heitzinger ve ark., 2020; Cao ve ark., 2021). Su 

değerli bir doğal kaynaktır, dolayısıyla korunmalı, geliştirilmeli, 

yönetilmeli ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir bir şekilde 

kullanılmalıdır. Artan talepler karşısında sınırlı kaynakların olması 

nedeniyle, mevcut su kaynaklarının tarımda kullanımının iyi 

yönetilmesi gerekmektedir. Gelecekteki gıda üretim ihtiyaçlarını 

karşılamak için sınırlı su kaynakları ile ürün verimini artırmak önemli 

konular arasında yer almaktadır (Sable ve ark., 2019; D’Odorico ve 

ark., 2020). Bitki büyümesi için toprakta en uygun nemin sağlanması, 
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tarımda su kullanımının dengelenmesi ve doğal kaynakların korunması 

için üretim sistemlerinde akıllı tarıma yer verilmesi gerekmektedir.  

Akıllı Tarım Sistemleri 

Akıllı tarım (Tarım 4.0) sistemleri uzaktan algılama sistemi, yapay 

zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti, makinalar arası iletişim ve 

mobil cihazlar gibi uygulama araçlarını içermektedir (Ertaş, 2020). Bu 

sistemde amaç, tarımda kullanılan girdilerin azaltılması ve bitkisel 

üretim aşamasında agronomik uygulamaların doğru şekilde 

uygulanmasını sağlayarak, çevre ve tarımda sürdürülebilirliğe katkıda 

bulunmaktır. 

 
 

Şekil 2. Akıllı Tarım Sistemleri Şematik Gösterimi 

Akıllı tarım sistemlerinde su, ışık, sıcaklık ve nem gibi verileri analiz 

edebilen sensörler ile birlikte yaprak rengi ve ışık yansıtma oranını 

içeren çeşitli görüntüleme sensörleri kullanılarak bitkide meydana 
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gelen morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal süreçlerin takibi 

yapılmaktadır (Şekil 2). Bu sayede bitki besin elementi ihtiyacı, herbisit 

ve pestisit kullanımı, sulama, gübreleme, hasat zamanının belirlenmesi 

gibi tarımsal uygulamalar modern teknolojileri kullanarak doğru bir 

şekilde uygulanabilmektedir. Akıllı tarımın avantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

• Optimize edilmiş agronomik uygulamalar ile ürünlerin verim 

ve kalitesinin artması 

• Doğru zaman ve miktarda kullanılan su, gübre ve pestisit ile 

doğal kaynakların korunması ve işletme maliyetlerinin 

azaltılması 

• Toprak nemi, sıcaklık, güneş ışığı yoğunluğu gibi verileri 

kullanarak yetiştiricilikte insan kaynaklı uygulama hatalarının 

önlenmesi 

• Üretim alanına göre üretim oranının doğru bir şekilde tespit 

edilebilmesi 

• Üreticilerin dünyanın farklı yerlerinde olan üretim alanlarını 

dijital cihazlar ile görebilmesi 

• Tarımsal ekipmanların uzaktan kontrol, bakım ve onarım 

işlemlerinin yapılabilmesi 

• Tarımsal işgücünün azaltılması 

• Tarımın küresel iklim değişikliği üzerine olan olumsuz 

etkilerinin azaltılması 
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Akıllı Sulama Sistemleri 

Akıllı sulama sistemleri, akıllı tarımın en önemli bileşenlerinden birini 

oluşturmakla birlikte, tarım alanları için sulama programlarını ve 

çalışma sürelerini otomatik olarak yönetmektedir. Bu sistemler, sulama 

ekipmanları (yağmurlama veya damlama sulama cihazları) ile üretim 

alanlarının nem ile ilgili koşullarını tespit eden sulama kontrol 

cihazlarını birleştirmektedir. Sistem, hava durumu (sıcaklık, yağış, 

rüzgâr, nispi nem vb.) ve toprak nemine (evaporasyon temelli) odaklı 

sistemleri içerir (Zhang ve Khachatryan, 2019). Bu yaklaşım, 

yetiştiricilerin su kullanımını otomatik olarak optimum seviyelerde 

ayarlamasına izin verir. Aynı zamanda sulama suyunun bitki için uygun 

olan zamanda verilmesini sağlar. Böylece akıllı sulama sistemleri, su 

kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırmış olur (Babayiğit ve 

Büyükpatpat, 2019). Akıllı sulama sistemlerinin, geleneksel sulama 

sistemlerine göre daha verimli olduğu (Dukes, 2012), 

evapotranspirasyon ve toprak nemi sensörü tabanlı kontrolörlerin, 

sulama suyunu %40'a kadar tasarruf etme ve su kalitesini iyileştirme 

potansiyeline sahip olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Haley 

ve Dukes, 2007; Davis ve Dukes, 2012). 

Nesnelerin interneti tabanlı akıllı sulama sistemleri 

Nesnelerin interneti (IoT), sanayi ve sağlık otomasyonu gibi uygulama 

alanlarının yanı sıra akıllı tarım sistemleri içerisinde sulama 

uygulamalarında da kullanılmaktadır. Nesnelerin interneti sensör, 

aküatör, kablosuz ağlar ve web teknolojileri gibi çeşitli teknolojilerin 

entegrasyonudur. Kullanılan sensör ve aküatörler uygulama alanına 
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göre değişiklik göstermektedir. IoT tabanlı sulamada kullanılan 

sensörler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

UV sensörü, optimum mahsul üretimi için ultraviyole radyasyonun 

yoğunluğunu izler. Sulama sistemlerinde IoT teknolojisinden 

faydalanırken, hava durumu yönetimi için bitkilerin aldıkları ışığın 

miktarı ve türü gibi çevresel faktörler kullanılmaktadır. 

Rüzgâr sensörü, rüzgârın yüzeydeki hızını tespit eder. Rüzgâr bitki 

transpirasyonu artırmakta dolayısı ile bitki su ihtiyacını etkilemektedir. 

Bu sensörler, mahsulün konumuna göre uygun bir yüksekliğe 

yerleştirerek kullanılmaktadır. 

Toprak nemi sensörleri, toprakta bulunan su miktarının toprağın 

toplam miktarına oranını belirler (Li ve ark., 2021). Toprakta bulunan 

su miktarını veya istenen toprak suyu seviyesini elde etmek için 

kullanılmaktadır. 

Sıcaklık sensörü, toprak ve hava sıcaklığının ölçülmesini sağlar. Hava 

sıcaklığı, fotosentezi etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. 

Evapotranspirasyonu etkileyerek bitki su ihtiyacının belirlenmesinde 

kullanılan faktörlerden biridir. Toprak sıcaklığı ise suyun emilimini 

etkilemektedir.  

Nem sensörü, havanın nispi nemini ölçer. Bitki için en uygun nispi nem 

değeri %65 ve %85 arasındadır. Zira düşük hava nemi bitkilerin 

transpirasyon oranını artırmaktadır. 

GPS (Global konumlandırma sistemi), enlem, boylam ve rakıma göre 

üretim alanlarının konumlandırılmasını sağlar. Bazı sistemlerde sensör 
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ve GPS ile birlikte çalışabilen dronlar kullanılmaktadır. Uzaktan 

kumanda edilebilen veya otonom olarak uçabilen dronlar vasıtasıyla 

elde edilen veriler ile sulama tahmini yapılabilmektedir. Bahsedilen 

sensörlerin dışında, hava durumu hakkında özellikle yağış ile ilgili 

tahminler yapabilen sensörler mevcuttur (Üçgün ve ark., 2021). Bazı 

sensörler ise su seviyesi yüksekliğini belirleyerek sulama sistemi 

dâhilindeki su deposunun su miktarını belirlemede kullanılır (Öter ve 

Bahar, 2018). 

 
 

Şekil 3. IoT tabanlı akıllı sulama sistemlerinin yapısı (Taştan, 2019) 

Sensörler tarafından elde edilen veriler dijital ya da analog giriş/çıkış 

birimleri, PWM çıkışı, programlanabilir hafıza ve haberleşme desteği 

gibi özelliklere sahip mikro denetleyicilere yönlendirilir. Sensörler 

üzerinden gelen datalar denetçiler tarafından kolayca 

okunabilmektedir. IoT teknolojisinde Arduino, Raspery Pi, ESP32, 

NodeMCU gibi denetleyiciler yaygın olarak kullanılmaktadır (Taştan, 
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2019). Denetleyiciler, internet üzerinden iOS ve Android uygulamaları 

için geliştirilmiş çeşitli IoT platformları tarafından kontrol 

edilmektedir. Platformlar tarafından günlük ve saatlik olarak bulut 

platformda kaydedilen veriler ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu zamanda ve 

miktarda sulama yapılabilmektedir. Sulama ihtiyacı dâhilinde 

denetleyicilerin çıkış pini üzerinden selenoid vanaların (su akışı için) 

çalışmasını sağlayan röle modülü devreye girerek sulama sistemini 

çalıştırmaktadır (Şekil 3). Bazı sistemlerde programlanabilir lojik 

kontrol (PLC) şeklinde isimlendirilen ve röle modülü kullanılmayan 

denetleyiciler kullanılmaktadır (Hari ve ark., 2021). PLC kontrol 

ünitelerinin röleli sistemlere göre daha az enerji kullanması, sisteme 

yeni bir sensör eklenmesi durumunda yazılımı üzerinde daha kolay 

değişiklik yapılabilmesi, bilgisayar ve diğer PLC’ler ile iletişim 

kurduğu için kompleks işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi gibi bazı 

avantajları bulunmaktadır. Bilgisayarda bulunan yazılımlar ile (örneğin 

TIA portal V13) kontrolleri kolaylıkla sağlanabilmektedir (Öter ve 

Bahar, 2018). Bu sistemde sulamanın başlaması PLC’den bir güç 

kaynağı ile selenoid valfe giden sinyal ile gerçekleşmektedir (Şekil 4).  

 
Şekil 4. PLC Kontrollü Sulama Sistemi 

Akıllı tarımda meydana gelen teknolojik gelişmeler çevre dostu üretim 

modeline odaklanarak, akıllı enerji konusunda bazı gelişmeleri 



211 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

beraberinde getirmiştir (Dayıoğlu ve ark., 2020). Su kıtlığı yaşanan 

veya enerji bakımından zorluklar yaşayan bölgelerde, enerji ihtiyacının 

IoT tabanlı güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılanması oldukça önemlidir (Al-Ali ve ark., 2019). Bu sistemlerde 

güneş panelinin fotovoltaik hücresi tarafından üretilen enerji pompa, 

vana ve kontrol elemanlarını çalıştırmak için kullanılır. Üretilen enerji 

aynı zamanda bir güç kaynağında depolanır ve böylece sulama işlemi 

hem gündüz hem de gece saatlerinde devam edebilir (Sangeetha ve ark., 

2022). Bazı sistemlerde güneş enerjisinin yerini rüzgâr enerjisi gibi 

diğer yenilenebilir enerji kaynakları almaktadır. Ayrıca yenilenebilir ve 

geleneksel enerji (örneğin dizel jeneratör tabanlı enerji sistemleri) ile 

birlikte kullanılarak hibrit sistemlerden meydana gelen akıllı sulama 

sistemleri de mevcuttur. Akıllı enerji kullanılan sistemler geleneksel 

sistemlere kıyasla karbon emisyonlarında %94, yakıt tüketiminde ise 

%94 oranında bir azalma sağlamaktadır (Elkadeem ve ark., 2019).  

Üretim sırasında, büyüme sürecini optimize etme, kaynak yönetimi ile 

ilgilidir. Buharlaşmayı azaltarak, toprak nem içeriğini artırmak için 

damla veya yüzey altı sulama gibi teknikler ile sensörler ve otomasyon 

aracılığıyla yalnızca gerekli olduğunda su kullanımı akıllı sulama 

sistemlerinin temel mantığıdır. Böylece nesnelerin interneti tabanlı 

teknolojileri kullanan akıllı tarım, bitkisel üretim yapılan alanlarda veya 

çiftliklerde su ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca otonom olarak 

çalışan sistemler sayesinde geniş alanların denetlenmesinde önemli 

ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.  
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Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile akıllı sulama 

sistemleri 

CBS, konumsal olarak veri sağlama, yönlendirme, düzenleme ve analiz 

etme, verileri hem tablo hem de harita biçiminde çıktı üretme 

yetkinliğine sahip veri tabanı, uygulama, donanım, yazılım ve eğitimli 

insan gücünün organize edilmiş halidir. CBS tarafından gerçekleştirilen 

başlıca görevler Şekil 5’de gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 5. Coğrafi Bilgi Sisteminde ana görevler 

CBS’nin su kaynaklarının yönetiminde uygulanabilirliği şunlardır;  

• Etkili toprak yönetimi 

• Agroekolojik olarak ürün uygunluğu 

• Tarımsal iklim özelliğinin değerlendirilmesi 

• Toprağın hidrolojik özellikleri için konumsal haritalama 
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• Yer altı suyu derinliğinin konumsal olarak haritalanması 

• Bitkisel üretimde su ihtiyacına göre su-talep haritalaması 

• Sulamanın planlanması 

• Alandaki mevcut su durumunun tahmin edilmesi 

• Büyük ölçekli sulama sistemlerinde, sadece sulama ihtiyacı 

olan alanların sulanması 

 

CBS, toprak ve iklim özelliklerine bağlı kalarak bitkideki değişimi göz 

önüne alır ve su talebinin modellemesini oluşturur. Konuma bağlı 

sulamanın tahmini için coğrafi referanslı veri tabanı ve iklim, toprak, 

ürün haritalamaları gerekmektedir. Veri tabanının yardımı ile 

evapotranspirasyon, ürün katsayısı (Gerçek ürün su kullanımının, 

standardize edilmiş bazı referans ürün su kullanımına oranıdır), su 

iletim randımanı, derine süzülme oranı gibi veriler hesaplanarak 

mahsulün ihtiyaç duyduğu su tespit edilmektedir (Kumar ve ark., 2014).  

Sulama sistemlerinde, bileşenler arasındaki etkileşim bazı zamanlarda 

tam anlamı ile tanımlanamayabilir. Bulanık mantık, kesin olmayan 

verileri analiz edebilir ve belirsiz olaylar için karar verebilir (Kweon, 

2012). Bu amaçla akıllı sulama sistemlerinde Fuzzy Logic Toolbox gibi 

yazılım programları kullanılabilir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Akıllı sulama sistemi (Mendes ve ark., 2019). 

Uzaktan algılama yöntemlerinde, uydu görüntülerinden veya dron 

üzerine yerleştirilmiş sensörler ile elde edilen normalleştirilmiş bitki 

örtüsü indeksinden (NDVI) alınan değerler sulama programlarının 

belirlenmesinde kullanılabilmektedir (Demir ve Başayiğit, 2020; 

Mendes ve ark., 2019). Sağlıklı bitkiler mavi ve kırmızı ışığı absorbe 

etmekte ve yeşil ışığı yansıtmaktadır. Bitkiler yeşil görünür ışıkla 

birlikte yakın kızılötesi (NIR) ışını da yansıtmakta ve bitki ne kadar 

sağlıklı olursa NIR ışını o kadar fazla yansıtılmaktadır. Su stresine giren 

bir bitki daha az NIR ışığı yansıtmaktadır (Şekil 7). NDVI analizi 

sonucunda elde edilen değerler -1 ile +1 arasında değişmektedir (Şekil 

8).  
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Şekil 7. Dron ile NDVI değerlerinin elde edilmesi. 

 

 
 

Şekil 8. Değişen NDVI değerleri 
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Uzaktan algılama yöntemlerinde kızılötesi termometrenin kullanılması 

ile kanopi sıcaklığının tespiti, uzaktan algılama yoluyla mahsulün 

gelişimiyle ilişki kurmanın başka bir yoludur. Su stresi altındaki bir 

bitki terlemeyi azaltmakta ve normal bitkilere göre daha yüksek bir 

sıcaklık göstermektedir (Bellvert ve ark., 2014). 

Üretim alanlarının uzaktan algılama yolu ile bitkinin morfolojik ve 

fizyolojik değişimleri arasında kurulan regresyon ile sulama 

planlamalarının yapılması akıllı tarım sistemlerinin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bitkilerin fizyolojik durumlarına göre değişen spektral 

yansıma değerleriyle etkili bir sulama programı oluşturarak, kullanılan 

birim su için daha fazla ürün elde etmeyi amaçlayan bir sistem 

oluşturulabilmektedir.  

Akıllı tarımda değişken oranlı sulama sistemleri 

Akıllı tarım sistemlerinde kullanılan sensör, görüntü işleme yöntemleri 

ve uydu esaslı konum belirleme sistemleri (GNSS) ile değişken oranlı 

sulama yapılabilmektedir. Arazinin tekstür ve strüktürüne göre ve 

bitkinin fizyolojik durumuna bağlı olarak su uygulama haritaları 

hazırlanmaktadır (Şekil 9). Ardından akıllı sulama makineleri ile 

değişken oranlı sulama yapılmaktadır (Şekil 10). Böylece üretimin 

yapıldığı alanda değişkenliğin durumuna göre farklı oranlarda su 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla bitkiler için optimum su ihtiyacı 

karşılanırken işletmenin su maliyeti ise azaltılmış olur.  
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Şekil 9. Üretim alanında NDVI varyasyonu (güzel şekilli) 

 

 

Şekil 10. Akıllı sulama sistemleri  
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Akıllı Tarımda (Tarım 4.0) İlaçlama Teknolojisi 

Tarımda akıllı ilaçlama, verimli kimyasal uygulama ve çevre sağlığı 

için düşük maliyet hedefli bir ilaçlama sistemidir. Akıllı bir püskürtücü 

genellikle, hedeflenen sensörün hassas püskürtme yönetiminin temeli 

olduğu, hedeflenen bir algılama sistemi ve püskürtme sistemi 

içermektedir. Akıllı püskürtücünün algılama sistemi, hedef alanlarda 

bilgi toplamak ve püskürtme kararları vermek için kullanılmaktadır. 

Yapay görme, spektral yansıma, uzaktan algılama vb. gibi çeşitli 

algılama teknikleri uygulanmaktadır. Özellik tespiti, tür 

sınıflandırması, hastalık semptom tanımlaması ve hasar şiddeti 

değerlendirmesinin tespit sonuçlarına göre, püskürtme sistemi, 

püskürtücünün çalışmasını kontrol etmektedir (Song ve ark., 2015). 

Mevcut tarımda bitkisel üretim sırasında en önemli faaliyetler bitki 

koruma uygulamaları olmakla birlikte pestisit uygulamaları önem arz 

etmektedir. Püskürtücüler ile maksimum etkin pestisit ürünlerinin 

uygulanması faaliyetlerin başında gelmektedir. Fungisitlerin, 

herbisitlerin ve insektisitlerin uygulanması, tarımda en çok uygulama 

alanı bulan ve önemli işlerden biridir. Pestisitlerin verimli kullanımı 

ürün verimini artırmak için bitki zararlılarını ve hastalıklarını kontrol 

etmeye yardımcı olmaktadır (Gil ve ark., 2014). Geleneksel 

(Konvensiyonel) tarım ilaçlama teknikleri, tarımsal üretimde ekonomik 

büyüme ile çevre koruma arasındaki tutarsızlığı meydana getirmiştir. 

Zirai kimyasalların kullanımı, ürünlerin miktarını ve kalitesini etkili bir 

şekilde artırabilir; ancak son yıllarda çevresel riskleri arttırmaktadır 

(Yarpuz-Bozdoğan, 2018). Pestisit uygulaması, üretim maliyetlerinin 

önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır (Kim ve ark., 2017). Kimyasal 
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bitki koruma uygulamaları sırasında aşırı pestisit uygulaması veya 

uygun olmayan ilaçlama ekipmanı insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi 

sorunlara neden olabilir. Püskürtme teknikleri son yıllarda sürekli 

olarak geliştirilmektedir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için pestisit 

uygulamasında gerekli olan sadece ilaçlama makinesi değildir; ancak 

bitki koruma ürünü uygulamaları ile ilgili bitki gölgelik tipi ve alanı, 

bitki yaprak alanı, ürün yüksekliği, bitki hacmi gibi tüm parametrelerin 

dikkate alınması çok önemlidir. Bu bakımdan tarımsal püskürtücüdeki 

ilerleme son birkaç on yılda başlamıştır. Etkili pestisit uygulaması, 

hedef dışı püskürtme birikimini azaltmak için ilgili düzenlemelerin yanı 

sıra uygun kalibrasyona sahip verimli püskürtme makineleri gerektiren 

bitkisel üretim sezonu boyunca kritik bir faaliyettir. Bu nedenle, hedef 

dışı püskürtme birikiminin derecesini etkileyen tüm faktörler arasında 

en önemlisi, tasarım ve uygulama püskürtme teknolojisidir (Bahlol ve 

ark., 2020). Püskürtme kayması sadece sprey kaybı değil, aynı zamanda 

uygulama yapılan çevre ve bölgedeki insanlar için de risk 

oluşturmaktadır (Zhang ve ark., 2018a). Püskürtme kayması ekipman 

ve teknoloji, pestisit özellikleri, püskürtme özellikleri, operatör (makine 

kullanıcısı) becerisi ve performansı gibi birçok faktörden 

etkilenebilmektedir (Antuniassi, 2015). Ayrıca rüzgârın hızı, yönü, 

bağıl nem ve sıcaklık gibi pestisitin sürüklenme derecesini de etkileyen 

diğer bazı mikro iklimsel faktörlerdir (Baio ve ark., 2019). Püskürtme 

teknolojisi, kimyasalın kesin miktarının çevre kirliliği için minimum 

tehdit ile belirlenen hedefe etkin ve ekonomik bir şekilde 

uygulanmasını amaçlamaktadır (Baio ve ark., 2018). Geleneksel 

tarımsal pestisit uygulamaları, verim artışı, maliyet etkinliği ve çevre 
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koruma arasında bir çelişki meydana getirmiştir (Dou ve ark., 2018). 

Bu nedenle, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemek 

için pestisitlerin uygun püskürtme sistemleri kullanılarak uygulanması 

gerekmektedir. Bu nedenle, son yıllarda püskürtme yöntemleri ve 

teknolojileri Endüstri 4.0’a bağımlı olarak sürekli bir evrim 

geçirmektedir (Gil ve ark., 2014). Değişken oranlı püskürtücüler, İHA 

(Unmanned Aerial Vehicles-UAVs) püskürtücüler ve elektrostatik 

püskürtücüler gibi robotik ve otomatik püskürtme teknolojileri, 

pestisitlerin kullanım oranını artırmak, pestisit kalıntılarını azaltmak, 

gerçek zamanlı, maliyet tasarrufu, bitki koruma ürünleri uygulamasının 

yüksek uyumluluğu için büyümektedir. Konvansiyonel püskürtücüler 

çok zahmetli ve bunları sahada çalıştırmak için çok ağır makineler 

gerekmektedir. Püskürtme memeleri, bitki yaprakları tespiti ve hava 

parametreleri için uygun bir uygulama yöntemi olmaması nedeniyle 

uygulama miktarını arttırmaktadırlar. Gölgelik ve yapraklar bitkiden 

bitkiye ve üründen ürüne değişmektedir. Sırt tipi ve PTO tahrikli bom 

püskürtücüler gibi geleneksel püskürtücüler ile ölçülemeyen 

püskürtücü tekdüzeliği ve sprey kayması şeklindeki püskürtücü 

kaybında çok ciddi sorunlar vardır. Bitkilerin ve ekinlerin geometrik ve 

yapısal parametreleri geleneksel olarak zaman alıcı ve maliyetli manuel 

ölçüm yaklaşımları kullanılarak elde edilmektedir. Ancak püskürtme 

teknolojilerindeki ilerleme ile bu parametrelerin ölçümü sensör 

teknolojisi kullanılarak çok kolay hale gelmektedir. Püskürtme 

alanındaki ilerleme, değişken hızlı püskürtücüler, elektrostatik 

püskürtücüler ve İHA (UAV) püskürtücüler üzerindeki pestisit 

uygulama teknolojisini değiştirmektedir. Bu teknolojiler, zararlı ve 
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yabancı ot tespiti, bitki gölgeliği ile bitki örtüsü ölçümü, yaprak yapısı 

hesaplaması ve hava parametrelerinin algılanması için IoT 

sensörlerinin kullanımı ile pestisit uygulama senaryosunu değiştirerek 

bitkinin ve ürünün gerekli kısımlarında pestisit miktarını ölçmekte ve 

uygulamaktadır. Gelişmiş püskürtücülerin kullanımıyla kontrollü 

pestisit uygulanan püskürtme memeleri ile püskürtme sürüklenmesi ve 

aşırı dozda pestisit uygulamasının azaltılması, ürün ve bitki 

gölgeliklerinin yapısıyla geometrisinin hızlı tespitine bağlı pestisit 

maruziyetinin çevre, su ve toprak kirliliği üzerindeki etkisi 

azalmaktadır. Geleneksel püskürtücülerde bu akış kontrol nozulleri, 

tarlada verimli çalışmamasına bağlı olarak sensör teknolojisi 

kullanılmadığı için daha fazla sürüklenme yapar, pestisit miktarını 

arttırır ve zararlılar/böcekler için daha az etkilidir. Bu teknolojiyi sensör 

tabanlı değişken oranı ve havadan püskürtme teknolojisi ile 

değiştirerek, iyi ürün üretimi, daha az ve etkili pestisit kullanımı ve 

gerçek zamanlı pestisit uygulaması ile tarım ömrünü iyileştirmektedir 

(Ahmad ve ark., 2020). 

Son yıllarda değişken püskürtme teknolojisi, çiftçilerin yanı sıra 

araştırmacıları da cezbetmiştir ve gerçek zamanlı sensörlere dayalı 

hedef tespit teknolojisi açısından değişken hızlı püskürtücülerin 

teknoloji geliştirme ve kullanımında büyük ilerlemeler göstermiştir. 

Değişken püskürtücülerde hedef alanın özellik tespiti için sensörler 

(Ultrasonik sensör, Kızılötesi sensör, LiDAR sensör) kullanılmaktadır. 

Püskürtme cihazı kontrol ünitesi işlemi, gerçek zamanlı püskürtme hızı 

uygulamasını ayarlar ve gölgelik üzerinde gerekli olan doğru 
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püskürtmelere izin verir (Dou ve ark., 2018.) Ağaç ürünleri için 

püskürtme verimliliğini ve damlacık birikimini arttırmak için, bitki 

gölgeliklerinin geometrisi yükseklik ve genişlik açısından değişken 

olduğundan, bitki gölgeliğinin ölçümü kritik bir husustur (Ladd ve ark., 

1978). Değişken püskürtme teknolojileri en çok meyve bahçeleri ve 

üzüm bağları için yararlıdır; çünkü bu teknoloji hedef bölgede 

püskürtme birikimi oranını arttırır ve hedef dışı uygulamayı 

azaltmaktadır. Değişken oranlı püskürtme teknolojisi, püskürtme 

uygulaması sırasında kirliliği azalttığı için hızla büyüme 

göstermektedir. Elektrostatik püskürtme sistemi ilk olarak 1930'ların 

başında tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elektrostatik püskürtücülerin 

amacı, gölgede sprey birikimini ve penetrasyonunu artırmaktır. 

Elektrostatik püskürtücüler teknolojisi, nozulün ucundan yayılan her 

damlada, damlacık ile nötr yüklü bitki arasındaki çekim kuvvetini 

geliştiren statik elektrik yükü prensibinden oluşmaktadır. Bu püskürtme 

sisteminde damlanın buharlaşmasından önce püskürtme memesine 

yüksek enerji yükü hava enjekte edilerek damlaların bitkiye çok hızlı 

ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, püskürtme memelerinden yayılan 

tüm damlalar, damlalar arasında itmeye neden olan aynı yüke sahiptir 

ve daha gizli bölgelerde bile bitki yaprağına güvenli bir şekilde eşit 

olarak ulaşmaktadır. Bu, elektrostatik püskürtücüler sayesinde yüksek 

püskürtme verimliliğine sahip ve ihtiyaç duyulan pestisit miktarından 

tasarruf sağlanmaktadır. Elektrostatik pestisit püskürtme yöntemi, 

sürüklenmeyi, çevre kirliliğini ve insan sağlığı risklerini azaltmaktadır. 

Elektrostatik püskürtücüler, 5 l/ha pestisit solüsyonları kullandığı ve 

çapı 50 ile 120 mikron arasında olan ince damlalar ürettiği için ultra 
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düşük hacimli püskürtücüler olarak da adlandırılmaktadır; ancak diğer 

taraftan yüksek hacimli püskürtmede uygulama oranı >400 l/ha, 

damlacık boyutları 300 ila 500 μm arasında ve tabancalı püskürtücüler 

kullanılır ve düşük hacimli püskürtme yapılır. Uygulama hızı 50 ila 400 

l/ha ve damlacık boyutları 125 ila 250 μm arasında değişmektedir. 

Tarımda elektrostatik püskürtme yeni bir teknik değildir; ancak üretim 

teknolojisinde elektrostatik püskürtme tekniğinin geliştirilmesi ve 

çevresel kaygılar üzerinde çalışmaya teşvik edilmektedir (Giles ve 

Blewett, 1991). Bu nedenle, elektrostatik püskürtme sistemi, 

pestisitlerin tarla ve meyve bahçelerine verimli bir şekilde uygulanması 

için en gelişmiş püskürtme makinesi olarak kabul edilmektedir. 

Manuel püskürtme mekanizması ile insanların sağlık sorunlarının 

önüne geçmek için insansız hava araç (İHA) uçakları kullanılmaktadır. 

Ekipman ve işçilik kullanımı zor ancak İHA'lar sahada rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. İHA'lar artık gelişmiş ülkelerde akıllı-hassas 

tarım amacıyla sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bundan önce 

sivil ve askeri amaçlarla çeşitli İHA modelleri kullanılmaktadır (Mogili 

ve Deepak, 2018). Görüntü ve sensör sistemlerinin eklenmesi de 

İHA'ların potansiyelini artırmaktadır (Gupte ve ark., 2012) ve 

mükemmel hedef algılama sensörleri ve iyi bir taşıma sistemi ile gerekli 

alana doğru sprey uygulaması ile sprey kayması şeklinde sprey kaybını 

azaltmaktadır. Püskürtme uygulama teknolojilerindeki gelişmeler, ürün 

üretimini artırmakta ve tarladaki hastalık, yabancı ot ve böcekler 

üzerindeki pestisit etkinliğini artırmaktadır. Püskürtme kayması 

şeklinde sprey kaybı, hava etkileri, hedef tespiti ve akış nozulleri 
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kontrol gibi problemler gelişmiş pestisit uygulama teknolojileri ile 

çözülmüştür. Ultra düşük hacimli püskürtücüler ve ince damlacık 

püskürtme nozullerı ile tankın yeniden doldurulması için zaman alan 

sorun azaltılmaktadır. Zamanla, ürün koruma (sürdürülebilir) 

teknolojisi yabancı otlar ve zararlılardan, püskürtme uygulama 

nozullerine algılamasına kadar ilerler. Genellikle son derece hassas 

ekipman veya mobil robotlar tarafından uygulanan mekanize 

püskürtme sistemi, pestisit uygulamasının istenilen zamanda ve yerde 

seçici olarak hedeflenmesini mümkün kılmaktadır. Bu gelişmiş 

püskürtme teknolojileri sadece işçilik maliyetini düşürmekle kalmaz, 

aynı zamanda çevrenin korunmasında da etkilidir. Akıllı sistemlerin 

tamamında, sahada hassas operasyon için makine görüşü, spektral 

yansıma, uzaktan algılama vb. algılama teknolojisi kritik bir rol 

oynamaktadır. Günümüzde birçok araştırıcı tarla ve meyve bahçeleri 

için hassas püskürtme teknolojilerinin tasarımı, geliştirilmesi ve test 

edilmesi konusunda üzerinde deneysel çalışmalar yürütmektedir.  

Bu bölümün amacı, bitki gölgesinde sprey birikimini iyileştirmek, 

sprey sürüklenmesini azaltmak, sebze, tahıl ürünleri üretimi ve 

meyvelerin iyileştirilmesi, makineden hedefe ilaçlama sürecinin 

kapsamlı bir anlayışını sağlamak için tarım ilacı uygulamasında 

kullanılan gelişmiş sprey teknolojilerini vurgulamaktır. 
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Akıllı Püskürtme Sistemi 

Genel sistem 

Genel amaçlı bir otonom kimyasal püskürtme sistemi zorunlu olarak iki 

temel teknolojiyi içermektedir: Hedefli algılama için algılama 

teknolojisi (makine görüşü, spektral algılama) ve sprey uygulaması 

robotiktir (mikro sprey, kesme, termal, elektrik çarpması) (Slaughter ve 

ark., 2008). Bu nedenle akıllı bir püskürtme sistemi genellikle hedef 

tespit sistemi ve kimyasal püskürtme sisteminden oluşur. Şekil 1’de 

algılama teknolojisine dayalı akıllı bir püskürtme sistemini 

görülmektedir. Algılama sistemi, hedeflenen algılama sensörlerini, veri 

işleme ve karar verme sistemini entegre etmektedir; püskürtme 

sistemleri, püskürtme kontrol ünitesi ve püskürtücü (meme) 

içermektedir. 

Hedef tespit sistemi 

Tarımda yüksek verimli ve düşük iş gücü üretimin gerekliliği ile hedefli 

tespitin özü, yabancı ot sınıflandırması ve konum tespiti, zarar görmüş 

ve hastalıklı bitki tespiti ve tarladaki şiddet tahmini üzerine 

odaklanılmaktadır. Yabancı ot kontrolünde, yabancı otlar, ürünler veya 

ağaçlar tespit edilen temel nesnelerdir. İki araştırma yönü vardır: Biri, 

tüm bitkilerin tespit edildiği ve yabancı otların tanımlandığı yabancı ot 

tespiti; diğeri ise, tarla bitkilerinin tespit edildiği ve diğer tüm bitkilerin 

yabancı ot olarak kabul edildiği ürün tespitidir. Pestisit yönetiminde, 

genellikle hastalık oran ve şiddet seviyesi ile ilgili olan bitki büyüme 

durumu ölçülür ve analiz edilmektedir. Meyve bahçesi kimyasal 
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püskürtmede, hedef tespiti genel olarak bitki pozisyonuna, gölgelik 

hacmine, hastalık oran ve şiddet seviyesine odaklanılmaktadır. 

Görüntü sensörü, spektrometre, uzaktan algılama, termograf vb. dahil 

olmak üzere hedeflenen algılamada çok sayıda sensör 

uygulanabilmektedir (Şekil 2). Hepsi, 1023 nm'den 109 nm'ye kadar 

farklı dalga boylarında elektromanyetik absorpsiyonunu gösteren 

spektrum teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiştir. Yeşil bitki 

örtüsünün genel olarak uygulanan dalga boyu, görünürden (400º-nm-

700º-nm) yakın kızılötesi spektruma (NIR, 700º-nm-2500º-nm) atıfta 

bulunmaktadır. Tipik bir şekilde, spektrum teknolojisinin uygulanması 

iki gruba ayrılabilir: Görüntü işleme ve spektral analiz (Lacar ve ark., 

2001). Spektrum aralığına göre görüntü, renkli görüntü (görünür bantta 

RGB görüntüsü) ve spektral görüntü (görünür ve NIR bandı) olarak 

ikiye ayrılabilir. Renkli görüntü, her piksel için RGB (kırmızı 600-700º-

nm /yeşil 490-600º-nm /mavi 400-490º-nm) renk bilgilerini içeren, 

insan tarafından en iyi bilinen tanımlayıcıdır. Spektral görüntü 

genellikle sadece görünür bantta değil, aynı zamanda yakın kızılötesi 

bantta da bilgi sunan görüntü gösterilmektedir. Multispektral ve 

hiperspektral görüntü olarak sınıflandırılabilir. Multispektral veriler 

birkaç ila yüzlerce bant içerirken hiperspektral veriler ise yüzlerce ila 

binlerce bitişik bant içermektedir. Görüntünün morfolojik özelliği ve 

spektral özellikleri çok önemlidir. 
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Şekil 1. Algılama Teknolojisine Dayalı Akıllı Püskürtme Sistemi 

 

 
Şekil 2. Hedeflenen Tespit Sensörleri 

 

Spektrometre veya radyometre, spektral analizde elektromanyetik 

spektrumun belirli bir kısmı üzerindeki ışığın spektral yansımasını 

ölçmek için kullanılan bir araçtır. Yeşil bitkiler tipik olarak, fotosentetik 

ve yardımcı bitki pigmentleri tarafından güçlü absorpsiyon nedeniyle 

spektrumun görünür bir bölgesinde düşük yansıma gösterir. Buna 

karşılık, NIR bölgesinde yansıma genellikle yüksektir; çünkü hücre altı 

partiküller veya pigmentler tarafından çok az absorpsiyon ve ayrıca 
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mezofil hücre duvarı arayüzlerinde önemli saçılma vardır. Spektrum 

teknolojisi, görüntü işleme teknolojisi ve veri toplama teknolojisinin 

gelişmesiyle birlikte bitki büyüme durumunu izlemek ve analiz etmek 

için bunların kombinasyon analiz teknikleri geliştirilmiştir. Sonuç 

olarak, uzak görüntü ve termografi, araştırmalarda giderek daha fazla 

uygulanmaktadır. Ayrıca, gövde tespiti için lazer sensörü ve meyve 

bahçesi spreyinde gölgelik için ultrasonik sensör gibi seçici olmayan 

konum dedektörleri tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. 

Algılama algoritmaları, sensör tarafından ölçülen verilere dayalı olarak 

geliştirilmektedir. Genel olarak, görüntüler biyolojik morfoloji, görsel 

doku ve spektral özellikler olmak üzere üç yöntemle analiz 

edilebilmektedir. Bitkilerin spektral özellikleri, spektral analizin temel 

bilgileridir. Biyoloji morfolojisi, bir organizmanın biçimi, yapısı ve 

konfigürasyonudur. Buna şekil, yapı, renk ve desen gibi dış görünümün 

yanı sıra iç parçaların şekli ve yapısı da dahildir. Örneğin, gerçek 

zamanlı seçici herbisit uygulaması için görüntüleri geniş ve dar sınıflara 

ayırmak için kenar tabanlı yabancı ot sınıflandırıcısını temel alan 

algoritma geliştirilmiştir (Imran Ahmed ve ark., 2008). Görsel doku 

analizi ise, bölge tanımlamasının görüntü doku içeriğini ölçmek için 

önemli bir yaklaşımdır. Dokuyu tanımlamak için istatistiksel, yapısal 

ve spektral kullanılan üç temel yöntemdir. İstatistiksel yaklaşımlar, 

düzgün, kaba, grenli ve benzeri gibi doku karakterizasyonunu 

içermektedir (Gonzalez ve Richard, 2002). Renk birlikte oluşum 

yöntemi doku istatistikleri prosedürünün, yabancı ot türlerini %93 

doğrulukla sınıflandırabildiği gösterilmiştir (Burks ve ark., 2000). Bitki 
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örtüsünün spektral karakteristiği ise, genellikle spektral yansıma ve 

bitki örtüsü indeksine dayalı olarak analiz edilmektedir. Kontrast ve 

hedef bitkilerin spektral yansımasına göre, hedef bilgisinin hassas dalga 

boyu analiz edilebilir, ayrıca nesneleri algılamak ve sınıflandırmak için 

uygulanır. Bitki canlılığının miktarını belirtmek ve tek bir değer elde 

etmek için (Bannari ve ark., 1995), vejetasyon indeksi genellikle 

toplama, bölme veya çarpma gibi birkaç dalga bandının bazı spektral 

kombinasyonlarından elde edilir. Vejetasyon indeksi, akıllı sprey 

sisteminde bitki büyümesinin, bitki örtüsünün, hastalık enfeksiyonunun 

ve böcek hasarının izlenmesi ve ölçülmesinde önemli bir gösterge 

olarak kabul edilmektedir. 

Püskürtme sistemi 

Çoğu püskürtücü tipik olarak çok sayıda geometrik olarak 

düzenlenmiştir. Tipik püskürtücü aralıklı meme, sıvıyı basınçlandırmak 

için borular veya püskürtme memelerine dağıtılması için bir pompa ve 

ayrıca pompayı, bomu ve püskürtme memelerinin kontrolü için araçlar 

içermektedir. Püskürtme sistemini kontrol etmek için, püskürtme 

tekniği, püskürtme düzeni ve değişken püskürtücü kontrolü dahil olmak 

üzere üç genel bölüm dikkate alınmalıdır. 

Hava püskürtme, elektrostatik ve hidrolik, kimyasal püskürtmenin 

temel teknikleridir (Giles ve ark., 2008). Geleneksel hava püskürtmeli 

püskürtücüler, püskürtme karışımını bir hava akımına iletmek için bir 

basınç pompası kullanarak çalışır. Bu hava akımı büyük bir fan 

tarafından üretilir ve spreyin hedefe taşınmasına hizmet etmektedir. Bu 
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tekniğin avantajları, spreyin hızla verilmesi ve meyve bahçesinin tüm 

hava hacminin pestisit yüklü bir sis ile muamele edilebilmesidir. Ancak 

ana dezavantajlardan biri sürüklenme sorunudur; sisin çoğu, hedeflere 

ulaşmadan önce havaya dağılır (Wise ve ark., 2010). Elektrostatik 

püskürtme tekniği, zıt yükleri çeken ve iten yüklere dayanan 

elektrostatik teknolojiyi uygular. Kimyasal karışım memeden çıkarken, 

negatif bir yüke maruz kalır. Bu yük damlacıkları daha sonra pozitif 

yüklü yaprak yüzeyine çekilir (Zhao ve ark., 2008). Elektrostatik 

püskürtme teknolojisi ve pestisit spreylerinin birikmesini iyileştirmek 

ve sonuç olarak ekosisteme atığı azaltmak için uygulanabilir bir yöntem 

olarak kabul edilmiştir (Giles ve Blewett, 1991; Giles ve ark., 2009). 

Hidrolik püskürtücü, pompa basıncı ile kimyasalları bitkilere taşır. 

Püskürtme malzemesi genellikle "ıslak" veya "damla" üzerine 

uygulanır. Bomdaki nozullar, püskürmeyi küçük damlacıklar halinde 

kırar ve onu yapraklara yönlendirir. Hava püskürtmeli ve elektrostatik 

püskürtücülerden daha büyük damlacıklara sahiptir (Sumner ve 

Herzog, 2000). 

Şekil 3'te gösterildiği gibi üç genel püskürtme modeli vardır: Yayma, 

bant ve hedefli püskürtme. Geleneksel yolla yayma püskürtme, 

püskürtücü geçtiğinde hedefleri olsun veya olmasın büyük 

verimsizlikle uygulanır ve genellikle %60-70'e varan hedef dışı 

kayıplara neden olmaktadır (Edward Law, 2001). Hedef dışı kayıpların 

atıklarını ve çevre kirliliğini azaltmak için bantlı ve hedefli püskürtme 

yöntemi geliştirilmiştir. Bant deseni spreyi tüm geniş alan yerine 

seçilen bölgeye göre uygulamaktadır. Sahada, bant uygulamasının ve 
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mekanik uygulamanın yalnızca kimyasal kullanımında azalmanın 

mümkün olduğunu göstermekle kalmayıp, daha sonra dikkatli kimyasal 

seçiminin de minimum çevresel etkiye yol açabileceğini göstermiştir 

(Niazmand ve ark., 2008). Hedeflenen ilaçlama sistemi, tarladaki 

hasarlı veya enfekteli olmuş parsellerdeki bitkilerin tespit edilmesini 

gerektirir ve ardından ilaçlamanın zamanında çalışmasını kontrol 

etmektedir. Brown ve ark. (2008), dormanside olan meyve bahçelerinde 

hedeflenen püskürtmeli zemin tortusunu ve bunun sonucunda oluşan 

akışı geleneksel serpme spreyi ile karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, 

hedeflenen spreyin zemin birikiminde %41'lik bir azalma sağladığını 

ve yüzey suyu akışındaki pestisit konsantrasyonunu %44 oranında 

azalttığını bildirmişlerdir. 

 

Şekil 3. Farklı Püskürtücü Modelleri 

 

Bitki sıraları için bir geri dönüşüm püskürtücü olan tünel püskürtücü, 

bant desenine dayalı elektrostatik yöntem kullanılarak geliştirilmiştir. 

En az bir sıranın karşı taraflarının tüm yüksekliklerini büyük ölçüde 

kaplayan karşı kalkanlara sahip bir türdür. Uygulama sıvısının akışına 

paralel hareket eden bir hava akışı oluşturmak ve püskürtülen sıvıyı 
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karşılık gelen nozüller aracılığıyla sıranın her iki tarafına iletmek için 

kapsayıcı fanlar kullanılmaktadır. Rüzgâr sürüklenmesi nedeniyle 

dağılmayı önlemek, havadaki kayıpları ve fazla sıvının zemine 

damlamasını sınırlamak için sıranın diğer tarafında çalışan kalkan, 

verilen arıtma sıvısını emer. Tünel püskürtücünün yaprak yüzeyinde 

sürüklenme ve tortu oluşumunu en iyi şekilde önlediği kanıtlanmıştır 

(Doruchowski ve Holownicki, 2000; Viret ve ark., 2003). Ayrıca 

hedeflenen algılama ve tünel püskürtücüyü birleştiren sistem, verimli 

akıllı püskürtücülerden biri olacaktır. Tünel uygulaması bitki şekli veya 

boyutu ile sınırlı olmakla birlikte, bahçedeki özel bitkiler için 

tasarlanması tavsiye edilmektedir.  

Hassas püskürtme sistemlerinde, püskürtücüler tipik olarak bağımsız 

olarak kontrol edilebilen çoklu püskürtme bölümlerine sahip bir boma 

sahiptir. Hedeflenen algılamaya göre değişken kimyasal kontrol ve 

meme ayarlanabilirliği için tasarlanmıştır (Zheng ve ark., 2004). 

Herbisitlerin değişken oranlı uygulama sistemleri, sahada kimyasal 

azalma ile gerçek zamanlı püskürtme sağlamak üzere tasarlanmış ve 

belgelenmiştir (Al-Gaadi ve Ayers, 1999). Darbe genişliği modülasyon 

teknolojisi, değişken oranlı tarla ilaçlama makinelerinde uygulanmış ve 

yabancı ot kontrol ilaçlama makinelerinde etkili bir yöntem olduğu 

kanıtlanmıştır (Pierce ve Ayers, 2001). Bui (2005), akış hızı ve 

damlacık boyutu kontrol kabiliyetine sahip bir VariTarget nozulu 

bildirmiştir. Değişken alanlı ön delik ve püskürtme deliğini birleştirmiş, 

her iki alanda çalışma sırasında çeşitli akış hızları için değişebilir ve 

basınç regülatörleri veya otomatik hız kontrolleri ile kullanılabilir. 
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Günümüzde akıllı püskürtücüler, hedeflenen algılama, otomatik kontrol 

ve operatöre görsel geri bildirim sağlayan ve zemin hızı, meme basıncı, 

akış hızı, kapladığı alan ve kullanılan sprey hacminin kaydedilmesini 

sağlayan cihazlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Zemin Püskürtücüler 

Ürün püskürtücüleri 

Herbisitlerin ve pestisitlerin kullanımı, ürünlerden elde edilen verimi 

artırmayı garanti etmekle birlikte aşırı dozda kullanılan pestisit ve 

herbisit, herbisite dayanıklı yabancı otlara ve biyolojik çeşitlilikte ciddi 

şekilde azalmaya neden olmuştur. Ürünlerin erken döneminde, herbisit 

uygulaması yapıldığında, özellikle çok küçük oldukları için yabancı 

otların tespiti çok zordur. Ürünler için geleneksel püskürtme (Sırt 

çantası, Bom püskürtücüler) teknolojisini kullanan çiftçiler (Şekil 4 (a) 

ve (b)), etkisiz olarak püskürtülen herbisit ve pestisit yüzünden para 

kaybetmektedirler. Pestisit ve herbisitlerin aşırı püskürtülmesi, tarım 

çiftçileri üzerinde baskıcı bir etki oluşturmaktadır. Çiftçi pestisitlere 

çok para harcamakta; ancak bu kimyasalların büyük bir kısmı 

geleneksel püskürtücülerin kullanımıyla yabancı otlara ve zararlılara 

asla ulaşmamaktadır. Hedefte ulaşılamayan maksimum sprey miktarı 

ve arazinin GPS araştırması ve yol planlaması yapılmadığı için 

püskürtme kayması ve alan dönüşleri şeklinde sprey kaybı 

oluşmaktadır. Bu verimsizliğin nedeni, yayın püskürtücülerinin zayıf 

hassasiyetinde yatmaktadır. Eski zamanlarda çiftçiler zor 

durumdaydılar; çünkü yabancı otlar mahsul üretimine zarar 
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vermekteydi. Teknolojiler, yabancı ot ve zararlı hedefini doğru tespit 

etmek ve bitki koruma ürününü verimsiz bir şekilde uygulamak için çok 

hızlı değildi, bu da püskürtme kayması ve çevresel kontaminasyon 

şeklinde sprey kaybına neden olmuştur. Yakın geçmişte, sensörleri ve 

yapay zekâ teknolojisini kullanan akıllı bir püskürtme teknolojisi 

(Değişken püskürtücü-Drones Püskürtücüler) tanıtılmıştır. Bu 

teknolojinin bitkileri, yabancı otları, bitki hastalıkları ve zararlıları 

tespit etmesi ve ardından gerektiğinde kimyasalları seçici olarak 

uygulaması gibi bir takım avantajları vardır. İlk olarak, kamera veya 

algılayıcı kullanılarak algılanan bitki ile görüntü kaydedilmekte, daha 

sonra farklı bitki ve hastalıkların tanımlanması için derin öğrenme 

algoritmaları kullanılmakta ve bu da karar destek sisteminin hedefi 

tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Yapay zekâ algoritması, 

püskürtülecek bitkiyi/herbisiti otomatik olarak seçer. Şekil 4 (c), bir 

akıllı püskürtücünün şematik bir diyagramını göstermektedir. İleri 

püskürtücü teknolojileri, çevreyi korumanın yanı sıra çiftçiler ve gıda 

üretimi için maliyetleri düşürmekte, ayrıca sürdürülebilir tarımsal 

hedefler kapsamında gelecekteki mahsul üretim gereksinimini göz 

önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Tarım korumasındaki mevcut 

teknoloji (4G LTE ve 5G hücresel) ürün izleme, pestisitlerin ve yabancı 

ot öldürücülerin hedef alan üzerindeki uygulamalarına yönelik 

geleneksel yöntemleri yüksek doğrulukla değiştirmektedir. Yayılan 

tarla ürünlerinde (sebze, buğday, pirinç ve pamuk) yabancı otlar ve 

zararlılar yetişmek için çok iyi koşullara sahiptir (Ahmad ve ark., 2020). 
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Şekil 4. a) Sırt Çantası Püskürtücü Kullanılan Pamuk Tarlası; b) Bom Püskürtücü 

Kullanılan Buğday Tarlası c) Akıllı Püskürtücünün Şematik Diyagramı 
 

Meyve bahçesi püskürtücüleri 

Meyve bahçeleriyle üzüm bağları için, daha yüksek miktarda üretim ve 

kalite elde etmek amacıyla güçlü ve etkili bir bitki koruma yöntemi 

yaygın olarak benimsenmiştir (Fox ve ark., 2008). Meyve bahçesi ve 

bağ için, bitkiden bitkiye şekil ve boyut değişikliği nedeniyle bitkinin 

tüm alanına sprey uygulamak zordur. Meyve bahçesi ilaçlaması için 

uygun ilaçlama makinelerinin tasarlanmadığı eski zamanlarda daha da 

zordu. 1890'lardan 1940'a kadar olan dönemde mekanik ekipmandaki 

gelişmelerle, buhar gücü, benzinli motorlar, basınç düzenleyiciler ve 

ağaçlara pestisit spreyleri uygulamak için ayarlanabilir püskürtme 

tabancası gibi püskürtücülerde bazı gelişmeler (Brann, 1956) Şekil 5'de 

gösterilmektedir. Kanopinin (Gölgenin) boyutu, şekli ve yoğunluğu 

gibi ağaç yapısı, farklı büyüme periyotları ve farklı konumlar sırasında 

önemli ölçüde değişmektedir (Chen ve ark., 2011). Bu nedenle bitkinin 
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geometrisine uyması için ayar tesisleri boyunca özel püskürtücü 

çalışma parametrelerine (akış hızı ve hava akışı) ihtiyaç duyulmaktadır 

(Li ve ark., 2018). Bu parametreler konvansiyonel ilaçlama ekipmanları 

ile hesaplanamamaktadır; çünkü konvansiyonel meyve bahçesi 

ilaçlama makinaları sürekli olarak pestisit uygulamaktadır ve büyük 

miktarda sprey sürüklenmesi üreterek çevre kirliliğine (Yang ve ark., 

2015) ve insan sağlığı tehlikelerine neden olan değişken oran 

kabiliyetine sahip değildir. 

 
Şekil 5. Meyve Bahçesi İlaçlama İçin Eski Püskürtücüler (a) Elle Çalıştırılan 

Püskürtücü (b) Buharlı Püskürtücü (c) Basınç Düzenleyici Motorlu Püskürtücü 

(d) Geleneksel VRT Püskürtücü (Fox ve ark., 2008). 
 

Meyve bahçesi püskürtücü performansını artırmak için otomatik 

değişken oranlı (Variable Automatic Rate/VAR), elektrostatik, hava 

jetli, hava destekli ve hava püskürtmeli sistemler gibi bir dizi yeni 

mekanizma tanıtılmıştır (Li ve ark., 2018). Doğru püskürtme sıvısı 

kontrolü için gölge özelliklerinin (yoğunluk, boyut, şekil ve yükseklik) 

tespiti için gerçek zamanlı sensör kullanılmaktadır. Bu nedenle, bitki ve 
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ürünün karakterizasyonu, pestisit uygulamaları için temel endişe 

kaynağıdır. Ürünün geometrik özelliklerinin doğru bilgisi, püskürtme 

performansını artırmayla çevresel ve ekonomik etkiyi azaltmaya izin 

vermektedir (Rosell ve Sanz, 2012). Bitki geometrisinin tespiti için 

Ultrasonik sensörler, Kızılötesi sensörler, LiDAR sensörler ve 

kullanılan bilgisayar görüş tabanlı teknoloji gibi birçok sensör 

kullanılmaktadır. Ultrasonik sensör, püskürtücüden hedef mesafeyi 

algılar, ancak nem ve sıcaklık gibi çevresel koşullara hassastırlar (Li ve 

ark., 2018). Kızılötesi sensör, görüş alanındaki nesnelerden yayılan 

kızılötesi ışığı ölçerek hedef alanı algılayan elektronik bir sensördür 

(Zhang ve ark., 2018b). LIDAR sensör teknolojisi, mesafe ölçümleri 

için hassas bir uzaktan algılama tekniğidir (Bietresato ve ark., 2014). 

LIDAR sensörü, darbeli bir lazer ışınının iletimi ile yansıtıcı bir 

nesneden yankısının alınması arasında geçen sürenin mesafesini 

ölçmektedir (Zhang ve ark., 2018b). Bilgisayarla görme tabanlı 

teknolojide, kameralar, bitki benzeri alan, yükseklik, yoğunluk ve 

bitkilerin fiziksel parametrelerini ayıran püskürtücülere 

yerleştirilmektedir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Sensör Tabanlı VR Püskürtücüler.  (a) Ultrasonik Püskürtücü (b) 

Kızılötesi Sensörlü Püskürtücü (c) LiDAR Sensörlü Püskürtücü (d) Bilgisayar 

Görüşü Tabanlı Püskürtme Teknolojisi 
 

Hava destekli değişken hızlı püskürtücü, tünel püskürtücü, kule 

püskürtücüler, eksenel fan hava üflemeli püskürtücüler, canon hava 

üflemeli püskürtücüler ve elektrostatik püskürtücüler gibi meyve 

bahçesi ilaçlamaları için kullanılan çeşitli değişken hızlı püskürtücü 

türleri Şekil 7'te gösterilmektedir. Bu püskürtücüler uygun hedef tespiti 

ile ölçülebilir miktarda pestisit uygular ve püskürtme kaymasını 

azaltarak pestisit sayısı ve miktarından tasarruf sağlar. Meyve 

ağaçlarında daha çok hava destekli pülverizatörler kullanılmaktadır. 

Değişken hava yardımı (Variable Air Assistance/VAA) sistemi, 

püskürtücünün her iki tarafına takılı kesintisiz gerçek zamanlı hava 

hacmi kontrolünden oluşmaktadır. Hava hacminin uzaktan 

ayarlanmasına izin veren bir çift eksenel fan düzeni kullanılmaktadır. 

Bu püskürtücüler, bitkiye paralel olarak pestisit uygular ve hedefin 
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maksimum alanını kaplar; ancak spreyi fan sirkülasyonu ile hedeften 

uzağa fırlatır ve bu da havada bir miktar sürüklenme oluşturmaktadır. 

Değişken püskürtücüler yüksek nem ve sıcaklık koşullarında 

kullanılmaz. Tünel püskürtücüler, son on yıldır küçük meyve 

ağaçlarının (elma, bağ) büyümesinde çok önemli rol almaktadır 

(Pergher ve Petris, 2009). Tünel püskürtücü, kapalı hedef püskürtme 

uygulama teknolojisidir. Bazı tünel püskürtücüler, hedef alandan ekstra 

spreyi geri dönüştürmek için devirdaim ilkesine göre çalışmaktadır. 

Tünel püskürtücüler her türlü hava koşulunda çalışmaya uygundur. 

Kule püskürtücüler, fandan gelen hava akış yönü ile yatay olarak spreyi 

dikey seviyede yatay iletkene boşaltan hava destekli tip 

püskürtücülerdir. Kule püskürtücüler çok yüksek bitkiler için 

kullanılmaktadır. Canon hava püskürtmeli püskürtücüler, sprey 

karışımını ince damlacıklara bölen ve spreyi kanopiye nüfuz eden 

yüksek hava hızı jetleri oluşturan silindirik çıkışlardan oluşur. Canon 

püskürtücü maksimum püskürtme alanını kaplayabilir ve genellikle 

geleneksel hava püskürtmeli püskürtücülerin ekinlere püskürtme için 

uygun olmadığı meyve bahçelerinde kullanılmaktadır. Hava 

püskürtmeli püskürtücüdeki yüksek hava hızı nedeniyle, püskürtme 

spreyi, kanopilere girebilir ve bitki yaprağı üzerindeki sprey birikimini 

iyileştirebilir ve püskürtme kaymasını azaltabilir. Değişken oranlı 

püskürtücüler, nozullardan pestisit miktarını azaltan ve sprey kapsama 

alanını artıran çok ince (150 ila 250 μL/m) sprey sis üretir; ancak bu 

damlacık boyutu hava parametrelerine ve hava hızına çok duyarlıdır. 

Yüksek nem ve düşük sıcaklık koşullarında hedefe ulaşmayan ve 

havada asılı kalan çok ince damlacıklar havada uçuşan sprey 
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sürüklenmesine neden olurken, düşük nem ve yüksek sıcaklık 

koşullarında bu damlacıklar hedef alana ulaşmadan havaya buharlaşır 

ve çevre ve insan sağlığı için tehlikeli olan ilaç kaybını ve pestisit 

miktarı artmasına neden olur.  

 
Şekil 7. (a) VAA Meyve Bahçesi Püskürtücü (b) Tünel Püskürtücü (c) Kule 

Püskürtücü (d) Çok Kanallı Hava Püskürtmeli Püskürtücü (Jadav ve ark., 2019). 
 

Ultra düşük hacimli püskürtücüler 

Ultra-düşük hacimli (Ultra Low Volume/ULV) püskürtme yaygın ve 

gelişmiş bir püskürtme yöntemidir (Maas, 1971). Kimyasallar 

kullanılarak çekirgenin en etkili ve standart teknik kontrolü olarak 

kabul edilir ve ayrıca pamuk üreticileri tarafından haşere ve böcekleri 

kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. ULV püskürtücü, 

düşük püskürtme hacimleriyle tek tip kaplamaya yardımcı olan çok 

küçük damlacıklar (50 ila 150 μL/m2) oluşturmak üzere tasarlanmıştır. 

Ultra düşük hacimli (ULV) fungisit uygulama püskürtücü ilk olarak 

termal sisleme olarak geliştirilmiştir (Niekerk ve Mavuso, 2011). ULV 

püskürtücünün amacı, böcek ve hastalık kontrolünü arttırırken sıvı 
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uygulama oranını, sürüklenmeyi ve kimyasal israfını azaltmaktır. 

Konvansiyonel traktöre monte bomlu pülverizatörler, yaprakların üst 

tarafına sprey uygular; ancak çoğunlukla emici böceklerin [Aphidae 

(yaprak biti), Aleyrodidae (beyaz sinek), jassid, thrips vb.] barınakları 

pamuk bitkisinin üst yapraklarının alt tarafında bulunur ve bunlar 

sadece spreylerden korunmakla kalmaz, aynı zamanda şemsiye 

örtüsünden itibaren yaprak gölgesine de ulaşmaktadır. Bu nedenle 

konvansiyonel püskürtücü kullanılarak yapılan kimyasal püskürtme 

kesin hedefe ulaşmamakta ve püskürtme malzemesinin yere ve havaya 

savurmasına neden olmaktadır. Çeşitli zararlılar ve böcekler, sadece bir 

ULV püskürtücü kullanılarak uygulanabilen cm2 başına farklı damlacık 

sayılarına ihtiyaç duymaktadır (Ali ve ark., 2011). Araç monteli ULV 

püskürtücü, Şekil 8’de gösterilmektedir. Geleneksel püskürtücüler 

kullanılarak yaprağın üst tarafında biriken pestisit damlacıkları 

yağmurla veya bazı durumlarda üstten sulama ile yıkanabilir. Bazı 

araştırmacılar, bitkiye uygulanan toplam pestisitin %80 kadarının 

sonunda toprağa ulaşabileceği sonucuna varmışlardır (Courshee, 1960). 

 
Şekil 8. Araca Monteli Ultra Düşük Hacimli Püskürtücü 

 



247 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

Bu nedenle, hedef yüzeye gitmeyen ve nihayetinde atık maddenin bir 

parçası haline gelen damlacık boyutunun daha yüksek spektrumu (150 

ila 250 μL/cm2) nedeniyle geleneksel püskürtme yaklaşımlarının 

çoğunlukla verimsiz olduğu düşünülmektedir. Yine de, ULV 

püskürtücülerin kullanımı, nispeten küçük damlacıklar 

geliştirdiklerinden, püskürtme teknolojisini büyük ölçüde 

değiştirmiştir. Bu Hacim Uygulama Oranı (Volume Application Rate-

VAR) nedeniyle ULV püskürtücüler, tarla bitkileri için 5 l/ha'dan az 

veya ağaç/çalı için 50 l/ha'dan az sıvı kullanılmaktadır (Ali ve ark., 

2011). Elektrostatik püskürtücüler, ultra düşük hacimli pestisit 

uygulaması için en yeni gelişen teknolojidir. 

Hava destekli elektrostatik püskürtücüler, ekinlere, üzüm bağlarına, 

meyve bahçelerine, bitkilere ve ağaçlara pestisit uygulama verimliliğini 

artıran bitki koruma makinelerinde yeni bir gelişmedir. Elektrostatik 

sprey yöntemi püskürtme, hedef dışı sapmayı, çevre sorunlarını ve 

insan sağlığı risklerini azaltmaktadır (Patel, 2016). Elektrostatik 

püskürtme tekniğinin, daha yüksek damlacık birikimi ve bitki yaprağı 

üzerinde tutma yoluyla püskürtme makinelerinde devrim yarattığı 

düşünülmektedir (Patel ve ark., 2015). Uçuculuk ve sprey 

damlacıklarının sıcaklık ve rüzgâr etkilerinden sürüklenmesi gibi 

geleneksel sistemdeki zirai kimyasal ilaçlama ile ilişkili 

komplikasyonların üstesinden gelmek için uygun yöntemlerden biri 

olarak kabul edilmektedir. Elektrostatik uzay yükü ve indüklenen 

görüntü şarj kuvvetleri, hedef yüzeydeki sprey homojenliğini, transfer 

verimini, biyo-etkinliği ve yapışmayı arttırmaktadır. Bu elektrostatik 
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kuvvetler, sprey sürüklenmesinin (Shrimpton, 2003) ana nedeni olan 

yerçekimi kuvvetinin etkisini en aza indirmektedir (Şekil 9). 

Elektrostatik sprey uygulaması izinde sprey tutma süresini uzatır. Bir 

tortunun sağlamlığı üzerindeki formülasyon etkileri ile yapıştığı 

yaprağın yüzeyi arasında bir etkileşim vardır. Damlacıklar genellikle 

mumsu yapraklar üzerinde sıçrar (çoğunlukla yaştan etkilenen bir 

özellik) ve su bazlı formülasyonlarda özellikle yüksek dinamik yüzey 

gerilimlerine sahip olanlarda, zayıf alıkonma meydana gelebilmektedir. 

Ancak ULV elektrostatik püskürtücülerde hava enjeksiyonu ile 

nozüllerden negatif yük alan damlacık, birbirini iterek birbirine 

yapışmadan ayrı ayrı hedefe ulaşır ve bitki yaprağı üzerinde uzun süre 

tutunmak için damlalara yapışma kuvveti üreten ve sprey 

sürüklenmesini azaltan bir yük oluşturur. 

 
Şekil 9. (a) Elektrostatik Püskürtme Mekanizması (b) Değişken Hızlı Çok Kanallı 

Elektrostatik Püskürtücü 
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Havadan püskürtme 

Havadan ilaçlama 20. yüzyılın ortalarından beri kullanılmasına rağmen, 

insansız hava araçlarındaki yeniliklerin çoğu, geleneksel yer 

püskürtücülere göre muazzam avantajları nedeniyle tarımsal ilaçlama 

ve bitki koruma mühendisliği alanındaki önemli gelişmelerden biri 

olarak kabul edilmektedir.  

Ürünlerin izlenmesi ve üretim alanının doğru zamanda yerinde pestisit 

ve gübre ihtiyacının değerlendirilmesi, girdilerin verimi artırma 

amacıyla etkin bir şekilde kullanılması için önemli bir parametredir 

(Gayathri ve ark., 2020). İHA (Unmanned Aerial Vehicles-UAVs) 

kullanarak havadan püskürtme dünya çapında büyük ilgi görmüştür 

(Zhang ve ark., 2018c). Bu nedenle, şu anda insansız hava araçları 

(İHA'lar) etkili ve hassas püskürtme için yardımcı olan en gelişmiş 

püskürtme teknolojisi olarak bilinmektedir. İnsansız hava 

püskürtücüler, tarım kimyasallarının çiftlik düzeyinde uygulama 

sürecinde çevreye ve insana olumsuz etki yapan pestisitlerin 

azaltılmasında potansiyel olarak önemli bir rol almaktadır (Ahmad ve 

ark., 2020). İnsansız hava araçlarının (İHA) kullanımı bitkisel üretim 

uygulamalarını kolaylaştırmakta ve mısır, pamuk gibi uzun saplı ve 

pirinç gibi su birikintisi olan ürünlerde püskürtmeye uygunluk 

sağlamaktadır. Aslında İHA havadan ilaçlama kabiliyeti sadece bitki 

koruma ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda gübreleme uygulamalarında 

da kullanılmaktadır (Muhammad ve ark., 2019).  
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İHA aracılığıyla havadan püskürtme fikri ilk olarak Yamaha 

Corporation (Japonya) tarafından çeltik ekimi için geliştirilen insansız 

helikopter teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiştir (Giles ve Billing, 

2015). Çoğunlukla pestisit ve gübre gibi kimyasallar yer püskürtücüler, 

kimyasal ilaçlama, uçak havadan ilaçlama ve belirli koşulların gerçek 

zamanlı değerlendirmesi yapılmadan yayın yöntemi kullanılarak 

uygulanmaktadır (Lan ve ark., 2017). İnsansız hava aracı (İHA) 

püskürtücü, ürün gölgeliği ile etkileşime giren ve ürün bitkisinde konik 

bir girdap şekli oluşturan İHA rotoru tarafından aşağı yıkama hava 

akışını geliştirir (Guo ve ark., 2019). Damlacık biriktirme verimliliği, 

İHA püskürtme işlemindeki en büyük endişelerden biri durumundadır. 

İHA püskürtücü ile yapılan ilaçlama sırasında, damlacıklar bitki 

örtüsüne nüfuz ederken bazı damlacıklarında sürüklenmesine sıklıkla 

neden olmaktadır. Bu durum pestisitleri israf eder, kontrol etkisini 

azaltır ve hatta çevre kirliliğine ve zehirlenmeye neden olmaktadır 

(Zhang ve ark., 2017a).  

UAV'de bulunan püskürtme sistemi düzenlemeleri uygun meme 

seçimine dayalı püskürtme modeline eşlik edecek şekilde henüz 

optimize edilmemiştir (Moltó ve ark., 2017). Damlacık boyutu hava 

koşulları ve püskürtücülerin çalışma parametreleri, püskürtme 

kapsamını, emilimini ve hedefe tutunmasını etkilemektedir (Qin ve 

ark., 2016). İklim koşullarının (sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı vb.) 

İHA püskürtme verimliliği üzerindeki etkisi uygulayıcılar tarafından 

açıkça anlaşılmalıdır (Songchao ve ark., 2017). İnsansız hava araçları 

(İHA'lar), operatörün hava aracıyla görsel temas kurduğu telemetri 
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kullanılarak uzaktan veya GPS ile ataletsel rehberlik kullanılarak 

planlanmış yollar boyunca otonom olarak çalıştırılmaktadır (Giles ve 

Billing, 2015).  

Sprey sürüklenmesini azaltan bitkilerde doğru miktarda pestisit 

uygulamak için drona doğru yolu sağlayan, hedef bölgeye GPS, 4G 

veya 5G ağ teknolojisi ile doğru yol planlaması üzerinde çalışan İHA 

püskürtücüler, pestisit uygulama miktarından tasarruf ve yüksek 

doğrulukta sonuç sağlamaktadır. Şekil 10'da, gösterildiği gibi taşıma, 

taşıma-iniş sorunları ve büyük kanat boyutları nedeniyle yüksek hava 

konukları ile daha fazla aşağı yıkama basıncı üreten eski İHA 

püskürtücüler çok büyüktür. Bu da daha fazla hedef dışı sprey birikimi 

üretmektedir (Şekil 10). Bu tip püskürtücüler büyüklüklerinden dolayı 

ağaç ve meyve bahçelerinde kullanılmaz, sadece geniş tarla ürünlerinde 

kullanılmaktadır. 

 
Şekil 10. (a) Rotor Kanatlarının Sprey Kayması Üzerindeki Etkisi (Chen ve ark., 

2021 (b) Rotorun Altındaki Akış Alanının Akım Çizgileri (Shi ve ark., 2019). 
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Karşılaştırıldığında, küçük boyutlu insansız hava aracı bitki koruma 

operasyonları, özellikle küçük tarlalar ve çeşitlendirilmiş ürün ekim 

bölgeleri için düşük uçuş irtifası, uçuş hızı kontrolü ve iyi tarla 

adaptasyonu avantajları sağlamaktadır (Zhang ve ark., 2017b). Şekil 

11'de gösterildiği gibi kolayca işlenebilen, taşınan, senor teknolojisini 

daha kolay kullanan dört rotorlu, altı rotorlu ve sekiz rotorlu gibi birçok 

küçük boyutlu dronlar günümüzde meyve bahçelerinde, ağaçlarda ve 

tarlalarda çok yeterli bir şekilde kullanılmaktadır. Mevcut İHA 

modellerine bitki koruma operasyon gereksinimlerine, İHA yükleme 

kabiliyetine ve aynı yük altında uçuş süresine dayanarak, altı rotorlu bir 

İHA'nın dört rotorlu bir İHA'dan daha kararlı olduğu ve sekiz rotorlu 

bir İHA'dan daha az enerji tükettiği düşünülmektedir. Küçük boyutlu 

dron püskürtücüler bize hedef üzerinde etkili sprey birikimi sağlar, 

havadaki sürüklenmeyi azaltır ve meyve bahçeleri ile ekinler arasında 

kolayca çalışır. İHA'lar değişken bir püskürtme sistemi kullanırken 

yüksek kontrol hassasiyetine ve hızlı tepki hızına sahiptir. Püskürtme 

kayması, pestisit püskürtme işlemleri sırasında pratik bir gerçektir. 

Şekil 12’de insansız hava aracının püskürtme işlemi sırasındaki akış 

alanı görülmektedir. İHA püskürtücü uygulaması ve sprey biriktirme 

performansı üzerinde günümüzde çalışmalar güncelliğini koruyarak 

devam etmektedir.  
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Şekil 11. (a) Tek Rotorlu İHA Püskürtücü (b) Dört Rotorlu İHA Püskürtücü (c) 

Altı Rotorlu İHA Püskürtücü (d) Sekiz Rotorlu İHA Püskürtücü 

 

 
Şekil 12. (a) Farklı Hızlara ve Yunuslama Açılarına Sahip Dört Rotorlu Drone 

Akış Alanları (b) Uçuş Hızı İle İz Yapısı Varyasyonları (Üst Görünüm) (Wen ve 

ark., 2019). 

 

Sprey sürüklenme yönetimi 

Püskürtme sürüklenmesi, rüzgâr hızı ve sıcaklık gibi iklim faktörlerinin 

etkisi altında hedef dışı alana püskürtme sıvısının uygulanması 

sırasında damlacığın fiziksel bir momentidir (Al Heidary ve ark., 2014). 

Sprey sürüklenmesi, damlacık, kuru parçacıklar veya buhar olarak 
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çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Su ve diğer pestisit 

taşıyıcıları, küçük konsantre pestisit parçacıklarını kaldıran 

damlacıktan hızla buharlaştığında, partikül sürüklenmesi artmaktadır. 

Buhar, doğrudan spreyden veya püskürtülen yüzeylerden pestisitin 

buharlaşmasıyla ortaya çıkabilir. Püskürtme sürüklenmesi, püskürtme 

ekipmanı tasarımının, mahsul mimarisinin, atmosferik koşulların ve 

püskürtme karışımının fizikokimyasal özelliklerinin birikimli etkisi 

nedeniyle karmaşık bir olgu durumunda olmaktadır (Foqué ve ark., 

2012). Püskürtme sürüklenmesi, hava parametreleri, meme tipleri, 

çalışma basıncı, hız ve yükseklik tarafından aşılanan damlacık 

özellikleri nedeniyle oluşmaktadır. Sürüklenme, dış hava hızına bağlı 

olarak sürükleme kuvveti tarafından indüklenen damlacık yörüngesinin 

bir modifikasyonuna karşılık gelmektedir. Sürükleme kuvvetinin (Fd) 

ifadesi denklem ile aşağıda verilmiştir (1): 

Fd=1/2ρaCdA(Vd-Va)
2[N]  

Pestisitlerin güvenli, verimli ve etkili kullanımı, pestisit sürüklenme ve 

birikiminin yönetimini gerektirir. Sürüklenmenin atmosferik koşullar 

ve uygulama ekipmanı dahil olmak üzere çok sayıda faktöre duyarlılığı, 

olası meteorolojik uygulama senaryolarının tamamının sahada test 

edilmesini zorlaştırmaktadır. Hava püskürtme modellerine ampirik ve 

mekanik olmak üzere iki yaklaşım vardır (Chen ve ark., 2021). Ampirik 

modeller herhangi bir fiziksel temeli hesaba katmaz ve sadece 

geliştirildikleri durumlara çok benzeyen durumlara uygulanabilir. 

Gauss dağılım denklemlerine ve parçacık izleme modellerine dayalı 

mekanik modellerdir. Gauss modellemesi, atmosferik dağılım 
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modellemesinde kullanılan klasik bir yaklaşımdır. Lagrangian 

modeller, belirli bir damla boyutu kategorisinde bir damlacık kohortunu 

izler ve atmosferik türbülansı hesaba katmak için damlacıkların 

hareketi üzerine rastgele bir bileşen yerleştirmektedir (Teske ve ark., 

2011). Ampirik modeller öncelikle saha testi ve rüzgâr tüneli 

araştırmasını içermektedir. Saha testiyle karşılaştırıldığında, rüzgâr 

tüneli ortamı, rüzgâr hızı, hava akış yönü, sıcaklık, nem gibi test 

koşullarını doğru bir şekilde kontrol edebilmektedir. Mekanistik model; 

CFD, Gauss modellemesi ve Lagrange modeli (AGDISP) içermektedir 

(Chen ve ark., 2021). CFD modeli, tam akışlı alan verilerini, 

tekrarlanabilir hızlı sonuçları, kontrol edilebilir koşulları, güvenilir 

verileri ve ekonomik doğru araçları sağlar (Fesal ve ark., 2017). 

Sürüklenme tahmini için üç model olan Alman drift eğrisini, Dutch 

image drift calculator ve Meli tarafından önerilen model 

kullanılmaktadır. Sürüklenme modeli değerlerinin grafiksel gösterimi 

Şekil 13'de gösterilmektedir. Bu spreyle sürüklenme pestisit 

uygulaması için hangi parametrelerin benimsenmesi gerektiğini 

gösterir. Sonuç olarak uygulama mesafesi, yüksekliği ve açısı arttıkça 

sprey sürüklenmesinin arttığını göstermektedir. 
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Şekil 13. Uzaklık İle Sürüklenme Modeli Değerlerinin Grafiksel Gösterimi 

 

Bitkisel üretim sırasında bitki koruma uygulamaları en önemli 

faaliyetlerdir. Püskürtme teknolojisindeki ilerleme yakın geçmişte 

artmıştır. Değişken hızlı püskürtücüler, İHA püskürtücüler ve 

elektrostatik püskürtücüler gibi robotik ve otomatik püskürtme 

teknolojilerinin geliştirilmesine daha fazla ilgi duyulmaktadır. Bu 

gelişmiş püskürtme teknolojileri sadece işçilik maliyetini düşürmekle 

kalmaz, aynı zamanda çevrenin korunmasında da etkilidir. 

Araştırmacılar, tarla ve meyve bahçeleri için hassas püskürtme 

teknolojilerinin tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi konusunda 

deneysel çalışmalar yürütmektedir. Püskürtücünün verimliliğini 

artırmak, tasarımı daha iyi kullanmak ve tasarımı iyileştirmek için 

araştırmacı tarafından simülasyon modelleme çalışmaları da 

yürütülmektedir. Ancak, bahçelere ilaçlama sırasında ilaç kayıplarının 

ve sağlık risklerinin azaltılmasına yönelik daha ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Sonuç olarak; akıllı ilaçlama sistemi, verimli kimyasal uygulama ve 

çevreye düşük maliyeti ile hedefe yönelik bir ilaçlama sistemidir. 
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Hassas tarım gereksinimlerini karşılamak için etkili bir uygulamadır. 

Akıllı bir püskürtücü genellikle, hedef sensörünün hassas püskürtme 

yönetiminin temeli olduğu hedef algılama sistemi ve püskürtme kontrol 

sistemini içermektedir. Hedef tespiti konusunda yapılan araştırma 

çalışmalarının çoğu ideal koşullar altında yapılmıştır. Tarımsal 

üretimde kontrolsüz ortamlar ve sensör uygulamasının sınırlandırılması 

nedeniyle otomasyonda büyük teknik zorluklar vardır: 

(1) Işık durumu: Işık durumu, sahada yapay görme ve spektral analiz 

uygulamaları için büyük zorluklardan biridir. Güçlü güneş ışığının 

farklı bitkiler arasındaki fark bilgisini azaltması için bitkilerin 

yansıması artabilir. Aynı zamanda görüntü renginin kurşun 

bozulmasıdır (Okamoto ve ark., 2007; Piron ve ark., 2008; Tian, 2002). 

Veriler, değişen çevre koşullarında tür sınıflandırması için 

kullanılamaz. 

(2) Yaprakların kapanması: Ürün tanıma ve ayırt etme, özellikle makine 

görüşü için önemli bir husustur (Huang, 2007; Okamoto ve ark., 2007; 

Piron ve ark., 2008; Staab ve ark., 2009; Tian, 2002). Olgunlaşmamış 

veya ürüne kapalı olan yabancı ot, zor ölçülür ve sınıflandırılır. 

Kombinasyon bilgisinin, ölçülen kanopi (gölge) spektral yansıması da 

yanlış sınıflandırmaya yol açabilmektedir. 

(3) Büyüme durumu: Birçok araştırma yapıldığından bitki hastalığı 

veya büyüme durumu, bitki görüntüsünün renk değişiklikleri, spektral 

yansıma değişiklikleri veya uzak verilerin bitki örtüsü indeksi 

özellikleri ile tespit edilebilir (Scotford ve Miller, 2005; Sun ve ark., 
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2010; Xu ve ark., 2007). Hedef üzerinde farklı türde durumlar 

etkileşime girebilirken simptom sadece tek bir yolu takip etmeyebilir. 

Sahada çevreyle ilgili bu zorluklara rağmen gelecekteki gelişmeler, 

akıllı püskürtücülerin ilaçlama verimliliğini artırmak ve ayrıca tarımsal 

kimyasal girdilerin çevresel etkisini azaltmak için yaygın olarak 

kullanılması eğilimini kesinlikle sürdürecektir. İlgili araştırmalar 

aşağıdaki gereksinimleri dikkate almalıdır: 

(1) Hedef sensör uygulamasının iki gereksinimi karşılaması gerekir. Bir 

yandan, uygulanan her sensör çoklu bilgi sağlamalıdır. Örneğin, ürün 

türlerini sınıflandırmak için makine görüşü kullanılabilir; bu arada 

tarlada bir araca rehberlik edebilir. Öte yandan, çoklu sensörlerin 

kombinatoryal uygulaması her bir hedefi ölçmek için avantajlı bir 

şekilde kullanılabilir. Her sensörün sınırlandırılması için çoklu algılama 

bilgisi, tespit doğruluğunu iyileştirmek veya verimli bir püskürtme 

sistemi geliştirmek için tamamlayıcılar sağlayabilir. 

(2) Akıllı püskürtücü özel uygulamalar için tasarlanmalıdır. Yoğun 

tarımın gelişmesiyle, farklı uygulama alanları için özel mekanik veya 

kimyasal püskürtücü sağlanmalıdır. 
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Giriş 

Tarım ve gıda, ülkelerin sosyal ve ekonomik durumlarını 

iyileştirmelerine katkı sağlayan en önemli yapı taşlarından biridir. 

Günümüzün yüksek teknolojili, hassas ve nitelikli modern tarım 

endüstrisi, zaman içindeki evrimlerin ve tarımdaki farklı buluşların bir 

sonucudur. Son yıllarda, ileri teknoloji ve bilimsel araştırmaların en son 

sonuçları, ürünlerin kalitesini iyileştirmek ve verimliliği artırmak 

amacıyla tarımda büyük ölçüde uygulanmaktadır. Tarımda, zeytin ve 

badem gibi bazı hasara dayanıklı tarım ürünleri gövde veya dal 

sarsıcıları kullanılarak hasat edilebilmektedir (Ferguson ve ark., 2010). 

Bununla birlikte, taze pazarlar için domates, portakal, elma veya çilek 

gibi narin meyveler, sarsıcılar gibi agresif yöntemler kullanılarak hasat 

edilememektedir. Bu tür yöntemlerin kullanılması durumunda, 

meyveler düşme sırasında ağacın dallarından etkilenerek veya ağacın 

dallarının kırılarak yere düşmesiyle zarar görebilmektedir. Bu nedenle 

meyve kalitesini kaybedebilir ve bu da taze ürün pazarından elde edilen 

ticari gelirin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ağacın gövdesinin 

veya dallarının sallanmasıyla olgunlaşmamış veya küçük meyvelerin 

kopma ihtimali de vardır (Coppock, 1967).  

Sarsıntı sonrasında yere düşen meyveleri toplamak için yine insan gücü 

gerekmekte, bu da işçilik ve hasat maliyetlerinin artmasına neden 

olmaktadır. Öte yandan, elle meyve hasadı yöntemi oldukça yoğun 

işçilik gerektirmekte ve hem ekonomi hem de zaman açısından önemli 

kayıplara neden olabilmektedir. Yoğun elle hasat işlemini 

gerçekleştirmek için büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyulmakta ve aynı 
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zamanda işçilik ücretleri sürekli artmaktadır. Birim çıktı başına işgücü 

maliyetlerini korumanın veya azaltmanın tek yolu işgücü verimliliğini 

artırmak veya çıktı hacmini artırmaktır. Dünya ticaret yasaları ve hayat 

pahalılığı göz önüne alındığında, düşük işgücü maliyetleriyle rekabet 

etmek mümkün değildir. Bu nedenle, hasat işleminde işçilik giderlerini 

azaltmak için potansiyel olarak tek seçenek makineleşmedir ve böylece 

yetiştiriciler önümüzdeki yıllarda rekabetçi kalabilir ve hatta pazarlar 

genişleyebilir (Holt, 1999). Ayrıca mekanizasyon, gelişmiş ülkelerdeki 

meyve yetiştiricilerinin geleceğini güvence altına almada hayati bir rol 

oynamaktadır. Makineli hasat sistemleri, hasat maliyetini toplam 

üretim maliyetinin yaklaşık %35-%45'ine düşürmekte ve işçilik 

maliyetinden ve hasat enerji tüketiminden tasarruf edilmesine ve 

tarımsal faaliyetlerde kaynak kullanımının iyileştirilmesine yardımcı 

olmaktadır (Sanders, 2005). 

Akıllı Tarımda Kullanılan Hasat Yöntemleri 

Yetiştiriciler tarafından işçilik giderlerini azaltmak için iki tür hasat 

yaklaşımı uygulanmaktadır. Bunlar, seçici hasat yöntemi ve toplu hasat 

yöntemidir. 

Seçici hasat yöntemi, kavrama için kollara sahip robotik 

manipülatörleri kullanan robotik sistemler için bir hasat yöntemidir. 

Bunlar tipik olarak olgun meyveleri seçerek toplamak için bir uç-kol ve 

makine görüşü ile mobil bir platforma monte edilmektedir (Bac ve ark., 

2014). Robotik sistemler potansiyel olarak makinelerin verimliliği ile 

insanların seçiciliğini uzun vadede birleştirebileceğinden (Shewfelt ve 

ark., 2014), robotik hasat yaklaşımının işçilerin yerini tamamen alma 
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potansiyeline sahip olduğuna inanılmaktadır (Sanders, 2005). Bu 

nedenle, hem akademik çevrelerden hem de endüstriden yoğun ilgi 

görmüş ve meyve yetiştiricileri arasında tercih edilen robotik hasat 

yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zekâ (AI) ve robotik 

teknolojilerinin devam eden hızlı gelişimi, ticari robotik hasat 

sistemlerinin son gelişimini oluşturmaktadır. 

Diğer hasat yöntemi, toplu hasat yöntemi olarak adlandırılır ve meyveyi 

dalından koparabilmek için meyve ağacına titreşim uygulama 

prensibine dayanmaktadır (Mehta ve ark., 2016). Elma, portakal ve 

kiraz gibi çeşitli meyvelerin yetiştiricileri tarafından benimsenmiştir 

(De Kleine ve Karkee, 2015; Torregrosa ve ark., 2009; Zhou ve ark., 

2016). Toplu hasat sistemleri yüksek verimliliğe sahip olsa da (Sola-

Guirado ve ark., 2020), önemli dezavantajları vardır. Yetiştiriciler, 

makinelerin hem kanopilere hem de meyvelere verdiği aşırı zarar 

konusunda endişelerini dile getirmişlerdir (Moseley ve ark., 2012). 

Meyve hasarı pazar kabulünü etkilediğinden, toplu hasat zararlarını 

azaltmaya yönelik araştırmalar aktif bir alan olmaya devam etmektedir 

(Pu ve ark., 2018; Wang ve ark., 2019). Toplu hasadın bir diğer 

dezavantajı da toplanan meyvelerin kalitesinin önemli ölçüde 

değişebilmesidir. Henüz tam olgunlaşmamış meyveler kaçınılmaz 

olarak olgunlaşmış meyvelerle birlikte hasat edilmektedir (Sanders, 

2005). Tüm bir meyve bahçesindeki meyvelerin olgunluk oranlarını 

koordine etmek çok önemlidir. Toplu hasat planında hasat 

zamanlaması, olgunlaşmamış ve aşırı olgunlaşmış meyvelerin hasat 
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edilmesinden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için önemli bir yer 

tutmaktadır. 

Meyve Tespit Yöntemlerinde Görsel Sensörler ve Algoritmalar 

İşlevsel bir robotik görüş kamerası, robotik hasat sistemi ile çevre 

arasındaki iletişim için donanım ara yüzü görevi görmektedir. Görüş 

sisteminin birincil işlevi, otonom hasat elde etmek için meyve tespiti ve 

konumunu tespit etmektir. 

Sensörler 

Meyveyi tespit etmek ve yerini belirlemek için, iki boyutlu (2D) veya 

üç boyutlu (3D) görüntüleme sensörleri kullanılarak hedef ve arka plan 

bilgilerini kaydeden ortam görüntüleri kaydedilmekte ve analiz 

edilmektedir. 

2D görüntüleme sensörleri alanın iki boyutlu bilgilerini tipik olarak 

kırmızı, yeşil ve mavi renklerde (RGB), kızılötesi (IR), spektral 

sensörler veya bunların herhangi bir kombinasyonunda kaydetmektedir 

(Li ve ark., 2014). RGB kameralar, renk, geometrik şekil ve doku gibi 

meyve özelliklerini geleneksel makine öğrenimi yöntemleriyle veya 

sağlam, doğru ve verimli olduğu bilinen derin öğrenmeyi kullanarak 

çıkarmakta ve analiz ederek hedef meyveleri arka plandan tespit 

etmektedir. Bununla birlikte, RGB kameralar aydınlatmaya karşı 

oldukça hassastır ve arka planla benzer renge sahip hedef meyveleri 

tespit etmek de zordur (Gongal ve ark., 2015). Spektral ve uzamsal bilgi 

sağlayan spektral sensörler, farklı dalga boylarındaki çeşitli 

yansımalara dayalı olarak meyve tespiti yapmak için 
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kullanılabilmektedir. Spektral görüntüleme işlemi, hedef meyvelerin ve 

arka planın daha az belirgin renk farkından kaynaklanan sorunu 

potansiyel olarak çözebilmekte, ancak zaman alan veri toplama ve 

görüntü işleme, pratik uygulamasını sınırlamaktadır (Li ve ark., 2014).  

Termal sensörler nesnelerin ve ortamın sıcaklık bilgilerini kaydetmekte 

ve bu da meyvelerin daha az belirgin bir arka plandan algılanmasına ve 

görüntü işlenmesine fayda sağlayabilmektedir. Bunun nedeni, 

meyvelerin ortama kıyasla daha fazla ısı emebilmesi ve daha fazla ısı 

yayabilmesidir. Bununla birlikte termal sensörlerin, ağaçların olduğu 

ortamlarda bulunan gölgeli alanlardaki meyveleri tespit ederken 

sınırlamaları belirgindir. 2D görüntüleme sensörleri düşük maliyetli ve 

erişimi kolay olsa da, normalde tek başlarına seçici hasat yöntemini 

kullanan robotlar için çalışma ortamındaki hedef meyvelerin doğru 3D 

uzamsal konumunu sağlayamazlar. 

Piyasada stereo kameralar, Işık Algılama ve Uzaklık sensörleri 

(LiDAR) ve RGB-D (RGB derinlik) kameralar gibi çeşitli 3D görsel 

sensörler bulunmaktadır (Chen ve ark., 2021; Jayakumari ve ark., 

2021).  

Stereo kameralar, sabit bir mesafe ile ayrılmış iki veya daha fazla RGB 

kamera kullanarak görüntü almaktadır. Görüntüler daha sonra 

birleştirilmekte ve derinlik üçgenleme yoluyla hesaplanmaktadır 

(Gennery, 1979). Etkili olsa da bu sensör, görüntü birleştirme işlemi 

nedeniyle yavaştır ve gerçek zamanlı pratikliğini sınırlayan sık 

kalibrasyon gerektirmektedir. LiDAR, iki veya üç boyutlu bir nokta 

bulutu oluşturmak için darbeli lazer yansımalarını kullanarak uzamsal 
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bilgileri yakalayan bir uzak menzil sensörüdür. Bu sensörler sağlamdır 

ve genellikle güçlü doğal ışık altında iyi performans gösterirler, ancak 

görüşe dayalı meyve tespiti için kritik olan renk bilgisini sağlayamazlar. 

LiDAR, RGB kameralarla birleştirilebilse de veri füzyonu yavaş 

olabilmekte ve milimetre hassasiyetli LiDAR'ların yüksek fiyatı daha 

geniş uygulama alanını sınırlamaktadır (Wolcott ve Eustice, 2017). 

RGB-D kameralar işlevsel olarak 2D RGB kameralarla aynıdır, ancak 

aynı zamanda derinlik görüntülerini de işleyebilir ve derinlik 

bilgileriyle birleştirilmiş gerçek zamanlı bir RGB görüntü akışı 

sunmaktadır. Bu kameralar derinlik mesafesini hesaplamak için ya uçuş 

süresi (ToF) ya da yapılandırılmış ışık yöntemlerini kullanmaktadır. 

ToF sensörleri, hedefe olan mesafeyi ölçmek için ışık darbeleri yayan 

bir kızılötesi ışık yayıcı kullanmaktadır (Gongal ve ark., 2015). Bu 

teknikte, kızılötesi ışık bir düzende yayılmakta ve derinlik bilgisi, 

alıcıya geri dönerken bu ışık düzeninin bozulma seviyesine göre 

hesaplanabilmektedir (Gongal ve ark., 2015). 

Stereo kameralarla karşılaştırıldığında, RGB-D kameralar konum 

belirleme doğruluğu, sağlamlık ve hesaplama verimliliği açısından çok 

daha üstündür ve daha küçük bir görüntüleme aralığına sahip olsa da 

aynı doğruluk için LiDAR sensörlerinden çok daha ucuzdur. RGB-D 

kameranın diğerlerine göre bu avantajları, onu pratik uygulamalar için 

daha uygun hale getirmektedir ve tarım uygulamalarında görüş 

sistemlerinin önemli bir bileşeni olmuştur (Fu ve ark., 2020; Tu ve ark., 

2020). Bununla birlikte, RGB-D kamera yakın bir tarama mesafesinde 

veya güçlü güneş ışığı gibi aşırı hava koşullarında performans düşüşü 
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yaşayabilmektedir. Bunun nedeni, yukarıda belirtilen senaryolar altında 

üretilen derinlik görüntülerinin kalitesinin daha düşük olmasıdır (Wang 

ve ark., 2022; Zheng ve ark., 2021). 

Geleneksel makine öğrenimi yöntemleri 

Önceki bölümde bahsedilen sensörlerle çalışarak, geleneksel görme 

algoritmaları hedeflerden renk, geometrik şekil ve doku gibi özellikleri 

çıkarabilmekte ve kodlayabilmektedir. Ardından nesneleri 

sınıflandırmak ve tanımak için makine öğrenimi tabanlı sınıflandırıcı 

uygulanmaktadır. 

Tek bir özellik tabanlı meyve tanıma sisteminde renk, kontrollü 

ortamlarda kanıtlanmış doğruluğu ve sağlamlığı nedeniyle en çok 

araştırılan özelliklerden biri olmaya devam etmektedir (Tang ve ark., 

2020). Arefi ve ark. (2011), sera ortamlarında olgun domatesleri tespit 

etmek için RGB, Hue-Saturation-Intensity (HIS) ve Luminance- In-

phase Quadrature (YIQ) uzaylarından renk bilgilerini işlemiş ve 

domatesin tespitinde %96.36'lık bir doğruluktan bahsetmiştir. Bununla 

birlikte, renk tabanlı yöntemlerin çoğu, arka plandan ayırt etmek için 

dikkatlice seçilen renk uzayı ile belirli meyveler için uygundur. 

Değişken ışık koşulları altında yapraklarla benzer renklere sahip 

meyveler işlenirken performansı sınırlıdır. Dolayısıyla bu yöntem, 

RGB kameralara dayanması nedeniyle yalnızca aydınlatmaların 

renkleri üzerinde daha az etkiye sahip olduğu düzenlenmiş aydınlatma 

koşullarında uygulanabilir. Bu sorunu aşmak için, RGB görüntüsünü 

tamamlamak üzere görüntüdeki doku, ışık yoğunluğu ve kenar algılama 

gibi diğer özelliklerden yararlanılabilir. Kang ve ark. (2020a, 2020b), 
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renk ve şekil özelliklerinin hiyerarşik çok ölçekli özellik çıkarımını 

uygulayan bir algoritma önermişler, ardından çıkarılan ilgili 

bölgelerinin sınıflandırılmasını sağlamak için bir K-mean 

uygulamışlardır. Buna, nesne tespiti için birden fazla özelliğin tek bir 

veri yapısında birleştirildiği çoklu özellik tabanlı tespit sistemleri 

denilmektedir. Çoklu özellik tabanlı yöntemler, düzensiz aydınlatma 

koşullarını, kısmen tıkalı hedefleri ve arka planla daha az farklı renge 

sahip meyveleri ele alırken doğruluk ve sağlamlık açısından algılama 

performansını artırabilmektedir (Tang ve ark., 2020). Çoklu özellik 

tabanlı meyve tanıma yöntemleri performansı artırsa da, otonom meyve 

hasadı gereksinimlerini karşılamak için hesaplama verimliliği, 

doğruluk ve doğal aydınlatmaya karşı sağlamlık gibi gerçek zamanlı 

algılama performansında hala kapatılması gereken bir boşluk vardır. 

Önerilen bir çözüm olarak derin öğrenme tabanlı yöntemler 

geliştirilmiştir. 

Derin öğrenme yöntemleri 

Yapay sinir ağına dayalı derin öğrenme yöntemleri yaygın olarak 

araştırılmaktadır. Çok katmanlı perceptron ile derin öğrenme 

yöntemleri daha yüksek seviyeli öznitelik özellikleri 

oluşturabilmektedir (Tang ve ark., 2020). Hem düşük hem de yüksek 

seviyeli özellikler analiz edilebilmekte ve nihai hedef tespiti için 

kullanılabilmektedir. Farklı derin öğrenme türleri arasında, convolution 

neural network (CNN), hedeflerin özelliklerini çıkarmak için kıvrım ve 

geri yayılımı içeren, tanıma algoritmasının doğruluğunu ve 
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genellemesini büyük ölçüde artıran denetimli bir derin öğrenme 

yöntemidir (Koirala ve ark., 2019). 

Bir RGB-D kamera tarafından elde edilen derinlik görüntüleri meyve 

tespiti için kullanılabilmektedir. Gené-Mola ve ark. (2019), Kinect 

v2'den alınan derinlik görüntülerini, ortalama 0.613 hassasiyete sahip 

Görsel Geometri Grubu (VGG) 16 ile Faster R-CNN kullanarak 

elmaları tespit etmek için kullanmışlardır. Bunun nedeni, derinlik 

görüntülerinin RGB görüntülerine kıyasla ortam koşullarına daha 

duyarlı olmasıdır. Derinlik görüntüsündeki bozulmanın üstesinden 

gelmek için Zheng ve ark. (2021), meyve hasadı sırasında sap tutma ve 

sap uzunluğu kontrolü için anahtar nokta tabanlı bir yöntem 

önermişlerdir. Kang ve ark. (2020a, 2020b), elma bahçelerinde nesne 

tespiti gerçekleştirmek için YOLO-V3 tabanlı RGB görüntüler için 

yeniden tasarlanmış tek aşamalı bir tespit ağı uygulamışlar ve 0.83 

hassasiyet elde etmişlerdir. Liu ve ark. (2019), Kinect v2'den alınan 

ham RGB görüntülerini iki aşamalı algılama ağına girdi olarak 

işlemişler, kivi tespit etmek için VGG16 ile Faster R-CNN kullanmışlar 

ve 0.884 hassasiyet elde etmişlerdir. RGB görüntülerle meyve tespiti, 

ortam aydınlatmasındaki değişimden, olgunluk seviyesinden ve belirsiz 

arka plan özelliklerinden etkilenebilmektedir. Bunun yerine 

araştırmacılar, VGG16 ve Faster R-CNN ile kivi meyvesini tespit 

etmek için Kinect v2'den alınan kızılötesi görüntüleri kullanmışlar ve 

ortalama 0.892 hassasiyet elde etmişlerdir. Kinect v2 aracılığıyla tatlı 

biberi tespit etmek için RGB ve kızılötesi görüntüler birleştirilmiş ve 

tek bir görüntü algılama algoritmasına kıyasla hassasiyette %4.1'lik bir 
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iyileşme elde edilmiştir (Sa ve ark., 2016). Yine kivi meyvesini tespit 

etmek için RGB ve derinlik görüntüleri birleştirilmiş ve %3 daha 

yüksek bir tespit oranı kaydedilmiştir. Derin öğrenme yöntemi, derinlik 

görüntüleri, RGB görüntüleri, kızılötesi görüntüler gibi çeşitli ham veri 

türlerine uygulanabilse de bunların farklı kombinasyonları yüksek 

algılama doğruluğu elde edebilse de algoritmanın eğitimi uzun bir süre 

ve çok sayıda ham görüntü etiketlemesi gerektirmektedir. 
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Giriş 

Dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte, gıda maddelerine olan talep 

de aynı oranda artmaktadır. Kontrollü koşulların oluşturulmasıyla 

yüksek verimin elde edildiği seracılık faaliyetleri, sürekli artmakta 

olan gıda talebinin karşılanmasında önemli bir konumdadır (Baytorun 

ve ark., 2019). Yılın belirli dönemlerinde ürün vermesi, bitkisel 

üretimin en dikkat çeken özelliğidir (Anonim, 2019a). Bu nedenle taze 

ve sezon dışı tarımsal ürünlere yönelik artan talep, seraya dayalı 

üretimde artışa neden olmuştur (Khoshnevisan ve ark., 2013). Sebze, 

meyve ve süs bitkileri gibi bitkisel ürünlerin yetiştiriciliğinin mevsim 

dışına kaydırılarak kontrollü ekolojik koşullar altında yapılmasına 

imkân veren yetiştirme mekânlarına “sera”; bu şekilde yapılan 

yetiştiriciliğe “seracılık” veya örtüaltı yetiştiriciliği denilmektedir 

(Anonim, 2015). Ülkemizde cam ve plastik seralar, alçak ve yüksek 

tüneller örtüaltı tarımı kapsamındadır. Alçak plastik tüneller; yerden 

yüksekliği azami 1- 1.5 metre olan yarım daire şeklindeki iskeletlerin 

üzerinin plastik örtülerle kapatılmasıyla elde edilen sistemlerdir 

(Anonim, 2017). Alçak plastik tünellerde yetiştiriciliğin amacı, 

üretimin mevsim dışına kaydırılmasıyla erkenciliği ‘turfandacılık’ 

sağlamaktır. Seralar ve yüksek tünellerde yetiştiriciliğin amaçları ise 

açıkta tarımsal üretim için iklim koşullarının uygun olmadığı 

durumlarda, üretim yapılmasına olanak sağlamak ve bitki gelişim 

süreci için uygun koşulları oluşturarak üretimi yıl boyu devam 

ettirmeye imkân vermektir (Anonim, 2017; Tüzel ve ark., 2020). 

Seracılık faaliyetlerinin artış göstermesinin nedenleri; birim alandan 
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daha yüksek verim elde edilmesi, sezon dışı üretimin yapılabilmesi ve 

bir yılda birden fazla bitkisel üretim yapmaya imkân vermesi olarak 

sıralanabilir (Anonim, 2022b).  

Kış mevsiminde sebze yetiştiriciliği, üreticiler için ekonomik olarak 

karlıdır. Bunun nedeni, kışın sebze fiyatının, arzın sınırlı olması 

nedeniyle genellikle diğer mevsimlere göre yüksek olmasıdır. Kış 

mevsimindeki düşük sıcaklık, farklı sebze türleri de dahil olmak üzere 

çoğu ürün için verimi sınırlayan bir faktördür. Dünya çapında, sera 

koşullarında kış mevsiminde sebze yetiştiriciliğinin farklı ülkelerin 

çeşitli alanlarında iyi bir çiftçilik uygulaması olduğu kanıtlanmıştır (Li 

ve ark., 1996; Nakano ve ark., 2003; Darwish ve ark., 2005; Wei ve 

ark., 2008). 

Sert çekirdekli meyve ağaçlarının (Prunus spp.) yetiştirilmesi, 

bahçelerde veya süs amaçlı yetiştirilen ağaçlar gibi bazı istisnalar 

dışında, hemen hemen her zaman bahçede, açık havada 

gerçekleştirilmiştir (Martínez-Gómez ve ark., 2003; Robinson, 2004; 

Slathia, 2018). Sert çekirdekli meyve ağaçları tipik olarak, hava 

koşulları, yabani otlar ve haşereler gibi hasadı olumsuz 

etkileyebilecek birçok faktörün bulunduğu açık havada büyük üretim 

bahçelerinde yetiştirilmektedir. Bu tür meyve bahçelerinde, çevre 

koşullarına müdahale edilemediği için genellikle verim ve kalite daha 

düşük olmaktadır (Martínez-Gómez ve ark., 2003; Robinson, 2004). 

Örtüaltı meyve yetiştiriciliği, özel bir üretim şeklidir. Seralar, 

yetiştiricilik için daha uygun koşulları oluşturmak, verim ve kaliteyi 

artırmak ve ürün döngülerini uzatmaya imkân sağlamaktadır. Bu 
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faktörler, başta şeftali (P. persica (L.) Batsch) ve kayısı ( P. 

armeniaca) olmak üzere ılıman Prunus türlerinin yetiştirilmesinde 

başarının artmasını sağlamaktadır. Fakat belirli meyve ağaçlarının çok 

yıllık olmaları, büyüklükleri ve generatif gelişim dönemine 

geçebilmeleri için gerekli soğuklama ihtiyaçlarının olması 

nedenlerinden dolayı örtüaltında yetiştirilmesi ekonomik değildir 

(Martínez-Gómez ve ark., 2003). 

Örtüaltı yetiştiricilik, meyve ağaçlarını olumsuz streslerden koruma ve 

uygun büyüme koşulları sağlama yöntemidir. Bu yetiştirme tekniği, 

üretimde erkencilik sağlaması ve kontrollü iklim koşulları sayesinde 

emeğin yıl boyunca daha eşit dağılması, patojen kontrolü ihtiyacını en 

aza indirme ve olumsuz hava koşullarından kaçınma gibi sayısız fayda 

sağlar. Bu faydaların tümü, diğer avantajların yanı sıra sürekli olarak 

iyi verim, yüksek meyve kalitesi ve erken üretim ile sonuçlanmaktadır 

(Gao ve ark., 2004). Hastalık ve zararlı kontrolü ve pazar fırsatları da 

bu yetiştirme sistemlerinin önemli yönleridir.  Seracılığın sağladığı 

yüksek verim, kentleşme nedeniyle arazilerin azalması gibi üretim 

kısıtlamalarının ve pestisit kullanımı sonucu meydana gelen 

kısıtlamaların meyve üretiminin zorlaştırdığı bölgelerdeki meyve 

üreticileri için kalıcı bir alternatif haline getirebilir.  Serada yetiştirilen 

meyve ağaçlarının sürekli olarak daha kaliteli meyveler üretmesi ve 

bahçede açıkta üretilen meyve ağaçlarından daha düşük maliyetli 

olması gerçeği, sera yetiştiriciliğini bahçe yetiştiriciliğine umut verici 

bir alternatif haline getirmektedir (Haoyuan ve ark., 2010). Bununla 

birlikte, sera koşullarında kayısı ve şeftali üretimini sınırlayan, 
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yetersiz ışık, soğuklama ihtiyacının karşılanmaması ve aşırı sıcaklıklar 

gibi olumsuz faktörler de bulunmaktadır (Kamota, 1987; Haoyuan ve 

ark., 2010). 

Dünyada seracılık 

Dünyada seracılık faaliyetleri gerçekleştiren ülkeler, serin iklim 

kuşağında, ılıman iklim kuşağında ve bu iki iklim kuşağının da hâkim 

olduğu ülkeler olarak üç sınıfta incelenir. Hollanda, İngiltere, 

Danimarka, Almanya, Romanya ve Bulgaristan serin iklim kuşağında 

yer alan ülkelerdir. Bu ülkelerde örtüaltı yetiştiricilik cam seralarda 

yapılmaktadır. İlk kurulum maliyeti ve işletme masrafları oldukça 

yüksektir. Üretimde ileri teknoloji kullanılmaktadır. İspanya, Türkiye, 

İtalya, Yunanistan, İsrail, Fransa, Fas ve Portekiz ılıman iklim 

kuşağının hâkim olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerin seracılık bakımından 

ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; ilkbahar ve sonbahar 

aylarında üretimde erkencilikten faydalanma imkanlarının olması, 

işletme ve seraların ilk kurulum maliyetlerinin düşük olması ve 

üretimde kullanılan teknolojinin yetersiz olmasıdır (Anonim, 2015). 

ABD ve Japonya ise bu iki iklimin de hâkim olduğu ülkelerdir. 

Buralarda seracılar cam ve plastik örtülü olarak kurulmaktadır. 

Japonya’da plastik sera alanı çok daha fazladır. Seraların neredeyse 

tamamında ileri teknoloji ve yenilikçi yetiştirme teknikleri 

uygulanmaktadır (Anonim, 2015).   

Dünya genelinde çoğu ülke, iklim koşulları uygun olmamasına ve 

yüksek maliyetlere rağmen seracılık yapmaktadır. Gelişmiş ülkeler, 

son dönemlerde ulaşım imkânlarının da gelişmesiyle, maliyetin ve 
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iklimin daha uygun olduğu ülkelerde seracılık faaliyetlerine devam 

etmektedir (Anonim, 2019a). Seracılık faaliyetleri en fazla iklim 

koşullarının en elverişli olduğu Akdeniz havzasında bulunan ülkelerde 

gelişim göstermektedir. Özellikle Son 20 yılda, Akdeniz iklim 

bölgesindeki ülkeler arasında sera sebzelerinin rekabet gücü giderek 

artış göstermiştir (Conac ve ark., 2013). Ülkemiz bu ülkeler arasında 

oldukça önemli bir seracılık potansiyeline sahiptir. Sera alanı varlığı 

bakımından dünyada dördüncü, Akdeniz havzası ülkeleri arasında ise 

ikinci sırada yer almaktayız (Anonim, 2019b). Akdeniz ülkeleri 

arasında en fazla örtülü alana sahip olan ülke İspanya’dır (Baytorun ve 

ark., 2019). Çizelge1’de Avrupa ülkelerinin toplam sera alanları (da) 

verilmiştir. 

Çizelge 1. Avrupa Ülkelerinde Sera Alanları  

İspanya 60.000 ha %99 

Türkiye 49.000 ha %88 

İtalya 25.000 ha %91 

Fransa 10.000 ha %70 

Hollanda 10.000 ha %2 

Yunanistan 4.500 ha %95 

Diğer ülkeler 14.000 ha ---- 

% değerler polietilen alanları göstermektedir (Anonim, 2022a) 

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde seracılık alanında önemli gelişmeler 

gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler; yapılan çalışmalar sonucunda verim 

artışının sağlanması, su ve ortam kültürü şeklinde yapılan topraksız 

tarım, ekolojik tarım, tozlaşmayı arttırmak için bombus arılarının 

kullanımı, bilgisayar ve robot kontrollü sistemlerle izlenebilir üretimin 
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sağlanması olarak sıralanabilir. Seralarda teknolojinin yaygın 

kullanımıyla ürünlerde kalite standardı sağlanmaktadır (Anonim, 

2015).  

Seracılık uygun koşullar sağlanarak yapıldığında, diğer tarımsal 

uygulamalara oranla karlılık oranı çok daha yüksektir. Yerel pazarlara 

arz sağlamanın yanı sıra, örtüaltı sebze üretimi ihracat potansiyeli 

nedeniyle büyük değer görmekte ve Akdeniz bölgesindeki birçok 

ulusal ekonominin dış ticaret dengesinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Conac ve ark., 2013).   

Seracılık faaliyetleri ülkemizde 1940’lı yıllardan sonra süs bitkileri 

yetiştiriciliği yapılan Yalova’ya paralel olarak gelişmeye başlamıştır 

(Anonim, 2004). İlk seralar Antalya ve Mersin’e deneme amaçlı 

kurulmuştur. Seracılığın gelişimi 1960’lı yıllarda plastiğin tarımda 

kullanılmaya başlamasıyla ivme kazanmıştır (Anonim, 2017b). 

Kuruluş kolaylığı ve diğer örtüaltı sistemlere göre daha düşük maliyeti 

olan yüksek plastik tünellerin kurulumu ise 1963 yılında Mersin ili ve 

çevresinde hızla gelişim göstermiştir (Anonim, 2004). 1970 yıllarına 

gelindiğinde ise enerji krizi ortaya çıkmış ve ısıtma giderleri büyük bir 

sorun haline gelmeye başlamıştır (Tüzel ve ark., 2015). İklim koşulları 

örtüaltı tarımını kısıtlayan en büyük faktördür. Dış ortam sıcaklığına 

bağlı olarak yapılacak ısıtma masrafları arttıkça maliyet artmaktadır. 

Bir bölgede seracılığın ekonomik olup olmayacağını belirleyen önemli 

faktörlerden biri ısıtma masraflarıdır (Anonim, 2017). Bu nedenle 

diğer bölgelerle kıyaslandığında ısıtma giderlerinin oldukça düşük 

olduğu Akdeniz Bölgesi seracılık faaliyetleri bakımından önem 
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kazanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise yüksek tünel, alçak tünel, 

cam sera ve plastik sera alanlarının toplamı 500 bin dekara ulaşmıştır 

(Tüzel ve ark., 2015). 

Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliğin Mevcut Durumu ve Gelişimi 

Örtüaltı alanlarının durumu 

Son beş yıldaki Türkiye örtüaltı alanlarımızın durumu Çizelge 1’de 

verilmiştir (TÜİK, 2021). Çizelge 1’e göre 2021 yılında örtüaltı 

alanlarımızın toplamı 854.600 dekara ulaşmıştır. Son beş yılın verileri 

incelendiğinde örtüaltı alanlarımızın yıldan yıla arttığı dikkat 

çekmektedir. Alçak tünel alanlarımız 2017, 2018 ve 2019 yılları 

arasında artış gösterirken 2019 yılından sonra azalış göstermiştir. Cam 

sera alanlarımız 2017 yılında 85.749 dekar iken 2021 yılına 

gelindiğinde azalarak 76.213 dekar olmuştur. Plastik sera alanlarımız 

cam seraların aksine sürekli artış göstermiştir. 2017 yılında plastik 

sera alanımız 355.121 dekar iken 2021 yılına gelindiğinde artarak 

464.973 dekara ulaşmıştır. Yüksek tünel alanlarımız 2017 ve 2021 

yılları arasında 120 bin dekar ile 100 bin dekar arasında değişim 

göstermiştir. Ülkemiz örtüaltı varlığı bakımından dünyada ilk dört 

ülke arasında yer almaktadır. Avrupa ülkeleri arasında örtüaltı alanı 

bakımından İspanyadan sonra ikinci sırada gelmektedir (Anonim, 

2019b). Serada yetiştiriciliğin başladığı ilk dönemlerde yaklaşık 1-2 

dekar alanlarda küçük aile işletmeciliği şeklinde yetiştiricilik 

yapılırken, son yıllarda sera alanları yaklaşık 4 dekar alanlara 

yükselmiştir. Özellikle son yıllarda seracılık faaliyetlerini arttırmak 
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amacıyla verilen destek ödemeleriyle birlikte sera alanlarının 

büyüklükleri ortalama 27 dekara ulaşmıştır (Tüzel ve ark., 2020). 

Çizelge 2. Türkiye’de son 5 yılda örtüaltı alanlarının durumu (da) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Alçak Tünel 191.399 211.222 224.400 218.326 212.657 

Cam Sera 85.749 78.110 75.494 80.779 76.213 

Plastik Sera 355.121 368.527 378.671 401.795 464.973 

Yüksek Tünel 119.899 114.232 111.038 104.258 100.756 

TOPLAM 752.168 772.091 789.604 805.159 854.600 

 

Ülkemizin güney kıyı şeritlerindeki iklim koşulları seracılık için en 

elverişli şartları oluşturduğu için sera alanları bu bölgede 

yoğunlaşmıştır. Akdeniz sahil kuşağında, örtüaltı yetiştiriciliğin en 

fazla yapıldığı 4 il bulunmaktadır (Anonim, 2017). Çizelge 3’e göre 

toplam Türkiye örtüaltı alanlarının %93’ünü sırasıyla Antalya, 

Mersin, Adana, Muğla, İzmir, Burdur, Hatay ve Aydın illeri 

oluşturmaktadır. Toplam örtüaltı alanı bakımından üç ilimiz ön plana 

çıkmaktadır. Bunlar 326.967 dekar alan ile Antalya, 223.893 ile 

Mersin ve 155.374 ile Adana’dır. Alçak tünel varlığı bakımından 

137.200 dekar alan ile Adana ili dikkat çekmektedir. Cam sera ve 

plastik sera toplam alanı en yüksek olan il Antalya’dır. Yüksek tünel 

alanı en fazla olan il Mersin’dir. 
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Çizelge 3. İllere göre örtüaltı tarım alanları (dekar) 

 Antalya Mersin Adana Muğla İzmir Burdur Hatay Aydın 

Alçak 

Tünel 
12.075 48.074 137.200 2.892 77 95 9.438 1.882 

Cam 

Sera 
63.002 6.449 6 5.507 139 91 3 142 

Plastik 

Sera 
235.692 131.819 5.376 23.069 12.001 12.603 2.098 676 

Yüksek 

Tünel 
16.198 37.550 12.792 105 966 15 965 8.744 

Toplam 326.967 223.893 155.374 31.573 13.181 12.804 12.504 11.444 

Ülkemizde örtüaltında yetiştirilen bitkisel ürünler 

Seralarda yetiştiriciliği yapılan başlıca ürün grubunu sebzeler 

oluşturmaktadır. Üretimin %94’ünü sebzeler oluştururken, bunu 

sırasıyla %5 ile meyve türleri, %1 ile süs bitkileri takip etmektedir 

(Anonim, 2019b). Örtüaltı sebze üretimimiz 7.814.543 ton, meyve 

üretimimiz 622.073 ton ve süs bitkileri üretimimiz 1.238.975.594 adet 

olduğu bilinmektedir (TÜİK, 2019; Tüzel ve ark., 2020). 

Örtüaltı sebze üretimi 

Ülkemizde 2019 yılında toplam 31 milyon ton sebze üretimi 

gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık 23,2 milyon tonu açık alanda 

yetiştiricilik şeklinde iken, 7,8 milyon tonu örtüaltı yetiştiriciliği 

şeklinde yapılmıştır. Toplam örtüaltı bitkisel üretim il bazında 

incelendiğinde %48’lik oranla Antalya ilk sırada yer almaktadır. 

Antalya’da üretim yaklaşık 3.8 milyon ton civarındadır. Bunu sırasıyla 

%16 ile Mersin, %13 ile Adana ve %9 ile Muğla illerimiz 
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izlemektedir. Merin ilimizde toplam üretim 1,2 milyon ton, Adana’da 

1 milyon ton ve Muğla’da 690 bin ton şeklindedir. Bu dört ilimizin 

toplam örtüaltı üretimi yaklaşık olarak 6,7 milyon ton olup, Ülkemizin 

toplam üretiminin %86’sını oluşturmaktadır (Anonim, 2019b). 

Örtüaltında yetiştiriciliği yapılan ürünler Çizelge 4‘te, bunların 

yetiştirilme oranları Şekil 1‘de verilmiştir (Anonim, 2019b). Çizelge 

incelendiğinde, örtüaltı yetiştiricilik alanlarımızda en fazla domates 

yetiştiriciliği yapıldığı göze çarpmaktadır. Bunu sırasıyla hıyar, 

karpuz, biber ve muz takip etmiştir. Örtüaltı sebze üretimimizde 

%65’lik payla en fazla Solanaceae familyası sebzeleri 

yetiştirilmektedir. Bunu %32’lik payla Cucurbitaceae grubu sebzeleri 

izlemektedir. Cucurbitaceae familyasına ait olan karpuz daha çok 

alçak plastik tünellerde yetiştirilmektedir. Bu iki grup dışındaki 

sebzelerde örtüaltında yetiştirilmektedir.  

Çizelge 4. Ülkemizde örtüaltında üretimi yapılan ürünlerin miktarları (ton)  

Ürünler Üretim (Ton) 

Domates 4.083.681 

Hıyar 1.156.997 

Karpuz 877.505 

Biber 749.769 

Muz 424.837 

Patlıcan 323.009 

Kabak (Sakız) 211.953 

Kavun 205.340 

Çilek 195.206 

Diğer 200.702 

TOPLAM 8.436.616 

kaynak: tüik, 2021 
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   Şekil 1. Örtüaltında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürünlerin oranları 

Örtüaltı meyve üretimi 

Örtüaltı meyve üretiminin önemi zamanla daha iyi anlaşılmıştır. 

Örtüaltı meyve üretimimiz özellikle son 20 yılda 5.7 kat artış 

göstermiştir (Tüzel ve ark., 2020). Ülkemizin örtüaltı meyve üretimi 

2017 yılında 478.858 ton iken 2018 yılı itibariyle örtüaltı meyve 

üretimimiz 535.515 tona ulaşmıştır. 2000’li yılların başlarında 

örtüaltında sadece çilek ve muz yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Son 

dönemlerde bu iki meyve türüne ek olarak örtüaltında asma ve sert 

çekirdekli meyve türlerinin (şeftali, kayısı, erik, nektarin) yetiştiriciliği 

de yapılmaktadır (Çizelge 5).  2021 yılında yaban mersini de seralarda 

yetiştirilmeye başlanmıştır. 
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Çizelge 5. Ülkemizin örtüaltı meyve üretim değerleri (ton)  

Ürünler 2017 2018 2019 2020 2021 

Çilek 155 059 180 378 195 206 203 206 253 153 

Muz 321 815 353 227 424 837 542 809 722 703 

Üzüm 964 1 121 1 184 1 114 1 214 

Kayısı 794 602 562 513 479 

Şeftali 

(Nektarin) 

60 20 20 10 10 

Erik 166 167 264 336 366 

Yaban mersini 

(Mavi yemiş) 

- - - - 33 

Meyve toplamı 478 858 535 515 622 073 747 988 977 958 

Kaynak: TÜİK, 2021 

Örtüaltı süs bitkileri üretimi 

2013 yılından önce sadece kesme çiçek verileri değerlendirilirken, bu 

tarihten sonra çiçek soğanları ve diğer süs bitkileri üretim verileri de 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de toplam 1.235.447.627 adet 

süs bitkisi yetiştirilmektedir. Son 5 yılda örtüaltında yetiştiriciliği 

yapılan süs bitkileri çeşitleri ve üretim miktarları (adet) Çizelge 6 ‘da 

verilmiştir. 2019 yılına kadar kesme çiçek üretiminin giderek arttığı 

gözlenirken, 2019 yılı itibariyle üretimde azalmalar olduğu dikkat 

çekmektedir. Çiçek soğanları ve diğer süs bitkileri üretiminin yıllara 

göre 234 ile 243 milyon adet arasında değişim göstermiştir. İç mekân 

süs bitkilerinin üretimi 2017 yılı itibariyle düşüş göstermiştir. Çiçek 

soğanları ve dış mekân süs bitkilerinin üretimlerinin ise yıldan yıla 

farklılık göstermiştir. 
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Çizelge 6. Örtüaltı süs bitkileri üretimi (adet) 

Ürünler 2017 2018 2019 2020 2021 

Kesme 

çiçekler 

955 209 

880 

967 493 

182 

1 003 

575 933 

922 051 

275 
996 044 388 

Çiçek 

soğanları ve 

diğer süs 

bitkileri 

239 737 

460 

243 709 

041 

235 399 

661 

234 118 

480 
239 403 239 

İç mekân 

süs bitkileri 

51 407 

793 

50 320 

355 

41 312 

477 

40 654 

845 
47 611 677 

Çiçek 

soğanları 

1 617 

500 
1 787 500 

1 809 

854 

1 622 

000 
1 836 300 

Dış mekân 

süs bitkileri 

186 712 

167 

191 601 

186 

192 277 

330 

191 841 

635 
189 955 262 

Toplam 
1 194 

947 340 

1 211 202 

223 

1 238 

975 594 

1 156 

169 755 
1.235.447.627 

Kaynak: TÜİK, 2021 
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Giriş 

Dünyada insan nüfusunun artmasını takip eden yeni gıda üretim 

senaryosu ile karlı ve sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamaları 

çerçevesinde, seralarda korunan tarım önem kazanmıştır (Reddy, 

2016). Seralar, içinde bitkilerin tam veya kısmen kontrollü çevre 

koşulları altında yetiştirilebildiği ve içerisinde kültürel işlemleri 

yürütmek için insanların çalışmasına izin verecek kadar büyük olan, 

şeffaf veya yarı saydam bir malzemeyle kaplanmış bir yapıdır 

(Anonim 2022b). Seracılık, optimum bitki büyümesi ve verimi elde 

etmek için doğal çevrenin mühendislik ilkeleri kullanılarak 

değiştirildiği, örtüaltı tarım hedeflerine ulaşmanın en pratik 

yöntemidir (Ouammi ve ark., 2020). Seralar, bitkilerin büyümesini 

etkileyen en önemli parametreleri (güneş radyasyonu, sıcaklık, bağıl 

nem, ışık şiddeti ve karbondioksit seviyesi) kontrol etmeye imkân 

vermektedir (Achour ve ark., 2021). Ana hedefleri, bitkileri zorlu 

iklim koşullarından ve zararlı istilalarından koruyarak yüksek verim 

için uygun bir ortam sunmaktır (Ouammi ve ark., 2020).  

Seraların sağladığı avantajlar; 

• Bitki için gerekli çevre koşulları oluşturulduğu için, yıl 

boyunca bir serada dört veya beş ürün yetiştirilebilir. 

• Ürün verimliliği önemli ölçüde artar. 

• Uygun kontrollü ortamlarda yetiştirildikleri için üstün kaliteli 

ürünler elde edilebilir. 



T e k n o l o j i k  T a r ı m  | 306 

 

• Su, gübreler, tohumlar ve bitki koruma kimyasalları gibi 

çeşitli girdilerin verimli kullanımına yönelik araçlar, serada 

iyi bir şekilde korunabilir. 

• Yetiştirme alanı kapalı olduğu için zararlıların ve 

hastalıkların etkin kontrolü mümkündür. 

• Seralarda tohumların çimlenme yüzdesi yüksektir. 

• Doku kültürü tekniği ile bitkiciklerin dış koşullara 

alıştırılması serada gerçekleştirilebilir. 

• Pazar ihtiyaçlarından yararlanmak için bahçe bitkileri üretim 

programları planlanabilir. 

• Yoğun tarımda kullanılan vermikülit, pirinç kabuğu ve 

kompost gibi farklı yetiştirme ortamları serada etkin bir 

şekilde kullanılabilir. 

• Uluslararası standartlarda ihracat kalitesinde ürünler serada 

üretilebilir. 

• Seralarda, hasat edilen ürünlerin kurutma işlemleri de 

rahatlıkla yapılabilmektedir. 

• Eğitimli gençler için istihdam imkânı sağlamaktadır.  

• Seralar, bilgisayar ve yapay zekâ teknikleri kullanılarak 

sulamanın otomasyonu, diğer girdilerin uygulanması ve çevre 

kontrollerinin yapılmasına uygundur (Anonim 2022b). 

 

Bilgi teknolojisinin gelişmesi ve yenilikçi karar destek sistemlerinin 

ilerlemesi nedeniyle seralar devrim niteliğinde bir geçiş yaşamaktadır 

(Ouammi ve ark., 2020). Son 5 yılda yürütülen çalışmalar 

incelendiğinde, araştırma ve geliştirme projelerinin örtüaltı 
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yetiştiriciliğinde verimi arttırıp, üretimi daha ekonomik hale getirme 

üzerine olduğu dikkat çekmektedir. Sera yetiştiricilerinin ekonomik 

koşullarını karşılamak için yapısal donanım açısından, bir tarımsal 

sera tasarımının seçimi zorluk olmaya devam etmektedir. Böyle bir 

sistemin başarılı bir şekilde çalışması ve kaliteli, yüksek verim 

hedefine ulaşması için, sera yapısal özellikleri, mikro iklim kontrolü 

ve enerji yönetiminin teknik yönlerini dikkate almak çok önemlidir. 

Sera tasarımında, doğal kaynakların optimal kullanıldığı, düşük 

yatırım ve işletme maliyetleri olan, düşük enerji tüketimi ve yüksek 

verim hedeflenmelidir (Achour ve ark., 2021).  

Sera kurulumunda dikkat edilmesi gereken durumlar 

Kullanılacak teknolojinin seçimi, kurulacak seranın yapısının 

belirlenmesi, iklim kontrol yöntemleri, üreticinin finansal durumu, 

pazara yakınlık durumu, yerleşim yerlerine uzaklığı, yetiştiriciliğin 

amacı ve yapılacak yatırımın verimliliği hakkındaki görüşlere bağlıdır 

(Anonim, 2022a). 

Sera tercihinde; 

• Sera kurulacak alanın durumu, konumu, bölgesel sınırlamalar 

ve gelecekte şehirleşme planı yapılıp yapılmayacağı, 

• Yatırım yapmak için sermaye fırsatları, 

• İşgücünün varlığı ve muhtemel işçinin eğitim durumu, 

• Pazara yakınlık durumu ve piyasa boyutu,  

• Sera kurulum aşamasında gerekli olan işgücü, malzeme ve 

ekipmanların kolay bir şekilde sağlanabilmesi ve sonraki 
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aşamalarda yedek parça ve bakım ihtiyaçlarının 

karşılanabilme imkânı, 

• Gıda güvenliği yönetmelikleri ve yasalara uygun yetiştiricilik 

yapabilme durumu, kimyasal kalıntı analiz imkânlarından 

faydalanabilme imkânı, su ve hava kalitesinin durumu,  

• Yatırım masraflarının karşılanması için kredi olanakları, 

• İlerleyen süreçlerde sera alanının arttırma olanakları, 

• Sosyal, ekonomik ve etnik durumlar 

• Ürünün izlenebilirliği ve tüketici talepleri,  

• Markalaşma durumu, ihracat kapasitesi ve firmanın temel 

hedefleri 

• Vergiler 

• Yüksek teknoloji kullanım fırsatları; robotik, remote sensing, 

monitoring, wireless technigues, ve sensing durumları 

dikkate alınmalıdır (Anonim, 2022a). 

Seracılıkta; çalışma koşullarının uygunluğu, işgücü giderlerinin 

azaltılması, sera alanının maksimum kapasiteyle kullanımı, otomasyon 

sistemlerinin kullanımı, ürünlerde bir örneklik ve izlenebilirliğinin 

sağlanabilmesi hedeflenmelidir (Anonim, 2022a). 

Seraların Sınıflandırılması 

Bitkisel üretim için çeşitli tiplerdeki sera yapıları kullanılmaktadır. 

Her türün belirli bir uygulama için avantajları olmasına rağmen, genel 

olarak en iyisi olarak kabul edilebilecek tek bir sera türü yoktur. 
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Spesifik ihtiyaçları karşılamak için farklı sera türleri tasarlanmıştır 

(Anonim 2022b). 

Kullanım şekillerine göre seralar; 

Üretim ve yetiştirme seraları, 

Toprakta tarım 

Topraksız tarım 

Fide ve fidan seraları,  

Ürün sergileme seraları,  

Araştırma seraları. 

Konstrüksiyon malzemesine göre seralar;  

Metal seralar, (Galvanize çelik)  

Alüminyum konstrüksiyon seralar,  

Ahşap seralar, 

Sentetik (Cam veya elyaf) malzemeli seralar. 

Tasarım şekline göre seralar; 

Tek seralar, 

Blok seralar, 

 Bölmeli blok, 

 Bölmesiz blok, 

 Bağlantılı blok seralar 

Veno tipi seralar. 

Büyüklüklerine göre seralar; 
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-Büyük seralar, taban alanı 1000 m2 den fazla blok veya tek 

sera olarak kurulabilen seralardır. 

-Orta büyüklükte seralar, alanı 100-1000 m2 arasında olan ve 

üretim yapılan seralardır. 

-Küçük seralar, alanı 100 m2 altında olan, hobi seralarıdır. 

-Kule seralar, alanı 150 m2 den az olan ve genişletmeye uygun 

seralardır (Anonim, 2022a). 

Örtü malzemesine göre seralar; 

Örtü malzemeleri, sera yapısının ana bileşenidir. Örtü malzemeleri, 

yapı içindeki sera etkisine doğrudan etki eder ve içerideki hava 

sıcaklığını değiştirir. Çerçeve tipleri ve sabitleme yöntemi de örtü 

malzemesine göre değişir.  

Seralar, örtü malzemelerinin cinsine göre;  

Plastik seralar (Bükülgen-yumuşak, sert), 

Cam seralar, 

Elyaf seralar 

Kombine örtülü seralar, 

Polikarbonat (PC) seralar olarak sınıflandırılır (Anonim 

2022b). 

Cam seralar 

1950'den önce sadece örtü malzemesi olarak cam kullanılan seralar 

vardı. Örtü malzemesi olarak cam kullanıldığında, seraların içi daha 

fazla iç ışık almaktadır. Cam seralar, daha düşük iç nem ve hastalık 

önlemede avantaj sağlayan yüksek hava sızma oranına sahiptir. Cam 
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sera yapımında yalın tip, eşit açıklıklı, mahya ve oluk tipi tasarımlar 

kullanılmaktadır (Anonim 2022b). 

Plastik seralar 

Bu tip seralarda örtü malzemesi olarak polietilen, polyester ve 

polivinil klorür içeren esnek plastik örtüler kullanılmaktadır. Seralarda 

örtü malzemesi olarak plastikler, ucuz olmaları ve cam seralara göre 

ısıtma maliyetlerinin daha az olması nedeniyle popüler hale gelmiştir. 

Plastik örtülerin dezavantajı kısa ömürlü olmalarıdır. Yüksek kaliteye 

sahip ultraviyole (UV) katkılı plastik örtüler sadece dört yıl 

kullanılmaktadır (Anonim 2022b). 

Çatı şekillerine göre; 

Tünel seralar 

Testere dişli seralar 

Yay çatılı seralar 

Beşik çatılı seralar 

Gotik çatılı seralar 

M çatılı seralar 

Hareket yeteneğine göre; 

Hareketli seralar 

Sabit seralar 
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Seralarda Enerji Tüketimi 

Son birkaç yılda, seralarda enerji tüketimini optimize etmek için 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bazı araştırmacılar tasarımı en uygun 

hale getirmekle (Gupta ve Chandra, 2002; Esmaeli ve Roshandel, 

2020), bazıları yönlendirme (Gupta ve ark., 2012; Chen ve ark., 2018) 

ve kaplama malzemelerini optimize etmekle ilgilenirken (Baxevanou 

ve ark., 2018) bazıları da mikro iklim kontrolü (Ben Ali ve ark., 2020) 

üzerine çalışmalar yapmıştır (Chahidi ve ark., 2020). Gerekli 

koşullarda ısıtma, soğutma ve havalandırmanın yapılarak uygun mikro 

iklimin sağlanabilmesi için kullanılacak sisteminin doğru seçilmesi 

gerekmektedir. Özellikle ısıtma için, geleneksel enerji kaynaklarından 

olan doğal gaz ve kömür kullanımı hala mevcuttur. Ancak bu yakıtlar 

CO2 emisyonuna ve kirliliğe neden olduğu için tarım sektöründe 

sürdürülebilir enerjilere geçiş oldukça önem taşımaktadır (Chahidi ve 

ark., 2020). 

Cuce ve ark. (2016), tarafından farklı yenilenebilir çözümler hakkında 

kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, mevcut olan 

geleneksel seraların uygun bir şekilde yenilenmesinin iklim 

koşullarına ve üretime bağlı olarak 4 ya da 8 yıllık bir geri ödeme 

süresi ile %80 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Yenilenebilir 

enerjilerin kullanımı henüz sınırlıdır ve mevcut çalışmaların çoğu 

fotovoltaik teknolojisi ile ilgilenmektedir. Li ve ark. (2020), üretilen 

elektrik ile ürünlerin büyümesi için ihtiyaç duyulan ışınım arasındaki 

enerji dengesini göz önünde bulundurarak, otomatik olarak 

döndürülen kör tip bir PV'li bir sera çatısının fizibilitesini incelemiştir. 
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Başka bir çalışmada, Ezzaeri ve ark. (2020), fotovoltaik panellerin 

gölge etkisini değerlendirmek için Fas, Agadir iklim koşulları altında 

PV panelli ve panelsiz iki domates serasının iç iklim parametrelerini 

ve ürün verimini karşılaştırmıştır. 

Enerjiyi daha iyi yönetmek ve tüketimini optimize etmek için tarımsal 

seraların dinamik modellemesi büyük önem taşımaktadır. Oldukça 

genel bir model olarak Levit ve ark. (1988) serayı dört unsurdan 

oluşan açık bir sistem olarak kabul eden tek boyutlu bir model 

geliştirmiş ve bunu deneysel olarak doğrulamıştır. Bunlar örtü, hava, 

bitkiler ve topraktır. Daha kapsamlı bir çalışmada, Al-Jamal ve ark. 

(1994), Güneydoğu Ürdün'ün meteorolojik parametrelerini dikkate 

alarak bir sera modeli geliştirmiştir. Çalışmalarının temel amacı, sıcak 

ülkelerde evaporatif soğutmanın etkisini analiz etmektir. Farklı 

çalışmalarda ise, seradaki ana ısı ve kütle aktarım mekanizmaları 

analiz edilerek, herhangi bir bitki veya iç kütleyi dikkate almadan 

havanın, çatının ve toprağın sıcaklığını tahmin etmek için tutarlı 

modeller geliştirilmiştir (Chahidi ve ark., 2021). 

Ülkemizde Seralarda Jeotermal Enerji Kullanımı 

Örtüaltı üretim yapan küçük aile işletmeleri genellikle topraklı tarım 

yapmaktadır. Son dönemlerde topraklı tarım alanlarında yaşanan 

dezenfeksiyon ve hastalık problemleri başta olmak üzere, teşvikler ile 

kurulan modern sera işletmelerindeki artışın da etkisiyle topraksız 

tarım uygulamaları giderek artış göstermektedir. Akdeniz iklim 

kuşağında yer alan ılıman bölgeler örtüaltı yetiştiriciliğimizin çok 

büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bölgelerde dondan koruma 
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amaçlı sobalarla ısıtma uygulamaları yaygın olarak yapılmaktadır 

(Evcim ve ark., 2020).  

Sera ısıtmasında kömür, fueloil, LPG ve doğalgaz gibi fosil yakıtların 

dışında biokütle, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir 

enerji kaynakları da tercih edilmektedir. Isıtmada kullanılan en 

ekonomik yakıt kömür olsa da jeotermal enerji kaynaklarının olduğu 

bölgelerde kullanılan sıcak su kaynakları ısıtma maliyetini daha çok 

düşürmektedir. Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı 

sayesinde üretim kesintisiz yıl boyu devam etmektedir. Bitkinin 

gereksinim duyduğu sıcaklığın sağlanmasıyla ürün kalitesi artmakta 

ve hastalık riski azaltılmış olmaktadır (Anonim, 2020). Ülkemiz 

jeotermal enerji varlığı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken, 

Avrupa’da 2. sırada bulunmaktadır. Ülkemizde jeotermal enerjilerin 

olduğu yerlerdeki sera alanlarımız giderek artış göstermektedir. 2010 

yılında jeotermal enerjiyle ısıtılan sera alanı yaklaşık 3000 dekardır. 

Ülkemizde, jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı son verilere göre 

4.344 dekardır (Evcim ve ark., 2020). 

Sera Otomasyon Sistemleriyle Kontrol Edilen Değişkenler 

Geleneksel seralardan akıllı kontrollü seralara geçiş, sera 

otomasyonunun önemli bir parçası olarak kabul edilen gelişmiş 

kontrol algoritmalarının entegre edilmesini içermektedir. Bu alandaki 

araştırma eğilimleri, kablosuz sensör ağları ve nesnelerin interneti 

aracılığıyla çevre izlemeyi (Li ve ark., 2018) ve gelişmiş kontrol 

yöntemlerini (Shamshiri ve ark., 2018) içermektedir. Akıllı tarım 

kapsamında Turkcell, sera takip çözümü ile çiftçilere, seranın nem ve 



315 | T e k n o l o j i k  T a r ı m  

 

sıcaklık değerlerini uzaktan takip etme ve sera içerisindeki ısı 

seviyesini inceleyerek gerekli koşullarda iklimlendirme ünitelerini 

çalıştırabilme imkânı sağlayarak verimi arttırmayı hedeflemiştir. 

Ayrıca seraya gitmeden sulama pompalarının açılıp kapanmasını ve 

tüm sistemin merkezden yönetilmesini sağlayarak toprak neminin 

optimum sevilerde tutulmasına olanak sağlamıştır (Koç ve ark., 2020).  

Aynı zamanda, önemli kazanımları olan sürdürülebilir enerji 

yönetimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada yenilenebilir 

enerji entegrasyonu ve depolanması, dayanıklı ve uygulanabilir bir 

senaryoya ulaşmanın temel koşulu olarak kabul edilmektedir. 

Araştırmalar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjilerin çevre 

dostu bir çözüm olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığını ve 

üretilen enerjinin yalnızca seralarda kullanılmayıp aynı zamanda 

elektrik şebekesi ile enerji alışverişine izin verdiğini bildirmektedir 

(Achour ve ark., 2021). 

İklim Kontrol Otomasyonu 

Bir ürünün verimi sadece kalıtsal yapısında değil, aynı zamanda 

çevresindeki mikro iklim koşullarından da etkilenmektedir. Bitki 

mikro ikliminin bileşenleri ışık, sıcaklık, hava bileşimleri ve 

yetiştirildiği toprağın yapısıdır. Açık tarlalarda sadece toprak işleme, 

sulama ve gübreleme ile toprak yapısının değiştirilmesi mümkün 

olmaktadır. Seradaki kapalı sistemler ile mikro iklim bileşenlerinden 

herhangi birinin veya daha fazlasının kontrolü sağlanabilmektedir 

(Anonim 2022b). Bir bilgisayar ünitesi üzerine yüklü olan 

programlarla yönetilen otomasyon sistemleri sayesinde seralarda 
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iklim, sulama ve gübreleme kontrolü yapılmaktadır (Şener 1990; 

Durmaz 1994; Kürklü ve Çağlayan, 2005). İklim koşullarının etkisiyle 

sera içinde değişen hava sıcaklığı otomasyon yardımıyla istenilen 

sınırlara getirilebilmektedir. Havalandırma vantilatörler ve pencereler 

ile, ısıtma sıcak su şilteleri, sıcak hava ile ısıtma ve jeotermal enerji 

ile, serinletme ise ıslak yastıklar (PAD - vantilatör sistemiyle) ve 

sisleme yöntemiyle yapılmaktadır (Kürklü ve Çağlayan, 2005). 

Sera içerisindeki iklim parametreleri birbirinden etkilenmektedir. 

İçerideki sıcaklık ve nem ters orantılı olarak değişmektedir. Isıtma 

sistemlerinin çalıştırılmasıyla sera içindeki sıcaklık artar ve bu artış 

oransal nemin azalmasına neden olur. Havalandırmaların 

aktifleştirilmesiyle de içerinin hem oransal nemi hem de ısısı 

düşmektedir. Sisleme üniteleri ise nem oranının artmasını sağlarken, 

sıcaklığın düşmesine neden olmaktadır  (Filiz, 2001). 

Sera iklimlendirmesinde, pencere açıklığı, ısı gereksinimi ve CO2 

miktarı gibi etkenleri ölçen kontrol giriş sinyali, dış ortamdaki nem, 

sıcaklık, rüzgâr hızı gibi parametreleri ölçen bir atmosferik parazit 

veri giriş sinyali ve sera içerisindeki sıcaklık, CO2 oranı ve nem 

durumunu ölçen veri çıkış sinyali bulunmalıdır (Kürklü ve Çağlayan, 

2005). 

Sıcaklık 

Isıtma sistemi, seraya iletkenlik, sızma ve radyasyon yoluyla kaybolan 

oranda ısı sağlamalıdır. Isıtma sistemleri gelişmiş birçok ülkede nemi 

azaltıp, verimi arttırma amacıyla yapılsa da ülkemizde yapılma amacı 
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dondan koruma sağlamaktır. Sera sıcaklıkları, yetiştirilecek bitkinin 

isteğine göre ayarlandığında ısıtma giderleri oldukça yüksek 

olmaktadır. Bu nedenle Ülkemizin özellikle güney bölgelerinde 

bulunan seralar sadece dondan koruma amacıyla ısıtılmaktadır 

(Anonim, 2022c). Seralarda kontrol altına alınması gereken en önemli 

parametrelerden biri sıcaklıktır. Örtüaltında çoğunlukla ılıman iklim 

bitkileri yetiştirilir. Bu bitkilerin genel sıcaklık istekleri yaklaşık 17-

27 oC civarıdır. Bitkilerin sorunsuz bir şekilde gelişeceği alt sıcaklık 

sınır değeri 10 oC, üst sınır sıcaklık değerleri ise 35 oC’dir. Seralarda 

ısıtma ihtiyacı, dışarıdaki havanın sıcaklık değerinin 10 oC’nin altına 

düşmesiyle başlamaktadır. Sera sıcaklıklarının uç noktalara çıkmasını 

önlemek için dış ortam sıcaklığı 27 oC’nin altına düştüğü zaman doğal 

havalandırma yapılmalıdır. Sera içi sıcaklığı 27 oC’nin üzerine 

çıktığında ise fog, fan-pad, gölgeleme gibi yöntemlerle yapay soğutma 

yapmak bitki gelişimi için önem taşımaktadır. Sera sıcaklıklarının 30-

35 oC ve üzerine çıkması önerilmemektedir (Anonim, 2022a). 

Nem  

Bağıl nem seralarda kontrol edilmesi gereken en önemli ikinci 

değişkendir. Sera içerisindeki bağıl nemin %60-90 civarındaki 

değişimi bitki gelişimini etkilememektedir.  Fakat havalandırmaların 

da açık olduğu bir anda nem oranının %60’ın altına düşmesi genç ve 

taze yapraklarda su stresine neden olabilmektedir. Seralarda bağıl 

nemin uzun süreli olarak %95 ve üzerine çıkması ise fungal 

hastalıkların artmasına yol açmaktadır. Hastalık yayılışını engelleme 

ve transpirasyonu düzenleme amacıyla seralarda buhar basınç dengesi 
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ayarlanmaktadır. Seralarda gece ısıtmanın yapılmadığı durumlarda, 

sera içi ve dışının sıcaklığı aynı olur ve bu durumda dış havanın nemi 

yüksekse sera içerisindeki nem oranının düşürülmesi oldukça zordur 

(Anonim, 2022a). 

Işık ve CO2 konsantrasyonu 

Seralarda yetiştiricilik için önemli ve kontrol altına alınması gereken 

değişkenlerden biri de ışık şiddetidir ve gerekli ışık güneş 

radyasyonuyla karşılanabilir (Anonim, 2022a). Güneş radyasyonunun 

görünür ışığı bitkiler için bir enerji kaynağıdır (Anonim 2022b). Işık, 

nanometre (nm) cinsinden dalga boyuna göre sınıflandırılır. 

Fotosentez sürecinde tüm ışık yararlı değildir. UV ışığı daha kısa 

dalga boyu aralığında, yani 400 nm'den daha azdır. Yoğun miktarda 

UV ışığı bitkiler için zararlıdır. Görünür ve beyaz ışığın dalga boyu 

400 ile 700 nm'dir. Uzak kırmızı ışık (700 ile 750 nm) fotosenteze 

neden olmasının yanı sıra bitkileri de etkilemektedir. Mavi ve kırmızı 

ışıkta fotosentez aktivitesi daha fazladır, bitkilere tek başına mavi ışık 

(daha kısa dalga boyu) verildiğinde büyüme geriler ve bitki koyu 

renkli olur. Bitkiler kırmızı ışık (daha uzun dalga boyu) altında 

büyütüldüğünde, büyüme hızlı olur ve boğum araları uzundur, bu da 

bitkilerin uzun boylu olmasına neden olmaktadır. Tüm dalga 

boylarındaki görünür ışık, fotosentezde kolayca kullanılmaktadır 

(Anonim 2022b). Işık kaynağı olarak yapay aydınlatma kullanılsa da 

maliyeti oldukça yüksektir. Işık şiddetinin ve yoğunluğunun yüksek 

olduğu durumlarda gölgeleme sistemleri kullanılmaktadır. Gölgeleme 
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sistemi ayrıca bitki gelişiminin yavaşlatılması istendiği durumlarda da 

kullanılmaktadır (Anonim, 2022a). 

Seracılıkta dikkat edilmesi gereken, verim üzerine doğrudan etkisi ola 

bir diğer değişken CO2 konsantrasyonudur. Seraların içerisindeki CO2 

miktarı daima dış ortamdan çok daha düşüktür. Doğal havalandırma 

ile seralardaki CO2 miktarı arttırılsa da bitkiler sürekli fotosentezde 

kullandığı için sera içerisindeki CO2 miktarı sürekli azalmaktadır. Dış 

ortamda CO2 miktarı 360 μmol/mol civarındayken, yalıtımlı seralarda 

en yüksek oran 200 μmol/mol oranlarındadır. Seralardaki CO2 miktarı 

yüksek miktarlarda bitki bulunması nedeniyle dış ortamdan 2-3 kat 

daha fazla olmalıdır (Anonim, 2022a). 

Işık enerjisi, karbondioksit (CO2) ve su, karbonhidratların oluştuğu 

fotosentezde kullanılmaktadır. Fotosentez hızı, mevcut gübre 

elementleri, su, karbondioksit, ışık ve sıcaklık tarafından yönetilir. 

Konstrüksiyon ve işletme maliyetlerinin düşük olduğu, yeterli yapısal 

dayanıma sahip, ışık geçirgenliği yüksek, ısı kaybı düşük, 

havalandırmaların yeterince olduğu, mekanizasyona dayalı olan 

seralarda yapılan bitkisel üretimde yüksek verimin sağlanabilmektedir 

(Anonim, 2022a). 

Havalandırma sistemleri 

Güneş ışınlarının bir kısmı geri yansıtılırken, bir kısmı sera içerisinde 

bulunan bitkiler ve sera konstrüksiyon malzemeleri tarafından 

tutulmaktadır. Tutulan bu sıcak havanın bir kısmı buharlaşmada 

kullanılırken geri kalanı etrafa yayılır ve ortam sıcaklığının artmasına 
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neden olur. Bu sıcak havanın sera içerisindeki bitkileri olumsuz 

etkilememesi için, sera havasının dış ortamdan daha serin hale 

getirilmesi gerekmektedir. Sera sıcaklığının 30°C’nin üstüne çıkması 

istenmeyen bir durumdur. Havalandırmanın iyi yapılmasıyla sera 

sıcaklığı dış atmosferden 2-3 °C daha düşük bir hale getirilebilir. 

Ayrıca sera içi CO2 miktarının gerekli düzeylerde tutulması ve nemin 

istenen oranlarda tutulması da iyi bir havalandırmayla sağlanabilir. 

Son dönemlerde havalandırma bilgisayar destekli otomasyonla 

sağlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalar arttıkça havalandırma 

otomasyonu ve kullanılan sistemler de buna bağlı olarak gelişmektedir 

(Kürklü ve Çağlayan, 2005). 

Saatteki hava değişim sayısı, sera içinde yeterli havalandırmanın 

yapılabilmesi için gerekli değişkenlerden biridir. İdeal koşullarda 

saatteki hava değişim sayısı 15-30 arasındadır. Modern seralarda 

rüzgârın hızı ve yönü de oldukça önem taşımaktadır. Otomasyon 

programına daha önceden üst ve alt sınır değerleri girilerek sera 

içerisindeki hava akışı kontrol edilebilir. Rüzgâr hızı tehlikeli 

boyutlarda ise sistem pencereleri kapatır. Pencere açıklıkları da 

otomasyon sisteminde daha önce ayarlanan değerlerle kontrol altında 

tutulabilir (Kürklü ve Çağlayan, 2005). 

Bitkinin yetişme durumuna ve içerisinde bulunduğu vejetasyon 

dönemine göre ışık ihtiyacı değişmektedir (Kürklü, 1995). Seranın 

dışında bulunan PAR (Fotosentetik Aktif Işınım) algılayıcısı ile güneş 

ışık şiddeti algılanır ve otomasyon sistemine önceden girilen veriler 
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doğrultusunda belirlenen sınırlarda gölgeleme perdeleri açılarak 

gerekli gölge sağlanabilir (Kürklü ve Çağlayan, 2005). 

Doğal havalandırma sistemleri,  

Bilgisayar kontrollü tam otomatik açılıp kapanan düzenekler, 

Çatı ve pencerelerden havalandırma,  

Duvarlara yerleştirilen fan havalandırma, 

Gölgeleme sistemi 

Her bitki türü ve çeşidi için doğal koşullara benzer ortamlar oluşturma 

amacıyla kontrollü seralar kurulmaktadır. Her kültür bitkisi türüne ve 

içerisinde bulunduğu gelişim durumuna göre çeşitli aşamalarda farklı 

ışık şiddetine ihtiyaç duymaktadır. Gölgeleme sistemi bitkilere uygun 

mikro iklim şartlarını verme görevini yerine getirmektedir. Gölge 

perdeleri, bitkileri UV radyasyonundan korumak için tasarlanmış olsa 

da sıcaklık değişimi, yağmur ve rüzgarlar gibi iklim koşullarından da 

koruma sağlar. Örtü altında oluşturulan kontrollü mikro iklim 

koşulları sayesinde, bitki için daha iyi büyüme koşulları elde edilir ve 

bu da daha yüksek verim alınmasını sağlar. Sera içerisine sağladığı 

gölge yüzdesine göre değeri aralığı %30-90 arasında değişen çok 

çeşitli gölgeleme perdeleri mevcuttur (Anonim 2022b). 

Serinletme sistemi 

Serinletme sistemleri evaporatif soğutma işlemiyle sağlanmaktadır. 

Bu işlemde, ısı ortam neminin buharlaştırılması için kullanılır ve 

sıcaklığın düşmesine neden olur. Şu anda kullanımda olan iki aktif 

soğutma sistemi, fan-ped ve sis sistemleridir. Evaporatif soğutma 
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işleminde, soğutma yalnızca gelen havanın yaş termometre sıcaklığına 

kadar mümkündür. 

Serinletme işlemi sadece yaz ayları değil, sıcak geçen kış ayları için 

de gereklidir. Sera etkisi nedeniyle güneş ısısının tutulmasıyla, sera içi 

sıcaklığı zararlı bir düzeye yükseltebilir. Yaygın olarak kullanılan iki 

aktif kış soğutma sistemi, konveksiyon borulu soğutma ve yatay hava 

akışlı (HAF) fanlı soğutma sistemleridir. 

Sulama Sistemi 

Seralarda kullanılan farklı sulama sistemleri mevcuttur. Tercih 

edilecek sulama sistemi suyun kalitesi,  miktarı ve tipine, yetiştiriciliği 

yapılacak olan bitki türüne, kullanılacak ortama ve üreticinin seçimine 

göre değişmektedir (Kuren ve Cellatoğlu, 2008). Otomasyona dayalı 

sulama sistemlerinde, sulanma vanalarının açılıp kapanması otomatik 

olarak yapılmaktadır. Bu sayede parsellere istenen zamanda ve 

miktarda sulama suyu kontrollü bir şekilde verilmektedir (Anonim, 

2022d). 
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Giriş 

Tarım, insan zekasının en büyük erken başarısıdır.  İnsanlar, uygarlığın 

şafağından bu yana tarımı sürekli olarak geliştirdiler; buğday, tarihçiler 

tarafından yaklaşık 9.000 yıl önce kaydedilen ilk kültür bitkisi 

olmuştur. İnsan uygarlıkları tarımı çok geniş bir alana yaymıştır. Bazı 

araştırmacıların dediği gibi, ilk tarımcılar tarafından "türlerin manipüle 

edilmesi" modern tarımın temelini oluşturmuştur. Ekin iyileştirme için 

genetik bilginin yaşamımız boyunca uygulanması, tarımsal üretkenlikte 

benzeri görülmemiş bir artışa yol açmıştır. Bitki ıslahındaki bu 

ilerlemeler olmadan, küresel gıda kıtlığının bugün çok daha kritik bir 

sorun olacağı büyük ölçüde kabul edilmiştir (Montagu, 2020).  Geçmiş 

yarım yüzyıl boyunca, ekinlerin genetik olarak iyileştirilmesi, 

tamamlayıcı agronomik uygulamalarla birleştiğinde, gelişmekte olan 

ülkelerdeki milyarlarca yoksul insanın yararına olmuştur. Asya'nın 

"Yeşil Devrimi", mahsul verimliliğinde, kronik açlıktan muzdarip 

nüfusun oranını %40'tan %20'ye düşürmeye yetecek artışlar elde 

ederken, genel nüfus iki kattan fazla artmıştır. Ayrıca, halihazırda 

üretimde olan arazilerdeki verim artırılarak, yüz milyonlarca hektar 

tropik orman ve diğer doğal ortamlar tarıma dönüştürülmekten 

kurtarılmıştır (Toenniessen ve ark., 2003). İnsanoğlu için hayatın 

devamlılığı ve beslenmesi için gerekli olan gıda kaynaklarına ihtiyaç 

gün geçtikçe artmaktadır (Bayramoğlu ve ark., 2018). Biyoteknoloji, 

tarım, gıda üretimi ve gıda ticareti alanlarında son zamanlarda önemi 

gittikçe artan teknolojik bir kavramdır (Günsoy, 2001). Yirminci yüzyıl 

bitki biyolojisinin yıldız niteliğindeki başarılarından biri, somatik 
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hücrelerin genetik dönüştürülmesiydi. Kararlı bir şekilde 

dönüştürülerek eklenen genetik materyali, sonraki nesillere aktarabilen 

bütün bitkilerin yenilenmesini sağlıyordu. Bu başarı, yirminci yüzyılın 

başlarında başlatılan üç bağımsız araştırma hattından doğmuştur. 

Bunlar; bitki doku kültürü, bitkilerin tek somatik hücrelerden 

rejenerasyonu ve taç safrası hastalığı çalışmalarıdır. Bu alanlarda 

yapılan erken keşifler, temel bilimsel araştırmaların ve teknolojik 

yeniliklerin bir kombinasyonunu temsil etmiş ve geleneksel yetiştirme 

ile elde edilemeyen özellikleri ifade eden genetiği değiştirilmiş türlerin 

geliştirilmesine yol açmıştır. Bu alanların her birinde Haberlandt 

(1902), Smith ve Townsend (1907) ve White, (1939a)  tarafından 

çalışmalar yapılarak bu alanların temeli oluşturulmuştur (Sussex, 

2008).   

Bitki Doku Kültürü 

Philip White, 1930'larda Princeton, New Jersey'deki Rockefeller Tıbbi 

Araştırma Enstitüsü'nde, tüm hücrelerin aynı olduğu ve dolayısıyla 

birbirleri üzerinde benzer etkiler uyguladığı tamamen farklılaşmamış 

bir dokuda metabolizmayı incelemek için deneysel bir sistem 

geliştirmek üzere çalışmıştır (Sussex, 2008). White (1939a) , bir bitki 

doku kültürünü, hücrelerin "farklılaşmamış ancak sınırsız büyüme 

yeteneğine sahip" kalmanın iki ana gereksinimini karşıladığı bir sistem 

olarak tanımladı (White, 1939a; Sussex, 2008). On dokuzuncu yüzyılın 

sonlarından başlayarak, bitki parçalarını organizmadan izole olarak 

büyütmeye yönelik daha önceki girişimler, bu gereksinimleri 

karşılamadı ve mikrobiyal kontaminasyon, yetersiz besin ortamı ve 
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kültür için zayıf doku seçimi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle 

başarısız oldu (White, 1931; Gautheret, 1983 ; Höxtermann, 1997; 

Sussex, 2008 ). Bitki doku kültürü, bitki kısımlarının (hücre, doku, 

organ vb.) aseptik (steril) koşullar altında yapay besin ortamlarına 

aktarılma işlemine denir. Bitki doku kültürü; yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalınan türlerin korunmasını, hastalıklardan ve virüsten ari 

materyallerin elde edilmesini, üretimi zor olan türlerin çoğaltılmasını, 

herhangi bir mevsime bağlı kalmadan yılın on iki ayı üretimin 

yapılabilmesini ve kısa süre içerisinde çok sayıda bitkinin üretilmesini 

amaçlamaktadır. Doku kültürü yapay besin ortamı yoluyla bitki, doku 

veya hücrenin büyümesi için gerekli tüm besinleri, enerjiyi ve suyu 

sağlar. Kontrollü inkübasyon koşulları, büyümeyi desteklemek için 

optimize edilmiş ışık ve sıcaklık ayarları sağlamaktadır. Bitki gelişimi 

sırasında, büyüme veya olgunlaşmanın belirli aşamalarında bitki 

büyüme düzenleyicileri yetiştiricilik ortamına eklenebilmektedir 

(Phillips ve Garda 2019). 

Bitki Doku Kültürü Teknikleri 

Bitki doku kültürü diğer birçok teknoloji gibi, bilimsel merak, araştırma 

aracı ve yeni uygulamalar gibi farklı evrim aşamalarından geçmiştir. 

Başlangıçta, bitki doku kültürü bir araştırma aracı olarak kullanılmış ve 

bitki dokularının veya izole edilmiş hücrelerin küçük bölümlerinin 

gelişimini kültür ve inceleme girişimlerine odaklanmıştır. Yirminci 

yüzyılın ortalarında, bitkilerin organ kültüründen yeniden 

üretilebileceği veya çoğaltılabileceği fikri geniş çapta kabul görmüş ve 

bunu bitki çoğaltma endüstrisinde pratik uygulama takip etmiştir. 
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Teknik, gelecek için evrensel toplu klonal bitki çoğaltma sistemi olarak 

müjdelenerek, “mikro çoğaltma” terimi tanıtılmıştır (Idowu, 2009). 

Bitki doku kültürü yöntemler arasında kallus, hücre kültürleri, 

protoplastlar, anter ve ovül kültürleri, somatik embriyolar ve meristem 

kültürü yer alır (Conger, 1980; Dodds ve Roberts 1995; Gamborg ve 

Phillips 1995; Street, 1977; Thorpe, 1981; Vasil, 1985). Kullanılan 

belirli türlere ve istenen tepkinin türüne bağlı olarak, bir bitkinin hemen 

hemen her parçası başlangıç materyali (eksplant) olarak kullanılabilir. 

Sıklıkla kullanılan eksplant türleri arasında yaprak kısımları, izole 

meristemler, hipokotiller veya kök segmentleri bulunur. Kültürün 

başlatılması için üç önemli husus dikkate alınmalıdır: a) eksplant 

seçimi, b) gelişimi için uygun bir kültür ortamı ve uygun çevre 

koşullarının seçimi, c) deneyler için kallusun izolasyonu ve bakımı 

(Loyola-Vargas ve ark., 2008). 

Embriyo Kültürü 

Embriyo kurtarma olarak da adlandırılan embriyo kültürü, yarım 

yüzyıldan fazla bir süredir döllenmenin hibrit ürünlerini aksi halde 

bozulabilecekleri durumlarda kurtarmak için kullanılan bir in vitro 

tekniktir. İlk olarak başarı 1904'te, aseptik olarak izole edilmiş ve 

şekerle desteklenmiş bir mineral tuz ortamında büyütülmüş iki turpgilin 

olgun embriyolarından canlı bitkiler elde eden Hannig tarafından 

kullanılan bir yöntemdir (Norstog, 1979; Bridgen, 1994). 
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Meristem Kültürü 

Bitkilerin meristematik büyüme konileri veya büyüme konilerinin 

yanında birkaç yaprak taslağını içeren kısmın (0,1-0,5 mm) mikroskop 

altında kesilerek çıkarılması ve steril koşullarda yapay besin ortamında 

in vitro koşullarda kültüre alınarak tam ve sağlıklı (virüssüz) bitki elde 

edilmesidir. 

Kallus Kültürü 

Pek çok doku kültürü yönteminde ilk adım olarak, birincil eksplanttan 

kallus oluşumunu teşvik etmek gereklidir. Bu eksplant, yüzeyi sterilize 

edilmiş köklerin, gövdenin, yaprakların veya üreme yapılarının aseptik 

olarak çimlenmiş bir fidesi olabilir (Loyola-Vargas ve ark., 2008). Bu 

kapsamda kallus büyük ölçüde organize olmamış hücreleri 

topluluğudur (Constabel, 1984) ve yaralanma sonucu yaralanan dokuda 

üretilmektedir (Smith, 1992). 

Hücre Kültürü 

Hücre kültürü, hücrelerin hızla bölünen, homojen bir süspansiyonu 

olarak tanımlanabilir (King, 1984). Bu kültürler, biyokimyasal ve hücre 

fizyolojisi araştırmalarının yanı sıra büyüme, metabolizma, moleküler 

biyoloji ve genetik mühendisliği deneylerinde kullanılabilir. Ayrıca 

hücre süspansiyon kültürleri, orta veya büyük ölçekli ikincil 

metabolitler ve diğer ince kimyasal üretimler için kullanılabilir 

(Loyola-Vargas ve ark., 2008). 
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Organ Kültürü 

1934 yılında bitki doku kültürü öncülerinden Phillip White, kök 

uçlarının sınırsız çoğalmasını sağlayan ilk sistemi geliştirdi 

(White,1934) ve o zamandan beri, kök kültürleri inorganik beslenme, 

nitrojen metabolizması, bitki büyümesinin düzenlenmesi ve kök 

gelişimi çalışmalarında standart bir sistem haline gelmiştir (Butcher ve 

Street, 1964; Loyola-Vargas ve ark., 2008). 

Protoplast Kültürü 

Somaklonal varyasyonun uyarılması, somatik hibridizasyon ve 

transformasyon gibi genetik manipülasyon tekniklerinin birçoğu, 

protoplastların kullanılmasını gerektirir. Protoplastlar, bitki 

hücrelerinin gelişiminin, fizyolojisinin ve genetiğinin çeşitli yönlerini 

incelemek için güçlü bir araçtır (Davey ve ark., 2005). Ayrıca, 

protoplastlar temel olarak hücre duvarı olmayan bitki hücreleridir 

(Loyola-Vargas ve ark., 2008). 

Somatik Embriyogenesis 

Somatik embriyogenesis, indüksiyon koşulları altındaki somatik 

hücrelerin, bir bitkiye dönüşebilen somatik embriyoların oluşumuyla 

sonuçlanan bir dizi morfolojik ve biyokimyasal değişikliğe uğrayan 

embriyojenik hücreler oluşturduğu süreci ifade eder (Zimmerman, 

1993; Schmidt ve ark., 1997; Komamine ve ark., 2005; Loyola-Vargas 

ve ark., 2008). 
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Somaklonal Varyasyon 

Bitkilerin kitlesel ticari üretimi sırasında, genetik bütünlüklerini garanti 

etmek önemlidir, ancak mikro çoğaltımdan sonra veya kallus veya 

somatik embriyolardan bitki rejenerasyonundan sonra, üretilen bitkiler 

arasında fenotipik varyasyonun ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (Bayliss, 

1973; Gengenbach ve ark., 1981; Larkin ve Scowcroft, 1981). Bu olaya 

somaklonal varyasyon adı verilmektedir (Loyola-Vargas ve ark., 2008). 

Moleküler Genetik 

1980'lerin başında DNA dizilemenin tanıtılmasıyla, önemli bitki 

türlerinin genetik transformasyonu, işaretçi destekli seçim için 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tabanlı yöntemlerin geliştirilmesi ve 

yeni nesil dizileme, uygun maliyetli geliştirmelere olanak sağlamıştır 

(Rasmussen, 2020). DNA tabanlı moleküler tekniklerin icadının ve 

bunların tarıma uygulanmasının sonuçları hem tarım sektörü içinde 

hem de dışında yaygın olmuştur (Herdt, 2006). 

Moleküler markörler 

Moleküler markörler, genotipler arasında ayrım yapma yeteneklerinden 

dolayı genetik temelli araştırma alanlarında oldukça 

değerlidir. Antosiyaninler, fenolikler gibi ikincil metabolitler, farklı 

bitki çeşitleri arasında ayrım yapmak için markör olarak kullanılan ilk 

moleküllerdir (Grover ve Sharma 2016). Moleküler markörler, 

fenotipik ve genotipik varyasyonu bağlamanın etkili bir yolunu 

sunduklarından, son yıllarda agronomi sektöründe genetik varyasyonun 
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analizi için güçlü araçlar olarak kullanılmıştır (Varshney ve ark., 2005 ; 

Grover ve Sharma 2016; Garrido-Cardenas ve ark., 2018). Ancak, tüm 

markörler eşit derecede geçerli değildir. İyi bir markörün yerine 

getirmesi gereken özellikler, büyük ölçüde bitki popülasyonunun 

boyutuna ve bileşimine ve popülasyonda ayrışan genlerin sayısına bağlı 

olacaktır (Collard ve Mackill 2008). Bununla birlikte, her durumda, 

tüm moleküler markörler analiz teknikleri aşağıdaki kriterleri 

karşılamalıdır: (1) güvenilirlik. Moleküler markörler araştırılan bir 

lokusa çok yakın olmalıdır. Sonuçlar, bir lokusta veya intragenik 

durumdaysa, birkaç işaretleyici kullanılarak iyileştirilir; (2) oldukça 

polimorfik olmak, farklı genotipler arasında ayrım yapmak ve genomda 

eşit olarak dağılmak; (3) basit, ucuz ve hızlı bir teknik olması ve (4) 

analizi gerçekleştirmek için çok az genetik başlangıç materyaline 

ihtiyaç duyulması (Garrido-Cardenas ve ark., 2018). Analiz yöntemine 

bağlı olarak, moleküler markör teknikleri üç kategoride 

sınıflandırılabilir: (1) PCR bazlı olmayan teknikler (Lander ve 

Botstein 1989), ancak hibridizasyona dayalı, yani kısıtlama fragmanı 

uzunluk polimorfizmleri (RFLP'ler); (2) PCR bazlı teknikler (O'Hanlon 

ve ark., 2000). Bu kategori, polimorfik DNA'nın rastgele 

amplifikasyonu (RAPD) ve amplifiye fragman uzunluğu 

polimorfizmleri (AFLP) gibi çok sayıda tekniğe aittir. Bu kategori, 

bilinen dizilerden tasarlanan primerlerin mi yoksa dejenere primerlerin 

mi kullanıldığına bağlı olarak ikiye ayrılabilir; ve (3) dizi bazlı 

işaretleyici teknikleri (Ganal ve ark., 2009), yani tek nükleotid 

polimorfizmleri (SNP'ler) (Garrido-Cardenas ve ark., 2018). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR56
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR31
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR14
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Moleküler Markör Teknikleri 

RFLP 

İşaretleyicinin saptanması, hibridizasyon teknikleriyle, prob olarak 

kullanılacak bir DNA fragmanını etiketleyerek ve bir Southern blot 

analizi gerçekleştirerek gerçekleştirilir (Williams, 1989). Yapılan, 

farklı DNA örneklerinin restriksiyon enzimleri ile parçalanması ve bu 

restriksiyon enzimlerinin parçalanma yerlerinde dizilim farklılıklarının 

oluşması ümidiyle parçalanarak her DNA dizisinin farklı ve 

karakteristik bir sindirim paterni elde edilmesidir (Garrido-Cardenas ve 

ark., 2018). 

RAPD 

RAPD markörlerin kullanımındaki amaç, incelenmekte olan genomik 

DNA üzerinde bir PCR reaksiyonu gerçekleştirdikten sonra farklı 

boyutlarda fragmanların elde edilmesidir (Williams ve ark., 

1990). Pratikte yapılan, DNA'nın farklı bölgelerine bağlanacak rastgele 

primerler tasarlamaktır, böylece her bir primer çifti için belirli bir profil 

elde edilir. Bir mutasyonun sonucu olarak primerin bağlanması gereken 

bölge değişirse, amplifikasyon ürünleri de değişecek ve önemli ölçüde 

farklı bir profil elde edecektir (Garrido-Cardenas ve ark., 2018). 

AFLP 

Yeni bir markör sistemi olarak geliştirilmiş (Vos ve ark., 1995) olup, 

ebeveynler ve ıslah sonucu elde edilen bireylerin DNA’ları iki 

restriksiyon enzimiyle (4 baz ve 6 baz) kesilmekte ve DNA’nın 
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kesilmesi sonucu oluşan bu DNA parçacıkları adaptörlerle birleştirme 

(ligasyon) yapılmaktadır (Devran, 2016). 

SSR 

Basit sekans tekrarları (SSR'ler) olarak da bilinen mikrosatellit, 1-8 baz 

çiftinden oluşan basit sekansların 100 katına kadar tekrarlarıdır 

(Hamada ve Kakunaga 1982). Bu elementler, bugüne kadar incelenen 

tüm ökaryotik ve prokaryotik genomların hem kodlayıcı hem de 

kodlayıcı olmayan bölgelerinde bulunur, hatta kloroplast ve 

mitokondriyal DNA'da bulunur (Provan ve ark. 2001 ; Chung ve 

Staub 2003; Garrido-Cardenas ve ark., 2018). 

SNP 

Bir türün farklı üyelerinin DNA'sı karşılaştırılarak tek nükleotitli bir 

değişiklik (A, T, C veya G) gözlemlendiğinde, tek nükleotid 

polimorfizminin var olduğu söylenir. Tek bir konumdaki bu 

değişiklikler, hem hayvan (Kim ve ark., 2010) hem de bitkisel (Ganal 

ve ark., 2012 ) çalışılan tüm türlerde pratik olarak etkili bir genetik 

markör olarak kullanılmaktadır (Garrido-Cardenas ve ark., 2018) 

Sonuç 

Günümüz gelişmeleri dikkate alındığında tarımsal üretimi artırmada 

biyoteknolojik tekniklerin moleküler teknikler ile birlikte kullanımı 

büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda tarımsal biyoteknoloji ve 

bitki biyoteknolojisi farklı disipliner alanlardan faydalanarak, 

dünyadaki gelişmeler ile birlikte, tarımdaki gelişmelere hız 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR23
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR46
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR28
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-017-2829-y#ref-CR15
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kazandırabilecek, sorunları değişik bakış açıları ile kısa süre içerisinde 

çözebilecek multidisipliner bir alandır (Demirel, 2022). 
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